Naturtypekartlegging av eiendom 21/ 1,4 ved Åsa,
Ringerike kommune
Mai 2020

Oppdragsnr.:
Oppdragsnavn:
Dokument nr.:
Filnavn:

Viva IKS
Hy ggen, Røyk en kom m u ne

Revisj on

[ Tekst ]

Dat o

202 0- 03.0 5

Ut arbeidet av

Anders Gunnar Helle

Kont rollert av

Geir Lan gelo

Godkj ent av

Geir Lan gelo

Besk rivelse

Nat urt ypek art legging

Revisjonsoversikt
Revisjon

Dato

Nat ur og Sam funn AS
Ber nt Lies veg 8B
7024 Tr ondheim
T + 47 99 64 20 71
w w w .nat sam .no

Revisjonen gjelder

2

INNHOLD

1.

FORORD ..........................................................................................................................................4

SA M M EN DRA G.......................................................................................................................................5
2.

I N N LED N I N G OG UTB YGGI N GSPLA N ER ..........................................................................5

3.

M ETODE ..........................................................................................................................................6
3. 1
D ATAI NNSAMLI NG .............................................................................................................................6
3.1.1 Eksist erende inform asj on ....................................................................................................6
3.1.2 Felt undersøkelser ...................................................................................................................6

4.

N A TURVERD I ER ..........................................................................................................................6
4. 1
NATURGRUNNLAGET ..........................................................................................................................6
4.1.1 Klim a og veget asj onssoner .................................................................................................6
4.1.2 Berggrunn og løsm asser ......................................................................................................6
4. 2
BESKRI VELSE AV NATUREN I PLANOMRÅDET ...................................................................................7
4. 3
VI KTI GE NATURTYPER .......................................................................................................................8
4. 4
FUGL...................................................................................................................................................8
4. 5
FREMMEDE ARTER .............................................................................................................................8
4. 6
RØDLI STEARTER ................................................................................................................................8

5.

V URD ERI N G A V K ON SEK V EN SER ........................................................................................9
5. 1

6.

VURDERI NGER I

FORHOLD TI L UTREDNI NGSKRAV I NATURMANGFOLDLOVEN ...............................9

6 . K I LD ER .....................................................................................................................................10
6. 1 SKRI FTLI GE KI LDER ...............................................................................................................................10

Natsam.no

3

1 . FORORD
I forbindelse med planlagt byggetiltak på eiendom 21/ 1,4 ved Åsa i Ringerike har Natur og
samfunn ASgjort en naturtypekartlegging av planområdet. Kartleggingen ble gjort på
oppdrag f ra Espen Hval. Feltarbeidet ble utf ørt 3. mai 2020 av Anders Gunnar Helle, og
danner grunnlaget for rapporten.
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SA M M EN D RA G
Bakgrunn og f ormål
På oppdrag fra Espen Hval har Natur og samfunn ASutført en naturkartlegging av
planavgrensning for en søknad om byggetillatelse, gitt av Hval, for eiendom 21/ 1,4 i
tilgrensing til Steinsfjorden Montessoriskole.
Datagrunnlag
Området er kartlagt med Direktoratet for Naturforvaltning håndbok 13 om kartlegging av
biologisk mangf old som metodisk basis for kartleggingen (2007) og Vegetasjonstyper i
Norge av Fremstad (1997). Artskart og Naturbase sjekket for allerede registrerte verdier.
Metoder
Kartleggingen har f ulgt Direktoratet f or Naturf orvaltnings håndbok 13 om kartlegging av
biologisk mangf old. Det er lagt vekt på å beskrive området, med særlig vekt på areal med
spesiell naturverdi.
Registreringer
Det ble ikke registrert noen viktige naturtyper i området. Det ble kun registrert én rødlistet
art; gulspurv (NT). Det ble registrert to fremmede arter; vinterkarse (SE) og rødhyll (SE),
samt én produksjonsart; stikkelsbær (NR).
Konsekvenser
En anser konsekvensene for verdifull natur som små f or den planlagte utbyggingen. Det ble
ikke gjort funn av rødlistede arter, utover at det ble registrert gulspurv (NT) basert på lyd.
Det ble registrert fremmede arter som bør hensyntas ved forflytting av jordmasser, særlig
med hensyn på vinterkarse (SE).

2 . I N N LED N I N G OG UTB YGGI N GSPLA N ER
På oppdrag fra Espen Hval har Natur og samfunn ASkartlagt deler av eiendom 21/ 1,4 like
nordvest f or Steinsfjorden Montessoriskole. Området som er utredet har et areal på ca. 10
daa og omfatter to mindre hogstflater adskilt av en næringsrik eng preget av gjødsling.

Natsam.no

5

3 . M ETOD E
3.1 Datainnsamling
3 .1 .1

Ek si st e r e n d e i n f o r m a sj o n

Det er samlet inn inf ormasjon fra Naturbase og Artskart.
3 .1 .2

Fe l t u n d e r s øk el se r

Feltundersøkelsene ble utført 3.05.2020 av Anders Gunnar Helle. Det var sol og gode
arbeidsforhold under feltarbeidet. Terrenget var småkupert til f latt, og hele området ble
godt undersøkt.

4 . N A TU RV ERD I ER
4.1 Naturgrunnlaget
4 .1 .1

K l i m a o g v e g e t a s j o n ss o n e r

Hyggen ligger i overgangsseksjon (OC) i boreonemoral sone.

4 .1 .2

B e r g g r u n n o g l øsm a sse r

Berggrunn i området består av sandstein. En bergart som generelt gir opphav til lite
krevende f lora, mens den relativt rike floraen tilsier at det er en del kalk som bindemiddel i
sandsteinen. Løsmassene innenfor planområdet består av Hav- og fjordavsetning,
sammenhengende dekke, ofte med stor mektighet. Løsmassene kan gi opphav til
kalkkrevende flora.
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Figur 1: Topografisk kart med inndeling av vegetasjonstyper og naturtyper.

4.2 Beskrivelse av naturen i planområdet
Naturen i planområdet består I6b hogstflate av lågurtskog på to rabber med tynt
jordsmonn og bart fjell. Artene på stedet er noe næringskrevende, eksempelvis
legevendelrot, blåveis og storkransmose. Mellom de to rabbene er det en G14 frisk,
næringsrik «gammeleng», som er en gjødselpåvirket eng med innsådde grasarter og
spredte bjørk som danner bjørkehage. Engen har tidligere vært tresatt i en periode etter å
ha vært dyrket.
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4.3 Viktige naturtyper
Det ble ikke registrert viktige naturtyper i planområdet.

4.4 Fugl
Det er registrert flere truede fuglearter i Åsa og Steinsfjorden med relativt lik utf orming,
men kun gulspurv (NT) ble registrert under feltarbeidet basert på lyd.
Følgende fugler er registrert ved planområdet og er antatt å ha deler av sitt
funksjonsområde i eller ved planområdet:
Gulspurv (NT) hekker i jordbruks- og kulturlandskap og er særlig knyttet til kantsoner
(Shimmings og Øien 2015).
Stær (NT) er knyttet til åpne jordbruksområder og forekommer også i omkringliggende
områder (Shimmings og Øien 2015).
Fuglene vil i liten grad bli f orstyrret av tiltaket, da området allerede er betydelig forringet
gjennom flatehogst, men området vil kunne tjene som funksjonsområde igjen dersom den
blir tresatt igjen.

4.5 Fremmede arter
Det er ikke registrert fremmede arter innenfor eller i direkte tilknytning til planområdet fra
tidligere (Artskart), men det ble registrert vinterkarse (SE) og rødhyll (SE) under f eltarbeidet
(figur 1), samt én produksjonsart; stikkelsbær (NA). Sørøst for planområdet ved innkjørsel
til skolen er det tidligere registrert hagelupin (SE) og ugrasklokke (PH).

4.6 Rødlistearter
Det ble kun registrert én rødlistet art; gulspurv (NT), men som i liten grad vil påvirkes av
tiltaket da det er en mobil art som per i dag har liten nytte av området. Like vest for
planområdet, på andre siden av veien, er det registrert mandelpil (NT), men som ikke ble
påvist innenfor planområdet.
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5 . V URD ERI N G A V K ON SEK V EN SER
Konsekvensene f or miljø og naturmangfold ved eventuelle byggetiltak er små, da det
allerede er stor påvirkning fra skog- og jordbruk gjennom mange år. Eneste konsekvens er
ved eventuell forflytning av jordmasser med fremmede arter.

5.1 Vurderinger i forhold til utredningskrav i naturmangf oldloven
§8 Kunnskapsgrunnlaget
“ Off entlige 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.”
Området ble undersøkt med fokus på naturtyper og forekomst av rødlistede og
fremmedartslistede arter, selv om det var tidlig på sesongen, så er det lite sannsynlig å
finne noen flere arter av de kategoriene. Området anses som godt nok undersøkt til å
oppfylle Naturmangf oldslovens krav om kunnskapsgrunnlag.
§9 Føre-var-prinsippet
“Når det treff es 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
naturmangf oldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller
unnlate å treffe f orvaltningstiltak.”
Kunnskapsgrunnlaget er ansett som godt nok, og har derfor ikke f unnet grunn til å ta i bruk
føre-var-prinsippet.
§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.”
I dette tilf ellet er det et område som gjennom jordbruk er sterkt påvirket f ra f ør, og
representerer som sådan derf or ikke et inngrep i intakt natur. Inngrepet er reelt, men
medfører ikke nødvendigvis en vesentlig endring av naturverdiene.
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