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FORORD

Luster kommune arbeider med plan om etablering av et motorsportssenter i

Leirmoøygarden i Jostedalen i Luster kommune. Som en del av planarbeidet har Luster

kommune i sitt planprogram for tiltaket vedtatt at det skal gjennomføres

naturkartlegging av fagbiologer (Luster kommune 2016). NNI ble forespurt om å gi tilbod

på oppdraget og vårt tilbod ble valgt. NNI gjennomførte feltarbeidet ultimo september

2016. Utredningen ferdigstilt i oktober 2016.

Bergen, 25. oktober 2015

Arnold Håland

Fagbiolog – Cand. real.

Leder N NI Resources AS
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1 I N N LE D NIN G

Naturmangfoldloven (NML) har mål om at Norges store variasjon av økosystem,

naturtyper og arter skal sikres innen sine naturlige utbredelsesområder, inklusive bevare

livskraftige bestander (NML §4 og 5). I arealforvaltning og i plan– og

utbyggingsprosesser er det et krav om at det skal foreligge et godt naturfaglig

kunnskapsgrunnlag (§8). Inngrep i naturen medfører alltid endringer på lokale

økosystem, og på plante- og dyresamfunn og tilknyttede arter. Hvilke endringer som

inntrer avhenger av type inngrep og omfanget av inngrepet og ikke minst hvilken type

natur som utbyggingen er planlagt i. Avbøtende tiltak for om mulig å redusere eventuelle

uønskede effekter er derfor også en viktig del av en naturfaglig utredning.

Luster kommune arbeider med planer om etablering av et motorsportssenter i området

Leirmoøygarden, lokalisert i den nedre delen av Jostedalen. I planprogrammet er det

fastsatt at planområdet skal kartlegges av biologer med mål om et godt kunnskaps-

grunnlag, jfr. §8 i NML. NNI sitt tilbud på å løse denne oppgaven ble godkjent av Luster

kommune, meddelt NNI på telefon og via e-post.

NNI gjennomførte kartleggingen av planområdet i Leirmoøygarden 21. og 22. september

2016. Planområdets areal er på 152 daa. Ho vedvekt i vår kartlegging har vårt på det

botaniske fagfeltet, jfr. tidspunktet på året som ligger utenom tid for kartlegging av

områdets fuglefauna (ultimo september måned). Fokus var imidlertid også på zoologiske

forhold i den grad arter lot seg registrere på denne tiden av året. Oppdatert og god

biologisk kunnskap om naturmangfoldet innen planområdet og det omgivende

influensområdet er lagt til grunn for en naturfaglig verdisetting av området, samt for å

kunne drøfte hvilke konsekvenser planlagte tiltak vil kunne få for biologisk mangfold,

med fokus både på økosystem, naturtyper, arte r og biosamfunn. I tillegg til egne feltdata

fra september 2016 har vi søkt etter naturfaglige data/kunnskap fra tidligere

undersøkelser i Jostedalen. Rapporten er strukturert med løsningsmodell etter Statens

Vegvesen Håndbok V712 (2014).

Feltundersøkelsene i 2016 ble utført av fagbiologene Cand. real . Arnold Håland Cand.

scient Anette Gundersen, begge NNI. Rapporten er skrevet av de samme i oktober 2016.
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2 MATE RI ALE OG M E TOD E R

2.1 Tema og struktur
Denne konsekvensutredningen omhandler tema knyttet til natur- og biologisk mangfold.

Fokus rettes mot arter, samfunn og livsmiljøer innen både det terrestre og det limniske

naturmiljøet. For vurdering av områdets naturfaglige verdier og tiltakets konsekvenser

har vi benyttet en løsningsmodell som omhandler tematisk verdisetting , vurdering av

tiltakets omfang samt vurderinger av aktuelle konsekvenser og nivået for disse , jfr.

Statens Vegvesen Håndbok V712 (2014).

I henhold til Naturmangfoldslovens §8 skal kunnskapen om økosystem og arter knyttet til

områder der det er planer om nye inngrep være basert på et vitenskaplig kunnskaps-

grunnlag. Kunnskapen som legges til grunn for verdi- og konsekvensvurderinger skal

være tilstrekkelig og beslutningsrelevant, hvilket innebærer at vurderingene kan regnes

som rimelig sikre, men at kunnskapen sjelden er uttømmende når det gjelder kartlegging

av planområdets samlede natur og biomangfold. Våre verdivurderinger er basert på egne

undersøkelser i det terrestre naturmiljøet. I tillegg har vi også som standard prosedyre

ettersøkt naturkunnskap i ulike databaser og eksisterende kilder. Metoder og kilder er

kort beskrevet i de følgende kapitler.

2.2 Foto
Foto i denne rapporten er fra vårt feltarbeid i september 2016. Foto i rapporten er tatt av

NNIs medarbeidere.

Fig. 1. Leirmoøygarden ligger inn mot Jostedøla, her sett mot det nedre avsnittet av planområdet - fra sør.
Kald breelv gir litt elvetåke som preger mikroklimaet langs elven. 22. september 2016. Foto: A. Håland.
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2.3 Gjennomføring av feltarbeidet
NNI har gjennomført eget feltarbeid dagene 21. og 22. september 2016, dette for å sikre

at et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag er til stede for verdisetting og vurdering av

konsekvenser av de planlagte tiltak i området Leirmoøygarden. Følgende arbeid er

gjennomført knyttet til botaniske og zoologiske tema:

9 Når det gjelder de botaniske forhold er det er det lagt vekt på kartlegging og

beskrivelse av de forekommende natu rtyper (DN 2007), de dominerende

vegetasjonstyper i de ulike avsnitt (jfr . Fremstad 1997), inkl. mulige forekomster

av nasjonalt truede vegetasjonstyper (jfr. Fremstad & Moen 2001) og/eller

nasjonalt truede naturtyper (Lindgaard og Henriksen 2011). Planområdets flora er

kartlagt, med vekt på hovedgruppene karplanter, lav og moser. Økologiske

elementer som er kjent å ha et godt potensial for viktige artsfunn, for eksempel

for rødlistede arter (Artsdatabanken 2010), er også fokusert i feltarbeidet (omtalt

i resultatkapittelet). Det botaniske kunnskapsgrunnlaget er vurdert å være

tilstrekkelig for verdisetting og vurdering av konsekvenser av de planlagte

utvidelser av steinbruddet.

9 Når det gjelder zoologiske forhold ble alle observasjoner av fugl notert i felt,

sammen med andre forhold mht dyre- og fuglelivet, for eksempel sportegn. Når

det gjelder pattedyr og andre artsgrupper (som amfibier og reptiler), er dette kort

drøftet da det ikke er gjennomført detaljerte undersøkelser rettet inn mot disse

artsgruppene. Når det gjelder den rikeste delen av skogens biologiske mangfold,

de virvelløse dyr, er forekomster ikke kartlagt.

Feltarbeidet i planområdet er gjennomført av Cand. scient . Arnold Håland og Cand.

scient Anette Gundersen i september 2016. Vi anser datagrunnlaget for å være

tilfredsstillende for våre faglige og temati ske vurderinger av verdier og konsekvenser

knyttet til fremlagte planer om etablering av et motorsportssenter i området.

2.4 Eksisterende naturkunnskap
For en oversikt over tidligere naturkartleggi ng og artsregistreringer, med spesiell fokus

på rødlistede arter (Henriksen & Hilmo 2015), rødlistede naturtyper (Lindegard &

Henriksen 2011), og eventuelle forekomster av utvalgte naturtyper (UN) og prioriterte

arter (PA), har vi sjekket tilgjengelige databaser på internett, som Miljødirektoratets

Naturbase, Artsdatabankens Artskart samt Miljøstatus.no .

Naturbase: http: //geocortex.dirnat.no/silverlightViewer/?Viewer= Naturbase

Artskart: http: //artskart.artsdatabanken.no/default.aspx

Miljøstatus: www.miljostatus.no

Det er ellers søkt etter relevant naturinformasjon i andre, tilgjengelige skriftlige kilder.

2.5 Kriterier som grunnlag for naturfaglig verdivurdering

Arbeidet med verdisetting av områder i en naturfaglig sammenheng har gjennom de siste

40 år hatt grunnlag i en rekke ulike kriterie r og ulik faglig bruk, etter hvert med en
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standardisering av hvilke kriterier som bør br ukes, slik at størst mulig grad av faglig

objektivitet kan oppnås når ulike områders verdi skal fastsettes. Denne utredningen

vektlegger også kriterier som brukes ved kartlegging av områder som er viktige for

biomangfoldet på kommunalt nivå, jfr. DN Hånd bok 13 (DN 2007), dvs. for naturtyper og

vegetasjonstyper (se også Fremstad 1997, Frem stad og Moen 2001). I tillegg vektlegges

lenge brukte naturfaglige kriterier knyttet til et stort spekter av verneplanarbeid i Norge.

Økt fokus på naturtyper med nylig gjennomfør t nasjonal rødlisting av naturtyper (jfr.

Lindgaard & Henriksen 2011), har også brakt inn flere premisser for verdisetting av natur

på lokalt nivå. Klassiske, naturfaglige verd ikriterier fra 1970 og 1980-tallet står seg

imidlertid svært godt og er brukt i vurdering av områdets biologiske/økologiske

egenskaper og verdier. Viktige kriteriers definisjon og bruk er kort omtalt i det følgende.

2.5.1 Funksjonsområder for rødlistearter og fåtallige arter

Områder som har funksjon som leveområde for rø dlistede arter er viktige i naturfaglig og

naturvernmessig sammenheng. Områder med flere/mange rødlistede arter har generelt

en verdi på nasjonalt nivå, uten at det fore ligger eksakte kriterier knyttet til hvilke og

hvor mange. Nasjonale mål, gitt av Stortinget, om stopp i tap av vårt biologiske

mangfold, har vært et viktig forvaltningsmess ig perspektiv de siste årene. Ny nasjonal

rødliste ble utarbeidet og publisert i 2015 (Henriksen & Hilmo 2015). Også regionalt

viktige funksjonsområder, f.eks. for fåtallige arter (som ikke står på den nasjonale

rødlisten), har også en klar forvaltningsmessig interesse når det regionale og lokale

verdiperspektivet skal vurderes.

2.5.2 Sjeldne og nasjonalt viktige naturtyper

En del særegne abiotiske forhold gir grunnlag for spesielle naturtyper som har liten

geografisk utstrekning eller har avgrensede regionale forekomster og verdi i et nasjonalt

og internasjonalt perspektiv, f.eks. sterkt oseaniske biotoper som i kystnære områder på

Vestlandet, artsrike kulturmarker med lang kontinuitet og ekstensiv bruk, gammel

barskog og løvskog etc. (jfr. DN 2007, Hågv ar & Berntsen 2011). Nasjonale føringer det

siste 10-året er gitt i DN-Håndbok 13 (D N 2007) og DN-Håndbok 15 (2001) som

behandler nasjonalt viktige naturtyper og krit erier for verdisetting. I det siste har en ny

Naturmangfoldlov utløst et arbeid med utvalgte naturtyper (UN), dvs. et utvalg av særlig

truete naturtyper som krever aktiv handling hvis de ikke skal forsvinne. Hule eiker (DN

2011), slåttemark (DN 2009) og kystlynghei (2015) er eksempler på slike nasjonalt

utvalgte naturtyper.

2.5.3 Områder med nasjonalt truede vegetasjonstyper

En rekke vegetasjonstyper har en begrenset forekomst i Norge, enten naturlig eller ved

at arealbruken er mye endret de siste 10-årene. Dette er særlig relevant for ulike

kulturlandskapstyper, men gjel der også for mange typer sk ogvegetasjon. Fremstad og

Moen (2001) drøfter nasjonalt truede vegetasj onstyper, og disse aspektene er tatt videre

av DN (2007). Faglig og konseptuelt overlapper BM-elementene naturtype og

vegetasjonstype hverandre.

2.5.4 Kontinuitetsområder

Dette er naturtyper som har hatt stabile økologiske forhold over lang tid, eller for

kulturlandskaper den samme stabile og eksten sive driftsform over lang tid. Generelt
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gjelder dette hva vi ofte benevner som tradis jonelle kulturmarkstyper. I naturlandskapet,

for eksempel i skogsnaturen, er fravær av omfattende hogst (særlig flatehogst) en viktig

faktor for opprettholdelse av kontinuitetsområder i økosystemet. Ofte vil vanskelig

tilgjengelig (og høytliggende) terreng være en viktig premiss for å finne skogsmiljøer

med slikt kontinuitetspreg (jfr. Hågvar og Berntsen 2011).

2.5.5 Artsrike naturtyper

Natur- og vegetasjonstyper med høyt artsantall på avgrensede områder er viktige

naturområder. I verdivurderingen er det viktig med et perspektiv på regionale forskjeller

samt områders potensial for artsrikhet (spesielle livsmiljøer, spesielle økologiske

tilstander, forekomst av økologiske elementer som er vist å ha en stor betydning for

biomangfoldet).

2.5.6 Viktig biologisk funksjon

Områder kan ha spesiell økologisk funksjon for en eller flere arter. Naturtypen kan være

vanlig, men utforming, lokalisering og ikke minst økosystemets arealmessige omfang,

dvs. områdets størrelse, kan gi et område en viktig biologisk funksjon. Delområder med

nøkkelfunksjon er for eksempel reirplasser/yngleplasser for sårbare og truede arter,

konsentrasjonsområder for vannfugler (rasteområder, myteområder, overvintrings-

områder), spillplasser for skogfugl, hekkeplasser for rovfugler etc.

2.5.7 Områder for sterkt spesialiserte arter

Noen områder utgjør en kombinasjon av å være sjelden naturtype og ha en viktig

biologisk funksjon. Eksempel på slike områder kan være fossesprøytsoner med

vegetasjon knyttet til høy og vedvarende fuktighet og lav temperatur. Andre områder

kan være bekkedaler og kløfter, nordvendte berg med spesielt mikroklima (viktig for lav

og moser) eller gammel skog.

2.5.8 Naturtyper med høy biologisk produksjon

En del naturtyper har en høy biologisk produk sjon med basis i lokale, naturgitte forhold,

ofte vanntilknyttede biotoper som sumpskoger, flommarksskoger eller ulike typer

våtmarker, eller områder med rikt jordsmonn og godt mikroklima. I skog vil informasjon

om arealers bonitet være indikerende for nivået på den biologiske produksjonen.

2.5.9 Tilleggskriterier

I tillegg til ovenfor nevnte økologiske kriterier som gir grunnlag for å finne frem til

områder som er viktige for biomangfoldet, er det en rekke tilleggskriterier som

ytterligere kan bidra til å nyansere et område s verdi, eller gi et viktig perspektiv på

potensialet for økologiske viktige områder. Følgende tilleggskriterier har hatt fokus:

x Områdets størrelse - store sammenhengende områder viktigere enn små

x Områdets økologiske tilstand

x Områdets tilstand med hensyn på eksisterende inngrep

x Samlet mangfold av naturtyper, vegetasjonstyper, økologiske elementer og arter

x Del av helhetlig natur- eller kulturlandskap – jfr. DN (1994).
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2.5.10 Bruk av kriterier

Kriteriesettet omtalt ovenfor har vært benyttet ved ulike verneplaner de siste 25 - 30 år,

innledningsvis knyttet til arbeidet med Verneplan III for vassdrag (”10-årsvernede

vassdrag”), men også i egen regi til evalue ring av natur- og kulturmarksområder ved

konsekvensutredninger av en lang rekke u tbyggingsprosjekter i perioden 1995 - 2016.

2. 6 Oppsummering av verdisettingen

Forekomst av naturtyper, deres tilstand og utforming har vært et viktig grunnlag for en

naturfaglig og naturvernmessig verdisetting av planområdet i denne utredningen. DNs

håndbok 13 (2007 – oppdatert), gir en oversikt over prioriterte naturtyper på nasjonalt

plan (naturtyper som skal gis stor eller svært st or verdi). I tillegg ti l fokus på naturtyper

har vi også lagt stor vekt på artsforekomste r, med spesiell søk etter nasjonalt rødlistede

arter (Henriksen & Hilmo 2015) og sjeldne arte r sett i et lokalt, regionalt eller nasjonalt

perspektiv. N NI har etablert et eget, lett håndterlig kriteriegrunnlag (Tab. 1) basert på

registrerte forekomster av viktige naturtyper og/eller av arter med spesiell

forvaltningsmessig verdi (brukt i mange utredninger). Grad/omfang av eksisterende

inngrep er også et viktig aspekt i den samlede verdisetting av delsoner og samlet for

planområdet.

Dersom naturområder tidligere er verdisatt i faglig sammenheng (jfr. info fra Naturbase)

og/eller et område er gitt vern etter ulike lover og/eller planbestemmelser er det omtalt

og tatt hensyn til ved verdisettingen. Om råder vernet etter Naturvernloven, eks.

naturreservater, har automatisk stor verdi. Areal som er klassifisert som inngrepsfrie

områder (INON) og som påvirkes av planområdet eller ligger sentralt i influensområdet,

er også med i vurderingene da slike områder ofte rommer livsvilkår for sky og

arealkrevende arter.

Tab. 1. Skala for verdisetting av lokal natur ut fra arts- og naturforekomster i aktuelle
tiltaksområder og i nærliggende områder (influensområder). Retningsgivende.

Verdinivå Kriteriegrunnlag

Ingen spesiell
verdi = O

Ingen spesielle naturforekomster,
verken på naturtype - eller artsnivå

Liten
verdi = 1

Lokale, intakte naturforekomster sannsynligvis uten
artsforekomster og viktige naturtyper knyttet til nivå 2, 3 og 4

Middels
verdi = 2

Forekomst av en eller flere lokalt/kommunalt viktige naturtyper (C-områder) og/eller
et leveområde for regionalt sjelden og sårbar art eller en rødlistet, nær truet art (NT-
art). Naturgeografisk representative naturtyper med typiske ar tsforekomster og i god
økologisk og inngrepsmessig tilstand og størrelse har middels v erdi.

Stor
verdi = 3

Forekomst av nasjonalt viktige naturtype (A og B område), nasjonalt utvalgt naturtype
(UN) og/eller et leveområde for nasjon alt en sjelden eller sårbar ar t (rødlisteart – lavt
nivå – kat. NT)

Svært stor
verdi = 4

Forekomst av vernet område, flere nasjonalt truede naturtyper/u tvalgte naturtyper i
god tilstand og størrelse og/elle r leveområder for flere nasjon ale Rødlistearter og eller
art med høy truethetskategori (CR, EN, VU).
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2. 7 Konsekvenser og konsekvensvurderinger

Vurderinger av virkninger og konsekvenser av de planlagte tiltak (i dette prosjektet

vurdert som et større motorsportssenter med tilhørende arealutnyttelse) er basert på en

rekke forhold som har innvirkning på sluttresultatet. I det følgende er viktige elementer i

konsekvens- vurderingsprosessen omtalt og definert.

2.7.1 Egenskaper ved tiltaket

En etablering av motorsportsanlegget vil kunne gi en del direkte virkninger som er

knyttet til:

x Tiltakets arealmessige og fysiske omfang

x Tiltakets lokalisering

x Tiltakets utforming og karakteristikk

x Tiltakets utløsing av nye aktiviteter – både temporære og varige

Med utgangspunkt i slike forhold, ligger det til rette for vurdering av konsekvenser på

ulik nivå.

2.7.2 Influensområder

Alle tiltak og inngrep vil ha virk ninger direkte i tiltaksområdet ( primære virkninger ) og i

et større influensområde (sekundære virkninger). Konsekvensene vil gjøre seg gjeldende

over tid i et variabelt influensområde, dvs. be grepet er ikke et statisk forhold, men et

dynamisk begrep ut fra det faktum at et tiltak alltid gir ulike konsekvenser for ulike arter

og artsgrupper isolert sett, og samlet for økosystem i tiltaks- og influensområdet.

Resultatet er at influensområdet varierer i arealomfang/geografisk, alt etter for hvilke

organismer som er i fokus ( dynamiske influensområder ).

Fig. 2. Tiltaksområdet og influensområdet har ulik relasjon til forskjellige BM-elementer.

2.7.3 Virkningsfaktorer

Alle tiltak og inngrep har sine karakteristika og tilknyttede egenskaper. Bygging og drift

av et motorsportsanlegg i et hovedsakelig skogdekt landskap implementerer et sett av

virkningsfaktorer som igjen har innebygget økologiske mekanismer for påvirkninger på

biomangfoldet og for konsekvenser for hele sp ekteret av arter, populasjoner, samfunn og

økosystem (jfr. Håland & Hult 2008). Fagkunnskap om slike virkningsfaktorer står derfor

Influensområdet varierer

i størrelse i forhold til ulike

BM-elementer

Tiltaksrådet er

felles for alle BM-

elementer
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sentralt i alt konsekvensutredningsarbeid. An vendt økologisk forsking har gitt mye god

kunnskap de siste 10-årene, men for mange tema er det ennå stor mangel på oppdatert

kunnskap om påvirkningsfaktorer og nivået på aktuelle konsekvenser. Virkningsfaktorer

kan imidlertid deles inn etter hvordan de påvirker biomangfoldet i tiltaks- og

influensområder:

x Direkte fysisk ødeleggelse av habitat og leveområder (motorsportsanlegg)

x Forstyrrelser og støy i influensområ der via drift av motorsportssenteret

x Hydrologiske endringer og forstyrrels er, f.eks. i bekke r i skogsmiljøet

x Eventuelle barrierer for organismers fremtidi ge forflytning og spredning ”(dispersal”)

x Fragmentering av større leveområder, re dusert bærekraft i et større naturmiljø

x Forurensninger av ulike type og grad fra dr ift fra motorsporstanlegget (til luft, vann og

jord)

Tab. 2. Virkningsfaktorer og potensielt virkningsnivå på ulike konsekvensobjekter i tiltaksområder,
dvs. nivåene ingen, liten, middels eller stor negativ konsekvens. *: ferdsel kan medføre slitasje.

Virkningsfaktor Konsekvensobjekter og konsekvensnivå

Fugler Pattedyr,
reptiler og
amfibier

Karplanter og
kryptogamer

Limnisk
biomangfold
(samlet)

Marint
biomangfold
(samlet)

Arealinngrep
Liten til
stor

Liten til stor Liten til stor Liten til stor Liten til stor

Barriereeffekt og
fragmentering

Liten til
stor

Liten til stor Liten til stor Liten til stor Liten

Støy, ferdsel og
forstyrrelser

Liten til
stor

Liten til stor Ingen til liten* Ingen Liten

Forurensinger (til luft,
vann og jord) og
avfall

Liten til
stor

Liten til stor Liten til stor Liten til stor Liten til stor

De ulike virkningsfaktorene vil ha ulikt potensial for påvirkning på ulike organisme-

grupper. Viktige biomangfoldselementer som na turtyper, vegetasjon og flora, vil i stor

grad kun bli berørt innen direkte berørte arealer i planområdet. Endringer i lokale

hydrologiske forhold kan også ha virkninger langt utenfor tiltaksområdet. For faunaen er

et viktig fokus at tiltakets virkninger er ar t- og artsgrupperelatert, dvs. for fugl og

pattedyr, amfibier og reptiler, vil virkningsfaktorer som arealinngrep, barrierevirkning og

fragmentering og støy fra anlegg og mennesker påvirke influensområdets geografiske

omfang, jfr. kap. 2.7.2 og Fig. 3. For en del arter som har begrenset tilgang på

nøkkelhabitat, vil arealbeslag i kjernefunksjonsområder kunne medføre signifikante

negative konsekvenser. I Tab. 2 er vist en matrise som illustrerer sentrale

sammenhenger mellom virkningsfaktorene og de ulike organismegrupper.

2.7.4 Nivåsetting av konsekvenser

Denne utredningen er metodisk lagt opp slik at inngrep knyttet til etablering av et nytt

motorsportsanlegg vil berøre det meste av planområdet. Nivået på konsekvensene

knyttet til tiltaket er basert på omfanget eller hvordan og hvor mye tiltaket/ene vil kunne

påvirke naturforhold og lokalt biomangf old hvilke naturfaglige/naturvernmessige verdier

som er påvist i det samme området. Dette er anskueliggjort via bruk en konsekvensvifte
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(Fig. 3 - jfr. Statens vegvesen (2006, 2014 )), koblet med kunnskap om virkningsfaktorer

og virkningsmekanismer. Elementene verdi, omfang og konsekvens står derfor sentralt

metodisk i denne konsekvensutredningen. Er påviste naturfaglige verdier store, omfanget

av tiltaket stort, så blir de negative konsekvensene store – og ditto, er verdiene små,

omfanget lite, blir den negative konsekvensen liten. Kriterier for vekting av verdier og

omfang er ikke absolutte. Et sett med vekting av ulike forekomster (nasjonalt prioriterte

naturtyper, truede vegetasjonstyper og arter på den nasjonale rødlisten) er vist i Tab. 3,

der vektingen er direkte relatert til konsekvensmatrisens negative skala (5 nivåer).

Tiltak kan i teorien og for enkelte tiltakstyper også gi en positiv konsekvens for natur og

biomangfold og hvis det er tilfelle er forholdet omtalt i rapporten.

Tab. 3. Konsekvensnivå knyttet til hvilke forekomster som blir berørt av inngrep/tiltak.

Konsekvens Kriteriegrunnlag

Ingen negativ
konsekvens = O

Tiltaket berører ingen spesielle forekomster i et biologisk man gfold perspektiv,
verken på naturtype -, artsnivå eller populasjonsnivå

Liten negativ
konsekvens = 1

Tiltaket berører lokal, intakt naturtype, art eller populasjon av lokal verdi, men
sannsynligvis uten å berøre forekomster knyttet til nivå 2, 3 o g 4

Middels negativ
konsekvens = 2

Tiltaket berører prioritert natu rtype eller et leveområde for r ødlistet art

Stor negativ
konsekvens = 3

Tiltaket berører flere prioriter te naturtyper og/eller leveområ der for sårbar art eller
populasjon

Meget stor negativ
konsekvens = 4

Tiltaket berører flere nasjonalt prioritert og viktige naturtyp er i god tilstand eller
leveområder flere rødlistearter - eller nasjonalt viktig delpopulasjon

Fig. 3. Konsekvensmatrise. Fra Statens vegvesen Håndbok 140
(2006).
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3 LOKALI SE RI N G OG N ATU RGRU N N LAG

3.1 Lokalisering av planområdet

Planområdet Leirmoøygarden er lokalisert i det nedre avsnittet i Jostedalen i Luster

kommune (jfr. Fig. 4). Planområdet omfatter et flatt område sentralt i nedre del av

Jostedalen og grenser i øst inn mot Jostedøla (F ig. 1). Detaljer i plan og planskisse er gitt

i kap. 4.

Fig. 4. Lokalisering av planområdet i Jostedalen nord for kommunesenteret i Gaupne. Kartkilde: Luster
kommune.

Fig. 5. Leirmoøygarden utgjør et mindre landskap der Leirdøla møter Jostedøla. Gården Leirmo ligger like sør
for området ved Fv 604.
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3. 2 Geologi, landskap og klima

I et storskalaperspektiv ligger tiltaksområdet Leirmoøygarden i indre Sogn - Luster, et

område som oppviser relativt stor variasjon av de berggrunnsgologiske forhold (NGU-

kart online). Planområdet omfatter et område der berggrunnen er relativt homogent,

dominert av gneisser (Fig. 6). I fjellet i øst er det fyllitt og glimmerskifer som er

fremtredende bergart, samt i et mindre område ved Leirmoøygarden. Selve gneisen er

hard, forvitrer sent, og frigjør lite mineraler. Mesteparten av jordsmonnet i dette området

blir derfor næringsfattig og gir et mindre bra grunnlag for krevende arter. Fyllitt,

grønnskifer med mer gir et vesentlig bedre grunnlag for mer krevende planter og

plantesamfunn. En rekke andre faktorer, så som klimatiske og mikroklimatiske forhold,

løsmasser, hydrologi, eksposisjon, økosystemets alder og kontinuitet, påvirker også

artsforekomster og artsrikhet lokalt. Når det gjelder Leirmoøygarden ligger den på

fluviale avsetninger (Fig. 7), dvs. lokale masser kan være influert av ulike typer

berggrunn fra ulike kildeområder.

Fig. 6. Bergrunnen i området er dominert av gneiser, men med mye fyllitt og glimmerskifer øst i landskapet og
ved Leirmo. Kartkilde: NGU.

3. 3 Løsmasser

Landskapet ved Leirmo – Leirmoøygarden er preget av fluviale og glasifluviale

avsetninger der sannsynligvis det meste av løsmassene er fluviale avsetninger er i en

terrassert vifte (Fig. 7), men også med på virkning fra Jostedøla som transporterer

brematrialer fra breområdene lengre oppe i Jostedalen. Selve Leirmoøygarden er

klassifisert som fluviale avsetninger, mens det meste av landskapet ved Leirmo er klasset

som glasifluviale avsetninger. Regulering av Leirdøla-vassdraget og nesten tørrlegging av

Leirdøla har medført at denne massetransporten har stoppet opp og derved fjernet et
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viktig dynamisk element når det gjelder utforming og tilstand i Leirmoøygarden.

Reguleringer i hovedvassdraget (Jostedøla) har også bidratt til en reduksjon i flommer og

tilførsel av finere masser til området. Ellers ligger hele dette området under den marine

grense som strekker seg videre oppover og like forbi Alsmo noen km lengre oppe i dalen

(2,6 km).

Fig. 7. Bergrunnen i området er dominert av gneiser, men med mye fyllitt og glimmerskifer øst i landskapet og
ved Leirmoøygarden. Kartkilde: NGU.

Fig. 8. Avsetningene ved Leirmo – Leirmoøygarden i en terr assert vifte er i hovedsak fra Leirdøla, men også
med påvirkning fra Jostedøla som transporterer bremateriale. I ressurssammenheng er området avgrenset med
flere delområder med relative mektige masser. Kartkilde: NGU.
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3. 4 Landskapet I Jostedalen
Landskapet i regionen er variert med hensyn på topografiske elementer. Planområdet er

lokalisert i ytre grense av landskapsregion 23, Indre bygder på Vestlandet, Underregion

23.14 Jostedalen (Pushmann 2005). Pushmann (op. cit.) skriver om hovedtrekkene i

denne landskapstypen: ” Den kjennetegnes ved at alle-regioner har en betydelig

nedskåret hovedform som strekker seg dypt inn i landet og omgis av høye fjell. Mest

ekstrem av regionens ulike landskaper er de dypt innskårne og trange fjordløpene som

omkranses av høye fjell og tinder. I noen u. regioner erstattes fjorden av store

fjordsjøer, men ”bunnen” har fortsatt samme vide karakter. Her er også5 u. regioner

uten fjordkontakt, dvs. dype, langsmale dalbunner omgitt av tilsvarende høye fjell som

fjordene. Sentralt i regionen er også de omkringliggende fjellområdene, som både kan

utgjøre selve silhuettavgrensingen rundt dal-/fjordtrauet, eller inkludere flere små til

middelsstore mellomliggende fjellområder. Ofte er dette høyfjellsterreng, men her inngår

også noen lavereliggende lågfjell og fjelldaler”. Et avsnitt av Jostedalen noen km ovenfor

Leirmoøygarden er vist i Fig. 9, sett fra veien opp i Vigdalen.

Fig. 9. Landskapet i Jostedalen er i et storskala landskap pe rspektiv preget av glasiale og fluviale prosesser
over lang tid. Bratte lier i dalen er preget av blandingsskog av ulik karakter og med Jostedøla sentralt i
dalbunnen. Jostedalen er preget av store avsetninger i dalbunnen, historisk ofte med dynamiske elveøyrer,
sandurer og store flommer. Leirmoøygarden er et slikt naturdokument, dannet av store avsetninger i elvemøtet
mellom Leirdøla og Jostedøla. Kraftutbygging i vassdraget har ”temmet” mange av naturkreftene som
opprinnelig preget denne storslåtte dalen. I bildet utsyn fra Vigdalen. 22. september 2016. Foto. A. Håland.

3. 5 Naturgeografi

Klimatisk tilhører Luster og Jostedalen, inkl. området ved Leirmoøygarden til den

Overgangseksjon OC (Moen 1998), i et de nedbørsfattige avsnittene på Vestlandet.

Middels lang vekstsesong og et relativt kjø lig vinterklima. Vegetasjonen har innslag av

østlige trekk. De indre fjordstrøk i Sogn har vesentlige færre nedbørsdager en midtre og
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ytre strøk, i snitt rundt 170 dager (>0. 1mm nedbør) og årsnedbøren rundt 1000 mm.

Vindregimet er fjordrelatert, dvs. variabelt, alt etter rådende vindretninger.

3. 6 Dagens arealbruk

Planområdet Leirmoøygarden nyttes i dag til litt hogst av ved, samt at et mindre areal

ved riksveien er dyrket opp. En kraftlinje (22 kv) går gjennom området (Fig. 10).

Fig. 10. Avgrensning av planområdet i flyfoto. Kilde. Luster kommune.

3. 7 Vernede og inngrepsfrie områder

Planområdet har ikke arealer som er omfattet av vern etter Naturvernloven. Vassdraget

er heller ikke omfattet av verneplan for vassdrag (Jostedøla er utnyttet for

vannkraftproduksjon). Inngrepsfrie områder er kvalitetsområder i

naturforvaltningssammenheng, for biomangfol det med all flora og fauna, knyttet til

fravær av større tekniske inngrep og et generelt lavere forstyrrelsesnivå enn i inngreps-

og inngrepsnære områder. Plan- og influensområdet berører imidlertid ikke inngrepsfrie

naturområder (INON-områder).
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4 PLAN OM RÅD E T LEI RM OØYGARD E N
Formålet med tiltaket er å etablere et regionalt motorsportssenter på Leirmoøygarden,

med ulike typer baner, klubbhus og parkeringsareal. Aktuelle baner er for motorcross,

trial, enduro, kanttekross, bilcross og snøscuter (Luster kommune 2016). Planområdet

avgrenser stort sett hele det fluviale avsetningsområdet fra Leirdøla (og Jostedøla), og

grenser i øst til Jostedøla, i sør og sørvest til Leirdøla og ellers inn mot Fv604 gjennom

Jostedalen (Fig. 11). Planområdets areal er 152 daa og er innarbeidet i gjeldende

kommuneplan.

Fig. 11 . Avgrensning av planområdet Leirmoøygarden i Jostedalen, nord for kommunesenteret i Gaupne.
Kartkilde: Luster kommune.

4.1 0-alternativet

Leirmoøygarden forblir som i dag, dvs. et land skapsavsnitt bestående av en blanding av

skogdekte og mer åpne arealer innen planom rådet, men der skogbruk/hogst kan påvirke
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skogøkosystemet over tid. I tillegg vil endringer i klimatiske forhold over tid kunne

påvirke områdets artsmangfold og skogens struktur og tilstand. Vurdering av

konsekvenser av planlagt tiltak er gjort kontra 0-alternativet.

Fig. 12 . Planområdet grenser inn til et parti med dyrka mark i området mot fylkesveien. Dette areaet er ikke
omfattet av planen. 22. sept. 2016.

Fig. 13 . Leirmoøygarden er skogsatt med blandingsskog av ulike typer. Deler av skogen er nylig nyttet til ved.
22. sept. 2016 .
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5 NATU RS TATU S OG N ATU RVE RDI E R
Grunnlaget for verdisetting av natur, plante- og dyreliv som finnes innen planområdet og

som kan bli direkte (og indirekte) berørt av et motorsportssenter, er en tilstrekkelig

kartlegging av utvalgte og viktige elementer tilknyttet tema naturmangfold. Vi har som

grunnlag for våre naturfaglige beskrivelser og verdisetting kartlagt naturtyper og

vegetasjonstyper for hver av de 4 delsoner (Fig. 14), jfr. metodekapittel for flere

detaljer. Når det gjelder områdets forekomst og funksjon for arter har vi kartlagt

floristiske forhold med vekt på gruppene karplanter, moser og lav. Når det gjelder

zoologiske forhold har vi hatt fokus på kartlegging av områdets funksjon for fugler i den

grad fugler ble påvist i september 2016 (uteno m hekkesesong). Annet dyreliv er omtalt i

den grad arter er registrert av oss eller at det foreligger konkret artsinformasjon fra før

(gjelder også for floraen, jfr. metodikk og eksisterende kunnskapsgrunnlag).

Omtale av enkeltarter i teksten er gitt med gr unnlag om de har spesielle verdier knyttet

til seg (for eksempel rødlistede arter), eller om de gir informasjon om naturforholdene

lokalt ved at de er karakteriserende for ulike naturtyper og vegetasjonstyper

(”skillearter”). Aktuelle influensområder i randsonen omfatter i hovedsak skogdekte

arealer (Fig. 14), men også et mindre areal med dyrket mark. Ulike deler av planområdet

har ulik karakteristikk mht naturforhold, vegetasjon og arter og for å differensiere

naturbeskrivelsen har vi delt Leirmoøygarden inn i 4 delsoner. For hver av sonene 1 – 4

er det også vist en foto som viser de lokale naturforhold. Arter er omtalt med vekt på

eventuelle viktige artsfunn, samt for karakteriserende arter. For en samlet oversikt over

registrerte arter fra vårt feltarbeid viser vi til artslister i rapportens vedlegg 1.

Fig. 14. Avgrensning av 4 delsoner innen planområdet i Leirmoøygarden.

3

4
2

1
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5. 1 Variasjon i naturtyper
Grunnen i inngrepsområdet består i hovedsak av fluviale avsetninger. Et smalt belte

langs Jostedøla er kontinuerlig utsatt for desta biliserende forstyrrelser, og grus, stein og

flomsedimenter utgjør grunnen her. Resten av området er mer eller mindre tresatt, med

et litt større parti med flomskogsmark (hovedtype T30 i NiN) av oreskog som grenser

mot Jostedøla og som i vest går over i tørrere blandingsskog av ulike utforminger. I sør

grenser flomskogsmarksbeltet mot delvis tresatt blokkmark, overalt med et velutviklet

mose- og lavdekke. Mer åpne blokkmarker, med basis i fluviale avsetninger, utgjør den

viktigste naturtypen i den mindre og den sørlige sonen. Langs Jostedøla finnes en

sammenhengende elvekantskog. Inndelingen av inngrepsområdet i 4 delsoner (Fig. 14)

gjenspeiler i stor grad variasjonen i på viste vegetasjonstyper i planområdet.

5. 2 Delsone 1 - Flomskogsmark og blandingsskog
I NØ del av delsone 1 (Fig. 15) er vannets fo rstyrrelseseffekt lavt nok til at vedvekster

klarer å etablere seg og opprettholde stabile bestander over tid. Skogsmarken her er av

type en flomskogsmark (Fig. 16) Flomskogsmark vokser langs elver og innsjøer, og blir

påvirket av oversvømmelser og høy grunnvannsstand. Skogen i dette området har

relativt storvokst gråor som det dominerende treslaget, men bjørk og selje finnes spredt

i dette skogsmiljøet. Skogbunnen er stabilt fuktig med mye delvis nedbrutt, dødt

organisk materiale, et miljø som gir gode forhold for arter som strølundmose ,

stubbefauskmose , stortaggmose , skogskjeggmose , broddfagermose , flakjamnemose og

gåsefotskjeggmose på bakken, på stein og på røtter. Arten s trølundmose er det første

funnet i Sogn & Fjordane (ifølge Artskart - 19.10.2016), men arten er sannsynligvis mer

underrapportert enn sjelden.

Fig. 15. Avgrensning av sone 1 i planområdet i Leirmoøygarden (se også Fig. 12). Flyfoto: Luster 2012.
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I feltsjiktet finnes arter som gjøksyre , fugletelg og skogburkne . I busksjiktet finnes en

god del bringebær , og på trær vokser laven pulverstry og soppene vierblodsopp og

Hypoxylon sp.

Fig. 16. Avsnitt i flommarkskogen i NØ der gråor er det viktigste treslaget. 22. sept. 2016. Foto: A. Håland.

I de midtre partiene som har noe lavere gr unnvannstand, går flomskogsmarken over i en

mindre stabilt fuktig blandingsskog av med gråor, bjørk og selje. Denne skogstypen er en

mosaikk, hovedsakelig med partier med småbregneskog (små fragmenter), samt avsnitt

med blåbær- og lågurtskog (intermediær utforming). Her domineres bunnsjiktet av

furumose, mens feltsjiktet er ste dvis noe rikere med urter som rødknapp ,

tveskjeggveronika , nikkevintergrønn , skogstjerne , ryllik , prestekrage , linnea ,

markjordbær og legeveronika . Andre deler av blandingsskogen har elementer av

høgstaudeskog, der arter som sløke og vendelrot , gras som smyle og sølvbunke , samt

bregner som ormetelg , skogburkne og einstape som de viktigste arter i plantesamfunnet.

Vegetasjonen i dette avsnittet vitner om gj engroing av slåtte- og/eller beitemark, og

bortsett fra aktiviteter med vedhogst (Fig. 13), finnes det ikke nyere inngrep i denne

sonen.
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Fig. 17. I de tresatte områdene, både i flommarksskog i NØ og i deler av elvekantskogen, var epifyttiske
samfunn godt utviklet, blant annet med en rekke arter av lav i gruppene Usnea og Bryoria . 22. september
2016. Foto: A. Håland.

5. 3 Blandingsskog og blokkmark – sone 2
Sone 2 utgjør en mosaikk med blandingsskog som beskrevet under delsone 1, partier

med granskog i nordvest, samt blokkmarksve getasjon, sentralt og i sør (natur og

vegetasjon beskrives under delsone 3). Som i delsone 1 finnes det også åpne partier

med tegn på gjengroing av slåtte/b eitemark og spor etter vedhogst.

Sonen består av grov blokkmark med mer spredt tresetting enn i sone 1 (Fig. 18), der

bjørk og furu er de dominerende treslag, men selje forekommer også. Vegetasjonen i

sonen er overveiende artsfattig, men innimellom finnes små partier med kalkrike masser

ettersom arter med krav til mer kalkrike forhold ble påvist. Området har ellers en del

liggende og stående død ved som er viktige økologiske elementer. Steinene har

velutviklet mose- og lavdekke dominert av gråmoser og reinlaver, og innimellom disse er

marken skrinn (Fig. 19).

På skrinn sandholdig mark og stein domineres bunnsjiktet av grå og lys reinlav ,

sandgråmose og heigråmose , mens arter som syllav , begerpigglav , islandslav , svartfotlav

og fingersaltlav er vanlig forekommende. Bærlyng med blåbær og krekling dominerer

feltsjiktet. Ellers finnes frynseskjold , brun fargelav og bergsotmose på stein, og på trær

vokser bl.a. arter som mørkskjegg , randkvistlav , gul stolpelav , gullroselav og

skorpelærsopp . På partier med tykkere og våtere jorddekke vokser arter som smånever ,

stor bjørnemose , ulike torvmoser og etasjemose . På råtnende stubber ble funnet

piskskjeggmose og nållav , mens vi på dyreekskrementer påviste fagerlemenmose .
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Fig. 18. Avgrensning av sone 2 i planområdet i Leirmoøygarden (jfr. ogs å Fig. 12). Flyfoto: Luster 2012.

Fig. 19. I partier ligger det større avsetninger med stor elvestein, her i grenseområdet mellom sone 2 og sone
3. 22. sept. 2016. Foto: A. Håland.
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5. 4 Blokkmark og spredt tresetting - sone 3
Den sørligste delen av planområdet er dominert av elveavsetninger med større stein som

de viktigste elementer, og gjennomgående med mindre av tresatte arealer (Fig. 20).

Elvekantskogen mot Jostedøla er skilt ut som egen delsone 4 (se nedenfor), mens

kantsonen mot Leirdøla i vest er inkludert i sone 3.

Fig. 20. Sone 3 omfatter det meste av det søndre avsnittet i planområdet, unntatt den elvenære skogen mot
Jostedøla som er avgrenset som S4. Flyfoto: Luster 2012.

Sonen består av grov blokkmark med spredte furutrær og bjørketrær, de åpne og nesten

treløse områdene er vanligst her (Fig. 20, 21). Selje forekommer mer spredt. En del

furuer er relativt gamle. Vegetasjonen er overveiende artsfattig, men innimellom finnes

små partier med mer kalkrike avsetninger. Området har små forekomster av liggende og

stående død ved. Steinene har et velutvikle t mose- og lavdekke dominert av gråmoser

og reinlaver (Fig. 21), og innimellom disse er ofte marken skrinn. På skrinn sandholdig

mark og stein domineres bunnsjiktet av grå og lys reinlav , sandgråmose og heigråmose ,

mens arter som syllav , begerpigglav , islandslav , svartfotlav og fingersaltlav er vanlig

forekommende arter. Ellers finnes frynseskjold , brun fargelav og bergsotmose på stein,

og på trær vokser bl.a. mørkskjegg , randkvistlav , gul stolpelav , gullroselav og

skorpelærsopp . På partier med tykkere og våtere jorddekke vokser bl.a. smånever , stor

bjørnemose , ulike torvmoser og etasjemose , og på råtnende stubber finnes
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piskskjeggmose og nållav . Fagerlemenmose ble påvist på dyreekskrement. Der feltsjiktet

er litt mer utviklet finnes k rekling og blåbær .

Fig. 21. Et typisk avsnitt i sone 3 med åpne vegetasjonspartier der samfunn med lav og mose dominerer og
med en typisk spredt tresetting med furu og bjørk. 22. sept. 2016. Foto: A. Håland.

Fig. 22. Ulike moser og lav dominerer plantesamfunnene i sone 3. 22. sept. 2016. Foto: A. Håland.

5. 5 Naturtyper og arter i el vekantskogen - sone 4
Den ytre delen av elvekanten, på østsiden av planområdet mot Jostedøla (Fig. 14),

består av en mer ustabil grunn med grus, stein og flomsedimenter som hovedbestand-

deler . Her dominerer buttgråmose . På partier med åpen sandbunn finnes arter som

klobekkemose , bekkeblomstermose og flere kildemoser . Innimellom sandpartiene finnes

storsteinet ur med fjærgråmose og knippegråmose , og sandig skogsbunn med

sandgråmose og klobleikmose som de dominerende arter i bunnsjiktet.
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Fig. 23. Elvekantskog i midtre del av sone 4. I dette området er bjørk det viktigste treslaget. Feltsjiktet er her
dominert av urter og gress, med et rikt utval av moser og lav. 22. sept. 2016. Foto: A. Håland.

Det meste av kantsonen mot Jostedøla er et smalt flomskogsmarksbelte med gråor og

spredte bjørk og selje. Mengden av gråor i kantsonen øker fra sør mot nord. Bunnsjiktet

domineres av arter som furumose og klobleikmose , ellers finnes vanlige skogmoser som

ribbesigd , fjærmose , bakkefrynse , skimmermose , stortaggmose , skogskjeggmose ,

stubbeblonde og berghinnemose . En noe mindre vanlig art er pæremøkkmose . I

feltsjiktet i litt rikere partier finnes nikkevintergrønn , smyle , sølvbunke , sløke , gullris ,

engsoleie , krypfredløs, gjøksyre , vendelrot , småmarimjelle , skogstorkenebb og gulldusk ,

med innslag av partier med tyttebær og blåbær som dominerende arter.

I enkelte partier av dette elvenære skogsbeltet finnes det på trær en del fuktighets-

krevende arter, og arter som er betinget av mer kontinuitet i skogbildet, for eksempel

skrubbenever , kystårenever og lungenever ( Lobarion samfunnet). Lavfloraen på trær er

ellers rik langs hele elvekanten, og vitner om høy fuktighet betinget av nærhet til elven:

vårknapplav , bleikskjegg , mørkskjegg , rosa alvelav , glattvrenge , grynvenge , grynkorkje ,

kystkorkje , grynfiltlav , stiftfiltlav , rimvortelav , bitterlav , hengestry , pulverstry , piggstry ,

grynstry , hårstry og bred fingernever . De to sistnevnte artene er mer vanlige i innlandet.

På stein finnes i denne sonen finnes rimnavlelav , blant mose på sanddekt stein finnes

Ephebe sp. og på grus vokser smånever . Sopp ble ikke systematisk undersøkt, men

likevel ble følgende ved- og barklevende sopper påvist: dverggaffel , vintersopp , svart

ildkjuke , putekjuke , raggkjuke , bladgelesopp og piggskorpe (NT).
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Fig. 24. Død ved i søndre del av elvekantsskogen, viktig substrat for mange arter . 22. sept. 2016. Foto: A.
Gundersen.

Fig. 25. Avsnitt i midtre del av elvekantsskog . Parti med finere avsetningsmasser. 22. sept. 2016. Foto: A.
Gundersen.
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Fig. 26. Elvekantskog langs Jostedøla, nordre avsnitt – gråor Alnus incana dominerer i tresjiktet . Kald breelv
gir spesielle livsvilkår i elvekantskogen. 22. sept. 2016. Foto: A. Gundersen.

Fig. 27. Død ved er viktig livsmiljø for mange arter - nordre avsnitt i S4, her vintersopp. 22. sept. 2016. Foto:
A. Gundersen.

5. 6 Zoologi
Feltarbeid medio september gir ikke grunnlag for å fastlegge områdets funksjon for

hekkende fugler. Kartleggingen i september resulterte registrering av vanlige arter som

rødstrupe, svarttrost, gjerdesmett, kjøttmeis og ravn, i tillegg også nøtteskrike og

haukugle. Planområdet har et middels potensial som hekkeområde for fugler, størst

artrikhet og tetthet forventes i flommarksskogen som ofte huser mange insektspisende

fugler. Områdets funksjon for fugler og dyr vurderes som lokalt viktig. Omgivende
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naturskoger, dvs. i influensområdet for mo torsportsanlegget, har sannsynligvis større

verdi for virveldyrene. Ellers ble det påvist spor etter hjort flere steder innen

planområdet. Hjortetrekk i området er nevn t i planprogrammet (Luster kommune 2016).

Når det gjelder virvelløse dyr (evertebrater) er denne artsrike gruppen ikke kartlagt.

5. 7 Samlet oversikt naturtyper og arter
5.7.1 Naturtyper

Planområdet Leirmoøygarden har en spesiell naturkarakteristikk med delvis skogsatte

arealer i blanding med åpne blokkmark, alt på fluviale avsetninger fra Leirdøla og

Jostedøla. Vi har delt området inn i 4 soner, der sone 1 i NØ er flommarksskog der gråor

er et viktig treslag, stedvis helt dominerende der grunnvannstanden og flomfrekvensen

er høyest. Sone 1 har også noe eldre tresatt kulturmark, men en vegetasjon med mange

arter knyttet til eldre kulturmark. I flere avsnitt er det nylig hogget en del skog for

vedproduksjon. Sone 2 har en blanding av skog og partier med blokkmark, også her med

spor av en del hogst. Sone 3 dekker resten av arealet i sør med åpen blokkmark som den

viktigste naturtypen, men med overgang mo t elvekantskoger både mot leirdøla og

Jostedøla. Det meste av elvekantskogen mot Jostedøla er avgrenset som sone 4, unntatt

i nord der elvekantskogen er inkludert i flommarkskogen i sone 1. Ingen av naturtypene i

de 4 soner er nasjonalt rødlistet eller utva lgt naturtype (UN), mens Jostedøla tilhører

naturtypen elveløp som er rødlistet i kat. NT (Nær truet).

Selv om ingen av planområdets naturtyper er nasjonalt rødlistet favner Naturmangfold-

loven også andre viktige naturtema som landskap og geologiske ressurser /objekter, i

tillegg til tema biologisk mangfold . Leirmoøygarden er en spesiell naturtype med fluviale

avsetninger i elvemøtet mellom Leirdøla og Jostedøla, begge brevassdrag (henholdsvis

sidevassdrag og hovedvassdrag) i Jostedalsvassdraget. Dette vassdraget er blant Norges

viktigste breelvvassdrag, med nedbørsfelt i No rges største brelandskap – Breheimen (jfr.

Faugli et al. 1991 for faglig oppsummering). Stor tr ansport av masser fra breene, og ikke

minst store flomvannføringer, formet over lang tid Jostedalens naturlandskap og

elvetilknyttede naturtyper. Leirmoøygarden og nærliggende landskap (Leirmo) er et

resultat av slike glasiale og fluviale prosesser, med avsetninger av store masser der

særlig transport av store mengder elvestein fra Leirdøla dominerer mye av planområdet,

men også med partier med finere masser, der influens fra Jostedøla er viktig i det nordre

avsnittet (der vi har avgrenset en gråordominert flommarksskog). I urørt tilstand har

dette naturlandskapet av stor naturfaglig verdi, men verdien er redusert pga av at

Leirdøla er nesten tørrlagt (utbygd for va nnkraftproduksjon), noe som har stoppet de

naturlige prosesser som gjør slike områder dy namiske over tid. Reguleringene i Jostdøla

har også medført endringer kontra naturlig ti lstand, dvs. Leirmoøygarden er ikke lenger

det geologiske objektet som det engang var. På den annen side er området uten tekniske

inngrep, dvs. utformingen dokumenterer godt de geologiske og fluviale prosesser som

engang var , noe som gir Leirmoøygarden en klar naturfaglig verdi. Med basis i nevnte

endringer (pga vannkraftutbygging) justerer vi den naturfaglige verdi av Leirmoøygarden

ned, til middels verdi knyttet til tema naturtyper – økosystem.

5.7.2 Arter

Forekomst av arter er et viktig verdigrunnla g mht å verdivurdere et naturområde, jfr.
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oversikt av verdikriterier som i lang tid har vært brukt for verdisetting av norsk natur.

Etter en innledende gjennomgang av planområ det, og avgrensing av de 4 delsoner med

basis i dominerende naturtyper, la vi mest ve kt på artskartlegging langs Jostedøla, da

mikroklima og flompåvirkning gir særpregede økologiske forhold og derved et godt

potensial for naturfaglig spesielle/interessant e arter og samfunn, men hele planområdet

ble gjennomgått med formål artskartlegging.

Samlet påviste vi 163 arter for de 4 delsoner , der særlig en rik lavflora langs Jostedøla

og i flommarksskogen fremstår som spesiell i et økologisk perspektiv, noe som kan

knyttes til lokalklimatiske forhold langs et breelvvassdrag. Lavsamfunn er også svært

godt utviklet i blokkmarkene i S2 og S3, men artene er gjennomgående vanlige arter.

Lav er også sårbare for forurensinger, og en rik lavflora speiler godt fravær

forurensninger. Lav finnes rikelig i elvekantsk ogen, inkl. i partier av den gråordominerte

flommarksskogen. Også i de særpregede blokkmarkene er lav (sammen med moser) de

dominerende elementer i plantesamfunnene. Karplantefloraen er mer ordinær, der

partier med eldre kulturmark var de mest artsrike. Deler av soppfloraen ble kartlagt,

blant annet med funn av den rødlistede piggskorpen. Kartlegging av arter i gruppene

moser, lav og sopp er tidkrevende og krever stor faglig spesialisering, et forhold som

medfører et det er et godt potensial for nye spennende artsfunn i området ved økt

tidsbruk i kartleggingsarbeidet. Status for vå r kartlegging i september 2016 er vist i Tab.

4. En oversikt over alle arter er vist i Vedlegg 1 i rapporten. Samlet vurderer vi de

botaniske artsforekomster til middels verdi .

Tab. 4. Artsrikhet i ulike grupper i 4 soner, samt samlet for Leirmoøygarden planområde.

Artsgruppe Flommarksskog Blokkmark Elvekantskog Totalt for

planområdet

Antall rødlistede

arter

Karplanter 34 7 20 42 0

Moser 17 11 40 55 0

Lav 8 19 43 54 0

Sopp 3 1 8 12 1

Samlet 62 38 111 163 1

5. 8 Tidligere registreringer av naturtyper og arter i området
Det er tidligere gjennomført mye naturfaglig ka rtlegging i Jostedalsvassdraget (og ellers i

kommunen – jfr. Larsen 2002), men det foreligger ingen registreringer eller verdi-

vurderinger av området Leirmoøygarden. Tidligere avgrensede og verdisatte

naturområder i denne delen av Jostedalen er vist i Fig. 28, der edelløvskoger i rasmarker

langs Jostedøla motsatt Leirmoøygarden er kl asset som svært viktige. Når det gjelder

konkrete artsfunn er det heller ikke vist funn for planområdet i Artskart (Fig. 29).
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Fig. 28 . Avgrensning av registrerte viktige naturtyper og artsforekomster i dette avsnittet av Jostedalen. Det
foreligger ingen funn i planområdet fra før. Kilde: Miljøstatus oktober 2016.

Fig. 29 . Artsregistreringer i vassdragslandskapet Leirdøla - Jostedøla. Planområdet er avmerket. Kilde:
Artskart, medio oktober 2016.

5. 9 Oppsummering av naturverdier knyttet til planområdet
En oppsummering av naturfaglige verdier vurder t i dette prosjektet er basert på vår egen

naturkartlegging i september 2016 da det ikke foreligger naturdata fra området fra før

(jfr. kap. 5.7). Et utvalg av natur- og biomangfoldet er kartlagt og vurdert, så som

naturtyper, vegetasjonstyper og arter er i gruppene karplanter, moser og lav. I tillegg er

noe sopp registrert, samt de fuglearter som oppholdt seg i området. Kartleggingen er
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basert på en systematisk gjennomgang av 4 delsoner som sammen dekker planområdet i

Leirmoøygarden. Samlet verdi er satt til middels verdi .

Tab. 5. Verdifulle naturtyper i tiltaks- og influensområdet samt tiltakets aktuelle påvirkning.

Naturmiljø Naturtype-økosystem Forvaltningskategori Klasse Soner Inngrep

Ferskvann Elveløp Rødlistet naturtype NT 1 og 4 Tilgrensende

*: Artsdatabanken.no;

Tab. 6. Rødlistede arter* registrert i planområdet Leirmoøygarden, Luster kommune.

Artsgruppe Rødlisteart Rødlistekategori Funnsted Påvirkningsfaktorer*

Sopp Piggskorpe NT Sone 1 Ulike inngrep

*: Kilde: Artsdatabanken – Rødliste 2015.

Samlet naturverdi

Liten Middels Stor

| -----------------------------------| --------------------------------|

©
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6 VU RD E RI N G AV KON S E KVE N S E R

Fremlagte plan om etablering av et motorsportssenter i Leirmoøygarden vil medføre

konsekvenser for natur- og biomangfoldet i planområdet. Negative konsekvenser er i

første rekke knyttet til fysiske inngrep i loka l natur, dvs. knyttet til det areal som er

planlagt for anlegg, baner, parkeringsanlegg et c. Detaljer i arealbruken er ikke kjent,

men sannsynlige arealendringer kan avlede s av fremlagt planprogram for anlegget

(Luster kommune 2016).

Konsekvenser for plante- og dyrelivet og de lokale økosystem er usikre da anlegg og

baner ikke er konkretisert, men tap av økologiske funksjonsområder knyttet til endret

arealbruk må medregnes. Vi vurderer derfor omfanget av inngrep og arealtap samlet sett

som stort negativt omfang for planområdet som helhet. Leirmoøygarden er et spesielt

geofaglig område og med særpregede økologiske forhold knyttet til dannelse, tilstand og

nærhet til et kaldt brevassdrag. Naturgrunnlag og lokalklima gir grunnlag for en artsrik

lavflora, selv om vi i denne kartleggigen ikke påviste mange nasjonalt rødlistede

enkeltarter. En rødlistet sopp ble funnet – piggskorpe (NT), men potensialet for flere slike

forvaltningsinteressante arter er imidlertid til stede, spesielt vurderer vi det for området

med flommarksskog i NØ, jfr. drøfting om usikkerhet i kap. 8.

I tillegg til de virkninger som må påregnes med fysisk arealtap, knyttet til etablering av

motorsportsanlegget, vil driften av anlegge t med kjøring med biler, motorsykler etc.

medføre lokal luftforurensing som særlig vil kunne påvirke lavforekomstene i området

negativt (Hultengren et al. 1991, 1992), et forhold som også gjelder for moser.

Fig. 30 . Lav i gruppene stry og skjegg er relativt vanlige i planområdet – her beikskjegg Bryoria capillaris . 22.
sept. 2016. Foto: A. Håland.
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Ut fra disse vurderinger vurderer vi de negative konsekvenser for terrestrisk

naturmangfold i planområdet Leirmoøygarden til nivået middels til stor negativ

konsekvens (Tab. 7), men der avbøtende ti ltak kan moderere uønskede negative

virkninger og konsekvenser.

Når det gjelder påvirkning på det akvatiske naturmiljøet, dvs. i hovedsak Jostedøla som

planområdet grenser inn til, blir det ingen direkte inngrep og påvirkning, men vann-

miljøet kan bli påvirket negativt både i utbyggingsfasen og i driftsfasen. Anleggsarbeid

kan føre til avrenning av finpartikulært materiale, noe som bør søkes begrenset (selv om

Jostedøla er et brevassdrag som er karakterisert av transport av finpartikler. Ellers er de

forurensning fra kjøretøy, drivstoff etc som kan påvirke Jostedøla i uønsket omfang, men

med tiltak og etablering av buffersoner mo t elv kan dette forebygges og avbøtes. Vi

vurderer derfor den negative virknninger og konsekvenser for vassdraget til nivået liten

negativ konsekvens (Tab. 7).

Tab. 7. Vurdering av konsekvenser for de 2 hovednaturmiljøer og tilknyttede samfunn og arter i og

ved planområdet Leirmoøygarden.

Naturmiljø Verdi Negativt omfang Negativ konsekvens

Terrestrisk (land) Middels Stort negativt Middels til stor

Akvatisk (vann) Middels Lite negativt Liten negativ konsekvens
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7 AVBØTE N D E TI LTAK

Avbøtende tiltak innebærer at det skal finnes et potensial for å redusere eventuelle

negative virkninger ved realisering av det planlagte tiltaket. For mange typer tiltak kan

det være vanskelig å finne konkrete avbøtende tiltak som gir slik virkning, mens det i

andre situasjoner er lettere å konkretisere realistiske justeringer av direkte tiltak.

I forhold til biologisk mangfold er det de fysiske inngrep og varig tap av livsmiljø som er

det mest negative, dvs. areal som går tapt ve d en utbygging av motorsportssenteret.

Minimalisering av alle fysiske inngrep ved gjennomført utbygging/bruk av området vil

avbøte negativt omfang og derved bidra til å redusere de negative konsekvenser for

lokalt biologisk mangfold knyttet til Leirmoøygarden. Endelig detaljplanlegging bør så

langt som mulig gjøres med mål om å bevare sårbare naturmiljøer, med minst en 20

meter brei sone langs Jostedøla, det viktigste avsnittet med gråor-flommarksskog i nord,

samt en buffersone på 20 meter mot Leirdøla. Der bredden på elvekantskogen varierer

bør sammenhengende skogsatt areal inkluderes i buffersonene. I tillegg bør den

gråordominerte flommarksskogen i sone 1 unntas fra inngrep.

Internt i baneanlegget bør det søkes å beholde avsnitt med større avsetninger med

elvestein, en god løsning vil være å etablere en indre, grønn arealstruktur i anlegget som

inkluderte karakteristiske landskaps- og naturelementer, i tillegg til buffersioner mot

vassdrag/elver.
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8 USI KKE RH E T

Kartlegging av biologisk mangfold er et tidkrevende arbeid, i felt men også ved

bestemmelsesarbeid med lupe og mikroskop. Engangs kartlegging vil derfor ikke

resultere i at 100 % av artene i de ulike gruppene blir funnet, men vanlig er mellom 60

og 80 %, dog avhengig av tidsressursen som st år til disposisjon for kartleggingsarbeidet.

Det vil derfor være usikkerhet mht den ende lige verdisetting, men dette er vanlig når

planlagte utbyggingsområder skal verdise ttes i naturmangfoldsammenheng. Vi har i

denne utredningen hatt hovedfokus på botaniske forhold, med størst fokus på karplanter,

moser og lav, men noen observasjoner av fugler og dyr ble gjort. Når det gjelder

kunnskap om områdets fuglefauna må feltdata innhentes på vårparten, i hekketiden, selv

om området også har funksjon i trekktider og som overvintringsområde. Det største

artsmangfoldet finnes vi blant de virvelløse dyr. Denne gruppen dyr er ikke kartlagt.

Når det gjelder tema naturtyper – økosystem og økologisk tilstand er usikkerheten lav

mht vår karakterisering og verdisetting, selv om det ikke foreligger godt metodikk og

kriteriegrunnlag når vi ser på geologiske objekter. Jostedalen og Jostedalsvassdraget er

imidlertid tidligere konkludert å ha store naturfaglige verdier, jfr. Faugli et al. (1991), der

også geofaglige fagtema er fokusert (jfr. brelandskap, breer, brevassdrag og områder

som Nigardsbreen og Fåbergstølsgrandane).

Samlet sett vurderer vi det fremlagte kartleggingsmaterialet som tilstrekkelig for å kunne

verdisette Leirmoøygarden i forhold til Naturmangfoldlovens §8 som setter krav om et

godt vitenskaplig kunnskapsgrunnlag.
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1 0 VE D LE GG 1 ARTS LI S TE R

Moser Antall registrert: 55
Total Sone 1 Sone 2 og 3 Sone 4

Latinsk Norsk Flommarksskog Blokkmark Langs elv

Andreaea rupestris Bergsotmose x x x

Atrichum undulatum Stortaggmose x x x

Barbilophozia attenuata Piskskjeggmose x x

Barbilophozia barbata Skogskjeggmose x x x

Barbilophozia lycopodioides Gåsefotskjeggmose x x

Bartramia ithyphylla Stivkulemose x x

Blepharostoma trichophyllum Piggtrådmose x x

Brachythecium sp Lundmose sp x x

Dicranum scoparium Ribbesigd x x

Dicranella sp. Grøftemose x

Didymodon sp. Kurlemose x

Herzogiella seligeri Stubbefauskmose x x

Hygrohypnum ochraceum Klobekkemose x x

Hylocomiastrum umbratum Skyggehusmose x x

Hylocomium splendens Etasjemose x x x x

Hypnum cupressiforme Matteflette x x

Lophocolea heterophylla Stubbeblonde x x

Lophozia obtusa Buttflik x x

Lophozia ventricosa Grokornmose x x

Marchantia polymorpha Fjelltvare x x

Metzgeria furcata Gulband x x

Mnium hornum Kysttornemose x x x

Paraleucobryum longifolium Sigdnervemose x x

Philonotis sp Kildemose sp x x

Plagiochila porelloides Berghinnemose x x x

Plagiomnium cuspidatum Broddfagermose x x

Plagiothecium denticulatum Flakjamnemose x x

Pleurozium schreberi Furumose x x

Pohlia bulbifera Kuleknoppnikke x x

Pohlia sp Nikkemose sp x x x

Polytrichum commune Storbjørnemose x x x

Pseudotaxiphyllum elegans Skimmermose x x

Ptilidium ciliare Bakkefrynse x x

Ptilidium pulcherrimum Barkfrynse x x x

Ptilium crista-castrensis Fjærmose x x

Racomitrium aciculare Buttgråmose x x

Racomitrium aquaticum Bekkegråmose x

Racomitrium canescens agg. Sandgråmose x x x

Racomitrium ericoides Fjærgråmose x x

Racomitrium fasciculare Knippegråmose x x

Racomitrium lanuginosum Heigråmose x x x

Racomitrium heterostichum/ affine Berg/kollegråmose x x
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Radula complanata Krinsflatmose x x

Rhizomnium pseudopunctatum Fjellrundmose x x

Rhizomnium punctatum Bekkerundmose x x

Rhytidiadelphus squarrosus Engkransmose x x

Rhytidiadelphus triquetrus Storkransmose x x

Sanionia uncinata Klobleikmose x x

Scapania undulata Bekketvebladmose x x

Schistidium rivulare Bekkeblomstermose x x

Sciuro-hypnum starkei Strølundmose x x

Sphagnum sp Torvmose sp x x x x

Splachnum ampullaceum Pæremøkkmose x x

Tetraplodon mnioides Fagerlemenmose x x

Ulota crispa Krusgullhette x x

Antall arter 55 17 11 40

Lav Antall registrert: 54

Latinsk Norsk Total Flommarksskog Blokkmark Langs elv

Biatora vernalis Vårknopplav x x

Bryoria capillaris Bleikskjegg x x

Bryoria fuscescens Mørkskjegg x x x

Bryoria sp. Brunskjegg indet x x x

Cetraria islandica Islandslav x x

Cladonia bellidiflora Blomsterlav x

Chaenoteca brunneola Fausknål x x

Chaenotecopsis sp x x

Cladonia amaurocraea Begerpigglav x x

Cladonia arbuscula Lys reinlav x x x

Cladonia gracilis Syllav x x x

Cladonia phyllophora Svartfotlav x x

Cladonia rangiferina Grå reinlav x x x

Cladonia squamosa Fnaslav x x

Ephebe sp. Slekt med stor DD x x

Evernia prunastri Bleiktjafs x x x

Hypogymnia physodes Vanlig kvistlav x x x

Hypogymnia vittata Randkvistlav x x x

Lecanora intumescen Orekantlav x x x

Lobaria pulmonaria Lungenever x x

Lobaria scrobiculata Skrubbenever x x

Melanelixia subaurifera Barkbrunlav x x

Mycobilimbia carneoalbida Rosa alvelav x x

Nephroma bellum Glattvrenge x x

Nephroma parile Grynvrenge x x

Ochrolechia androgyna Grynkorkje x x

Ochrolechia szatalaensis Kystkorkje x x

Pannaria conoplea Grynfiltlav x x

Parmelia omphalodes Brun fargelav x x

Parmelia sulcata Bristlav x x

Parmeliella triptophylla Stiftfiltlav x x
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Parmeliopsis ambigua Gul stolpelav x x

Peltigera canina Bikkjenever x x

Peltigera collina Kystårenever x x

Peltigera didactyla Smånever x x x

Peltigera neopolydactyla Bred fingernever x x

Pertusaria amara Bitterlav x x

Pertusaria ophthalmiza Rimvortelav x x

Platismatia glauca Vanlig papirlav x x x x

Pseudevernia furfuracea Elghornslav x x x x

Sclerophora sp. x x

Stereocaulon dactylophyllum Fingersaltlav x x

Stereocaulon spathuliferum Spatelsaltlav x

Stereocaulon vesuvianum Skjoldsaltlav x

Stereocaulon sp. Saltlav indet x x

Umbilicaria cylindrica Frynseskjold x x

Umbilicaria proboscidea Rimnavlelav x x

Usnea dasypoga Hengestry x x

Usnea glabrescens Hårstry x x

Usnea lapponica Pulverstry x x

Usnea sp. Strylav indet x x

Usnea subfloridana Piggstry x x x

Usnea substerilis Grynstry x x

Vulpicida pinastri Gullroselav x x x

Antall arter 51 8 19 43

Sopp
Antall registrert: 12

Latinsk Norsk Total Flommarksskog Blokkmark Langs elv

Calocera cornea Dverggaffel x x

Cytidia salicina Vierblodsopp x x

Dentipellis fragilis NT Piggskorpe x x

Flammelina velutipes Vintersopp x x

Hypoxylon sp. x x

Mycena sp. Hettesopp x

Panellus mitis Vinterlærhatt x x

Phellinus nigricans Svart ildkjuke x x

Phellinus punctatus Putekjuke x x

Stereum rugosum Skorpelærsopp x x

Trametes hirsuta Raggkjuke x x

Tremella foliacea Bladgelesopp x x x

Antall arter 12 3 1 8

Karplanter Antall registrert: 42

Latinsk Norsk Total Flommarksskog Blokkmark Langs elv

Betula pubescens Bjørk x x x x

Vaccinium myrtillus Blåbær x x x x

Rubus idaeus Bringebær x x
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Pteridium aquilinum Einstape x x

Ranunculus acris Engsoleie x x x

Rumex acetosa Engsyre x x

Hypericum maculatum Firkantperikum x x

Gymnocarpium dryopteris Fugletelg x x

Pinus sylvestris Furu x x x

Oxalis acetosella Gjøksyre x x x

Picea Gran x x

Alnus incana Gråor x x x

Lysichmachia thyrsiflora Gulldusk x x

Solidago virgaurea Gullris x x

Dactylis glomerata Hundegras x x

Luzula pilosa Hårfrytle x x

Galium aparine Klengemaure x x

Empetrum nigrum Krekling x x

Lysimachia nummularia Krypfredløs x x

Veronica officinalis Legeveronika x x

Linnaea borealis Linnea x x

Fragaria vesca Markjordbær x x

Epilobium Mjølke x x

Orthilia secunda Nikkevintergrønn x x x x

Dryopteris filix-mas Ormetelg x x

Leucanthemum vulgare Prestekrage x x x

Sorbus aucuparia Rogn x x

Achillea millefolium Ryllik x x

Knautia arvensis Rødknapp x x

Salix caprea Selje x x x x

Athyrium filix-femina Skogburkne x x x

Trientalis europaea Skogstjerne x x

Geranium sylvaticum Skogstorkenebb x x x

Angelica sylvestris Sløke x x x

Avenella flexuosa Smyle x x x

Melampyrum sylvaticum Småmarimjelle x x

Urtica dioica Stornesle x x

Hieracium sp. Sveve x x

Deschampsia cespitosa Sølvbunke x x x

Veronica chamaedrys Tveskjeggveronika x x

Vaccinium vitis-idaea Tyttebær x x x

Valeriana sambucifolia Vendelrot x x x

Antall arter 42 34 7 20



Vedlegg 2 Termer og definisjoner

NNI-Rapport 466. Etablering av motorsportsenter i Leirmoøygarden, Luster. Naturkartlegging 2016 47

1 1 VE D LE GG 2 TE RM E R OG D E FI NI SJON E R

11.1 Naturtyper
Sentralt i kartlegging og bevaring av biologisk mangfold står registrering og avgrensning

av naturtyper (DN 2007). Hovednaturtyper er et begrep som benyttes om større arealer i

et landskap som har klare felles elementer, som f.eks. skog. Naturtyper er neste nivå og

rommer inndeling i underkategorier av hver hovednaturtype, eksempelvis kan skog deles

opp i ulike skogstyper som edelløvskog, gråorskog, barblandingsskog, fjellbjørkeskog

mm.

11.2 Vegetasjonstyper
Vegetasjonstyper er et begrep som beskriver abstrakte fellesenheter av plantearter som

opptrer mer eller mindre utbredt sammen. Ved samme ytre økologiske forhold vil en i

forskjellige geografiske områder finne tilnærmelsesvis lik floristisk artssammensetning,

dvs. samme vegetasjonstype. De kan sees på som litt mer spesifikt inndelt enn

naturtypene beskrevet over. Det foreligger en nasjonal standard (Fremstad & Elven

1991). Vi deler gjerne vegetasjonen opp i strukturelle enheter; tresjikt bestående av

treartene, busksjikt bestående av buskartene, feltsjikt bestående hovedsakelig av urter

og graminider og bunnsjikt bestående av moser og lav, når vi beskriver en

vegetasjonstype. Feltsjiktet er vanligvis det mest artsrike sjiktet.

11.3 Arealreduksjon, fragmentering og barrierer
Større, sammenhengende naturområder blir stadig sjeldnere i Norge. Et viktig mål

nasjonalt er derfor å unngå å redusere eller minimalisere inngrepene i naturlandskaper

som har lite inngrep fra før. Fragmentering og barrierevirkninger i slike områder kan gi

mange negative effekter, særlig på arter som bruker store leveområder, eks. mange

pattedyr, en del fugler og amfibiearter som vandrer mellom sesongvise levesteder. Også

for plantearter som har en mer langsom spredning (ikke luftspredning eller spredning

med fugler), kan fragmentering og barrierer være negative faktorer i et bevarings-

perspektiv. Når det gjelder nye veianlegg vil en økt trafikk og lettere tilkomst også kunne

gi grunnlag for uheldige påvirkninger på lokalt biologisk mangfold (tråkk, forstyrrelser,

støy, forurensninger mm).

11.4 Rødlistearter
De seks kategoriene som brukes i den gjelde nde nasjonale rødlisten for truede arter er

utviklet i regi av Den internasjonale naturvernorganisasjonen (IUCN). Etter anbefaling av

IUCN brukes de engelske forkortels ene også i de nasjonale rødlistene:

Lokalt utryddet – RE (Regionally extinct)

Arter som tidligere har reprodusert i Norge, men som nå er utryddet i aktuell region

(dvs. Norge) (gjelder ikke ar ter utryddet før år 1800).
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Kritisk truet – CR (Critically endangered) (50 % sannsynlighet for utdøing

innen 10 år) Arter som i følge kriteriene har ekstrem høy risiko for utdøing.

Sterkt truet – EN (Endangered) (20 % sannsynlighet for utdøing innen 20 år)

Arter som i følge kriteriene har svært høy risiko for utdøing.

Sårbar – VU (Vulnerable) (10 % sannsynlighet for utdøing innen 100 år)

Arter som i følge kriteriene har høy risiko for utdøing.

Nær truet – NT (Near threatened) (5 % sannsynlighet for utdøing innen 100 år)

Arter som i følge kriteriene ligger tett opp til å kvalifisere for de tre ovennevnte

kategoriene for truethet, eller som trolig vil være truet i nær fremtid.

Datamangel – DD (Data deficient)

Arter der man mangler gradert kunnskap til å plassere arten i en enkel

rødlistekategori, men der det på bakgrunn av en vurdering av eksisterende

kunnskap er stor sannsynlighet for at arten er truet i henhold til kategoriene over .

Øvrige kategorier

Livskraftig (Least concern - LC ). En art tilhører kategorien Livskraftig når den ikke

oppfyller noen av kriteriene CR, EN, VU eller N T, og ikke er satt til kategoriene DD,

NA eller NE. (15 arter)

Ikke vurdert (Not evaluated - NE ) En art tilhører kategorien Ikke vurdert når det

ikke er gjort noen vurdering for arten. Dette kan for eksempel skyldes dårlig

utredet taksonomi, svært dårlig kunnskapsgrunnlag eller mangel på tilgjengelig

kompetanse.

Ikke egnet (Not applicable – NA ). En art tilhører ikke egent når den ikke skal

bedømmes på nasjonalt nivå. Dette gjelder i hovedsak fremmende arter) arter

kommet til Norge ved hjelp av mennesket etter år 1800) eller er tilfeldige gjester.


