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1 Sammendrag 

Berge Sag og Trelast AS planlegger oppføring av ny boligbebyggelse på Teien i 

Sauda kommune, og det er igangsatt reguleringsplanarbeid for gnr/bnr 22/208, og 

22/16.  

 

Denne temarapporten omhandler virkninger av reguleringsplanforslaget på 

naturmangfoldet. Planforslaget legger opp til boligbygging som i hovedsak er iht. 

kommuneplanen.  

 

Temarapporten belyser naturmangfold som kan bli berørt av tiltaket og om det er 

påregnelig med virkninger på verdifull natur. Eksisterende opplysninger er 

oppdatert og kvalitetssikret ved befaring i felt. På befaring ble det registrert og 

avgrenset en naturtypelokalitet av store, gamle trær, med middels verdi (B). Det 

viktigste elementet i lokaliteten er et stuva almetre av middels dimensjoner. 

Lokaliteten ligger i fareområde for skred og sikringsarbeider og vil medføre at 

lokaliteten går tapt. Det er ellers ikke påvist naturmangfold av høy verdi i eller i 

tilknytning til planområdet.  

 

Forslagstillers samlede vurdering er at tiltaket ikke truer forvaltningsmålet for 

arter, økosystemer eller naturtyper i lov om naturmangfold (§§ 4, 5 og 23).   
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2 Innledning 
 

 

Berge Sag og Trelast AS planlegger oppføring av ny boligbebyggelse på Teien i 

Sauda kommune, og det er igangsatt reguleringsplanarbeid for gnr/bnr 22/208, og 

22/16. For å se på behov for nødvendig sikring av fjellskråninger så er også gnr/bnr 

22/207, 22/8, 22/2 og 22/155 mfl inkludert i utvidet planområde som ble varslet i 

2016. Sauda kommune har vurdert at arbeidet ikke utløser krav om 

konsekvensutredning i henhold til Plan- og bygningslovens §§4-1 og 4-2. 

 

Denne rapporten fra COWI belyser naturmangfold som kan bli berørt av tiltaket og 

om det er påregnelig med virkninger på verdifull natur. Rapporten inneholder 

forslagsstillers vurdering av planforslaget iht. naturmangfoldlovens kap 2.  

 

Rapporten er en del av beslutningsgrunnlaget for Sauda kommunes behandling av 

planforslaget.  

 

 

 



 

 

     

REGULERINGSPLAN TEIEN, SAUDA KOMMUNE 

 

 7  

  

3 Metode 
Informasjon om naturmangfold er basert på eksisterende kunnskap fra nasjonale 

baser som naturbase.no, artskart.no, vann-nett.no, Miljøstatus, Temakart-Rogaland, 

Kilden.no og NGU berggrunns- og løsmassekart.  Eksisterende opplysninger er 

oppdatert og kvalitetssikret ved befaring i felt. På befaringen deltok biologene Karl 

Otto Mikkelsen og Petter Torgersen. Befaringen ble foretatt på vinterstid men 

samlet vurderes eksisterende data sammen med befaring å danne et tilfredsstillende 

grunnlag for å vurdere områdets potensiale for verdifull natur i denne 

sammenhengen. Naturmangfoldet kan endres over tid og det er viktig å sikre at 

vurderinger baseres på oppdatert kunnskap. Dette gjelder kunnskap om selve 

naturmangfoldet, men også kunnskap om den samlede, eksisterende belastningen 

på naturmangfoldet.  

 

Det er lagt vekt på å beskrive naturmangfold som kan bli påvirket av planen. 

Eventuelle viktige forekomster avgrenses og verdivurderes etter nasjonal metodikk 

jfr DN Håndbok 11,13 og 15.  

 

Vurdering av virkninger er basert på kunnskap om de lokale forholdene, 

plandokumenter og faglig skjønn. 

 

Virkninger av et tiltak er vurdert langs en trinnløs skala som spenner fra ingen 

påvirkning til tap/ødeleggelse av en forekomst. Det blir belyst om påvirkninger vil 

være varige eller reversible.  

 

Vurderingene som er gjort iht. naturmangfaldlovens kap 2 er utførte i samsvar med 

veilederen "Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om 

bærekraftig bruk" (Klima og miljødepartementet 2016). 

 

Med begrepet "verdifullt naturmangfold" menes i denne sammenhengen først og 

fremst sjeldne naturtyper eller arter. Slike arter eller naturtyper vil være vurdert i de 

norske rødlistene for arter og naturtyper. Viktige er også arter eller naturtyper som 

Norge har et særlig ansvar for og viktige naturtypelokaliteter eller arter som det er 

knyttet internasjonale forpliktelser til. Andre eksempler på verdifullt 

naturmangfold kan være særegne landskap, vannforekomster eller geologiske 

forekomster. Nært assosiert med temaet er også fremmede arter som representerer 

en fare for stedeget naturmangfold, såkalte "svartelistearter". Se oversikt over 

kategorier i Tabell 1. 

Andre forekomster, som leveområder for mange lokalt utbredte planter, dyr og 

andre organismer er en del av det lokale, "trivielle" naturmangfoldet men vil i 

denne sammenhengen komme langt ned på skalaen. Mye av det lokale 

naturmangfoldet i området vil bli sterkt påvirket eller få andre livsvilkår som følge 

av planen. Disse endringene vurderes ikke å påvirke forvaltningsmålene for 

økosystemer, arter eller naturtyper jf. naturmangfoldlovens §§ 4-5 og ansees i 

denne sammenhengen ikke som vesentlige.  

Det er viktig å være klar over at forekomster av natur kan verdivurderes etter helt 

andre kriterier, og verdisettes helt ulikt, i andre sammenhenger, som for eksempel 

innenfor utredningstema som friluftsliv eller som naturressurser. 
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Rødlistekategorier Svartelistekategorier 

RE

  

CR

  

EN  

  

VU 

  

NT

  

DD

  

Regionalt 

utryddet  

Kritisk truet  

Sterkt truet 

 

Sårbar 

 

Nær truet  

Datamangel 

SE  

HI 

  

 

PH

  

 

LO 

  

Svært høy risiko for sterk negativ effekt på 

norsk natur 

Høy risiko for stor spredning med en viss 

økologisk effekt, eller stor økologisk effekt 

med en begrenset spredning  

 

Potensielt høy risiko for svært begrenset 

spredningsevne, men stor økologisk effekt– 

eller omvendt 

Lav risiko for lav eller moderat spredning og 

middels til svake økologiske effekter 

Tabell 1 Oversikt over rødlistekategorier og 

svartelistekategorier. 
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4 Områdebeskrivelse 

Området ligger innerst i Saudafjorden, rett nord for fv. 520, se Figur 4-1. 

Planavgrensningen er vist i Figur 4-3. Risvollelva med utspring fra fjellområdene i 

nord renner rett sør for planområdet. Nord for planområdet renner utløpselva fra 

Rødstjørna sammen med Risvollelva, som renner like sør for planområdet og ut i 

Saudafjorden. Området ligger i sørboreal vegetasjonssone og klart oseanisk 

vegetasjonsseksjon (O2). Arealet er i gjeldende kommuneplanen avsatt til bolig og 

LNF område, se Figur 4-2. Planforslaget er vist i Figur 4-4. 

 

Figur 4-1 Planområdets beliggenhet ved Saudafjorden 
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Figur 4-2 Utsnitt av kommuneplankart med varslingsgrense inntegnet med rødt.   
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Figur 4-3 Planavgrensning.  

 

Figur 4-4 Figuren viser planforslag. 



 

 

     

REGULERINGSPLAN TEIEN, SAUDA KOMMUNE 

 

 12  

  

5 Dagens situasjon 

I dette kapitlet beskrives naturmangfold som kan bli berørt av tiltaket. Kapitelet gir 

en verdivurdering av naturmangfoldet og effekter av tiltaket beskrives.  

Sauda kommune har tidligere foretatt naturtypekartlegging som er tilgjengelig i 

Naturbase.no. I tillegg har Jordal & Johnsen (2008) foretatt supplerende 

kartlegginger, bl.a. basert på Moe (1989), av naturtyper for Sauda, og Rådgivende 

Biologer AS har foretatt kartlegging av bekkekløfter i kommunen (2008). Det er 

ikke avgrenset naturtypelokaliteter i planområdet i forbindelse med disse 

kartleggingene. 

5.1 Naturgrunnlag 

Berggrunnen i området er dekket av tynn morene, se løsmassekart, Figur 5-2. 

Området er sørvendt. 

Planområdet er i hovedsak innmark med tresatte kantsoner og fjellblotninger. 

Planområdet er i NØ avgrenset mot en bratt bergvegg, se Figur 5-1. 

 

 

Figur 5-1 Flyfoto over planområdet. Kilde:Norkart 2017. 
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Figur 5-2 Løsmassekart. NGU.no søk 01-2017 

 

5.2 Naturtypelokaliteter 

Det er ikke registrert naturtypelokaliteter i eller nær planområdet i naturbase pr. 01-

2017. 

Grasdekt areal i planområdet er kartlagt som fulldyrka jord (kilden.no). På befaring 

registreres at plantesammensetningen indikerer konvensjonelt gjødsla 

kultureng/beite.  

Langs nordgrensa av planområdet går det en sørvendt bergskrent. Her vokser noe 

svartburkne (LC). Langs foten av bergskrenten er det stedeget rasmateriale som nå 

er bevokst med yngre lauvtrær med bjørk, rogn, gråor og varmekjære arter som ask 

og hassel samt kultivarer av Prunus spp, blant annet noen morelltrær. Også 

platanlønn (SE) påvises. Arealet er ikke aktuell å kartfeste som verdifull 

naturtypelokalitet.  

Skrent/helling mot Saudavegen er bevokst med lauvtrær, hovedsakelig osp. I 

hellingen er det ei middels stor sommereik (Figur 5-5) men den vurderes til å være 

for liten til å kartfeste i kategorien store gamle trær.  

 

Like ved tunet står det to stuva trær, en alm (VU) og ask (VU). Almetreet er av 

middels store dimensjoner. Treet er stuva siste gang for få år siden, se Figur 5-3. 

Asketreet har små/moderate dimensjoner og er trolig vesentlig yngre (Figur 5-4). I 
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tillegg ble det påvist yngre oppslag av ask i randsonen mellom eng og bergskrenten 

som går langs nordsida av planområdet.  

 

Arealet med de to stuva trærne kartlegges som naturtypen "store, gamle trær" og 

gis verdi B ihht DN Håndbok 13.  Forekomst av stuva ask og alm trekker 

verdivurderingen opp mens størrelse på arealet, samt at lokaliteten har få trær av 

middels dimensjoner trekker ned. I lokaliteten er det en del liggende død ved av 

små dimensjoner. Avgrensningen er vist i Figur 5-6.  

 

 

Figur 5-3 Stuva almetre av middels dimensjon 
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Figur 5-4 Stuva ask av mindre dimensjon. Det er relativt lenge siden forrige stuving. 

 

 

Figur 5-5 Halvvegs vindfelt sommereik 
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. 

 

Figur 5-6 Avgrensning av naturtypeliokalitet store, gamle trær, verdi B 

 

På befaring påvises for øvrig ikke arealer i planområdet som er aktuell å kartfeste 

som verdifull naturtypelokalitet. 

5.3 Artsforekomster 

Figur 5-7 viser registreringer av sjeldne (rødlistede) artsforekomster i og nær 

planområdet. Registreringene omfatter en observasjon av lomvi i Saudafjorden 

utenfor planområdet. Lomvi (Uria aalge) står oppført på som kritisk truet (CR) på 

Norsk rødliste for arter 2015. Registreringen vurderes å være utenfor planens 

influensområde.  

 

Funn av ask (VU) og alm (VU) er omtalt i avsnittet ovenfor på grunn av 

avgrensning som egen naturtypelokalitet. 

 

Det ble påvist platanlønn (SE) i planområdet.  
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Figur 5-7 Søk etter svartelistearter og rødlistearter, artskart 12-2016 

5.4 Vannforekomster 

 Vannforekomst Risvollelva (037-75-R) er oppført med god økologisk tilstand 

(Figur 5-8). Vannforekomsten er satt i risiko med sur nedbør som eneste årsak til 

risiko. Bunnfaunaundersøkelser i 2008 gjennomført av Ambio beskriver 

situasjonen for eutrofieringsfølsomme arter som god, men med noe redusert 

artsmangfold knyttet til forsuringsfølsomme arter.  

 

 

Figur 5-8 Utskrift fra Vann-nett 21.12.2016 som blant annet viser Risvollelva med god 

økologisk tilstand (grønn). Tilstanden i Saudafjorden vises som moderat (gul). Kilde: Vann 

Nett 01-2017. 
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5.5 Andre viktige forekomster 

Det er ikke påvist andre viktige forekomster som verdifulle landskap, vernede 

områder eller geologiske forekomster i planområdet.  

5.6 Verdivurdering  

Verdivurdering av registrerte forekomster i og nær planområdet sammenfattes i 

Tabell 2.  

Tabell 2 Verdivurdering av aktuelle forekomster 

Datasett Base Søk dato Merknad Verdi 

Rødlistede arter Naturbase, 

Artskart 

03-01-2017    Lomvi, utenfor 

influensområdet. 

å 

- 

Rødlistede arter Befaring  Alm, ask Se naturtyper 

Naturtyper Befaring 03-01-2017 Et middels stort stuva almetre og 

et nærstående mindre, stuva 

asketre like ved det gamle 

våningshuset. Avgrenses og 

verdivurderes som viktig (verdi 

B) ihht DN Håndbok 13.  

Middels  

Vannforekomster Vann-Nett 03-01-2017 Risvollelva Middels  

Fremmede arter Befaring 03-01-2017 Platanlønn - 

 

5.7 Effekter av tiltaket på naturmangfold 

  Tiltaket gir arealbeslag på grasdekt mark registrert som gjødsla kultureng/beite.  

Arealbeslag i nord langs bergskrent, vil medføre at de yngre lauvtrærne med bjørk, 

rogn, gråor og varmekjære arter som ask, kristtorn og hassel utgår. Skrent/helling 

mot Saudavegen er bevokst med lauvtrær, hovedsakelig osp. I hellingen er det ei 

middels stor sommereik. Disse vil utgå som følge av tiltaket.  

 

Naturtypelokaliteten, se Figur 5-6, ligger i fareområde med risiko for skred. 

Sikringsarbeider i fareområdet vil medføre at naturtypelokaliteten vil gå tapt.  

 

Evt avrenning av overflatevann/snødeponi fra byggefeltet vurderes ikke som 

vesentlig.  

Dersom avgravd jord lagres over tid er dette gunstige voksesteder for mange av de 

mest utbredte svartelistede karplantene. En massedsponeringsplan som hensyntar 

dette forholdet og demper risiko for utilsiktet spredning av svartelistede karplanter 

anbefales. 



 

 

     

REGULERINGSPLAN TEIEN, SAUDA KOMMUNE 

 

 19  

  

 

Tabell 3Oppsummering av forekomster, verdi og vurdering av påvirkning 

Datasett Beskrivelse Verdi Planvirkning forutsatt 

bevaring av almetre 

Naturtyper Store gamle 

trær 

Middels Lokaliteten går tapt som 

følge av nødvendige 

sikringsarbeider. 

Virkningen vurderes 

som middels stor 

negativ. 

Rødlistede arter Ask, alm           Se 

naturtyper  

Se naturtyper                                   

Fremmede arter Platanlønn  Massehåndtering og 

forstyrrelse av 

vegetasjonsdekke kan 

medføre  spredning 

Vannforekomster Risvollelva Middels Påvirkes ikke vesentlig  

Samlet vurdering 

biologisk mangfold 

Planforslaget medfører tap av en middels verdifull 

naturtypelokalitet. Middels negativ virkning på 

naturmangfoldet 

 

 

5.8 Forslag til avbøtende tiltak 

Massedisponeringsplan 

Massehåndtering hvor bar jord og "restarealer" blir liggende og gro igjen bør 

unngås, dette er viktig for å forebygge spredning av svartelistearter i området. Krav 

til massedisponeringsplan anbefales for å redusere risiko for økt lokal spredning.  

 

Utbredelsen av svartelistearter kan endre seg raskt, og artssammensetningen vil ha 

mye å bety for hvilke hensyn som må tas. Det vil derfor være påkrevd med 

registrering av svartelistearter innenfor planområdet like før anleggs-start. 

 

Ta vare på grove lauvtrær som felles 

Stuva trær som må felles i tilknytning til sikringsarbeidet flyttes til friområde hvor 

de vil brytes ned naturlig. De vil da danne substrat for en rekke organismer som er 

avhengige av denne typen livsmedium.   
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Tilnærmet naturlig suksesjon/utvikling i friområdet 

De arealene som settes av til friområder i planen er i dag overveiende 

gjengroingsarealer med lav kontinuitet og triviell natur. De har likevel en 

vegetasjonssammensetning og utforming som tilsier at naturmangfoldet kan øke på 

lang sikt dersom områdene får utvikle seg fritt. I området finnes varmekjære treslag 

som ask og eik. Dette er langlivede treslag, og trær av disse artene vil med økende 

alder og størrelse kunne danne "hotspots" for en rekke andre organismer. Ospetrær 

som også er utbredt i området danner ofte hulrom som benyttes av hulerugende 

fugl. Som et avbøtende tiltak foreslås derfor at friområdene så langt som mulig får 

utvikle seg fritt. Død ved bør ikke fjernes fra området. Svartelistede karplanter bør 

likevel fjernes så langt som råd.  

6 Forslagsstillers vurdering av 

konsesjonssøknaden ihht 

naturmangfoldlovens kap II. 

 

De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn 

ved utøvelse av offentlig myndighet for å vurdere om tiltakene kan gjennomføres.  

 

Lovens formål er: "…. at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og 

geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og 

vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og 

trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur." 

 

Forslagstiller har vurdert prosjektet ihht §§ 8 – 12. Den endelige vurderingen må 

gjøres av planmyndigheten.  

 

 Kunnskapsgrunnlaget §8 

Kunnskapsgrunnlaget baseres i dette tilfellet på eksisterende informasjon, 

innhentet fra nasjonale miljødatabaser supplert med befaring av området. 

Tiltaket omfatter regulering av området til arealformålene boligbebyggelse. 

Effekten av tiltaket på naturmangfoldet vurderes å være tilstrekkelig belyst. 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig for vurdering av 

reguleringsplanforslaget.  
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 Føre-var prinsippet §9 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig for vurdering av 

planforslaget, og føre-var-prinsippet kommer derfor ikke til anvendelse. 

 

 Samlet belastning §10 

Reguleringsplanforslaget vil medføre tap av middels verdifull 

naturtypelokalitet. Lokaliteten ligger på et areal som i kommuneplanen er 

registrert som hensynsone for skredfare og avsatt til boligbygging, se fig. 

4.2. 

 

Vannforekomsten Risvollelva er påvirket av avrenning fra beite og eng 

(liten grad) og av forsuring (middels grad). Den samlede belastningen på 

vannforekomsten øker ikke vesentlig som følge av planforslaget.  

 

 Kostnadene ved miljøforringelse §11 

Kostnadene knyttet til gjennomføring av avbøtende tiltak bæres av 

tiltakshaver. 

 

 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder §12 

Det er forutsatt i vurderingen at tiltakshaver benytter seg av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder i gjennomføringen av tiltaket. 

 

 Forslagstillers samlede vurdering er at tiltaket ikke truer forvaltningsmålet 

 for arter, økosystemer eller naturtyper i lov om naturmangfold (§§ 4, 5 og 

 23). 
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7 Konklusjon 

Det er gjort en vurdering av virkninger for naturmangfold basert på offentlig 

tilgjengelig kunnskap samt opplysninger som er framkommet på befaring. 

 

Forslagstillers samlede vurdering er at tiltaket ikke truer forvaltningsmålet for 

arter, økosystemer eller naturtyper i lov om naturmangfold (§§ 4, 5 og 23). 
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