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I forbindelsemed detaljreguleringavhotell på Ljøenhvor FlakkGruppenASer tiltakshaver,er
MiljøfagligUtredningleid inn forå gjennomførekonsekvensutredningen
på tema naturmangfold ogjordressurser.I tilleggønskesen gjennomgangavøkosystemtjenester,
internasjonale
forpliktelserog avtaler og en redegjørelseav athotelletvil liggei randsonentil verdensarvområdet vestnorskfjordlandskap.
Planeneomfatter hotell som skaltilpassesogformesinn i deteksisterendekulturlandskapetpå
Ljøen.I tilleggtil hovedbyggeterdet snakkom å bygge5 frittstående enheteri tilleggtil etspa.
Detplanleggesogsåen «satellitt» ved Ljøsætra,derdet vil bli tilrettelagt for dagsbesøkogkortere overnatting.To alternativerblir vurdert, i tilleggtil 0-alternativet.Alternativeneer stort
sett like,men omfattertoulike alternativerfor parkeringsanlegg.
For tema naturmangfolder prosjektområdetinndelt i 15 delområder.Sjuavdelområdeneomfatter naturtyperetterDN Håndbok13–en rik edellauvskogsom liggerdelvisinnenfor planområdet,en stor, gammelalm og2 naturbeitemarkerog3 slåtteenger.Dissehar stor til sværtstor
verdi. Åtte avdelområdeneomfattes av et landskapsøkologiskfunksjonsområde
for arter knyttet til semi-naturligeng,inkludert pollinerendeinsekterogandre virvelløsedyr. Et delområde
beskriveret større områderundt Ljøensom et funksjonsområdefor fugl som er sårbareforforstyrrelse,med stor verdi.
For tema naturmangfolder det samletsett middelsnegativkonsekvensforalternativ1, ognoe
negativkonsekvensforalternativ 2. De berørte økosystemtjenestenevurderesutfra føre-varprinsippetå bli noe redusert,men vil fremdeleskunneleveresine tjenester. Tiltaket virker ikke
å være i direkte konfliktmed verneforskriftenog forvaltningsplanentil verdensarvområdet,
men kan detdersom nye fremmedarterinnføresunder anleggsarbeideteller under beplantning
ogvidere spresinn i verneområdet.
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Av avbøtende og kompenserende tiltak foreslås blant annet tilsåing av engarter med lokalt genetisk materiale på opparbeidede arealer og i rasvollen.
For tema jordressurser er alle verdiklassene er representert i prosjektområdet. Stor verdi finner
vi på arealene på toppen av terrassene i terrenget, der hellingen er liten. De bratteste arealene
havner i laveste verdiklasse. Alt i alt vurderes jordressursene innenfor prosjektområdet Øvre
Ljøen å ha middels verdi. Det er ikke jordbruksarealer eller dyrkbar jord ved Ljøsetra og jordressursene i dette prosjektområdet vurderes derfor å være uten betydning.
Tiltaket påvirker jordressursene ved Øvre Ljøen først og fremst gjennom beslag av jordbruksareal som permanent vi gå ut av produksjon. Det vil også være noe areal som ikke går tapt direkte gjennom oppføring av nye bygninger og veger etc., men som på grunn av dårlig arrondering og vanskelig tilgjengelighet likevel går ut av normal produksjon. Påvirkningsgraden vurderes til forringet. Konsekvensgraden for jordbruksressursene på Øvre Ljøen vurderes å være middels negativ (– –), fordi jordressursene svekkes i betydelig grad.
Av avbøtende og kompenserende tiltak foreslås at matjordlag og rotsonelag (B-sjikt) fra vegtraséer og rigg- og anleggsområder lagres separat og tilbakeføres.
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FORORD
MiljøfagligUtredninghar utført en konsekvensutredning
på tema naturmangfoldog jordressurseri
forbindelsenemed detaljreguleringfor en basecamp-/naturhotellsom planleggesbyggetpå Ljøen
samt en satellitt på Ljøsætra.
Tiltakshaverog initiativtaker er FlakkGruppenASved Maria Lilly,ErikaJuneog Knut Flakk.Planarbeidet er koordinert avplankonsulentKibsgaard-Petersen
AS,som ogsåer oppdragsgiverfor MiljøfagligUtredningASi dette prosjektet.SnøhettaASer arkitektenei prosjektet,og vil væreansvarlig
for utforming av ny bebyggelse.Grunneiernei området er FrankO. Bonsaken,RolvArveLjøenog
ErlingB. Ljøen.
Kristin Wangener prosjektansvarligi MiljøfagligUtredning,og er ansvarligfor feltarbeid og rapporteringav tema naturmangfold.PålAlverenghar hatt ansvarfor tema jordressurser.Geir Gaarder
har kvalitetssikretrapporten og bistått med fagligveiledningunderveis.Takktil Bjørn HaraldLarsen
og JohnBjarneJordalfor fagligediskusjoner,og til OddvarOlsenog EugeneVågsæterfor lokal informasjonom fugl.

Ørsta/Harstad1. september2020
Miljøfaglig UtredningAS
KristinWangen

Pål Alvereng
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SAMMENDRAG
Utbyggingsplaner
Detaljreguleringsplanen
for Ljøenomfatter et hotell som skaltilpassesog formes inn i det eksisterende kulturlandskapetpå Ljøen.Hovedbyggetskalplasseresiøvre Dalen,mensfem frittstående
enheter og et spaskalplasseresspredt videre nedoverDalen.Nordvestfor hovedbygningenskaldet
byggesen rasvoll.
Detaljreguleringsplanen
inkluderer ogsåreguleringav et amfi og en scenesom alt er byggetnord i
planområdetpå Ljøen,og en boligtomt på den nordligstedyrkamarka.
PåLjøsætraplanleggesdet en midtre satellitt der det vil bli tilrettelagt for dagsbesøkog kortere
overnatting.

Metode
I rapporten er metodikkeni håndbokV712til Statensvegvesenom konsekvensanalyser
på tema naturmangfoldog jordressurserbenyttet. Vurderingav økosystemtjenesterer inkludert. Formålet
med rapporten er å dokumentereverdienei planområdet,og samtidigpeke på konsekvensertiltaket får for disseverdiene.Den viserogsåtil avbøtendeog kompenserendetiltak som kan utføres for
å redusereskadevirkningenepå naturmangfoldet.Rapporteninneholderogsåen redegjørelsefor
temaet randsonentil verdensarvområdetVestnorskfjordlandskap,og vurderingom tiltaket er i
konflikt med nasjonaltog internasjonaltfastsattemiljømål.

Naturressurser
Områdebeskrivelse

og verdi av naturressurser

Ljøenliggeri en sørøst-vendtfjordli på vestsidenav Sunnylvsfjordender Geirangerfjordenstarter.
Planområdetomfatter ett av tre gårdsbrukpå Ljøensom heter ØvreLjøen.Områdeter karakterisert
av kulturlandskapetknyttet til dissebrukene.Det mesteav planområdetbestår av åpent kulturlandskap,hvoravdet mesteer oppdyrket mark (T45oppdyrketvarig eng).Områdeter ganskebratt, og
omfatter flere partier med bratte skråningerog bergveggermed terrasserinnimellom,hvor mindre
gjødsledepartier inngår (T41oppdyrketmark med preg av semi-naturligeng),inkludert noen
mindre slåtteenger(T32semi-naturligeng).Det mesteav kulturlandskapetblir holdt i hevd ved
slått, men et innmarksbeiteinngår ogsåi planområdet,hvoravdeler er kan beskrivessom naturtypen naturbeitemark.Ellersfinnes noe skoginnenfor planområdet,hvoravdeler inngår i naturtypen
rik edellauvskog,andre områder kan beskrivessom «hverdagsnatur».
Prosjektområdeter inndelt i 15 delområder.7 av delområdeneomfatter naturtyper etter DNhåndbok13. 8 av delområdeneomfattes av landskapsøkologiske
funksjonsområder.Delområde
N12 er ikke avgrenseti kart, men omfatter et områdemed radiuspå 4 km med registreringskategorien funksjonsområdefor arter, hvor det da i hovedsakdreiersegom fuglearter som er sårbarefor
ferdselog forstyrrelse.
Delområdenesom omfatter kulturlandskapetutgjør sammenet landskapsøkologisk
funksjonsområde for arter knyttet til semi-naturligeng,inkludert pollinerendeinsekterog andre virvelløsedyr.
Verdientil dissedelområdenevarierer fra noetil stor verdi. Delområdermed naturtypen rik
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edellauvskoghar fått middelstil stor verdi. Enstor gammelalm har fått sværtstorverdi. Delområdet
som utgjør et fuksjonsområdefor fugl får stor verdi.
PåLjøsætraer en naturbeitemarkmed stor verdi, ellers består planområdetav boreal hei med noe
verdi.

Alternativ 0
Alternativ0 omfatter referansealternativet,som alternativ 1 vil sammenlignesopp mot. Dette alternativet beskriverden situasjonensom gjelder for området dersomutbyggingenikke gjennomføres.
Kulturlandskapetinnenfor planområdetgjødslesog slåsi dag,bortsett fra innmarksbeitetsom beites av sau.Dagensskjøtselenhindrer at kulturlandskapetgror igjen, og de sisteårenehar ogsåstore
arealermed gjengroddeng blitt ryddet, og det er ønskeligå fortsette å holde skogenunna.
Alternativ 0 innebæreri utgangspunktetat dagensdrift opprettholdes,og dermed at dagensnaturverdier opprettholdes.De øverstedeleneav Dalener de vanskeligsteå drifte, og det er dissearealene som er mest utsatt for å bli neglisjert,dersomtiden ikke strekkertil. Pålengresikt er dissearealenederfor mer utsatt for å gro igjen.
PåLjøsætravil den pågåendegjengroingenav boreal hei fortsette. Beitetrykketer noe lavt i dag,
men det er usikkertom naturbeitemarkavil fortsette å gro igjen med dagensbeitetrykk.
Samletkonsekvensgradnaturmangfold: ubetydelig konsekvens

Utbyggingsalternativet

- Alternativ 1 og Alternativ 2

Påvirkning
Alternativ 1 og alternativ 2 er stort sett like, men representererto ulike løsningerfor parkeringsanlegg.I alternativ 1 byggesparkeringsanlegget
mellom fjøset og den store, gamlealmenpå innmarksbeitet som har fått sværtstor verdi. Ut fra føre-var-prinsippeter påvirkningenpå almen sværtredusert, da utbyggingenkan føre til svekketrotsystem,og på sikt felling. I alternativ 2 vil parkeringsanleggbyggesunder bakkenlike nordøstfor hovedbygningen,og almenblir dermed ikke berørt. Ellers
er det stort sett områder med noe til middelsverdisom blir berørt.
Konsekvensalternativ 1
Delområdenesom blir berørt har stort sett lav konsekvensgrad,
hvor ubetydeligendring(0) og noe
miljøskade(-) dominerer.Ett delområde(N04)får den alvorligstemiljøkonsekvensen
som kan oppnås, og konsekvensenjusteresderfor opp fra noetil middelsnegativkonsekvens(--). Dersomdenne
spareseller påvirkningreduseres,vil konsekvenskunnereduserestil noe negativ konsekvens(-).
Samletkonsekvensgrad
alternativ 1: middelsnegativkonsekvens
Konsekvensalternativ 1
Delområdenesom blir berørt har stort sett lav konsekvensgrad,
hvor ubetydeligendring(0) og noe
miljøskade(-) dominerer.Den samledekonsekvensenfor alternativet blir derfor noe negativkonsekvens(-).
Samletkonsekvensgrad
alternativ 2: noe negativkonsekvens
Tabellenunder viserkonsekvenserfor alle delområdeneog sammenstillerkonsekvensfor de ulike
alternativene.
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Delområder

Funksjon/type

Alt. 0

Alt1

N01 ØvreLjøen1

Landskapsøkologiskfunksjonsområde,naturtype

0

-

-

N02 Dalen1

Landskapsøkologiskfunksjonsområde,naturtype

0

--

--

N03 Dalen2

Landskapsøkologiskfunksjonsområde,naturtype

0

--

--

N04Øvre Ljøen2

Naturtype

0

----

0

N09 Dalen3

Landskapsøkologiskfunksjonsområde,naturtype

0

0

0

N12 Ljøenog omegn

Økologiskfunksjonsområde for arter

0

-

-

N13 Ljøsætranaturbeitemark

Naturtype

0

0

0

N14Ljøsætraboreal
hei

Naturtype

0

0

0

N15 ØvreLjøen3

Naturtype

0

-

-

Muligtap avden store almen gjør atkonsekvensen
går opp fra noe til middels
negativkonsekvens,sammenlignetmed Alt2.

Noe til betydeligmiljøskadei delområdeN01N03ogN12fører til noe
negativkonsekvens.

Avveining

Ingeninngrep,dagens
driftfortsetter, mulig
noe gjengroingi deler
avplanområdetpå
Ljøen.

Samletvurdering

Ubetydeligkonsekvens Middelsnegativkonsekvens

Rangering
Forklaringtil rangering

Alt2

Noe negativkonsekvens

1

3

2

Lite endringfra dagens
tilstand, men mulig
gjengroingi deler av
områdetpå Ljøen.Boreal hei på Ljøsætravil
fortsette å gro igjen.

Middelsnegativmiljøskade.
Stortsettsamme konsekvensersom for Alt2, i tilleggtil muligtap avstor
alm.

Noe negativkonsekvens.
Tapavareal gjennom
selveutbyggingenog
usikkerhetrundtdriftav
restarealer.

Samlet belastning
Det mesteav arealetsom blir berørt har lite naturfagligeverdier,men alle arealenehar noe til stor
verdi som landskapsøkologisk
funksjonsområdefor arter knyttet til semi-naturligeeng,og særlig
slåtteeng,inkludert pollinerendeinsekterog andre virvelløsedyr. De arealenesom blir berørt av utbyggingsplanene
regneså være så småsammenlignetmed det som finnes av slikeverdier innenfor
planområdet,og sidenverdieneknyttet til området er sparsomme,og arealet er relativt lite (ogsåi
den store sammenhengenpå Ljøen),vurderesden samledebelastningenpå tiltaket som lite. Det
som derimot kan føre til en større negativkonsekvenser dersomde resterendearealenepå tomta
får gro igjen eller blir benyttet til andre formål enn slåttemarketter eierskifte.Et sannsynligutfall er
at områdenerundt hotellet og de frittstående bygningeneblir brukt til beite på fulltid for å unngå
støy.Beite er bedre enn gjengroing,men slåttepregetvil forsvinnetil fordel for beitepreget.Beitemark har statusVU på rødlistafor naturtyper.

Avbøtende og kompenserende

tiltak

De viktigsteavbøtendeog kompenserendetiltakene kan oppsummeresslik:
-

Forebygginnføring av fremmedearter (feks.parkslirekne),særligvia tilførte masser.
Eventuellopparbeidingav stinett i samrådmed fagkyndig.
Fortsetteå skjøtte restarealersom ikke blir berørt med slått, særligområder med verdier
som slåttemark.
Såtil opparbeidedearealer(feks.rasvoll)med engartermed lokalt genetiskmateriale.
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Økosystemtjenester
De økosystemtjenestenesom blir berørt på Ljøener i hovedsakknyttet til opprettholdelseøkosystemene slåtteengog økologiskefunksjonsområdertil fugl.
Selvom økosystemtjenestenblir noe berørt (sevurderingav verdi og påvirkningpå aktuelle delområder i kap. 6), vurderesden likevel å i stor grad kunneleveresine tjenester som før.

Randsonen til verdensarvområdet

– redegjørelse

Selveutbyggingenanseesikke å utgjøre noen direkte konflikt med verneformåletog naturverdienei
landskapsvernområdet
og verdensarvområdet.
Enfare er derimot potensialetfor innføring av fremmedarter,spesielti tilknytning til anleggsfasen,
men ogsågjennomtilplanting av prydplanter,dersomslikespresvidere inn i verneområdet.
Dersomutbyggingenog eierskiftemedvirkertil at arealergror igjen, vil dette værei konflikt med
målet til det nasjonaltviktige kulturlandskapetGeirangerfjorden.Derimot liggerplanområdetutenfor landskapsvernområdet
og verdensarvområdet,og vil dermed ikke værei direkte konflikt med
verneforskriftenog forvaltningsplanentil disse.

Vurdering av nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål
Internasjonalemål og forpliktelser gjenspeilesi regjeringensnasjonalemål for naturmangfoldet.De
nasjonalemålene,slik dissefremgårav Prp. 1 S(2014–2015)for Klima-og miljødepartementet,er:
1. Økosystemeneskalha god tilstand og levereøkosystemtjenester.
2. Ingenarter og naturtyper skalutryddes,og utviklingenfor truede og nær truede arter og
naturtyper skalbedres.
3. Et representativtutvalg av norsknatur skalbevaresfor kommendegenerasjoner.
Utredningensom er gjort gir et godt grunnlagfor å vurdere dissespørsmålene:
1. De berørte økosystemenevil kunnefå noe reduserttilstand, men vil i stor grad kunne levere økosystemtjenestenepå sammemåte som før, noe avhengigav hvordanskadereduserende tiltak blir tatt hensyntil.
2. Tiltaket må seesi lys av en gradvisnedbyggingav og økendepresspå naturen som vi står
ovenfor i dag,som samletbidrar til å forverre utviklingentil trua og nær trua arter. Det økte
presseter i hovedsakpå økosystemtjenestenøkologiskeinteraksjoner(opprettholdelseav
økosystemer),men det økte pressetvurdereså væreså lavt at det er av liten betydningfor
utviklingentil trua og nært trua arter.
3. DN Håndbok13 er et viktig virkemiddelfor å kategoriserenatur som Norgeskaltas vare på
og bevarefor fremtiden, og støtter segblant annet på rødlistafor naturtyper. Slåtteenger
en kritisk trua (CR)naturtype. Dersomarealermed semi-naturligeng gror igjen eller går
over til å bli naturbeitemark,så vil det værei konflikt med målsetningenom å bevareet representativtutvalg norsknatur for kommendegenerasjoner.Derimot må er det ganskesmå
arealerog arealermed redusertverdi som blir berørt.
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Jordressurser
Verdivurdering – Øvre Ljøen
Alle verdiklasseneer representerti prosjektområdet.Stor verdi finner vi på arealenepå toppen av
terrassenei terrenget, der hellingener liten. De bratteste arealenehavneri lavesteverdiklasse.
Størstedelenavjordbruksarealeter i verdiklasse«middelsverdi», noe i verdiklasse«stor verdi» og
noe i lavesteverdiklasse(«noe verdi»).Det finnes et lite arealpå om lag 100 m2 som er registrert
som dyrkbarmark i nedre del av området.
Alt i alt vurderesjordressurseneinnenfor prosjektområdetØvreLjøenå ha middelsverdi.

Verdivurdering – Ljøsetra
Det er ikke jordbruksarealereller dyrkbarjord ved Ljøsetra.Alt i alt vurderesjordressurseneinnenfor prosjektområdetLjøsetraå væreuten betydning.

Påvirkning og konsekvensvurdering
Tiltaket påvirkerjordressurseneved ØvreLjøenførst og fremst gjennombeslagav jordbruksareal
som permanentvi gå ut av produksjon.Det vil ogsåværenoe arealsom ikke går tapt direkte gjennom oppføringav nye bygningerog vegeretc., men som på grunn av dårlig arronderingog vanskelig
tilgjengelighetlikevel går ut av normal produksjon.Påvirkningsgraden
vurderestil forringet. Støtte
for vurderingenfinnes i veiledningeni metodikken,der det for dennepåvirkningsgradenheter at:
«Størreareal foreslåsomdisponert.Utbyggingsforslagetberørersammenhengende
jordbruksområdeav noe størrelseslik at det reduserermulighetentil effektiv utnyttelseav jordbruksareal.
Det er ikke registrert jordbruksarealved Ljøsetra.Utmarksbeitevil kun bli marginaltberørt av det
planlagtetiltaket. Påvirkningsgraden
settesderfor til ingen endring.
Konsekvensgrad
for de ulike alternativene/prosjektområdeneoppsummeresi følgendetabell:
Område/alternativ
0-alternativet
ØvreLjøen

Ljøsetra

Konsekvensgrad Kommentar
0

0-alternativ(referansealternativet).

––

Alternativetvil for jordressursenemedførebetydeligendring
fra referansesituasjonen(0-alternativet).

0

Alternativetvil for jordressurseneikke medførevesentlig
endringfra referansesituasjonen(0-alternativet).Deter få
konflikter og ingen konflikter med høyekonsekvensgrader.

Forslag til skadereduserende

tiltak

Matjordlag og rotsonelag(B-sjikt)fra vegtraséerog rigg- og anleggsområderbør lagresseparatog
tilbakeføres.Overskuddav matjord fra nedbygdarealtilføres jordbruksarealder jorddekketer grunt
og tørkesvaktfor å motvirke uttørking, eller tilføres andre jordbruksarealerder det vil forbedre
jordressursenpå andre måter, for eksempelved at det gir mulighet for planeringeller lignende.
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1 INNLEDNING
Det skaletableresen basecamp/naturhotellpå Ljøen,som skaltilpassesog formes inn i det eksisterende kulturlandskapetpå Ljøen(Kibsgaard-Petersen
AS,SnøhettaAS& FlakkGruppenAS2019).
Ljøenliggeri en bratt sørvestvendtfjordli på vestsidenav Synnylvsfjordender den møter Geirangerfjorden, rundt 5 km nordøstfor Hellesylt,Strandakommune,Møre og Romdsdal.Områdetligger
like utenfor grensenetil verdensarvområdetVestnorskfjordlandskapog Geiranger-Herdalen
landskapsvernområde,og liggerinnenfor det nasjonaltviktige kulturlandskapetGeirangerfjorden.I tilleggtil hovedanleggetpå Ljøenplanleggesdet en «satellitt» ved Ljøsætra,der det vil bli tilrettelagt
for dagsbesøkog kortere overnatting(Kibsgaard-Petersen
AS2019).
Konsekvensutredninger
skaletter plan-og bygningsloven§14-1”sikreat hensynettil miljø og samfunn blir tatt i betraktningunder forberedelsenav tiltaket eller planen,og når det tas stilling til om,
og eventueltpå hvilkevilkår, tiltaket eller planenkan gjennomføres
.” Forskriftentil loven lister opp
tiltak som utløserkonsekvensutredning.
Hotellutbyggingenpå Ljøenfaller inn under dennedefinisjonen,og konsekvenseneav tiltaket skalderfor utredesog belyses.
Naturmangfoldlovenhar som formål å sikreat det biologiskemangfoldetblir tatt vare på gjennom
bærekraftigbruk og vern. Loveninneholderflere viktige prinsipp,bl.a. om at ”offentlige beslutninger som berørernaturmangfoldetskal så langt det errimelig byggepå vitenskapeligkunnskap
om arters bestandssituasjon,
naturtypersutbredelseog økologisketilstand, samt effektenav påvirkninger.Kravettil kunnskapsgrunnlaget
skal stå i et rimelig forhold til sakenskarakter og risiko
for skadepå naturmangfoldet” (§8).
Dennerapporten omfatter en konsekvensutredning
på temaenenaturmangfold(kap.4-7) og jordressurser(kap.12) etter metodikkeni StatensvegvesensHåndbokV712(Statensvegvesen2018).
Utredningenskalsamtidigbelysehvorvidt Naturmangfoldloven§§ 8-10 er ivaretatt gjennomutredningsprosessen.
Rapporteninneholderogsåen vurderingav berørte økosystemtjenester(kap.9)
redegjørelsefor temaet randsonentil verdensarvområdetVestnorskfjordlandskap(kap.11), og vurdering om tiltaket er i konflikt med nasjonaltog internasjonaltfastsattemiljømål (kap.10). Konsekvensutredningenbaserersegpå eksisterendekunnskapog eget feltarbeid gjennomførti juni og juli
2020.
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2 TILTAKET
2.1 Formål
Planprogrammet(Kibsgaard-Petersen
AS,SnøhettaAS& FlakkGruppenAS2019)beskriverformålet
med planarbeidetslik:
«Det skaletableresbasecamp-/naturhotellspesieltformgitt og innpasseti det unikekulturlandskapet. Arkitektur og landskapsutformingvil væreav høy kvalitet og tiltrekke seggjestersom spesielt
søkernatur-og arkitekturopplevelser.Størrelseog volum av bebyggelseer ikke avklart enda,men
foreløåigetanker er 60-70gjesterommed mulighet for utvidelseav kapasitetenpå sikt opp mot 130.
I tillegg til hovedanleggetplanleggesdet en «satelitt» oppeved Ljøsætrader det vil bli tilrettelagt
for dagsbesøkog kortere overnatting.Her anslåsmaksimalt8-10 gjesterom.»

2.2 Tiltaket
Hotellutbyggingenpå Ljøenhar under arbeidet med konsekvensutredningen
værti et tidlig planleggingsstadium,ogplanområdet som ble skildret i planprogrammetomfattet dermed et større område enn det som til slutt skalbenyttestil hotellformål (seFigur1).

Figur1. Planområdeslikdet forelå under utarbeidelseavplanprogrammet.

Pådet tidspunktet som feltarbeidet ble gjennomført,var det reviderte planprogrammetinnskrenket
til et noe mindre areal,som er markert i kartet i Figur21. Planenepå det tidspunktet dreier segom
at hotellet skalbyggesog formes rundt de naturlige terrassenesom finnes langsryggeni nedre deler av planområdet,som lokalt blir kalt “Dalen”. Områdefor hovedbygningener markert med stiplet
rød linje. Blå strek markererutvidelseav planområdet.I tillegg planleggesdet fem frittstående enheter og et frittstående spa.

1

Kartover planområdeble sendtpere-postav SnøhettaAS/vCeciliaLandmarkden 4. juni 2020.

15

Figur 2. Gult område markerer revidert prosjektområde slik det foreslå under feltarbeidet. Stiplet rød ring markerer område der hovedbygning er tenkt plassert, mens plassering av 5 frittstående enheter og et spa ennå ikke var bestemt. Prosjektområdet er utvidet i områder rundt den blå sirkelen av hensyn til mulig utvidelse av vei/parkering.

I innspurten av arbeidet med rapporten ble foreliggende situasjonsplan fremlagt, se Figur 32. I
denne skissen er det markert to alternativer for parkeringsanlegg – alternativ 1 øst for fjøset og alternativ 2 som underjordisk parkeringsanlegg nordøst for hovedinngangen. Det tas utgangspunkt i
denne skissen ved vurdering av påvirkning og konsekvens, og begge alternatives for parkeringsanlegg vil bli behandlet.
Utredningsområdet på Ljøen består av det definerte planområdet (Figur 2) med influenssone. Det
fagspesifikke influensområdet for naturmangfoldtemaet begrenses til rundt 500 m på hver side av
planområdet når det gjelder viltforekomster og landskapsøkologiske funksjonsområder, og 4 km for
økologiske funksjonsområder for fugl. Siden de konkrete utbyggingsplanene bare omfatter et lite
areal innenfor planområdet regnes det ikke som nødvendig med en influensområdet for naturtyper
og arter.

2

Kart over foreløpige planer ble sendt per e-post av Snøhetta AS /v Cecilia Landmark den 20. august 2020.
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Figur3. Situasjonsplanfor hotellet på Ljøenmottatt 20.08.2020fra SnøhettaAS.

Det er uklart hvordanrestarealerrundt hovedbygningenog de frittstående enhetenekommer til å
driftes etter utbyggingog eierskifte.Gårdenskalfortsatt værei drift slik som i dag,det vil si områder som ikke byggesut vil i utgangspunktetskjøttesslik som i dag.Støyfra slåmaskinermidt i turistsesongenkan likevel bli problematisk,samtidigvil det nok være ønskeligå holde området åpent,
som jo er en viktig del av områdetskarakter.I utredningenvurderesdet dermed som sannsynligat
vertfall deler av områdenerundt og mellom bygningenevil kunnegå over til å benyttessom beitemark på heltid av lama og/eller sau,uten at dette er eller kan bekreftespå nåværendetidspunkt.
Utredningsområdetfor Ljøsætraer ogsåavmerketi Figur1. Ogsåher ble det i innspurtenav konsekvensutredningeninformert om planlagtplasseringav bygning.Dette området er markert med rød
sirkel i Figur4 (Pers.medd. KibsgaardPetersen/v TerjeBratholmEidsvik11.08.2020),og vurdering
av påvirkningog konsekvensvil ta utgangspunkti dette.
Det antasikke at utbyggingenpå Ljøsætrakommer til å påvirkebruken av sætrasom naturbeitemark og området rundt. Kanskjekommer det til å væreinteressefor å holde gjengroingeni sjakkfor
å beholdeutsikten.
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Figur4. Rødsirkel markererplanlagtplasseringav bygningpå Ljøsætra.Sirkelener basertpå muntlig formidlet opplysninger fra oppdragsgiverom plasseringdatert 10.08.20.

I sammereguleringsplanskaldet reguleresinn scenenog amfiet som alleredeer bygd,samt en boligtomt på oppsidaav veien,markert henholdsvissom område1 og område2 i Figur5. I bakkantav
amfiet er det gravdut en rasvoll.Planeneer ikke beskreveti planprogrammet,men ble muntlig formidlet av oppdragsgiver11.08.20(pers.medd. TerjeBratholmEidsvik)og skisserav områdeneble
oversendtpå e-postav MagneBonsaksen12.08.2020.Dette ingår i den samledevirderingenav påvirkningog konsekvens.
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Figur5. I sammereguleringsplaner det ønskeom å regulereinn amfiet og scenensom alt er byggeti område1, inkludert
en rasvolli bakkant,samt en boligtomt i område2.
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3 M ETODE
3.1 Retningslinjer
Det overordnedeformålet med konsekvensutredninger
etter plan- og bygningslovener i følge §14-1
å; ”sikre at hensynettil miljø og samfunnblir tatt i betraktningunderforberedelsenav tiltaket eller
planen,og når det tas stilling til om, og eventueltpå hvilkevilkår, tiltaket eller planenkan gjennomføres.”
Områdenepå Ljøenog på Ljøsætraer i dag uregulert og avsatt til LNFi kommuneplanensarealdel
1992-2002.Endringenesom planforslagetomfatter er en så vesentligendringi arealbrukat det stilles krav om KUgjennom«Forskriftom konsekvensutredninger»
(sist endret20.12.2018)§ 8. Formålet med planforslageter listet opp i VedleggII, punkt 12c «Feriebyer,hotellkomplekserutenfor bymessigeområder og tilknyttet utbygging».Viderekan planområdeneslokaliseringmedføreeller
kommei konflikt med flere av punktenei § 10 tredje ledd.
Formåletmed konsekvensanalysen
er å frambringekunnskapom verdifulle områder for tema naturmangfoldog jordressurserogbelyse konsekvenseneav utbyggingsalternativene.
Det skaltydeliggjøreshvilke alternativ som er best og dårligstfor fagtemaene.Utredningenvurderer to alternativ,
foruten alternativ 0. De to alternativeneer like bortsett fra løsningfor parkeringsanlegg(kap.2.2
Tiltaket).Behandlingenav alternativ 0 gir en nødvendigreferansefor vurderingenav de andre alternativene.
I konsekvensutredningen
skalnaturmangfoldloven§§ 8-10 bevares.§ 8 og § 10 blir besvarthenholdsvisunder kap. 7.7 Beslutningsrelevantusikkerhetog kap. 7.5 Samletbelastning.Behovfor
bruk av føre-var-prinsippetkommer til uttrykk i gjennomgangenav vurderingav verdi, påvirkningog
konsekvensi kap. 6 Vurderingav verdi og påvirkningog kap. 7 Påvirknings-ogkonsekvensvurderinger.
Rapportenomfatter ogsåen redegjørelsefor temaet randsonentil verdensarvområdetmedhensyn
på punkter som omhandlernaturverdier.Bakgrunnener at Ljøenligger tett inntil Geiranger-Herdalen landskapsvernområde
og VestnorskfjordlandskapNærøyfjordenog Geirangerfjorden.I tillegg
liggerLjøeninnenfor det nasjonaltviktige kulturlandskapetfor Geirangerfjorden.SidenLjøenligger
utenfor landskapsvernområdetgjelder
ikke verneforskriften.Derimot fastsetter naturmangfoldlovens§ 49 en spesiellregel for tiltak som kan ha virkningfor verneverdienei et verneområde:
“Kan virksomhetsom trenger tillatelse etter annenlov, innvirkepå verneverdienei et verneområde,
skal hensynettil disseverneverdienetilleggesvekt ved avgjørelsenav om tillatelse bør gis, og ved
fastsettingav vilkår. For annenvirksomhetgjelderaktsomhetspliktenetter § 6.”
Redegjørelseninngår ikke i selvekonsekvensutredningen,
men vil ta utgangspunkti verneforskrifta
og forvaltningsplanenfor Geiranger-Herdalen
landskapsvernområde.
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Figur6. Kartutsnitt fra naturbasemed avgrensningtil nasjonaltviktige kulturlandskaptil venstre,og Geiranger-Herdalen
landskapsvernområde
til høyre.

3.2 Krav i planprogrammet
I planprogrammetfor tiltaket (Kibsgaard-Petersen
AS,SnøhettaAS& FlakkGruppenAS2019)stilles
følgendekrav til utredningenfor tema naturmangfold:
-

-

Det skalgjøresen vurderingi henhold til naturmangfoldloven§§ 4, 5 og 7(korrigert: § 7,
som medfører§§ 8-12).Det er alleredeutført biologiskeregistreringerpå planområdet.
Dette er kjent kunnskapsom skalliggetil grunn for vurderingerav vegetasjonpå utbyggingsområdet.I detaljreguleringenmå det beskrivestiltak både under og etter anleggsperioden, ved beggedelområdene.
Hensynsom skalivaretas:Det er registrert kravstoreog til dels regionaltsjeldnearter, jf.
naturbaseog artskart. Stedegnearter må prioriteres, mensuønskede,fremmedearter bør
vurderesfjernet. Naturmangfoldetmå sikres.

For tema jordressurserstilles følgendekrav:
-

-

Det må gjøresen registreringav dagensutmark samt vurderingav dagensgårdsdrift.Planområdetsverdi som jordbruksressursmå vurderes,samt gårdenslevedyktighet.Konsekvensenefor gårdenebåde på planområdetog i kommunenmå redegjøresfor, både ved realisering av planenog uten realisering.
Hensynsom må ivaretas:Jordvern,matproduksjonog landskapskalileggesstor vekt. Dyrka
mark som kan drivespå ordinær måte skaletter jordlovensintensjonholdesi hevd, og ikke
byggesned. Detaljreguleringenmå sikreat steingjerderbekkefaro.l. ikke forfaller.

For temaet randsonentil verdensarvområdetstiller planprogrammetfølgendekrav til redegjørelsen:
-

Planbeskrivelsen
må redegjørefor hvilken innvirkninghotellformål på planområdethar for
verdensarvområdet.

Det skalogsågjøresen vurderinghvorvidt internasjonaleog nasjonalemålsetningerivaretas.

3.3 Konsekvensanalyse - naturmangfold
Dette kapitlet er i stor grad hentet fra håndbokV712(Statensvegvesen2018).
Avgrensningav temaetnaturmangfold
Temaetomhandlernaturmangfoldknyttet til terrestriske(landjorda),limniske(ferskvann)og marine (brakkvannog saltvann)systemer,inkludert livsbetingelserknyttet til disse.Naturmangfolddefineresi henhold til naturmangfoldlovensom biologiskmangfold,landskapsmessig
mangfoldog
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geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning. Virkninger
for landskapsmessig mangfold i en konsekvensanalyse behandles under tema landskapsbilde, for
øvrig dekker tema naturmangfoldlovens begreper.
Hovedprinsipper
Tre begreper står sentralt i konsekvensanalysen:
• Verdi: Med verdi menes en vurdering av hvor stor betydning et område har i et nasjonalt perspektiv.
• Påvirkning: Med påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme området påvirkes som
følge av et definert tiltak. Påvirkning vurderes i forhold til referansesituasjonen.
• Konsekvens: Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i henhold til
matrisen i Figur 4 (konsekvensvifta). Konsekvensen er en vurdering av om et definert tiltak vil
medføre bedring eller forringelse i et område.
Kunnskapsinnhenting
Kunnskapsinnhenting omfatter:
1. Gjennomgang av eksisterende kunnskap, herunder aktuelle databaser, planer, fagrapporter,
kontakt med relevante myndigheter, lokalkjente, lokallag av naturfaglige foreninger m.fl.
2. Innhenting av mer detaljert kunnskap gjennom befaringer mv.
3. Utarbeidelse av registreringskart. Areal som er kartlagt i felt bør dokumenteres på kartet, for
eksempel gjennom sporingslogg fra GPS.
Inndeling i delområder
På grunnlag av innsamlet kunnskap kan utredningsområdet deles inn i lokaliteter eller delområder.
Et delområde er definert som et område som har en enhetlig funksjon, karakter og/eller verdi.
Registreringskategorier
Kartlegging av naturmangfold er knyttet til to nivåer:
• Landskapsnivå, registreringskategorien landskapsøkologiske funksjonsområder.
• Lokalitetsnivå, inkludert enkeltforekomster, er delt inn i fire registreringskategorier, se Tabell 1.
Tabell 1. Registreringskategorier på tema naturmangfold.
Kategori

Beskrivelse

Landskapsøkologiske
funksjonsområder

Viktige arealer for naturmangfold, bundet sammen av områder med naturkvaliteter
som legger til rette for vandring/spredning (økologisk flyt) mellom disse. Landskapsøkologiske funksjonsområder bidrar til bevaring av levedyktige bestander av arter gjennom flyt av gener/individer mellom leveområder.
Verneområder etter naturmangfoldloven
Prioriterte arter og deres økologiske funksjonsområder
Viktige naturtyper på land, i ferskvann og marint (jf. håndbøker fra Miljødirektoratet
om kartlegging av naturtyper og marine typer; håndbok 13 og 19)
Utvalgte naturtyper
Naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse, se forklaring i tekst
Områder som oppfyller en økologisk funksjon for en art
Omfatter områder i ferskvann, brakkvann, kystvann og på land
Omfatter arealer med viktige økologiske funksjoner som ikke fanges opp av naturtypenivået
Et avgrenset område som representerer en del av vår geologiske arv

Vernet natur
Viktige naturtyper

Økologiske funksjonsområder for arter

Geosteder

Framtidig kartlegging av norsk natur gjennomføres etter Natur i Norge (NiN), Artsdatabankens system for å beskrive naturvariasjon. Det arbeides med et system for å identifisere naturtyper av
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nasjonalforvaltningsinteresse(NNF),som skalerstatte naturtypekartleggingetter DNshåndbøker
13 og 19. Inntil det er bestemt hvilken del av naturvariasjonensom NiN beskriversom skalverdisettes, og det er ferdigstilt et systemfor verdisetting,brukesDN-Håndbok13 og 19 til kartlegging.Der
hvor det alleredeer kartlagt etter NiN, må det vurderesom det er mulig å bruke dissedataenetil
verdisetting,eller om det er behov for ytterlige kartleggingeretter DN-Håndbok13 og 19.
Håndbøkenedeler inn lokaliteter i lokalt viktige (C),viktige (B) ogsvært viktige (A) områder.Noe
forenklet kan dette defineressom lokalt, regionaltog nasjonaltviktige områder.Verdisettingav lokaliteter etter DN Håndbok13 er gjort etter kriteriene i
de sistefaktaarkenefor forvaltningsprioritertenaturtyper Tekstboks1. Rødlistestatus:
utarbeidet av Miljødirektoratet i november/desember
CR= kritisk truet (CriticallyEndangered)
2014(Miljødirektoratet 2015).
Forekomstav rødlistearterer ofte et vesentligkriterium
for å verdsetteen lokalitet. Gjeldendenorskrødliste ble
lansert i november2015(Henriksenmfl. 2015).Rødlistekategorieneer vist i Tekstboks1.

EN= sterkt truet (Endangered)
VU = sårbar(Vulnerable)
NT = nær truet (NearThreatened)
DD= datamangel(DataDeficient)

Verdivurdering
Påbakgrunnav innsamlededata gjøresen vurderingav verdientil ulike delområder.Alle delområder verdisettesog framstillespå verdikart. Verdienfastsettespå grunnlagav et sett kriterier som er
gjengitt nedenfor.Verdivurderingenskalbegrunnes.
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Tabell2. Kriterier for vurderingav verdi av naturmangfold.
Verdikategori

Landskapsøkologiske
funksjonsområder

Uten
betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Sværtstor verdi

Områdermed
muliglandskaps
økologiskfunksjon.
Små(lokaltviktige)
vilt- ogfugletrekk.

Områdermed lokal
eller regionallandskapsøkologisk
funksjon.
Vilt- ogfugletrekk som
er viktig på lokalt/regionaltnivå.
Områdermed
muligbetydningi
sammenbinding
avdokumenterte
funksjonsområderfor
arter.

Områdermed regional
til nasjonallandskapsøkologiskfunksjon.
Vilt- ogfugletrekk som
er viktig på regionalt/
nasjonaltnivå.
Områdersom med
stor grad av sikkerhet
bidrar til sammenbindingavdokumenterte
funksjonsområderfor
arter.

Områdermed nasjonal, landskapsøkologiskfunksjon.
Særligstoreognasjonalt/internasjonaltviktige vilt- ogfugletrekk.
Områdersom med
stor grad av sikkerhet
bidrar til sammenbindingavverneområder
eller dokumenterte
funksjonsområder
for arter med stor eller
sværtstor verdi.
Verneområder(naturmangfoldloven§§ 3539). Øverstedel forbeholdesverneområder
med internasjonal
verdi eller status,
(Ramsar,Emeraldnettwork mfl).
Prioriterte arter i kategori ENogCRogderes
ØFO3.

Verneområder
(naturmangfoldloven
§§ 35-393) med
permanentredusert
verneverdi.
Prioriterte arter i kategori VU ogderes ØFO4.

Vernetnatur

C

Naturtyper

B

Lokaliteterverdi C
(øvre del avnoe verdi)

Lokaliteterverdi C
ogB (øvre del)

Økologiske
funksjonsområder for arter

Områdermed funksjoner for vanligearter
(eks.høytetthet
avspurvefugl,ordinære beiteområder
for hjortedyr,sjø/
fjærearealmed få/små
funksjoner).
Funksjonsområder
for enkeltevidtutbredte ogalminnelige
NTarter.
Ferskvannsfisk:
Vassdrag/bestander i verdikategori«Liten
verdi» NVErapport
49/201357.

Geosteder

Geostedermed
lokal betydning.

Lokalttil regionaltverdifulle funksjonsområder.
Funksjonsområderfor
arter i kategoriNT.
Funksjonsområder
for frededearter5
utenfor rødlista.
Funksjonsområde
for spesielthensynskrevendearter6
Ferskvannsfisk:
Vassdrag/bestander
i verdi-kategori«middelsverdi» NVErapport49/201357 samt
vassdragmed forekomstav ål.
Geostedermed lokalregionalbetydning.

A

Lokaliteterverdi
B ogA (øvre del)
Utvalgtenaturtyper
verdi B/C(B øversti
stor verdi)
Regionaltviktigefunksjonsområder
Funksjonsområderfor
arter i kategoriVU.
Funksjonsområderfor
NT-arterder disseer
norskeansvarsarter
og/eller globaltrødlistet.
Ferskvannsfisk:
Vassdrag/bestanderi verdikategori«stor verdi»
NVErapport
49/201357samtviktige vassdragforål.

Lokaliteterverdi A
Utvalgtenaturtyper
verdi A

Geostedermed
regional-nasjonalbetydning.

Geostedermed
nasjonal-internasjonal
betydning.

Store,veldokumenterte funksjonsområder avnasjonal(nedre
del) oginternasjonal
(øvredel) betydning.
Funksjonsområderfor
trua arter i kategoriCR
(øvredel). Nedre del:
EN-arterog arter i VU
der disseer norskeansvarsarterog/eller globaltrødlistet.
Ferskvannsfisk:
Vassdrag/bestanderi verdikategori«sværtstor
verdi» NVErapport
49/201357.

3

Landskapsvernområder
vurderesunder tema naturmangfoldkun dersomverneformåleter naturfagligbegrunnet.

4

For prioriterte arter uten forskriftsfestetøkologiskfunksjonsområde
(ØFO)må det gjøresen avgrensningavdettei KU.

5

Jf. forskrift om frededearter FOR-2001-12-21-1525

6

Seliste over arter avsærligstor/stor forvaltningsinteresseutarbeidetav Miljødirektoratet(ref. xx)
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Verdivurderingene for hvert delområde angis på en glidende, femdelt skala fra uten betydning til
svært stor verdi. Vurderingen skal vises på en figur der verdien markeres med en pil:

▲
Figur 7. Skala for vurdering av verdi. Skalaen er glidende og markøren flyttes for nyansere verdivurderingen.

Vurdering av påvirkning
Påvirkning er et uttrykk for endringer som tiltaket vil medføre på det berørte delområdet. Skalaen
for påvirkning er inndelt i fem trinn og går fra sterkt forringet til forbedret. Skalaen utgjør y-aksen i
konsekvensvifta. Dersom tiltaket ikke påvirker verdiene i nevneverdig grad, karakteriseres påvirkningen av delområdet som «ubetydelig». Graden av påvirkning må begrunnes i hvert enkelt tilfelle.

▲
Figur 8. Skala for vurdering av påvirkning.

Det er bare mulig å beskrive påvirkningen på en tilstrekkelig presis måte dersom en har god oversikt
over hva tiltaket innebærer. Det er derfor en forutsetning for en god konsekvensutredning at tiltaket er godt beskrevet og forstått. Tabell 3 gir veiledning i bruk av påvirkningsskalaen. For hver påvirkningsgrad er det tilstrekkelig at ett kulepunkt oppfylles. Vurderingene suppleres av faglig skjønn.
Tabell 3. Veiledning for påvirkning på naturmangfold. Prosentangivelser er veiledende; påvirkningen i det enkelte tilfelle
må vurderes ut fra kvalitet, omfang og type inngrep.
Påvirkning

Økologiske og landskapsøkologiske funksjonsområder for arter

Viktige naturtyper og geosteder

Verneområder

Sterkt forringet

• Splitter opp og/eller forringer
arealer slik at funksjoner brytes.
• Blokkerer trekk/vandring hvor
det ikke er alternativer.

• Berører hele eller størstedelen
(over 50 %).
• Berører mindre enn 50 % av
areal, men den viktigste (mest
verdifulle) delen ødelegges.
• Restareal mister sine økologiske kvaliteter og/eller funksjoner.

• Påvirkning som forringer viktige
økologiske funksjoner og er i
strid med verneformålet.

Generelt: Varig forringelse av høy alvorlighetsgrad. Eventuelt med lang/svært lang restaureringstid (>25 år).
Forringet

• Splitter opp og/eller forringer
arealer slik at funksjoner reduseres.
• Svekker trekk/vandringsmulighet, eventuelt blokkerer trekk/
vandringsmulighet der alternativer finnes.

• Berører 20–50 % av lokaliteten,
men liten forringelse av restareal. Ikke forringelse av viktigste del av lokalitet.

• Mindre påvirkning som berører
liten/ubetydelig del og ikke er i
strid med verneformålet.

Generelt: Varig forringelse av middels alvorlighetsgrad, eventuelt mer alvorlig miljøskade med middels restaureringstid (>10 år).
Noe forringet

• Splitter sammenhenger/reduserer funksjoner, men vesentlige funksjoner opprettholdes i
stor grad.
• Mindre alvorlig svekking av
trekk/vandringsmulighet og
flere alternative trekk finnes.

• Berører en mindre viktig del
som samtidig utgjør mindre
enn 20 % av lokaliteten.
• Liten forringelse av restareal.
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• Ubetydelig påvirkning. Ikke
• direkte arealinngrep.

Generelt:Varigforringelseav mindre alvorlig art, eventuelt mer alvorlig miljøskademed kort restaureringstid
(1-10år)
Ubetydeligendring

Ingenelleruvesentligvirkningpåkortellerlangsikt

Forbedret

• Gjenoppretterellerskapernye
trekk/vandringsmuligheter
mellom leveområder/biotoper
(ogsåvassdrag).
• Viktigebiologiskefunksjoner
styrkes.

• Bedrertilstandenved ateksisterendeinngrep tilbakeførestil
opprinnelignatur.
• Gjøren geotoptilgjengeligfor
forskningogundervisning.

• Bedrertilstandenved ateksisterendeinngrep tilbakeførestil
opprinnelignatur.

Forskriftom fremmedeorganismer(FOR-2015-06-19-716)
skalhindre spredningav fremmedeorganismersom medfører,eller kan medføre,uheldigefølger for naturmangfoldet.Vurderingav slik
spredningkan væreviktig i enkeltekonsekvensutredninger,
for eksempelder en veg kan bidra som
spredningskorridor.Statensvegvesensrapport nr. 387 (Statensvegvesen2016)gir et godt faglig
grunnlagfor å vurdere hvilke hensynsom skaltas i ulike typer planarbeid.
Artsdatabankenreviderte i 2018oversikten over fremmedearter i Norge(Artsdatabanken2018).Dette er en oversiktover
alle fremmedearter i landet fordelt på organismegrupper,med oppdaterte vurderinger av økologiskrisiko. De økologiskerisikovurderingeneer delt i 5 kategorier(se
Tekstboks2). Barearter i de tre strengeste
kategoriene(PH,SEog HI) er vektlagti
konsekvensutredningen.

Tekstboks2. Svartelistestatus:

NK= ingenkjent risiko (No known impact)
LO= lavrisiko (Lowimpact)
PH= potensiellhøy risiko (Potensiallyhighimpact)
HI = høy risiko (Highimpact)
SE= svært høy risiko (Severeimpact)

Konsekvensfor delområder
Konsekvensgraden
for hvert delområdeframkommerved å sammenstillevurderingeneav verdi og
påvirkning.Dette gjøresetter konsekvensviftai Figur4. Skalaenfor konsekvensgår fra 4 minustil 4
pluss.Avlestkonsekvensgrad
vil ikke alltid speilereell skadeog kan i noen tilfeller kreveoverstyring.
Tabell4. Skalaog veiledningfor konsekvensvurdering
av delområder.

Pål: sjekk farger, jf. V712
Skala

Konsekvensgrad

Forklaring

----

4 minus(----)

---

3 minus(---)

Denmestalvorligemiljøskadensom kan oppnåsfordelområdet.
Gjelderkun fordelområdermed storeller sværtstor verdi.
Alvorligmiljøskadefordelområdet.

--

2 minus(--)

Betydeligmiljøskadefordelområdet.

-

1 minus(-)

Noemiljøskadefordelområdet.

0

Ingen/ubetydelig(0)

Ubetydeligmiljøskadefordelområdet.

+/++

1 pluss(+)
2 pluss(++)
3 pluss(+++)
4 pluss(++++)

Miljøgevinstfordelområdet:
Noe forbedring(+),betydeligmiljøforbedring(++)
Benyttesi hovedsakderdelområdermedubetydeligellernoeverdi
får en svært stor verdiøkningsomfølgeavtiltaket.

+++/++++
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Figur9. Konsekvensvifta.

Konsekvensfor alternativer
Etter at konsekvensenfor hvert delområdeer utredet, gjøresdet en samletkonsekvensvurdering
av
hvert alternativ. Samletkonsekvensgrad
begrunnesslik at det kommer tydelig fram hva som er utslagsgivende.
Tabell5. Sammenstillingav konsekvensfor delområder,samletvurderingog rangering.
Delområder

Alt 0

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3 osv.

DelområdeA
DelområdeB osv.
Avveining
Samletvurdering
Rangering
Forklaringtil rangering

Tabell6. Kriterier for fastsettelseav konsekvensfor hvert alternativ.
Skala

Kriterier for fastsettelseav konsekvensfor hvert alternativ

Kritisk negativ
konsekvens
Sværtstor negativ
konsekvens

Sværtstor miljøskadefor temaet,gjerne i form avstore samledevirkninger.Stor andel avstrekninghar særlig
høykonfliktgrad.Vanligvisflere delområdermed konsekvensgrad
4minus(- - - -). Brukesunntaksvis.

Stor negativ
konsekvens
Middels negativ
konsekvens
Noe negativ
konsekvens
Ubetydelig
konsekvens
Positiv
konsekvens

Stor miljøskadefor temaet, gjerne i form avstore samledevirkninger.Vanligvishar stor andel avstrekningen
høykonfliktgrad.Detfinnesdelområder med konsekvensgrad
4minus(- - - -), ogtypisk vil detvære
flere/mangeområdermed tre minus(- - - ).
Flerealvorligekonfliktpunkter for temaet. Typiskvil flere delområderha konsekvensgrad
3 minus (-- - ).
Delområdermed konsekvensgrad
2 minus(- -) dominerer.Høyerekonsekvensgrader
forekommerikke eller er
underordnete.
Liten andel avstrekning med konflikter. Delområderhar lave konsekvensgrader,
typisk vil konsekvensgrad
1
minus(-),dominere. Høyerekonsekvensgrader
forekommerikke eller er underordnete.
Alternativetvil ikke medførevesentligendringfra referansesituasjonen
(referansealternativet).Deter få konflikter ogingen konflikter med høyekonsekvensgrader.
I sum er alternativeten forbedringfor temaet. Delområdermed positivkonsekvensgradfinnes.Kunetteller
få delområdermed lave negativekonsekvensgrader,ogdisse
oppveiesklartavdelområder med positivkonsekvensgrad.
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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.

Samlet belastning
KU-forskriften krever at samlede virkninger av planen eller tiltaket sett i lys av allerede gjennomførte,
vedtatte eller godkjente planer eller tiltak i influensområde også skal vurderes. Vurdering av samlet
belastning beskrives og legges til konsekvensvurderingen for alternativet.
Anleggsperioden
Midlertidig skade i anleggsperioden omtales. Anleggsbeltet for vei eller bane strekker seg vanligvis
flere 10-talls meter ut fra toppskjæring eller bunn fyllingsfot og vil omformes kraftig gjennom hogst,
rydding, kjøreskader, terrenginngrep og tyngre massearbeider. Anleggsstøy og ferdsel er også negative faktorer knyttet til anleggsperioden. Permanente skader som oppstår i anleggsperioden, for eksempel arealbeslag i viktige naturtyper, må inngå i vurderingen av påvirkning for delområdene.
Usikkerhet
Den viktigste årsaken til usikkerhet er kunnskapsmangel om verdiene, måten tiltaket påvirker delområdene og utforming/lokalisering av tiltaket. Usikkerhet i verdi og/eller påvirkning følger med til
konsekvensvurderingen. Selv om kunnskapsgrunnlaget er godt, vil det være usikkerheter som er viktige å være klar over i analysen. Usikkerhet i en naturmangfoldutredning kan blant annet knyttes til
følgende:
-

Er det naturmangfold som er vanskelig å kartlegge på tidspunkt for feltarbeid?
Er naturmangfold som er viktig for verdivurdering i for stor grad belagt med «potensialvurderinger»?
Er «potensialvurderinger» vektlagt for lite ved verdisetting?
Er realistiske løsninger lagt til grunn i vurdering av påvirkning?
Hvor stor permanent skade vil anleggsperioden påføre naturmangfoldet i nærliggende arealer?

Skadereduserende tiltak
KU-forskriften setter krav til hvordan forebygge skadevirkninger av et tiltak. Jf. § 23 skal KU «beskrive
de tiltakene som er planlagt for å unngå, begrense, istandsette og hvis mulig kompensere for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og driftsfasen». Tiltakene som skal beskrives
i henhold til forskriften kan deles i to grupper:
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1. Skadereduserende
tiltak (tilpasninger)som er lagt inn som en forutsetning i og kostnadsberegnet
som en del av utredningsgrunnlagetfor konsekvensutredningen.
2. Skadereduserende
tiltak som utreder kan foreslå i tillegg til tiltakene i 1, og som kan bidra til å
minimere/redusereytterligerenegativevirkningerav et prosjekt(eventueltgjøredet endabedre).

Figur10. Illustrasjonav tiltakshierarkietsom skalsikre at negativekonsekvenserførst og fremst unngås,deretteravbøtes,
restaureresog som sisteutvei kompenseres(fra Meld. St. 14 (2015-2016)Natur for livet).

Unngå:Valgav lokalisering(jf. § 12 naturmangfoldloven)vil ofte være den viktigste enkeltfaktoren
for å unngånegativskadevirkningpå naturmangfold.Dette skalnormalt være ivaretatt gjennomsøk
og utvikling av alternativer som leggestil grunn for konsekvensvurderingene.
Avbøte: Tiltak som utformes for å begrenseskadevirkninger,reduserervarighet eller utbredelseav
negativekonsekvensenesom ikke kan unngås.Dette kan være faunapassasjersom foreslåsfor å redusere barrierevirkningav veg/viltgjerder for vilt eller bru istedenfor fylling og rør over en vannforekomst.
Restaurering:Deretter beskrivestiltak for å istandsetteområder som er direkte eller indirekte påvirket, med mål om å oppnå opprinneligøkologisktilstand. Dersomdet fortsatt gjenstårvesentligenegative konsekvenserpå viktig naturmangfoldetter at tiltakshaverhar gjort det som er mulig for å
unngå,avbøteog restaurere,skal tiltak som fullt ut kompensererfor dissenegativekonsekvensene
beskrives.
Økologiskkompensasjon:Vurderessom siste utveg, når alle de andre trinnene i tiltakshierarkieter
beskrevet.Dette innebærerat en tiltakshavergjennomførerkonkretetiltak med positivekonsekvenser for naturmangfoldetutenfor anleggsområdetsom tiltaket beslagleggereller påvirker.Kompensasjon skal sikre at et tiltak unngår et netto tap av viktig naturmangfold.Tiltakenedeles ofte inn i tre
hovedgrupper:
1) Restaureringav tidligere skadereller negativpåvirkningpå naturmangfold,
2) Nyskapingav naturmangfoldfra grunnenav, eller
3) Beskyttelseav eksisterendenaturmangfoldsom er i ferd med, eller står i fare for, å gå tapt eller bli
vesentlignegativt påvirket.
Før-og etterundersøkelser
For å kunne overvåkevesentligevirkninger av planen eller tiltaket på naturmangfoldeter det nødvendigmedfør-og etterundersøkelser.Det er derfor angitt, begrunnetogkort beskrevetbehovetfor
før- og etterundersøkelser,slik at ansvarligmyndighetskal kunne gjøre en vurderingav § 29. Vannforskriften stiller tydeligekrav til overvåkingav vannforekomsterder tiltak blir planlagteller er gjennomført (tiltaksorientert overvåking).
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3.4 Konsekvensanalyse – jordressurser
Vurderingav verdi
Verdi av jordbruksarealtar utgangspunkti jordsmonnkartder det er tilgjengelig.For areal uten
jordsmonnkartbrukesopplysningerfra AR5(arealressurskarti målestokk1:5000)og DMK(digitalt
markslagskart–historisk markslagskartsom ikke lengerblir oppdatert, men som inneholdernoe informasjonsom ikke finnes i arealressurskartene).
For jordbruksarealog dyrkbarjord gjøresverdisetting med utgangspunkti temakart fra NIBIO,tilgjengeligi kartløsningenKilden(https://kilden.nibio.no).
Overflatedyrkajord og innmarksbeitedifferensieresetter grunnforholdfra AR5.For innmarks-beite
vil et skille i kvalitet være om det er et nylig etablert beite eller om det er gammeltkulturbeite. Viktige tilleggskriterierfor verdi for beitearealer samletforproduksjon,lengdepå beitesesongog betydningenbeite har for type drift i den aktuelle regionen.For dyrkbarjord vil det gi høyereverdi vil
det gi høyereverdi dersomdet foreliggerinformasjonom at arealethar vært dyrket tidligere.
Tabell7. Verdikriterierfor vurderingav registreringskategorijordbruk (under tema naturressurser)i Håndbok-V712(Statens vegvesen2018).
Delkategori

Jorbruksareal
medjordsmonnskart

Ubetydelig
verdi

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Sværtstor verdi

Jordressursklasse3med
storedriftstekniske
begrensninger.
Jordressursklasse
4

Jordressursklasse2
med storedriftstekniskebegrensninger
Jordressursklasse3
uten storedriftstekniskebegrensninger

Jordressursklasse1
med storedriftstekniske
begrensninger.
Jordressursklasse2
uten storedriftstekniskebegrensninger
Jorddekt,lettbrukt og
mindrelettbrukt

Jordressursklasse
1
uten storedriftstekniskebegrensninger

Organiskjordeller
jorddekt,tungbrukt

Fulldyrkajord
uten jordsmonnskart
Overflatedyrka
jord ellerinnmarksbeite
uten jordsmonnskart

Grunnlendteller
organiskjord

Jorddekt

Dyrkbarjord

Organiskjord.
Jorddekt,ikketidligere
dyrka,som enten er tørkesvakellerikke selvdrenert,ellererselvdrenertogblokkrikeller
sværtblokkrik.

Jorddekt,tidligere
dyrka.
Jorddekt,ikketidligere
dyrka,som er selvdrenertogikkeblokkrik.

Tiltakets påvirkning
Denviktigstefaktoren for å vurdere påvirkningpå jordbruk er tap av areal innenfor de ulike arealtypene. For alle typer planer må arealtapav fulldyrka jord, overflatedyrkajord, innmarksbeiteog
dyrkbarjord oppgis.Det er ogsårelevantå oppgi tapt areal inndelt etter de oppsatteverdiklassene.
Hvilkearealersom skalinkluderesi arealregnskapeter omtalt i veiledertil forskrift om konsekvensutredning (Klima-og miljødepartementetog Kommunal-og moderniseringsdepartementet
2017).
Her går det fram at «med omdisponeringmenesat tiltaket beslagleggerarealenevarig slik at disse
ikke kan tas i bruk til landbruksproduksjonigjen» ... «Det er tiltakets samledebeslagav landbruksarealersom skalleggestil grunn. Hvistidligere bebygdeområder tilbakeførestil landbruk,kan disse
trekkesfra. Arealersom ikke beslaglegges
direkte, men som går ut av produksjonsom følgeav dårlig arrondering,vanskeligtilgjengelighet,forurensingog lignende,skalregnesmed i tiltakets
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arealbeslag.» Påvirkning fra midlertidig arealbeslag av jordbruksareal i anleggsperioden kan også̊
trekkes inn, om effekten av slikt beslag er antatt å redusere jordas produksjonsevne over lang tid.
Som veiledning til areal som kan gå ut av drift, har NIBIO oppgitt at økte krav til rasjonell drift gjør at
små̊ jordstykker er en økende ulempe. Jordbruksareal under 5 daa regnes som lite aktuelle å drive.
Av andre vesentlige virkninger som bør vektlegges under påvirkning sier KLD/KMDs veileder: «Inngrep i større, sammenhengende jordbruksarealer vil ha større negativ virkning, enn om tilsvarende
areal omdisponeres fra en mindre, isolert teig.»
Tabell 8. Veiledning for vurdering av påvirkning for tema jordressurser. Fra Håndbok V712 fra Statens vegvesen («2018)
Ødelagt/sterkt forringet

Forringet

Noe forringet

Ubetydelig forringet

Forbedret

Betydelig areal
foreslås omdisponert.
Utbyggingsforslaget berører kjerneområde for landbruk eller et
stort, sammenhengende jordbruksområde slik at det i stor
grad reduserer muligheten til effektiv utnyttelse av jordbruksareal.

Større areal
foreslås omdisponert.
Utbyggingsforslaget berører sammenhengende
jordbruksområde av noe
størrelse
slik at det reduserer muligheten til effektiv utnyttelse av jordbruksareal.

Mindre omdisponering foreslås.
Berører et mindre
og isolert jordbruks- areal.

Jordbruksareal/jordressurser berøres
ikke, eventuelt kun
noe dyrkbar jord.

Bedret arrondering.
Der det ligger til
rette for å slå sammen dyrka jord til
større enheter etter
anlegg.
Forbedret tilgjengelighet.

Konsekvensvurdering
Konsekvensen for hvert delområde framkommer ved å sammenholde verdivurderingen med vurderingen av tiltakets påvirkning for de registreringskategoriene som er aktuelle i det respektive delområde.
Eventuell beslutningsrelevant usikkerhet må̊ beskrives. Eventuelle skadereduserende tiltak, som
ikke inngår i planen, men kan bidra til å redusere konsekvensen, inngå i vurderingen men beskrives
av utreder.
Skadereduserende tiltak
Mulige skadereduserende tiltak kan være:
•
•
•
•
•
•
•

Midlertidige driftsveger som adkomst til landbruksarealer og andre naturressurser i anleggsfasen.
Planlegging og gjennomføring av tiltak for å redusere kjøreskader på̊ jordbruksareal i anleggsfasen.
Sikre tilgang på̊ vanningsvann til jordbruksareal i anleggsfasen og utløp for drensvann.
Etablere kryssinger (bruer/underganger) på vegtraséer som bidrar til å redusere barrierevirkninger og lengre transportavstander for utnyttelse av landbruksarealer og andre naturressurser.
Ta av matjordlag og rotsonelag (B-sjikt) fra vegtraséer og rigg- og anleggsområder som to
adskilte fraksjoner og lagre og tilbakeføre separat. Overskudd av matjord fra nedbygd areal
tilbakeføres annet jordbruksareal eller sees i sammenheng med punktet under.
Oppdyrking av dyrkbar mark som skadereduserende tiltak, eventuelt opparbeide deponier
til jordbruksareal.
Makeskifte av jordbruksarealer.
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4 KUNNSKAPSINNHENTING
4.1 Eksisterende kunnskap
Verneområder
Planområdergrenseri sør mot Geiranger-Herdalen
landskapsvernområde
og Vestnorskfjordlandskap-delområde Geirangerfjordenog Nærøyfjorden.Dissefikk i 2008en egenforvaltningsplan(Fylkesmanneni Møre og Romsdal2008).
Naturtyper
I Naturbaseliggerdet per 30.06.2020inne fem lokaliteter etter DN-håndbok13 på Ljøen(seFigur
11). Fire av lokaliteteneer slåttemarkersom liggernordøstog øst for planområdet.To av de har
verdi viktig (B) og to har verdi svært viktig (A). Disselokaliteteneble sist kartlagt av JohnBjarneJordal i 2010(Jordal2011).Slåttemarker en kritisk truet (CR)naturtype (Artsdatabanken2018)og en
utvalgt naturtype som omfattes av eget lovverkgjennomforskrift for utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven.Dette lovverket innebærerat det skaltas særskilthensyntil forekomsterav utvalgtenaturtyper.
DensisteNaturbase-lokalitetenpå Ljøenligger sør for og delvisinnenfor planområdet,og er en rik
edellauvskogmed verdi viktig (B).Friskrik edellauvskoger en nær truet (NT)naturtype (Artsdatabanken2018).Dennelokaliteten ble sist kartlagt av DagHoltan i 2010(Holtan 2011).
PåLjøsætraligger det inne en Naturbase-lokalitetmed naturbeitemark(seFeil! Fant ikke referansekilden.).Naturbeitemarker en sårbar(VU)naturtype (Artsdatabanken2018).Lokalitetenhar
verdi lokalt viktig (C),og ble sist kartlagt i 1999av FinnOldervik(Holtan&Grimstad 2001).
Det er ikke gjort NiN-kartleggingetter Miljødirektoratetsinstrukspå Ljøeneller på Ljøsætra.
Rødlistaog fremmedearter
Registrerterødlistaarter i Artskart per 30.06.2020er markert med gule og oransjeprikker i Figur11
og Feil! Fant ikke referansekilden.,mensfremmedearter er markert med svarteprikker. De rødlista artene på Ljøengjelder en observasjonavgulspurvEmberizacitrinella (NT)av JanOlavNybo fra
2018,to registreringerav alm Ulmusglabra(VU)og én registreringav trelegglavGyalectatruncigena(VU),de tre sisteav JohnBjarneJordali 2010 og 2017.De fremmedartenesom er registrert på
Ljøenomfatter i hovedsakplatanlønnAcerpseudoplatanus(sværthøy risiko –SE),de fleste registrert under en fremmedartskartleggingiog rundt Geiranger-Herdalen
landskapsvernområde
i 2017
(Jordal2018).PåØvreLjøener ogsåvårpengeurtNoccaeacaerulescens(potensiellhøy risiko –PH)
registrert, bådei 1995og i 2010.
PåLjøsætraer det registrert to rødlistaarter: GlassblårødsporeEntolomacaeruleopolitum(sårbarVU)registrert av FinnOlderviki 1999,og bergiriskCarduelisflavirostris(nær truet-NT) og gjøk Cuculuscanorus(NT)registrert av JanOlavNybo i 2018.Her er det ikke registrert noen fremmedarter.
Funksjonsområderfor arter
LangsLjøfossener det registrert et funksjonsområdeforfossekall Cincluscinclus, som er registrert
hekkendeher. Denneligger utenfor planområdet.Det er registrert et krysningspunktforhjort over
Synnulvsfjordenfra Ljøentil Lundaneset.
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Figur11 Oversiktover kjente, verdifulle naturtypelokaliteteretter DN Håndbok13 (grønneskraverteområder),rødlista
arter (guleog oransjeprikker) og fremmedearter (svarteprikker) på Ljøen(venstre)og Ljøsætra(høyre).Mørke felter
rundt prikker markererusikkerheti plassering.Planområdeter markert med svart stiplet strek. Nordøstfor planområdet
er fire lokaliteter med slåttemark.Sørfor og delvisinnenfor planområdeter en lokalitet med rik edellauvskog.Brun ring
langsvassdragetnord for Ljøener funksjonsområdefor fossekall.Lokaliteteneer hentet fra Naturbase(Miljødirektoratet
2020),mensartsdataer hentet fra Artskart (Artsdatabanken2020).

Kilden
Kilden(NIBIO2020)ble sjekket1. juli 2020,først og fremst for å finne ut om det finnesinformasjon
om bruken av dyrkamarkai området. SomFigur12 viser,omfatter mestepartenav planområdet
fulldyrka og overflatedyrkajord (oransjeområder),dvs.pløyd jord, og deler av området omfatter av
innmarksbeite(gulearealer).

33

Figur12Skjermdumpav kartlaget dyrkbarjord (AR250)fra kilden (NiBIO2020)per 1. juli 2020.Oransjearealerer registrert som fulldyrkaog overflatedyrkajord, mensgule arealerer registrert som innmarksbeite.

Fuglog vilt
PåLjøenliggerfølgendefugler inne i Artskart: ringtrost, bokfink, trepiplerke, ravn, svarthvit fluesnapper,rødstrupe,grønnfink,kjøttmeis,grønnsisik,gulspurv(NT),dompap,munk, hagesanger,
svarttrost,grønnspett(registrert i mai 2018 og januar 2020),gråsisik,spettmeisog fossekall.Registranter er i hovedsakJanOlavNybo i 2018og 2020,men ogsåOla Betten, Kjetil Mork og K. M.
Scoot.
PåLjøsætraer det registrert to fuglearter:bergirisk(NT)og gjøk (NT).Beggeartene er begunstiget
av et artsrikt kulturlandskap.Særliggjøk forekommerogsåi naturlige miljøer, mensbergirisknok i
sterkeregrad er i tilbakegangsom følgeav gjengroingavkulturlandskapet.Ingenav disseartene er i
noen spesiellgrad tilknyttet kulturlandskapet.
De fleste av de påvisteartene er vanlige,vidt utbredte arter, men grønnspettog fossekallstiller spesifikkekrav til miljøet, og er sjeldentallrike. Grønnspetter avhengigavgod tilgangpå groveog
gjernedøde teær. Fossekaller avhengigav vassdrag,hvor den bådehekkerog skaffermat. Den er
registrert i tilknytning til Ljøelva.
Det finnesflere reirplasserfor kongeørni nærområdet,samt en reirplassfor hønsehauk(NT).Oddvar Olsen(pers.medd. 01.06.2020)opplyserogsåom at det finnesflere tilholdsstederfor hubro
(EN)ikke langt unna.
EugeneVågseter(lokal fuglekjenner)informerer i tillegg om at det i nærområdenerundt Sunnylvsfjorden ogsåer observerthavørn,fjellvåk, jaktfalk (NT),spurvehauk,kattugle,haukugle,ulike bekkasiner,ender, og smålomi nærområdet.Fiskeørn(NT)har vært observert,sannsynligvisstreifende.
Et traneparhar vært observert,blant annet på Ljøbrekkaog i Strandadalen.Mangeav disseartene
er sårbarefor økt ferdsel,støyog forstyrrelse.
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Virvelløsedyr
Det er registrert fire sommerfuglarterpå Ljøen:brun bakkemåler,aglajaperlemorvinge,idasblåvinge
og neslesommerfugl.Disseble registrert av Ole Terlandi 2015.Dennegruppener tydelig underrepresenterti Artskart. Med bakgrunni at det finnesen del artsrike slåttemarkeri området, i tillegg til
en del tørrbakkemiljøerknyttet til bergknausenei det åpnekulturlandskapet,antasdet at det finnes
større arealermed egnedehabitater for virvelløsedyr på Ljøen.
Geosteder
NGU´skarttjeneste“Geologiskarv” (NGU2020)ble sjekket01.07.2020,for å hente eventuelleopplysningerom såkalte“geosteder”.Dette er geologiskelokaliteter som kan væreviktige for vitenskapen, og/eller ha interessefor undervisning,naturforvaltning,lokalbefolkningeller turister. Det er
ikke registrert geostederinnenfor planområdet.

4.2 Ny kunnskapsinnhenting
Nytt feltarbeid ble gjennomført18.06.2020og 07.07.2020.Vedlagtkart viserbefaringsrute.Værforholdenevar gode,og feltarbeidet bød ikke på spesiellepraktiskeutfordringer. Fokusethar vært på
registreringav forvaltningsprioritertenaturtyper og arter, først og fremst karplanterog lav. Tidspunktet gjorde at det ikke var mulig å registreremarklevendesopp.Med eksisterendekunnskapble
det etter feltarbeidet vurdert at datagrunnlagetvar tilstrekkeligtil å gjennomføreforsvarligkonsekvensutredning.

Figur13. Befaringsruterundt Ljøenden 18.06.20markert med oransjestrek, og den
07.07.20den 07.07.20med turkis strek.
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Figur14. Befaringsruteved Ljøsætraden 07.07.20vist med turkis strek.
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5 REGISTRERIN
GER
5.1 Naturgrunnlag
5.1.1 Landskap, geologi og naturgeografi
Ljøenliggeri en sørøst-vendtfjordli på vestsidenav Sunnylvsfjordender Geirangerfjordenstarter.
Ljøenhar dermed utsikt rett inn Geirangerfjorden.I overkantav bebyggelsenliggerFv.60, som
knytter Ljøentil Hellesylti sørvestvia Streketunnelen,og videre nordøstovermot Strandagjennom
Ljønibbtunnelen.
PåLjøenliggerdet i dag 3 gårdsbruk:NedreLjøen,ØvreLjøenog Ljøbakken.To av disseer i aktiv
bruk, menseter delvisute av drift. Områdeter karakterisertav kulturlandskapetknyttet til disse
brukene,og inngår i det verdifulle kulturlandskapetGeirangerfjorden(Beyer& Jordal1995).Planområdet ligger innenfor eiendommentil gårdsbruketØvreLjøen.Nord for Ljøelvahar det tidligere
vært beitet med geit, og dette området har ogsåi dag et hagemark-liknendepreg. Fjordliavidere
sørovertil Hellesyltog nordovertil Lierneer derimot i all hovedsakurørt med store verdier knyttet
til gammelskog,inkludert edellauvskog.Her finnesogsåspredte,fraflyttede bruk, som tyder på at
ogsåskogeneher har blitt utnyttet av mennesker,blantannet til utmarksbeite.
Utredningsområdeneliggeri klart oseaniskvegetasjonsseksjon
(O2),i grensenmot sterkt oseanisk
vegetasjonsseksjon
(O3).Oseaniteter knyttet til nærhet til havet,og beskriveri hvor stor grad klimaet er preget av høy luftfuktighet og mye nedbør,samt relativt mildt vinterklima og lave sommertemperaturer.
Ljøenliggeri mellomborealvegetasjonssone,
mensLjøsætraligger i nordborealvegetasjonssone.
Vegetasjonssonene
er knyttet til hvor stor mengdevarmei vekstsesongenet områdeoppnår,noe
som reflekteresi vegetasjonstypeneog artene som opptrer på stedet.
Berggrunnener dominert av granittisk gneis,som i utgangspunkteter en fattig bergart. Lausmassenebeståri hovedsakav morenemateriale(www.ngu.no).

5.1.2 Historisk bruk
Dagensgrunneierekom i 1995.Pådet tidspunktet var området ganskegjengrodd.Med mye dugnadsinnsatshar de ryddet og åpnet opp store deler av det som tidligere var gjengrodd.De flateste
partiene drivesi dag intensivt med gjødslingav i all hovedsaklokal fastgjødselog høstesmed slåmaskin,dissepartiene har ogsåfått noe kunstgjødsel.
Selve“Dalen”, der hovedbygningerer tenkt plassert,omfatter en rygg med dyrkamarkpå terrasser
med bratte skrentermellom, sørvestfor bolighusetog fjøset. Disseterrasseneblir ogsåi dag gjødslet med fastgjødsel,og har trolig blitt gjødsletmed kunstgjødselen periode tidligere. Alle dyrkamarkene har blitt jordbearbeidettidligere, ogsånedoverDalen.

5.2 Naturtyper og flora
5.2.1 Naturtyper
Det mesteav planområdetbestårav åpent kulturlandskap.De flateste partiene, som er enklestå
drifte på intensivt vis, er ogsåde med sterkestintensivt preg, og kan etter NiN-systemetkallesT45
oppdyrketvarig eng.Entraktorvei går fra fjøset og sørvestovernedoverskråningenlangsryggen
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som lokalt kallesDalen.Områdeter ganskebratt, og omfatter flere partier med bratte skråninger
og bergveggermed terrasserinnimellom.Det mestemarkeneogsånedoverdalenhar et intensivt
preg, og beskrivesfortsatt som T45oppdyrketvarig eng.Noen partier går over i T41oppdyrket
mark med preg av semi-naturligeng.Innimellomfinnes tørreng-partierhvor gjødselentrolig lettere
renner aveller har blitt svakeregjødslet,som kan beskrivessom T32semi-naturligeng.Gjødselen
har blitt kastet utover engafra traktoren som kjører langsveien nedoverdalen.De mest utilgjengelige områdenehar dermed fått mindre gjødselenn områdenenærmesttraktorveien og de områdene som er lettest å drifte.
Det mesteav de åpnemarkeneslås,men det er ogsået innmarksbeitenordøstfor fjøset, hvorav
deler utgjør en DN13-lokalitetmed naturbeitemark.Påinnmarksbeitetstår en stor, gammelalm,
som i segselvutgjør en egennaturtype etter DN13.Tilknyttet dette innmarksbeiteter et lite område med hagemarkmed hasseli tresjiktet.
Deler av skogsområdeneble etter feltarbeidet vurdert å innlemmesi en større lokalitet med rik
edellauvskogsør for planområdet,og omfatter dermed en fragmentert del i utkanten av lokaliteten.
Dette området er av typen T4-C-3lågurtskog.De størsteverdieneknyttet til edellauvskogenfinnes
lengernede i lia.
For å vurdere konsekvensav byggingenav amfiet og scenenmå det ta utgangspunkti det som var
der før utbyggingen.Sidenområdet ikke har vært undersøktfør utbyggingen,baseresdette på det
som opplysningerformidlet av MagneBondsaksen(pers.medd. 25.08.20),og det som ble kjent fra
området under feltarbeidet. MagneBondsaksenopplyserom at det i område1 tidligere var oppdyrka mark på de flate partiene,der hvor scenastår, mensdet i skråningenvar lauvskogmed hassel, gråor ag andre lauvtrær.
PåLjøsætrafinnes en lokalitet med naturbeitemark.Ellersbestårplanområdetog sværearealer
utenfor planområdetav kalkfattig boreal hei. Deler av området er fattig myr hvor det trolig er tatt
ut torv.

5.2.2 Flora
Floraenpå Ljøener ganskeordinær. Mye er preget av oppgjødsling,men innimellomfinnes partier
med mer gjødselømfintligearter, særligi grunnlendte,tørkeutsattepartier. Arter som kan dukke
opp i slikepartier er smalkjempe,gjerdevikke,prestekrage,bråtestarr,blåklokke,fjellmarikåpe,
geitsvingel,legeveronika,tiriltunge, finnskjegg,firkantperikumog gulaks.
Påden gamlealma ble det funnet den nær trua lavenbleikdoggnål(NT)funnet.
Edellauvskogen
er av typen lågurtskog,med arter som lundrapp,myske,trollbær, skogsalatmm.
Hasselog hengebjørkviktige treslagher. I skogensør for veien som går ned til den gamleskolebygningener spredte,gamleospetrær.
Forekomstav beitemarksopper fremdelesukjent, sidenfeltarbeidet måtte gjørespå sommeren.På
Ljøsætraer det derimot registrert noen beitemarksoppav FinnOlderviki 1999.
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5.2.3 Forekomst av rødlistearter
I Tabell9 er kjente forekomsterav rødlistearteri utredningsområdetlistet opp.
Tabell9 Kjenteforekomsterav rødlistearteri utredningsområdetfor Ljøenog Ljøsætra.Artene er systematisertetter rødlistekategori,dernestvitenskapelignavn.
Norsk navn

Vitenskapelignavn

Rødlistestatus

Kommentar

Karplanter
Ulmusglabra

VU

Registrertunderfeltarbeidettil KWi 2020på innmarksbeitenordøstfor fjøset.

Sclerophorapallida

NT

Registrertsparsomtpåstor alm på innmarksbeiteavKWi 2020.

Glassblårødspore

Entolomacaeruleopolitum

VU

RegistrertpåLjøsætraavFinn Olderviki oktober 1999.Beskreveti
Naturbasefor Ljøsætra,liggerikke i Artskart.

Gulfotvokssopp

Hygrocybeflavipes

NT

RegistrertpåLjøsætraavFinn Olderviki oktober 1999.Beskreveti
Naturbasefor Ljøsætra,liggerikke i Artskart.

Bergirisk

Carduelisflavirostris

NT

RegistrertpåLjøsætraavJanOlavNybo i mai 2018.

Gjøk

Cuculuscanorus

NT

RegistrertpåLjøsætraavJan OlavNybo i mai 2018.

Gulspurv

Emberizacitrinella

NT

RegistrertpåNedreLjøenavJan OlavNyboi mai 2018.

Hubro

Bubobubo

EN

Pers.medd. OddvarOlsenog EugeneVågsæter

Jaktfalk

Falcorusticolus

NT

Pers.medd. EugeneVågsæter

Fiskeørn

Pandionhaliaetus

NT

Troligstreifende.Pers.medd. EugeneVågsæter.

Sum

10 arter

Alm
Lav
Bleikdoggnål
Sopp

Fugl

5.2.4 Forekomst av fremmedarter
Det er ingenregistrerte fremmedarterinnenfor prosjektområdeti Artskart, men under feltarbeidet
ble platanlønn(SE)registrert langsveien nordøstfor den gamleskolebygningen.Platanlønnfinnes
ogsårikelig på NedreLjøen,og det er sannsynligat det finnes mer platanlønninnenfor prosjektområdet. Grunneierneinformerer om at de prøver å holde platanlønnaunna.PåLjøbakken,utenfor
planområdetmen innenfor influensområdet,er det registrert 3 forekomstermed vårpengeurt,senest i 2010.
Tabell10 Kjenteforekomsterav svartelistearteri kategorieneSE,HI og PHi utredningsområdetfor Ljøenog Ljøsætra.Artene er systematisertetter svartelistekategori,dernestvitenskapelignavn.
Norsk navn

Vitenskapelignavn

Svartelistestatus

Forekomst

Karplanter
Platanlønn

Acerpseudoplatanus

SE

Langsveien nordøstfor den gamleskolebygningen.

Vårpengeurt

Noccaeacaerulescens

PH

3 forekomsterregistrertutenfor planområdet,på Ljøbakken.

Sum

2 arter
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6 V URDERING AV VERDI OG PÅVIRKNING
6.1 Delområder
Prosjektområdeter inndelt i 15 delområder.7 av delområdeneomfatter naturtyper etter DNhåndbok13. 8 av delområdeneomfattes avlandskapsøkologiske
funksjonsområder.Delområde
N12 er ikke avgrenseti kart,men omfatter registreringskategorienfunksjonsområdefor arter, hvor
det da i hovedsakdreier segom fuglearter som er sårbarefor ferdsel og forstyrrelse.
De delområdenesom har fått noe verdiomfatter hverdagsnatursom ikke inngår i forvaltningsprioriterte naturtyper etter metodikkeni DN håndbok13. Det sammegjelder områdenemed middels
verdi, men dissehar fragmenterav semi-naturligengog har større partier som generelt er mindre
preget av oppgjødsling,og dermed har noe større verdier.Alle delområdenesom har verdier knyttet til det åpne,semi-naturligelandskapet(N01-N03,N05 ogN07-N10)inngår i et landskapsøkologiskfunksjonsområdefor arter knyttet til semi-naturligeng,inkludert pollinerendeinsekterog
andre virvelløsedyr.
Tabell11 Oversiktover delområderi utredningsområdetfor Ljøenog Ljøsætra.
Delområde

Verdi
V712

N01ØvreLjøen1

Noe

Verdi DN13

Registreringskategori
Landskapsøkologiskfunksjonsområde,naturtype

N02Dalen1

Middels

N03Dalen2

Stor

B

Landskapsøkologiskfunksjonsområde,naturtype

Svært
stor

A

Naturtype

N05Ljøbakkenvest

Stor

B

Landskapsøkologiskfunksjonsområde,naturtype

N06Beithoggane

Noe

N07ØvreLjøennordøst1

Stor

N08ØvreLjøennordøst2

Middels

Landskapsøkologiskfunksjonsområde,naturtype

N09Dalen3

Middels

Landskapsøkologiskfunksjonsområde,naturtype

N10Dalen4

Stor

B

Landskapsøkologiskfunksjonsområde,naturtype

N11NedreLjøenrikedellauvskog

Stor

B

Naturtype

N12Ljøenog omegn

Stor

N04ØvreLjøen2

N13Ljøsætranaturbeitemark
N14Ljøsætraborealhei
N15ØvreLjøen3

Middels

Landskapsøkologiskfunksjonsområde,naturtype

Naturtype
B

Landskapsøkologiskfunksjonsområde,naturtype

Funksjonsområdeforarter
B

Naturtype

Noe

Naturtype

Middels

Naturtype
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6.2 Verdikart

Figur15. VerdikartLjøen.Tall visertil identifikasjonsnummerpådelområde.
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Figur16. Verdikartfor Ljøsætra.Tall visertil identifikasjonsnummerpå delområde.

6.3 Delområde N01: Øvre Ljøen 1
Verdi
Dette er de resterendearealenesom ikke utgjør egnedelområderpå annet grunnlag,men som
fremdeleser knyttet til det åpne kulturlandskapet.Dette delområdetsamlerderfor opp arealsom
bare har noe verdiinnenfor dette deltemaet.Områdetomfatter i stor grad intensivt drevet dyrkamark, for det mesteslåttemarkmen ogsådeler av et innmarksbeitenordøstfor fjøset, samt en del
bergknauserinnimellom.Bergknauseneer i stor grad ogsåpreget av oppgjødsling.Enkeltelommer
med mindre gjødselpregfinnes innimellom.
De flateste partiene har vært enklestå drive, og har derfor ogsåbitt gjødsletmest. Disseengene
kan etter NiN-systemet(NiN 2) beskrivessom T45oppdyrket varig eng,og har liten relevansfor temaet naturmangfold.Ogsåvidere nedoverDalenoppfattes store deler av markenesom T45oppdyrket varig eng,men med noe mindre intensivt preg enn på de mest gjødselpåvirkedepartiene på
flatene. Stedvisoppfattes engeneå gå over i T41oppdyrket mark med preg av semi-naturligeng, og
småpartiermed T32Semi-naturligeng.Disseområdeneer i hovedsakskilt ut som eget delområde,
og er nærmerebeskreveti DelområdeN02,men slikeområder kan ogsåfinnes innenfor dette delområdet.
Landskapsøkologiske
funksjonsområder:noe verdi
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Naturtyper: noe verdi
Økologiske funksjonsområder for arter: uten betydning
Verdi: noe verdi

▲
Begrunnelse for verdisetting: Området får noe verdi i registreringskategorien naturtyper på grunn
av at det representerer noe av hverdagsnaturen i området, men som ikke inngår i forvaltningsprioriterte naturtyper. Den får også noe verdi som landskapsøkologisk fuksjonsområde på grunn av den
inngår i et større kulturlandskap med fragmenterte restverdier av semi-naturlig eng og slåtteeng,
inkludert små lommer innenfor delområdet, slik som begrunnet i kap. 6.1 Delområder. Områdene
har derfor også noe betydning for virvelløse dyr knyttet til semi-naturlig eng, inkludert pollinerende
insekter.
Påvirkning
Hovedbygningen er planlagt bygget i øvre deler av Dalen (se Figur 3), og havner dels innenfor dette
delområdet, og dels innenfor delområde N02. Trolig kommer de fleste av de frittstående enhetene
til å ligge innenfor dette delområdet, men foreslåtte løsninger ligger typisk nær eksisterende traktorvei, som også representerer de mest oppgjødslede arealene. Rasvollen kommer også til å beslaglegge store arealer av dette delområdet vest i planområdet. Begge alternativene for parkeringsanlegg ligger innenfor dette delområdet. I tillegg må man legge til en buffer som vil bli berørt under
anleggsarbeidet. Drift av restarealer skal i utgangpunktet videreføres slik som i dag, men det regnes
som et sannsynlig utfall at deler av området vil brukes som beitemark på fulltid for å unngå støy.
Påvirkningen vurderes samlet som noe forringet.
Alternativ 1 og alternativ 2 er like bortsett fra plassering av parkeringsanlegg. Graden av påvirkningen vurderes likt for begge alternativene.
Samlet påvirkning av delområdet: noe forringet

▲
Vurderingen støttes seg på følgende påvirkningskriterier:
-

Reduserer funksjoner, men vesentlig funksjon opprettholdes.
Varig forringelse av mindre alvorlig art.
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Figur17. Delerav delområdeN01 som bli berørt av rasvollen.Foto: KristinWangen18.06.20.

6.4 Delområde N02: Dalen 1
Verdi
Dalener stort sett preget av gjødslinggjennomlang tid, og området har ogsåtidligere vært pløyd.
Engeneoppfattes derfor i stor grad som T45oppdyrket varig eng.Dette delområdetskiller ut områder hvor engastedvisgår over i T41oppdyrketmark med preg av semi-naturligeng.Dette gjelder
særligi mer grunnlendtepartier hvor gjødselenlettere renner av, og i partier som er mindre tilgjengeligeog vanskeligereå nå til med gjødsel.I slikepartier kommer det inn arter som prestekrage,tveskjeggveronika,gjerdevikke,ryllik, gulaks,legeveronikaog blåklokke.Noen steder er til og
med markai dag så lite preget av gjødslingat de best kan beskrivessom T32-C-14intermediærtørreng med klart hevdpregeller svaktpreg av gjødsling.Det mesteav dissepartiene oppfattes som
tørreng (T32-C-14)i motsetningtil friskereeng (T32-C-6Intermediæreng med svaktpreg av gjødsling). I slikepartier voksertypisk artene blåknapp,tepperot, legeveronika,jonsokkoll,smalkjempe,
tveskjeggveronika,tiriltunge, blåklokke,ryllik, firkantperikum,smyle,bråtestarr,fjellmarikåpe,slåttestarr og geitsvingel.Et større parti skilt ut som eget delområde(N03).De øvre bergknausenehar
er tydelig gjødselpreg,men lengernede blir påvirkningenfra gjødselmindre, og har et større innslag
av skrinnetørrbakkemiljø.
Landskapsøkologiske
funksjonsområder:middelsverdi
Naturtyper:noe verdi
Økologiskefunksjonsområderfor arter: uten betydning
Verdi: middelsverdi
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▲
Begrunnelse for verdisetting: Det finnes elementer av naturtypen T32 Semi-naturlig slåtteeng, men i
så små arealer og så dårlig kvalitet (med noe gjødselpåvirkning) at de ikke kan beskrives som egne
lokaliteter med naturtyper. Deler av enga kan beskrives som T41 oppdyrket mark med preg av seminaturlig eng. Delområdet får derfor noe verdi etter registreringskategorien naturtyper. Elementene
vurderes også å ha middels verdi som landskapsøkologiske funksjonsområder for semi-naturlige
engarter, inkludert virvelløse dyr (sommerfugler og andre insekter), slik som begrunnet i kap. 6.1
Delområder.
Påvirkning
Ut fra gjeldende situasjonsplan ser det ut til at rundt 20-50 % av delområdet vil bli direkte berørt av
hovedbygningen og buffer som vil bli berørt under anleggsarbeidet. Drift av restarealer skal i utgangpunktet videreføres slik som i dag, men det regnes som sannsynlig et sannsynlig utfall at området vil brukes som beitemark på fulltid for å unngå støy. Påvirkningen vurderes derfor som noe forringet. Mellom 20-50 % av arealet vil bli berørt, noe som vil føre til redusert funksjon, og området
blir derfor forringet.
Samlet påvirkning av delområdet: forringet

▲
Vurderingen støttes seg på følgende påvirkningskriterier:
-

Reduserer funksjoner.
Berører 20-50 % av lokaliteten. Ikke forringelse av viktigste del av lokaliteten.
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Figur18. I delområdeN02 finnesmindre oppgjødsledepartier og tørrbakkemiljøer.Foto: KristinWangen18.06.20.

6.5 Delområde N03: Dalen 2
Verdi
Dette delområdetomfatter en liten lokalitet med slåttemarkmed grunntypenT32-C-14intermediærtørreng med klart hevdpregeller svaktpreg av gjødsling.Denneer beskrevetsom egennaturtype etter DN Håndbok13 med verdi B, som kan lesesi sin helhet i vedlegget.Dette området har
antakeligvismindre gjødselpregenn omkringliggendeområderpå grunn av at det er mindre tilgjengelig,og dermed mindre utsatt for gjødsling,og fordi det er relativt grunnlendt.
Landskapsøkologiske
funksjonsområder:middelsverdi
Naturtyper: storverdi
Økologiskefunksjonsområderfor arter: uten betydning
Verdi: storverdi

Begrunnelsefor verdisetting:Delområdetverdisettessom storverdi på grunn av at den har verdi B
etter metodikkeni DN-håndbok13. I tillegg regnesden å ha middelsverdisom landskapsøkologisk
funksjonsområde,sliksom begrunneti kap. 6.1 Delområder.
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Påvirkning
Ut fra gjeldende situasjonsplan blir ikke dette delområdet direkte påvirket av utbyggingsplanene.
Det er likevel en viss sannsynlighet for oppgjødsling fra avrenning i anleggsfasen i ovenforliggende
områder, samt at vertfall deler av området blir berørt i anleggsfasen. Drift av restarealer skal i utgangpunktet videreføres slik som i dag, men det regnes som et sannsynlig utfall at området vil brukes som beitemark på fulltid for å unngå støy. Beiting vil på sikt endre strukturen i slåttemarka slik
at slåttepreget forsvinner, men vil likevel være bedre enn gjengroing. Ut fra føre-var-prinsippet settes derfor påvirkningen til noe forringet. Det er potensiale for å redusere påvirkningen dersom det
tas hensyn i anleggsfasen og i driftsfasen.
Samlet påvirkning av delområdet: noe forringet

▲
Vurderingen støttes seg på følgende påvirkningskriterier:
-

Berører sannsynligvis 20-50 % av lokaliteten i anleggsfasen, men trolig av mindre alvorlig art
med sannsynlig restaureringstid 1-10 år.

Figur 19. Lokaliteten omfatter et lite område som er mindre preget av oppgjødsling, og som kan beskrives som slåtteeng.
Foto: Kristin Wangen 18.06.20.
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6.6 Delområde N04: Øvre Ljøen 2
Verdi
Dette delområdetomfatter en stor gammelalm med en omkretspå omlag360 cm, som etter metodikkeni DN Håndbok13 faller inn under naturtypen D12Storegamletrær med verdi A. Almener i
segselvrødlistamed statussårbar(VU),i tillegg ble det funnet en nær trua lavart på almen –bleikdoggnålSclerophorapallida (NT).Lokalitetsbeskrivelsen
kan lesesi sin helhet i vedlegget.
Landskapsøkologiske
funksjonsområder:uten betydning
Naturtyper: sværtstor verdi
Økologiskefunksjonsområderfor arter: uten betydning
Verdi: sværtstor verdi

Begrunnelsefor verdisetting:Delområdetfår sværtstor verdipå grunn av at den omfatter en lokalitet med store gamletrær som har verdi Aetter metodikkeni DN-håndbok13.
Påvirkning
Alternativ 1 for parkeringsanlegger mellom fjøset og almen.De foreløpigeplanenetyder ikke på at
almenvil felles,dersomdette alternativet velges.Det er noe usikkerthvor nært almenparkeringsanleggetvil komme,men ut fra foreløpigeskisserser det ut til å kommeganskenært. Rotaktiviteten
er størst i de øverste20-30 cm, og liten under en meter dybde.Vanligviser rotutbredelsen1-3
gangerkroneradiusen,men hos storvokstetrær som alm har det vært registrert røtter opp til 5 x
kroneradiusen.Påvirkningenav utbyggingenpå almenvil avhengeav flere faktorer, ikke minst hvor
stor del av rotsystemetsom påvirkes.Det virker utfordrende å skånehele rotsystemetmed dette
utbyggingsalternativet,og avhengigav alvorlighetsgrader det sannsynligat almenkan svekkes,noe
som gjør at den blir mer mottakeligfor sykdommer.I verstefall kan dette på lang sikt føre til at almen felles av hensyntil sikkerhet.Ut fra føre-var-prinsippetsettesderfor påvirkningentil sterkt forringet.
Alternativ 2 for parkeringsanlegger under bakkennordøst for hovedbygningen.I dette tilfellet il almen ikke påvirkes,og påvirkningenbli uten betydning(ingen endring).
Samletpåvirkningav delområdet:Alt. 1: Sterktforringet. Alt. 2: Ingenendring.

Vurderingenstøttes segpå følgendepåvirkningskriterier:
-

Berørerhele eller størstedelen(over 50 %).
Varigforringelseav høy alvorlighetsgrad.
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Figur20. Stor gammelalm som utgjør delområdeN04.

6.7 Delområde N05: Ljøbakken vest
Verdi
Dette delområdetomfatter en slåttemarksom etter metodikkeni DN Håndbok13 registreressom
en lokalitet med verdi viktig (B).Lokalitetsbeskrivelsen
kan lesesi sin helhet i vedlegget.Lokaliteten
er ikke undersøki soppsesongen,og funn av rødlistabeitemarksoppkan øke verdientil svært viktig
(A).
Landskapsøkologiske
funksjonsområder:middelsverdi
Naturtyper: storverdi
Økologiskefunksjonsområderfor arter: uten betydning
Verdi: storverdi

Begrunnelsefor verdisetting:Delområdetfår stor verdi på grunn av at den omfatter en lokalitet
med slåttemarksom har verdi B etter metodikkeni DN-håndbok13. I tillegg regnesden å ha middelsverdisom landskapsøkologisk
funksjonsområde,slik som begrunneti kap. 6.1 Delområder.
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Påvirkning
Ut fra gjeldendesituasjonsplanblir ikke dette delområdetpåvirket,og påvirkningenfører til ubetydelig (ingen)endring.
Samletpåvirkningav delområdet:Ingenendring

Vurderingenstøttes segpå følgendepåvirkningskriterier:
-

Ingeneller uvesentligvirkningpå kort eller lang sikt.

Figur21. DelområdeN05 omfatter en slåtteengmed verdi B. Foto: Kristin Wangen18.06.20.

6.8 Delområde N06: Beithoggane
Verdi
Dette delområdetomfatter beiteskog(T32Semi-naturligeng)som delviser i bruk, og delviser i
sterk gjengroing(seingjenvekstsuksesjon
etter NiN 2). Områdetinngårikke som naturtype etter DN
Håndbok13. Derimot finnes det blant annet noen gamleosper.Det finnes ogsåen gammelslåttemark innenfor delområdet,men den er så sterkt gjengroddog med lite innslagav slåttefavoriserende arter at den ikke registreressom DN13-lokalitet.
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Landskapsøkologiske funksjonsområder: uten betydning
Naturtyper: noe verdi
Økologiske funksjonsområder for arter: uten betydning
Verdi: noe verdi

▲
Begrunnelse for verdisetting: Delområdet får noe verdi fordi den omfatter hverdagsnatur som er
typisk for området. Dessuten finnes noen spesielle naturverdier innenfor lokaliteten, som minst tre
gamle ospetrær.
Påvirkning
Ut fra gjeldende situasjonsplan blir ikke dette delområdet påvirket, området blir derfor uten endring.
Samlet påvirkning av delområdet: Ingen endring

▲
Vurderingen støttes seg på følgende påvirkningskriterier:
-

Ingen eller uvesentlig virkning på kort eller lang sikt.
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Figur22. Innenfor delområdeN06 finneshverdagsnatur,men med noe verdier, blant annet 3 store gamleospe-trær.Foto:
KristinWangen07.07.20.

6.9 Delområde N07: Øvre Ljøen nordøst 1
Verdi
Dette delområdetomfatter deler av innmarksbeitetnordøstfor fjøset. Dennedelen av beitet omfatter en lokalitet med naturbeitemarketter metodikkeni DN Håndbok13 med verdi B. Lokalitetsbeskrivelsenkan lesesi sin helhet i vedlegget.
Landskapsøkologiske
funksjonsområder:middelsverdi
Naturtyper: storverdi
Økologiskefunksjonsområderfor arter: uten betydning
Verdi: storverdi

Begrunnelsefor verdisetting:Delområdetfår stor verdipå grunn av at den omfatter en lokalitet
med naturbeitemarkmed verdi etter DN Håndbok13. I tillegg regnesden å ha middelsverdisom
landskapsøkologisk
funksjonsområde,slik som begrunneti kap. 6.1 Delområder.
Påvirkning
Ut fra gjeldendesituasjonsplanblir ikke dette delområdetdirekte påvirket,men det er uklart om
bruken av området vil endressom følgeav utbyggingsplanene.
Det regnessom sannsynligat
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utbyggingenikke påvirkerbruken av dette områdetsom beiteareal,og påvirkningenvurderesderfor å gi ubetydelig(ingen)endring.
Samletpåvirkningav delområdet:ingen endring

Vurderingenstøttes segpå følgendepåvirkningskriterier:
-

Ingeneller uvesentligvirkningpå kort eller lang sikt.

Figur23. DelområdeN07 omfatter en naturbeitemarkmed verdi B. Foto: KristinWangen07.07.20.

6.10 Delområde N08: Øvre Ljøen nordøst 2
Verdi
Dette delområdetomfatter deler av innmarksbeitetnordøstfor fjøset på ØvreLjøen.Delområdeter
så preget av gjødslingat de ikke registreressom lokalitet etter DN-håndbok13, men store deler er
likevel ikke like oppgjødsletsom en T45oppdyrket varig eng,og kan karakteriseressom T41oppdyrket mark med preg av semi-naturligeng,og innslagav T32-C-14intermediærtørreng med klart
hevdpregeller svaktpreg av gjødsling.
Landskapsøkologiske
funksjonsområder:middelsverdi
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Naturtyper: noe verdi
Økologiske funksjonsområder for arter: uten betydning
Verdi: noe verdi

▲
Begrunnelse for verdisetting: Delområdet har elementer av T32 semi-naturlig eng og T41 oppdyrket
mark med preg av semi-naturlig eng, men i så små arealer og så dårlig kvalitet (med noe gjødselpåvirkning) at de ikke kan beskrives som egne lokaliteter med naturtyper. Det får derfor noe verdi etter registreringskategorien naturtyper. Elementene vurderes også å ha middels verdi som landskapsøkologiske funksjonsområder slik som begrunnet i kap 6.1 Delområder.
Påvirkning
Ut fra gjeldende situasjonsplan blir ikke dette delområdet direkte påvirket, men det er uklart om
bruken av området vil endres som følge av utbyggingsplanene. Det regnes som sannsynlig at utbyggingen ikke påvirker bruken av dette området, og påvirkningen vurderes derfor å gi ubetydelig
(ingen) endring. Området ses på som en mulig (men ikke omtalt) løsning for parkeringsanlegg, og i
så tilfelle vil påvirkningen bli sterkt forringet.
Samlet påvirkning av delområdet: ingen endring

▲
Vurderingen støttes seg på følgende påvirkningskriterier:
-

Ingen eller uvesentlig virkning på kort eller lang sikt.
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Figur24. For det mesteoppgjødslet,men med mindre gjødsledepartier av T41oppdyrket mark med preg av semi-naturlig
eng,og innslagav T32-C-14intermediærtørreng med klart hevdpregeller svaktpreg av gjødsling.Foto. KristinWangen
07.07.20.

6.11 Delområde N09: Dalen 3
Verdi
I likhet med delområde2 omfatter dette delområdetarealermed varierendegrad av oppgjødsling.
Områdeter for oppgjødslettil å bli skilt ut som slåttemarketter DN Håndbok13, men har i senere
tid likevel fått så lite gjødslingat deler av området kan beskrivessom T41oppdyrket mark med preg
av semi-naturligeng.BådeT32semi-naturligeng og T45oppdyrket varig eng inngåri mosaikki
mindre omfang.Deler av området er spredt tresatt. Det er laget en bålplassinnenfor området.
Landskapsøkologiske
funksjonsområder:middelsverdi
Naturtyper: noe verdi
Økologiskefunksjonsområderfor arter: uten betydning
Verdi: middelsverdi

Begrunnelsefor verdisetting:Det finnes elementerav T32Semi-naturligslåtteeng,men i så små
arealerog så dårlig kvalitet (med noe gjødselpåvirkning)at de ikke kan beskrivessom egnelokaliteter med naturtyper. Delerav engakan beskrivessom T41oppdyrketmark med preg av semi-naturlig eng,men T45oppdyrket varig eng inngårogså.Delområdetfår derfor noe verdietter
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registreringskategorien
naturtyper. Elementenevurderesogsåå ha middelsverdisom landskapsøkologiskefunksjonsområderfor semi-naturligeengarter,inkludert virvelløsedyr (sommerfuglerog
andre insekter),slik som begrunneti kap 6.1 Delområder.
Påvirkning
Noen av de frittstående enhetenekan delviskommeinnenfor området i nord, i tillegg må man
regnemed en buffersonerundt dissesom blir berørt i anleggsfasen.Disseområdeneer de minst
viktige. Drift av restarealerskali utgangpunktetvidereføresslik som i dag.Lengeroppe i Dalen,mellom hovedbygningenog de frittstående enhetene,regnesdet som et sannsynligutfall at områdetvil
brukessom beitemarkpå fulltid for å unngåstøy.Sannsynlighetenfor dette er noe lavereinnenfor
dette delområdet,da det liggermer i utkanten av hotellet. Påvirkningenvurderesderfor som uten
endring.
Samletpåvirkningav delområdet:uten endring

Vurderingenstøttes segpå følgendepåvirkningskriterier:
-

Uvesentligvirkningpå kort eller lang sikt.

6.12 Delområde N10: Dalen 4
Verdi
Dette delområdetomfatter en liten lokalitet med slåttemarkmed grunntypenT32-C-14intermediærtørreng med klart hevdpregeller svaktpreg av gjødsling.Denneer beskrevetsom egennaturtype etter DN Håndbok13 med verdi B, som kan lesesi sin helhet i vedlegget.
Landskapsøkologiske
funksjonsområder:middelsverdi
Naturtyper: storverdi
Økologiskefunksjonsområderfor arter: uten betydning
Verdi: storverdi

Begrunnelsefor verdisetting:Delområdetfår stor verdi fordi det utgjør en DN13-lokalitetmed verdi
B. I tillegg regnesden å ha middelsverdi som landskapsøkologisk
funksjonsområde,slik som begrunnet i kap. 6.1 Delområder.
Påvirkning
Ut fra gjeldendesituasjonsplanblir ikke dette delområdetdirekte påvirket.Drift av restarealerskali
utgangpunktetvidereføresslik som i dag.Lengeroppe i Dalen,mellom hovedbygningenog de frittståendeenhetene,regnesdet som et sannsynligutfall at området vil brukessom beitemarkpå fulltid for å unngåstøy.Sannsynlighetenfor dette er noe lavereinnenfor dette delområdet,da det ligger mer i utkanten av hotellet. Påvirkningenvurderesderfor som ingen endring.

56

Samletpåvirkningav delområdet:ingen endring

Vurderingenstøttes segpå følgendepåvirkningskriterier:
-

Ingeneller uvesentligvirkningpå kort eller lang sikt.

Figur25. Liten eng med T32-C-14intermediærtørreng med klart hevdpregeller svaktpreg av gjødslingsom kan beskrives
som slåtteeng.Foto: KristinWangen07.07.20.

6.13 Delområde N11: Nedre Ljøen rik edellauvskog
Verdi
Dette delområdetomfatter en fragmentert del av en rik edellauvskog(T4-C-3lågurtskogetter NiN
2) som strekkersegvidere ned mot fjorden. Den rike edellauvskogener alt registrert i Naturbasei
2010med verdi viktig (B) etter metodikkeni DN Håndbok13. Avgrensningentil Naturbase-lokaliteten som liggerinne i Naturbaseer grov, og feltarbeidet viser at deler av skogområdenei planområde ogsåer rik edellauvskog,og disseområdeneinkluderesderfor i sammeNaturbase-lokalitet.I
skogenøst for delområde3 ble det under feltarbeidet registrert arter som lundrapp,skogsalat,
myske,trollbær, kratthumleblom,stornesleog vendelrot.I tresjiktet er mye hassel,dessuten
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hengebjørk og en gammel selje. En del død ved. Edellauvskogen sør for planområdet ligger i Geiranger-Herdalen landskapsvernområde. En revidert versjon av lokalitetsbeskrivelsen kan leses i sin
helhet i vedlegget.
Landskapsøkologiske funksjonsområder: uten betydning
Naturtyper: stor verdi
Økologiske funksjonsområder for arter: uten betydning
Verdi: stor verdi

▲
Begrunnelse for verdisetting: Delområdet får stor verdi på grunn av at den omfatter deler av en lokalitet med rik edellauvskog med verdi viktig B etter metodikken i DN Håndbok 13.
Påvirkning
En av de frittstående enhetene (Satellitt 3) er vurdert plassert innenfor delområdet, men som en
utvidelse av et eksisterende bygg som står der i dag. Man må også regne med tilstrekkelig med buffersone som tar hensyn til ødeleggelsene som vil komme i anleggsfasen. Siden området bare en liten del i utkanten av lokaliteten, og ikke de viktigste delene, så vurderes den samlede påvirkningen
å tilsvare uten endring.
Samlet påvirkning av delområdet: uten endring

▲
Vurderingen støttes seg på følgende påvirkningskriterier:
-

Uvesentlig virkning på kort og lang sikt.

58

Figur26. Delerav skogeninnefor planområdeter lågurtskogmed hassel,og inklideresderfor i den eksisterendelokaliteten med rik edellauvskogpå NedreLjøen.Foto: Kristin Wangen18.06.20.

6.14 Delområde N12: Ljøen og omegn
Verdi
Dette delområdetomfatter et økologiskfunksjonsområdefor en rekke fuglearter.Områdeter ikke
avgrenseti kart, men inkludereret stort arealrundt Ljøenmed om lag 4km radiuseller mer i alle
retninger. Flereav artene er knyttet delvistil Sunnylvsfjorden.Fugleliveter omtalti detalj i kap. 4.1
Eksisterendekunnskap.Områdeter leveområdefor en rekkearter som er sårbarefor fortyrrelse,
noen av dem er ogsåkjent å hekkei området. Dette inkludererblant annet hubro, havørn,fjellvåk,
jaktfalk, spurvehauk,hønsehauk,kattugle, haukugle,ulike bekkasiner,ender, mulig hekkendetrane
og smålomi nærområdet.
Landskapsøkologiske
funksjonsområder:uten betydning
Naturtyper: uten betydning
Økologiskefunksjonsområderfor arter: storverdi
Verdi: middelsverdi

Begrunnelsefor verdisetting:Delområdetvurderesher som et regionalt verdifullt funksjonsområde
for flere av de overnevnteartene, ogsåarter i kategorienNT(jaktfalk og hønsehauk)og en EN-art
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(hubro, men dennemer perifer og mindre viktig). Jaktfalker i tillegg en ansvarsartfor Norge,noe
som gjør at området får stor verdi.
Påvirkning
Selveutbyggingenhar antakeligliten påvirkningpå fuglelivet. Man må anta at hotellet vil medføre
økt ferdselpå eksisterendestinett. All økt ferdselvil ha en vissnegativpåvirkningpå fuglelivet, men
fugler tilpassersegofte faste, forutsigbareferdselsårer.Det virker usannsynligat hotellet vil medføre særligøkt ferdsel utenfor stinettet, da området er ganskebratt og ulendt. Etableringav nye
stier i området vil øke den negativepåvirkningen,og kan være problematiskfor noen arter som er
sårbarefor forstyrrelse,særligi hekketida.Det regnessom sannsynligat hotellet vil medvirketil en
utbedring av stinettet, og påvirkningensettesut fra et føre-var-perspektivtil noe forringet.
Samletpåvirkningav delområdet:noe forringet

Vurderingenstøttes segpå følgendepåvirkningskriterier:
-

Redusererfunksjoner,men vesentligefunksjoneropprettholdesi stor grad.

6.15 Delområde N13: Ljøsætra naturbeitemark
Verdi
Dette delområdetomfatter en naturbeitemarkpå Ljøsætraetter DN Håndbok13. Naturbeitemarka
var opprinneligregistrert og basert på feltarbeidet til FinnOlderviki 1999,med verdi lokalt viktig
(C).Ut fra eget feltarbeid vurdereslokaliteten etter oppdatert metodikk å videreføressom en sakBlokalitet. Det er potensialefor flere rødlistabeitemarksopp.Den reviderte naturbaselokalitetenkan
lesesi sin helhet i vedlegget.
Landskapsøkologiske
funksjonsområder:uten betydning
Naturtyper: middelsverdi
Økologiskefunksjonsområderfor arter: uten betydning
Verdi: middelsverdi

Begrunnelsefor verdisetting:Delområdetfår middelsverdipå grunn av at den omfatter en lokalitet
med naturbeitemarkmed en svakverdi viktig (B) etter metodikkeni DN Håndbok13.
Påvirkning
Ut fra gjeldendesituasjonsplaner bygningeneplanlagtpå østsidaav naturbeitemarka,noe som gjør
at lokaliteten ikke blir direkte påvirket. Lokalitetenkan bli noe skadetav anleggsmaskiner
i anleggsfasen,men dette antassom ganskeenkelt å unngå.Etter anleggsfasenvil det sannsynligvisbli økt
ferdselfra folk som kryssernaturbeitemarkafra stilen til den nye hytta. Moderat tråkkpåvirkning
regnessom positivt for naturbeitemarka,og kan i tillegg kanskjeøke utstrekningenav
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naturbeitemarkabort mot den nye hytta. For høy slitasjevil derimot kunne føre til gjørmedannelse
og ødeleggelse.Dette kan forebyggesved tilretteleggingmed plankereller liknende.Det regnes
som lite sannsynligat utbyggingenvil påvirkebruken av sætratil beite. Dissefaktorene sprikeri litt
forskjelligeretninger, og kan både føre til positiv eller noe negativpåvirkning,men det regnessom
mest sannsynligat naturbeitemarkavil opplevebedre tilstand på grunn av økt tråkk i enga.Ut fra
føre-var-prinsippetsettespåvirkningentil ubetydeligendring, men i noe positiv retning.
Samletpåvirkningav delområdet:ubetydeligendring

Vurderingenstøttes segpå følgendepåvirkningskriterier:
-

Ingeneller uvesentligvirkningpå kort eller lang sikt.

Figur27. Delerav naturbeitemarkapå Ljøsætra.Foto: KristinWangen07.07.20.

6.16 Delområde N14: Ljøsætra boreal hei
Verdi
Dette delområdetomfatter de deleneav Ljøsætrasom ikke omfattes av forvaltningsprioritertenaturtyper etter DN Håndbok13. Det er her snakkom kalkfattigboreal hei (treløseområder under
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skoggrensen betinget av rydding og svært ekstensivt beite) og fattig jordvannsmyr. Noe av jordvannsmyra ser ut til å være påvirket av torvtekt. Deler er svært våte. Beite forekommer trolig i tørrere partier av myra, og kan således beskrives som beitemyr, men beite oppfattes ikke i vesentlig
grad å være en strukturerende prosess i myra.
Landskapsøkologiske funksjonsområder: uten betydning
Naturtyper: noe verdi
Økologiske funksjonsområder for arter: uten betydning
Verdi: noe verdi

▲
Begrunnelse for verdisetting: Området får noe verdi i registreringskategorien naturtyper på grunn
av at det representerer hverdagsnaturen i området, men som ikke inngår i forvaltningsprioriterte
naturtyper.
Påvirkning
Ut fra gjeldende situasjonsplan er bygningen planlagt øst for naturbeitemarka i dette delområdet.
Den boreale heia strekker seg langt ut over planområdet, så det er et relativt lite areal av den boreale heia som blir påvirket. Denne påvirkningen regnes å føre til noe forringelse, nedre del. Derimot
vil det trolig være ønskelig å beholde det åpne landskapet og utsikten, slik at det kanskje blir satt
inn tiltak for å åpne opp vertfall deler av området, noe som er positivt. Dette er spekulasjoner, og ut
fra føre-var-prinsippet beholdes noe forringelse, men tiltaket kan altså potensielt gi en positiv påvirkning.
Samlet påvirkning av delområdet: noe forringet

▲
Vurderingen støttes seg på følgende påvirkningskriterier:
-

Varig forringelse av mindre alvorlig art.
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Figur28. Borealhei i bakerstedel av bildet, dominert av vedvekster.Bygningeneer planlagti dette området. Foto: Kristin
Wangen07.07.20.

6.17 Delområde N15: Øvre Ljøen 3
Verdi
Dette delområdeter alleredeutbygd,og vurderingav hva som var her før, inkludertverdi,baserer
segpå muntlig beskrivelseav MagneBonsaksen(pers.Medd. 25.08.2020),historiskeflyfoto og
egneobservasjoneri feltfra området. MagneBonsaksenopplyserom at det var skogpå området,
med treslagsom hassel,gråor og andre lauvtrearter,oghistoriske flyfoto bekrefter hvilke arealer
det var skogpå. Hasseler et edellauvtre,og dersomskogbunnenogsåvar kalkrik (T4-C-3eller T4-C4 etter NiN 2), noe som er sannsynligsidendet finnes slik skoglengerned mot fjorden, så inngår
skogeni naturtypen lågurt-hasselkratt(F0103)etter DN Håndbok13. Ideelt sett skulleskogområdene i bakkantblitt undersøktfor å vurdere dette, men det ble den ikke sidendet under feltarbeidet ikke var kjent at dette delområdetskulleinngåi reguleringsplanen.Utfra føre-var-prinsippet
settesderfor verdientil delområdettil middelsverdi, på grunn av at det er sannsynligat det utgjør
randsonentil lågurt-hasselkratti bakkant.Middelsverditilsvarer en svakverdi B som naturtypen
lågurt-hasselkratt(F0103).Det er ikke tilstrekkeligmed informasjontil å lage en lokalitetsbeskrivelseetter DN-håndbok13.
Landskapsøkologiske
funksjonsområder:uten betydning
Naturtyper: middelsverdi
Økologiskefunksjonsområderfor arter: uten betydning
Verdi: middelsverdi
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▲
Begrunnelse for verdisetting: Delområdet får middels verdi fordi det regnes som sannsynlig at det
kan beskrives som naturtypen lågurt-hasselkratt (F0103) etter DN Håndbok 13.
Påvirkning
Hele delområdet er i dag utbygget, men det ligger i utkanten av et større skogsområde, hvor det er
sannsynlig at det finnes mer lågurt-hasselkratt. På grunn av at delområdet antas å utgjøre en liten
del av naturtypen (mindre enn 20 %), og trolig mindre viktige arealer siden det ligger i utkanten, så
blir påvirkningen noe forringet.
Samlet påvirkning av delområdet: Ingen endring

▲
Vurderingen støttes seg på følgende påvirkningskriterier:
-

Berører en mindre viktig del som samtidig utgjør mindre enn 20 % av lokaliteten.
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7 PÅVIRKNINGS- OG
KON SEKVENSVURDERINGER
7.1 Delområder
Under sammenstillesvurderingavverdi, påvirkningog konsekvensforalle delområder.Dissevurderingenetar hensyntil versteutfall, og enkelte av delområdenekan få mindre konsekvens.Blant annet kan delområde13 og 14 kan visesegå føre til en positiv konsekvenspå lang sikt(se avsnitt for
gjeldendedelområder).
Tabell12.Oppsummeringav verdi, påvirkningmed begrunnelseog konsekvensfor alle delområder.Konsekvensfor delområder: 0=Ubetydeligendring;-=noemiljøskadefor delområdet;--=betydeligmiljøskadefor delområdet;---=alvorlig
miljøskadefor delområdet;----=denmest alvorligemiljøskadensom kanoppnåsfor delområdet.
Delområde
N01ØvreLjøen1

Verdi
Noe

N02Dalen1

Middels

N03Dalen2

Stor

N04ØvreLjøen2

Sværtstor

Påvirkning

Vurdering

Konsekvens

Noeforringet

-Redusererfunksjoner,menvesentligfunksjonopprettholdes.
-Varigforringelseavmindrealvorligart.
-Redusererfunksjoner.
-Berører20-50 %avlokaliteten.Ikke forringelseav
viktigstedelav lokaliteten.
-Berørersannsynligvis20-50%avlokalitetenianleggsfasen,mentroligavmindrealvorligartmed
sannsynligrestaureringstid1-10år.
-Berørerheleellerstørstedelen (over50 %).
-Varigforringelseavhøyalvorlighetsgrad.

-

Alt.2:Ingen endring

-Ingenelleruvesentligvirkningpåkortellerlangsikt.

0

Forringet

Noeforringet

Alt.1:Sterktforringet

--

--

----

N05Ljøbakkenvest

Stor

Ingenendring

-Ingenelleruvesentligvirkningpåkortellerlangsikt.

0

N06Beithoggane

Noe

Ingenendring

-Ingenelleruvesentligvirkning på kortellerlang sikt.

0

N07ØvreLjøennordøst1

Stor

Ingenendring

-Ingenelleruvesentligvirkningpåkortellerlangsikt.

0

N08ØvreLjøennordøst2

Middels

Ingenendring

-Ingenelleruvesentligvirkningpåkortellerlangsikt.

0

N09Dalen3

Middels

Noeforringet

-Uvesentligvirkningpåkortellerlangsikt.

0

N10Dalen4

Stor

Ingenendring

-Ingenelleruvesentligvirkningpåkortellerlangsikt.

0

N11NedreLjøenrik
edellauvskog

Stor

Noeforringet

-Uvesentligvirkningpåkortoglangsikt.

-

N12Ljøenog omegn

Stor

Noeforringet

-Redusererfunksjoner,menvesentligefunksjoner
opprettholdesistorgrad.

-

N13Ljøsætranaturbeitemark

Middels

Ubetydeligendring

-Ingenelleruvesentligvirkningpåkortellerlangsikt.

0

N14Ljøsætraboreal
hei

Noe

Noeforringet

-Varigforringelseavmindrealvorligart.

0

Middels

Noeforringet

-Berøreren mindreviktigdelsomsamtidigutgjør
mindreenn20%avlokaliteten.

-

N15ØvreLjøen3
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7.2 Alternativ 0
7.2.1 Påvirkning
Alternativ0 omfatter referansealternativet,som alternativ 1 vil sammenlignesopp mot. Dette alternativet beskriverden situasjonensom gjelder for området dersomutbyggingenikke gjennomføres.
Per i dag skjøttesengeneinnenfor planområdetav grunneierne.De fleste engenegjødslesmed fast
husdyrgjødsel.De flate engenekan slåsmed traktor, men «Dalen»,hvor hovedbygningener planlagt, må slåsmed tohjulsslåmaskinog rakesfor hånd,og er dermedbetydeligmer tungdrevetenn
de flatere engene.Skjøtselenhindrer atkulturlandskapetgror igjen, og de sisteårenehar ogsåstore
arealermed gjengroddeng blitt ryddet, og det er ønskeligå fortsette å holde skogenunna.
Alternativ 0 innebæreri utgangspunktetat dagensdrift opprettholdes,og dermed at dagensnaturverdier opprettholdes.De øverstedeleneav Dalener de vanskeligsteå drifte, og det er dissearealene som er mest utsatt for å bli neglisjert,dersomtiden ikke strekkertil. Pålengresikt er dissearealenederfor mer utsatt for å gro igjen.
Verdienei skogkommer til å øke dersomskogenfår vokseseggammel,men kan samtidigsvekkes
som følge av invasjonav fremmedartenplatanlønn(SE).Platanlønnablir aktivt bekjempetinnenfor
planområdet,men ikke i edellauvskogennedenfor.
PåLjøsætravil den pågåendegjengroingenav boreal hei fortsette. Beitetrykketer noe lavt i dag,
men det er usikkertom naturbeitemarkavil fortsette å gro igjen med dagensbeitetrykk.
Fuglelivetvil ikke opplevenoen endring.
Samletpåvirkning

Vurderingenstøttes av følgendekriterier i Tabell3 (veiledningi bruk av påvirkningsskalaen):
–

Ingeneller uvesentligvirkningfor naturmangfoldetpå kort eller lang sikt.

7.2.2 Konsekvens
Med ubetydeligendringvil ogsåsamletkonsekvensgradfor naturmangfoldetbli ubetydelig.
Samletkonsekvensgrad:ubetydelig konsekvens

7.3 Alternativ 1
7.3.1 Påvirkning
I utbyggingsalternativ1vil 8 delområderberøres.Fire av disseoppleverubetydeligendring,ett delområdeopplevernoe negativkonsekvens(-), to delområderoppleverbetydeligmiljøskade(--) og
ett delområdeoppleverden størstenegativemiljøskadenmulig oppnådd(----). Dette gjelder den
store, gamlealmenøst for fjøset, der hvor parkeringsanleggeter plassertfor dette alternativet. Selv
om almentrolig ikke blir felt under utbyggingene,risikererden å bli svekket,hvor den i verstetilfelle til slutt blir felt som følgeav hensyntil sikkerhet.Spesiellehensynunder planleggingog
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anleggsarbeidkan ogsåreduserepåvirkningen(sekap. 8 Skadereduserende
tiltak). Detaljert gjennomgangav alle delområdergjennomgåsi kap. 6 Verdivurderingog påvirkning.

7.3.2 Konsekvens
Delområdenesom blir berørt har stort sett lav konsekvensgrad,
hvor ubetydeligendring(0) og noe
miljøskade(-) dominerer.Ett delområdefår den alvorligstemiljøkonsekvensen
som kan oppnås, og
konsekvensenjusteresderfor opp fra noe til middelsnegativ konsekvens(--). Dersomdennespares
eller påvirkningreduseres,vil konsekvenskunne reduserestil noe negativ konsekvens(-).
Samletkonsekvensgrad:middels negativ konsekvens
Tabell13. Oppsummeringav verdi, påvirkningmed begrunnelseog konsekvensfor berørte delområder.Konsekvensfor
delområder:0=Ubetydeligendring;-=noemiljøskadefor delområdet;--=betydeligmiljøskadefor delområdet;---=alvorlig
miljøskadefor delområdet;----=denmest alvorligemiljøskadensom kan oppnåsfor delområdet.
Delområde

Verdi

Påvirkning

Vurdering

Konsekvens

N01 ØvreLjøen1

Noe

Noe forringet

- Redusererfunksjoner,men vesentligfunksjonopprettholdes.
- Varigforringelseavmindre alvorligart.
- Redusererfunksjoner.
-Berører 20-50%avlokaliteten. Ikkeforringelseav
viktigstedel av lokaliteten.
- Berørersannsynligvis20-50% avlokaliteten i anleggsfasen,men troligavmindre alvorligartmed
sannsynligrestaureringstid1-10 år.
- Berørerhele eller størstedelen(over 50 %).
-Varigforringelse avhøyalvorlighetsgrad.

-

N02 Dalen1

Middels

N03 Dalen2

Stor

N04Øvre Ljøen2

Sværtstor

Forringet

Noe forringet

Sterktforringet

--

--

----

Middels

Noe forringet

- Uvesentligvirkningpåkorteller langsikt.

0

N11 NedreLjøenrik
edellauvskog

Stor

Noe forringet

- Uvesentligvirkningpåkortoglangsikt.

-

N12 Ljøenog omegn

Stor

Noe forringet

- Redusererfunksjoner,men vesentligefunksjoner
opprettholdesi stor grad.

-

N13 Ljøsætran aturbeitemark

Middels

Ubetydeligendring

- Ingeneller uvesentligvirkningpåkorteller langsikt.

0

N14Ljøsætraboreal
hei

Noe

Noe forringet

- Varigforringelseavmindre alvorligart.

0

Middels

Noe forringet

- Berøreren mindre viktigdel som samtidigutgjør
mindre enn 20% avlokaliteten.
Delområdenesom blir berørthar stortsettlavkonsekvensgrad,høyerekonsekvenserer underordnede.

-

N09 Dalen3

N15 ØvreLjøen3
Samletvurdering

--

7.4 Alternativ 2
7.4.1 Påvirkning
I utbyggingsalternativ2 vurderesalternativ for parkeringsanleggunder bakkennordøst for hovedbygningen(seFigur3). I dette alternativet blir de sammedelområdenesom i utbyggingsalternativ1
berørt, bortsett fra den store gamlealmeni delområdeN04,som ikke blir berørt. Gradenav påvirkningenpå delområdeN01 vurdereslikt for beggealternativene.
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7.4.2 Konsekvens
Delområdenesom blir berørt har stort sett lav konsekvensgrad,
hvor ubetydeligendring(0) og noe
miljøskade(-) dominerer(seTabell1). Densamledekonsekvensenfor alternativet blir derfor noe
negativkonsekvens(-).
Samletkonsekvensgrad:noe negativ konsekvens

7.5 Samlet belastning - naturmangfoldloven

§ 10

Det mesteav arealetsom blir berørt har lite naturfagligeverdier,men alle arealenehar noe til stor
verdi som landskapsøkologisk
funksjonsområdefor arter knyttet til semi-naturligeeng,og særlig
slåtteeng,inkludert pollinerendeinsekterog andre virvelløsedyr. Slåtteenger en kritisk truet naturtype (CR),med sterk tilbakegangbådelokalt, regionaltog nasjonalt.Arealermed dennenaturtypen
blir stadigsvekketog/eller fragmentert,og det er viktig at artene som er knyttet til slåttemarkene
har andre arealerhvor de kan bruke som spredningsvei.Det er i dennesammenhengdelområdene
med noe og særligmiddelsverdi har sin relevanspå Ljøen.Dissearealeneer i utgangspunktetsvekket som slåtteeng,og har bare fragmenterterestverdierigjen. Selvom de viktigsteverdieneknyttet
til slåtteengog naturbeitemarkfinnes andre steder på Ljøen,bådeinnenfor og utenfor planområdet, så bidrar disseantageliglikevel til å opprettholde et nettverk av egnedeleveområderfor
mindre kravfulleslåttemarksarter.
De arealenesom blir berørt av utbyggingsplaneneregneså være så småsammenlignetmed det
som finnes av slikeverdier innenfor planområdet,og sidenverdieneknyttet til området er sparsomme,og arealet er relativt lite (ogsåi den store sammenhengenpå Ljøen),vurderesden samlede
belastningenpå tiltaket som lite. Det som derimot kan føre til en større negativkonsekvenser dersom de resterendearealenepå tomta får gro igjen eller blir benyttet til andre formål enn slåttemark etter eierskifte.Et sannsynligutfall er at områdenerundt hotellet og de frittstående bygningeneblir brukt til beite på fulltid for å unngåstøy.Beite er bedre enn gjengroing,men slåttepreget vil forsvinnetil fordel for beitepreget.Beitemarkhar statusVUpå rødlistafor naturtyper. Dette
vil ogsåøke den samledebelastningen.
Når det gjelder påvirkningenpå den rike edellauvskogen,regnesdette å omfatte så småarealer,og
dessutenå værei randsonenav skogen,at den samledebelastningenregneså være minimal.
Densamledebelastningenpå naturbeitemarkaog den borealeheia på Ljøsætraregnessom liten på
grunn av at det er småarealersom blir direkte berørt, og påvirkningenpå naturbeitemarkatrolig
ikke kommer til å væresærlignegativ,men derimot kanskjepositiv.

7.6 Konsekvenser i anleggsperioden
Konsekvenseri anleggsperiodenvil avhengemye av hvordananleggsarbeidetutføres.Risikopunkter
er
-

Deponiområder
Utstrekningrundt utbyggingsområdet
Avrenning

Tiltak for å reduserenegativpåvirkningi anleggsperiodener nærmereomtalt i kap. 8Skadereduserende tiltak.
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7.7 Beslutningsrelevant usikkerhet – naturmangfoldloven
§8
StatensvegvesenshåndbokV712(2015)presisererat det er viktig å klarleggehvor sikre forutsetningenefor analyseneer, med andre ord redegjørefor eventuellusikkerhet.
Registreringsusikkerhet
Planområdethar blitt grundigundersøktmed hensynpå artsmangfoldog naturtyper, inkludert rødlistearter, fremmedearter og verdifulle naturtyper. Undersøkelseneble gjort i juni og juli,noe som
er et bra tidspunkt for vurderingerav kulturlandskapet,men passerdårlig med hensynpå registrering av beitemarksopp.
Det foreliggereksisterendekunnskapom naturtypelokaliteteri nærområdet,noe som styrker kunnskapenom blant annet samletbelastning.
Kunnskapenom virvelløsedyr er mangelfull,og ble heller ikke prioritert under feltarbeidet.
Lokalefugleinteresserte(OddvarOlsenog EugeneVågsæter)har bidratt med verdifull informasjon
om fugl i nærområdet,og Fylkesmannener kontaktet for opplysningerunndratt offentlighet. Kunnskapenom fugl regnesderfor som god.
Usikkerheti verdi
Det noe usikkerhetknyttet til verdieni området på grunn av at området ikke kunne undersøkesi
soppsesongen.Funnav rødlistabeitemarksoppvil kunneøke verdieni de områdeneder disseblir
funnet. Ut fra vurderingenei juni og juli virker områdenemed noe verdi lite egnet, og sannsynligvis
ogsåde med middelsverdi. Usikkerhetenregnesderfor som lav.
Usikkerheti påvirkning og konsekvens
Det er usikkertom almenblir berørt eller ikke, og i hvor stor grad. I skrivendestund utredesulike
alternativer for parkeringsanlegg
på andre deler i planområdet.
Det er ogsåusikkerthvordanrestarealenepå tomta, særligrundt hovedbygningenog de frittstående enhetene,vil bli skjøttet etter eierskifte.Dersomarealeneikke lenger vil skjøttessom slåttemark, men gror igjen, vil de negativekonsekvenseneav eierskiftet bli mye større. Det er sannsynlig
at det vil være ønskeligå fortsatt holde vertfall deler av arealeneåpneetter eierskiftet,sidenkulturlandskapeter en viktig og karakteristiskdel av landskapetrundt hotellet. Dersomarealeneogså
etter eierskifteholdesi hevd,og i tillegg skjøttesetter tradisjonelledriftsmetoder, så kan konsekvenseni bestefall bli bedre. Dersomrasvollenblir restaurert som blomstereng/slåtteengmed lokalt, genetiskmateriale,vil ogsådette bidra positivt. Den samledebelastningen/konsekvensen
vil
dermed i stor grad avhengigav hvordanresten av eiendommenblir skjøttet, og om rasvollenblir
restaurert som slåtteeng.
Selveutbyggingenhar trolig liten effekt, men støy i anleggsfasenkan ha en forstyrrendeeffekt. Det
er ikke avklart om og hvor mye stinettet rundt Ljøenvil utbedres.Dette vil avgjørei hvor stor grad
fuglelivet påvirkes.Dette kan ogsåvære vanskeligå forutsi, da fuglenespersonlighetogsåavgjør
hvor stor toleransede har for forstyrrelse.
Alt i alt regnesusikkerhetenå være liten for registreringsfasen,liten for verdivurderingene,middels
for påvirkningog liten ved vurderingav konsekvens.
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7.8 Sammenstilling og rangering
Tabell12. Sammenstillingav konsekvensfor delområder,samletvurderingog rangering.Konsekvensfor delområder:
0=Ubetydeligendring;-=noemiljøskadefor delområdet;--=betydeligmiljøskadefor delområdet;---=alvorligmiljøskade
for delområdet;----=denmest alvorligemiljøskadensom kan oppnåsfor delområdet.
Delområder

Funksjon/type

Alt. 0

Alt1

N01 ØvreLjøen1

Landskapsøkologiskfunksjonsområde,naturtype

0

-

-

N02 Dalen1

Landskapsøkologiskfunksjonsområde,naturtype

0

--

--

N03 Dalen2

Landskapsøkologiskfunksjonsområde,naturtype

0

--

--

N04Øvre Ljøen2

Naturtype

0

----

0

N09 Dalen3

Landskapsøkologiskfunksjonsområde,naturtype

0

0

0

N12 Ljøenogomegn

Økologiskfunksjonsområde for arter

0

-

-

N13 Ljøsætranaturbeitemark

Naturtype

0

0

0

N14Ljøsætraboreal
hei

Naturtype

0

0

0

N15 ØvreLjøen3

Naturtype

0

-

-

Muligtap avden store almen gjør atkonsekvensen
går opp fra noe til middels
negativkonsekvens,sammenlignetmed Alt2.

Noe til betydeligmiljøskadei delområdeN01N03ogN12fører til noe
negativkonsekvens.

Avveining

Ingeninngrep,dagens
driftfortsetter, mulig
noe gjengroingi deler
avplanområdetpå
Ljøen.

Samletvurdering

Ubetydeligkonsekvens Middelsnegativkonsekvens

Rangering
Forklaringtil rangering

Alt2

Noe negativkonsekvens

1

3

2

Lite endringfra dagens
tilstand,men mulig
gjengroingi deler av
områdetpå Ljøen.Boreal hei på Ljøsætravil
fortsette å gro igjen.

Middelsnegativmiljøskade.
Stortsettsamme konsekvensersom for Alt2, i tilleggtil muligtap avstor
alm.

Noe negativkonsekvens.
Tapavareal gjennom
selveutbyggingenog
usikkerhetrundtdriftav
restarealer.
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8 SKADEREDUSERENDE
TILTAK
Beskrivede tiltakene som er planlagtfor å unngå,begrense,istandsetteog hvis mulig kompensere
for vesentligeskadevirkningerfor naturverdierbådei bygge-ogdriftsfasen.

8.1 Generelle tiltak
For å redusereskadeomfangeti anleggsperiodenanbefalesfølgendetiltak:
-

-

-

Ikke bruke verdifulle lokaliteter til midlertidigemassedeponierel. Ikke bruke større arealer
enn nødvendig.Ekstrautsatt er delområde3, som ogsåvil væresårbarfor avrenningfra
områdeneover. Dette bør om mulig skånes.
Områdersom har blitt berørt i anleggsperiodenog som skaltilbakeføresbør helst tilplantes
med frøblandingermed engplanterfra Møre og Romsdal,eksempelvisprodusert av NIBIO
(å få kjøpt fra 2021)eller lokalt innsamledefrø. Arealenepå Ljøsætrakan tilplantes med
sammefrøblanding.Bestresultater oppnåsved bruk av skrint jordsmonn.
Forebygginnføring av fremmedearter. Ikke bruk masserhvor det er fare for at fremmede
arter kan følgemed. Dette gjelder spesieltparkslirekne,som typisk spresved flytting av
masser.Parkslireknekan ogsåspresfra massersom sitter igjen på anleggsmaskiner
–som
fragmenterav planten kan værenok til å etablerenye individer. Dissebør spylesfør ankomst. Arten er spesieltaggressivog vanskeligå bli kvitt når den har etablert seg.Denble
ikke sett på Ljøen,og det er sværtuheldigå innføre dennearten, ogsåmed hensynpå nærheten til verdensarvområdet.

8.2 Avbøtende
-

tiltak

Dersomstinettet skalutbedresbør dette gjøresi samrådmed fagkyndigefor å unngåkonflikt med fugl.
Nærliggendearealermed verdier som slåtteengbør fortsatt skjøttessom slåtteengetter
eierskifte.Høyesteprioritet har delområde2, 3, 9 og 10. Om ikke slått er mulig bør beite
benyttes.Dette er ikke et jevngodalternativ, og slåtteenga,som har statussom kritisk truet
(CR)på rødlista,vil gradvisfå et beitepreg,som har statussårbarpå rødlista(VU).

8.3 Økologisk kompensasjon
Det har alt vært diskutert mulighetenefor tilretteleggingog tilsåingav engplantermed stedegent
genetiskmaterialei rasvollen(seFigur3). Mulighetenefor fou-prosjekterhar ogsåvært diskutert
med Snøhetta.Dette vil væregodekompenserendetiltak, og vissvellykketkanskjeogsåføre til at
den samledekonsekvensenfor tiltaket på sikt blir positivt. For at dette skalværevellykketer følgendepunkter viktig:
-

-

Brukeriktige masser,dvs mineralrik jord uten for mye humus.
Tilplantingmed stedegentgenetiskmateriale.Det brukesda eksempelvisfrøblandinger
med frø fra Møre og Romsdalprodusert av NIBIO(skalværetilgjengeligfra 2021)og/eller
bruke grasslåttfra artsrike slåttemarkeri nærområdet.
Ikke gjødslearealenesom skaltilsås.
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9 Ø KOSYSTEMTJENESTER
9.1 Hva er økosystemtjenester
Økosystemtjenesterbeskriverde tjenester og goder som naturen leverer,og som vi menneskerbenytter ossav. Økosystemtjenesterdelesvanligvisinn i fire kategorier:Forsynende(produserende),
regulerende,kulturelle og støttendetjenester. Figur29lister opp noen eksemplerpåøkosystemtjenester innenfor de ulike kategoriene.

Figur29. Økosystemtjenesterinndelt i fire kategorier.Figurer hentet fra HåndbokV712(Statensvegvesen2018)

9.2 Metode og omfang
I planprogrammeter økosystemtjenesternevnt undertema som skalutredes.Det står videre at det
skalbehandlessammenmed naturmangfold.Dette er basert på forskrift om konsekvensutredningen§ 21.
De fleste økosystemtjenesterblir behandletunderulike deltema i en konsekvensutredning,
og vurderer verdi, påvirkningog konsekvenspå disseetter gjeldendemetodikki håndbokV712.I noen tilfeller kan det i tillegg væreønskeligmen en grundigereanalyseav økosystemtjenester,verdienav
disseog hvordandisseblir påvirket av et tiltak. Det er først og fremst i store prosjekterhvor det kan
værevanskeligå veie ulike alternativer at en slik gjennomgangvil værespesieltnyttig.
Engrundiggjennomgangav økosystemtenesterer ikke nødvendigi en saksom den på Ljøen,og vil
trolig ha liten praktisknytte, sidende fleste økosystemtjenesterblir behandletunder de ulike deltemaene.Dette kapittelet vil derfor oppsummereog diskuterede økosystemtjenestene
som omhandler tema naturmangfold.
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9.3 Økosystemtjenester som blir berørt
Verdier som blir berørt
Det er ingenarealermed slåtteengsom blir direkte berørt av utbyggingsplanene.
Det finnes likevel
fragmenterav slåttemarkog tørreng-samfunninnenfor arealenesom blir berørt, og disseer del av
et større kulturlandskappå Ljøen.Slåtteenger en kritisk truet (CR)naturtype i Norgesom huser
mangerødlistaarter, blant annet mangebeitemarksopp,i tillegg er det et viktig habitat for pollinerende insekterog andre virvelløsedyr. Dissefragmentenemed slåtte-engbidrar derfor i å opprettholde korridorer og flyt av arter som tilhører slikemiljøer, inkludert pollinerendeinsekter.
Økosystemtjenestersom blir berørt
Økologiskeinteraksjoner: Mennesketer avhengigav at økosystemenepå jordklodenbevarespå
lang sikt. For langsiktigopprettholdelseav naturtyper og økosystemersom sikrer levedyktigebestanderer det viktig med store nok arealerog at disseikke er for langt fra hverandre(fragmentert).
Reduksjonav arealersom er egnet for semi-naturligeengartervil svekkeevnenslikeøkosystemer
har til å opprettholde levedyktigebestander,inkludert for pollinerendeinsekterogandre virvelløse
dyr, bådepå lokalt, regionalt,nasjonaltog internasjonaltnivå. Selvom økosystemtjenestenblir noe
berørt(se vurderingav verdi og påvirkningpå aktuelledelområderi kap. 6), vurderesden likevel å i
stor grad kunneleveresine tjenester som før. Den samledeeffekten av mangesmåenkelttiltak vil
derimot på lang sikt bli stor dersomtrendeneikke snur. Eksempelvisvil gjenskapingav slåtteengliknendearealerpå bearbeidetmark (somfor eksempelrasvollen)bidra positivt til denneøkosystemtjenesten.Det er derimot viktig å huskeat gjenskapingikke er jevngodtmed å bevareintakte
områder,men er ogsået viktig bidragettersom stadigstørre arealermed slåttemarkgår tapt.
Densammeargumentasjonengjelder for bevaringav habitat for fuglearter som er sensitivefor forstyrrelse.Disseøkosystemenevurdereså bli noe forringet, og da om en føre-var-vurderingsom
følge av forstyrrelsefra utbygd stinett, men vil i stor grad kunneleveresine økosystemtjenester
som før.
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10 V URDERINGETTERNASJONALT OG
INTERNASJONALTFASTSATTE
MILJØMÅL
Norgehar skrevetunder på FN-konvensjonen
om biologiskmangfold(biokonvensjonen),somtrådte
i kraft i 1993.Dennehar som formål å bevarebiologiskmangfold,bærekraftigbruk av dets komponenter og en rettferdig fordeling av gevinsterfra bruk av genressurser.I 2010ble det vedtatt en ny
strategiskplan 2011-2020med en visjon,et mål og20 mer konkretemål, de såkalteAichi-målene.
Det ble da videre sagtat partene skulleoppdateresine nasjonalestrategierog handlingsplaneri
tråd med dissemålene.
NaturmangfoldmeldingenNatur for Livet (St.meld.14 (2015-2016))inneholderregjeringenspolitikk
for naturmangfold.Dener Norgesoppfølgingav det internasjonalemålet under biomangfoldkonvensjonenom at alle land skaloppdateresin nasjonalestrategi og handlingsplani tråd med Aichimålene.Det finnes ogsåen rekke andre internasjonalekonvensjonerpå naturmangfoldområdet,
ogsåpå klimaområdet,som er relevantefor naturmangfoldmeldingen.Eksemplerer Bernkonvensjonen,Bonnkonvensjonen,Ramsarkonvensjonen,
CITES,
Havrettskonvensjonen,
OSPAR,
landskapskonvensjonenog verdensarvkonvensjonen.
Ogsåkonvensjonerpå klimaområdeter relevant,herunder FNsklimakonvensjon.
Internasjonalemål og forpliktelser gjenspeilesi regjeringensnasjonalemål for naturmangfoldet.De
nasjonalemålene,slik dissefremgårav Prp. 1 S(2014–2015)for Klima-ogmiljødepartementet,er:
4. Økosystemeneskalha god tilstand og levereøkosystemtjenester.
5. Ingenarter og naturtyper skalutryddes,ogutviklingen for truede og nær truede arter og
naturtyper skalbedres.
6. Et representativtutvalg av norsknatur skalbevaresfor kommendegenerasjoner.
Naturmangfoldlovenog underliggenderegelverker et sentralt virkemiddelfor å oppnå regjeringens
målsetninger.I tillegg har man i flere sektoreregnelover med underliggenderegelverksom også
har hjemler som bidrar til å ivareta hensyntil hensynettil naturensmangfold.Forskriftom konsekvensutredningog metodikkeni DN håndbok13 og StatensvegvesenshåndbokV712er dermed virkemidler for å følge opp disseinternasjonaleog nasjonalemålene.
Utredningensom er gjort gir et godtgrunnlag for å vurdere dissespørsmålene:
4. De berørte økosystemenevil kunnefå noe reduserttilstand, men vil i stor grad kunnelevere økosystemtjenestenepå sammemåte som før(se kap.9Økosystemtjenester),noe avhengigav hvordanskadereduserendetiltakblir tatt hensyntil (sekap. 8).
5. Tiltaket må seesi lys av en gradvisnedbyggingav og økendepresspå naturen som vi står
ovenfor i dag,som samletbidrar til å forverre utviklingentil trua og nær trua arter. Det økte
presseter, som nevnt tidligere, i hovedsakpå økosystemtjenestenøkologiskeinteraksjoner
(sekap. 9Økosystemtjenetser),men det økte pressetvurdereså være så lavt at det er av
liten betydningfor utviklingentil trua og nært trua arter.
6. DN Håndbok13 er et viktig virkemiddelforå kategoriserenatur som Norgeskaltas vare på
og bevarefor fremtiden, og støtter segblant annet på rødlistafor naturtyper. Slåtteenger
en kritisk trua (CR)naturtype. Dersomarealermed semi-naturligeng gror igjen eller går
over til å bli naturbeitemark,så vil det værei konflikt med målsetningenomå bevareet representativtutvalg norsknatur for kommendegenerasjoner.Derimot må er det ganskesmå
arealerog arealermed redusertverdi som blir berørt.
I mai 2019 publiserteFNsnaturpanel(Ipbes)sin første hovedrapport.Dette er den mest omfattende som noen ganger laget om naturenstilstand. Rapportensvarerpå hva statuser for de
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internasjonale målene om bærekraftig utvikling, Aichi-målene for naturmangfold og Paris-avtalen
om klimaendringer.
Rapporten skisserer et dystert bilde av utviklingen, hvor dagens utnyttelse av naturgoder går på bekostning av naturens evne til å gi livsviktige økosystemtjenester som mat og opprettholdelse av levedyktige miljøer i fremtiden. Den beskriver hvilke påvirkningsfaktorer som er viktigst. Faktorene
som har hatt størst påvirkning på utviklingen globalt har i rangert rekkefølge vært endringer i arealbruk og bruk av havene, høsting, klimaendringer, forurensning og spredning av fremmede arter.
Rapporten kommer også med løsninger. En av løsningene er «Fokus på byplanlegging, bedre arealforvaltning og restaurering av natur». Det vises derfor til kap. 8 Skadereduserende tiltak, hvor gjenskaping av blomstereng nevnes som et kompenserende tiltak – dvs. restaurering av natur.
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11 RANDSONEN TILVERDENSARVOMRÅDET
– REDEGJØRELSE
Planområdetliggerinntil grensenetil Geiranger-Herdalen
landskapsvernområde
og VestnorskfjorlandskapNærøyfjordenog Geirangerfjorden.SidenLjøenliggerutenfor landskapsvernområdet
gjelder ikke verneforskriften.Derimot fastsetter naturmangfoldlovens§ 49 en spesiellregel for tiltak
som kan ha virkningfor verneverdienei et verneområde:
“Kan virksomhetsom trenger tillatelse etter annenlov, innvirkepå verneverdienei et verneområde,
skal hensynettil disseverneverdienetilleggesvekt ved avgjørelsenav om tillatelse bør gis, og ved
fastsettingav vilkår. For annenvirksomhetgjelder aktsomhetspliktenetter § 6.”
Denneredegjørelsengjennomgårforskriften, og vurderer om og hvordanutbyggingsplaneneeventuelt står i konflikt med verneformåletpå de tema som omhandlernaturverdier(men ikke landskapsverdier).Påsammemåte vil forvaltningsplanenfor Vestnorskfjordlandskap,delområdeGeirangerfjorden(Reiz(red.) 2008)vurderes.
Forskrift om Geiranger-HerdalenLandskapsverneområde,
Strandaog Norddal kommunar,Møre
og Romsdal.
Geiranger-Herdalen
landskapsverneområde
ble vernet i 2004(FOR-2015-02-09-1908),
medfølgendeverneformål(§ 2):
«Føremåletmed opprettinga av Geiranger-Herdalen
landskapsverneområde
er å:
- Ta vare på eit særpregaog vakkertfjord-og fjellandskapmed eit rikt og variert plante-og
dyreliv.
- Ta vare på viktige kulturlandskapder fjordgardar,setermiljøog kulturminneutgjer ein vesentligdel av lanskapetsin eigenart.
- Ta vare på geologiskeførekomstarog landskapsformer.
»
Forvaltningsplan–Vestnorsk fjordlandskapdelområdeGeirangerfjorden
Forvaltningsplanenbaserer
segpå verneforskriftenei verneområdeneinnenfor det vestnorske
fjordlandskapet,og gir en oversiktover problemstillingersom går på forholdet mellom vern og
bruk.

11.1 Problemstillinger mellom verneforskrift, forvaltningsplan og utbyggingsplanene
Verneforskriftenog forvaltningsplanenble gjennomgåttmed øye for potensiellkonflikt mellom utbyggingsplanene
og de retningslinjeneog målsetningenesom er satt for naturverdienei verdensarvområdetog landskapsvernområdet.
Undergjennomgåsaktuelle problemstillinger.
Rikedellauvskog
Denrike edellauvskogenpå nedre Ljøen(Naturbase-idBN00070149)er omtalt i forvaltningsplanen
med følgenderetningslinjer:
«Søraustvendtli med rikelegmed sigevatn.Lokaliteteninneheldgrov skog,der gråor og alm dominerer,men hengebjørkoghasseler òg vanleg.Platanlønnhar fått godt fotfeste.
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Retningsliner for hogst i området: Platanlønn bør ryddast ut av området (sjå generelle retningsliner).
Edellauvskogen må få stå. Elles tolest moderat uttak av gråor og bjørk.»
Den ene satellitten (satellitt 3, se Figur 3) i situasjonsplanen ligger like innenfor edellauvskogen innenfor planområdet. Denne delen av edellauvskogen fanges ikke opp i den opprinnelige avgrensingen av lokaliteten, men blir basert på eget feltarbeid inkludert i den samme lokaliteten i denne
konsekvensutredningen. Området hvor satellitten er planlagt inngår ikke i vernet, og siden det er
snakk om svært små arealer og i randsonen av edellauvskogen, så regnes dette ikke å være noen
konflikt for verneformålet.
Kulturlandskapet
Ljøen ligger innenfor det nasjonalt viktige kulturlandskap Geirangergjorden (Fylkesmannen i Møre
og Romsdal 1995), som ble registrert i forbindelse med prosjektet «Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap». Målet i disse områdene er «å samordne og utvikle ei forvaltning av jordbruket
sitt kulturlandskap der kriteria biologisk mangfald, kulturminne og opplevingar vert sikra».
Forvaltningsplanen sier følgende om utfordringene knyttet til gjengroingen av kulturlandskapet:
«Attgroing er det største trugsmålet både for produksjonslandskap, biologisk mangfald, kulturminne, levande kulturhistorie og ikkje minst opplevinga av kulturlandskapet. Vidare vil det også få
negative konsekvensar for turisme, friluftsliv og nærmiljø. Det velstelte kulturlandskapet er kjelde til
rekreasjon og eit vesentleg salsprodukt for reiselivet, og er dessutan av stor verdi for trivsel og busetting som grunnlag for eit aktivt næringsliv i området.»
Ljøen ligger innenfor dette viktige kulturlandskapet, hvor det er en målsetning om å ta vare på det
åpne kulturlandskapet, inkludert de biologiske verdiene. Den største usikkerheten i hvorvidt utbyggingsplanene vil komme i konflikt med dette målet gjelder hvordan de omkringliggende arealene på
tomta som ikke blir direkte berørt av utbyggingsplanene vil bli skjøttet etter eierskifte. Hvis bruken
av området opphører, slik at området gror igjen, så vil det i så måte være i konflikt med forvaltningsplanen. Dersom slått med etterbeite erstattes av kun beite vil dette også være noe negativt for
naturverdiene knyttet til slåttemark (men kulturlandskapet vil holdes åpent), selv om det vil være
bedre enn gjengroing. Videreutvikling av slåtteverdiene etter tradisjonelle hevdsformer (uten gjødsling) vil også være positivt, i tillegg vil gjenskaping av slåtteeng/blomstereng med lokalt genetisk
materiale i rasvolen være positivt for naturverdiene. Dette er også omtalt i kap. 8 Skadereduserende tiltak. Avhengig av hva som skjer med de omkringliggende arealene etter eierskifte vil det med
andre ord potensielt være en konflikt med målet til det nasjonalt viktige kulturlandskapet Geirangerfjorden, med selve planområdet liggerd derimot ikke innenfor selve landskapsverneområdet eller
verdensarvområdet, og er dernmed ikke i direkte konflikt med verneforeskriftene og forvaltningsplanene til disse.
Innføring av fremmedarter
I verneforskriften § 3, punkt 2.1 står «Innføring av nye planteartar er forbode». Trusselen for innføring av fremmede arter er også nevnt i forvaltningsplanen, der platanlønn og norsk gran er nevnt
som problemarter.
I tilknytning til utbyggingsprosjektet er det først og fremst faren for innføring av nye fremmedarter,
særlig i anleggsfasen, som er viktig å være obs på. Det er derfor viktig gjennom anleggsfasen å forebygge innføring av fremmedarter gjennom for eksempel tilkjøring av masser med fremmedarter. En
reell og vanlig måte å innføre fremmedarter som f.eks. parkslirene er fra masser som sitter fast på
anleggsmaskiner, og disse bør derfor spyles før ankomst.
Fremmedarter kan også innføres ved tilplanting av prydplanter. Det finnes mange fremmedarter å
få kjøpt på hagesentre, og man bør derfor være kritisk i valget av prydplanter, slik at potensielt invasive fremmedarter blir introdusert.
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Konklusjon
Selve utbyggingen ansees ikke å utgjøre noen direkte konflikt med verneformålet og naturverdiene i
landskapsvernområdet og verdensarvområdet.
En fare er derimot potensialet for innføring av fremmedarter, spesielt i tilknytning til anleggsfasen,
men også gjennom tilplanting av prydplanter.
Dersom utbyggingen og eierskifte medvirker til at arealer gror igjen, vil dette være i konflikt med
målet til det nasjonalt viktige kulturlandskapet Geirangerfjorden. Derimot ligger planområdet utenfor landskapsvernområdet og verdensarvområdet, og vil dermed ikke være i direkte konflikt med
verneforskriften og forvaltningsplanen til disse.
Virkninger av selve utbyggingen på landskapet er ikke vurdert.
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12 JORDRESSU
RSER
12.1 Verdivurdering
12.1.1 Landbruk i Stranda kommune
Strandakommunehar en egenkommunedelplanfor landbrukfor perioden2008-2011(Stranda
kommune2008)men den har ikke vært rullert sidenda. I gjeldendestrategisknæringsplanStranda
kommune(Strandakommune2020)er et av tiltakene at planenskalrulleres,men det visesogsåtil
at kommunedelplanenfor landbrukskalleggestil grunn for strategiutviklingog tiltak for næringsutvikling i landbruksnæringen.I landbruksplaneneheter det at kommunen«skalsikreat det blir teke
omsyntil landbruketsinelangsiktigearealbehov,medvirketil god arronderingog unngånedbygging
av landbruksareal.»Samtidigløftesdet bådei landbruksplanenog strategisknæringsplanfram
ønskeom utvikling av tilleggsnæringeritilknytning til landbruket.
Strandakommunehar definert kjerneområderfor landbruki kommunen,vist i temakartpå kommunenshjemmeside(Strandakommune2020).Ljøenligger utenfor kjerneområdefor landbruki
Strandakommune.

12.1.2 Øvre Ljøen
Arealressurskart(AR5)er et detaljert, nasjonaltheldekkendekartdatasettinnenfor felles kartdatabase(FKB)som inndeler landarealetter arealtype,skogbonitet,treslagog grunnforhold.Innenfor et
gitt, avgrensetareal kan fordelingenav de ulike arealtypeneberegnes.NIBIOskartløsning«Kilden»
har en egenmeny for beregningav jordressursertil bruk i konsekvensanalyser
basertpå Statens
vegvesenshåndbokV712.
Enslik analysefor prosjektområdegjengitt i figur 4, ga følgenderesultat for prosjektområdetved
ØvreLjøen:
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Figur30Arealrapport for prosjektområdetgjengitt i figur 4, fra kartløsningen«Kilden»(https://kilden.nibio.no).

Det er ikke fulldyrka areal innenfor området. Innmarksarealenefordeler segpå om lag 1/3 innmarksbeiteog resten overflatedyrkajord.
Somdet går fram av arealrapportenfra Kilden,er det ikke gjort feltkartleggingav jordkvalitet i området. I deler av området er hellingsgradenpå godt over 33 prosentog vil alenemedføreat jordkvaliteten settestil «mindre god».Det er en kvalitetsklassesom innebærerat det ligger store begrensninger for driften –i dette tilfellet altså i alle fall grunnet stor helling.Sammenlignetmed store,
sammenhengende,
lite tørkeutsattearealeruten særlighelling kommer de naturlig nok dårligereut
i klassifiseringssystemet.
Kildeninneholderen egenverdiklassifiseringbasertpå AR5og DMKtil bruk ved konsekvensanalyser
etter håndbokV712(Statensvegvesen2018).I AR5er jordbruksarealetdelt i klassenefulldyrka
jord, overflatedyrkajord og innmarksbeite.Disseer igjen delt inn etter grunnforholdenejorddekt,
organiskjord og grunnlendt.I DMKer jordbruksarealeneogsådelt inn etter driftsforhold for jordbruket i klassenelettbrukt, mindre lettbrukt og tungbrukt jord, basert på faktorene helling,form
(arrondering)og størrelse.Figur19 viser hvordandette fordeler segved ØvreLjøen.
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Figur31 Verdiklasserfor jordbruksarealved ØvreLjøen.Kilde:Kilden(22.08.2020).

Alle verdiklasseneer representerti prosjektområdet.Stor verdi finner vi på arealenepå toppen av
terrassenei terrenget, der hellingener liten. De bratteste arealenehavneri lavesteverdiklasse.
Størstedelenav jordbruksarealeter i verdiklasse«middelsverdi», noe i verdiklasse«stor verdi» og
noe i lavesteverdiklasse(«noe verdi»).Det finnes et lite arealpå om lag 100 m2 i nedre del av området som i Kildener registrert som dyrkbarmark.
Alt i alt vurderesjordressurseneinnenfor prosjektområdetØvreLjøenå ha middelsverdi.

Figur32. Verdivurderingfor tema jordressurseri prosjektområdetved ØvreLjøen.
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Figur 33. Overflatedyrka mark på den øverste flata («boligtomten») innenfor prosjektområdet ved Øvre Ljøen.
Foto: Kristin Wangen.

Figur 34. Overflatedyrka mark nedover Dalen ved Øvre Ljøen. Foto: Kristin Wangen.
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Figur 35. Overflatedyrka mark ved fjøset og våningshuset. Foto: Kristin Wangen.

Figur 36. Nedover Dalen på Øvre Ljøen veksler det stedvis mellom berg og tørre bakker og smale terrasser med eng.
Foto: Kristin Wangen.
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12.1.3 Ljøsetra
Arealrapporteni Kildenfor prosjektområdetved Ljøsetra,jfr. figur 1, viser at det ikke er fulldyrka
jord, overflatedyrkaeller innmarksbeiteder. Der er heller ikke registrert dyrkbar jord i området.
Arealeneutgjør en del av utmarksbeiteti området.
Arealrapport for valgt område

kilden.nibio.no

30.08.2020 - Side 1 av 2

Figur37. Arealrapportfor utredningsområdetved Ljøsetra.Kilde:Kilden(NIBIO22.08.2020)

Selvom Ljøsetrainngåri utmarksbeitetved Ljøen,så er det ingenjordressurseri området. Dermed
vurderesjordressurseneinnenfor prosjektområdetLjøsetraå væreuten betydning.

Figur38. Verdivurderingfor tema jordressurseri prosjektområdetved NedreLjøen.
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Figur39. Ljøsetra.Foto: KristinWangen.

12.2 Påvirkning
12.2.1 Øvre Ljøen
Tiltaket påvirkerjordressurseneførst og fremst gjennombeslagav jordbruksarealsom permanent
vi gå ut av produksjon.Det vil ogsåvære noe areal som ikke går tapt direkte gjennomoppføringav
nye bygningerog vegeretc., men som på grunn av dårligarronderingog vanskeligtilgjengelighet
likevel går ut av normal produksjon.
Det planlagtetiltaket framgårbest av situasjonsplanengjengitt i Figur3. Her skildresrassikringsvoll,
hotell, adkomstveg,parkeringsplass,
amfi, spaog «satelittbygninger».Mellom de ulike bygningene
vil det værenoe gjenværendejordbruksarealer.Det er på utredningstidspunktetuklart hvordan
disserestarealenekommer til å driftes etter utbyggingog eierskifte.Gårdenskalfortsatt værei drift
slik som i dag,og det vil si at områder som ikke byggesut, i utgangspunktetvil skjøttesslik som i
dag.Støyfra slåmaskinermidt i turistsesongenkan likevel bli problematisk,samtidigvil det nok
væreønskeligå holde området åpent, noe som er en viktig del av områdetslandskapsuttrykk.Ny
arronderingog ferdselgenerertav hotelldriften gjør det i det minste mer problematiskmed ordinær jordbruksdrift i de nevnte arealene.Det tas derfor høydeher for at hele hotellområdet må regnessom beslaglagtjordbruksareal.
Rapportfra Kildengir følgendetall for beslaglagtareal ved Øvre Ljøenbasert på situasjonsplanpr.
20.08.2020:
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Figur40. Hotellområdetinkl. satellitter etc, gir et tap av jordbruksarealpå ca. 17 dekar,omtrent likt fordelt
på overflatedyrkamark og innmarksbeite.Kilde:Kilden(31.08.2020)

Figur41. Amfi- og sceneområdet,som alleredeer etablert, innebæreret arealtappå 0,9 dekar fulldyrka jord
og 1 dekar innmarksbeite.Kilde:Kilden(31.08.2020)
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Arealrapport for valgt område

kilden.nibio.no

31.08.2020 - Side 1 av 2

Figur42. Den planlagteboligtomten på oversidenav vegenbeslagleggeret areal på knappe2 dekar,der nesten
alt er overflatedyrkajord. Kilde:Kilden(31.08.2020)

Beregnettap av jordbruksarealoppsummeresi tabellen nedenfor.
Tabell14. Oversiktover beregnetarealbeslagav jordressursersom følge av de planlagtetiltakene. Beslaglagtareal er beregnet ved hjelp av kartverktøyet«Kilden»(NIBIO).Utstrekningenpå hotellområdeter skjønnsmessig
satt og kan potensielt bli mindre dersomdet lykkeså drive jorda innimellom de ulike, spredtebygningene(satellittene)selvunder drift av
anlegget.

Område
Hotellområde
Amfi- og sceneområde
Boligtomt
SUM

Arealtap fulldyrka jord

Arealtap overflatedyrkamark

Arealtap innmarksbeite

0

9,8

7,3

0,9

0

1,0

0

1,8

0,1

0,9

11,6

8,4

Påvirkningsgraden
vurderestil «forringet». Støtte for vurderingenfinnes i veiledningeni metodikken, (tabell 13), der det for dennepåvirkningsgradenheter at: «Størreareal foreslåsomdisponert.
Utbyggingsforslagetberørersammenhengende
jordbruksområdeav noe størrelseslik at det reduserer mulighetentil effektiv utnyttelseav jordbruksareal.
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Figur43. Vurderingav tiltakets påvirkningfor tema jordressurserved ØvreLjøen.

12.2.2 Ljøsetra
Det er ikke registrert jordbruksarealved Ljøsetra.Utmarksbeitevil kun bli marginaltberørt av det
planlagtetiltaket. Påvirkningsgraden
settestil «ingenendring».

Figur44. Vurderingav tiltakets påvirkningfor temajordressurserved Ljøsetra.

12.3 Konsekvensvurdering
12.3.1 0-alternativet
Alternativ 0 innebærerat dagenspåvirkningpå jordbruksressursene
i utredningsområdetopprettholdes.Vi er ikke kjent med at det foreliggerplaner eller prosesserandre enn de nevnte i utbyggingsalternativet,som vil føre til tap av jordbruksarealeller dyrkbarmark.
0-alternativeter et referansealternativder konsekvensgraden
pr. definisjonsettestil ubetydelig(0).

12.3.2 Utbyggingsalternativet

Øvre Ljøen

De berørte arealeneligger noksågodt samletpå den sørvestredelen av gårdenØvreLjøen,og arealenesbeskaffenhetog verdi varierer mye over korte avstander.Det er derfor ikke gjort noe forsøk
på å splitte opp i flere delområder,verkenunder verdivurderingeneller konsekvensvurderingen.
Tiltaket innebærerat om lag 21 dekar med jordbruksarealgår ut avdrift, enten ved direkte nedbygging eller ved at normal, rasjonelldrift blir betydeligvanskeligereeller helt umulig.Arealenedet
gjelder er karakterisertsom i gjennomsnittmiddelsverdifulle,men dette varierer fra stor verdi på
de noksåflate terrasseneog lavereverdier der hvor hellingener stor og markaer grunnlendt.Dyrkbar mark berøresikke.
Konsekvensgraden
for jordbruksressursene
vurdereså være middelsnegativ(––), fordi jordressursenesvekkesi betydeliggrad.

12.3.3 Utbyggingsalternativet

Ljøsetra

Det er ikke registrert jordbruksarealerinnenfor prosjektområdetved Ljøsetra.Utmarksbeitevil bli
kun marginaltberørt. Konsekvensgraden
for jordbruksressursene
vurdereså væreubetydelig(0).
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12.3.4 Konsekvensvurdering

–oppsummering

Tabellennedenfor oppsummererkonsekvensvurderingene
for de ulike alternativene/prosjektområdene.
Tabell15. Oppsummeringav konsekvensvurderinger
for de ulike utbyggingsalternativene/prosjektområdene.

Område/alternativ
0-alternativet
ØvreLjøen

Ljøsetra

Konsekvensgrad Kommentar
0

0-alternativ(referansealternativet).

––

Alternativetvil for jordressursenemedførebetydeligendring
fra referansesituasjonen(0-alternativet).

0

Alternativetvil for jordressurseneikkemedførevesentlig
endringfra referansesituasjonen(0-alternativet).Deter få
konflikter og ingenkonflikter med høyekonsekvensgrader.

12.4 Forslag til skadereduserende

tiltak

Matjordlag og rotsonelag(B-sjikt)fra vegtraséerogrigg-og anleggsområderbør lagresseparatog
tilbakeføres.Overskuddav matjord fra nedbygdarealtilføresjordbruksarealder jorddekketer grunt
og tørkesvaktfor å motvirke uttørking, eller tilføres andre jordbruksarealerder det vil forbedre
jordressursenpå andre måter, for eksempelved at det gir mulighet for planeringeller lignende.
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13 KILDER
13.1 Skriftlige kilder
Artsdatabanken2018a.Fremmedartslista2018.Hentet (30.06.2020)fra https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018
Artsdatabanken2018b.Norskrødliste for naturtyper 2018.Hentet (30.06.2020)fra
https://www.artsdatabanken.no/rodlistefornaturtyper
Artsdatabanken2020.Artskart. Hentet (30.06.2020)fra https://artskart.artsdatabanken.no/
Direktoratet for naturforvaltning2007.Kartleggingav naturtyper. Verdisettingav biologiskmangfold. DN håndbok13, 2. utgave2007:1-258+ vedlegg.
Fylkesmanneni Møre og Romsdal.1994.Nasjonalregistreringav verdifulle kulturlandskapi Møre
og Romsdal.Forfattar: Aksdal,Siv.Rapportnr. 6 -1994,125 s. Miljøvernavdelinga.
Henriksen,S.,& Hilmo, O. 2015.Norskrødlistefor arter 2015.Artsdatabanken,Norge.
Holtan,D. & Grimstad,K. J.2001.Biologiskmangfaldi Strandakommune.Kartleggingsrapport2000.
RapportStrandakommune2001.127 s + kartvedlegg
Holtan,D. 2011.Supplerandekartleggingav naturtypar i Strandakommune.Fylkesmanneni Møre
og Romsdal,miljøvernavdelinga,rapport nr. 4 - 2011:75 s. ISBN978-82-7430-208-2.
Jordal,J.B. 2011.Supplerandekartleggingav naturtypar i kulturlandskapeti Norddalog Strandai
2009-2010.Fylkesmanneni Møre og Romsdal,miljøvernavdelinga,rapport 2011:01.
Jordal,J.B.2018.Kartleggingav fremmedearter i Geiranger-Herdalen
landskapsvernområde
med
nærområder(Møre og Romsdal)i 2017.RapportJ.B.Jordalnr. 3 - 2018.76 s.
Kibsgaard-Petersen
AS,FlakkGruppenASog SnøhettaAS.2019.Planprogramfor detaljregulering
Ljøen.27.06.2019,rev. A 27.11.2019.
Moen, A.1998.Nasjonalatlasfor Norge.Vegetasjon.Statenskartverk,Hønefoss.ISBN82-90408-269
Miljødirektoratet. 2015.Veilederfor kartlegging,verdisettingog forvaltning av naturtyper på land
og i ferskvann,utkast til faktaark.
Miljødirektoratet 2020.Naturbase.Hentet (30.06.2020)fra https://kart.naturbase.no
NGU2019.Geologiskarv (kartløsning).Hentet (01.07.2020)fra http://geo.ngu.no/kart/geologiskarv_mobil/
NIBIO2020.Kilden.NIBIOshovedkartløsning.Hentet (01.07.2020)fra https://kilden.nibio.no/
Reiz,S.-K.(red.) 2008.Forvaltningsplanfor Vestnorskfjordlandskap,delområdeGeirangerfjorden.
Møre og Romsdalfylke, Areal-og Miljøvernavdelinga.Rapport2008:04.53 s. + vedlegg.ISBN:97882-7430-158-0
Statensvegvesen.2018.Konsekvensanalyser.
HåndbokV712248 s. ISBN:978-82-7207-718-0
Strandakommune2008.Kommunedelplanfor landbruk2008-2011.61 s.
Strandakommune2020.Strategisknæringsplan.Strandakommune2020-2024.97sinkl. vedlegg.
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Strandakommune2020.Kjerneområdefor landbruk.Kart. https://www.stranda.kommune.no/_f/p1/i67e12f13-987a-4333-bf8e-cd78bd0592a4/temakart-kjerneomrade-landbruk_202005.pdf

13.2 Muntlige kilder
Navn

Organisasjon/rolle

OddvarOlsen

FaunaFokus.
Opplysningerom fugl per e-post 01.07.2020

BenteBondsaksen

Grunneier.Om historiskbruk av området. I felt18.06.2020

MagneBondsaksen

Grunneier.Vedrørende0-alternativ.Telefon12.08.2020

EugeneVågsæter.

Lokalfuglekjenner.Opplysningeromfugl pertlf 13.08.2020
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14 V EDLEGG - NATURTYPEBESKRIVELSER
1

Øvre Ljøen:Dalen

Naturtype(r):
Utforming(er):
Verdi:
Undersøkt/kilder:
Sistefeltsjekk:

D01Slåttemark
D0126Fattig slåtteeng
B
Feltarbeid
18.06.2020

Beskrivelse
Innledning:Beskrivelsener utarbeidet av Kristin Wangenog er basert på eget feltarbeid utført den
18.06.2020.Undersøkelsener gjort på oppdragfor Kibsgaard-Petersen
AS,i forbindelsemed en
konsekvensutredning
for hotell på Ljøen.Beskrivelseog verdisettingfølger DN Håndbok13 sinereviderte faktaarkfra høsten2014,samt inkludererbeskrivelseavnaturtyper etter NiN 2. Rødlistestatus for arter følgernorsk rødliste fra 2015.
Beliggenhetog naturgrunnlag:Lokalitetenliggerca 300 moh i en sørøst-vendtfjordli langs
Sunnylvsfjodender den møter Geirangerfjorden.Områdetliggeri klartoseaniskseksjon(O2)og i
mellomborealvegetasjonssone.
Berggrunnener dominert av gneis(www.ngu.no).Lausmassene
består av morenemateriale.
Naturtyper,utforminger og vegetasjonstyper:Det er snakkom ei fattig slåttetørreng(D0126)som
etter NiN kan beskrivessom NiN-grunntypenT32-C-14intermediærtørreng med klart hevdpregeller svaktpreg av gjødsling.Gradvisovergangmot med gjødselpregeteng av typen T41oppdyrket
mark med preg av semi-naturligeng og T45oppdyrket varig eng.
Artsmangfold: Engaer dominert av engartersom gulaks,engsvingel,rødkløver,firkantperikum,
smalkjempe,gjerdevikke,bråtestarr,hårsveve,ryllik, tiriltunge, engfrytle,blåklokke,prestekrage,
tveskjeggveronika,fjellmarikåpe,legeveronikaogjonsokkoll.
Bruk,tilstand og påvirkning:Siden1995har engablitt gjødsletmed fastgjødsel,men denne enga
liggernoe utilgjengeligtil, og har derfor antakeligikke fått like mye gjødsel.I tillegg er det ganske
grunnlendt,slik at gjødselenlettere renner av. Antakelighar ogsådenneenga,i likhet med resten
av området rundt, blitt pløyd lang tid tilbake, og kanskjeblitt gjødsletmed kunstgjødselpå 70-tallet,
i det minste de nærliggendeområdene.
Fremmedearter: Ingenregistrert.
Del av helhetliglandskap: Engaliggeri tilknytning til et terrassesystemmed intensivt drevet slåttemark av typen T45oppdyrket varigeng som stedvisgår over i T41oppdyrket mark med preg av
semi-naturligeng.Mellom terrasseneer bratte bergknausermed tørrbakkemiljøsom delviser oppgjødslet.Lokalitetener del av et større kulturlandskappå Ljøenhvor det er registrert til sammen6
lokaliteter med slåttemark.Ellerser engenepå Ljøensterkt preget a gjødsling.
Begrunnelsefor verdisetting:Lokalitetener intakt og slåsårlig, og får derfor høy vekt for tilstand.
Lokalitetenoppnår lav vekt for størrelse(0,3 daa),typevariasjon(én grunntype),middelsvekt for
artsmangfold(15-19arter), og høy vekt for tilstand og påvirkning(intakt og i bruk) og landskapsøkologi (<0,5km til nærmesteslåttemark).Samletoppnårdermed lokaliteten en sterk verdi viktig B.
Funnav rødlista beitemarksoppkan øke verdien.
Skjøtselog hensyn:Det beste for naturverdieneer om lokaliteten slåsårlig med sein slått, gjerne
med etterbeite og at man unngårgjødsling.
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2

Øvre Ljøen: stor alm

Naturtype(r):
Utforming(er):
Verdi:
Undersøkt/kilder:
Siste feltsjekk:

D12 Store gamle trær
D1208 Alm
A
Feltarbeid
18.06.2020

Beskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Kristin Wangen og er basert på eget feltarbeid utført den
18.06.2020. Undersøkelsen er gjort på oppdrag for Kibsgaard-Petersen AS, i forbindelse med en
konsekvensutredning for hotell på Ljøen. Beskrivelse og verdisetting følger DN Håndbok 13 sine reviderte faktaark fra høsten 2014, samt inkluderer beskrivelse av naturtyper etter NiN 2. Rødlistestatus for arter følger norsk rødliste fra 2015. Avgrensningen er basert på GPS-målinger i felt og ortofoto. Lokaliteten er ikke beskrevet tidligere.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ca 300 moh i en sørøst-vendt fjordli langs
Sunnylvsfjoden der den møter Geirangerfjorden. Området ligger i klart oseanisk seksjon (O2) og i
mellomboreal vegetasjonssone. Berggrunnen er dominert av gneis (www.ngu.no). Lausmassene består av morenemateriale.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten omfatter ei stor alm som ligger inne på et
oppgjødslet innmarksbeite av typen T45 oppdyrket varig eng som beites av sau.
Artsmangfold: På almen ble det registrert sparsomt med bleikdoggnål (NT).
Bruk, tilstand og påvirkning: Almen er ikke styvet. Den er grovt målt til 360 cm omkrets, har sprekkebark på ca 2 cm. Den tilsynelatende ikke hul, og har heller ikke vedmold.
Fremmede arter: Ingen registrert.
Del av helhetlig landskap: Almen ligger inne på et innmarksbeite som beites av sau. Ellers står almen i et større kulturlandskap på Ljøen hvor det er registrert til sammen 6 lokaliteter med slåttemark, men hvor det meste av arealet er mer intensivt drevet slåttemark. Det er ukjent hor langt det
er til nærmeste store almetrær i åpent kulturlandskap, men ned mot fjorden finnes rik edellauvskog
med alm.
Begrunnelse for verdisetting: Almen oppnår stor vekt for størrelse, middels vekt for sprekkebark (i
hovedsak rundt 2 cm), lav vekt for artsmangfold og høy vekt for landskapsøkologi (mindre enn 0,5
km til nærmeste lokalitet med samme treslag). Samlet oppnår almen verdi A.
Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturverdiene er om almen får stå urørt med hele sitt rotsystem.

3

Ljøbakken vest

Naturtype(r):
Utforming(er):
Verdi:
Undersøkt/kilder:
Siste feltsjekk:

D01 Slåttemark
D0126 Fattig slåtteeng
XX
Feltarbeid
18.06.2020

Beskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Kristin Wangen og er basert på eget feltarbeid utført den
18.06.2020. Undersøkelsen er gjort på oppdrag for Kibsgaard-Petersen AS, i forbindelse med en
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konsekvensutredning for hotell på Ljøen. Beskrivelse og verdisetting følger DN Håndbok 13 sine reviderte faktaark fra høsten 2014, samt inkluderer beskrivelse av naturtyper etter NiN 2. Rødlistestatus for arter følger norsk rødliste fra 2015. Avgrensningen er basert på GPS-målinger i felt og ortofoto. Lokaliteten er ikke beskrevet tidligere.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ca 300 moh i en sørøst-vendt fjordli langs
Sunnylvsfjoden der den møter Geirangerfjorden. Området ligger i klart oseanisk seksjon (O2) og i
mellomboreal vegetasjonssone. Berggrunnen er dominert av gneis (www.ngu.no). Lausmassene består av morenemateriale. Lokaliteten grenser mot en gammel vei i nedkant og bilvei i overkant. I sør
grenser den mot lokalitet med naturbeitemark, og i nord mot trolig tidligere beiteskog/hagemark
som er gjengrodd.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det er snakk om ei fattig slåtteeng (D0126) som etter
NiN kan beskrives som NiN-grunntypen T32-C-6 intermediær eng med svakt preg av gjødsling.
Artsmangfold: Det er stort innslag av engarter som gulaks, ryllik, firkantperikum, prestekrage, hvitveis, smalkjempe, flekkmarihand, tveskjeggveronika, engfrytle, rødkløver, tiriltunge, blåklokke, tepperot, blåknapp, geitsvingel, bleikstarr og gresstjerneblom. Det er også et ganske betydelig innslag
av mer gjødseltolerante arter som engsyre, engsoleie, hundegras, litt sølvbunke og marikåpe. Det er
ikke undersøkt for beitemarksopp i soppsesongen.
Bruk, tilstand og påvirkning: Enga har trolig blitt pløyd på et tidligere tidspunkt, og er også noe preget av gjødsel. Den ser ikke ut til å bli slått årlig, og har oppslag av bjørkerenninger mot kanten.
Fremmede arter: Ingen registrert.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er del av et større kulturlandskap på Ljøen hvor det er registrert til sammen 6 lokaliteter med slåttemark, hvorav fem av disse ligger i tilknytning gårdsbruket
Ljøbakken. Ellers er engene på Ljøen sterkt preget a gjødsling.
Begrunnelse for verdisetting: Lokaliteten oppnår høy vekt for størrelse (4,4 daa), påvirkning (trolig <
10 år siden opphørt bruk) og landskapsøkologi (< 0,5 km til nærmeste verdifulle kulturmark), middels vekt for artsmangfold (15-19 arter) og tilstand (lite gjengroingspreg), lav vekt for typeinndeling
(1 grunntype). Samlet oppnår dermed lokaliteten en sterk verdi viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturverdiene er om tradisjonell hevd gjenopptas med årlig, sein
slått, bakketørking/hesjing, gjerne med etterbeite og at man unngår gjødsling.

4

Nedre Ljøen: rik edellauvskog

Naturtype(r):
Utforming(er):
Verdi:
Undersøkt/kilder:
Siste feltsjekk:

F01 Rik edellauvskog
F0103 Lågurt-hasselkratt og F0106 Gråor-almeskog
B
Feltarbeid
18.06.2020

Beskrivelse
Innledning: Den originale beskrivelsen er laget av Dag Holtan 05.03.2011 basert på eget feltarbeid
04.10.2010. Området var kartlagt tidligere, og avgrensningen ble redusert mye. Den 05.07.2020
supplerte Kristin Wangen lokalitetsbeskrivelsen på grunnlag av feltarbeid utført den 18.06.2020 i
øvre deler av lokaliteten, som krevde revidering og mer nøyaktig avgrensing. Beskrivelsen er i hovedsak videreført, men suppleres med nye data. Undersøkelsene ble gjort på oppdrag for
Kibsgaard-Petersen AS, i forbindelse med en konsekvensutredning for hotell på Ljøen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligg ved nedre Ljøen inst i Sunnylvsfjorden. Avgrensinga
gjeld ei skogkledd fjordli med fjordline om lag mot aust. Området ligg i boreonemoral
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vegetasjonssone og svakt oseanisk vegetasjonsseksjon (O1). Berggrunnen har sure gneisar, men kan
hende òg utfellingar av kalkspatmarmor (omdanna feltspat).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området førast til rik edellauvskog, utformingane rikt
hasselkratt (F0103) og gråor-almeskog (F0106). Vegetasjonstypane er litt varierande, med etter måten rik lågurtskog som mest utbreidd type, i sig også innslag av høge staudar og store bregnar. Her
vart funne treslag som alm (VU 2015), begerhagtorn, bjørk, gran, gråor, hassel, hegg, lind (to gamle
tre, truleg planta), osp, platanlønn (SE), rogn og selje. Hassel og hengjebjørk er viktigaste treslag
saman med gråor, og for hengjebjørk er det ofte grove dimensjonar. Daudvedaspektet er nokså
godt utvikla, med mykje daud lauvved og mykje strø frå greiner og kvistar. KW 2020: I 2020 ble de
øvre delene som ligger utenfor landskapsvernområdet undersøkt. Her ble det i hovedsak funnet lågurt-hasselkratt (F0103, T4-C-3 lågurtskog etter NiN2). Hassel og hengebjørk viktigste treslag, samt
innslag av andre gamle trær som selje.
Artsmangfold: Av planter kan nemnast breiflangre, hengjeaks, grov nattfiol, kransmynte, lundgrønaks, lækjeveronika, markjordbær, myske, skogburkne, skogfiol, skogsalat. Interessante lavartar
finst ikkje, men her bør klart vere eit potensial for funn av raudlista soppar i dei tørraste delane av
hasselkratta. KW 2020: I Artskart ligger inne et funn av trelegglav Gyalecta truncigena ved rundt 75
moh registrert i 2017 av John Bjarne Jordal. I Øvre deler under bergveggene ovenfor veien fra gamleskolen ble det i 2020 funne skogsalat, rikelig med myske og lundrapp, vendelrot, stornesle, trollbær og kratthumleblom.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dette er gammalt utmarksbeite, med lang kontinuitet i beiting tidlegare, dels også med preg av haustingsskog og somme styvde almekjemper. Skogen har etter kvart
vorten gammal, og er i ei fin utvikling som naturskog.
Fremmede arter: Platanlønn har fått godt fotfeste, og her er også enkelte grantre spreidd frå ein
plantasje i nærleiken.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er ein viktig del av dei gamle skogane som strekkjer seg
samanhengande over om lag 30 km, frå hyllegarden Skotet i nord til Ljøen i sør, på vestsida av Storfjorden og Sunnylvsfjorden i kommunane Stordal og Stranda.
Begrunnelse for verdisetting: Lokaliteten får verdi B (viktig) fordi den er relativt velutvikla og nokolunde intakt, utan dei store artsfunna førebels. Framande treslag trekk verdien litt ned, medan potensialet for funn av raudlisteartar (sopp) truleg trekk verdien litt opp.
Skjøtsel og hensyn: Det beste for dei biologiske verdiane er å unngå fysiske inngrep i området.
Framande treslag bør fjernast. Det kan her nemnast at ein startar med eit prosjekt i 2011 for å
fjerne platanlønna, i kombinasjon med beite.
Kilder:
Holtan, D. & Grimstad, K. J. 2001. Biologisk mangfald i Stranda kommune. Kartleggingsrapport 2000.
Rapport Stranda kommune 2001. 127 s + kartvedlegg
Holtan, D. 2011. Supplerande kartlegging av naturtypar i Stranda kommune. Fylkesmannen i Møre
og Romsdal, miljøvernavdelinga, rapport nr. 4 - 2011: 75 s. ISBN 978-82-7430-208-2 (papirutgåva).

1

Øvre Ljøen aust

Naturtype(r):
Utforming(er):
Verdi:
Undersøkt/kilder:
Siste feltsjekk:

D04 Naturbeitemark
D0430 fattig beiteeng
B
Feltarbeid
07.07.2020
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Beskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Kristin Wangen og er basert på eget feltarbeid utført den
07.07.2020. Undersøkelsen er gjort på oppdrag for Kibsgaard-Petersen AS, i forbindelse med en
konsekvensutredning for hotell på Ljøen. Beskrivelse og verdisetting følger DN Håndbok 13 sine reviderte faktaark fra høsten 2014, samt inkluderer beskrivelse av naturtyper etter NiN 2. Rødlistestatus for arter følger norsk rødliste fra 2015. Lokaliteten er ikke beskrevet tidligere.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ca 300 moh i en sørøst-vendt fjordli langs
Sunnylvsfjoden der den møter Geirangerfjorden. Området ligger i klart oseanisk seksjon (O2) og i
mellomboreal vegetasjonssone. Berggrunnen er dominert av gneis (www.ngu.no). Lausmassene består av morenemateriale.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det er snakk om ei fattig beiteeng (D0430) som etter
NiN kan beskrives som NiN-grunntypen T32-C-4 intermediær eng med klart hevdpreg. Gradvis overgang mot mer gjødselpreget eng av typen T41 oppdyrket mark med preg av semi-naturlig eng og
T45 oppdyrket varig eng i sør. Et lite parti med hagemark av typen T32-C-3 intermediær eng med
mindre hevdpreg er inkludert i lokaliteten.
Artsmangfold: I enga ble det registrert ryllik, smalkjempe, blåknapp, prestekrage, bleikstarr,

gulaks, hvitkløver, rødkløver, marikåpe-art, blåklokke, engfrytle, tepperot, bråtestarr,
spredte engsoleier, grov nattfiol, vanlig nattfiol, hårsvæve, blåkoll, storblåfjær, kornstarr,
bleikstarr, tepperot, ryllik, harerug og fuglevikke. Hagemarka har hassel i tresjiktet.Lokaliteten

er ikke undersøkt for beitemarksopp, men enga regnes å ha poteniale for slike arter.

Bruk, tilstand og påvirkning: Området beites av sau, og beitetrykket virker passelig. Lenger sør er
marka tydelig mer gjødselpreget.
Fremmede arter: Ingen registrert.
Del av helhetlig landskap: Enga ligger i tilknytning til et større kulturlandskap på Løen hvor det er
registrert til sammen 6 lokaliteter med slåttemark. Ellers er engene på Ljøen sterkt preget a gjødsling. På oppsida av veien i vest er et stort lama-beite som ikke er undersøkt.
Begrunnelse for verdisetting: Lokaliteten oppnår høy vekt for størrelse (7,7 daa, hvorav rundt 2/5 er
hasselhage), høy vekt for tilstand (i bruk uten gjengroing, passe beitetrykk, svake spor etter gjødsling) og høy vekt for påvirkning (uten fremmedarter eller tekniske inngrep). På grunnlag av disse parameterne oppnår lokaliteten en sterk verdi B.
Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturverdiene er om dagens skjøtsel fortsetter. Gjødsling av enga
kan utkonkurrere de konkurransesvake artene som i dag finnes i enga.

1

Øvre Ljøen: Dalen

Naturtype(r):
Utforming(er):
Verdi:
Undersøkt/kilder:
Siste feltsjekk:

D01 Slåttemark
D0126 Fattig slåtteeng
B
Feltarbeid
18.06.2020

Beskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Kristin Wangen og er basert på eget feltarbeid utført den
18.06.2020. Undersøkelsen er gjort på oppdrag for Kibsgaard-Petersen AS, i forbindelse med en
konsekvensutredning for hotell på Ljøen. Beskrivelse og verdisetting følger DN Håndbok 13 sine reviderte faktaark fra høsten 2014, samt inkluderer beskrivelse av naturtyper etter NiN 2. Rødlistestatus for arter følger norsk rødliste fra 2015.
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ca 200 moh i en sørøst-vendt fjordli langs
Sunnylvsfjoden der den møter Geirangerfjorden. Området ligger i klart oseanisk seksjon (O2) og i
mellomboreal vegetasjonssone. Berggrunnen er dominert av gneis (www.ngu.no). Lausmassene består av morenemateriale.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det er snakk om ei fattig slåttetørreng (D0126) som
etter NiN kan beskrives som NiN-grunntypen T32-C-4 intermediær eng med klart hevdpreg. Gradvis
overgang mot med gjødselpreget eng av typen T41 oppdyrket mark med preg av semi-naturlig eng
og T45 oppdyrket varig eng.
Artsmangfold: I enga ble det registrert smalkjempe, fuglevikke, rødkløver, gulaks, blåklokke,

ryllik, hvitkløver, gresstjerneblom, firkantperikum, skogstorkenebb, engfrytle, tepperot, blåknapp, flekkmarihand, harerug, storblåfjær, sløke og tveskjeggveronika.

Bruk, tilstand og påvirkning: Siden 1995 har engene i området blitt gjødslet med fastgjødsel, men
denne enga ligger noe avsides, og har derfor antakelig ikke fått like mye gjødsel. Antakelig har også
denne enga, i likhet med resten av området rundt, blitt pløyd lang tid tilbake, og kanskje blitt gjødslet med kunstgjødsel på 70-tallet, i det minste de nærliggende områdene.
Fremmede arter: Ingen registrert.
Del av helhetlig landskap: Enga ligger nederst i dalen som delvis er formet som et terassesystem,
delvis med skrånende slåtteenger. Mye av området er intensivt drevet slåttemark av typen T45 oppdyrket varig eng som stedvis går over i T41 oppdyrket mark med preg av semi-naturlig eng. Mellom
terrassene er bratte bergknauser med tørrbakkemiljø som delvis er oppgjødslet. Lokaliteten er del
av et større kulturlandskap på Ljøen hvor det er registrert til sammen 6 lokaliteter med slåttemark.
Ellers er engene på Ljøen sterkt preget a gjødsling.
Begrunnelse for verdisetting: Lokaliteten er intakt og slås årlig, og får derfor høy vekt for tilstand.
Lokaliteten oppnår lav vekt for typevariasjon (én grunntype), såvidt middels vekt for størrelse (vel
0,5 daa), middels vekt for artsmangfold (15-19 arter), og høy vekt for tilstand og påvirkning (intakt
og i bruk) og landskapsøkologi (<0,5 km til nærmeste slåttemark). Samlet oppnår dermed lokaliteten en sterk verdi viktig B. Funn av rødlista beitemarksopp kan øke verdien.
Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturverdiene er om lokaliteten slås årlig med sein slått, gjerne
med etterbeite og at man unngår gjødsling.

6

Ljøsætra naturbeitemark

Naturtype(r):
Utforming(er):
Verdi:
Undersøkt/kilder:
Siste feltsjekk:

D04 Naturbeitemark
D0430 Fattig beiteeng
B
Feltarbeid
07.07.2020

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble først beskrevet av Holtan & Grimstad (2001) basert på undersøkelsene til
Finn Oldervik i 1999. Beskrivelsen ble revidert av Kristin Wangen den 12.07.2020 basert på gammel
beskrivelse og eget feltarbeid utført den 07.07.2020. Undersøkelsen er gjort på oppdrag for
Kibsgaard-Petersen AS, i forbindelse med en konsekvensutredning for hotell på Ljøen med utpost
på Ljøsætra. Beskrivelse og verdisetting følger DN Håndbok 13 sine reviderte faktaark fra høsten
2014, og bruker terminologi etter NiN-2. Rødlistestatus for arter følger norsk rødliste fra 2015.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ca 650 moh, på en terrasse overfor den bratte stigningen opp fra Ljøen. Den ligger langs den trondhjemske postvei, som er en populær turvei. Rundt
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naturbeitemarka er et større område med fattig, boreal hei (T31-C-1) i tidlig gjengroing (tidlig gjenvekstuskesjonsfase). Området ligger i klart oseanisk seksjon (O2) og i nordboreal vegetasjonssone.
Berggrunnen er dominert av gneis (www.ngu.no). Lausmassene består av morenemateriale.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det er snakk om ei fattig beiteeng (D0126) som kan
beskrives som NiN-grunntypen T32-C-2 Intermediær eng med klart hevdpreg. Overgangen mot boreal hei er gradvis og uklar.
Artsmangfold: I naturbeitemarka ble det registrert finnskjegg, gulaks, tepperot, innslag av sølvbunke, skogstjerne, fjelltimotei, fjellmarikåpe, gråstarr, smyle, engfrytle, legeveronika, engsyre, trefingerurt. I partier er naturbeitemarka dominert av slåttestarr. I 1999 fant Finn Oldervik 6 arter av
beitemarksopp, inkludert de to rødlista artene glassblå rødspore Entoloma caeruleopolitum (VU) og
gulfotvokssopp Hygrocybe flavipes (NT). Oldervik vurderte på det tidspunktet at det var potensiale
for flere arter i en noenlunde normal soppsesong.
Fremmede arter: Ingen registrert.
Bruk, tilstand og påvirkning: Beitetrykket er for svakt i dag, og enga gror til dels igjen med lyngarter
og einer. Lokaliteten virker ikke oppgjødslet, bortsett fra partier der dyrene har oppholdt seg mye.
Under undersøkingene til Finn Oldervik i 1999 var det hest som beitet på Ljøsætra, i dag er det sau.
Del av helhetlig landskap: Det har tidligere vært mye større beitetrykk på Ljøsætra, og naturbeitemarka går over i boreal hei som både strekker seg helt ned til Ljøen, samt videre opp mot fjellet.
Beitet har bidratt til senkning av skoggrensen i dette området.
Begrunnelse for verdisetting: I 2001 ble verdien vurdert slik: «Vi sette verdien til lokal, men ein skal
ikkje sjå bort frå at den kan endrast ved nærare undersøkingar ved seinare høve». Ut fra reviderte
faktaark fra 2014 får lokaliteten høy vekt for størrelse, lav vekt for artsmangfold, middels vekt for
rødlistearter (1 VU og 1 NT beitemarksopp), tilstand (lite gjengrodd beitetrykk) og påvirkning (lavt
beitetrykk). Dette gir grunnlag for verdi B. B-verdien vurderes ut fra skjønn å være svak.
Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturbeitemarka og kulturlandskapet som den er del av er at det
blir ryddet og at beitetrykket økes.
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Miljøfaglig Utredning AS ble
etablert i 1988. Firmaets hovedformål er å tilby miljøfaglig rådgivning. Virksomhetsområdet
omfatter blant annet:

– Kartlegging av naturmangfold
– Konsekvensanalyser for ulike

–
–
–
–

tema, blant annet: Naturmangfold, friluftsliv, reiseliv og
landbruk
Utarbeiding av forvaltningsplaner for verneområder
Utarbeiding av kart (illustrasjonskart og GIS)
FoU-virksomhet
Foredragsvirksomhet

Hjemmeside: www.mfu.no
Org.nr.: 984494068 MVA

