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FORORD
Arkoconsult AS er i gang med å utarbeide en reguleringsplan for Snekkevika i Alver kommune for å
fortette et eksisterende hyttefelt.
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Arkoconsult AS utarbeidet en konsekvensutredning av
naturmangfold.
Rapporten er utarbeidet av Conrad J. Blanck (Msc. Landskapsøkologi) og Hilde Eirin Haugsøen. (Msc.
Marinbiologi) og er basert på offentlig tilgjengelig informasjon, samt feltarbeid utført på land 25. mai
2021 og i sjø utført 4. juni 2021.
Rådgivende Biologer AS takker Arkoconsult AS for oppdraget.
Bergen, 17. september 2021
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SAMMENDRAG
Blanck, C.J., H.E. Haugsøen 2021. Reguleringsplan for Snekkevika, Alver kommune.
Konsekvensutredning for naturmangfold og klima. Rådgivende Biologer AS, rapport 3473, 40
sider, ISBN 978-82-8308-854-0
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Arkoconsult AS utarbeidet en konsekvensutredning for
naturmangfold og klima for en planlagt fortetting av et hyttefelt ved Snekkevika i Alver kommune, som
omfatter utbedring av eksisterende veg, etablering av hytter, parkeringsplass, småbåthavn og ny veg.
Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i eksisterende informasjon og botaniske feltundersøkelser
utført den 25. mai 2021 og marine undersøkelser utført 4. juni 2021.

DAGENS MILJØTILSTAND
På land
I planområdet inngår både skog, plantasjeskog, myr, strandsone, sjø og ferskvann i form av et tjern og
bekk. Planområdet er i stor grad skogdekt med ung gjengroingsskog etter opphør av beite og/eller
lyngbrenning på 1950-tallet og er noe påvirket fra før av spredte hytter, naust og tilkomstveier, spesielt
i selve Snekkevika. Det finnes litt tresatt myr i sørøst og noen plantefelt av gran i vest, ellers består
arealet av fattig furu- og bjørkeskog med noen få små unntak. Nord for tiltaksområdet ved Dyråsen er
det registrert en liten lokalitet med naturtypen rik edelløvskog, utforming rikt hasselkratt med funn av
rødlistearten kystskriftlav (NT).
I vann
Mot Sørvest inngår delvis innsjøen Kjesetttjørna i planområdet. Mellom Kjesettjørna og Snekkevika er
det et kort elveløp mellom sjø og vann, som er lagt i kulvert under eksisterende båtplass ved utløpet.
Elven går opp i et fossestryk og er steinsatt på en side. Det finnes spor etter en gammel kvern her.
Kjesettjørna har et innløp som kommer fra Grønnstølmyrane og Vaslavatnet i vest.
Selve innløpet har gode forhold til gyting for aure med middels fiskeproduksjon. Det er også registrert
ål (VU) i disse vassdragene.
I sjø
Midtre del av planområdet består av langgrunn grus- og steinstrand som går over i bløtbunn med sand
og mudder. Ved overgang mellom strandsone og sjøsone er det mindre arealbeslag i form av forankring
i tilknytning til mindre flytebrygge. I bløtbunnsområdet ble det registrert rester fra de rødlistede artene
flatøsters (NT) og sandskjell (VU). I nordre del av strandområdet går det over i fjell med bratt helning
ned i sublitoralen med algevegetasjon sterkt dominert av trådformede alger.
Strandområdet ved østre og ytre del av planområdet består av berg og stein med moderat helning og
vanlig algevegetasjon.

VERDIVURDERING
På land
Det rike hasselkrattet ved Dyråsen får middels verdi siden den rødlistede kystskriftlaven (NT) ble
registrert her. Kjesettjørna, innløpet og utløpet til Snekkevika er åleførende og har derfor middels verdi.
Ørretbestanden er liten med et lite gyteareal og kort anadrom strekning. Vassdragene har noe verdi som
funksjonsområde for ørret. Planområdet ligger inntil et registrert beiteområde for hjort.
Funksjonsområdet for en vanlig art som hjort har noe verdi.
Rådgivende Biologer AS
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I sjø
Taulsvågen inngår i det marine verneområdet Lurefjorden & Lindåsosane og har svært stor verdi.
Bløtbunnsområdet ved Snekkevika nord har middels verdi som naturtype.
Øvrig ubebygd areal i influensområdet på land og i sjø har noe verdi som habitat for vanlige arter /
hverdagsnatur.
Registrerte naturverdier er oppsummert i følgende tabell.
Delområde
1. Lurefjorden & Lindåsosane
2. Dyråsen
3. Kjesettjørna
4. Viktig beiteområde for hjort
5. Snekkevika nord
6. Bekk
7. Øvrig influensområde

Type
Marint verneområde
Rikt hasselkratt med B-verdi
Åleførende vassdrag
Funksjonsområde for vanlig art
Bløtbunnsområde
Anadrom strekning og gyteområder
Habitat for vanlige arter / hverdagsnatur

Verdi
Svært stor
Middels
Middels
Noe
Middels
Noe
Noe

NULLALTERNATIVET
Sammenligningsåret fastsettes å være 2 år fram i tid, altså 2023. Dette er det siste året hvor
kommunedelplanen for Radøy kommune gjelder. Det er ikke kjent at det foreligger andre planer for
utredningsområdet som kan realiseres innen den tid, men arealet er regulert til hytteformål, naust og
småbåthavn, så det kan heller ikke utelukkes. Om utbygging ikke realiseres vil utredningsområdet være
i samme tilstand som i dag.
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PÅVIRKNING OG KONSEKVENS
KLIMA
Tiltaket vil føre til arealbeslag på 2456 m2 myr. Etter en periode på 20 år vil en endring av 2,456 daa
myr til bebygget areal føre til 142,3 tonn CO2-ekvivalenter utslipp. Dette er den kombinerte effekten av
tapt karbonlagringsevne på grunn av arealbeslag.
NATURMANGFOLD
Det finnes noen naturverdier i området, men få av dem vil bli direkte påvirket, siden tiltaksområdet ikke
overlapper med disse lokalitetene. Den største negative påvirkningen ved fortetting av hyttefelt er
arealbeslag i et marint verneområde og tap av funksjonsområder for vanlige arter på grunn av arealbeslag
på land og i sjø. Forurensning av vassdrag på grunn av økt trafikk til hyttefeltet og økt tilrenning fra
utbedret veg kan også være negativt for organismene i vassdragene.
Den samlede konsekvensen vurderes som noe negativ (-) for naturmangfold. Det er ikke lagt spesiell
vekt på noen av verdiene i området i vurderingen av samlet konsekvens.
Vurderinger
Konsekvens
for
delområder

Avveininger
Samlet
konsekvens
naturmangfold

Delområde
1. Lurefjorden &
Lindåsosane
2. Dyråsen
3. Kjesettjørna
4. Viktig beiteområde
for hjort
5. Snekkevika nord
6. Bekk
7. Influensområdet
Begrunnelse for
vektlegging

0-alt.

Fortetting av hyttefelt ved Snekkevika
0

Noe miljøskade (-)

0
0

Ubetydelig miljøskade (0)
Noe miljøskade (-)

0

Ubetydelig miljøskade (0)

0

Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig/noe miljøskade (0/-)
Noe miljøskade (-)

0

Ingen spesiell vektlegging
Området i dag er noe belastet fra tidligere
bebyggelse og belastningen vil øke i liten grad ved
fortetting av eksisterende hyttefelt.
Noe negativ konsekvens (-)
Arealbeslag fører til tap av habitat for vanlige arter.
Økt tilførsel fra veg til vassdrag.

Samlede virkninger
Samlet konsekvens
Begrunnelse

USIKKERHET
Tiltaket er fortsatt under planlegging og det knyttes derfor noe usikkerhet til endelig utforming og
plassering av bygningsmasse i planområdet. Det er få naturverdier som kan bli berørt av endringer i
tiltaket og bare veldig store endringer vil kunne føre til endringer i samlet konsekvens for
naturmangfoldet. Det tilknyttes noe usikkerhet til kunnskapsgrunnlaget om fisk, siden vurderingene om
dette er basert på tidligere undersøkelser. Siste undersøkelse ligger 16 år tilbake i tid. Det er også
tilknyttet noe usikkerhet til kunnskapsgrunnlaget om fugl, siden vurderingene er basert på registreringer
fra Artsdatabanken og ikke fra en spesifikk ornitologisk undersøkelse av utredningsområdet.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt sett i forhold til tiltakets risiko for skade.
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TILTAKET
Det er planer om å detaljregulere gnr. 464 bnr. 41 mfl. ved Snekkevika i Alver kommune (figur 1) for
å fortette et eksisterende hyttefelt med etablering av nye hytter, naust og kaiområde, i tillegg til utbedring
av tilkomstveien og oppgradering av krysset til fylkesveg 565 Slettevegen. Vegen er tenkt 3 m bred med
3 møteplasser. Hyttene er planlagt med 1 etasje med hems, byggehøyde er ikke definert. Det er i tillegg
planlagt flere felles parkeringsplasser med gåavstand fra hyttene (figur 2) og en ny sti festet på berg
som går fra tilkomstveg og badevik..
Tiltaket er i samsvar med kommunedelplanen for Radøy (KPD), der området er satt av til fritidsboliger.
Detaljreguleringen skal erstatte eksisterende plan for området og det inngår derfor en del areal i
planområdet i nord som ikke er planlagt bebygd. Det er gjennomført arkeologiske undersøkelser i
planområdet, hvor det ble funnet flere kulturminner fra steinalderen i sørøst innenfor planavgrensningen.
Disse er automatisk vernet og det er pålagt et arkeologisk hensynsområde rundt kulturminnene.

Figur 1. Øverst: Kart over planavgrensningen. Nederst: Skisse over plassering av planlagt veg og
hytter. Stripet areal er arkeologisk hensynsområde. Begge Kart utarbeidet av Arkokonsult AS.
Det planlagte tiltaket inkluderer også etablering av en liten småbåthavn i enden av østre tilkomstveg, i
ytre del av planområdet. Her skal det etableres fast kai med landgang og 8 m lang flytebrygge med plass
til inntil 10 båter. Fast kai skal enten støpes eller stå på pir. I området ved enden av vestre tilkomstveg
skal det også bygges en fast kai med plass til å parkere 5 båter og til bruk av bading og rekreasjon. Det
er ikke bestemt om fast kai skal fylles ut, støpes eller stå på pir. Mot sør er det også planlagt ny kai i
badevik i Kjesettjørna Tiltak på land og i sjø er illustrert i figur 2.
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Figur 2. Skisse over plassering av planlagt veg, kai/småbåthavn og hytter. Rødt areal er område med
arkeologiske funn. Kart utarbeidet av Arkokonsult AS.
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METODE
KONSEKVENSUTREDNING
Konsekvensutredningen følger Miljødirektoratets veileder for Konsekvensutredninger M-1941. Denne
tar utgangspunkt i samme metodikk som Statens Vegvesen sin veileder for konsekvensanalyser V712.
En konsekvensutredning starter med innhenting av kunnskap og data om klima- og miljøtema, fra ulike
kilder til eksisterende miljøinformasjon og fra feltundersøkelser og muntlige kilder. Et godt
kunnskapsgrunnlag er avgjørende for å utarbeide en god konsekvensutredning og det stilles krav til
innhenting av kunnskap i forskrift om konsekvensutredning. Vurdering av konsekvens for klima- og
miljøtema er i M-1941 delt inn i 6 steg:
Steg 1. Inndeling i delområder
Det opprettes hensiktsmessige delområder i utredningsområdet på grunnlag av de ulike
registreringskategoriene. Hvert enkelt delområde er gjenstand for vurdering av verdi, påvirkning og
konsekvens.
Steg 2: Verdisetting av hvert delområde
Verdi er et mål på hvor stor betydning delområdet har i et nasjonalt perspektiv. Verdivurderingen blir
vurdert etter en femdelt skala fra "ubetydelig" til "svært stor" verdi. I verdivurderingene er det verdiene
i nullalternativet som legges til grunn.
Steg 3: Vurdering av påvirkning for hvert delområde
I dette steget vurderes i hvilken grad hvert enkelt delområde blir påvirket av planene eller tiltaket (Feil!
Fant ikke referansekilden.). Påvirkning av naturmangfoldverdier handler om at biologiske og geologiske
funksjoner, og økologiske prosesser, forringes (noen ganger at de forbedres), eventuelt at sammenhenger
helt eller delvis brytes (noen ganger at de styrkes).
Steg 4: Vurdere konsekvens for hvert delområde
Konsekvensgraden for naturmangfold skal først bestemmes for hvert delområde. Konsekvensgraden
framkommer ved å sammenstille vurderingene av verdi og påvirkning. Konsekvensgraden vises i en
konsekvensvifte (figur 2), som viser hvor
alvorlig
konsekvensene ved planen eller
Uten
Svært
StorMiddelsNoe
betydning
stor
tiltaket forventes å bli. Denne skal gjøres for
hvert alternativ som konsekvensutredes.
–––
––––
––
Ødelagt
–
0
Konsekvensgraden for hvert enkelt delområde
Sterkt
skal
begrunnes.
Tabell
1
viser
forringet
konsekvensgradene som følge av ulike
kombinasjoner av verdi og påvirkning.
Forringet

Noe
forringet

Ubetydelig
endring

Forbedret

+ + +/ + + + +
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Alle områder som blir berørt av et tiltak eller
en plan skal identifiseres, men bare områder
som blir varig påvirket skal vurderes.
Langsiktige
virkninger
er
varige
miljøvirkninger av tiltaket, som kan inntreffe
på lang sikt, også utover planen eller tiltakets
levetid.
Figur 3. Konsekvensvifte jf. M-1941.
Sammenstilling av verdi langs x-aksen og grad
av påvirkning langs y-aksen.
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I enkelte tilfeller er det relevant å beskrive midlertidige påvirkninger på et område, gjerne knyttet til
anleggsfasen. Disse beskrives i eget kapittel.
I konsekvensvurderingene legges nullalternativet til grunn, og det innebærer at konsekvensene beskriver
endringer sammenliknet med nullalternativet. Det gjelder både miljøskader og miljøforbedringer.
Tabell 1. Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder
Skala

----

---0
+/++
+++/++++

Konsekvensgrad
Svært alvorlig miljøskade

Beskrivelse (sammenlignet med nullalternativet)
Den mest alvorlige miljøskaden som kan oppnås for området.
Gjelder kun for områder med stor eller svært stor verdi.
Alvorlig miljøskade
Alvorlig miljøskade for området
Betydelig miljøskade
Betydelig miljøskade for området
Noe miljøskade
Noe miljøskade for området
Ubetydelig miljøskade
Ingen eller ubetydelig miljøskade for området
Noe
miljøforbedring. Miljøgevinst for området. Noe forbedring (+) eller betydelig
Betydelig miljøforbedring forbedring (++)
Stor miljøforbedring. Svært Stor miljøgevinst for området. Stor (+++) eller svært stor (++++)
stor miljøforbedring
forbedring. Benyttes i hovedsak der områder med ubetydelig eller
noe verdi får en svært stor verdiøkning som følge av tiltaket

Steg 5: Vurdere samlet konsekvensgrad for miljøtema
Resultatene fra konsekvensviften og tilhørende begrunnelse for konsekvensgrad for hvert enkelt
delområde brukes til en samlet vurdering av konsekvensgrad for planen eller tiltaket har på hvert vurdert
miljøtema, som sammenlignes med nullalternativet. Dersom det foreligger ulike alternativer, oppgis en
samlet konsekvensgrad per alternativ.
Forventede virkninger av klimaendringer kan inngå i vurderingen av samlede virkninger.
Konsekvensgraden for miljøtemaet vurderes på en skala fra positiv til kritisk negativ (tabell 2).
Tabell 2. Skala og veiledning for konsekvensvurdering av miljøtema
Konsekvensgrad
Kritisk negativ konsekvens

Kriterier for konsekvensgrad
Stor andel av alternativets område har særlig høy konfliktgrad. Vanligvis flere
delområder med konsekvensgrad svært alvorlig miljøskade (----), og i tillegg
store samlede virkninger. Brukes unntaksvis.
Svært stor negativ konsekvens Stor andel av alternativets område har høy konfliktgrad. Det er delområder
med konsekvensgrad svært alvorlig miljøskade (----), og ofte flere/mange
områder med alvorlig miljøskade (---). Vanligvis store samlede virkninger.
Stor negativ konsekvens
Flere alvorlige konfliktpunkter for temaet. Ofte vil flere delområder ha
konsekvensgrad alvorlig miljøskade (---).
Middels negativ konsekvens Ingen delområder med de høyeste konsekvensgradene, eller disse er vektet
lavt. Delområder med konsekvensgrad betydelig miljøskade (--) dominerer.
Noe negativ konsekvens
Kun en liten del av alternativets område har konflikter. Ingen delområder har
de høyeste konsekvensgradene, eller disse er vektet lavt. Vanligvis vil
konsekvensgraden noe miljøskade (-) dominere.
Ubetydelig konsekvens
Alternativet vil ikke medføre vesentlige endringer sammenlignet med
nullalternativet. Det er få konflikter og ingen konflikter med de høyeste
konsekvensgradene.
Positiv konsekvens
Totalt sett er alternativet en forbedring for temaet sammenlignet med
nullalternativet. Det er delområder med positiv konsekvensgrad og kun få
delområder med lave negative konsekvensgrader. De positive
konsekvensgradene oppveier klart delområdene med negativ konsekvensgrad.
Stor positiv konsekvens
Stor forbedring for temaet. Mange eller særlig store/viktige delområder med
positiv konsekvensgrad. Kun ett eller få delområder med lave negative
konsekvensgrader, og disse oppveies klart av delområder med positiv
konsekvensgrad.
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Steg 6: Sammenstille konsekvenser for alle klima- og miljøtema
Dersom utredningen omfatter flere klima- og miljøtema, skal konsekvensene for alle tema
sammenstilles.
Fremstillingen av forventede konsekvenser for klima- og miljøtemaene skal sikre at de mest sentrale
miljøtemaene presenteres, og vise hvor store og kritiske miljøkonsekvensene er for de ulike
alternativene.

VALG AV FAGTEMA
Området reguleres i tråd med gjeldende kommuneplan. Denne utredningen omhandler fagtemaet
naturmangfold og klima. Naturmangfold er det delt inn i deltemaene verneområder og områder med
båndlegging, naturtyper, arter inkludert økologiske funksjonsområder og landskapsøkologiske
funksjonsområder. Verdisettingskriterier for disse temaene er gitt i tabell 3 og grad av påvirkning er vist
i tabell 2. Klima er i denne rapporten kun vurdert i form av CO2-regnskap for tap av myr.
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Tabell 3. Verdisettingskriterier av naturmangfold fra M-1941.
Verdikategori

Ubetydelig
verdi

Naturtyper
Miljødirektoratets
instruks
DN-håndbok 13,19
Norsk rødliste for
naturtyper
LK =
lokalitetskvalitet

Arter inkludert
økologiske
funksjonsområder

For fisk: NVE 49/2013

FO =
Funksjonsområder

Landskapsøkol.
Funksjonsområder
FO =
Funksjonsområder
IKO =
Intakte
kjerneområder

Rådgivende Biologer AS

Noe verdi
Med sentral
økosystemfunksjon & svært
lav LK.
NT-naturtyper med svært lav
LK.
Spesielt dårlig kartlagte
naturtyper med svært lav LK.
DN-HB13 & DN-HB19:
C-lokaliteter.

Vanlige arter og deres FO
Laks, sjøørret- og
sjørøyebestander /vassdrag
med liten verdi
Ferskvannsfisk og ål vassdrag/bestander med liten
verdi

Lokalt viktige vilt- og
fugletrekk.
Mulig betydning i
sammenbinding av
dokumenterte FO for arter.
Strukturer i landskapet som er
viktige leveområder, trekk-,
vandrings- og
forflytningskorridorer for a) et
høyt antall arter eller b)
viktige for å opprettholde
levedyktige bestander
artsgrupper.
Lokalt viktige IKO og
naturstrukturer i fragmenterte
landskap.
IKO med natur i sterkt
fragmenterte landskap.
Naturstrukturer av særlig
betydning for viktige
naturprosesser eller for
økosystemenes struktur,
funksjon og/eller
motstandskraft/tilpasnings
evne til forventede
naturendringer.

Middels verdi /
forvaltningsprioritet

Stor verdi / høy
forvaltningsprioritet

CR/EN/VU & svært lav
LK.
Naturtyper med sentral
økosystemfunksjon & lav
LK.
NT & lav/moderat LK.
Dårlig kartlagt &
lav/moderat LK.
DN-HB13:
NT & med B-/C-verdi.
B-lokaliteter.
DN-HB19:
B-lokaliteter uten
vesentlig regional verdi.

CR & lav LK.
EN & lav/moderat LK.
VU & lav/moderat/høy LK.
Naturtyper med sentral
økosystemfunksjon &
moderat/høy LK.
NT & med (svært) høy LK.
Dårlig kartlagte & (svært) høy
LK.
DN-HB13:
EN/CR & C-verdi.
VU & B-/C-verdi.
A-lokaliteter inkl. NT.
DN-HB19:
A/B-lokaliteter.
NT-arter og deres FO
VU-arter og deres FO.
FO for spesielt
Spesielle økologiske former av
hensynskrevende arter.
arter (ikke fisk)
Fastsatte randområder til de
Fastsatte bygdenære
nasjonale villreinområdene.
områder omkring
nasjonale villreinområder Viktige FO for villrein i de 14
som grenser til viktige FO. øvrige villreinområdene
(ikkenasjonale).
Laks, sjøørret- og
sjørøyebestander/ vassdrag Laks sjøørret -, og
sjørøyebestander/ vassdrag
med middels verdi
med stor verdi
Innlandsfisk og åle Innlandsfisk (eks.
vassdrag/bestander med
langtvandrende bestander av
middels verdi.
harr, ørret og sik) og åle
vassdrag/bestander med stor
verdi
Regionalt viktig for viltog fugletrekk.
Områder som med stor
grad av sikkerhet bidrar til
sammenbinding av
dokumenterte FO for arter.
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Svært stor verdi /
høyeste
forvaltningsprioritet

CR & moderat/(svært) høy
LK.
EN & (svært) høy LK.
VU & svært høy LK.
Med sentral
økosystemfunksjon &
svært høy LK.
DN-HB13 & DN-HB19:
EN/CR & A/B-verdi.
VU & A-verdi.

Fredede arter.
Prioriterte arter (med evt.
forskriftsfestede FO).
EN/CR-arter og deres FO.
Nasjonale villreinområder.
Villaksbestander i
nasjonale laksevassdrag og
laksefjorder, øvrige
anadrome
fiskebestander/vassdrag
med svært stor verdi
Lokaliteter med relikt laks.
Spesielt verdifulle
storørretbestander – sikre
storørretbestander og
ålevassdrag/bestander med
svært stor verdi"

Intakte sammenhenger
mellom/i tilknytning til større
naturområder som har en
viktig funksjon som
forflytnings- og
spredningskorridor for arter
Nasjonalt viktige områder for
vilt- og fugletrekk.
Områder som med stor grad av
sikkerhet bidrar til
sammenbinding av
verneområder/dokumenterte
FO for arter med stor/svært
stor verdi.
Lengre elvestrekninger med
langtvandrende fiskebestander.
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Tabell 4. Påvirkning - naturmangfold
Planen/tiltakets
påvirkning
Vernet natur

Ubetydelig
endring
Området blir restaurert mot Ingen eller
en opprinnelig
uvesentlig
virkning på
naturtilstand.
kort eller
lang sikt.
Forbedret

Noe forringet

Forringet

Ubetydelig påvirkning. Mindre påvirkning som
Ikke direkte
berører liten/ubetydelig
arealinngrep.
del og ikke er i strid med
Varig forringelse av verneformålet.
mindre alvorlig art,
Varig forringelse av
evt. mer alvorlig
middels alvorlighetsgrad,
miljøskade med <10 år evt. mer alvorlig
restaureringstid
miljøskade med >10 år
restaureringstid

Naturtyper

Bedrer tilstanden ved at
eksisterende inngrep
tilbakeføres til opprinnelig
natur.

Ingen eller
uvesentlig
virkning på
kort eller
lang sikt

Berører en mindre
viktig del (<20%
areal). Liten
forringelse av
restareal.
Varig forringelse av
mindre alvorlig art,
eventuelt mer alvorlig
miljøskade med <10 år
restaureringstid

Berører 20–50 % av areal,
men liten forringelse av
restareal. Ikke forringelse
av viktigste del av
lokalitet.
Varig forringelse av
middels alvorlighetsgrad,
evt. mer alvorlig
miljøskade med >10 år
restaureringstid

Økologiske funksjoner
for arter og
landskapsøkologiske
funksjonsområder

Gjenoppretter eller skaper
nye trekk/
vandringsmuligheter
mellom
leveområder/biotoper
(også vassdrag). Viktige
biologiske funksjoner
styrkes.

Ingen eller
uvesentlig
virkning på
kort eller
lang sikt

Splitter
sammenhenger/
reduserer funksjoner,
men vesentlige
funksjoner
opprettholdes.
Mindre alvorlig
svekking av trekk/
vandringsmulighet,
flere alternativer
finnes.
Varig forringelse av
mindre alvorlig art,
evt. mer alvorlig
miljøskade med <10 år
restaureringstid

Splitter opp og/eller
forringer arealer slik at
funksjoner reduseres.
Svekker trekk/
vandringsmulighet,
eventuelt blokkerer trekk/
vandringsmulighet der
alternativer finnes.
Varig forringelse av
middels alvorlighetsgrad,
evt. mer alvorlig
miljøskade med >10 år
restaureringstid

Sterkt forringet
Påvirkning som
medfører direkte
inngrep i
verneområdet og er i
strid med
verneformålet
Varig forringelse av
høy alvorlighetsgrad
Evt. med >25 år
restaureringstid.
Berører <50 % av
areal.
Berører >50 % av
areal, men den
viktigste / mest
verdifulle delen
ødelegges. Restareal
mister sine økologiske
kvaliteter og/eller
funksjoner.
Varig forringelse av
høy alvorlighetsgrad.
Evt. med >25 år.
restaureringstid
Splitter opp og/eller
forringer arealer slik
at funksjoner brytes.
Blokkerer
trekk/vandring hvor
det ikke er
alternativer.
Varig forringelse av
høy alvorlighetsgrad.
Evt. med >25 år.
restaureringstid

FELTUNDERSØKELSER
Planområdet på land ble undersøkt av planteøkolog
Conrad J. Blanck 25. mai 2021. Ved siden av kartlegging av
vegetasjon ble også dybde på myr innenfor planavgrensningen
målt med stikkprøver ved bruk av myrstikke (figur 4).
Strandsone og sjøområder som er planlagt berørt av tiltaket ble
undersøkt av marinbiolog Hilde Haugsøen via fridykking 4. juni
2021. Undersøkt område i sjø er delt opp i tre områder (S1. S2 og
S3) som er kartfestet i figur 5.
Det er registrert sjøørret vha. elektrofiske i Kjesettjørna under
utarbeiding av en kalkingsplan for kommunen i 1995 (Johnsen mfl.
1996). Kjesettjørna inkl bekk ble igjen undersøkt i 2005 under en
registrering av sjøaurevassdrag i Radøy kommune (Wiers 2005),
Figur 4. Myrdybde ble undersøkt hvor det ble registrert sjøørret og noen gode gyteområder i
Kjesettjørna. Det har ikke skjedd endringer i elveløpet eller tjerna
ved hjelp av myrstikke.
siden disse undersøkelsene og det ble vurdert at ytterlige
fiskeundersøkelser ikke er nødvendig for elvestrekningen.
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Fuglelivet i planområdet er godt dokumentert fra før med mange registrerte observasjoner i
Artsdatabankens Artskart (https://artskart.artsdatabanken.no/). Det ble derfor ikke gjennomført ytterlige
ornitologiske undersøkelser i utredningsområdet.

Figur 5. Oversikt over befart strandsone og tiltak i sjø. Undersøkelsesområdet er delt opp i tre områder
(S1, S2 & S3).
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UTREDNINGSOMRÅDET
Utredningsområdet består av planområdet og influensområdet. Planområdet er det geografisk
avgrensede området som er omsøkt for tiltaket og der tiltaket kan medføre direkte arealbeslag. For
arbeider på land vil tiltaksområdet kunne inkluderer midlertidige anleggsinstallasjoner, som anleggsvei,
dersom etablering av disse fører til permanent skade.
Influensområdet er det området der virkninger forventes å kunne oppstå, uavhengig av planområdets
avgrensning.
Når det gjelder biologisk mangfold, vil områdene som blir påvirket variere både geografisk og i forhold
til topografi og hvilke arter som forekommer. For terrestrisk vegetasjon vurderes influensområdet å være
100 m fra planlagte tekniske inngrep. Dette inkluderer eksisterende veg, som planlegges utbedret, og
landområdet mellom Kjesettjørna og Taulsvågen, hvor all bebyggelse er planlagt plassert.
Veg som planlegges utbedret ligger i nedbørfeltet til Kjesettjørna. Influensområde for ferskvann
vurderes å være store deler av innsjøen samt deler av innløpsbekk og hele utløpsbekken til Snekkevika.
I anleggsfasen vil influensområdet kunne være vesentlig større, spesielt for arealkrevende fuglearter,
grunnet forstyrrelser. For fugl vurderes i dette tilfellet influensområdet å være 200 meter.
Influensområdet for sjøområder vurderes også å være 200 m fra planlagte inngrep i sjø (figur 6).
På grunn av flere arkeologiske funn av vernede kulturminner fra steinalderen er det pålagt et arkeologisk
hensynsområde innenfor planområdet, hvor bebyggelse ikke er tillatt. Dette er også kartfestet i figur 6.

Figur 6.Oversikt over plan- og influensområder for forskjellige organismegrupper og miljøer.
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DAGENS MILJØTILSTAND
NATURGRUNNLAGET
Planområdet ligger i Nordhordland, på nordøstsiden av Radøy ved Taulsvågen i Alver kommune,
ca. 3,5 km i luftlinje nordøst for Manger sentrum. Alver ble etablert 1. januar 2020, da de tidligere
kommunene Lindås, Radøy og Meland ble slått sammen.
Snekkevika ligger inntil Lurefjorden, som er en del av det marine Verneområdet Lurefjorden og
Lindåsosane. All vannutskiftning i fjorden skjer sakte over tre grunne terskler, der gjennomstrømningen
i stor grad er styrt av tidevannet.

Figur 7. Oversiktskart – geografisk plassering av utredningsområdet (rød sirkel).
Selve planområdet omfatter arealer på land, i ferskvann og i sjø som ligger i en beskyttet indre småkupert
kystslette og er skjermet for bølge- og vindeksponering fra åpent hav.
Snekkevika ligger i boreonemoral vegetasjonssone og inngår i O3h sterkt oseanisk vegetasjonsseksjon,
humid underseksjon, som er karakterisert av vestlige vegetasjonstyper og arter som er avhengige høy
luftfuktighet (Moen 1998). Klimaet i kommunen er preget av milde vintre og kalde somre. Årsnedbøren
ligger på 2000-3000 mm og gjennomsnittlig årstemperatur er på 6-8
(normalen 1971-2000,
senorge.no).
Berggrunnen innenfor planavgrensningen består i hovedsak av kalkfattig gneis med lite løsmassedekke,
men i sør mot Kjesettjørna inngår det noe rikere anortositt og stedvis gabbro, som kan gi grunnlag for
noe frodigere vegetasjon enn gneis.
Rådgivende Biologer AS
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På NIBIOs bonitetskart varierer skogboniteten fra særlig høy i nord langs skogsbilveien og vest langs
etablert bilvei. På selve Snekkeviktangen er skog med lav bonitet og uproduktiv skog vanlig (figur 8).

Figur 8. Bonitetskart over planområdet. Kilde: https://kilden.nibio.no.

KUNNSKAPSGRUNNLAGET
Lurefjorden og Lindåsosane er det første marine verneområde som ble etablert i Vestland 23. juni 2020
med verneformål å ta vare på et særegent fjord- og pollsystem med stor spennvidde, til dels ekstreme
miljøforhold og flere uvanlige biologiske forekomster (f.eks. kronemaneten Periphylla periphylla)
(Todt mfl. 2015).
I Artsdatabankens Artskart (https://artskart.artsdatabanken.no/) foreligger noen artsregistreringer, for
det meste fugl og enkelte fisk. Ål er rødlistet (sårbar, VU jf. Henriksen & Hilmo 2015) og forekommer
i Kjesettjørna. Flere registrerte arter er forvaltningsprioritert fordi de er på en av Bernkonvensjonslistene
eller er norske ansvarsarter (f.eks. havørn og svartbak). En art klassifiseres som norsk ansvarsart når den
har vesentlig andel av sin naturlige utbredelse i Norge. Se tabell 5 for en utfyllende liste over
forvaltningsprioriterte arter som er registrert fra før i influensområdet.
Etter er korrespondanse med statsforvalteren i Vestland fikk vi 26. mai 2021 informasjon om at det ikke
finnes arter unntatt offentligheten i utredningsområdet.
I Miljødirektoratets Miljøbase er det ikke registrert naturtyper i utredningsområdet. Tiltaket berører
ingen viktige trekkveger som er kartlagt i viltrapporten for Radøy (Overvoll mfl. 2004), men berører et
viktig beiteområde for hjort. Ingen viktige viltområder berøres.
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Tabell
5.
Registrerte
forvaltningsprioriterte
arter
(https://artskart.artsdatabanken.no/). Data hentet 26. mai 2021.
Norsk navn
ål
svartbak
havørn
sangsvane
kvinand
krikkand
gråhegre
siland
stokkand
bokfink
gjerdesmett
rødstrupe
måltrost
stokkand
ravn
kanadagås
storskarv

Vitenskapelig navn
Anguilla anguilla
Larus marinus
Haliaeetus albicilla
Cygnus cygnus
Bucephala clangula
Anas crecca
Ardea cinerea
Mergus serrator
Anas platyrhynchos
Fringilla coelebs
Troglodytes troglodytes
Erithacus rubecula
Turdus philomelos
Anas platyrhynchos
Corvus corax
Branta canadensis
Phalacrocorax carbo

i

Artsdatabankens

Artskart

Kategori
Truet art (VU)
Ansvarsart
Ansvarsart
Bern-II-listeart
Bern-III-listeart
Bern-III-listeart
Bern-III-listeart
Bern-III-listeart
Bern-III-listeart
Bern-III-listeart
Bern-II-listeart
Bern-II-listeart
Bern-III-listeart
Bern-III-listeart
Bern-III-listeart
Fremmed art (SE)
Bern-III-listeart

DAGENS SITUASJON
I planområdet inngår både skog, plantasjeskog, myr, strandsone, sjø og ferskvann i form av et tjern og
bekk. Planområdet er i stor grad skogdekt og er noe påvirket fra før av spredte hytter, naust og
tilkomstveier, spesielt i selve Snekkevika. I tillegg er det strømledning i sørøstlige del av planområdet.
Det finnes litt tresatt myr i sørøst og noen plantefelt av gran i vest, ellers består arealet av fattig furu- og
bjørkeskog. Et unntak er et lite parti med rik edelløvskog ved Dyråsen som er avgrenset som en viktig
naturtype. Det finnes også spredte innslag av rikere sumpskog, men disse var for små til å kvalifisere til
naturtyper.
PÅ LAND
Skogen i utredningsområdet er et resultat av gjengroing, trolig etter opphør av beite og/eller
lyngbrenning på 1950-tallet. Trærne er derfor i snitt ikke spesielt gamle og trolig rundt 70 år.
Skogstrukturen er lite utviklet og er for det meste ensjiktet med lite død ved og uten
gammelskogkvaliteter.
På land mellom Kjesettjørna og Snekkevika, hvor hyttene er planlagt plassert, dominerer fattig furu- og
bjørkeskog. På tørrere partier med tynt jordsmonn er bærlyngskog (T4-C-5) med furu vanlig. Her gror
det tette kratt av røsslyng og einer med innslag av krekling, stri kråkefot, tyttebær og andre tørketolerante
arter. På partier med tykkere jordsmonn finnes det blåbærskog (T4-C-1). Her er det et økt innslag av
bjørketrær og enkelte små rogn. I feltsjiktet dominerer blåbær og det inngår andre typiske arter som
blokkebær, hengeving og bjørnekam. Den vestlige slyngplanten vivendel forekommer også spredt i
skogen. Helt i sørvest, inntil Kjesettjørna, ble det registrert et fåtall voksne sitkagran, som er et fremmed
treslag (Svært høy risiko, SE jf. Artsdatabanken 2018b).
Myr- og sumpskogsmarken i sørøstre del av utredningsområdet er fattig. I tresjiktet dominerer bjørk og
busksjiktet er delvis velutviklet med blåbær, klokkelyng, røsslyng, blokkebær, pors og selje. Ellers er
det mye smyle og slåttestarr på myren. Torvlaget var delvis vanskelig synlig i felt på grunn av mye
skogsvegetasjon, men stikkprøver med myrstikke viste ofte et tykt lag som delvis var dypere enn 2 m.
Generelt varierte torvlagets tykkelse veldig, men avgrensningen på topografisk norgeskart (figur 6)
stemmer godt for myrpartiene.
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Langs strandlinjen mot sjø (Taulsvågen) inngår det delvis arter som indikerer tidligere beitepåvirkning
som gulaks, tiriltunge, blåknapp hvitmaure, firkantperikum og smalkjempe. Andre registrerte arter som
er typisk for sjønære arealer er fjærekoll, strandkjeks og kystbergknapp. Ved badestranden i nordlige
del av Snekkevika ble det registrert en enkeltforekomst av fremmedarten bulkemispel (SE jf.
Artsdatabanken 2018b).
Nord for den etablerte veien, hvor skogboniteten er
høyere, er det innslag av rikere vegetasjon og det
inngår flere treslag som selje og hassel. Her ble det
også avgrenset en liten lokalitet med rikt hasselkratt
jf. DN-håndbok 13. Etter NiN-systemet er
lokaliteten en frisk rik edelløvskog, som er en nær
truet (NT) naturtype (Artsdatabanken 2018a). På
hassel ble rødlistearten kystskriftlav (NT, figur 9)
registrert og i feltsjiktet var det noe rikere
vegetasjon med skogfiol, korsved, hvitveis,
gauksyre og småbregner. Det er også ung noe gran
i busksjiktet, som trolig stammer fra inntilliggende
granplantefelt. På grunn av rødlistefunn vurderes
lokaliteten å være viktig (B-verdi). Det er mulig at
Figur 9. Registrert kystskriftlav (NT) på hassel
lokaliteten kan klassifiseres som rik boreonemoral
ved Dyråsen
regnskog, siden både topografi, geografi og i liten
grad epifyttfloraen tilsier det.
Ellers er det en del plantet norsk gran som står langs skogsbilveien på drenert myr som inngår i denne
delen av planområdet (figur 11). Relativt langt sør ved skogsbilveien utenfor tiltaksområdet ble det
registrert en stor hekkspirea (Høy risiko, HI jf. Artsdatabanken 2018b), som trolig stammer fra dumpet
hageavfall.
Langs små bekker og våte søkk er det noen steder mer kalkkrevende sumpskogvegetasjon (V8-C-2) som
bekkeblom, mjødurt, krypsoleie, knollerteknapp, myrhatt eller markjordbær. Disse rikere partiene var
enten sterkt påvirket av inntilliggende veg eller for små for å bli registrert som egne naturtypelokaliteter.
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Figur 10. A: På tørr og grunnlendt mark er bærlyngskog vanlig. B. Blåbærfuruskog finnes på partier
med tykkere jordsmonn.C. Det inngår en del myrskogsmark dominert av bjørk i utredningsområdet. D.
Langs sjølinjen inngår enkelte strandarter. E. I nord langs skogsbilveien er det et gammelt
granplanefelt. F. Rikt hasselkratt på blokkmark ved Dyråsen i nord, registrert som viktig naturtype.
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I VANN
Mellom Kjesettjørna og Snekkevika er det et kort elveløp mellom sjø og vann, som er lagt i kulvert
under eksisterende båtplass ved utløpet (figur 11). Elven går opp i et fossestryk og er steinsatt på én
side. Det finnes spor etter en gammel kvern her. Kjesettjørna er klassifisert som en liten, kalkfattig og
humøs innsjø med god miljøtilstand (https://vann-nett.no/portal/) og har et innløp som kommer fra
Grønnstølmyrane og Vaslavatnet i vest.
Selve innløpet er en rolig bekk med blandingsgrus på bunnen, lite begroing og gode forhold til for aure
(Johnsen mfl. 1995). Her er det middels fiskeproduksjon (Wiers 2005) Oppstrøms vannet er det noen
bratte stryk. Innløpsbekken har i perioder lite vann og kan være utsatt for tørrlegging (Wiers 2005).
Ellers forekommer det trepigget stingsild og ål (VU) i Tjesettjørna, samt en del ande- og svanefugler
som sangsvane, krikkand, siland, stokkand, kvinand og stokkand (https://artskart.artsdatabanken.no).
Andre observerte fugler som er tilknyttet vann er storskarv, gråhegre og fremmedarten kanadagås (Svært
høy risiko, SE jf. Artsdatabanken).
B

A

C

D

Figur 11. A. Kjesettjørna er en liten, kalkfattig og humøs innsjø med god miljøtilstand. Legg merke til
plantet gran i bakgrunnen. B & C. Ved utløpet er elven lagt i rør under eksisterende båtplass. D.
Fossestryk og rester av gammel kvern i elv mellom Kjesettjørna og Snekkevika.
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I SJØ
Undersøkte strandområdet er delt inn i tre delområder, S1, S2 og S3, figur 5.
Strandområdet S1, i nordlige del av planområdet, besto av langgrunn grus- og steinstrand dekket av
fjæreblod (Hildenbrandia rubra) med spiraltang (Fucus spiralis) og grisetang (Ascophyllum nodosum)
som går over i bløtbunn med sand og mudder, om lag ved overgang mellom strandsone og sjøsonen.
Området som ble befart er generelt inngrepsfritt med mindre arealbeslag i form av forankring i
tilknytning til mindre flytebrygge utenfor befart område som tilhører nabotomt. I bløtbunnsområdet ble
det registrert sandmark ( Arenicola sp.), strandkrabbe (Carcinus maenas), hjerteskjell (Cerestoderma
edule) og rester av vanlig sandskjell (Mya arenaria) og knivskjell (Solenidae).
Det ble også registrert rester fra en flatøsters (Ostrea edulis). Flatøsters er klassifisert som nær truet
(NT) ihht. Norsk rødliste for arter (Henriksen & Hilmo 2015), mens sandskjell er klassifisert som sårbar
(VU). I nordre del av strandområdet går det over i fjell med bratt helning ned i sublitoralen med
algevegetasjon sterkt dominert av trådformede alger med innslag av enkelte arter som tare og rødkluft
(Polyides rotundus). Av fauna ble det registrert flere store anemoner (Urticina eques), leppefisk og ulike
småfisk.
A

B

C

D

Figur 12. Strandområde S1. A: Stein- grus og sandstrand med tangvegetasjon dominert av grisetang
og fjæreblod. B: Rester av vanlig sandskjell. C: Anemone. D: Algevegetasjon dominert av trådformede
alger.
Strandområdet S3 ved østre og ytre del av planområdet besto av berg og stein med moderat helning.
Algevegetasjon besto av blæretang og grisetang etterfulgt av martaum (Chorda filum) og enkelte
sukkertare (Saccharina latissima) og pollpryd-individer (Codium fragile) sammen med trådformede
alger som dominerte.
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Av fauna ble det registrert anemoner og småfisk. Pollpryd er registrert i fremmedartslista
(Artsdatabanken 2018b) og er klassifisert i risikokategori svært høy risiko (SE), med stort
invasjonspotensiale og middels økologisk effekt.

Figur 13. Strandsoneområde S2: Tangvegetasjon i strandsone (t.h.) og vegetasjon av sukkertare og
trådformede alger på ca 1 m dyp.
I badeviken (S3) er det langgrunn bløtbunn med innblanding av fin sand, småstein og stein med
tangkvaster. Her ble det ble det registrert sandmark (Arenicola sp.), strandkrabbe, hjerteskjell og rester
av vanlig sandskjell (VU) og knivskjell.
A

B

C

D

Figur 14. Strandområde S3. A: Bløtbunnsområde med skjellrester. B: Nedgravd fjæremark. C: Rester
av skjell. D: Rester av knivskjell.
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NULLALTERNATIVET
Sammenligningsåret fastsettes å være 2 år fram i tid, altså 2023. Dette er det siste året hvor
kommunedelplanen for Radøy kommune gjelder. Det er ikke kjent at det foreligger andre planer for
utredningsområdet som kan realiseres innen den tid, men arealet er regulert til hytteformål, naust og
småbåthavn, så det kan heller ikke utelukkes. Om utbygging ikke realiseres vil utredningsområdet være
i samme tilstand som i dag.

KLIMAENDRINGER
I rapporten «Klima i Norge 2100» (Hanssen-Bauer mfl. 2015) er det gitt ventede fylkesvise
klimaprofiler (for fylkesgrensene før fylkesreformen i 2020). For Hordaland er det i året 2100 ventet
kraftig økning i både ekstrem nedbør, regnflom, jord-, flom- og sørpeskred samt stormflo, i tillegg til
varmere klima med en beregnet middeltemperaturøkning på 4,0°C. Det er ventet en stigning av
havnivået på mellom 30 og 70 cm. Vekstsesongen langs kysten er ventet å øke med 2-3 måneder.
Disse klimaendringene med et enda mer humide forhold og lengre vekstsesong kan være gunstige for
enkelte fremmedarter og framskynde deres spredning. I tillegg vil gjengroing av brakklagt kulturmark
skje enda raskere.
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VERDIVURDERING AV NATURMANGFOLD
VERNEOMRÅDER OG OMRÅDER MED BÅNDLEGGING
Snekkevika ligger inntil Lurefjorden. Lurefjorden og Lindåsosane er et marint verneområde som ble
etablert 23. juni 2020 med verneformål å ta vare på et særegent fjord- og pollsystem med stor
spennvidde, til dels ekstreme miljøforhold og flere uvanlige biologiske forekomster (f.eks.
kronemaneten Periphylla periphylla). All vannutskiftning i fjorden skjer sakte over tre grunne terskler,
der gjennomstrømningen i stor grad er styrt av tidevannet. Fjorden er dermed spesielt sårbar for
forurensning. Alle verneområder jf. naturmangfoldloven får svært høy verdi.

NATURTYPER
På land
Det var ikke registrert naturtyper i utredningsområdet fra før, men det ble registrert én viktig (B-verdi)
naturtypelokalitet (rik edelløvskog, utforming rikt hasselkratt) ved Dyråsen (lokalitete 2 i figur 16)
under feltundersøkelsene på land 25. mai 2021. Hasselkratt er en utforming av frisk rik edelløvskog,
som er en nær truet (NT) naturtype (Artsdatabanken 2018a).
Lokaliteten Dyråsen er viktig og har middels verdi.
I sjø
Under befaring ble naturtypen bløtbunnsområder i strandsonen (I08) registrert i nordlige bukt til
Snekkevika med et areal på 1,3 daa. Funn av tallrike skjellrester på mudderblandet sandstrand tyder på
at dette er et produktivt område som trolig blir benyttet som beiteområde av fugl og fisk.
Lokaliteten Snekkevika nord er lokalt viktig og har middels verdi.

ARTER INKLUDERT ØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER
På land
Det er registrert et viktig beiteområde for hjort som delvis overlapper med utredningsområdet. På Radøy
er det sjeldent særlig langvarig snødekke og mangel på vinterbeite er ikke en like kritisk faktor som det
kan være i snørike vintrer i indre deler av Vestland. I tillegg er hjort er hverken rødlistet, en norsk
ansvarsart, spesielt hensynskrevende eller av nasjonal forvaltningsinteresse. Derfor vurderes
funksjonsområdet for denne arten å ha noe verdi.
Det er påvist kystskriftlav (NT) innenfor hasselkrattet ved Dyråsen. På grunnlag av dette har Dyråsen
middels verdi som funksjonsområde for kystskriftlav.
Øvrige ubebygde naturområder får noe verdi som økologisk funksjonsområde for vanlige karplanter og
fuglearter som er registrert i utredningsområdet og får derfor noe verdi.
I vann
Det forekommer sjøørret i Kjesettjørna og ved innløpet til Kjesettjørna som kommer fra vest er det gode
forhold for gyteområder for sjøørret. Anadrom strekning er kort og gyteområdet er forholdsvis lite.
Ørretbestanden i vassdraget er liten basert på elektrofiske gjennomført i 2005 (Wiers 2005) og har lite
verdi jf. NVE 49/2013. På grunnlag av dette har Kjesettjørna samt inn- og utløp noe verdi som
økologisk funksjonsområde for ørret.
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Kjesettjørna er et åleførende vassdrag og vurderes å ha middels verdi som økologisk funksjonsområde
for denne rødlistede arten.
I sjø
Døde skjell av vanlig sandskjell (VU) ble funnet i bløtbunnsområdet i Snekkevika ved S1 og S2 (figur
4). Sandskjell lever 20-30 cm nedgravd i sedimentet, fra fjæresonen og ned til dypere enn 20 m dyp. Det
ble ikke oppdaget noen spor etter levende individer av arten i fjæresonen og øverste sjøsonen, men det
er åpenbart at arten finnes i området, sannsynligvis på flere meters dyp. Funn fra befaringen er ikke
tilstrekkelig for å avgrense arealet for funksjonsområde for arten.

LANDSKAPSØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER
Det er ikke registrert landskapsøkologiske funksjonsområder i utredningsområdet fra før, men nord for
planområdet er en viktig trekkveg for hjort ved Nesbø, som er kartlagt i kommunens viltrapport
(Overvoll mfl. 2004; figur 15). Nord i planområdet inngår det delvis et registrert viktig beite- og
oppholdsområde for hjort. Det kan tenkes at noe hjort trekker gjennom planområdet til og fra
beiteområdet.
Planområdet ligger mellom flere sammenhengende grøntområder. Alver kommune har ikke fastsatt
økologiske korridorer i deres gjeldende arealdelplan, men vanlige arter nytter trolig planområdet som
økologisk korridor. Planområdet vurderes å ha noe verdi som landskapsøkologisk funksjonsområde.

Figur 15. Kartutsnitt fra Radøy kommune sin viltrapport (Overvoll mfl. 2004) over viktige trekkveger
og beiteområder for hjort rundt Snekkevika. Planområdets omtrentlige beliggenhet er markert med en
rød sirkel.
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Figur 16. Kart over registrerte delområder med verdi for naturmangfold i utredningsområdet.
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OPPSUMMERING AV VERDIER
Det registrert flere naturverdier i utredningsområdet. Størst verdi har det marine verneområdet
Lurefjorden og Lindåsosane Ellers er det registrert en naturtypelokalitet og to funksjonsområder med
middels verdi på land og i vann. I sjø er det avgrenset en naturtypelokalitet med stor verdi. Delområdene
samt deres verdi er oppsummert i tabell 6 og kartfestet i Figur 16. Figur 17 viser verdikart over
området.
Tabell 6. Oversikt over registrerte delområder og verdier i utredningsområdet.
Delområde
1. Lurefjorden & Lindåsosane
2. Dyråsen
3. Kjesettjørna
4. Viktig beiteområde for hjort
5. Snekkevika nord
6. Bekk
7. Øvrig influensområde
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Type
Marint verneområde
Rikt hasselkratt med B-verdi
Åleførende vassdrag
Funksjonsområde for vanlig art
Bløtbunnsområde
Anadrom strekning og gyteområder
Habitat for vanlige arter / hverdagsnatur
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Verdi
Svært stor
Middels
Middels
Noe
Middels
Noe
Noe
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Figur 17. Verdikart over utredningsområdet.
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PÅVIRKNING OG KONSEKVENS
PÅVIRKNING
VERNET NATUR
I § 3. i Forskrift om vern av Lurefjorden og Lindåsosane marine verneområde i Alver og Austrheim
kommunar, Vestland fylke er det spesifisert at:
«Området er verna mot tiltak og inngrep som kan skade verneverdiane som t.d. etablering av ulike typar
anlegg, utfylling, byggeverksemd, plassering av konstruksjonar på sjøbotnen, andre varige eller
midlertidige innretningar, legging av røyrleidningar og kablar, utføring av avløpsvatn og andre
konsentrerte tilførsler av ureining, mudring, uttak og deponering av masse, sprenging, boring, utslepp
av kjølevatn frå land, omrøyring av vassmassar og oppankring. Forsøpling er forbode. Opplistinga av
tiltak er ikkje uttømande».
For å kunne vurdere tiltakets virkning på vernet natur er det derfor nødvendig å vurdere om det er i strid
med verneområdets verneformål. Verneformålet blir utdypet i § 3 i samme forskrift:
«Føremålet med Lurefjorden og Lindåsosane marine verneområde er å ta vare på eit unikt fjord- og
pollsystem med lågt oksygeninnhald, med mellom anna spesielle førekomstar av den djuptlevande
kronemaneten Periphylla periphylla og ishavsåte Calanus glacialis, og ei eiga sildestamme. Det er ei
målsetjing å halde verneverdiane utan større grad av ytre påverknad, og området skal kunne tene som
referanseområde for forsking og overvaking.»
Kronemaneten Periphylla periphylla er en dypvannsart som holder til i de dypere områdene av
Lurefjorden. Ishavsåte holder også til i fjordens kalde og dype partier (Todt mfl. 2015). Etablering av
småbåthavn ved Snekkevika vil dermed ikke påvirke disse verneverdiene direkte. Påvirkningen av dette
smådimensjonerte tiltaket på sildestammen vil også være veldig begrenset, siden artens levevilkår
(næringstilgjengelighet, habitat, etc.) ikke vil bli påvirket.
Ubetydelig påvirkning i verneområdet vil føre til noe forringet påvirkning. Med svært stor verdi gir dette
noe miljøskade (-) for delområde 1.
NATURTYPER
Land
Den registrerte naturtypen Dyråsen ligger utenfor tiltaksområdet og det er ikke planlagt inngrep som
kan berøre denne. Påvirkningen vil være ubetydelig. Tiltaket er vurdert å medføre ingen endring for
Dyråsen. Med middels verdi gir dette ubetydelig miljøskade (0) for delområde 2.
Sjø
For naturmangfold i sjø er det arealbeslag som vil ha størst virkning. Bløtbunnsområdet Snekkevika
nord vil ikke bli berørt ved etablering av planlagt kaiområde. Tiltaket er vurdert å medføre ingen endring
for Snekkevika nord. Middels verdi og ingen påvirkning gir ingen miljøskade (0) for delområde 6.
ARTER INKLUDERT ØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER
På land
I nordlige del av planområdet er det registrert et viktig beiteområde for hjort. Dette området blir
avgrenset av en fjellside, hvor eksisterende grusveg som planlegges utbedret, går. Det vil være minimale
arealbeslag på det store registrerte beiteområdet og det vil fortsatt være mulig for hjort å beite her i
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samme grad etter gjennomføring av prosjektet. Virkningen på det viktige beiteområdet for hjort vurderes
som ubetydelig. Med noe verdi gir dette ubetydelig miljøskade (0) for delområde 4.
Arealbeslag på land vil føre til tap av habitat for flere arter som er vanlige og vidt utbredte, spesielt for
flere forvaltningsrelevante fuglearter som er registrert observert i utredningsområdet (tabell 5). Det er
ikke kjent at noen av fuglene hekker innenfor utredningsområdet og artene benytter trolig arealet til
næringssøk. Noe areal vil gå tapt etter fortetting av hyttefelt og etablering av veg, som vurderes å føre
til en noe forringet påvirkning for influensområdet på land. Noe verdi og noe forringet påvirkning gir
noe miljøskade (-) for delområde 7.
I vann
Tilkomstvegen som planlegges utbedret krysser innløpet til Kjesettjørna ligger delvis inntil utløpet som
munner ut i Snekkevika. Ettersom en detaljert og endelig plan til vegens utforming ikke foreligger, er
det vanskelig å vurdere virkningene for akvatiske økosystemer på nåværende tidspunkt. Generelt antar
vi at det ikke planlegges utfyllinger i Kjesettjørna og at det ikke skal etableres kunstige terskler i
vassdragene.
Generelt kan utbedret veg og økt trafikk til hytteområdet i liten grad føre til økte tilførsler av vegslitasje,
vegsalt/strøsand og tungmetaller til bekken og redusere vannkvaliteten. Dette kan ha noe forringet
påvirkning på organismene i berørte vassdrag.
Det forekommer sjøørret i Kjesettjørna og oppstrøms tilførselsbekken fra vest. Det er gode gyteforhold
ved samløpet mellom tjernet og tilførselsbekken. Planlagt kai i badevika ligger utenfor samløpet med
gode gyteforhold. Med noe verdi og noe forringet påvirkning fra økte tilførsler fra veg gir dette
ubetydelig/noe miljøskade (0/-) for delområde 6.
Det er registrert ål (VU) i Kjesettjørna. Innsjøen er knyttet til sjøen via en liten bekk som delvis er lagt
i kulvert. Det er planlagt en veg som skal krysse bekken og en videre del av bakken vil bli lagt i rør.
Dette vil ikke være til hinder for at ålen kan ferde mellom sjø og tjern, siden det ikke vil dannes flere
kunstige hinder eller terskler i bekken. Med middels verdi og noe forringet påvirkning fra økte tilførsler
fra veg gir dette noe miljøskade (-) for delområde 3.
I sjø
Etablering av fast kai eller støpt kai er et irreversibelt arealbeslag som vil medføre tap av
funksjonsområder for vanlige marine arter. Flytebrygge og fast kai på pir er tiltak som kan reverseres
og medfører ikke tap av leveområde, men kan gi skyggelegging for algevegetasjon. Negative virkninger
ved tiltaket er først og fremst knyttet til arealbeslag ved utfylling eller støping av kai som vil medføre
tap av leveområde for vanlige marine arter. Planlagte kaier er svært små og tiltaket vurderes å gi noe
forringelse (-) for vanlige marine arter.
LANDSKAPSØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER
Tiltaket vil ikke berøre registrerte landskapsøkologiske funksjonsområder. Arter vil fortsatt ha mulighet
til å krysse planområdet etter fortetting av hyttefeltet.

SAMLEDE VIRKNINGER
FREMTIDIGE TILTAK
I Radøy sin kommunedelplan er det ikke avsatt nye områder som skal utbygges i nærområdet. Det er
ikke kjent at det planlegges flere tiltak i utredningsområdet. Planen gjelder til 2023, så det er mulig at
det settes av områder til utbyggingsformål i utredningsområdet etter det.
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Figur 18. Utsnitt fra Radøy kommune sin arealdelplan ved utredningsområdet. Det er ikke avsatt areal
til utbyggingsformål fram til 2023 i nærområdet til utredningsområdet.
SAMLET BELASTNING
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlete belastningen som økosystemet er, eller
vil bli utsatt for, jf. Naturmangfoldloven § 10.
Radøy var tidligere preget av småbruksdrift med lite bebyggelse. Landskapet var stort sett åpent med
lite skog på grunn av beitevirksomhet og trolig lyngbrenning. Det har utenom enkelte hytter og spredte
eneboliger vært lite utbygging i nærheten av utredningsområdet de siste tiårene, men noen gamle
beiteområder har grodd igjen og fremstår i dag som tett og sammenhengende skog. Det er stedvis etablert
granplantefelt på tidligere åpne områder, spesielt nord for Snekkevika. Dette blir spesielt synlig ved å
sammenligne flybilder fra 2018 og 1961 (figur 19). Landskapet har siden heller ikke blitt fragmentert i
større grad av nye ferdselsårer i omfattende grad. Den samlede belastningen av økosystemet vurderes
som lav.
1966

2018

Figur 19. Flybilder over nærområdet rundt det planlagte tiltaket. Tidligere preget åpne landskap med
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lite bebyggelse området (t.v.). I dag er landskapet grodd igjen med skog og det er fortsatt lite bebyggelse
(t.h.).
KLIMAENDRINGER
Vekstsesongen langs kysten er ventet å øke med 2-3 måneder i året 2100. I dag dekker skog 46 prosent
av Alver kommune. En lengre vekstsesong grunnet klimaendringene vil føre til at denne blir tettere og
brer seg utover kommunen enda raskere på brakklagt kulturmark (Søgaard mfl. 2017).
CO2-REGNSKAP
Tiltaket vil føre til arealbeslag på myr. Det er planlagt parkeringsplass på en myrflate som skal graves
helt ut. I tillegg vil vegen krysse myr på flere steder. Hytter er planlagt delvis plassert på myr flere steder
(figur 20). 2456 m2 myr vil bli direkte berørt på grunn av utgraving og arealbeslag ved etablering av
parkeringsplass og veg.
Ved hjelp av Miljødirektoratets veileder for beregning av effekten til klimatiltak (Miljødirektoratet
2021b) er det beregnet hvor mye CO2-ekvivalenter utslipp vil oppstå ved dette tapet av myr.
Etter en periode på 20 år vil en endring av 2,456 daa myr til bebygget areal føre til 142,3 tonn CO2ekvivalenter utslipp. Dette er den kombinerte effekten av tapt karbonlagringsevne på grunn av
arealbeslag. Regnskapet går ut ifra at øvrige myrflater vil være hydrologisk intakte etter utbygging og
at myren ikke dreneres.

Figur 20. Oversikt over myrareal som blir berørt av planlagt bebyggelse.
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KONSEKVENS FOR NATURMANGFOLD
Det finnes noen naturverdier i området, men få av dem vil bli påvirket, siden tiltaksområdet ikke
overlapper med disse lokalitetene. Den største negative påvirkningen ved fortetting av hyttefelt er
arealbeslag i et marint verneområde og tap av funksjonsområder for vanlige arter på land og i sjø.
Den samlede konsekvensen vurderes som noe negativ (-) for naturmangfold. Det er ikke lagt spesiell
vekt på noen av verdiene i området i vurderingen av samlet konsekvens.
Påvirkning og konsekvens for naturmangfold er oppsummert i tabell 7.
Tabell 7. Oversikt over samlede konsekvenser for naturmangfold.
Vurderinger
Konsekvens
for
delområder

Avveininger
Samlet
konsekvens
naturmangfold

Delområde
1. Lurefjorden &
Lindåsosane
2. Dyråsen
3. Kjesettjørna
4. Viktig beiteområde
for hjort
5. Snekkevika nord
6. Bekk
7. Influensområdet
Begrunnelse for
vektlegging

0-alt.

Fortetting av hyttefelt ved Snekkevika
0

Noe miljøskade (-)

0
0

Ubetydelig miljøskade (0)
Noe miljøskade (-)

0

Ubetydelig miljøskade (0)

0

Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig/noe miljøskade (0/-)
Noe miljøskade (-)

0

Ingen spesiell vektlegging
Området i dag er noe belastet fra tidligere
bebyggelse og belastningen vil øke i liten grad ved
fortetting av eksisterende hyttefelt.
Noe negativ konsekvens (-)
Arealbeslag fører til tap av habitat for vanlige arter.
Økt tilførsel fra veg til vassdrag.

Samlede virkninger
Samlet konsekvens
Begrunnelse
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MIDLERTIDIG PÅVIRKNING
Bare varige påvirkninger skal konsekvensvurderes, men det er ofte relevant å beskrive midlertidig
påvirkninger på et område, gjerne knyttet til anleggsfasen. Flere av de negative påvirkningene kan ha
samme karakter i anleggsfasen som i driftsfasen, men i noen tilfeller kan det negative omfanget være
større. Det som i hovedsak skiller anleggs- og driftsfase er selve anleggsarbeidet, som i en begrenset
periode kan medføre betydelige forstyrrelser i form av økt trafikk, utfylling, grave- og
sprengningsarbeid..
STØY
Anleggsarbeid og økt trafikk i anleggsområdet kan forstyrre fugl og pattedyr, spesielt i hekke- og
yngleperioden om våren. De fleste arter har relativt høy toleranse for midlertidig økning av støynivået,
men noen arter er svært følsomme for forstyrrelser. Det er ikke registrert hekkende fugler med spesielle
hensynsbehov i nærområdet.
UTFYLLING
Dersom det skal fylles ut i strandområdet ved enden av vestre del av tilkomstvei vil det kunne medføre
tilførsel av steinstøv til sjø. Mens grovere partikler sedimenterer raskt innenfor influensområdet vil
finpartikler føres med strømmen over lengre distanser innenfor avgrenset influensområde i
anleggsfasen. Tilførsel av steinstøv kan gi både direkte skader på fisk, og kan føre til generell redusert
biologisk produksjon i sjø på grunn av nedslamming. Det er de største og spisse steinpartiklene som
medfører fare for skade på fisk.
AVRENNING OG SPREDNING FRA FYLLINGER TIL VASSDRAG
Avrenning fra sprengsteinfyllinger, massedeponi og anleggsområder kan generelt resultere i tilførsler
av ammonium og nitrat i ofte relativt høye konsentrasjoner til vassdrag og våtmark. Dersom det
foreligger som ammoniakk (NH3), kan dette selv ved lave konsentrasjoner være giftig for dyr som lever
i vannet. Delen som foreligger som ammoniakk, er avhengig av forholdet mellom temperatur og pH.
Evt. deponering av utsprengte steinmasser vil medføre avrenning av steinstøv og sprengstoffrester. De
mest finpartikulære fragmentene vil kunne bli spredt nedover vassdragene, og i våtmark vil de kunne
bli spredt horisontalt og vertikalt over lange distanser. Partikler fra sprengstein er nydannede og dermed
uslipte, kantete og flisete. Dette kan ha betydelige fysiske effekter på plante- og dyreliv. Skarpe partikler
trenger gjennom epitel og slimlag hos fisk, filtrerende bunndyr og plankton. Hos fisk forårsaker dette
slimutsondring og kan i ekstreme tilfeller føre til dødelige skader på gjellene. Partiklene kan også slipe
bort på vekstalger på elvebunnen og redusere næringsgrunnlaget for bunndyr.
I avrenningen fra sprengsteindeponier vil det ofte også være oljerester fra boresøl og sprengstoffrester,
som kan ha direkte eller langsiktige skadevirkninger på det akvatiske miljøet. Avrenning fra deponier
vil være mest uttalt i anleggsfasen. Avrenning kan forekomme i relativt lang tid etter at deponiene er
etablert, og i områder med store deponi og små vassdrag der det er liten fortynning er avrenning å
betrakte som en langvarig virkning.
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FOREBYGGE SKADEVIRKNINGER
HINDRING AV SPREDNING AV FREMMEDE ARTER
Det er registrert flere fremmede arter i influensområdet og det bør unngås å spre disse artene videre
under et eventuelt anleggsarbeid. Generelt bør masse fra influensområdet håndteres på stedet og om det
skal deponeres bør det kjøres til egnet deponi for fremmede arter.

OPPRETTHOLDE MYRHYDROLOGI
Hydrologien på den største myrflaten sørøst i planområdet kan bli negativt påvirket av den planlagte
bilveien og hyttene ved å redusere tilsiget av vann (figur 20). Hvis myren blir tørrere på grunn av dette,
vil torven brytes ned etter hvert og frigi CO2. Dette kan unngås ved å legge flere rør/kulvert under veien,
slik at vann fortsatt kan strømme til og gjennom myrflaten. Hvis dette gjennomføres vil hydrologien og
karbonlagringsevnen til den gjenværende myrflaten i stor grad opprettholdes.

UTNYTTELSE AV TORVMASSER TIL MYRRESTAURERING
Utgravde torvmasser kan brukes til rehabilitering av myrer i nærområdet. Massene kan brukes til å tette
igjen dreneringsgrøfter for å heve grunnvannsnivået.

UTFYLLING
I anleggsfasen kan bruk av siltduk redusere spredning av steinstøv fra utfyllingsmassene og stedegent
finstoff. Dette er relevant ved planlagt fastkai for småbåt og bading ved ende av vestre tilkomstvei
Snekkevika hvor det teknisk sett er mulig å fylle ut. Ved utbygging av fastkai på pir vil en kunne unngå
skadevirkninger på influensområdet, da dette er et mer skånsomt og reversibelt tiltak.

HINDRING AV FORURENSNING AV VASSDRAG
Forurensning av Kjesettjørna via tilrenning bør hindres. Et mulig tiltak er å lede vannet bort fra
anleggsområdene mens arbeidet pågår. Vannet kan ledes bort ved å grave avskjæringsgrøfter. Det er da
viktig at vannet tilføres utløpsbekken lenger ned.
For å forhindre avrenning fra utfyllingsmasser og deponier i anleggsfasen, bør det etableres tilstrekkelig
dimensjonerte avskjæringsgrøfter, sedimenteringsbassenger og siltgardiner.
Bruk av veisalt på veier og parkeringsplasser bør minimeres.

USIKKERHET
En konsekvensutredning skal så langt det er mulig baseres på fakta. Nødvendig data er imidlertid ikke
alltid tilgjengelig, og metoder for å måle og kartlegge er ofte basert på faglige kvalitative og subjektive
valg. I tillegg skal en konsekvensutredning vurdere fremtidig miljøtilstand, noe det alltid er knyttet
usikkerhet til.
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TILTAKET
Tiltaket er fortsatt i planleggingsfasen og det knyttes derfor noe usikkerhet til endelig utforming og
plassering av bygningsmasse i planområdet. Det er få naturverdier som kan bli berørt av endringer i
tiltaket og bare veldig store endringer vil kunne føre til endringer i samlet konsekvens for
naturmangfoldet.

DATAGRUNNLAGET
Konsekvensutredningen er basert på eksisterende informasjon samt egne feltundersøkelser 25. mai 2021
og 4. juni 2021. Planområdet var lett tilgjengelig og det var gode værforhold under feltundersøkelsen.
Det var i stor grad mulig å få oversikt over det biologiske mangfoldet i utredningsområdet. Det ble ikke
gjennomført fugleundersøkelser eller elfiske i vassdragene, siden kunnskapsgrunnlaget fra tidligere
undersøkelser og offentlig tilgjengelig informasjon vurderes som tilstrekkelig. Det tilknyttes noe
usikkerhet til kunnskapsgrunnlaget om fisk, siden siste undersøkelse ligger 15 år tilbake i tid. Det er
også tilknyttet noe usikkerhet til kunnskapsgrunnlaget om fugl, siden vurderingene er basert på
registreringer fra Artsdatabanken og ikke fra en spesifikk undersøkelse av utredningsområdet.
Datagrunnlaget vurderes som godt sett i forhold til tiltakets risiko for skade.

FORUTSETNINGER
Vi har forutsatt at det ikke etableres en gjennomgående barriere innenfor planområdet og at arter vil ha
mulighet å krysse planområdet fra etter gjennomføring av tiltaket. Det er også forutsatt at det ikke
etableres kunstige terskler i vassdrag og at det ikke skal tilføres masser til Kjesettjørna.

SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER
Ved konsekvensutredning av tiltak med arealbeslag er det i liten grad nødvendig å bruke skjønnsmessige
vurderinger. Det er derfor knyttet lite usikkerhet til vurderingene rundt verdi, påvirkning og konsekvens.
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VEDLEGG
Vedlegg 1. Naturtypebeskrivelser
Dyråsen
Rik edelløvskog (F01) – lågurt-hasselkratt (F0103). Areal: 2,2 daa. B-verdi.
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Conrad J. Blanck på bakgrunn av eget feltarbeid utført 25. mai 2021.
Kartleggingen er gjort forbindelse med en detaljregulering av Snekkevika med mål om å fortette et eksisterende
hyttefelt.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på nordvendt blokkmark med et tynt humusdekke nord for
Snekkevika ved Haugstad i Alver kommune. Dette er innenfor boreonemoral vegetasjonssone. Berggrunnen består
av gneis og boniteten er særs høy.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er registrert som rik edelløvskog, utforming rikt
hasselkratt (F0103) på grunnlag av stort innslag av hasseltrær og noe rikere småbregneskogvegetasjon (A5 jf.
Fremstad 1997) i vegetasjonssjiktet. Det er mulig at lokaliteten også kan klassifiseres som rik boreonemoral
regnskog (F2002), siden både topografi, geografi og i liten grad epifyttfloraen tilsier det.
Artsmangfold: Det inngår en del sterkt mosebegrodde hasseltrær i lokaliteten. Av andre treslag finnes det furu,
selje og enkelte grantrær. I vegetasjonssjiktet på blokkmarken ble det registrert flere arter som er typisk var noe
rikere vegetasjon med skogfiol, korsved, hvitveis, gauksyre og småbregner. Det er også mye vivendel som dekker
store deler av bakken. På hasselstammer ble det registrert kystskriftlav (NT), som er en indikatorart for
borenemoral regnskog. Det vurderes å være potensiale for flere slike indikatorarter, hvor flere er rødlistet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Hasselkrattet ligger inntil et granplantefelt og noen grantrær har spredt seg inn i
lokaliteten. Disse trærne er fortsatt relativ unge. Ellers er det noe død ved i lokaliteten, men dette stammer fra furu.
Fremmede arter: Det inngår noen grantrær som stammer fra en inntilliggende plantasje. Gran er en fremmedart
for Vestlandet.
Skjøtsel og hensyn: Grantrærne bør fjernes fra lokaliteten, ellers bør hogst av hasseltrærne unngås.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er plassert i en beskyttet indre småkupert kystslette som i større grad er
skjermet for bølge- og vindeksponering fra åpent hav.
Verdivurdering: Lokaliteten har en moderat størrelse, men har en noe fattig vegetasjon og er i nedre grense for
rikhet. Det er registrert en NT-rødlisteart her og det vurderes å være potensiale for forekomst av flere rødlistearter,
spesielt arter tilknyttet fuktige hasselskoger. Lågurt-hasselskog er en utforming av frisk rik edelløvskog, som er
en nær truet naturtype (NT). På grunnlag av dette vurderes lokaliteten som viktig (B-verdi).

A

B

Vedlegg 2. A: Det inngår en del sterkt mosebegrodde hasseltrær i lokaliteten. B: Kystskriftlav (NT).
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