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Referat: 
Konsekvenser av planlagt sportsanlegg ved Thune skole på Eina i Vestre Toten kommune har 
blitt vurdert. Utbyggingen får middels negativ konsekvens for tema naturmangfold, der særlig 
påvirkningen på den utvalgte naturtypen slåttemark er vesentlig for vurderingen. 

Skadereduserende og kompenserende tiltak foreslås; hovedsakelig rydding og slått av egnede 
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FORORD 
Miljøfaglig Utredning AS har utført en konsekvensutredning på tema naturmangfold i forbindelsene 
med planene for Eina Sportsanlegg i Vestre Toten kommune. Utredningen er gjort med bakgrunn i 
en foreløpig vurdering av naturmangfold som Miljøfaglig Utredning gjorde i 2021, og de siste 
endringene i planene for å redusere påvirkningen på naturmangfold som er gjort etter dette notatet 
ble levert. 

Tiltakshaver er Eina Sportsklubb og Vestre Toten kommune. Erik Korsen i Eina Sportsklubb har vært 
vår kontaktperson hos tiltakshaver. Planarbeidet er koordinert av Feste Kapp AS ved Einar 
Nordengen, og det meste av kommunikasjonen om planarbeidet har gått gjennom ham.  

 

 Eina, 28.3.2022 

 

 Miljøfaglig Utredning AS 

 

 Bjørn Harald Larsen 
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SAMMENDRAG 
Miljøfaglig Utredning har vurdert konsekvenser av reguleringsplanen for et nytt sportsanlegg i 
tilknytning til Thune skole i Vestre Toten kommune. Tiltakshaver er Eina Sportsklubb og Vestre 
Toten kommune.  

Det er registrert 5 naturtypelokaliteter etter Miljødirektoratets instruks innenfor planområdet samt 
ett vilttrekk. To av lokalitetene er slåttemark, som er en kritisk truet og utvalgt naturtype. Solblom 
(EN) vokser i en av disse slåttemarkene, men blir ikke berørt av tiltaket. Mindre deler av 
slåttemarklokalitetene får negativ påvirkning av utbyggingene, men ikke sentrale og viktige deler. 
Også små arealer av rik gransumpskog (sårbar naturtype) og sannsynlig kalkgranskog (nær truet) 
blir nedbygd.  

Av de 6 delområdene som er utskilt på bakgrunn av registreringene, får to betydelig miljøskade 
(den ene slåttemarka og den rike gransumpskogen), mens tre delområder får noe miljøskade (den 
andre slåttemarka, kalkgranskogen og vilttrekket). Ett delområde med eng-aktig sterkt endret 
fastmark inne på skolens aktivitetsområde blir ikke berørt av utbyggingen. Samlet gjør dette at 
utbyggingsalternativet ligger mellom noe og middels negativ konsekvens. Konsekvensene for to 
delområder ligger i øvre del av skalaen for betydelig miljøskade, og det gjør at vurderingen vipper i 
retning av middels negativ konsekvens.  

Som skadereduserende og kompenserende tiltak foreslås det at flere arealer innenfor planområdet 
ryddes for lauvoppslag og skjøttes som slåttemark med sein slått. I tillegg foreslås en 
detaljkartlegging av rødlistearter med tanke på å flytte eventuelle forekomster som kommer 
innenfor arealer om blir nedbygd. Det foreslås også at det utarbeides en tiltaksplan for 
håndtering/kontroll av masser slik at fremmede arter ikke spres ved masseforflytning og 
opparbeiding av grøntarealer. 
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1 INNLEDNING 
Sportsanlegget planlegges i et landbruks-, natur- og friluftsområde øst for Thune skole uteområde. 
Her er det registrert ei slåttemark; en kritisk truet og utvalgt naturtype. På bakgrunn av dette ble 
det vurdert at planinitiativet utløser krav om konsekvensutredning (Feste Kapp AS 2021). 

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven §14-1 skal ”sikre at hensynet til miljø og 
samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av tiltaket eller planen, og når det tas stilling til 
om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket eller planen kan gjennomføres.” Forskriften til loven lister 
opp tiltak som utløser konsekvensutredning. Prosjektet faller inn under denne definisjonen, og 
konsekvensene av tiltaket skal derfor utredes og belyses.  

Naturmangfoldloven har som formål å sikre at det biologiske mangfoldet blir tatt vare på gjennom 
bærekraftig bruk og vern. Loven inneholder flere viktige prinsipp, bl.a. om at ”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 på-virkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og 
risiko for skade på naturmangfoldet” (§8). 

Denne utredningen skal svare ut kravene i konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven og 
planprogrammet for tiltaket (Feste Kapp AS 2021), og samtidig påse at naturmangfoldlovens 
prinsipper etterfølges. Det har vært dialog mellom utbygger og utreder i perioden etter at notatet 
om naturmangfoldverdier i området ble levert og utarbeidelsen av konsekvensutredningen. 
Formålet har vært å finne en løsning som både i varetar utbyggers behov for arealer og hensynet til 
naturverdiene i området. Mange ulike løsninger har blitt foreslått og gjort en foreløpig vurdering av 
fra utreder sin side før endelig plan nå blir konsekvensvurdert. 
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2 TILTAKET 

2.1 Formål 
Eina Sportsklubb og Vestre Toten kommune ønsker å gå sammen om å bygge en flerbrukshall og en 
kunstgressbane ved Thune skole sørøst for Eina sentrum. Feste Kapp AS er engasjert for å utarbeide 
reguleringsplan for tiltaket.  

Det er ikke tilstrekkelig med areal for sportsanlegget innenfor eksisterende skoleområde, og det vil 
derfor være nødvendig å bygge hallen utenfor avsatt byggeområde i kommuneplanen. Hallen 
planlegges i LNF-området som grenser opp til skoleområdet mot sørøst. 

2.2 Utredningsområde 
Utredningsområdet består av planområdet (tiltaksområdet) med en influenssone på 50 meter. 
Planområdet omfatter Thune skole og skolen aktivitetsområder samt skogområdet øst for skolens 
arealer (se figur 1 og 2). 

 
Figur 1. Foreløpig reguleringsplankart, mottatt fra Feste Kapp AS 15.3.2022. 
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Figur 2. Illustrasjonsplan for sportsanlegget (underlag for reguleringsplan). Mottat fra Feste Kapp AS 28.2.2022. 

2.3 Alternativer 
Det er bare ett alternativ som fremmes for det nye sportsanlegget, men flere alternativer er vurdert 
underveis i planarbeidet og forelagt utreder for synspunkter.  

0-alternativet vil innebære at det utøves ordinær skogsdrift i området øst for Thune skole, og at 
dagens situasjon på skolens arealer framskrives. Slåttemarka nordøst for skolens område vil fortsatt 
holdes i hevd med slått som i dag, mens slåttemarkrestene ellers i planområdet vil gro sakte igjen.  
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3 METODE 

3.1 Retningslinjer 
Det overordnede formålet med konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven er i følge §14-1 
å; ”sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av tiltaket eller 
planen, og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket eller planen kan gjennom-
føres.”  

Konsekvensutredning skal utarbeides i henhold til forskrift om konsekvensutredninger som trådte i 
kraft 1.7.2017. Planarbeidet utløser konsekvensutredning etter § 10, der lokalisering av tiltak kan 
komme i konflikt med utvalgte naturtyper etter naturmangfoldlovens kapittel VI (i dette tilfelle 
slåttemark). 

Formålet med analysen er å frambringe kunnskap om verdifulle områder for tema naturmangfold 
og belyse konsekvensene av utbyggingen. Det skal tydeliggjøres hvilket alternativ som er best og 
dårligst for fagtemaet. Utredningen vurderer ett utbyggingsalternativ opp mot 0-alternativet. 
Behandlingen av 0-alternativet gir en nødvendig referanse for vurderingen av, i dette tilfelle, det 
andre alternativet. 

Konsekvensutredningen baserer seg på metodikken beskrevet i Miljødirektoratets veileder for 
konsekvensutredninger på tema naturmangfold (M-1941) (Miljødirektoratet 2022a). 

3.2 Krav i planprogrammet 
I planprogrammet for tiltaket (Feste Kapp AS 2021) sies følgende om naturmangfold i kapittel 5: 
Tema som skal konsekvensutredes:  

«Som følge av at deler av området er avsatt til LNF formål i dagens situasjon, skal alle virkninger for 
både landbruk, friluftsliv og naturmangfold konsekvensutredes.» 

3.3 Konsekvensanalyse 
De generelle delene av dette kapitlet er hentet fra håndbok V712 (Statens vegvesen 2021), mens de 
fagspesifikke delene (om naturmangfold) er hentet fra Miljødirektoratets veileder M-1941. I tillegg 
er kartleggingsverktøy og rødlister omtalt. 

Avgrensning av temaet 

Naturmangfold defineres i henhold til naturmangfoldloven som biologisk mangfold, 
landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av 
menneskers påvirkning.  

Hovedprinsipper 

Ikke-prissatt metode i V712 skal sikre en faglig, systematisk og enhetlig analyse av de 
konsekvensene et tiltak vil medføre for de fem aktuelle fagtemaene, naturmangfold inkludert. 
Vurderingene gjøres i tre trinn (figur 3). De to første trinnene gjøres for hvert fagtema (konsekvens 
for delområder og konsekvens for alternativer), mens i det tredje trinnet vurderes konsekvensen for 
de fem fagtemaene samlet. 

Tre begreper står sentralt i konsekvensanalysen: 
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• Verdi: Med verdi menes en vurdering av hvor stor betydning et område har i et nasjonalt 
perspektiv. 

• Påvirkning: Med påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme området påvirkes som 
følge av et definert tiltak. Påvirkning vurderes i forhold til referansesituasjonen. 

• Konsekvens: Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i henhold til 
matrisen i Figur 4 (konsekvensvifta). Konsekvensen er en vurdering av om et definert tiltak vil 
medføre bedring eller forringelse i et område. 

 
Figur 3. De tre hovedtrinnene for vurdering av ikke-prissatte temaer. 

Kunnskapsinnhenting 
Planområdet og influensområdet utgjør utredningsområdet. Registreringene omfatter hele 
utredningsområdet, men er mer detaljerte innenfor planområdet. Kunnskapsinnhenting omfatter: 

1. Gjennomgang av eksisterende kunnskap, herunder aktuelle databaser, planer, fagrapporter, 
kontakt med relevante myndigheter, lokalkjente, lokallag av naturfaglige foreninger m.fl.  

2. Innhenting av mer detaljert kunnskap gjennom befaringer mv. 
3. Utarbeidelse av registreringskart. Areal som er kartlagt i felt bør dokumenteres på kartet, for 

eksempel gjennom sporingslogg fra GPS.  

Inndeling i delområder 

På grunnlag av innsamlet kunnskap deles utredningsområdet inn i delområder. Et delområde er 
definert som et område som har en enhetlig funksjon, karakter og/eller verdi. Avgrensing av 
delområder er basert på en prosess der en først grovinndeler utredningsområdet, deretter justeres 
avgrensingen, da ofte som en del av verdivurderingen. Vanligvis er delområdene geografisk 
avgrensete områder som ikke overlapper hverandre. I noen tilfeller kan det være behov for å 
avgrense delområder som omfatter en større helhet eller sammenheng. Slike større delområder 
kan helt eller delvis overlappe mindre delområder. Siden det er ulike aspekter som vurderes, skal 
hvert delområde (selv ved overlapp) alltid konsekvensvurderes hver for seg. 

Registreringskategorier 

Kartlegging av naturmangfold er knyttet til to nivåer: 
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• Landskapsnivå, registreringskategorien landskapsøkologiske funksjonsområder. 
• Lokalitetsnivå, inkludert enkeltforekomster, er delt inn i fire registreringskategorier, se tabell 1. 

Tabell 1. Registreringskategorier på tema naturmangfold.  

Kategori Beskrivelse 

Landskapsøkologiske 
funksjonsområder 

Viktige arealer for naturmangfold, bundet sammen av områder med naturkvaliteter 
som legger til rette for vandring/spredning (økologisk flyt) mellom disse. 
Landskapsøkologiske funksjonsområder bidrar til bevaring av levedyktige bestander av 
arter gjennom flyt av gener/individer mellom leveområder.  

Vernet natur Verneområder etter naturmangfoldloven 
Prioriterte arter og deres økologiske funksjonsområder 

Viktige naturtyper Viktige naturtyper på land, i ferskvann og marint (jf. håndbøker fra Miljødirektoratet 
om kartlegging av naturtyper og marine typer; håndbok 13 og 19) 
Utvalgte naturtyper 
Naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse, se forklaring i tekst 

Økologiske 
funksjonsområder for 
arter 

Områder som oppfyller en økologisk funksjon for en art 
Omfatter områder i ferskvann, brakkvann, kystvann og på land 
Omfatter arealer med viktige økologiske funksjoner som ikke fanges opp av 
naturtypenivået 

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

 

Framtidig kartlegging av norsk natur gjennomføres etter Natur i Norge (NiN), Artsdatabankens 
system for å beskrive naturvariasjon. Det arbeides med et system for å identifisere naturtyper av 
nasjonal forvaltningsinteresse (NNF), som skal erstatte naturtypekartlegging etter DNs håndbøker 
13 og 19. Inntil det er bestemt hvilken del av naturvariasjonen som NiN beskriver som skal 
verdisettes, og det er ferdigstilt et system for verdisetting, brukes DN-Håndbok 13 og 19 til 
kartlegging. Der hvor det allerede er kartlagt etter NiN, må det vurderes om det er mulig å bruke 
disse dataene til verdisetting, eller om det er behov for ytterlige kartlegginger etter DN-Håndbok 13 
og 19. 

Håndbøkene deler inn lokaliteter i lokalt viktige (C), viktige (B) og svært viktige (A) områder. Noe 
forenklet kan dette defineres som lokalt, regionalt og nasjonalt viktige områder. Verdisetting av 
lokaliteter etter DN-håndbok 13 er gjort etter kriteriene i de siste faktaarkene for 
forvaltningsprioriterte naturtyper utarbeidet av 
Miljødirektoratet i november/desember 2014 
(Miljødirektoratet 2015).  

Forekomst av rødlistearter er ofte et vesentlig kriterium 
for å verdsette en lokalitet. Gjeldende norsk rødliste ble 
lansert i november 2021 (Artsdatabanken 2021). 
Rødlistekategoriene er vist i Tekstboks 1.  

Verdivurdering 
På bakgrunn av innsamlede data gjøres en vurdering av verdien til ulike delområder. Alle 
delområder verdisettes og framstilles på verdikart. Verdien fastsettes på grunnlag av et sett 
kriterier som er gjengitt nedenfor. Verdivurderingen skal begrunnes. 

Tabell 2. Kriterier for vurdering av verdi av naturmangfold. Bare aktuelle registreringskategorier er vist.  

Verdikategori Uten 
betyd
ning 

Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

Vernet natur  
 

 Verneområder 
(naturmangfoldloven 
§§ 35-39) med 
permanent redusert 

-Verdensarvområder 

Tekstboks 1. Rødlistestatus: 
CR = kritisk truet (Critically Endangered) 
EN = sterkt truet (Endangered) 
VU = sårbar (Vulnerable) 
NT = nær truet (Near Threatened) 
DD = datamangel (Data Deficient) 
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Verdikategori Uten 
betyd
ning 

Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

verneverdi. 
Prioriterte arter i 
kategori VU og deres 
ØFO 

-Områder vernet etter 
naturmangfoldloven 

-Foreslåtte 
verneområder 

-Utvalgte naturtyper 
etter 
naturmangfoldloven § 
52 

Naturtyper 
kartlagt etter 
Miljødirektor
atets instruks 

  -Naturtyper med 
sentral 
økosystemfunksjon 
med svært lav 
lokalitetskvalitet 

-Nær truede 
naturtyper (NT) med 
svært lav 
lokalitetskvalitet 

Spesielt dårlig 
kartlagte naturtyper 
med svært lav 
lokalitetskvalitet 

 

-Kritisk truede (CR) 
svært lav 
lokalitetskvalitet 

-Sterkt truede (EN) 
svært lav 
lokalitetskvalitet 

-Sårbare naturtyper 
(VU) svært lav 
lokalitetskvalitet 

-Naturtyper med 
sentral 
økosystemfunksjon 
med lav 
lokalitetskvalitet 

-Nær truede 
naturtyper (NT) med 
lav og moderat 
lokalitetskvalitet 

-Spesielt dårlig 
kartlagte naturtyper 
med lav og moderat 
lokalitetskvalitet 

-Kritisk truede (CR) Lav 
lokalitetskvalitet 

-Sterkt truede (EN) lav 
eller moderat 
lokalitetskvalitet 

-Sårbare naturtyper 
(VU) lav, moderat eller 
høy lokalitetskvalitet 

-Naturtyper med 
sentral 
økosystemfunksjon 
moderat og høy 
lokalitetskvalitet 

-Nær truede 
naturtyper (NT) med 
høy og svært høy 
lokalitetskvalitet 

-Spesielt dårlig 
kartlagte naturtyper 
høy og svært høy 
lokalitetskvalitet 

-Kritisk truede (CR) 
moderat, høy eller 
svært høy 
lokalitetskvalitet 

-Sterkt truede (EN) 
høy eller svært høy 
lokalitetskvalitet 

-Sårbare naturtyper 
(VU) svært høy 
lokalitetskvalitet 

-Naturtyper med 
sentral 
økosystemfunksjon og 
svært høy 
lokalitetskvalitet 

Naturtyper 
kartlagt etter 
håndbok 13 

 -C-lokaliteter av 
naturtyper kartlagt 
etter DN-HB13 

 

 

-Nær truede 
naturtyper (NT) med 
B- og C-verdi 

-B-lokaliteter av 
naturtyper kartlagt 
etter DN-HB13 

-Sterkt (EN) og kritisk 
truede (CR) naturtyper 
med C-verdi 

-Sårbare naturtyper 
(VU) med B- og C-verdi 

-A-lokaliteter av 
naturtyper kartlagt 
etter DN-HB13, inkl. 
nær truede naturtyper 
(NT) 

-Sterkt (EN) og kritisk 
truede (CR) naturtyper 
med A- og B-verdi 

- Sårbare naturtyper 
(VU) med A-verdi 

 

Arter 
inkludert 
økologiske 
funksjonsomr
åde 

 -Vanlige arter og deres 
funksjonsområder 

-Nær trua (NT) arter 
og deres 
funksjonsområde 

-Funksjonsområder for 
spesielt 
hensynskrevende arter 

-Sårbare (VU) arter og 
deres 
funksjonsområder 

-Spesielle økologiske 
former av arter 
(omfatter ikke fisk da 
disse fanges opp i NVE 
49/2013)) 

-Fredede arter 

-Prioriterte arter (med 
eventuelt 
forskriftsfestet 
funksjonsområde) 

-Sterkt truet (EN) og 
kritisk truet (CR) arter 
og deres 
funksjonsområde 

Landskapsøko
logiske 
funksjonsomr
åder  

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

Områder med lokal 
eller regional 
landskapsøkologisk 
funksjon.  
Vilt- og fugletrekk som 
er viktig på lokalt/ 
regionalt nivå. 
Områder med 

Områder med regional 
til nasjonal 
landskapsøkologisk 
funksjon. 
Vilt- og fugletrekk som 
er viktig på regionalt/ 
nasjonalt nivå. 

Områder med 
nasjonal, 
landskapsøkologisk 
funksjon. 
Særlig store og 
nasjonalt/internasjona
lt viktige vilt- og 
fugletrekk. 
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Verdikategori Uten 
betyd
ning 

Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

mulig betydning i 
sammenbinding 
av dokumenterte 
funksjonsområder for 
arter. 

Områder som med 
stor grad av sikkerhet 
bidrar til 
sammenbinding av 
dokumenterte 
funksjonsområder for 
arter. 

Områder som med 
stor grad av sikkerhet 
bidrar til 
sammenbinding av 
verneområder 
eller dokumenterte 
funksjonsområder 
for arter med stor eller 
svært stor verdi. 

Verdivurderingene for hvert delområde angis på en glidende, femdelt skala fra uten betydning til 
svært stor verdi. Vurderingen skal vises på en figur der verdien markeres med en pil: 

 
 ▲ 
Figur 4. Skala for vurdering av verdi. Skalaen er glidende og markøren flyttes for nyansere verdivurderingen. 

Vurdering av påvirkning 
Påvirkning er et uttrykk for endringer som tiltaket vil medføre på det berørte delområdet. 
Vurderinger av påvirkning relateres til den ferdig etablerte situasjonen og påvirkningen måles mot 
referansesituasjonen (0-alternativet). Det er kun områder som blir varig påvirket som vurderes. Alle 
tiltak som inngår i investeringskostnadene legges til grunn ved vurdering av påvirkning. Dette 
gjelder for eksempel også avlastet veg og deponiområder. Potensielle framtidige påvirkninger, som 
følge av andre/framtidige planer, inngår ikke i vurderingen.  

Skalaen for påvirkning er inndelt i fem trinn og går fra sterkt forringet til forbedret. Skalaen utgjør y-
aksen i konsekvensvifta. Dersom tiltaket ikke påvirker verdiene i nevneverdig grad, karakteriseres 
påvirkningen av delområdet som «ubetydelig». Graden av påvirkning må begrunnes i hvert enkelt 
tilfelle. 

 
 ▲ 
Figur 5. Skala for vurdering av påvirkning. 

Påvirkning av naturmangfoldverdier handler om at biologiske funksjoner forringes (sjeldnere at de 
forbedres), eventuelt at sammenhenger helt eller delvis brytes (sjeldnere at de styrkes). De 
vanligste påvirkningsfaktorene på naturmangfold fra veg er arealbeslag, opprettelse av barrierer, 
fragmentering av leveområder, kanteffekter inn i naturområder og forurensning av vann og grunn. 
Det finnes også andre påvirkningsfaktorer som kan være viktig i enkelte prosjekter, for eksempel 
endret hydrologi, spredning av uønskede arter, kunstig belysning mv.  

Tabell 3. Veiledning for påvirkning på naturmangfold. Prosentangivelser er veiledende; påvirkningen i det enkelte tilfelle 
må vurderes ut fra kvalitet, omfang og type inngrep. 

Påvirkning Økologiske og 
landskapsøkologiske 
funksjonsområder for arter 

Viktige naturtyper og geosteder Verneområder 
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Sterkt forringet • Splitter opp og/eller forringer 
arealer slik at funksjoner 
brytes. 

• Blokkerer trekk/vandring hvor 
det ikke er alternativer. 

• Berører hele eller størstedelen 
(over 50 %). 

• Berører mindre enn 50 % av 
areal, men den viktigste (mest 
verdifulle) delen ødelegges. 

• Restareal mister sine 
økologiske kvaliteter og/eller 
funksjoner. 

• Påvirkning som forringer viktige 
økologiske funksjoner og er i 
strid med verneformålet. 

 Generelt: Varig forringelse av høy alvorlighetsgrad. Eventuelt med lang/svært lang restaureringstid (>25 år). 

Forringet • Splitter opp og/eller forringer 
arealer slik at funksjoner 
reduseres.  

• Svekker 
trekk/vandringsmulighet, 
eventuelt blokkerer trekk/ 
vandringsmulighet der 
alternativer finnes. 

• Berører 20–50 % av lokaliteten, 
men liten forringelse av 
restareal. Ikke forringelse av 
viktigste del av lokalitet. 

• Mindre påvirkning som berører 
liten/ubetydelig del og ikke er i 
strid med verneformålet. 

 Generelt: Varig forringelse av middels alvorlighetsgrad, eventuelt mer alvorlig miljøskade med middels 
restaureringstid (>10 år). 

Noe forringet • Splitter 
sammenhenger/reduserer 
funksjoner, men vesentlige 
funksjoner opprettholdes i stor 
grad. 

• Mindre alvorlig svekking av 
trekk/vandringsmulighet og 
flere alternative trekk finnes. 

• Berører en mindre viktig del 
som samtidig utgjør mindre 
enn 20 % av lokaliteten. 

• Liten forringelse av restareal. 

• Ubetydelig påvirkning. Ikke 
• direkte arealinngrep. 

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

Ubetydelig endring Ingen eller uvesentlig virkning på kort eller lang sikt 

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

• Viktige biologiske funksjoner 
styrkes. 

• Bedrer tilstanden ved at 
eksisterende inngrep 
tilbakeføres til opprinnelig 
natur. 

• Gjør en geotop tilgjengelig for 
forskning og undervisning. 

• Bedrer tilstanden ved at 
eksisterende inngrep 
tilbakeføres til opprinnelig 
natur. 

 

Direkte virkninger omfatter tap av naturmangfold gjennom tap av verdifullt areal. Ofte er det 
hensiktsmessig å beskrive arealtap både som antall daa berørt og som andel av delområdet. I tillegg 
vurderes hvor viktig den berørte delen er for helheten og dermed hvilke økologiske funksjoner som 
forventes opprettholdt i restarealet. Hvis restarealet er lite, eventuelt er splittet opp i mange små 
fragmenter, taper delområdet trolig mye av sin funksjon.  

Areal med betydning for naturmangfold som tas i bruk i anleggsfasen kan normalt ikke tilbakeføres 
til noe nær økologisk før-tilstand. De må derfor som regel behandles som en del av den permanente 
påvirkningen for naturmangfoldtemaet. 

Forskrift om fremmede organismer (FOR-2015-06-19-716) skal hindre spredning av fremmede 
organismer som medfører, eller kan medføre, uheldige følger for naturmangfoldet. Vurdering av slik 
spredning kan være viktig i enkelte konsekvensutredninger, for eksempel der en veg kan bidra som 
spredningskorridor. Risiko ved spredning av fremmede arter må vurderes med utgangspunkt i 
artens økologiske risiko, spredningspotensial og voksested/omgivelser. Relevansen for vurderinger 
knyttet til spredning av fremmede arter 
øker med detaljeringsnivået på 
planarbeidet. Statens vegvesens rapport 
nr. 387 (Statens vegvesen 2016) gir et 
godt faglig grunnlag for å vurdere hvilke 
hensyn som skal tas i ulike typer 
planarbeid. 

Tekstboks 2. Svartelistestatus: 
NK = ingen kjent risiko (No known impact) 
LO = lav risiko (Low impact) 
PH = potensiell høy risiko (Potensially high impact)  
HI = høy risiko (High impact) 
SE = svært høy risiko (Severe impact) 
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Bare arter i de tre strengeste kategoriene for økologisk risiko (PH, SE og HI) er vektlagt i 
konsekvensutredningen. 

Konsekvens for delområder 
Konsekvensgraden for hvert delområde framkommer ved å sammenstille vurderingene av verdi og 
påvirkning. Dette gjøres etter konsekvensvifta i Figur 4. I denne matrisen utgjør verdiskalaen x-
aksen, og vurdering av påvirkning finnes på y-aksen. Skalaen for konsekvens går fra 4 minus til 4 
pluss. De negative konsekvensgradene er knyttet til en verdiforringelse av et delområde, mens de 
positive konsekvensgradene forutsetter en verdiøkning etter at tiltaket er realisert. I henhold til 
konsekvensvifta er det kun mulig å oppnå de mest negative konsekvensgradene for områder med 
stor og svært stor verdi. Tilsvarende vil de mest positive konsekvensene hovedsakelig være 
forbeholdt store forbedringer i områder i verdiklassene ubetydelig verdi eller noe verdi. 
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Tabell 4. Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder. 

Skala Konsekvensgrad Forklaring 

- - - - 4 minus (- - - -) Den mest alvorlige miljøskaden som kan oppnås for delområdet. 
Gjelder kun for delområder med stor eller svært stor verdi. 

- - - 3 minus (- - -) Alvorlig miljøskade for delområdet. 

- - 2 minus (- -) Betydelig miljøskade for delområdet. 

- 1 minus (-) Noe miljøskade for delområdet. 

0 Ingen/ubetydelig (0) Ubetydelig miljøskade for delområdet. 

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

Miljøgevinst for delområdet: 
Noe forbedring (+), betydelig miljøforbedring (++) 

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

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

 

 
Figur 6. Konsekvensvifta. Skalaene for verdi og påvirkning utgjør henholdsvis x-akse og y-akse i figuren. Kilde: Håndbok 
V712.  

Avlest konsekvensgrad vil ikke alltid speile reell skade og kan i noen tilfeller kreve overstyring. For 
naturmangfold kan overstyring av avlest konsekvensgrad være aktuelt for eksempel der særlig små 
forekomster gir et urimelig høyt bidrag til total konsekvens for alternativet. Før konsekvens 
eventuelt overstyres må det tas en grundig vurdering av forekomstens verdi for artsmangfold, 
avstanden til andre liknende forekomster mv.  

Alle konsekvensvurderinger av delområder begrunnes. 

Konsekvens for alternativer 

Etter at konsekvensen for hvert delområde er utredet, gjøres en samlet konsekvensvurdering av 
hvert utbyggingsalternativ, først for delstrekningene og så for alternativene. Skala og 
kriterier framgår av tabell 4.5. Den samlede vurderingen kan vekte delområder ulikt. I slike tilfeller 
vil dette komme frem i denne vurderingen. Beslutningsrelevant usikkerhet beskrives også.  

Den samlete konsekvensen for hvert alternativ må vurderes ut fra kunnskap om hva som berøres. 
Samlet konsekvensgrad begrunnes slik at det kommer tydelig fram hva som er utslagsgivende. 

Under avveining skal det framgå hva som har vært utslagsgivende for den samlet vurderingen. 
Eksempelvis kan det være vurderinger knyttet til om noen delområder er tillagt spesiell vekt, om 



  18 

noen delområder er tillagt liten vekt eller om den samlede konsekvensvurderingen er justert opp 
eller ned, for eksempel på grunn av sumvirkninger. Alternativene rangeres for å tydeliggjøre hvilke 
alternativer som utreder mener er best og dårligst. Det beste alternativet rangeres som nummer 1. 
Alternativer som vurderes å være likeverdige får lik rang. Rangeringen begrunnes. Dersom det for 
eksempel skiller svært lite i samlet vurdering mellom to alternativer (for eksempel rang 1 og 2) må 
dette framgå her. Det samme gjelder for alternativer med viktige forskjeller. Eventuelle 
skadereduserende tiltak kan beskrives også her, men inngår ikke i konsekvensvurderingen. 

Tabell 5. Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ.  

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

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

Svært stor negativ 
konsekvens 

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

Stor negativ 
konsekvens 

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

Middels negativ 
konsekvens 

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

Noe negativ 
konsekvens 

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

Ubetydelig 
konsekvens 

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

Positiv 
konsekvens 

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

Stor positiv 
konsekvens 

Stor forbedring for temaet. Mange eller særlig store/viktige delområder med positiv konsekvensgrad. Kun ett 
eller få delområder med lave negative konsekvensgrader, og disse oppveies klart av delområder med positiv 
konsekvensgrad. 

Samlet belastning 
Samlede konsekvenser inngår som del av veiledningen for de ulike konsekvensnivåene, jf. Tabell 4. 
KU-forskriften krever at samlede virkninger av planen eller tiltaket sett i lys av allerede 
gjennomførte, vedtatte eller godkjente planer eller tiltak i influensområde også skal vurderes. 
Naturmangfoldlovens § 10 setter spesifikke krav om å vurdere dette på økosystemnivå. «En 
påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil 
bli utsatt for», se også veileder til naturmangfoldloven kapittel II - kapittel 7 med sjekkliste. Dette 
innebærer at ulike typer tiltak og påvirkningsfaktorer må sees i sammenheng. 

Vurdering av samlet belastning beskrives og legges til konsekvensvurderingen for alternativet. 
Vurderingen etter naturmangfoldlovens § 10 kan føre til at hensynet til naturmangfoldet veier 
tyngre enn det ville ha gjort ved en vurdering av § 8 alene. Dette fordi konsekvensene for 
naturmangfold kan være større når en ser den samlede belastningen på natur enn når en ser 
effekten fra bare tiltaket. 

Anleggsperioden 
Midlertidig skade i anleggsperioden omtales. Anleggsstøy og ferdsel er negative faktorer knyttet til 
anleggsperioden. Permanente skader som oppstår i anleggsperioden, for eksempel arealbeslag i 
viktige naturtyper, må inngå i vurderingen av påvirkning for delområdene.  

Usikkerhet 
En konsekvensanalyse skal gi en vurdering av forhold i framtiden. Det vil alltid være knyttet 
usikkerhet til slike vurderinger. Det skilles her mellom generell usikkerhet om framtiden og 
usikkerhet som kan knyttes til vurderinger av ett eller flere alternativer. Beslutningsrelevant 
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usikkerhet må synliggjøres, spesielt dersom dette kan ha betydning for rangering mellom 
alternativene.  

Usikkerheten i vurderingene kan være knyttet av planens detaljeringsnivå eller detaljeringsnivået på 
de alternative tiltakene som skal utredes. Jo mindre detaljert et tiltak er definert og jo mer 
komplekst det er, dess større usikkerhet er knyttet til vurderingene av dette.  

Skadereduserende tiltak  

KU-forskriften setter krav til hvordan forebygge skadevirkninger av et tiltak. Jf. § 23 skal KU 
«beskrive de tiltakene som er planlagt for å unngå, begrense, istandsette og hvis mulig kompensere 
for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og driftsfasen». Tiltakene som 
skal beskrives i henhold til forskriften kan deles i to grupper: 

1. Skadereduserende tiltak (tilpasninger) som er lagt inn som en forutsetning i og kostnadsberegnet 
som en del av utredningsgrunnlaget for konsekvensutredningen. 

2. Skadereduserende tiltak som utreder kan foreslå i tillegg til tiltakene i 1, og som kan bidra til å 
minimere/redusere ytterligere negative virkninger av et prosjekt (eventuelt gjøre det enda 
bedre). Disse tiltakene inngår ikke i selve konsekvensvurderingene, men det redegjøres for 
hvordan de vil kunne endre konsekvensen for det aktuelle delområdet. Det angis et 
kostnadsestimat for de tiltakene som foreslås. 

 
Figur 7. Illustrasjon av tiltakshierarkiet som skal sikre at negative konsekvenser først og fremst unngås, deretter avbøtes, 
restaureres og som siste utvei kompenseres (fra Meld. St. 14 (2015-2016) Natur for livet). 
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4 KUNNSKAPSINNHENTING 

4.1 Eksisterende kunnskap 
Kunnskap om naturverdiene i området er oppsummert i et notat om vurdering av naturmangfold og 
avbøtende tiltak knyttet til planinitiativet i april 2021 (Larsen 2021). Her beskrives bl.a. en svært 
viktig lokalitet med den utvalgte naturtypen slåttemark, som også er beskrevet i Naturbase (figur 8).  

Figur 8. Avgrensning av slåttemarkslokaliteten Thune skole i Naturbase (Miljødirektoratet 2022b). 

Lokaliteten ble kartlagt i 2000 (Larsen 2001) og på nytt i 2011 (Larsen mfl. 2012) og i 2019 (Larsen 
2020), i tillegg til at det har blitt gjort registreringer av flere botanikere her de siste årene 
(Artsdatabanken 2022).   

Slåttemarkslokaliteten har en stor forekomst av solblom (EN) helt i nordvest. I 2018, samme år som 
den store forekomsten i nordvest ble oppdaget, ble det også registrert en liten forekomst i området 
sørøst for skolen. Denne forekomsten er ikke dokumentert og heller ikke gjenfunnet seinere, og 
mye tyder på at dette har vært en feilbestemmelse eller en feilplassering.  

Flere rødlistede karplanter har blitt funnet innenfor planområdet, og disse omtales nærmere under 
kapittel 5.5 om Forekomst av rødlistearter.  

Det har ikke blitt gjennomført nytt feltarbeid i tilknytning til konsekvensutredningen, som støtter 
seg på nylige kartlegginger i området.  
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5 REGISTRERINGER  

5.1 Naturfaglig beskrivelse 
Området ligger i sørboreal vegetasjonssone (sørlig barskogssone). Videre ligger det i 
overgangsseksjonen mellom svakt kontinental og svakt oseanisk vegetasjonsseksjon, dvs. at 
plantelivet etter norske forhold er preget av østlige trekk (Moen 1998). Østsida av Einafjorden 
befinner seg innenfor det geologiske Oslofeltet, og berggrunnen i planområdet består av leirskifer, 
sandstein og noe kalkstein i nordvestre del. Morenemassene er relativt grunne på lokaliteten, særlig 
i nordvestre del, og her stikker kalkberget fram i dagen noen steder. Inn mot rv. 4 i sørøst er det noe 
djupere jordsmonn. 

Skog er den dominerende hovednaturtypen i planområdet når en ser bort fra Thune skole sine 
arealer. Lågurtggranskog dominerer skogbildet, med noe innslag av rik gransumpskog i nordøst. 
Lågurtgranskogen er i gjengroingsfase fra tidligere beitemark. Flyfoto fra 1964 viser et åpent 
beitelandskap øst for Thune skole.    

 
Figur 9. Flyfoto over området omkring Thune skole fra 1964 (Kilde: Norgeibilder.no). 

Både inne på skolens område, langs traktorvegen nord for skolens område, i lysløypetraseen som 
går øst for skolens område og i partiet mellom rv. 4 og skogen øst for skolen er det gamle rester 
etter det tidligere beitelandskapet i området. Her er det i varierende grad også slåttemarkrester, 
best utviklet nordøst for ballbingen nord for skolen og langs traktorvegen/lysløypetraseen mellom 
rv. 4 og granskogen øst for skolen.  
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5.2 Naturtyper, vegetasjon og flora 
Planområdet består av yngre lågurtgranskog (gjenvokst på tidligere beitemark), yngre, grøftet 
gransumpskog og naturbeitemark og slåttemark i ulike faser av gjengroing. Gran er dominerende 
treslag i skogområdene, men stedvis med et betydelig innslag av bjørk. Også rogn, selje, osp og furu 
finnes mer spredt i planområdet.  

Gamle flybilder viser også at en arm av Thunemyra (som er kartlagt som slåttemyr og gitt verdien 
svært viktig i Naturbase) gikk sørover og inn i den nordøstre delen av planområdet. Denne har nå 
grodd igjen til sumpskog. Lidarbilder (https://hoydedata.no/LaserInnsyn/) viser ei grøft i nordøstre 
del av planområdet. Gjengroingen er etter alt å dømme et resultat av at grøfta, sammen med 
grøfter lenger øst, har tørket ut myra. Da berggrunnen i området er kalkrik, dreier dette med stor 
sannsynlighet seg om en rik gransumpskog, som er rødlistet som sterkt truet og skal kartlegges 
etter Miljødirektoratets instruks. Grøftingsinngrepets påvirkning, mengden død ved, skogens alder, 
størrelse og artsmangfold vil avgjøre lokalitetens verdi, eller kvalitet som nå er det som vurderes 
etter instruksen. Grøftingsinngrepet tilsier at kvaliteten blir lav. 

 
Figur 10. Lidarbilde av området øst for Thune skole. Den røde ringen markerer ei grøft i den rike gransumpskogen nordøst 
i planområdet. 

Nord for planområdet – hovedsakelig utenfor, men med en liten del innenfor planområdet – langs 
traktorvegen mot Thunetjernet, er det registrert to arealer med rik bakkevegetasjon under 
skogbrukets MiS-kartlegging (NIBIO 2022) – se figur 11. Dette kan dreie seg om en kalkgranskog 
(nær truet naturtype), som skal kartlegges etter Miljødirektoratets instruks. Her er det hogstklasse 4 
med gran (NIBIO 2022), lite død ved og ingen registrerte rødlistearter. Ut fra dette er det sannsynlig 
at lokaliteten vil få lav kvalitet, dersom det da dreier seg om kalkgranskog.  

https://hoydedata.no/LaserInnsyn/


  23 

 
Figur 11. MiS-områder (Miljøregistreringer i skog) inntil planområdet. Begge de to avgrensningene inn mot planområdet 
gjelder rik bakkevegetasjon.  

Én naturtypelokalitet er kartlagt innenfor planområdet; ei slåttemark med verdi svært viktig. 
Lokaliteten er beskrevet slik i Naturbase: 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Bjørn Harald Larsen i Miljøfaglig Utredning 15.12.2019 basert på egen 
befaring 3.7.2019 i forbindelse med utarbeidelse av skjøtselsplan for lokaliteten og på oppdrag fra 
Fylkesmannen i Innlandet. Den er tidligere kartlagt og beskrevet i Naturbase etter naturtypekartlegging for 
Vestre Toten kommune i 2000 (Larsen 2001). I 2011 ble den reinventert i forbindelse med kartlegging av 
slåttemark i Gjøvik, Land og Toten-regionen (Larsen mfl. 2012). Denne beskrivelsen erstatter 
Naturbaseregistreringen BN00013119 (Thune skole, kalkrike enger, verdi B). Rødlistestatus refererer til Norsk 
rødliste for arter 2015 og Norsk rødliste for naturtyper 2018. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Thune skole ligger langs nordøstsida av Rv.4 ca. 2 km sørøst for Eina sentrum. 
Gården Tune ligger på motsatt side av riksvegen, men har en stor skogeiendom inntil skolens område. Det 
meste av slåttemarkslokaliteten ligger på eiendommen Tune, mens en mindre del ligger på skolens eiendom.  

Østsida av Einafjorden befinner seg innenfor det geologiske Oslofeltet, og berggrunnen på lokaliteten består 
av leirskifer, sandstein og noe kalkstein i nordvestre del. Morenemassene er relativt grunne på lokaliteten, 
særlig i nordvestre del, og her stikker kalkberget fram i dagen noen steder. Inn mot Rv.4 i sørøst er det noe 
djupere jordsmonn.  

Naturtyper og utforminger: Ugjødslet eller lite gjødslet slåttemark, utforminger rik slåttetørreng og rik 
slåtteeng. Etter NiN-systemet er det sterkt kalkrik tørreng med klart hevdpreg (T32-C-18) på små arealer i 
nordvest, for øvrig svakt kalkrik eng med mindre hevdpreg (T32-C-5) og sterkt kalkrik eng med klart hevdpreg 
(T32-C-8) – den siste typen vesentlig på engarealet helt i sørøst. Slåttemark er en kritisk truet naturtype.  

Artsmangfold: Lokalitetens største kvalitet er forekomsten av solblom (VU). Den vokser både langs en 
traktorveg/sti i nordvest og inn mot riksvegen i sørøst. I disse områdene er det åpne og artsrike enger med 
flere typiske slåttemarksarter. Av registrerte arter kan nevnes enghaukeskjegg (NT) (flere delpopulasjoner), 
bakkesøte (NT), hjertegras (kalkkrevende), flekkmure, flekkgrisøre, marinøkkel, jåblom, knollerteknapp, 
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storblåfjær, dunkjempe, grønnkurle, skogmarihand, svartstarr, fuglestarr, kornstarr, tiriltunge, 
skogstorkenebb, harerug, hvitmaure, rødknapp, gjeldkarve, hvitbladtistel, prestekrage, ballblom, 
enghumleblom, skogkløver, engfiol, småengkall, fløyelsmarikåpe og gulflatbelg. Det ble også registrert et par 
vanlige beitemarksopper her i 2000 (silkerødspore og papegøyevokssopp).  

Solblom ble først oppdaget på lokaliteten i 2018, og dette var det første funnet av arten på Toten noen gang. 
Den ble også registrert i 2019, men da med flere blomsterstengler (30 i 2018, 62 i 2019). Trolig var tørken i 
2018 ugunstig for artens blomstring. Kåre Arnstein Lye fant arten også på enga langs Rv.4 i 2018, men bare 
sterile planter. Her ble den ikke gjenfunnet i 2019. Sannsynligheten er stor for at den vil forsvinne fra denne 
delen av lokaliteten dersom enga ikke blir restaurert.   

 
Figur 12. Rødlistestatusen for solblom ble oppgradert til sterkt truet (EN) ved revisjonen av Norsk rødliste for arter i 2021 
(Artsdatabanken 2021). Solblom er også foreslått som prioritert art, men dette har foreløpig ikke resultert i at den har fått 
denne vernestatusen. Foto: Bjørn Harald Larsen, 7.7.2020. 

Enghaukeskjegg ble notert som tallrik på gjengroende skogsbeite under naturtyperkartlegging for Vestre 
Toten kommune i 2000 (Larsen 2001), og i 2011 ble den funnet både inne på skolens område, langs 
traktorvegen/stien i nord (like øst for solblomforekomsten) og med to delpopulasjoner på enga ved Rv.4. I 
2019 derimot ble arten kun funnet med ett individ langs traktorvegen/stien i nord. Arten kan være på veg ut 
fra lokaliteten pga. gjengroing, som er særlig påtakelig ved Rv.4 pga. djupere jordsmonn. Bakkesøte ble 
funnet langs traktorvegen som går mot Thunemyra i 2000, og her ble den gjenfunnet i 2012 av Anders 
Lyngstad. I 2011 ble den funnet også på enga ved Rv.4, men ikke sett etter det.  

Flere arter ble funnet i 2000 og ikke gjenfunnet i 2019. Tidspunkt for befaring var temmelig likt. En art som 
marinøkkel kan ha gått ut pga. gjengroing, og det samme kan gjelde grønnkurle og storblåfjær.  

Fremmede arter: Ingen registrerte. 

Påvirkning: Thune skole ble bygd i 1926, trolig i et beitelandskap. Flyfoto fra 1964 viser åpen beitemark i det 
meste av det som nå foreslås skjøttet som slåttemark. Beite med storfe omkring Thune skole ble trolig 
avsluttet omkring 1980, slik det ble på mange gårder i distriktet. Sannsynlig var det snakk om helsesongsbeite, 
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både med mjølkekyr og ungdyr – muligens også sau og hest. Vegetasjonen tyder på at det ikke ble gjødslet 
her. Trolig må vi tilbake til første halvdel av forrige århundre for å finne siste gang engene i dette området ble 
slått. 

Etter perioden med beite har arealet vært uten tradisjonell hevd, men ferdsel fra skolenes elever, samt 
ferdsel knyttet til traktorveger og stier i området har i noen grad bidratt til å holde vegetasjonen nede. 

Landskap: I dette landskapet ligger flere rester etter gamle slåtteenger og naturbeitemark. Disse er nesten 
alle i gjengroing, da husdyrholdet har endret seg fra at kyrne gikk på naturbeitemarker nær gården til at de nå 
i hovedsak går på gjødslede enger, til dels på fellesbeiter. Det er ikke kjent slåtteenger i hevd i nærheten av 
skolen, og det er i overkant av 1 km til nærmeste verdifulle kulturmarkslokalitet.  

Råd om skjøtsel og hensyn: Det anbefales at årlig slått tas opp igjen, med seinsommerslått (etter 1. august) 
der graset får ligge og tørke på bakken 2-3 dager før det fjernes. Gjødsling må unngås.  

Verdibegrunnelse: Etter kriteriene i faktaarket for naturtypen (Svalheim 2014) oppnår lokaliteten høy vekt på 
størrelse (4,0 daa) og artsmangfold (1 VU-art og 2 NT-arter samt mer enn 20 tyngdepunkterarter), middels 
vekt på tilstand (åpen mark med svært lav tresjikt-tetthet) og påvirkning (gode forekomster av 
slåttefavoriserte arter som gjør at potensialet for restaurering er godt) og lav vekt på landskapsøkologi (mer 
enn 1 km til nærmeste verdifulle kulturmark). Dette gir grunnlag for å sette verdien svært viktig (A) på 
lokaliteten (middels vekt på påvirkning og høy vekt på artsmangfold). 

 
Figur 13. Inndeling av slåttemarklokaliteten ved Thune skole i skjøtselsplanen for området (fra Larsen 2020). 

Det er altså snakk om rester etter et gammelt og variert kulturlandskap, og man må trolig tilbake til 
første halvdel av 1900-tallet for å finne siste gang engene ble slått. Allikevel bærer floraen fortsatt 
preg av den tidligere slåtten, med flere karakterarter for slåttemark – slik som solblom (EN), 
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enghaukeskjegg (VU), hjertegras (NT), jåblom, flekkgrisøre (NT), prestekrage, dunkjempe og 
småengkall. Disse artene er spesielt tilpasset slått, enten gjennom at de har rosetter ved grunnen, 
som gjør at arten kan spire på nytt etter slått, eller ved at de blomstrer ferdig tidlig på sommeren 
(før tradisjonelt slåttetidspunkt).  

Slåttemarkslokaliteten ved Thune skole består av tre områder, jf. skjøtselsplanen (se figur 13). 
Område 1 går langs nordøstsida av skoleområdet og består av ei smal stripe med slåttemark i og 
langs nordsida av traktorvegen som går her. Område 2 er små arealer med gammel slåttemark på 
begge sider av traktorvegen som går inn fra Rv.4 mot Thunetjernet. Område 3 består av 
traktorvegen og kantsoner mot skog mellom disse to områdene. 

Område 1 er det klart mest verdifulle arealet innenfor lokaliteten, og særlig den vestre delen. Helt 
nordvest i delområdet vokser det en stor populasjon med solblom. I område 2 er det små 
slåttemarkrester, hvor det bl.a. tidligere er funnet enghaukeskjegg, muligens også solblom. Område 
3 er det minst verdifulle området, og fungerer hovedsakelig som en sammenbinding av de viktigere 
delene i område 1 og 2. Mindre rester av slåtteeng finnes også her, i tillegg til at det vokser 
bakkesøte langs traktorvegen. 

5.3 Landskapsøkologiske funksjonsområder 
Elg og rådyr forekommer vanlig i dette området, og oversikten over fallvilt i forbindelse med 
trafikkpåkjørsler viser at det går et lokalt trekk av hjortevilt gjennom skogområdet og over rv. 4 
(Miljødirektoratet 2022c). Figur 14 viser lokaliseringen av påkjørsler av til sammen 8 elger og 5 
rådyr i perioden 2008-2022. Området er av de mer utsatte for viltpåkjørsler langs rv. 4 i Vestre 
Toten kommune. 

 
Figur 14. Kartet viser lokalisering av 13 viltpåkjørsler mellom Thune skole og Metallco Aluminium AS i perioden 2008-2022 
(8 elg og 5 rådyr). Kilde: Hjorteviltregisteret (Miljødirektoratet 2022c). 
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5.4 Økologiske funksjonsområder for arter 
I 2018 ble solblom (EN) oppdaget langs traktorvegen nord for ballbingen ved Thune skole. 
Populasjonen har hatt en positiv utvikling etter at rydding og slått ble startet opp i 2020, basert på 
skjøtselsplanen for området (Larsen 2020). Overvåking av solblom i Vestoppland i 2021 viste en 
tredobling mellom 2019 og 2021 (fra 160 til 480 individer) (Larsen & Høitomt 2021). I 2018 ble det 
registrert solblom også i område 2 (av Kåre Arnstein Lye, professor ved NMBU). Funnet er beskrevet 
som «sør for Tune skole» og plassert der traktorvegen går innover fra Rv.4. Det er lett etter denne 
forekomsten både i 2019, 2020 og 2021 uten at den er gjenfunnet. Antakelig er dette en 
feilbestemmelse eller en feilplassering.  

Solblom er foreslått som prioritert art. Prioriterte arter har vern gjennom egne forskrifter (se f.eks. 
dragehode: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-517). Det er ingen signaler fra 
statlige myndigheter om når dette kan skje. 

Enghaukeskjegg (VU) ble i 2000 og 2014 funnet inne på skolens aktivitetsområde, inn mot 
lysløypetraseen. Langs traktorvegen nord for skolens område ble den registrert i 2011 og i 2019 
(kun ett individ). I tillegg ble arten registrert på to steder i lysløypetraseen mellom gang- og 
sykkelvegen langs rv. 4 og skogområdet øst for skolen i 2011.  

 
Figur 15. Registreringer av enghaukeskjegg (VU) (små røde prikker) innenfor planområdet (Artsdatabanken 2022).  

I tillegg er to nært truete karplanter registrert i planområdet; flekkgrisøre og hjertegras. Begge 
artene finnes både ut mot rv. 4, langs traktorvegen nord for skolens område og inne på skolens 
aktivitetsområde.   

  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-20-517
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Tabell 6. Kjente forekomster av rødlistearter i utredningsområdet. 

Norsk navn Vitenskapelig navn Rødliste-
status Forekomst 

Fugler 

Grønnfink Chloris chloris VU Mulig hekkefugl i planområdet  

Gulspurv Emberiza citrinella VU Hekker muligens i kanten av planområdet mot 
nordvest 

Granmeis Poecile montanus VU Mulig hekkefugl i barskogen øst for skolen 

Stær Sturnus vulgaris NT Mulig hekkefugl i planområdet 

Karplanter 
Solblom Arnica montana EN Stor forekomst (480 individer i 2021) langs 

traktorvegen nord for skolens område 
Enghaukeskjegg  Crepis praemorsa VU Funnet i lysløypetraseen mellom g/s-vegen og 

granskogen øst for skolen i 2011, inne på skolens 
område i 2014 og langs traktorvegen nord for skolen i 
2011 og 2019 (kun ett individ) 

Hjertegras Briza media NT Registrert mellom g/s-vegen og granskogen øst for 
skolen, langs traktorvegen i nord og inne på skolens 
aktivitetsområde 

Flekkgrisøre Hypochaeris maculata NT Registrert mellom g/s-vegen og granskogen øst for 
skolen, langs traktorvegen i nord og inne på skolens 
aktivitetsområde 

 

Flere rødlistede fugler er registrert næringssøkende eller mer tilfeldig (streif, overflygende) i 
planområdet, men ingen er påvist hekkende. Det er imidlertid sannsynlig at en relativt utbredt 
barskogsart som granmeis (VU) og kantsone-/kulturlandskapsarter som gulspurv (VU) og grønnfink 
(VU) kan hekke i området eller inntil planområdet, muligens også stær (NT).  

Enkelte andre regionalt uvanlige, men ikke rødlistede arter er også registrert i planområdet. Dette 
gjelder bakkesøte (rødlistet fram til 2015), som er registrert både på slåttemarkresten mellom rv. 4 
og granskogen øst for skolen, inne på skolens aktivitetsområde og langs traktorvegen inn til 
Thunetjernet litt nord for planområdet. Marinøkkel (rødlistet fram til 2010) ble funnet inne på 
skolens område i 2000 og er ikke registrert seinere.  

5.5 Forekomst av fremmed arter 
Fagerfredløs (SE) er den eneste fremmedarten som er registrert i området; langs gang- og 
sykkelvegen sørøst for skolen. Men kartlegging av fremmede arter har ikke vært prioritert i 
planområdet, og trolig finnes flere arter innenfor skolens område. 
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6 VURDERING AV VERDI OG PÅVIRKNING 

6.1 Inndeling i delområder 
Slåttemarklokaliteten ved Thune skole har store verdiforskjeller innad i avgrensningen. I 
konsekvensutredningen er den delt i to områder, som begge også ville blitt klassifisert som 
slåttemark etter Miljødirektoratets instruks. Traktorvegen mellom disse delområdene, område 3 i 
figur 13, er ikke naturtype etter Miljødirektoratets instruks og er derfor ikke skilt ut som eget 
delområde. Denne er omtalt som en sammenbindingskorridor mellom de to mer verdifulle 
områdene i skjøtselsplanen for lokaliteten (Larsen 2020). For øvrig er det skilt ut ett delområde med 
rik gransumpskog, ett med antatt kalkgranskog og ett med eng-aktig sterkt endret fastmark (inne på 
skolens aktivitetsområde). 

Det er ikke skilt ut delområder som har funksjon som hekkeområde for rødlistede fugler i 
planområdet. Det er sannsynlig at noen arter hekker (se kapittel 5.4), men ingen arter er påvist 
hekkende, og det er heller ikke registrert aktuelle hekkeområder. 

Tabell 7 nedenfor gir en samlet oversikt over delområdene som er registrert innenfor planområdet. 
Vilttrekket gjennom området er ikke nærmere stedfestet på verdikartet, men det er antatt at både 
elg og rådyr beveger seg/trekker gjennom hele planområdet mellom de store skogområdene nord 
og øst for planområdet og kulturlandskapet ned mot Einafjorden i sør. Påvirkningen på trekket er 
derimot vurdert sammen med de andre delområdene i kapittel 6.2.  

Tabell 7. Delområder med registreringskategori og verdi etter V712. 

Delområde Registreringskategori (naturtype/arter) Verdi 
NM 1 Thune skole SØ Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks (slåttemark) Svært stor 

NM 2 Thune skole NØ Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks (slåttemark) Svært stor 

NM 3 Thune skole øst Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks (rik gransumpskog) Stor 

NM 4 Thunetjernet sør Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks (kalkgranskog) Stor 

NM 5 Thune skole Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks (eng-aktig sterkt endret 
fastmark) Stor 

NM 6 Vilttrekk Landskapsøkologisk funksjonsområde (elg og rådyr) Middels 

6.2 Verdi, påvirkning og konsekvenser for delområder 
Tabellene nedenfor gir begrunnelse for verdivurdering av delområdene og for hvordan de påvirkes 
av tiltaket. Tiltakets konsekvens for delområdet framkommer ved å plassere verdi og påvirkning inn 
i konsekvensvifta (figur 4). 
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Figur 16. Verdikart for tema naturmangfold. 

6.2.1 NM 1 Thune skole SØ 
Registreringskategori: Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks 
Naturtype: Slåttemark 
Verdi etter V712: Svært stor 
Slåttemarksrest mellom rv. 4 og granskogen øst for Thune skole. Delområdet inkluderer også 
lysløypetraseen som går forbi skolen og et liten slåttemarksrest langs traktorvegen inn til 
Thunetjernet. Det er tidligere (2011) registrert to forekomster av enghaukeskjegg (VU) innenfor 
lokaliteten, men disse er ikke gjenfunnet de siste 3 årene. Derimot finnes flekkgrisøre (NT) og 
hjertegras (NT) i delområdet.  

Naturtype etter NiN-systemet er sterkt kalkrik eng med klart hevdpreg (T32-C-8). Som 
naturtypelokalitet etter Miljødirektoratets instruks vil den oppnå høy kvalitet (i tidlig 
gjenvekstsuksesjonsfase, svært ekstensiv bruk og moderat antall habitatspesifikke arter – men 
forekomsten av rødlistearter gir oppgradering til stort artsmangfold). 
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Figur 17. Kart som viser arealbeslaget i delområde NM 1 Thune skole SØ. 

 Verdivurdering: Delområde NM 1 Thune skole SØ 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                                                                 ▲  

Delområdet inneholder slåttemark, som er en utvalgt naturtype. Det ligger innenfor en lokalitet som tidligere har fått 
verdi svært viktig (A) som naturtype etter DN-håndbok 13. Denne delen av lokaliteten vurderes å ha lavere verdi enn 
delen i nord, men isolert sett vil den trolig oppnå verdi B. Alle A- og B-lokaliteter med slåttemark skal gis svært stor verdi 
etter kriteriene i V712. Som naturtype etter Miljødirektorats Kvaliteten gjør at delområdet plasseres i nedre del av 
skalaen for stor verdi. 

  



  32 

Tiltakets påvirkning  

Alternativ  Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

0 

                                                        ▲  

Dagens situasjon opprettholdes, noe som bl.a. innebærer gjengroing av deler av området. Tråkkslitasje i 
lysløypetraseen er positivt og vil kunne opprettholde artsrike enger i dette området over lang tid. 
Påvirkningen blir per definisjon ubetydelig (referansealternativ). 

1 

                                                                                                                  ▲  

Mer enn 20 % av delområdet vil bli berørt av utbyggingen, men ikke den mest verdifulle delen 
(lysløypetraseen). Den lille slåttemarksresten langs østsida av traktorvegen inn mot Thunetjernet vil gå 
tapt. I planen er arealet mellom gang- og sykkelvegen og planlagt flerbrukshall avsatt til slåttemark, hvor 
det ikke skal gjøre terrenginngrep. Arealbeslaget Samlet sett tilsier at delområdet blir forringet, men i 
nedre del av skalaen for påvirkningen. 

Tiltakets konsekvens  

Alternativ  +++/ 
++++ 

+/++ 0 - - - - - - - - - - 

0 
                                                                  ▲  

Ubetydelig miljøskade for delområdet (0)  

1 
                                                                                                                                    ▲  

Betydelig miljøskade for delområdet (- -)  

6.2.2 Thune skole NØ 
Registreringskategori: Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks 
Naturtype: Slåttemark 
Verdi etter V712: Svært stor 
Slåttemarksrest langs traktorvegen/lysløypetraseen nord for skolens aktivitetsområde. Delområdet 
omfatter selve traktorvegen, kantsona mot nord og en liten slåttemarksflekk som går litt inn i 
granskogen nord for traktorvegen nordvest i delområdet. I dette området står det en stor 
populasjon med solblom (EN), som har økt i utbredelse etter at slått ble gjenopptatt i 2020 med 
bakgrunn i skjøtselsplan utarbeidet for området. I 2021 ble det talt opp 480 individer her (Larsen 
mfl. 2021). Både i dette området og lenger øst langs traktorvegen er flekkgrisøre (NT) vanlig, og 
noen meter vest for det nordøstre hjørnet av skolens aktivitetsområde står det en liten forekomst 
av enghaukeskjegg (VU). I 2019 ble kun ett individ registrert. Tidligere har også hjertegras (NT) blitt 
registrert her og finnes trolig fortsatt.  

Naturtype etter NiN-systemet er sterkt kalkrik eng med klart hevdpreg (T32-C-8). Som 
naturtypelokalitet etter Miljødirektoratets instruks vil den oppnå svært høy kvalitet (intakt semi-
naturlig eng som er i bruk som slåttemark, moderat antall habitatspesifikke arter – men 
forekomsten av rødlistearter gir oppgradering til stort artsmangfold). 

Arealet hvor solblom vokser blir nå slått årlig i august/september av Dokkadeltaet Nasjonale 
Våtmarksenter. 
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Figur 18. Kart som viser arealbeslaget i delområdene NM 3 Thune skole øst og NM 4 Thunetjernet sør. Kartet viser også at 
delområdene NM 2 Thune skole NØ og NM 5 Thune skole ikke får noe arealbeslag (innenfor planområdet, men ikke 
innenfor areal som blir nedbygd). 

 Verdivurdering: Delområde NM 2 Thune skole NØ 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                                                                                  ▲  

Delområdet består av gammel slåttemark, som er en utvalgt naturtype. Det ligger innenfor en lokalitet som tidligere har 
fått verdi svært viktig (A) som naturtype etter DN-håndbok 13 og utgjør den mest verdifulle delen av lokaliteten. Alle A- 
og B-lokaliteter med slåttemark skal gis svært stor verdi etter kriteriene i V712. 
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Tiltakets påvirkning  

Alternativ  Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

0 

                                                        ▲  

Dagens situasjon opprettholdes, noe som bl.a. innebærer gjengroing av deler av området. Tråkkslitasje i 
traktorvegen/lysløypetraseen er positivt og vil kunne opprettholde artsrike enger i dette området over 
lang tid. Påvirkningen blir per definisjon ubetydelig (referansealternativ). 

1 

                                                                                    ▲  

Utbyggingen vil påvirke den helt østre delen av delområdet, inn mot dagens traktorveg inn til 
Thunetjernet. I dette området skal terrenginngrep unngås, jf. arealbrukskategori i det aktuelle området. 
Ingen rødlistearter er påvist i denne delen av delområdet, dvs. at solblomforekomsten ikke blir påvirket. 
Et ballfangernett skal settes opp her, og sammen med omleggingen av traktorvegen og tilbakeføringen av 
denne til grøntareal, må det allikevel påregnes noe negativ påvirkning av delområdet (under 5 % får 
negativ påvirkning, hovedsakelig i anleggsfasen, og ikke de mest verdifulle delene). Delområdet vurderes 
derfor å bli noe forringet.  

Tiltakets konsekvens  

Alternativ  +++/ 
++++ 

+/++ 0 - - - - - - - - - - 

0 
                                                                  ▲  

Ubetydelig miljøskade for delområdet (0)  

1 
                                                                                              ▲  

Noe miljøskade for delområdet (-)  

6.2.3 Thune skole øst 
Registreringskategori: Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks 
Naturtype: Rik gransumpskog 
Verdi etter V712: Stor 
Delområdet består av en grøftet, rik gransumpskog som kommer inn fra nord i det nordøstre 
hjørnet av planområdet. Dette er tidligere åpen myr, som etter grøftet har grodd igjen med 
granskog – som nå er i hogstklasse 4. Gjengroingen med skog har kommet så langt, samtidig som 
fortsatt gjengroing ikke forventes å gi ytterligere utslag på endret artsmangfold, at naturtypen har 
endret seg fra åpen myrflate til myrskogsmark. Naturtype etter NiN-systemet er kalkrik myr- og 
sumpskogsmark (V2-C-3). Lokaliteten er ikke kartlagt i vekstsesongen, og artsmangfoldet er derfor 
ikke kjent. Naturtypen har lokalt potensial for rødlistearter som f.eks. skogsøtgras (VU).  

Ut fra registrerte parametere antas det at lokaliteten har lav kvalitet (hogstklasse 4 gir moderat 
tilstand – men grøftingsinngrepet gir dårlig tilstand og blir styrende, mens størrelse og forventet 
artsmangfold tilsier moderat artsmangfold).  

 Verdivurdering: Delområde NM 3 Thune skole øst 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                      ▲  

Rik gransumpskog er rødlistet som sterkt truet (EN). Naturtypelokaliteten har antakelig lav kvalitet, vesentlig pga. et 
grøftingsinngrep. Men selv lokaliteter med lav kvalitet skal gis stor verdi etter kriteriene i V712. Kvaliteten gjør at 
delområdet plasseres i nedre del av skalaen for stor verdi. 
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Tiltakets påvirkning  

Alternativ  Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

0 
                                                        ▲  

Dagens situasjon opprettholdes, noe som bl.a. innebærer ordinær skogdrift i området, med avvirkning når 
skogen kommer i hogstklasse 5. Påvirkningen blir per definisjon ubetydelig (referansealternativ). 

1 

                                                                                                                                              ▲  

Utbyggingen vil ta den sørvestre delen av lokaliteten, og dette utgjør ca. halvparten av delområdets areal. 
Sannsynligvis fortsetter naturtypelokaliteten er stykke nord og østover (ikke undersøkt), og slik sett vil en 
noe mindre andel av delområdet bli beslaglagt. PÅ bakgrunn av dette vurderes delområdet å bli forringet.  

Tiltakets konsekvens  

Alternativ  +++/ 
++++ 

+/++ 0 - - - - - - - - - - 

0 
                                                                  ▲  

Ubetydelig miljøskade for delområdet (0)  

1 
                                                                                                                               ▲  

Betydelig miljøskade for delområdet (- -)  

6.2.4 Thunetjernet sør 
Registreringskategori: Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks 
Naturtype: Kalkgranskog 
Verdi etter V712: Stor 
Granskog i hogstklasse 4 som i MiS-registreringer er klassifisert som rik bakkevegetasjon. 
Berggrunnen i området består av rike skifrer og kalkstein, og morenelaget er relativt grunt. 
Lokaliteten er besøkt flere ganger mer tilfeldig (i forbindelse med leting etter solblom), men er ikke 
kartlagt på høsten – da kalkgranskog er lettest å påvise pga. forekomsten av kalkkrevende sopp.  

Naturtype etter NiN er enten kalklågurtskog (T4-C-4) eller lågurtskog (T4-C-3), og det er derfor noe 
usikkerhet knyttet til om dette er kalkgranskog eller bare vanlig lågurtgranskog. Berggrunns- og 
løsmasseforholdene tilsier at det kan være kalkgranskog, og det er derfor potensial for rødlistede 
sopp her. Lokaliteten er ikke kartlagt etter Miljødirektoratets instruks, men dersom dette er 
kalkgranskog vil den oppnå moderat kvalitet (hogstklasse 4, liten størrelse og ingen påviste 
rødlistearter eller habitatspesifikke arter).  

 Verdivurdering: Delområde NM 4 Thunetjernet sør 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                              ▲  

Kalkgranskog er rødlistet som sårbar, og lokaliteter med moderat kvalitet skal gis stor verdi etter kriteriene i V712. 

Tiltakets påvirkning  

Alternativ  Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

0 

                                                       ▲  

Dagens situasjon opprettholdes, noe som bl.a. innebærer en skånsom skogbruksbehandling av området, 
som er registrert som nøkkelbiotop med rik bakkevegetasjon i skog brukets MiS-registreringer. 
Påvirkningen blir per definisjon ubetydelig (referansealternativ). 

1 
                                                                       ▲  

Planområdet grenser inn mot delområdet i nord, og en svært liten del blir berørt (omleggingen av 
traktorvegen inn til Thunetjernet). Delområdet vurderes å bli ubetydelig endret, men nær noe forringet. 
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Tiltakets konsekvens  

Alternativ  +++/ 
++++ 

+/++ 0 - - - - - - - - - - 

0 
                                                                  ▲  

Ubetydelig miljøskade for delområdet (0)  

1 
                                                                                                                                 ▲  

Noe miljøskade for delområdet (-) 

6.2.5 Thune skole 
Registreringskategori: Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks 
Naturtype: Eng-aktig sterkt endret mark 
Verdi etter V712: Stor 
Delområdet består av eng-aktig sterkt endret fastmark inne på Thune skole sitt aktivitetsområde 
(nordøst for skolen). Her er det gammel beitemark og slåttemark som i varierende grad har blitt 
påvirket av små inngrep. I området har det blitt samlet sammen masse til en liten haug (for aking). 
Vegetasjonen holdes nede med tråkk, og pga. at jordsmonnet er grunt og vegetasjonen 
tråkkbestandig, er det fortsatt relativt artsrike enger med flere kalkkrevende arter her.  

Enghaukeskjegg (VU) ble sist funnet i 2014, mens flekkgrisøre ble registrert i 2019. Hjertegras (NT) 
og bakkesøte ble funnet i 2000, og trolig finnes også disse artene fortsatt her. Lokaliteten er ikke 
kartlagt etter Miljødirektoratets instruks, men kjennskap til området gjennom tidligere 
kartlegginger tilsier at lokaliteten får høy kvalitet etter kvalitetsvurderingskriteriene i instruksen 
(moderat tilstand pga. noe gjengroing; stort artsmangfold pga. mange habitatspesifikke arter og 
forekomst av tre rødlistearter).  

 Verdivurdering: Delområde NM 5 Thune skole 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                                ▲  

Eng-aktig sterkt endret fastmark har sentral økosystemfunksjon (jf. Fremstad mfl. 2019). Lokaliteter med høy kvalitet 
skal gis stor verdi etter kriteriene i V712. 

Tiltakets påvirkning  

Alternativ  Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

0 

                                                        ▲  

Dagens situasjon opprettholdes, noe som bl.a. innebærer noe gjengroing, men i liten grad. Tråkkslitasje 
med dagens bruk er positivt og vil kunne opprettholde artsrike enger i dette området over lang tid. 
Påvirkningen blir per definisjon ubetydelig (referansealternativ). 

1 
                                                        ▲  

Delområdet ligger innenfor planområdet, men i et område som ikke vil omfattes av utbyggingen av 
sportsanlegget. Påvirkningen vil derfor bli ubetydelig.  

Tiltakets konsekvens  

Alternativ  +++/ 
++++ 

+/++ 0 - - - - - - - - - - 

0 
                                                                  ▲  

Ubetydelig miljøskade for delområdet (0)  

1 
                                                                  ▲  

Ubetydelig miljøskade for delområdet (0)  
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6.2.6 Vilttrekk 
Registreringskategori: Landskapsøkologisk funksjonsområde 
Naturtype: Lokal trekkveg for hjortevilt 
Verdi etter V712: Stor 
Det foregår et lokalt trekk av elg og rådyr mellom skogområdene nord for Thune skole og 
kulturlandskapet ned mot Einafjorden sør for rv. 4. Dette resulterer i en del viltpåkjørsler mellom 
skolen og Metallco Aluminium; i alt 8 elger og 5 rådyr er registrert påkjørt i dette området siden 
2008. Det meste av trekket foregår trolig gjennom granskogsområdet øst for skolen (delområdet er 
vist på kart).   

 Verdivurdering: Delområde NM 6 Vilttrekk 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                              ▲  

Lokalt viktige vilttrekk skal gis noe verdi etter kriteriene i V712. 

Tiltakets påvirkning  

Alternativ  Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

0 
                                                        ▲  

Dagens situasjon opprettholdes, noe som innebærer at vilttrekket vil foregå slik det har gjort fram til nå. 
Påvirkningen blir per definisjon ubetydelig (referansealternativ). 

1 

                                                                                                ▲  

Med en utbygging i området vil det lokale vilttrekket i større grad konsentreres lenger sør langs rv. 4, 
omkring der Thunebekken går under vegen. Muligens vil også flere dyr gå nord for skoleområdet. Dette 
innebærer en mindre alvorlig svekking av trekkmulighetene (alternativer finnes), og delområdet vurderes 
å bli noe forringet (jf. kriteriene i tabell 3).  

Tiltakets konsekvens  

Alternativ  +++/ 
++++ 

+/++ 0 - - - - - - - - - - 

0 
                                                                  ▲  

Ubetydelig miljøskade for delområdet (0)  

1 
                                                                                   ▲  

Noe miljøskade for delområdet (-)  

6.3 Samlet belastning 
Slåttemark er kritisk truet i Norge, og utviklingen for naturtypen er negativ både lokalt, regionalt og 
nasjonalt. En del gamle slåttemarker har imidlertid fått fornyet hevd med stimuleringsmidler 
gjennom handlingsplan for slåttemark, bl.a. slåttemarka nordøst for Thune skole med solblom. 
Arealene som blir rammet av utbyggingen er kantsoner til små slåttemarkrester, og den samlete 
belastningen for naturtypen vurderes ikke å bli betydelig selv ikke i et lokalt perspektiv.  

Rik gransumpskog er også i tilbakegang i landet og rødlistet som sterkt truet, og trusler er særlig 
tidligere grøfting, skogsdrift og oppdyrking/arealbruksendringer. Heller ikke for denne naturtypen 
vil samlet belastning få vesentlig betydning, da det er snakk om en liten lokalitet med et 
grøftingsinngrep (tidligere åpen myr). Det hadde slik sett vært langt alvorligere dersom tiltaket 
hadde rammet en åpen og ugrøftet myrflate, sånn denne lokaliteten opprinnelig var (og slik vi 
finner ved Thunetjernet). Restaureringspotensialet er dårlig, da gjengroingen har nådd fram til snart 
hogstmoden skog.  

Kalkgranskog er rødlistet som nær truet, og truslene mot naturtypen er hovedsakelig skogsdrift og 
utbyggingspress pga. at typen er konsentrert til de rike, lavereliggende skog- og kulturlandskapene i 
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kambrosilurbygdene omkring Mjøsa, Randsfjorden, Tyrifjorden og Oslofjorden. Ordinær skogsdrift 
reduserer verdien av kalkgranskog i stor grad, og ikke minst dersom det foretas markberedning. 
Mer skånsomme hogstformer som f.eks. gjennomhogst kan gjøre at naturtypen beholder en del av 
sine naturverdier. Utbyggingen ved Thune skole vil ramme langt under ett dekar av naturtypen, og 
det er ikke kjent rødlistearter innenfor lokaliteten. Tiltaket vurderes derfor ikke å øke samlet 
belastning for naturtypen.  

Ingen kjente vokseplasser for rødlistearter rammes av tiltaket, men sannsynligvis vil en 
detaljkartlegging vise at vokseplasser for flekkgrisøre (NT) rammes. Arten ble rødlistet først i 
november 2021, og under tidligere kartlegginger har ikke arten blitt viet spesiell oppmerksomhet. 
Den er relativt utbredt i lavlandet på Østlandet, og vokser både i åpen eng, kantsoner og litt inn i rik 
skog. Trusler er særlig gjengroing av kulturlandskap og inngrep/arealomdisponering. Utbyggingen 
kan gi noe økt samlet belastning for arten, men det er altså usikkert om den har vokseplasser 
innenfor areal som omfattes av inngrep.  

 
Figur 19. Flekkgrisøre-eng (store gule kurvblomster) langs traktorvegen nordøst for Thune skole. Arten har flere 
voksesteder i området, men det er usikkert om voksesteder blir rammet av tiltaket. Foto: Bjørn Harald Larsen, 3.7.2019.  

6.4 Sammenstilling og rangering 
Samlet presentasjon av konsekvensvurderinger for 0-alternativet og utbyggingsalternativene. 
Konsekvensene har framkommet ved å sammenholde områdets verdi og påvirkningen av tiltaket for 
hvert alternativ. Konsekvensvifta (se Figur 4) er brukt som støtte for vurderingene. 

Tabell 8. Samlet vurdering av de ulike alternativenes konsekvens for naturmangfold. 

 Alt. 0 Alt. 1 

Delområde NM 1 0 - - 

Delområde NM 2 0 - 
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 Alt. 0 Alt. 1 

Delområde NM 3 0 - 

Delområde NM 4 0 - - 

Delområde NM 5 0 0 

Delområde NM 6 0 - 

Avveining  Alternativet innebærer en framskriving 
av dagens situasjon, der gjengroing av 
slåttemark som ikke blir skjøttet er det 
mest negative.  

Utbyggingen medfører forringelse av fire 
naturtypelokaliteter og gir i tillegg noe negativ 
påvirkning på et vilttrekk. Delområder med en 
minus dominerer, mens det er to delområder 
som får betydelig miljøskade. Dette gjør at 
samlet vurdering ligger mellom noe negativ og 
middels negativ konsekvens. Konsekvensene 
for både delområde 1 og 4 ligger i øvre del av 
skalaen for betydelig miljøskade, og det gjør at 
vurderingen vipper i retning av middels negativ 
konsekvens. 

Samlet vurdering Ubetydelig konsekvens Middels negativ konsekvens 

Rangering 1 2 

Forklaring til rangering  
 

Per definisjon gir 0-alternativet ingen 
endringer i miljøforholdene 
(referansealternativ) 

Utbyggingsalternativet er klart mer skadelig for 
naturmangfoldet enn 0-alternativet.  

Beslutningsrelevant 
usikkerhet 

Ingen Liten 

6.5 Beslutningsrelevant usikkerhet 

6.5.1 Verdisetting 
Lokalitetene med rik gransumpskog og antatt kalkgranskog er ikke kartlagt som 
naturtypelokaliteter. Sumpskogen er bare befart i forbindelse med annet feltarbeid i 2019, mens 
den antatte kalkgranskogen er registrert i MiS som rik bakkevegetasjon – samtidig som utreder har 
befart deler av den i forbindelse med leting etter solblom i området. Slik sett er det noe usikkerhet 
knyttet både til avgrensning, naturtype og kvalitet av disse delområdene.  

De andre delområdene og planområdet for øvrig er godt kartlagt mht. artsmangfold i tilknytning til 
utarbeidelse av skjøtselsplanen for slåttemarklokaliteten i 2019 samt at det under leting etter 
solblom har blitt botanisert i hele planområdet. Området er også jevnlig besøkt fagfolk fra 
Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter, da de har ansvar for slåtten av solblomlokaliteten nord for 
skolen og for slåtten på Thunemyra. Også botanikere fra Vitenskapsmuseet i Trondheim har passert 
gjennom området på vei til kartlegging på Thunemyra og gjort registreringer. 

6.5.2 Påvirkning 
Utbyggingsplanene er godt detaljert i en illustrasjonsplan (se figur 2), samtidig som arealbruken er 
avklart i reguleringsplankartet (se figur 1). Det er ventet at det blir mindre justeringer i 
kryssområdet foran skolen, men dette skal ikke få betydning for utbyggingsområdets utstrekning 
(Einar Nordengen i Feste Kapp AS i e-post 15.3.2022). Med bakgrunn i disse kartene har det vært 
mulig å gi relativt presise vurderinger av påvirkning, men med de begrensinger usikkerheten i 
verdivurderinger som omtalt ovenfor har.  
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6.5.3 Konsekvens 
Usikkerheten i verdivurderingene vurderes ikke å ha vesentlig innvirkning på 
påvirkningsvurderingene. Begge de to slåttemarklokalitetene har fått svært stor verdi etter 
kriteriene i V712, selv og det er litt usikkerhet knyttet til om den søndre lokaliteten fortsatt 
oppfyller kravene til å være utvalgt naturtype (dvs. A- eller B-verdi som slåttemark). De tre andre 
delområdene har oppnådd stor verdi, og nye registreringer vil etter alt å dømme ikke føre til 
endring i denne verdien (både lokaliteter med lav, moderat og høy kvalitet oppnår stor verdi for 
disse naturtypene). Så lenge usikkerheten i verdivurdering er såpass liten og 
påvirkningsvurderingene er relativt sikre, vil også vurderingen av konsekvens være relativt sikre.  
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7 SKADEREDUSERENDE OG KOMPENSERENDE 
TILTAK 

En målsetting ved gjennomføring av planen bør være å øke arealet med slåttemark i tilknytning til 
planområdet. Arealet bør økes, da kvaliteten på arealene som tilrettelegges for slått ikke vil oppnå 
samme kvalitet som arealene som går tapt – i hvert fall ikke på kort til mellomlang sikt. Følgende 
tiltak/aktiviteter foreslås: 

• Arealet mellom gang- og sykkelvegen langs rv. 4 og den nye traktorvegen inn til Thune-  
tjernet ryddes for lauvoppslag og skjøttes med sein slått (første halvdel av august). Graset 
fjernes etter å ha bakketørket et par dager). Slåtten gjennomføres med kantklipper eller 
tohjuls slåmaskin. 

• Lysløypetraseen mellom skolens område og vestsida av ballbanen blir ny 
sammenbindingskorridor mellom de to slåttemarkene (delområde NM 1 og NM 2) og 
skjøttes også som slåttemark på samme måte.  

• Innenfor delområde 5 ryddes lauvoppslag jevnlig, og arealet skjøttes på samme måte som 
slåttemark. 

• Grøntarealene øst og nord for hallen og ballbanen planeres med bruk av stedlige masser, 
tilsås med naturengblanding (og frø fra stedlige slåttemarker) og skjøttes som slåttemark 
med seinsommerslått. Her kan også plenklipper benyttes. 

Ansvaret for gjennomføringen av tiltakene vil bli regulert i en avtale mellom Vestre Toten kommune 
og Eina Sportsklubb.  

 
Figur 20. Den gamle slåttemarka mellom rv. 4 og granskogen øst for Thune skole bærer preg av gjengroing, og fornyet 
hevd med slått i dette området vil være positivt for naturverdiene, og dette foreslås som ett av flere skadereduserende 
tiltak. Foto: Bjørn Harald Larsen, 3.7.2019.  
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Det er fortsatt en liten usikkerhet med hensyn til om solblom (EN) finnes også i lysløypetraseen 
mellom rv. 4 og granskogen øst for skolen. Fram til utbyggingen starter opp anbefales det å 
gjennomføre en detaljkartlegging av rødlistearter i planområdet, med særlig vekt på å sjekke ut 
denne forekomsten. Dersom arten gjenoppdages, eller dersom andre rødlistearter registreres 
innenfor utbyggingsområdet, foreslås det å flytte disse til etablerte slåttemarkarealer.  

Flytting av solblom har blitt gjennomført med godt resultat i to sammenhenger i tidligere Hedmark 
fylke. Ved byggingen av ny E6 gjennom Stange ble en populasjon av solblom flyttet, og prosessen er 
beskrevet i en artikkel i Blyttia (Haug 2014). Her ble 58 individer (rosetter) flyttet fra 
utbyggingsområdet til en nærliggende forekomst (ca. 100 m) i 2011 og 2012. I tillegg ble det samlet 
inn frø som ble sådd på utplantingsstedene. Flyttingen ble betegnet som vellykket, og bestanden 
blomstret rikelig i 2013 (Haug 2014). Solblom ble også flyttet fra Nestuen Børli i Eidskog til 
nabobruket Oppistuen Børli i 2017, og i 2018 ble det registrert intakte planter på minst 5 av 8 
utplantingssteder, hvorav to forekomster hadde blomstrende individer (Ståle Sørensen hos 
Fylkesmannen i Innlandet i e-post 21.6.2019). 

For å hindre at fremmede arter sprer seg under og etter anleggsarbeidet foreslås det å lage en 
enkel plan for håndtering/kontroll av masser slik at fremmede arter ikke etablerer seg i området og 
spres videre. 
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