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Innenfor et areal på rundt 30 dekar er det planlagt bygd 10 hytter på Øvre Gorset i Oppdal kommune. Planområdet ligger i sin helhet innenfor en naturtypelokalitet av verdi svært viktig – A og
det er derfor nødvendig med en utredning på hvordan naturmangfoldlovens §§ 8-10 blir oppfylt.
På oppdrag fra grunneier er en slik utredning foretatt, med grunnlag i eksisterende kunnskap og
nytt feltarbeid. Statens vegvesen sin metodikk for konsekvensutredninger er samtidig benyttet
som metodisk grunnlag.
Det er bare gjort mindre justeringer av grenser for naturtypelokaliteten, og reguleringsplanområdet ligger fortsatt i sin helhet innenfor en lokalitet med verdi svært viktig – A. 13 rødlistede
beitemarksopp er påvist her, inkludert den sterkt truede arten grå narremusserong og de sårbare
artene rombesporet rødspore og brun engvokssopp.
To alternative utbyggingsløsninger er lagt fram, og alternativ 4b vurderes å føre til betydelig til
alvorlig miljøskade, mens alternativ 5b får alvorlig miljøskade. Forskjellene skyldes særlig forskjeller i vegløsning, som i sistnevnte alternativ vil ødelegge vesentlig flere forekomster av rødlistearter.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som ganske godt og behovet for bruk av føre-var-prinsippet er
begrenset, selv om det er til stede. Samlet belastning er vurdert som stor for naturtypen seminaturlig mark i distriktet, selv om berørt areal her er lite. I forhold til § 11-12 i naturmangfoldlova
er det av tiltakshaver gjennom planprosessen gjort flere revisjoner og presiseringer av tiltaket
som har redusert konfliktnivået sammenlignet med opprinnelige planer. Det er satt fram flere
forslag til avbøtende og kompenserende tiltak som ytterligere vil kunne redusere konfliktnivået.
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FORORD
Miljøfaglig Utredning AS har utført en kartlegging og utredning av konsekvenser for naturmangfoldet
av et nytt hyttefelt på Øvre Gorset i Oppdal kommune. Oppdragsgiver har vært grunneier Harald
Rogstad.
Formålet med denne utredningen har vært å vurdere dokumentere naturverdiene, sette fram forslag
til tiltak for å redusere eventuelle negative konsekvenser og vurdere i hvilken grad naturmangfoldlovens §§ 8-12 er oppfylt. Prosjektansvarlig for Miljøfaglig Utredning har vært Geir Gaarder, mens John
Bjarne Jordal har bidratt med enkelte registreringsdata. Svein Erik Mellemsæter i Norrøn Laft Oppdal
AS skal ha takk for bidrag om planene og planløsninger under prosessen. Bálint Dima ved Eötvös
Loránd University i Budapest takkes for hjelp med DNA-sekvensering av enkelte vanskelig identifiserbare beitemarksopp.
Tingvoll, 11.11.2020
Miljøfaglig Utredning AS
Geir Gaarder
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1 INNLEDNING
Oppdal kommune er en av landets største og mest attraktive hyttekommuner. Kommunen hadde
3500 fritidsboliger i 2017 (Ragnhild Eklid pers. med.) og etterspørselen etter flere er stor. Et av utbyggingsområdene der det har vært stor aktivitet de seinere årene og der det fortsatt er flere hytter
under bygging og planlegging ligger på Gorset, rundt 2 kilometer nordøst for Oppdal sentrum. En som
her har bygd en del hytter og som nå ønsker å utvide et eksisterende hyttefelt er grunneier Harald
Rogstad.
I slike tilfeller kreves det vanligvis at konsekvenser for naturmangfoldet blir utredet, særlig hvordan
§§ 8-12 i naturmangfoldloven blir oppfylt. Dette er spesielt aktuelt i denne saken, siden det planlagte
hyttefeltet i sin helhet innenfor en kjent naturtypelokalitet med høyeste naturverdi og forekomst av
blant annet en globalt truet art.
I en høringsuttalelse til opprinnelig reguleringsplan hadde Fylkesmannen i Sør-Trøndelag flere motforestillinger mot planen og fremmet innsigelse mot den (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 2008). Av
særlig relevans for tema naturmangfold var følgende utsagn: ”Fylkesmannen kan imidlertid ikke se at
kommunen forholder seg til den nye kunnskapen på en god nok måte. Her er det helt klart foreslått
bygging i områder hvor det etter Fylkesmannens oppfatning ikke må bygges. Fylkesmannen vil minne
om at man i meklingen i 2006 ble enige om at verdifull kulturmark skulle ivaretas i detaljplanleggingen. Dette kan ikke Fylkesmannen se er gjort på en god nok måte i planforslaget. Ut fra dette
mener Fylkesmannen at planforslaget er i strid med nasjonale miljø- og kulturlandskapsinteresser.
Her må kommunen som planmyndighet foreta endringer som ivaretar de kartlagte miljøverdiene på
en bedre måte. Dette er å oppfatte som en innsigelse.” Videre: ”Fylkesmannen finner ikke at det foreliggende reguleringsforslaget på en tilfredsstillende måte følger opp de forutsetninger som ble gitt i
meklingsmøtet mellom Fylkesmannen og kommunen. I reguleringsplanen har kommunen prøvd å ivareta de miljøverdiene som var kartlagt og som man kjente til i 2006. Fylkesmannen kan imidlertid ikke
se at kommunen forholder seg til den nye kunnskapen på en god nok måte. Naturverdiene er nå kjent,
men planen kan ikke sies å ha tatt tilstrekkelig hensyn til disse. Forekomstene av rødlisteartene må
sikres bedre, og kommunen som planmyndighet må foreta endringer i reguleringsplanen som ivaretar
de kartlagte, nasjonale miljøverdiene på en bedre måte, jf. For øvrig St.prp. 1.”
I denne rapporten er naturverdiene innenfor det planlagte reguleringsområdet beskrevet og konsekvensene for naturmangfoldet av reviderte utbyggingsplaner beskrevet, med særlig vekt på kravene som stilles i §§ 8-12 i naturmangfoldloven.
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2 TILTAKET
Planområdet ligger på Gorset like nordøst for Oppdal sentrum, i nordvestre kant av et større hytteområde, se figur 1, og er på grovt sett rundt 30 dekar.

Figur 1 Planområdet er merket av med en rød X og ligger vel 2 km nordøst for Oppdal sentrum.

Utgangspunktet her har vært en målsetting om å forlenge dagens hyttefelt opp mot kommunedelplanens avgrensning av fritidsboliger mot fjellet, med 10-12 hytter. Utbyggingsplanene har vært gjennom en lengre prosess fram til dagens alternativ. Figur 2 under viser planene slik de forelå under
starten av utredningsarbeidet for naturmangfold, våren 2019. Dette innebær en ganske jevn fordeling av hyttene innenfor planområdet med tilhørende vegløsning.

7

Gorset Hyttefelt
05.03.2019
Målestokk 1:1000
Norconsult - Os

Figur 2 Opprinnelig planskisse fra våren 2019. Mottatt fra oppdragsgiver.

På basis av kunnskap om fordeling av naturverdiene innenfor området, så ble det i løpet av 2019 og
2020 arbeidet med alternative løsninger, særlig for å unngå mye inngrep i den sørvestre, antatt biologisk mest verdifulle delen av området, dels også de sentrale delene, og forsøke å holde inngrepene
i størst mulig grad til de østre og øvre delene. Dette medførte høsten 2020 to alternative utbyggingsløsninger, se figur 3 og 4 under.
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Figur 3 Alternativ 4b, med en utbyggingsløsning som innebærer at veien opp til hyttene bare går i østre del av planområdet og ikke berører sørvestre deler. De fleste hyttene ligger i øvre deler av aktuelt utbyggingsområdet, med spredte tomter i vestre og sentrale deler. Sirklene på kartet viser til funnsteder for rødlistede beitemarksopp (slik disse var kjent våren
2020, mens det ble funnet flere høsten 2020).
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Figur 4 Alternativ 5b, med en utbyggingsløsning der veien svinger mot vest og ligner noe mer på opprinnelig planskisse
enn på alternativ 4b. I likhet med alternativ 4b ligger også her de fleste hyttene i øvre deler av aktuelt utbyggingsområdet,
mens det er litt andre plasseringer av de spredte hyttene i østre og sentrale deler. Sirklene på kartet viser til funnsteder
for rødlistede beitemarksopp (slik disse var kjent våren 2020, mens det ble funnet flere høsten 2020).

Samtidig med utbyggingen vil det være behov for å sette opp anleggsbrakker og plassere utstyr innenfor eller nær planområdet. Et forslag til riggplan ble derfor utarbeidet i oktober 2020 og er gjengitt under. Deler av utstyret er tenkt plassert i et vegkryss litt nede i etablert hyttefelt, mens andre
deler er tenkt plassert på aktuell fremtidig hyttetomt i sørøstre del av planområdet.
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Figur 5 Foreslått riggplan for utbyggingen av hyttefeltet på Øvre Gorset, slik planene forelå i 15.10.2020. Mottatt fra oppdragsgiver.

Utbygger har også ønsket å konkretisere planene ytterligere, blant annet for å tydeliggjøre hvilke
hensyn som skal tas til naturmangfoldet. Denne momentlista er gjengitt i vedlegg 1 og denne rapporten baserer seg på at denne blir fulgt opp ved eventuell realisering av planene. I tillegg til dette
inneholder regelverket for fritidsbebyggelse i Oppdal kommune blant annet en viktig bestemmelse
om at maksimalt kan sum av bebygd og inngjerdet areal utgjøre 40% av tomtearealet (Oppdal kommune 2018). For tomtene som er planlagt på Øvre Gorset, på grovt sett mellom 600 og 800 m2, så
innebærer dette at inngjerdet areal vil begrense seg til mellom 240 og 320 m2.

Figur 6 Sentrale og nedre deler av utbyggingsområdet sett fra østkant og mot sørøst. Nærområdet til fotoståstedet har
noe naturverdi, mens kjerneområdene ligger på de åpne partiene i bakgrunnen. Foto: Geir Gaarder
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3 METODE OG MATERIALE
3.1 Metodikk
Tiltaket faller ikke inn under «Forskrift om konsekvensutredninger» etter plan- og bygningsloven
som setter omfattende krav til planprosess og omfang. Metoden som følges er avledet fra Statens
vegvesen sin Håndbok V712 «Konsekvensanalyser» (Statens vegvesen 2018) og forenklet for å tilpasses mindre inngrep. Likevel skal den være grundig nok til å svare ut prinsippene i Naturmangfoldlovens §§ 8-12. Når det gjelder anvendelsen av håndbok V712 er det grunn til å bemerke at
denne metodikken ikke er særlig godt tilpasset slike småinngrep som i dette tilfellet. I nær framtid
vil Miljødirektoratet komme med en mer generell veileder, men hvordan utformingen av denne blir
er ikke kjent når denne rapporten skrives.
Naturmangfoldloven (LOV-2009-06-19-100) stiller krav til hvordan naturmangfoldet skal vektlegges
ved utøving av offentlig myndighet. § 7 fastslår da at prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn. Denne
rapporten fokuserer særlig på §§ 8-10 mens § 11 er overlatt til utbygger å svare ut. § 12 besvares i
noen grad her, men hoveddelen av dette overlates også til utbygger.
§8 – (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er
rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

§9 – (føre-var prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap
om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade
på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal
ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.
§10 – (økosystemtilnærming og samlet belastning) En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut
fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for.
§11 – (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er
urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.
§12 – (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en
samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir
de beste samfunnsmessige resultater.

Operativ metode
Metoden til Statens vegvesen (2018) består av 3 sentrale begreper. Verdi, påvirkning og konsekvens:
• Verdi: Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område er.
• Påvirkning: Med påvirkning menes en vurdering av hvordan 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.
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Kriterier for registreringskategorier, verdisetting og påvirkning er gitt nærmere beskrivelse i metoden til Statens vegvesen (2018). I tabellen under er det redegjort for registreringskategoriene som
danner grunnlaget for verdisetting av arealer. I tillegg er det viktig å registrere forekomster av fremmede arter i de høyere risikokategoriene for å vurdere påvirkning og konsekvens.

Kategori
Landskapsøkologiske
funksjonsområder

Vernet natur

Viktige naturtyper

Beskrivelse
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.
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Områder som oppfyller en økologisk funksjon for en art
Økologiske funksjonsområder for arter

Omfatter områder i ferskvann, brakkvann, kystvann og på land

Geosteder

Et avgrenset område som representerer en del av vår geologiske arv

Omfatter arealer med viktige økologiske funksjoner som ikke fanges opp av naturtypenivået

Naturfaglig grunnlag
Inndeling av naturmangfoldet er i hovedsak med grunnlag i arter, slik disse er delt inn og kan gjenfinnes blant annet i Artsdatabanken (2020) sitt Artskart. Naturtyper er delt inn i henhold til Natur i Norge
(NiN), og for nærmere gjennomgang og definisjon av disse vises det her bare til blant annet Artsdatabanken sine hjemmesider og Brattli m.fl. (2017).
Sentrale grunnlag for verdisettng av arter og naturtyper ligger i de nasjonale rødlistene for arter (Henriksen & Hilmo 2015) og naturtyper (Artsdatabanken 2018a). Også fremmedarter kan i en del tilfeller
være viktige, om enn som mer negative indikatorer på verdi, se Artsdabanken (2018b). For å få en
operativ verdisetting av naturtypelokaliteter er her Miljødirektoratet (2015) sine utkast til faktaark
for verdifulle naturtyper benyttet. Miljødirektoratet har de siste par årene utviklet et nytt system for
verdisetting av naturtyper, men 2019 har vært en overgangsfase og av praktiske årsaker er ikke det
nye systemet anvendt her.

3.2 Materiale
Eksisterende, kjent kunnskap om naturmangfoldet er innhentet gjennom ulike enkelt tilgjengelige
kilder på Internett, der særlig Miljødirektoratet (2020) sin Naturbase har vært sentral, men også
Artsdatabanken (2020) sitt Artskart.
Kulturlandskapet nord og øst for Oppdal sentrum har vært kartlagt for verdifulle naturtyper i et par
omganger, både av Jordal (2009) og Larsen & Gaarder (2014). Basert på sistnevnte kilder ligger det
nå inne i Naturbase (Miljødirektoratet 2019) en vel 200 dekar stor hagemark av verdi svært viktig –
A (Gorset – ID BN00049887), som blant annet dekker hele planområdet for det aktuelle hyttefeltet.
Denne har følgende omtale:
” Verdibegrunnelse: Med grunnlag i faktaark for hagemark fra våren 2014 oppnår lokaliteten høy
vekt på størrelse (60 daa), typevariasjon (mer enn 3 grunntyper), tilstand, artsmangfold (over 30
tyngdepunktarter), rødlistearter (forekomst av EN-art og 3 VU-arter) og landskapsøkologi (innenfor
stort helhetlig kulturlandskap), mens det er usikkert hva slags vekt forekomst av store gamle trær
gir. Dette gjør at lokaliteten har en klar A-verdi.
Innledning: Områdebeskrivelsen er utarbeidet av Bjørn Harald Larsen i Miljøfaglig Utredning
4.12.2014 basert på eget feltarbeid 11.8.2014, i forbindelse med naturtypekartlegging på nordsiden
av Oppdal sentrum på oppdrag fra Oppdal kommune (Larsen & Gaarder 2014). Lokaliteten er også
tidligere registrert i Naturbase (BN00042581) basert på kartlegging av John Bjarne Jordal 12.8. og
21.8.2008 i forbindelse med supplerende naturtypekartlegging i kommunen (Jordal 2009). Beskrivelsen er nå oppdatert i samsvar med ny mal og utvidet noe mot nordøst som følge av bedre undersøkelser.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger litt nordøst for Oppdal sentrum, ovenfor gårdene i
Gorsetgrenda. Flere gjerder deler lokaliteten, men naturtypen er såpass ensartet i hele området at
Jordal (2009) vurderer dette som en lokalitet på tvers av eiendomsgrenser. Den består av hagemark
og naturbeitemark i mosaikk, og avgrenses mot sør og vest av kulturenger, mens det i nordvest og
sørøst er beiteskog. I nordøst danner en alpintrase avgrensningen, og i nord er det gjerde mot
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innmark på Busætra. Berggrunnen virker middels rik og består antagelig delvis av fyllitt. Innslag av
enkelte steinblokker i partier ute på engene.
Naturtyper og utforminger: Stort beitemarksområde med mosaikk av naturbeitemark, hovedsakelig
rik beiteeng, og hagemark (bjørkehage). Jordal (2009) beskriver lokaliteten slik: “Vegetasjonen er
dominert av lysåpne hagemarker med gras- og urterik undervegetasjon (i slekt med C2c - lågurtutforming av høgstaudebjørkeskog) med alle overganger mot åpen naturbeitemark som for det meste
kan klassifiseres som G8 (frisk/tørr, middels baserik eng), men også med overganger mot G12
(våt/fuktig, middels næringsrik eng) og mot G7b (dunhavreeng). Hagemarkene er i stor grad så lysåpne at undervegetasjonen best kan beskrives som G7/G8 over en stor del av arealet. Tre- og busksjiktet består av bjørk og noe einer. Det finnes også flere partier som kan beskrives som beita rik til
ekstremrik myr (M2, M3) med arter som hårstarr, gulsildre, breiull, gulstarr, jåblom og fjellfrøstjerne.” I tillegg finnes også små kalkrike kildesig.
Artsmangfold: Karplantefloraen relativt artsrik og J. B. Jordal fant i 2008 bla. følgende arter (rødlistestatus oppdatert til 2010-versjonen); aurikkelsveve, bakkesøte (NT), bjørnebrodd, blåklokke, breiull, dunhavre, dvergjamne, engfiol, enghumleblom, engsmelle, fjellfrøstjerne, fjellgulaks, fjelløyentrøst, fjelltimotei, gulflatbelg, gulsildre, gulstarr, harerug, hvitbladtistel, hvitmaure, hårstarr, hårsveve, jonsokkoll, jåblom, karve, kattefot, kildeurt, kjerteløyentrøst, kornstarr, lundrapp, marinøkkel,
myrfrytle, myrklegg, myrsauløk, prestekrage, rødknapp, skogkløver, småbergknapp, småengkall,
småsivaks, småtranebær, sumphaukeskjegg, sumpmaure, sveltull og teiebær. I 2014 ble mange av
de samme artene registrert, bla. antatt engbakkesøte (NT). Jordal (2009) registrerte 8 rødlistede
beitemarksopper på lokaliteten; grå narremusserong (EN), fiolett greinkøllesopp (VU), lillagrå rødspore (VU), melrødspore (VU) og Entoloma atrocoeruleum (NT), ravnerødspore (NT), tyrkerrødspore
(NT) og gulfotvokssopp (NT). Andre registrerte beitemarksopper var blåstilket rødspore, bronserødspore, blyblå rødskivesopp, silkerødspore, mørktannet rødspore, gul vokssopp, mønjevokssopp og
kjeglevokssopp. Bare en liten del av lokaliteten i nordvest ble undersøkt i august 2014, og her ble det
gjort 2 funn av lillagrå rødspore og ett av ravnerødspore, samt at tjærerødspore og beiterødspore
ble registrert. Det er fortsatt stort potensial for å finne nye rødlistede beitemarksopper i området.
Påvirkning: Lokaliteten ble beitet av sau både i 2008 og 2014, og beitetrykket var moderat og avbeitingen jevn. Gjødslingshistorikken er ikke kjent, men særlig de øvre delene av lokaliteten framstår
som ugjødslet. Det går en i hovedsak graskledd traktorvei opp til Buasætra. Et par mindre granplantefelter finnes, samt noe naturlig forynget gran. Mindre grøfter er også observert. Noen mindre rydningsrøyser tyder på tidligere utnyttelse til slåttemark og eventuelt små åkrer.
Fremmede arter: Ingen registrert.
Råd om skjøtsel og hensyn: Det er viktig å opprettholde et fortsatt godt beitetrykk, samtidig som
det vil være positivt å benytte storfe i tillegg til sau (eller i stedet for). Gjødsling og tilleggsforing vil
forringe naturverdiene og kan på sikt ødelegge dem helt.
Landskap: Det er mye beitemark og ennå også ganske mye naturbeitemark i Oppdal kommune. Lokaliteten er samtidig del av et nesten sammenhengende belte av slike miljøer nord og nordøst for
Oppdal sentrum.”
I den nye rødlista for arter (Henriksen & Hilmo 2015) står samtlige rødlistearter som her er nevnt
fortsatt oppført, men melrødspore og lillagrå rødspore har fått nedjustert sine kategorier til nær
truet (NT), som følge av bedre kunnskapsgrunnlag.
Ikke alle artene som står oppført i beskrivelsen er funnet innenfor planområdet. Et søk på Artskart
(Artsdatabanken 2020) viser at grå narremusserong, lillagrå rødspore (flere funn), melrødspore og
bakkesøte har vært påvist innenfor området. Gulfotvokssopp og Entoloma atrocoeruleum har vært
funnet i nærområdet, mens arter som fiolett greinkøllesopp, ravnerødspore og tyrkerrødspore alle
har vært funnet noe lenger vest.
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Figur 7 Utsnitt av Naturbase (Miljødirektoratet 2019) for Gorset i Oppdal, der de grønnskraverte arealene viser verdifulle
naturtyper.

I tillegg ble det i 2019 og 2020 gjennomført flere befaringer i området. Den første ble utført 27. mai
2019 av Geir Gaarder, sammen med blant annet utbygger. Deler av karplantefloraen samt naturtyper
ble da grovt vurdert. En ny befaring ble foretatt 30. august 2019 av Geir Gaarder, sammen med utbygger, der hovedvekten ble lagt på å fange fruktifiserende beitemarksopp. I tillegg foretok John
Bjarne Jordal ytterligere et forsøk alene på å registrere beitemarksopp 9. september 2019. På Artskart
(Artsdatabanken 2020) kommer det også fram at Terje O. Nordvik var i samme område og fant beitemarksopp 21. september. Ingen av de to siste turene frambrakte likevel særlig mye nytt sammenlignet med kartleggingen i august. I august 2019 ble det tatt flere belegg av beitemarksopp og tre av
disse ble sendt til Bálint Dima ved Eötvös Loránd University i Budapest for DNA-sekvensering. Resultater ble mottatt i slutten av april 2020 og er omtalt i resultatene.
Også høsten 2020 ble det tatt en befaring i området. Denne var så sent som 13 oktober, et tidspunkt
som vanligvis innebærer en del frost og at det er lite å finne av sopp. Som følge av en relativt mild
høst så var det derimot positivt nok gode forhold for beitemarksopp her ved denne befaringen og det
ble gjort en rekke funn, også av rødlistearter.
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4 REGISTRERINGER OG NATURVERDIER
Den tidligere naturtypebeskrivelsen (Larsen & Gaarder 2014) fanger langt på vei godt opp verdiene
innenfor planområdet. Det ble på bakgrunn av nye inngrep, flybildetolkning og befaringene i 2019 og
2020 funnet grunnlag for mindre justeringer av naturtypegrenser både i nedkant og i østkant av planområdet. Revidert avgrensning er vist i figur 8 under.

Figur 8 Forslag til revidert avgrensning av naturtypelokalitet BN00049887Gorset, der grønn farge viser opprinnelig grense,
mens rød strek er nytt forslag. Nye hyttetomter med tilhørende anleggsvirksomhet tilsier noe reduksjon i sørøst, mens det
går engsamfunn litt ut i alpintraséen i øst som tilsier en mindre utvidelse der.

Selv isolert sett vil planområdet som naturtypen naturbeitemark kunne oppnå verdien svært viktig –
A, som følge av artsmangfoldet i kombinasjon med påvirkning eller tilstand. Planområdet vil oppnå
høy vekt på både artsmangfold (en sterkt truet art og to sårbare arter), størrelse (30 dekar), tilstand
(uten særlig gjengroing, godt beitetrykk) og påvirkning (ingen inngrep eller påvirkning av fremmede
arter), samt minst høy vekt på kjennetegnende arter (langt over 30 arter når beitemarksopp er inkludert). Lokaliteten vil også oppnå høyeste verdi (svært stor verdi) etter Statens vegvesen (2018) sin
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håndbok V712, som økologisk funksjonsområde for arter, siden det her blant annet forekommer en
art (grå narremusserong) som er sterkt truet (EN) nasjonalt og samtidig også globalt truet.
Planområdet kan grovt splittes i et par delområder. De mest åpne og artsrike engarealene virker å
ligge som et bredt belte i sørvestre hjørne av området og dels videre mot øst. I en bratt skråning på
oversiden har det nok helst også vært artsrik og bra før, men der er det en del gjengroing nå av einer,
samt begynnende oppslag av lauvskog (bjørkekratt). På de åpne partiene her er det påvist en god del
beitemarksopp, inkludert en sterkt truet art, og potensialet for å finne flere slike er meget høy.
Ovenfor der igjen så kommer en til partier med litt skiftende kvalitet, dels med ganske artsrike og
velutviklede engflekker, men også innslag av små kildesamfunn og delvis med preg av rydding av bjørk
for noen år siden (et positivt tiltak for bevaring av naturverdiene). I tillegg et par små rygger som nok
er såpass populære som liggeplasser for husdyrene at de har blitt ganske oppgjødslet av den grunn
og derfor er mer artsfattige enn bakkene nedenfor. Også her forekommer flere rødlistede og dels
truede beitemarksopp. Skogspreget og innslaget av kildemiljøer (som er verdifulle i seg selv, men i
dette området likevel av mindre verdi enn de mer veldrenerte beitemarkene) øker oppover lia.
I kantsoner mot øst, nord (der også på oversiden av avgrenset planområde), samt vest, er det høyere
dekning av skog og svakere engpreg. Dels snakker en her om hagemark (tresatt naturbeitemark/seminaturlig eng) og dels om skogsbeiter. Også disse har naturverdi, både isolert sett og i sammenheng
med øvrige beitemarker, men klart lavere enn de åpne naturbeitemarkene.
Under feltarbeidet i 2019 og 2020 ble ikke bakkesøte (NT) gjenfunnet. Dagens status for bakkesøte
er å betrakte som usikker. Den kan være utgått og den kan være oversett. Grå narremusserong ble
derimot gjenfunnet høsten 2020 og registrerte koordinater ligger så tett opp til den gamle registreringen at dette antas å dreie seg om samme individ.
I 2019 ble det også gjort et par gjenfunn av lillagrå rødspore (NT) og melrødspore (NT). I tillegg ble
enkelte arter som tidligere bare er funnet andre steder innenfor naturtypelokalitet påvist i planområdet, både ravnerødspore (NT) og tyrkerrødspore (NT). Samtidig ble det både høsten 2019 og i 2020
påvist enkelte nye arter for naturtypelokaliteten, inkludert rødlistearter som svartblå rødspore (NT),
rombesporet rødspore (VU), bittervokssopp (NT), brun engvokssopp (VU), rødskivevokssopp (NT),
skifervokssopp (NT) og musserongvokssopp (NT). Alle artene tidligere funnet andre steder i kommunen.
Anmerking 1: Soppsesongen i 2019 var dessverre forholdsvis dårlig i Oppdal kommune. Fruktifiseringen av sopp virket gjennomgående sparsom i naturbeitemarkene som følge av for lite nedbør på
ettersommeren og tidlig høst. Selv om feltarbeidet på høsten 2019 ble forsøkt tilpasset optimale tidspunkt for fruktifisering, og nok traff ganske godt, så ble det funnet sparsomt med sopp her. Soppsesongen 2020 var sannsynligvis stort sett heller ikke så god, men undersøkelsestidspunktet traff antagelig meget godt og det var jevnt god forekomst av beitemarksopp i området. Nøyaktig antall funn
ble ikke telt opp (og er uansett vanskelig å anslå), men det dreier seg om mange ti-talls, antagelig
mellom 50 og 100 registreringer av antatt ulike mycel (individer, ikke fruktlegemer). Samlet sett vurderes undersøkelsene nå å gi et ganske godt bilde av hvordan beitemarksoppene fordeler seg innenfor planområdet og hvordan artsdiversiteten er, selv om antall funn og antall arter opplagt vil kunne
økes ytterligere hvis en foretar flere kartlegginger i gode soppsesonger (eller forsøker å analysere
mangfoldet basert på gensekvensering av jordprøver).
Anmerking 2: Gensekvensering har ført til store endringer i forståelsen av den taksonomiske systematikken for en rekke arter de seinere årene. Dette gjelder også for beitemarksopp, der flere utredninger pågår, inkludert et stort, norskbasert prosjekt på rødsporer Entoloma. Dette er en av de største
soppslektene i Europa, med flere hundre arter beskrevet. En del av resultatene er publisert, og flere
gjenstår. Det er her klart at det blir store endringer i artsoppfatningen til denne slekta. En del arter
blir slått sammen med andre, men framfor alt skjer det store oppsplittelser av tidligere antatt gode
arter. I mange tilfeller er det snakk om såkalte kryptiske arter – dvs. arter som det hittil mangler
verktøy for sikker artsbestemmelse uten bruk av DNA-sekvensering. Et par belegg fra Øvre Gorset ble
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derfor høsten 2019 sendt til slik gensekvensering. Dette omfattet to av rombesporet rødspore Entoloma rhombisporum og ett av ravnerødspore Entoloma corvinum, da begge er gamle arter som vil bli
splittet opp i en rekke nye. Dette gav som resultat at korrekte, nye navn på disse innsamlingene er
Entoloma pararhombisporum og Entoloma violaceoserrulatum. Resultatene var ikke overraskende,
da disse to nye artene er blant de hyppigste som gamle funn av rombesporet rødspore og ravnerødspore viser seg å tilhøre. Dette innebærer samtidig at det ikke er spesiell grunn til å forvente endringer
i oppfatningen av rødlistestatus for disse to nye artene. I resten av rapporten opereres det derfor
med de gamle artsnavnene for disse to. Også for vokssopper Hygrocybe, skjer det store forandringer.
Dette gjelder blant annet for musserongvokssopp, som ser ut til å bli splittet i flere ulike arter. Funnet
fra Øvre Gorset vil etter planen bli innsendt for sekvensering, så på sikt vil navnet på funnet herfra
derfor kunne bli endret.
Tabell 1: Påviste rødlistearter innenfor planområdet for nytt hyttefelt på Øvre Gorset i Oppdal kommune.
Norsk navn

Latinsk navn

Rødliste

Koordinat Øst

Koordinat
Nord

Funnår

Grå narremusserong

Porpoloma metapodium

EN

536964

6942913

2008

Grå narremusserong
Rombesporet rødspore

Porpoloma metapodium

EN

536970

6942918

2020

Entoloma rhombisporum

VU

536909

6943039

2019

Brun engvokssopp

Hygrocybe colemanniana

VU

536922

6942960

2020

Svartblå rødspore

Entoloma chalybaeum

NT

536920

6943015

2019

Ravnerødspore

Entoloma corvinum

NT

536909

6943069

2019

Lillagrå rødspore

Entoloma griseocyaneum

NT

536949

6942993

2019

Lillagrå rødspore

Entoloma griseocyaneum

NT

536923

6943036

2019

Lillagrå rødspore

Entoloma griseocyaneum

NT

536890

6943005

2019

Lillagrå rødspore

Entoloma griseocyaneum

NT

536901

6942918

2019

Lillagrå rødspore

Entoloma griseocyaneum

NT

536941

6942981

2019

Lillagrå rødspore

Entoloma griseocyaneum

NT

536942

6942979

2008

Lillagrå rødspore

Entoloma griseocyaneum

NT

536965

6942938

2008

Lillagrå rødspore*

Entoloma griseocyaneum

NT

537015

6942969

2008

Melrødspore

Entoloma prunuloides

NT

536890

6943005

2019

Melrødspore

Entoloma prunuloides

NT

536897

6943956

2019

Melrødspore

Entoloma prunuloides

NT

536901

6942945

2019

Melrødspore

Entoloma prunuloides

NT

536917

6942889

2008

Tyrkerrødspore

Entoloma turci

NT

536923

6943036

2019

Musserongvokssopp

Hygrocybe fornicata

NT

536927

6942997

2020

Skifervokssopp

Hygrocybe lacmus

NT

536943

6942981

2020

Skifervokssopp

Hygrocybe lacmus

NT

536902

6942952

2020

Bittervokssopp

Hygrocybe mucronella

NT

536922

6942960

2020

Bittervokssopp

Hygrocybe mucronella

NT

536888

6942938

2020

Rødskivevokssopp

Hygrocybe quieta

NT

536963

6942916

2020

Rødskivevokssopp

Hygrocybe quieta

NT

536896

6942920

2020

Rødskivevokssopp

Hygrocybe quieta

NT

536888

6942933

2020

Bakkesøte

Gentianella camperstris

NT

536967

6942983

2008

*- Forekomsten er trolig gått tapt.
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Figur 9 Oversikt over funn av rødlistearter i og inntil planområdet basert på tabell 1 ovenfor. Funnet utenfor naturtypelokaliteten i øst er av lillagrå rødspore og er fra 2008. Denne forekomsten er sannsynligvis gått tapt som følge av inngrep i
etterkant. Blå farge er funn fra 2019 eller 2008, mens fiolett farge viser soppfunn fra 2020. Funnene er vist med sirkler
med radius rundt 10 meter, for både å kunne inkludere potensiell størrelse på mycel (dvs soppindivid) og usikkerhet i preissjon på koordinatene.

Utenom rødlistearter så er det også påvist flere ikke rødlistede beitemarksopp innenfor planområdet i 2019 og 2020. Dette omfatter arter som bronserødspore E. formosum, tjærerødspore E. poliopus, silkerødspore E. sericellum, beiterødspore E. sericeum, mørktannet rødspore E. serrulatum, hvit
køllesopp Clavaria falcata, elfenbenshette Mycena flavoalba, kjeglevokssopp Hygrocybe conica, liten vokssopp H. insipida, gul vokssopp H. chlorophana, skjør vokssopp H. ceracea, engvokssopp H.
pratensis, krittvokssopp H. virginea, papegøyevokssopp H. psittacina, mønjevokssopp H. coccinea,
skarlagenvokssopp H. punicea, honningvokssopp H. reidii og hvit kragesopp Stropharia albonitens.
Flere av disse artene ser ut til å kunne opptrer til dels tallrikt i området. I alt er det hittil funnet
minst 30 arter beitemarksopp innenfor planområdet.
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Figur 10 De mest åpne og samtidig noe av de antatt mest artsrike delene av naturbeitemarka i sørvestre del av planområdet, sett mot vest/nordvest, sammen med de viktigste kulturlandskapspleierne i området (sau). Foto: Geir Gaarder

Figur 11 Øvre deler av planområdet, sett mot nordvest. Skogen her blir stort sett liggende i kanten og dels over fastlagt
byggegrense for fritidseiendommer. Det er spredte stubber etter bjørk som har vært ryddet vekk, noe som vitner om en
hagemarkskarakter tidligere. Dette er absolutt en del av det store, verdifulle naturbeitemarksområdet, men samtidig er
mangfoldet av krevende og rødlistede kulturlandskapsarter vesentlig lavere enn lengre nede i området. Foto: Geir Gaarder
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5 PÅVIRKNING OG KONSEKVENS
Hele planområdet utgjør en del av en stor naturtypelokalitet av verdi svært viktig – A etter DNhåndbok 13 og svært stor verdi etter håndbok V712. Det er samtidig en svært viktig del av lokaliteten,
med stor variasjon og høy tetthet av rødlistearter, inkludert flere truede arter, der en art – grå narremusserong også er globalt truet. Det er derfor ikke grunnlag for å dele utredningsområdet opp i delområder, og det vurderes samlet i tabell 2. Påvirkningen innenfor planområdet vil likevel variere fra
ubetydelig endring til sterkt forringet, avhengig av følgende faktorer:
•

•

•
•

Sterkt forringet: All nedbygging, fjerning eller tilførsel av masser fører til at arealet blir sterkt
forringet som følge av at semi-naturlig eng går tapt. Dette omfatter også arealer bare brukt
under anleggsarbeidet, men der marka blir sterkt påvirket av aktivitetene. Restaureringstiden
vil være svært lang for slike inngrep på semi-naturlig mark (langt over oppsatt grense på 25
år).
Forringet: Alt øvrig areal som havner innenfor hyttegjerder (som vil variere fra 240 til 320 m2)
vurderes som forringet, da det er en stor fare, men ikke helt sikkert at semi-naturlig eng vil
gå tapt. Det samme gjelder alt øvrig areal som blir utsatt for kjøring med tunge kjøretøy eller
brukt som riggområde mv (men da uten fysiske inngrep av marka). Restaureringstiden for
mark utsatt for tunge kjøretøy antas å bli lang (i det minste over 10 år).
Noe forringet: Areal på hyttetomter, men utenfor inngjerdet areal. Her kan semi-naturlig eng
gå tapt, men det er også mulig den kan bevares.
Ubetydelig endring til noe forringet: Alt areal som ikke utsettes for anleggsaktiviteter og som
samtidig havner utenfor inngjerdete hyttetomter.

Nedenfor er det listet opp en grov veiledning for hvordan tap av rødlistearter og semi-naturlig eng
(naturbeitemark) vurderes å slå ut i dette prosjektet (skjønnsmessig vurdert, da håndbok V712 ikke
gir veiledning på dette punktet).
–
–
–

Alvorlig eller mest alvorlig miljøskade (- - - - /- - -): Tap av sterkt truet art (globalt truet).
Betydelig til alvorlig miljøskade (- - -/- -): Tap av enkelte sårbare arter eller mange forekomster
av nær truede arter.
Betydelig miljøskade (- -): Tap av enkelte nær truede arter som har flere forekomster innenfor
naturtypelokaliteten. Tap av en del av den sårbare naturtypen semi-naturlig eng.

5.1 Alternativ 4b
Alternativet innebærer vei opp gjennom planområdet og etablering av 10 hyttetomter innenfor området. Veien oppover med tilhørende skjæringer og fyllinger vil føre til tap av semi-naturlig eng. De
samme vil bygging av hyttene med tilhørende anlegg som gårdsplass, garasjer mv. Også for øvrig
tomteareal, særlig det som blir inngjerdet, er det stor fare for at semi-naturlig eng med tilhørende
arter går tapt.
Mer konkret innebærer alternativet sannsynligvis at enkelte forekomster av nær truede arter går
tapt, som lillagrå rødspore, bakkesøte, melrødspore og musserongvokssopp, mens det er usikkerhet
knyttet til enkelte andre forekomster (brun engvokssopp, bittervokssopp).
Samlet vurderes alternativet å medføre betydelig til alvorlig miljøskade.

23

5.2 Alternativ 5b
Alternativet innebærer vei opp gjennom planområdet og etablering av 10 hyttetomter innenfor området. Veien oppover med tilhørende skjæringer og fyllinger vil føre til tap av semi-naturlig eng. De
samme vil bygging av hyttene med tilhørende anlegg som gårdsplass, garasjer mv. Også for øvrig
tomteareal, særlig det som blir inngjerdet, er det stor fare for at semi-naturlig eng med tilhørende
arter går tapt.
Mer konkret innebærer alternativet at sannsynligvis går en forekomst av en sårbar art (brun engvokssopp) og flere forekomster av nær truede arter tapt, som lillagrå rødspore, bakkesøte, melrødspore, bittervokssopp, skifervokssopp, rødskivevokssopp og musserongvokssopp, mens det er usikkerhet knyttet til enkelte andre forekomster av de samme nær truede artene.
Samlet vurderes alternativet å medføre alvorlig miljøskade.

5.3 Felles vurdering
Forskjellen mellom alternativ 4b og 5b ligger særlig i vegframføringen som for sistnevnte sin del vil
gå gjennom et av partiene med høyest frekvens av rødlistearter, noe alternativ 4b i sin helhet ser ut
til å unngå. Plasseringen av tomt BFF 2 vil også bli noe mer uheldig og kunne berøre sterkere flere
forekomster av rødlistearter. Veien vil i tillegg for alternativ 5b medføre en del mer skjæring og fylling innenfor sentrale deler av engsamfunnene enn hva alternativ 4b fører til. Til sist kan vurderes
tomt BFF 1 som litt mer uheldig for alternativ 5b enn for alternativ 4b.
NB! Vurderingene er ikke bare basert på påviste naturverdier. I tillegg må føre-var-prinsippet her
tillegges vekt i forhold til forekomst av rødlistearter. Det er sannsynlig at forekomsten av rødlistede
sopp er en del høyere enn hva som hittil er dokumentert, se nærmere omtale i kapittel 4 og 7. Dette
er medvirkende til at det innenfor og nær kjente forekomster av rødlistearter blir noe heving av negative konsekvenser av inngrep, mens denne bare heves i mindre grad utenfor disse arealene.
Tabell 2. Konsekvens for naturmangfoldet i planområdet i Øvre Gorsetgrenda, Oppdal.
Alternativ

Verdi

Påvirkning

Vurdering

Konsekvens

4b

Stor

Varierende fra
sterkt forringet
til ubetydelig
endring

10-15 dekar av en sårbar naturtype går tapt. Tap av
noen nær truede arter.

- -/- - -

Varierende fra
sterkt forringet
til ubetydelig
endring

10-15 dekar av en sårbar naturtype går tapt. Tap av en
sårbar art og flere nær truede arter.

---

5b

Stor
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Betydelig til alvorlig miljøskade for
området
Alvorlig miljøskade for området

Figur 12 Sørøstre kantsone til planområdet i forgrunnen, og en allerede utbygd tomt innenfor etablert planområde bakenfor. De planlagte hyttene i feltet som utredes her skal etter planen avvike vesentlig fra dette, med både mindre hytter og
ikke minst mye mindre utbygd areal. Slike hytter som vist på dette bildet er omtrent totalt ødeleggende for naturverdiene
og lar seg ikke forene med en miljøvennlig utbygging som ivaretar naturverdiene. Ved utbygging av denne tomta gikk det
ganske opplagt tapt rødlistearter. Foto: Geir Gaarder.

Figur 13 En svakt utformet haug/rygg sentralt i planområdet. Inngrepsomfanget her vil avhenge noe av valg av utbyggingsalternativ, men vegen vil sannsynligvis uansett komme ganske nær fotoståstedet og dermed medføre at blant annet en
forekomst av rødlistearten musserongvokssopp går tapt. Det er også planlagt hytter på dette litt flatere partiet, men samtidig har mye av det et såpass oppgjødslet preg (sikkert fordi dyrene utvilsomt gjerne vil ligge her og oppholde seg her
mye) at verdiene for artsmangfoldet er vesentlig mindre enn oppe på og på sørkant av den lave ryggen. Foto: Geir Gaarder
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6 SAMLET BELASTNING
På nasjonalt nivå så viser naturindeksen for gras- og urterik mark en relativt lav verdi (0.47, der verdien 1 er intakt mens verdien 0 er helt ødelagt) som følge av en pågående negativ utvikling over lang
tid (Framstad 2015). De skriver videre at det er mindre endringer fra 1990 og framover, men at den
negative utviklingen fortsetter. Videre vurderes arealbruk som viktigste påvirkningsfaktor. Regionalt
så er det tydelig at trenden også er negativ i den regionen Oppdal er ført opp under. Den virker klart
mer negativ her enn i nabodalførene på Østlandet, men litt mindre negativ enn kystområdene i vest
og lavlandet i nord, se figur 14 under.
Lokalt er det nylig utført en utredning av samlet belastning for et hyttefeltområde i Oppdal kommune,
i Skardalen og Gjevillvassdalen (Gaarder mfl. 2020). Denne gir ingen klare data for trenden i kommunen, men det vurderes der at samlet belastning av fortetting av hyttefeltet trolig vil være stor negativ,
ikke bare som følge av hyttebygging, men også infrastruktur knyttet til hyttene og ulike andre typer
inngrep (på mer generelt nivå nevnes både industri/serviceutbygginger, kraftutbygginger, oppdyrking
mv.). Oppdal er en av landets største hyttekommuner, med mange og dels store utbygginger i nyere
tid, til dels i landskap med opprinnelig mye semi-naturlig eng.
Arealet med semi-naturlig eng som vil gå tapt som følge av en hytteutbygging innenfor planområdet
er lite (under 15 dekar). Den samlede belastningen på naturtypen er likevel svært høy i Norge og
dette gjelder også regionalt. Den samlede belastningen er også høy i Oppdal kommune, om enn muligens noe lavere enn i et regionalt/nasjonalt perspektiv. Og, den samlede belastningen i nærområdet, dvs innenfor et areal i en avstand på et par kilometer fra Oppdal sentrum vurderes som høy til
svært høy. Nedgangen der har historisk vært moderat, men omfattende hyttebygging i nyere tid har
gjort at tilbakegangen her er sterkere enn i det meste av kommunen for øvrig. Samtidig har dette
vært en del av kommunen med en høy andel semi-naturlig eng.
Det er vanskelig å vurdere om tålegrensene for noen av artene i området er nådd eller kan være nær
ved. Siden ingen sterkt truede arter er kjent å gå tapt, bare noen nær truede og kanskje sårbare arter,
virker ikke dette likevel spesielt sannsynlig. Det er snakk om arter som fortsatt har mange forekomster både lokalt og regionalt (i det minste ut fra nåværende, kjent artsforståelse), og det er bare en til
noen få individ som vil gå tapt.
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Figur 14 Naturindeks for gras- og urterik mark, noe som i stor grad kan betraktes som semi-naturlig eng. Hentet fra Framstad
(2015).
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7 BESLUTNINGSRELEVANT USIKKERHET
Statens vegvesen sin håndbok V712 (2018) presiserer at det er viktig å klarlegge hvor sikre forutsetningene for analysene er, med andre ord redegjøre for eventuell usikkerhet.
Registreringsusikkerhet: Planområdet er lite og oversiktlig. Kunnskapen om naturtyper og karplanteflora er ganske god, men det er litt uklart hva partiene med tresetting skal tilhøre (hagemark, gjengroende åpen semi-naturlig beitemark, fastmarkskogsmark) og det er noen kildepregede partier der
også naturtype kan være vanskelig å fastslå. Lav, moser og fugler er i begrenset grad undersøkt. Virvelløse dyr er ikke undersøkt. Det er derimot lett en del etter beitemarksopp, og da flere besøk i tre
ulike sesonger.
Usikkerhet i verdi: Samlet naturtypeverdi vurderes som ganske sikker. Derimot er det noe usikkerhet
i vurderingen av variasjon i verdi innenfor planområdet. Deler har en såpass høy tetthet av rødlistearter og en vegetasjonsstruktur at verdien (høyeste verdi – A) virker sikker. I andre deler er vegetasjonsstrukturen derimot mer uklar og det er hittil gjort få eller ingen funn av rødlistearter. Dette betyr
likevel ikke at det ikke forekommer slike der. Særlig marklevende sopp (inkludert beitemarksopp),
som her er ei helt sentral organismegruppe, kan være svært utfordrende å fange opp på en dekkende
måte. Jordal (2013) har diskutert dette på basis av egne erfaringer og litteraturkilder, og viser bl.a. til
at en bare kan forvente å fange opp 20-40% av artene ved første besøk, selv om besøket skjer i «beste
soppsesongen». For antall forekomster av de aktuelle artene må en forvente at den prosentvise andelen vil være ennå lavere. Antallet rødlistearter ble fordoblet fra 2008 til 2019 og tredoblet i 2020.
Ved nye besøk er det all grunn til å regne med ytterligere økning, selv om det er grunn til å tro at
denne vil være redusert. Kanskje er det ikke mye over halvparten av reelt antall arter som hittil er
påvist her. Virkelig artsrike lokaliteter, som dette er et sannsynlig eksempel på, kan ha både 20 og 30
ulike arter rødlistede beitemarksopp. Kulturmarkseng/semi-naturlig eng, inkludert naturbeitemark,
regnes som et sentralt hot-spot-miljø for truede arter i Norge (Sverdrup-Thygeson et al. 2011). I slike
miljøer kan tettheten av truede arter bli svært høy, og artene kan til dels være konsentrert til enkelte
deler av miljøene (bl.a. egne erfaringer). Sannsynligheten for å finne flere rødlistede og truede arter
vurderes derfor som høyest innenfor og nær ved stedene der slike tidligere er funnet i området (se
kartet i figur 9).
Usikkerhet i påvirkning: Utbyggingsplanene for tiltaket er forholdsvis detaljerte, se figur 3-5. Samtidig gir momenlista (se vedlegget) viktige føringer for utbyggingen og framtidig bruk av hyttefeltet,
som i denne rapporten også antas å redusere usikkerheten i påvirkning. Samlet sett framstår planene
som forholdsvis konkrete og gir i utgangspunktet vesentlig mindre usikkerhet enn mange andre hytteplaner. Likevel må det konkluderes med at det fortsatt gjenstår en del usikkerhet i påvirkning. Dette
simpelthen fordi utbyggingen vil skje innenfor et område med store naturverdier, deriblant tett innpå
mange forekomster av rødlistearter. Selv små endringer av utforming, og/eller uhell og tilfeldigheter
i anleggsfasen, kan gi merkbare endringer i konsekvensene. Det er også uansett vanskelig å forutse
fullt ut hvordan driftsfasen vil forløpe. Vil bruken av hyttene og holdningene til beitende husdyr rundt
dem påvirke hytteeierne i positiv eller negativ retning for framtidig husdyrhold? Hytteeierne vil fortsatt ha et handlingsrom i sin anvendelse av egen hyttetomt, og vil de der ta større eller mindre hensyn
til naturverdiene enn det som er vanlig i norske hyttefelt?
Usikkerhet i vurdering av konsekvens: Det er en del usikkerhet i konsekvens. Dette skyldes at selv
om usikkerheten i samlet verdi er ganske liten og planene ganske detaljerte, så gjenstår en del usikkerhet i påvirkning som det er vanskelig å bli kvitt.
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8 NATURMANGFOLDLOVEN §§ 8-12
Naturmangfoldlovens § 7 sier: «Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved
utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning
av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.»
I påfølgende delkapitler kommer en gjennomgang av §§ 8-12, og vurdering av hvorvidt disse er besvart.

8.1 § 8 – Kunnskapsgrunnlaget
Før undersøkelsene i 2019 og 2020 var kunnskapsgrunnlaget i planområdet middels godt. Dette inkluderte både naturtypebeskrivelse (som i tillegg hadde vært revidert basert på supplerende kartlegging en gang) og konkrete undersøkelser innenfor planområdet av sentrale organismegrupper som
karplanter og beitemarksopp. Kunnskapsgrunnlaget ble samtidig vesentlig bedret gjennom flere supplerende kartlegginger i og inntil planområdet i 2019 og 2020 på tidspunkt som var godt egnet til å
fange opp relevante arter, og slike ble det da også funnet en del av. I tillegg foreligger ganske detaljerte utbyggingsplaner inkludert en momentliste for utbyggingen og bruken av hyttefeltet. Grunnlaget både for verdisetting og påvirkning vurderes derfor som forholdsivs godt og sannsynligvis klart
høyere enn for de aller fleste norske hyttefelt.

8.2 § 9 – Føre-var-prinsippet
Samlet sett medfører det relativt høye kunnskapsgrunnlaget at behovet for bruk av føre-var-prinsippet er lite. Dette er likevel benyttet i noen grad som følge av at naturverdiene er store innenfor planområdet og mye av utbyggingen kommer svært nær eller i direkte berøring med disse, ikke minst
forekomster av rødlistede og truede arter.

8.3 § 10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning
Økosystemtilnærmingen og den samlede belastningen står beskrevet i kapittel 6.

8.4 § 11-12 Kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Dette skal synliggjøres av utbygger. For det aktuelle tiltaket bør det her kommenteres at det har vært
flere befaringer i områder i planprosessen for å vurdere hvordan den beste planløsningen av hensyn
til naturmangfoldet kan være. Det er også utarbeidet egen riggplan (se figur 5), der hensyn i anleggsfasen er forsøkt inkludert. I tillegg kommer momentlista (se vedlegg) som ytterligere begrenser faren
for miljøskader av utbyggingen. Det er med andre ord gjort flere initiativ og tilpasninger fra utbygger
for å tilfredsstille kravene i disse to paragrafene.
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9 AVBØTENDE OG KOMPENSERENDE TILTAK
OG OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER
I dette kapittelet foreslås tiltak for å unngå, begrense, istandsette og hvis mulig, kompensere for vesentlige skadevirkninger for naturverdier både i anleggs- og driftsfasen.

9.1 Avbøtende tiltak
Det viktigste avbøtende tiltaket vil være å begrense antall hytter innenfor utbyggingsområdet. Det
meste effektive konfliktreduserende grepet da vil være å ta vekk 2-3 av de sentralt plasserte hyttene, mens en beholder hyttene i øvre og dels østre deler av planområdet. Dette vil ganske sikkert
føre til at enkelte forekomster av rødlistearter blir bevart, samtidig som det blir et større, mer sammenhengende areal med semi-naturlig eng som fortsatt kan holdes i hevd.
Også andre avbøtende, konfliktdempende tiltak kan ha en positiv effekt:
-

-

-

-

-

Restriksjoner på opparbeiding av hyttetomtene utenfor areal som blir direkte nedbygd.
Flere hyttetomter vil bli liggende på semi-naturlig eng, som blir ødelagt ved fysiske inngrep.
Restriksjoner på opparbeiding, eksempelvis planering og jordbearbeiding for å lage plen eller store blomsterbed/kunstige parkanlegg, vil øke sannsynligheten for at mer areal med
semi-naturlig eng med tilhørende rødlistearter blir bevart på hyttetomtene. Et fokus og et
mål om å etablere «naturtomter» i hele planen vil med andre ord være konfliktdempende.
Restriksjoner på tilplanting, særlig med ulike treslag, men også fremmedarter blant busker
og urter, vil være en fordel. Trær generelt fordi mange treslag (inkludert stedegne treslag
som bjørk, gran og furu) gjennom sin mykhorriza (sopprot) utgjør en konkurranse og lokal
trussel mot rødlistede beitemarksopp. Fremmedarter (av alle typer planter) fordi enkelte av
disse kan spre seg ut i naturen og fortrenge stedegne arter. Det er grunn til å merke seg at
Oppdal har en naturlig svært rik flora med mange vakre blomsterplanter som bør kunne
egne seg godt på slike hyttetomter. Samtidig bør også hytteeiere uansett bli gjort oppmerksom på at tilplantinger lett kan vise seg praktisk vanskelig å gjennomføre som følge av husdyrholdet og faren for at dyrene raskt beiter ned det som blir plantet.
Restriksjoner på asfaltering o.l. Større areal med fast dekke inne på hyttetomtene vil være
lite attraktive for stedegent artsmangfold. Mest mulig lavvokst vegetasjon, men gjerne i
kombinasjon med grus, sand og soleksponerte steiner, er sannsynligvis det optimale for
artsmangfoldet i området. Dette gjelder ikke minst i forhold til insekter, men også andre organismegrupper.
I kommunale retningslinjer for gjerdehold (Oppdal kommune 2018) står det at «reguleringsplanen for området kan ha strengere bestemmelser i forhold til inngjerding». Dette bør vurderes for dette planområdet som følge av de store naturverdiene. Hvis mulig anbefales det
at det bare gis mulighet til midlertidig inngjerding, dvs elektriske gjerder (som samtidig ikke
utgjør en risiko for dyrehelse) som kan settes opp og tas ned avhengig av om folk er til
stede på hyttene. Uansett bør det kreves gode og praktiske åpninger fra øvrig beiteområde
og inn til inngjerdet areal, slik at det alltid vil være enkelt også å få dyrene til å beite der.
På areal som blir utsatt for fysiske inngrep under anleggsarbeidet og der en samtidig ønsker
reetablering av vegetasjon er det gjennomgående viktig at disse ikke såes til med ordinært
grasfrø. Helst bør en benytte lokalt innsamlet grasfrø fra semi-naturlig eng i nærområdet
eller bare satse på naturlig etablering uten ekstern tilføring av frø. Det kan også være at nye
naturengblandinger basert på frø fra regionen kan brukes.
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9.2 Kompenserende tiltak
Et tiltak som utvilsomt vil være klart positivt for naturverdiene i området er å fjerne det meste av det
tette einerkrattet som nå preger sentrale deler av planområdet. Dette vurderes her som et kompenserende tiltak. Hvis dette gjøres på en skånsom måte, uten at det medfører skade på engvegetasjonen
(eksempelvis ved at arbeidet og fjerning av buskene gjøres på frossen og eventuelt også snødekt
mark) og at det heller ikke blir særlig opproting av marka der buskene har stått, så vil dette medføre
at i praksis blir en del semi-naturlig eng raskt restaurert, og bør også i løpet av noen år potensielt
være et egnet voksested for flere rødlistearter.

Figur 15 Det nokså gjengroende, einerdominerte partiet på nedsiden av den sentrale haugen/ryggen i planområdet, sett
opp mot denne. Her ser en samtidig tydelig at det også er noe bjørk på vei opp inne i einerkrattene. Fjerning av all bjørk og
det aller meste av einerkrattene her vil være klart positivt for naturverdiene i området så sant det utføres på en skånsom
måte, og dermed et effektivt kompenserende tiltak. Foto: Geir Gaarder
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9.3 Oppfølgende undersøkelser
Som tidligere nevnt i rapporten så foreligger det et klart potensial for funn av flere arter beitemarksopp i området, også rødlistede og truede arter. Supplerende undersøkelser av disse vil derfor være
av interesse. Dette kan også inkludere DNA-analyser av jordprøver, selv om en metodikk for denne
typen artsbestemmelser av sopp hittil ser ut til å være lite utviklet i Norge (men det foreligger relevante undersøkelser i andre land, så metodikken er på vei).
De store naturverdiene tilsier at det bør vurderes å etablere et eget overvåkingsopplegg for naturmangfoldet, der både korttids- og langtidseffekter av hyttebyggingen blir studert. Muligens er det
gjennomført tilstrekkelige forundersøkelser, men dette bør da vurderes nærmere. I tillegg må det
utarbeides et opplegg for undersøkelser rett etter gjennomført utbygging og gjentatt oppfølging i et
fast omdrev over en lengre periode. Antagelig vil det være mest fornuftig å ha et omdrev på 3-5 år,
samt at dette fortsetter minst et par ti-år. Undersøkelsene bør antagelig dels være i form av en heldekkende kartlegging av naturtyper etter NiN, og dels utlegging av prøveflater for systematisk registrering av artsmangfoldet. For artsmangfoldet vurderes det som nødvendig både å registrere karplanteflora og soppfunga. Sistnevnte bør da ikke minst basere seg på DNA-analyser av jordprøver.
Naturverdiene i området såpass store og et slikt opplegg vil uansett være såpass kostnadskrevende
at det er viktig med et godt vitenskapelig basert oppsett på overvåkingen, slik at resultatene blir etterprøvbare og kan presenteres i vitenskapelig anerkjente tidsskrift.

Figur 16 Vestre del av planområdet, sett mot nord. Det var ganske høye tettheter av beitemarksopp på dette partiet i 2020,
inkludert flere rødlistearter. I utbyggingsalternativ 5b vil vegen gå midt gjennom dette området. Eventuelt overvåkingsopplegg bør da inkludere de berørte beitemarksoppene på denne strekningen. Foto: Geir Gaarder
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