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Referat: 
Miljøfaglig Utredning AS har utført en forenklet konsekvensutredning på tema naturmangfold 
ved Rasmusslætte hyttefelt i Oppdal kommune. Oppdragsgiver har vært Multiplan AS ved Øivind 
Holten. Formålet har vært å beskrive naturmangfoldet og naturverdiene innenfor planområdet, 
utrede konsekvenser som en fortetting av hyttefeltet vil ha på naturmangfoldet samt foreslå 
eventuelle avbøtende og kompenserende tiltak. Tiltakets innvirkning på reindriften er ikke be-
handlet i rapporten. 

Arbeidet er basert på håndbok V712 fra Statens vegvesen og én dags feltarbeid. Kartleggingen 
er gjort etter Miljødirektoratets instruks og naturtyper er verdisatt etter DN-håndbok 13 og 
V712. Det ble ikke registrert noen verdifulle naturtyper eller rødlistede arter i planområdet. Area-
let med skog i planområdet regnes som en del av et økologisk funksjonsområde for hjortevilt og 
får noe verdi etter verdisettingskriteriene i håndbok V712. En realisering av tiltaket vil gi ubety-
delig miljøskade isolert sett. Derimot er det en middels stor samlet negativ belastning på hjorte-
viltet i området, noe som medfører at tiltaket får noe negativ konsekvens.   

Gjevilvassdalen har blitt utbygd med mange hytter og veier, noe som gjør at området nå er sterkt 
forringet som leve- og oppholdsområde for hjortevilt. Samtidig gjør hytteutbyggingen i området 
at trekkveier for vilt blir stadig dårligere egnet for dyrene. Det er derfor særlig viktig at det ikke 
fortettes i gjenværende grønne korridorer i Gjevilvassdalen. Tiltaket berører ikke direkte de store 
korridorene, men kan svekke dem indirekte. Det vil av den grunn være aktuelt med kompense-
rende tiltak. Et konkret kompenserende tiltak vil være å undersøke om gjenværende grønne kor-
ridorer, feks trekkveien mellom Raudhovden og Ålbu, kan styrkes. Som oppfølgende undersøkel-
ser er det foreslått utarbeidelse av en konkret plan for bevaring og styrking av gjenværende 
trekkveier for hjortevilt i området.  

 

  



  4 

FORORD 
Miljøfaglig Utredning AS har utført en utredning av naturmangfoldet ved Rasmusslætte hyttefelt i 
Oppdal kommune. Oppdragsgiver har vært Multiplan AS ved Øivind Holten.  

Formålet med denne utredningen har vært å vurdere hvilke konsekvenser tiltaket vil ha på natur-
miljøet. Prosjektansvarlig for Miljøfaglig Utredning har vært Mathilde Norby Lorentzen, med Geir 
Gaarder som kvalitetssikrer på rapporten. 

 

Tingvoll, 14.12.2020 

 

Miljøfaglig Utredning AS 

 

Mathilde Norby Lorentzen 
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1 INNLEDNING 
I denne rapporten er det utredet hvilke konsekvenser en fortetting i Rasmusslætte hyttefelt i Oppdal 
kommune, Trøndelag fylke vil ha på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning fikk sommeren 2020 
i oppdrag av Multiplan AS v/Øivind Holten å foreta denne utredningen. Rapporten er basert på både 
eksisterende kunnskap og nytt feltarbeid. Tiltakets innvirkning på reindriften er ikke behandlet i rap-
porten.  

Konsekvensutredninger skal etter plan- og bygningsloven §14-1 ”sikre at hensynet til miljø og sam-
funn blir tatt i betraktning under forberedelsen av tiltaket eller planen, og når det tas stilling til om, 
og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket eller planen kan gjennomføres.” (LOV-2008-06-27-71).  

Naturmangfoldloven (2009), stiller til dels strenge og konkrete krav til hvordan naturmangfoldet 
skal vektlegges ved utøving av offentlig myndighet. § 7 fastslår da at prinsippene i §§ 8-10 skal leg-
ges til grunn. Disse paragrafene er følgende: 

1. Kunnskapsgrunnlaget (§ 8) 

2. Føre-var prinsippet (§ 9) 

3. Økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10)  

I denne rapporten er status for naturmangfoldet i planområdet lagt fram. I tillegg blir antatte konse-
kvenser på naturverdiene vurdert, samt hvordan §§ 8-10 i Naturmangfoldloven er ivaretatt i utred-
ningsprosessen. Det legges også fram forslag til avbøtende og eventuelle kompenserende tiltak.  

 
Figur 1 Planområdet er avmerket i svart og ligger i starten av Gjevilvassdalen, nordvest for Oppdal sentrum i Oppdal kom-
mune. 
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2 TILTAKET 
Formålet med tiltaket er fortetting i Rasmusslætte hyttefelt (204/1) med 13 nye hyttetomter (ref. 
Planinitiativ og kartgrunnlag mottatt fra oppdragsgiver våren 2020). Planområdet er vist i Figur 2 og 
ligger på rundt 137 daa. Det er beliggende i starten av Gjevilvassdalen, nordvest for Oppdal i Oppdal 
kommune. Området har i dag spredt hyttebebyggelse og eksisterende veinett i fjellnær skog.  

 
Figur 2 Planforslag over Rasmusslætte hyttefelt med plan om 13 nye tomter (tomtene er vist med oransje heldekkende 
farge på høyre kart) mottatt fra Øivind Holten på epost 10.03.2020.  



  8 

3 METODE 

3.1 Grunnlag 
Metoden som følges er avledet fra Statens vegvesen sin Håndbok V712 «Konsekvensanalyser» (Sta-
tens vegvesen 2018) og forenklet for å tilpasses mindre inngrep. Likevel skal den være grundig nok til 
å svare ut prinsippene i Naturmangfoldlovens §§ 8-10. 

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 på §§ 8-10 mens §§ 11-12 er overlatt til utbygger å svare ut.  

§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 sam-
lede 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. 

3.2 Konsekvensanalyse 
Dette kapittelet er en forkortet utgave hentet fra Statens vegvesen sin metode for konsekvensanalyse 
fra 2018 og det henvises til denne for utfyllende beskrivelse. Statens vegvesen (2018) sin metode for 
konsekvensanalyse består av tre sentrale begreper:  

• Verdi: Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område er. 
• 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 konsekvensvifta. Konsekvensen er en vurdering av om et definert tiltak vil medføre 
bedring eller forringelse i et område. 
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Registrering 
I tabellen under er det redegjort for registreringskategoriene som danner grunnlaget for verdisetting 
av arealer.  

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. Landskapsøko-
logiske funksjonsområder bidrar til bevaring av levedyktige bestander av arter gjennom 
flyt av gener/individer mellom leveområder.  

Vernet natur 
Verneområder etter naturmangfoldloven 
Prioriterte arter og deres økologiske funksjonsområder 

Viktige naturtyper 

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 

Økologiske funksjons-
områder for arter 

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 naturtype-
nivået 

Geosteder  Et avgrenset område som representerer en del av vår geologiske arv 

Naturtyper i området kartlegges og kvalitetsvurderes etter Miljødirektoratets instruks (2020) og blir 
verdisatt etter faktaark naturtyper etter DN-håndbok 13 publisert høsten 2014. Det registreres fore-
komster av rødlistede arter med grunnlag i rødliste for arter 2015 (Henriksen & Hilmo 2015) og frem-
medarter etter fremmedartslisten (Kun de tre strengeste kategoriene PH, SE og HI, Artsdatabanken 
2018). 

Verdivurdering 
På bakgrunn av innsamlede data gjøres en vurdering av verdien til ulike delområder etter tabellen 
under. Verdivurderingene for hvert delområde angis på en glidende, femdelt skala fra uten betydning 
til svært stor verdi. Alle delområder verdisettes og framstilles på verdikart.  

Tabell 2. Kriterier for vurdering av verdi av naturmangfold. 

Verdikategori Uten be-
tydning 

Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

Landskaps-
økologiske  
funksjonsom-
råder 

 

Områder med 
mulig landskaps 
økologisk funksjon. 
Små (lokalt viktige) vilt- 
og fugletrekk. 

Områder med lokal 
eller regional landskaps-
økologisk 
funksjon.  
Vilt- og fugletrekk som 
er viktig på lokalt/ regio-
nalt nivå. 
Områder med 
mulig betydning i 
sammenbinding 
av dokumenterte 
funksjonsområder for 
arter. 

Områder med regional 
til nasjonal landskaps-
økologisk funksjon. 
Vilt- og fugletrekk som 
er viktig på regionalt/ 
nasjonalt nivå. 
Områder som med stor 
grad av sikkerhet bidrar 
til sammenbinding av 
dokumenterte funk-
sjonsområder for arter. 

Områder med nasjonal, land-
skapsøkologisk funksjon. 
Særlig store og nasjonalt/in-
ternasjonalt viktige vilt- og 
fugletrekk. 
Områder som med stor grad 
av sikkerhet bidrar til sam-
menbinding av verneområ-
der 
eller dokumenterte 
funksjonsområder 
for arter med stor eller svært 
stor verdi. 

Vernet natur  

 

 Verneområder 
(naturmangfoldloven 

Verneområder (naturmang-
foldloven §§ 35-39). Øverste 
del forbeholdes verneområ-
der med internasjonal verdi 
eller status, (Ramsar, 
Emeraldnettwork mfl). 



  10 

Verdikategori Uten be-
tydning 

Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

§§ 35-391) med 
permanent redusert 
verneverdi. 
Prioriterte arter i kate-
gori VU og deres ØFO2. 

Prioriterte arter i kategori EN 
og CR og deres ØFO3. 

Naturtyper   
 
Lokaliteter verdi C (øvre 
del av noe verdi) 

          C 
 
Lokaliteter verdi C 
og B (øvre del) 

           B 
 
Lokaliteter verdi 
B og A (øvre del) 
Utvalgte naturtyper 
verdi B/C (B øverst i stor 
verdi) 

              A 
 
Lokaliteter verdi A 
Utvalgte naturtyper verdi A 

Økologiske 
funksjonsom-
råder for ar-
ter 

 Områder med funksjo-
ner for vanlige arter 
(eks. høy tetthet 
av spurvefugl, ordinære 
beiteområder 
for hjortedyr, sjø/ fjære-
areal med få/små funk-
sjoner). 
Funksjonsområder 
for enkelte vidt utbredte 
og alminnelige 
NT arter. 
Ferskvannsfisk: Vass-
drag/ bestander i verdi-
kategori «Liten verdi» 
NVE rapport 49/201357. 

Lokalt til regionalt verdi-
fulle funksjonsområder. 
Funksjonsområder for 
arter i kategori NT. 
Funksjonsområder 
for fredede arter3 uten-
for rødlista. 
Funksjonsområde 
for spesielt hensynskre-
vende arter4 
Ferskvannsfisk: 
Vassdrag/ bestander 
i verdi-kategori «mid-
dels verdi» NVE rapport 
49/201357 samt vass-
drag med forekomst av 
ål. 

Regionalt viktige funk-
sjonsområder 
Funksjonsområder for 
arter i kategori VU. 
Funksjonsområder for 
NT-arter der disse er 
norske ansvarsarter 
og/eller globalt rødlis-
tet. 
Ferskvannsfisk: Vass-
drag/bestander i verdi-
kategori «stor verdi» 
NVE rapport 49/201357 
samt viktige vassdrag for 
ål. 

Store, veldokumenterte 
funksjonsområder av nasjo-
nal (nedre del) og internasjo-
nal (øvre del) betydning. 
Funksjonsområder for 
trua arter i kategori CR 
(øvre del). Nedre del: 
EN-arter og arter i VU der 
disse er norske ansvarsarter 
og/eller globalt rødlistet. 
Ferskvannsfisk: Vassdrag/be-
stander i verdikategori 
«svært stor verdi» NVE rap-
port 49/201357. 

Geosteder  Geosteder med 
lokal betydning. 

Geosteder med lokalre-
gional betydning. 

Geosteder med         re-
gional-nasjonal betyd-
ning. 

Geosteder med        nasjonal-
internasjonal betydning. 

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 (Se tabell under). For hver 
påvirkningsgrad er det tilstrekkelig at ett kulepunkt oppfylles. Graden av påvirkning må begrunnes i 
hvert enkelt tilfelle.  

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 landskapsøkolo-
giske funksjonsområder for arter 

Viktige naturtyper og geosteder Verneområder 

Sterkt forringet • Splitter opp og/eller forringer 
arealer slik at funksjoner bry-
tes. 

• 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 økolo-
giske kvaliteter og/eller funk-
sjoner. 

• 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). 

 

 
1 Landskapsvernområder vurderes under tema naturmangfold kun dersom verneformålet er naturfaglig begrunnet. 
2 For prioriterte arter uten forskriftsfestet økologisk funksjonsområde (ØFO) må det gjøres en avgrensning av dette i KU. 
3 Jf. forskrift om fredede arter FOR-2001-12-21-1525 
4 Se liste over arter av særlig stor/stor forvaltningsinteresse utarbeidet av Miljødirektoratet (ref. xx) 
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Forringet • Splitter opp og/eller forringer 
arealer slik at funksjoner redu-
seres.  

• Svekker trekk/vandringsmulig-
het, eventuelt blokkerer trekk/ 
vandringsmulighet der alterna-
tiver finnes. 

• Berører 20–50 % av lokaliteten, 
men liten forringelse av rest-
areal. Ikke forringelse av vik-
tigste 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 rest-
aureringstid (>10 år). 

Noe forringet • Splitter sammenhenger/redu-
serer funksjoner, men vesent-
lige 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. 

• Ubetydelig påvirkning. Ikke 
• direkte arealinngrep. 

 Generelt: Varig forringelse av mindre alvorlig art, eventuelt mer alvorlig miljøskade med kort restaurerings-
tid (1-10 år) 

Ubetydelig endring Ingen eller uvesentlig virkning på kort eller lang sikt 

Forbedret • Gjenoppretter eller skaper nye 
trekk/vandringsmuligheter 
mellom leveområder/biotoper 
(også vassdrag). 

• Viktige biologiske funksjoner 
styrkes. 

• Bedrer tilstanden ved at eksis-
terende inngrep tilbakeføres til 
opprinnelig natur. 

• Gjør en geotop tilgjengelig for 
forskning og undervisning. 

• Bedrer tilstanden ved at eksiste-
rende inngrep tilbakeføres til 
opprinnelig natur. 

 

Vurdering av konsekvens 
Konsekvensgraden for hver lokalitet/delområde framkommer ved å sammenstille vurderingene av 
verdi og påvirkning. Dette gjøres ved bruk av skalaen og konsekvensvifta vist under.  

Tabell 4 Skala for konsekvensgrader. 

Skala Konsekvensgrad Forklaring 
- - - - 4 minus (- - - -) Den mest alvorlige miljøskaden 

som kan oppnås for delområdet. 
Gjelder kun for delområder med 
stor eller svært stor verdi. 

- - - 3 minus (- - -) Alvorlig miljøskade for delområ-
det. 

- - 2 minus (- -) Betydelig miljøskade for delområ-
det. 

- 1 minus (-) Noe miljøskade for delområdet. 
0 Ingen/ubetydelig 

(0) 
Ubetydelig miljøskade for delom-
rådet. 

+/++ 1 pluss (+) 
2 pluss (++) 

Miljøgevinst for delområdet: 
Noe forbedring (+), betydelig mil-
jøforbedring (++) 

+++/ 
++++ 

3 pluss (+++) 
4 pluss (++++) 

Benyttes i hovedsak der delområ-
der med ubetydelig eller noe verdi 
får en svært stor verdiøkning som 
følge av tiltaket. 

 
Etter at konsekvensen for hvert delområde er utredet, gjøres det en samlet konsekvensvurdering av 
hvert alternativ etter tabellen under. Samlet konsekvensgrad begrunnes slik at det kommer tydelig 
fram hva som er utslagsgivende. 

 
 

  

Figur 3 Konsekvensvifta. 
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Tabell 5. Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ.  

Skala Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ 
Kritisk negativ 
konsekvens 

Svært stor miljøskade for temaet, gjerne i form av store samlede virkninger. Stor andel av strekning har særlig 
høy konfliktgrad. Vanligvis flere delområder med konsekvensgrad 4 minus (- - - -). Brukes unntaksvis. 

Svært stor negativ 
konsekvens 

Stor miljøskade for temaet, gjerne i form av store samlede virkninger. Vanligvis har stor andel av strekningen 
høy konfliktgrad. Det finnes delområder med konsekvensgrad 4 minus (- - - -), og typisk vil det være flere/mange 
områder med tre minus (- - - ). 

Stor negativ 
konsekvens 

Flere alvorlige konfliktpunkter for temaet. Typisk vil flere delområder ha konsekvensgrad 3 minus (- - - ). 

Middels negativ 
konsekvens 

Delområder med konsekvensgrad 2 minus (- -) dominerer. Høyere konsekvensgrader forekommer ikke eller er 
underordnete. 

Noe negativ 
konsekvens 

Liten andel av strekning med konflikter. Delområder har lave konsekvensgrader, typisk vil konsekvensgrad 1 mi-
nus (-), dominere. Høyere konsekvensgrader forekommer ikke eller er underordnete. 

Ubetydelig 
konsekvens 

Alternativet vil ikke medføre vesentlig endring fra referansesituasjonen (referansealternativet). Det er få kon-
flikter og ingen konflikter med høye konsekvensgrader. 

Positiv 
konsekvens 

I sum er alternativet en forbedring for temaet. Delområder med positiv konsekvensgrad finnes. Kun ett eller få 
delområder med lave negative konsekvensgrader, og disse oppveies klart av delområder med positiv kon-
sekvensgrad. 

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. 

Andre vurderinger 
Videre skal samlet belastning beskrives og legges til konsekvensvurderingen for alternativet. Midler-
tidig skade i anleggsperioden omtales. Vurderinger av usikkerhet skal beskrives. Deretter skal det 
utdypes ulike avbøtende og kompenserende tiltak. Se Statens vegvesen (2018) for utfyllende beskri-
velser.  

Før- og etterundersøkelser 
For å kunne overvåke vesentlige virkninger av planen eller tiltaket på naturmangfoldet er det nød-
vendig med før- og etterundersøkelser, noe som skal beskrives her.  

3.3 Forhåndskunnskap 
Det er tidligere gjort ulike undersøkelser knyttet til naturmangfoldet i området. Jordal (2009) kartla i 
Gjevilvassdalen i 2008 etter DN-håndbok 13, men det er usikkert om selve skogen her ble undersøkt. 
I 2014 ble viltverdier i området rundt Raudhaugen og Dørreshovden (planområdet ligger innenfor 
her) sammenstilt basert på nytt feltarbeid og eksisterende kunnskap (Stenberg 2014). Viktige kilder 
for kunnskapen om dette området var, i tillegg til feltbefaringer, gamle viltkart med oppdateringer 
(Grendal 1995, Grendal & Sletvold 1995) og fugleobservasjoner lagt ut på Artsobervasjoner.no (særlig 
av Per Willy Bøe). Kunnskap om hjortens og elgens bruk av området er basert på radiomerkede indi-
vider (Meisingset mfl. 2011, Grongstad 2002, Solberg mfl. 2004). Etter Stenbergs kartlegging har det 
blitt registrert noen nye artskartlegginger (Artsobservasjoner 2020) og det ble i 2020 utarbeidet en 
rapport over samlet belastning av hyttebygging for berørte naturtyper og arter i blant annet Gjevil-
vassdalen, basert på eksisterende informasjon (Gaarder mfl. 2020). Det er ikke registrert verdifulle 
naturtyper, MiS-figurer, rødlistede arter eller fremmede arter i planområdet tidligere.  

3.4 Feltarbeid 
Feltarbeidet ble gjennomført av Mathilde Norby Lorentzen i løpet av én arbeidsdag 24. juni 2020. Det 
var godt vær og egnede forhold for å fange opp interessante arter, i hovedsak karplanter. Kartleg-
gingen var heldekkende og hele arealet regnes som tilstrekkelig undersøkt. Det er brukt Ipad for re-
gistrering og dokumentasjon av naturtyper og arter.  



  13 

4 REGISTRERINGER 

4.1 Naturgrunnlag 
Planområdet er beliggende på østsiden av Festaelven i Gjevilvassdalen, nordøst for Oppdal i Oppdal 
kommune. Området består av spredt hyttebebyggelse i skog med tilhørende veinett (Figur 4). Skogen 
er dominert av boreale løvtrær og en del einer. NiN-grunntype er i hovedsak høgstaudeskog med mye 
høyvokste arter (Figur 5). Sau går i området og beiter nok noe i skogen, selv om dette ikke var veldig 
tydelig i felt. Ingen spesielt gamle eller grove trær utmerket seg og det så ut til å være relativt lite død 
ved.  

Berggrunnen består av hovedbergarten granatglimmerskifer, mens løsmassene består av morenema-
teriale. Berggrunnen kan gi grunnlag for litt kalkrik vegetasjon, men det vil avhenge av de lokale løs-
massene. Området ligger i nordboreal vegetasjonssone (NB) og overgangsseksjon (OC), med andre 
ord i fjellskogen i et distrikt med et i norsk perspektiv ganske kontinentalt klima.  

 
Figur 4 Planområdet er i et etablert hytteområde med mye boreal løvskog, i praksis fjellbjørkeskog.  
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Figur 5 Det var et tydelig høgstaudepreg, med høyvokste arter. Her er det blant annet mye tyrihjelm, en vanlig og typisk 
høgstaudeart med noe østlig utbredelse i Norge. Foto: Mathilde Norby Lorentzen 

 
Figur 6 Stedvis en del einer og noe lysåpent. Antagelig noe beitepreget enkelte plasser. Sannsynligvis har området vært 
noe mer åpent tidligere. Foto: Mathilde Norby Lorentzen 
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4.2 Naturtyper 
Det ble ikke observert verdifulle naturtyper i planområdet etter Miljødirektoratets instruks.  

4.3 Arter 
I tresjiktet dominerte bjørk og gråor, mens feltsjiktet hadde et tydelig høgstaudepreg med arter som 
tyrihjelm, mjødurt og skogstorkenebb. Det ble ikke registrert noen rødlistede eller fremmede arter i 
planområdet og ingen er registrert tidligere.  

Gaarder mfl. (2020) nevner ulike forvaltningsrelevante fuglearter generelt for området i ytre deler av 
Gjevilvassdalen, inkludert fiskemåke (NT), spetter, vipe (EN) og andre hekkende våtmarksfugl, men 
disse er antagelig ikke særlig knyttet til skogen i selve planområdet. Videre nevner Gaarder mfl. (2020) 
forvaltningsrelevante pattedyr i området. Av hjortevilt tas det opp at både hjort, elg og rådyr finnes 
her. Rein har trekkrute litt nord for området, men det er snakk om tamrein og reindrift er ikke vurdert 
i denne utredningen.  

4.4 Landskapsøkologiske funksjonsområder og  
økologiske funksjonsområder for arter 

Planområdet regnes som en del av et større økologisk funksjonsområde for hjortevilt selv om dette 
er noe forringet av tidligere hytteutbygginger. Det regnes ikke som en del av et landskapsøkologisk 
funksjonsområde, men et slikt et, med dokumenterte vilttrekk, ligger rett i utkanten. Stenberg (2014) 
viser i sin figur (Figur 7) faste trekkveier for hjortevilt i området. Den viser at det går et trekk fra 
Raudhovden (4) til Ålbu (1) og deretter over Driva.  

 
Figur 7 Oversikt over trekkveier for hjortevilt hentet fra Stenberg (2014). Faste trekkveier er vist med tykk strek og mindre 
presise trekk er vist med tynn strek. Lyseblå streker i dalbunnen er krysningspunkter langs Driva. 
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4.5 Geosteder  
Det er ingen registrerte geosteder i eller nær planområdet.  

4.6 Vernet natur 
Det er ikke noe vernet natur i eller nær planområdet.  

 
Figur 8 Det går flere grusveier i planområdet. Sauer beitet og gikk langs veiene på befaringstidspunktet. Foto: Mathilde 
Norby Lorentzen 
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5 VURDERING AV VERDI, PÅVIRKNING OG 
KONSEKVENS 

5.1 Verdi 
Arealet med skog i planområdet regnes som en del av et økologisk funksjonsområde for hjortevilt 
og får noe verdi etter verdisettingskriteriene i håndbok V712.  

5.2 Påvirkning og konsekvens 
Etter håndbok V712 skal vurdering av påvirkning og konsekvens gjøres for både referansesituasjo-
nen (alternativ 0) og utbyggingsalternativet (Alternativ 1). 

5.2.1 Alternativ 0 - Referansesituasjonen 
Alternativ 0 innebærer at dagens påvirkning på naturmangfold i planområdet opprettholdes. Per de-
finisjon settes dagens påvirkning på naturmangfoldet til ubetydelig endring.  

Vurderingen støttes av følgende kriterium:   

– Tiltaket vil gi ingen eller uvesentlig virkning på naturmangfold på kort eller lang sikt 

Med ubetydelig endring vil også samlet konsekvensgrad for naturmangfoldet bli ubetydelig. 

Samlet konsekvensgrad: Ubetydelig 

5.2.2 Alternativ 1 - Utbyggingsalternativet 
Selv om tiltaket krever noe arealbeslag og indirekte vil gi økt forstyrrelse på naturmangfoldet gjen-
nom økt trafikk i området vurderes den negative påvirkningen å være liten. Hvis tiltaket realiseres vil 
dette gjøre at området som økologisk funksjonsområde for arter blir ubetydelig forringet. Dette gir 
igjen ubetydelig miljøskade isolert sett. Derimot er det en middels stor samlet negativ belastning på 
hjorteviltet i området, noe som medfører at tiltaket får noe negativ konsekvens (Se kap. 7.3 for vur-
dering av samlet belastning).  

Samlet konsekvensgrad: Noe negativ konsekvens  

5.3 Konsekvenser i anleggsperioden 
I forbindelse med anleggsarbeidet vil det kunne være noe forstyrrelse for fugl hvis arbeidet utføres i 
hekkeperioden.  
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6 BESLUTNINGSRELEVANT USIKKERHET 
Statens vegvesen sin håndbok V712 (2018) presiserer at det er viktig å klarlegge hvor sikre forutset-
ningene for analysene er, med andre ord redegjøre for eventuell usikkerhet.  

Registreringsusikkerhet: Undersøkelsesområdet er oversiktlig, og det antas at de fleste verdifulle na-
turtyper, aktuelle funksjonsområder og arter ville blitt fanget opp. Høgstaudebjørkeskog er likevel en 
generelt artsrik skogtype, der det aldri er enkelt å få god oversikt over mangfoldet. 

Usikkerhet i verdi: Det er liten usikkerhet i vurdering av verdi for registreringene innenfor området. 
Faren for at rødlistearter er blitt oversett er til stede, men antas å være begrenset og sannsynligheten 
for at funn av slike ville gitt utslag på verdivurderingene virker små.  

Usikkerhet i påvirkning: Det er stort sett liten usikkerhet i påvirkningen tiltaket vil ha på naturmang-
foldet. Metodikk for vurdering av samlet belastning er likevel ganske vag og upresis, samtidig som 
temaet er faglig utfordrende (se bl.a. Gaarder mfl. 2020), og gir litt usikkerhet. 

Usikkerhet i vurdering av konsekvens: Det er liten usikkerhet i konsekvensen tiltaket vil ha på natur-
mangfoldet.  
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7 NATURMANGFOLDLOVEN §§ 8-10 
I dette kapittelet følger en gjennomgang av §§ 8-10, og vurdering av hvorvidt disse er besvart.  

7.1 § 8 – Kunnskapsgrunnlaget 
Området har blitt tidligere kartlagt. Planområdet ble i tillegg systematisk undersøkt i 2020 med hen-
syn på arter og naturtyper etter Miljødirektoratets instruks. Området har nokså liten naturvariasjon 
og er oversiktlig. Samlet sett vurderes kunnskapsgrunnlaget som godt sett i forhold til tiltakets stør-
relse og kjente og potensielle naturverdier i planområdet.  

Usikkerhet knyttet til naturverdier og inngrep anses som relativt liten.  

7.2 § 9 – Føre-var-prinsippet 
Føre-var-prinsippet skal benyttes hvis det foreligger fare for alvorlige og irreversible, vesentlige ska-
devirkninger på naturmangfoldet. Den kjente usikkerheten er liten og gir ikke grunnlag for å anbefale 
bruk av føre-var-prinsippet.  

7.3 § 10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning 
I håndbok V712 står det at samlet belastning beskrives og legges til konsekvensvurderingen for alter-
nativet. Fra 1958 og til 2019 har Gjevilvassdalen blitt utbygd med mange hytter og veier (Figur 9). 
Gaarder mfl. (2020) skriver at området nå er sterkt forringet som leve- og oppholdsområde for hjor-
tedyr. Samtidig gjør hytteutbyggingen i området at trekkveier for vilt, slik som vist i Figur 7, blir stadig 
dårligere egnet for dyrene, noe som til sist kan føre til at trekkveien ikke lenger kan eller vil brukes. 
Selve tiltaket vil neppe være spesielt utslagsgivende i den sammenheng, men det vil bidra negativt. 
En slik bit-for-bit habitatforringelse gir derfor en økt samlet belastning på vilt i området gjennom 
arealbeslag og økt menneskelig forstyrrelse. Selv om mye allerede er utbygd er det vedtatte planer 
og planer under utredning som indikerer at det fortsatt vil være et utbyggingspress her fremover. 
Gaarder mfl. (2020) nevner at økt hytteutbygging i området vil, sammen med samlet belastning, gi 
middels negativ konsekvens for hjortevilt.  
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Figur 9 Flyfoto fra 1958 og 2019 viser en økt hytteutbygging i området. Det ligger an til at det fortsatt vil være et utbyggings-
press i området fremover. Hytteutbyggingen og økt forstyrrelse i området er med på å gi en økt samlet belastning på vilt.  
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8  SAMMENSTILLING OG RANGERING 
I Tabell 6 er en sammenstilling av konsekvensvurderingene for alternativ 0 og utbyggingsalternativet. 
Konsekvensene har kommet frem ved å sammenholde områdets verdi og påvirkningen av tiltaket for 
hvert alternativ. Konsekvensvifta er brukt som støtte for vurderingene. Ved sammenstillingen vil ut-
byggingsalternativet gi størst skadevirkninger på naturmangfoldet på grunn av økt samlet belastning 
for hjortevilt. Dette gjør at alternativ 0 (referansesituasjonen) blir vurdert som det beste alternativet.  

Tabell 6. Samlet vurdering av de ulike alternativenes konsekvens for naturmangfold. 

Delområde Alt. 0 Alt. 1 

Økologisk funksjonsområde for arter  0 Ubetydelig miljøskade (0) 

Samlet belastning for hjortevilt § 10 0 Middels negativ konsekvens 

Avveining  
(Hva har vært utslagsgivende for samlet vurdering?) 

Ingen inngrep Økt samlet belastning for hjorte-
vilt 

Samlet vurdering Ubetydelig konse-
kvens 

Noe negativ konsekvens 

Rangering 1 2 

Forklaring til rangering  
(Kort begrunnelse for rangering) 

Ingen endring i mil-
jøforholdene. 

Alternativet gir størst skadevirk-
ninger på naturmangfoldet på 
grunn av økt samlet belastning.  

Beslutningsrelevant usikkerhet Ingen Liten 
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9 AVBØTENDE OG KOMPENSERENDE TILTAK  

Hjortedyr følger vanligvis landskapsformasjoner og trekker gjerne langs daler og i sammenhengende 
skogsområder. Gaarder mfl. (2020) skriver at det er særlig viktig at det ikke fortettes i de gjenvæ-
rende, grønne korridorene innenfor og mellom hytteområdene i Gjevilvassdalen. Tiltaket berører ikke 
direkte de store korridorene, men kan svekke dem indirekte gjennom mer trafikk og forstyrrelser. 
Det vil av den grunn være aktuelt med kompenserende tiltak. Et konkret kompenserende tiltak vil 
være å undersøke om gjenværende grønne korridorer, feks trekkveien mellom Raudhovden og Ålbu, 
kan styrkes. Forslag kan være fjerning av enkelte bilveier, turveier eller bygninger i korridoren, og at 
aktuelle arealer tilbakeføres til skog.  
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10 OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER 
Det bør utarbeides en konkret plan for bevaring og styrking av gjenværende trekkveier for hjortevilt 
i området (aktuelle trekkveier i området er vist i Figur 7 og presentert i Stenberg sin rapport fra 2014).  
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etablert i 1988. Firmaets hoved-
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