Konsekvensutredning
Naturmangfold
Utvidelse av Hole Kalkverk

Dato: 16.12.2021
Versjon: 01

asplanviak.no

Dokumentinformasjon
Oppdragsgiver:

Miljøkalk AS

Tittel på rapport:

Konsekvensutredning Naturmangfold – nordlig del

Oppdragsnavn:

Reguleringsplan for Hole kalkverk

Oppdragsnummer: 634426-01
Utarbeidet av:

Mari Brøndbo Dahl

Oppdragsleder:

Kristin Karlbom Dahle

Tilgjengelighet:

Åpen

Kort sammendrag
I forbindelse med ønske om utvidelse av Hole kalkverk er det gjennomført
kartlegging av biologisk mangfold og konsekvensutredning av virkningene
for områdets naturmangfold. Undersøkelsesområdet omfatter et areal på
ca. 12 daa som ligger nord for eksisterende uttaksområde. Området
rommer ikke sjelden natur, og den samlede konsekvensgraden av
utvidelsen er vurdert til ubetydelig/noe negativ.
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1. Innledning
I forbindelse med ønske om utvidelse av Hole kalkverk er det gjennomført en kartlegging
av biologisk mangfold i aktuelle områder (Figur 1). Denne rapporten omfatter en
beskrivelse og verdivurdering av naturmangfoldet i undersøkelsesområdet nord for
eksisterende kalkverk, og en vurdering av konsekvensene ved en eventuell utvidelse.
Utviklingen er også vurdert opp mot naturmangfoldlovens prinsipper (§§ 8-12).

Figur 1: Hole kalkverk (rød oval) ligger sør for Gjøvik og Raufoss i Innlandet fylke, Vestre Toten kommune.
Nordlig utvidelse er avmerket med oransje.
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2. Metode
2.1. Overordnet metodikk
Konsekvensutredningen er gjennomført i henhold til forskrift om konsekvensutredninger,
herunder krav til innhold, fremgangsmåte og dokumentasjon. Utredningen følger
Miljødirektoratets nettbaserte veileder for konsekvensutredning av tema innen klima og
miljø (M-1941), herunder fagtema naturmangfold. Veilederen gir fagspesifikke kriterier for
vurdering av verdi og grad av påvirkning, samt retningslinjer for vurdering av samlet
belastning og konsekvensgrad. Naturmangfoldet er kartlagt og beskrevet etter gjeldende
metodikk for naturtype- og artskartlegging i Norge. Naturmangfoldlovens prinsipper (§§
8-12) er lagt til grunn for vurdering av bl.a. kunnskapsgrunnlaget og samlet belastning, og
videre vurderes lovens prinsipper helhetlig i avsluttende kapittel.

2.2. Undersøkelsesområdet
Undersøkelsesområdet omfatter et areal på 12 daa som ligger nord for eksisterende
uttaksområde (Figur 2).

Figur 2: Illustrasjon av undersøkelsesområdet på flyfoto.

Rapport – Konsekvensutredning Naturmangfold

4

2.3. Kunnskapsgrunnlaget
Datagrunnlaget består av offentlig tilgjengelig informasjon fra databaser og kartinnsyn,
supplert med informasjon fra befaring av området. Offentlig informasjon er hentet fra de
nettbaserte databasene Naturbase, Artskart, Kilden og Norges geologiske undersøkelser,
hvor registreringer relatert til naturmangfold er undersøkt og vurdert. Utredningen
omfatter naturmangfold slik det er definert i naturmangfoldloven, med fokus på biologisk
mangfold. Eventuell påvirkning på vannmiljø er ikke vurdert.
Området ble befart av naturforvalter Mari Brøndbo Dahl 23. oktober 2021.
Naturmangfoldet er kartlagt i henhold til anerkjent metodikk for kartlegging av naturtyper
og arter, herunder Miljødirektoratets instruks for kartlegging av Naturtyper etter NiN2 (M1930), Norsk rødliste for arter fra 2015 og Fremmedartslista fra 2018 (Miljødirektoratet
2021; Henriksen & Hilmo 2015; Artsdatabanken 2018a). Registreringene ble gjort ved
hjelp av applikasjonene NiNApp og Arter for iPad. Utredningen ble utarbeidet etter at ny
Norsk rødliste ble publisert i november 2021, og alle funn av rødlistearter er oppdatert til
gjeldende kategorier (Artsdatabanken 2021).
Hvordan viktige arter og naturtyper er definert i Norge følger av figuren under.

Utvalgte naturtyper

Naturtyper

Naturtyper utnevnt og sikret etter
naturmangfoldloven fra 2009 samt egen forskrift
- ofte levesteder for truede arter
Naturtyper med A-, B- eller C-verdi
etter DN-håndbok 13 fra 2007

Viktige naturtyper
Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks for
utvalgskartlegging etter NiN2. Basert på nær
truede (NT) og truede (VU, EN, CR) naturtyper på
Norsk rødliste for naturtyper 2018

Rødlistede arter - nær truede (NT) og truede (VU,
EN, CR) arter på Norsk rødliste for arter 2021
Ansvarsarter - arter med en forekomst i Norge som
utgjør over 25 % av den europeiske bestanden

Arter

Arter av nasjonal
forvaltningsinteresse

Fredede arter - arter fredet etter naturvernloven fra
1970 eller gjennom internasjonale konvensjoner
Prioriterte arter - arter utnevnt og sikret etter
naturmangfoldloven fra 2009 samt egen forskrift
Andre spesielt hensynskrevende arter - arter
Miljødir. mener bør gis spesiell oppmerksomhet,
som ikke fanges opp av øvrige kriterier
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2.4. Usikkerhet
En konsekvensutredning skal så langt det er mulig baseres på fakta, men det vil alltid være
en viss grad av usikkerhet knyttet til kunnskapsgrunnlaget og vurderingen av områdets
verdi og tiltakets påvirkning og konsekvens.
Det tas forbehold om at det kan finnes uoppdagede naturelementer av verdi, som verken
er fanget opp i offentlige databaser eller ved den prosjektspesifikke befaringen. Dette kan
blant annet skyldes tidspunktet for kartleggingen, siden forskjellige arter og artsgrupper
har forskjellige vekstmønster gjennom sesongen. For eksempel er noen arter mest
fremtredende om våren, mens andre ikke er synlige før til høsten. I tillegg vil artenes
størrelse og adferd påvirke sannsynligheten for å bli observert i løpet av befaringens
begrensede tidsrom. Undersøkelsesområdet er relativt kalkrikt, og skogområdene har
potensial for forekomster av rødlistede jordboende sopp. Det ble ikke observert slike ved
kartleggingen, men dette kan skyldes at det har vært et dårlig soppår med tørr
sensommer og høst.
Vurderingen av tiltakets påvirkning er beheftet med noe usikkerhet. Det foreligger ingen
spesifikk tiltaksbeskrivelse i skrivende stund. Med føre-var-prinsippet til grunn vurderes
derfor alt areal i undersøkelsesområdene som tapt. Dersom utformingen av tiltaket i
betydelig grad avviker fra antagelsene som ligger til grunn for vurderingen av tiltakets
virkninger, bør utredningen oppdateres.
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3. Dagens situasjon og verdivurdering
3.1. Om området
3.1.1. Lokalklima
Undersøkelsesområdet ligger i bioklimatisk overgangsseksjon og mellomboreal sone
(Bakkestuen m.fl. 2008). Dette gir et typisk innlandsklima med sesongvariasjoner i
temperatur og klimatisk fuktighet – kalde vintre og varme somre. Barskog med innslag av
boreale lauvtrær dominerer.

3.1.2. Geologisk mangfold
Området består av morenematerialer av varierende tykkelse. I NGUs kartgrunnlag for
geologisk arv er Hole Kalkbrudd vurdert å ha verneverdige elementer. Blant annet nevnes
felter med Solenoapora samt variasjon i lagdeling som kan bidra til en bedre forståelse av
avsetningsforholdene og geologisk historie for området (NGU 2016). Verneverdien og
eventuelle konsekvenser av dette bør vurderes av geolog.
Området er relativt kalkrikt. Det er registrert årer av skifer, sandstein og kalkstein som
strekker seg gjennom området fra øst (Figur 3). Dette er kalkholdige bergarter som avgir
en del plantenæringsstoffer, og som gir grunnlag for krevende vegetasjon.

Figur 3: Illustrasjon av kalkforholdene i området (NiN-web, lukket innsynsløsning), som viser at årer av skifer og
sandstein og kalkstein strekker seg inn i undersøkelsesområdet (det minste røde polygonet).
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3.1.3. Økosystemtjenester
Undersøkelsesområdet består av fuktig fastmark/skogsmark (tidligere myr). Skog bidrar til
mange økosystemprosesser, blant annet biogeokjemiske kretsløp og fotosyntese, og til
klimaregulering (karbonlagring, luft- og vannrensing) og forebygging av naturskader
(erosjonskontroll). Fuktig fastmark bidrar særlig til flomdemping og vannfordrøyning.

3.1.4. Landskapsøkologiske sammenhenger og økologiske funksjonsområder
Den nordlige utvidelsen er liten og ligger inntil eksisterende kalkverk. Området vurderes
derfor å ha relativt liten betydning for landskapsøkologiske sammenhenger i området.
Ifølge sensitive artsdata kan fiskeørn (VU) og vandrefalk (spesielt hensynskrevende) holde
til i området, men reirlokaliteter nær kalkverket er ikke kjent (Miljødirektoratet, u.å.).

3.1.5. Naturtyper og rødlistede arter
Deler av den nordlige utvidelsen bærer store preg av menneskelig påvirkning. Området
avmerket i Figur 4 er gjenværende del som ikke er sterkt endret av terrengbearbeiding i
forbindelse med kalkverkets aktivitet. Delområdet består av intermediær til kalkrik
fastmark med tuepreg og stedvis høy vannmetning. Området har sannsynligvis vært myr
for lang tid tilbake, men har gradvis grodd igjen til fuktig fastmark. Det er ikke tegn til
torvproduksjon i dag, og vanntilførselen kommer sannsynligvis kun fra nedbør. Det går en
grøft sør for delområdet (inn mot kalkverket) som sannsynligvis har bidratt til å drenere
området.

Figur 4: Nordøstlig del av utvidelsesområdet (gul stiplet linje) fremstår naturlig.
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I nord grenser delområdet til en tørr kalkgranskog med stor verdi, registrert i 2013 i
forbindelse med konsekvensutredning av ny adkomstveg (Naturbase ID BN00110769).
Store deler av denne, samt nesten alle trær innenfor utvidelsesområdet, er nylig avvirket.
Vegetasjonen bærer preg av å ha fått økt lystilgang, og det ligger igjen hogstavfall flere
steder. Tørre og friske partier har lågurtvegetasjon, med bl.a. blåveis, markjordbær og
skogstorkenebb. Mjødurt, strandrør og vassrørkvein dominerer i fuktige partier. Tyrihjelm
(ansvarsart) forekommer spredt, og det vokser beltekjuke, silkekjuke og østerssopp på
gamle stubber av gran og bjørk. Det var betydelige beitespor etter hjortevilt på grastuster
og unge løvtrær.

Figur 5: Bilde tatt ut over nordlig utvidelse, fra adkomstvegen til kalkverket.

3.1.6. Fremmede skadelige arter
Det ble observert få forekomster av fremmede skadelige arter i undersøkelsesområdet,
men rødhyll (svært stor risiko, SE) og stor humleblom (underart av amerikahumleblom, stor
risiko, HI) forekommer spredt. Dette medfører ikke større restriksjoner på lokal gjenbruk av
jordmassene, men dersom massene skal flyttes ut av området må plantemateriale og
toppmasser omkring forekomstene behandles med forsiktighet, iht. forskrift om fremmede
organismer.
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3.2. Verdivurdering
Siden skogarealene i undersøkelsesområdet ikke ble registrert som viktig naturtype i 2013,
antas det at området ikke hadde betydelige kvaliteter som kildeskog. Området har
imidlertid potensial til å reetablere kalkgranskog på sikt, som er en sårbar naturtype (VU)
(Framstad & Bendiksen 2018). Delområdet har i dag tilnærmet ubetydelig verdi, men
basert på potensialet for å utvikle viktige naturtyper vurderes det til å være av noe verdi.
Området har noe bidrag til økosystemtjenester og som beiteområde for hjortevilt, men har
kun noe verdi i lokal sammenheng.

4. Påvirkning og konsekvens av tiltaket
4.1. Nullalternativet
Nullalternativet er forventet situasjon i influensområdet dersom planen eller tiltaket ikke
blir gjennomført. Det tar utgangspunkt i dagens miljøtilstand (se kapittel 3) og beskriver
den mest realistiske utviklingen i utredningsområdet.
For undersøkelsesområdene ved Hole er det forventet at bruken av områdene fortsetter
som i dag. Dette innebærer at skogområdene skjøttes som kulturskog med normal drift.
Skogområdene har potensiale til å utvikle seg til lågurt- eller kalkgranskog (sentral
økosystemfunksjon eller sårbar naturtype) på sikt, men dette er såpass usikkert at det ikke
kan medregnes som del av nullalternativet.
Det er ikke kjent at det foreligger andre planer som vil kunne påvirke fremtidig bruk av
undersøkelsesområdene.
Sannsynlige endringer i klima over de neste 50 årene vil trolig ikke ha stor betydning for
naturmangfoldet i undersøkelsesområdet. Området er ikke spesielt utsatt for flom eller
skred, og fremstår relativt motstandsdyktig. Det er imidlertid slik at klimaet har avgjørende
betydning for forekomsten og utbredelsen av naturtyper og arter i alle økosystemer. Et
livskraftig og variert naturmiljø er mindre sårbart for endringer, mens f.eks. plantasjeskog
og jordbruksmark (monokultur) vil være mer utsatt.
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4.2. Påvirkning
4.2.1. Direkte virkninger
Det foreligger ingen spesifikk utforming av tiltaket i skrivende stund. Med føre-varprinsippet til grunn vurderes derfor alt areal i undersøkelsesområdet som varig sterkt
forringet.
Det forutsettes at all gjenværende skog avvirkes utenfor hekketida for fugl (1. mai – 1.
aug.), for å hindre unødig skade i henhold til naturmangfoldloven § 15. En må også være
obs på bakkerugende fugl.
§ 15. (forvaltningsprinsipp)
(…) Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres
reir, bo eller hi unngås. Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås.

4.2.2. Indirekte virkninger
Støy-, støy- og lysforurensning
Da det kun er snakk om en mindre utvidelse med administrasjonsbygg og lignende, er
sannsynligvis økningen i støy-, støv- og lysforurensning relativt liten. Dersom tiltaket
medfører betydelig økt trafikk bør virkningene av dette utredes, særlig med tanke på støy
og støv. Dersom tiltaket medfører økt lysforurensning forutsettes det som et minimum at
det gjennomføres skjerming av lyskildene som reduserer belysningen av nærområdene.
Klimaendringer
Det vurderes at tiltaket ikke vil bidra nevneverdig til å forsterke konsekvensene av
klimaendringer for naturmangfoldet i området, siden alt areal i undersøkelsesområdet
uansett må regnes som tapt.

4.3. Konsekvens
4.3.1. Konsekvensvifta
Konsekvensgraden fremkommer av å sammenstille verdien av og påvirkningen på
området i konsekvensvifta (Figur 6). Resultatet viser at det forventes ubetydelig miljøskade
for nullalternativet, mens utvidelsen vil medføre noe miljøskade (-) på grunn av tap av et
mindre skogområde med noe verdi.
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Figur 6: Konsekvensvifta (Miljødirektoratet 2020) – sammenstilling av verdi og påvirkning for
undersøkelsesområdet. Nullalternativet er markert med lilla stjerne, mens alternativet som omfatter utvidelse har
grønn stjerne.

4.3.2. Samlet konsekvensgrad for naturmangfold
Utvidelse av virksomheten mot nord medfører noe miljøskade i et relativt lite område. Den
samlede konsekvensgraden for områdets naturmangfold vurderes som ubetydelig/noe
negativ.

4.4. Avbøtende tiltak
Det er vurdert om negative virkninger av utvidelsen kan motvirkes ved å implementere
tiltak for å unngå, begrense, istandsette og hvis mulig kompensere for vesentlige
skadevirkninger for naturmangfold.
Området som beslaglegges er relativt lite. For å kompensere for arealbeslaget kan det
være aktuelt å inngå avtale med grunneier om at skogområdet nord for utvidelsen
(tidligere registrert som viktig naturtype) får utvikle seg naturlig. Å unngå foryngelsestiltak,
herunder markberedning og planting, er en forutsetning for at området igjen kan utvikle
seg til viktig naturtype kalkgranskog (sårbar, VU).
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5. Vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8-12
For å vurdere hvorvidt planens virkninger for naturmangfoldet er tilstrekkelig belyst er
tiltaket vurdert opp mot naturmangfoldlovens bestemmelser. Naturmangfoldlovens 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 (§ 1).
Prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig
myndighet, herunder ved forvaltning av fast eiendom (§ 7). Vurderingen tar blant annet
utgangspunkt i forvaltningsmålene for naturtyper, økosystemer og arter, samt den
generelle aktsomhetsplikten i §§ 4-6.

5.1. Kunnskapsgrunnlaget (§ 8)
«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. (…).»

Utredningen er basert på vitenskapelig kunnskap innhentet etter gjeldende metodikk,
både fra offentlig tilgjengelige databaser og prosjektspesifikk befaring. Det foreligger
relativt god kunnskap om arters bestandssituasjon og naturtypers utbredelse og
økologiske tilstand. Det tas forbehold om at det kan finnes uoppdagede naturelementer
av verdi, for eksempel rødlistede jordboende sopparter i tilknytning til kalkgranskogene.
Basert på en sannsynlighetsvurdering er det ikke vurdert som nødvendig å gjennomføre
supplerende kartlegging. Når det gjelder effekten av tiltakets påvirkninger er føre-varprinsippet lagt til grunn for å håndtere usikkerhet (se § 9). Det vurderes at
kunnskapsgrunnlaget står i rimelig forhold i sakens karakter og risiko for skade, dersom
inngrepet ikke blir vesentlig større eller forskjellig fra omfanget som er skissert i
utredningen.

5.2. Føre-var-prinsippet (§ 9)
«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.»
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Siden det ikke foreligger detaljert informasjon om utforming av tiltaket, er føre-varprinsippet lagt til grunn ved vurderingen av tiltakets påvirkning. Dette medfører at alt areal
i undersøkelsesområdet regnes som sterkt forringet ved gjennomføring av utvidelsen.
Indirekte virkninger ovenfor omkringliggende areal er kort vurdert. Dersom inngrepet blir
vesentlig forskjellig fra omfanget som er skissert i utredningen, bør det gjøres en ny
vurdering av tiltakets virkninger og konsekvenser.

5.3. Økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10)
«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som
økosystemet er eller vil bli utsatt for».

Tiltaket som utredes er har begrenset omfang og konsekvensgrad (ubetydelig/noe
negativ konsekvens). I områder med produktiv skog og lang historie med skogbruk, slik
som her, er kalkgranskog spesielt utsatt for flatehogst med påfølgende foryngelsestiltak
(utvikling av plantasjeskog). Utvidelsen medfører et relativt lite beslag av potensiell
kalkskog, men er fortsett del av bit-for-bit nedbyggingen av norsk natur. Det er foreslått å
inngå en avtale med grunneier som bidrar til restaurering av skogområdet nord for
utvidelsesområdet. Det er ikke kjent at det foreligger andre planer som vil kunne påvirke
fremtidig bruk av undersøkelsesområdet.

5.4. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§ 11)
«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.»

Tiltakshaver skal bekoste nødvendige avbøtende tiltak, blant annet forebyggende tiltak for
å hindre spredning av fremmede arter.

5.5. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12)
«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.»

Lokaliseringen av utvidelsen er hensiktsmessig med tanke på å begrense skadene på
naturmangfoldet i området. Det forutsettes at det benyttes miljøvennlige driftsmetoder og
teknikk der dette er mulig.
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