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Referat: 
Feste Kapp AS utarbeider detaljreguleringsplan for Storgata 71 på Raufoss i Vestre Toten kom-
mune. Det er stilt krav om å utarbeide naturmangfoldrapport med vurdering av tiltaket etter 
naturmangfoldlovens §§ 8-10, som svares ut med dette notatet.  

Det ble verken registrert forvaltningsprioriterte naturtyper etter Miljødirektoratets instruks el-
ler uvanlig/sjeldne eller rødlistede arter i planområdet. Derimot ble det funnet flere fremmede 
karplanter i området, bla. hagelupin og vinterkarse (begge i kategori svært høy økologisk risiko) 
på utfyllingene vest for bygningene på eiendommene – hvor det bla. blir deponert en del hage-
avfall.  

Konsekvensene for naturmangfoldet vurderes derfor som ubetydelige, mens det er allikevel 
viktig at mest mulig at av gråorheggeskogen ned mot Hunnselva bevares. Skogen er ung og 
uten spesielle naturverdier nå, men kan på sikt utvikle seg til et mer verdifullt område for na-
turmangfold. 

Massene på fyllingen vest på eiendommen må håndteres i henhold til bestemmelsene i for-
skrift om fremmede organismer. 

 

Forsidebilde: Tepper med hvitveis i gråorheggeskogen ned mot Hunnselva. Foto: Bjørn Harald Larsen, 
7.5.2021.
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1 Innledning 
Feste Kapp AS har varslet oppstart av arbeid med detaljregulering av Storgata 71 på Raufoss i Vestre 
Toten kommune på vegne av tiltakshaver Carona AS. Hensikten med reguleringsplanen er å sanere 
eksisterende bebyggelse og oppføre ny butikk for detaljvarehandel og vaskehall på eiendommen.  

Planen omfatter areal avsatt til LNF ned mot Hunnselva, og det er stilt krav om naturmangfoldsrap-
port med utredning etter naturmangfoldlovens §§ 8-10 som en del av planforslaget. Miljøfaglig Ut-
redning fikk i oppdrag av tiltakshaver å utarbeide en slik rapport. 
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Figur 1. Avgrensning av planområdet for detaljregulering av Storgata 71 på Raufoss i Vestre Toten kommune (fra Feste 
Kapp AS 2021). 

 
Figur 2. Det meste av eiendommen består av sterkt endret mark, bla. en utfylling med en del hageavfall og annet avfall ut 
mot skråningen ned mot Hunnselva. Dette har også ført til at det ligger noe avfall spredt i skogen som ses bak i bildet. 
Foto: Bjørn Harald Larsen, 7.5.2021. 
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2 Metode og materiale 
Vurderingen av naturmangfoldet i planområdet med nærmeste omgivelser er gjort på bakgrunn av 
eksisterende data og befaring i området 7.5.2021. Det foreligger ingen tidligere naturtype- eller 
artsregistreringer fra planområdet (Miljødirektoratet 2021a). 

Området er kartlagt etter det nye typesystemet NiN (Natur i Norge), og verdifulle naturtyper er 
identifisert på bakgrunn av Miljødirektoratets nye kartleggingsinstruks (Miljødirektoratet 2021b). 
Utvelgelsen av naturtypene er gjort med basis i norsk rødliste for naturtyper (Artsdatabanken 
2018a), i tillegg til enkelte naturtyper som har sentral økosystemfunksjon eller er spesielt artsrike 
(Evju mfl. 2017). Dette systemet blir nå benyttet i en storskala utvalgskartlegging av norsk natur.  

I Miljødirektoratets nye kartleggingsinstruks blir lokalitetene gitt en økologisk kvalitet på en fem-
delt skala, basert på lokalitetens skår for tilstand og naturmangfold etter vurdering av ulike, naturty-
pespesifikke parametere. Kvalitetskategoriene er som følger: 

• Svært høy kvalitet 
• Høy kvalitet 
• Moderat kvalitet 
• Lav kvalitet 
• Svært lav kvalitet 

Forekomst av rødlistearter er ofte et vesentlig kriterium for å 
verdsette en lokalitet. Gjeldende norsk rødliste ble lansert i 
november 2015 (Henriksen & Hilmo 2015). Rødlistekategori-
ene er vist i tekstboks 1.  

Fremmede 
arter kan 
være en 

trussel mot lokalt artsmangfold. I 2018 kom det ut 
en ny liste over fremmede arter, der svartelistebe-
grepet er faset ut (Artsdatabanken 2018b). Artene 
er her fordelt på fem kategorier, se tekstboks 2. 

Konsekvenser for naturmangfold og avbøtende/kompenserende tiltak er vurdert i forhold til Sta-
tens vegvesen sin håndbok V712 om konsekvensanalyser (Statens vegvesen 2018), med Miljødirek-
toratets kriterier for verdivurdering, påvirkning og konsekvens 
(https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/konsekvensutredninger/vurdere-
miljokonsekvensene-av-planen-eller-tiltaket/naturmangfold/).  

3 Verdi- og potensialvurdering  
3.1 Naturtyper 
Foruten sterkt endret mark, som utgjør det meste av eiendommen, opptrer svak lågurtskog (T4-C2 i 
NiN-systemet) i skråningen ned mot Hunnselva. Men også deler av dette området er sterkt endret 
mark med jorddekke (T35-1 i NiN-systemet) (trase for kloakkledning, gravd omkring 2000 etter fly-
bilder å dømme). Historiske flybilder viser at området var en del av et større beiteland på 1940-tal-
let (https://kart.finn.no/). 

Tekstboks 1. Rødlistestatus: 
CR = kritisk truet (Critically Endangered) 
EN = sterkt truet (Endangered) 
VU = sårbar (Vulnerable) 
NT = nær truet (Near Threatened) 
DD = datamangel (Data Deficient) Tekstboks 2. Inndeling av fremmede arter med øko-

logisk risiko: 
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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I nordvest er det en liten løsmasserygg hvor skogen domineres av gran i hogstklasse IV, med innslag 
av både dunbjørk og hengebjørk, mens det eller i den skogbevokste delen av eiendommen er yngre 
gråorskog med en del hegg og selje. 

Det ble ikke registrert naturtyper etter Miljødirektoratets instruks i planområdet.  

 
Figur 3. Fra løsmasseryggen nordvest i planområdet, hvor det står granskog med innslag av dunbjørk og hengebjørk. Foto: 
Bjørn Harald Larsen, 7.5.2021.  
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3.2 Artsforekomster 
Ingen rødlistede eller regionalt uvanlige/sjeldne arter ble funnet i området, bare vanlige arter for 
svak lågurtskog som hvitveis, gaukesyre, hårfrytle, furumose og engkransmose. Under befaringen 
var feltsjiktet dominert av hvitveis i store partier (se figur 4).  

 
Figur 4. Våraspektet i skråningen ned mot Hunnselva var helt dominert av hvitveis, noe som er karakteristisk for friske 
gråorskoger. Foto: Bjørn Harald Larsen, 7.5.2021. 

På fyllingen bak bebyggelsen på eiendommen ble fremmedartene hagelupin (SE) og vinterkarse (SE) 
registrert, og på løsmasseryggen i nordvest vokste det noe vårpengurt (PH).  

Av fugl ble vanlige arter som gransanger, rødstrupe, gråtrost, rødvingetrostblåmeis, kjøttmeis og 
bokfink registrert syngende under befaringen. 

3.3 Verdivurdering 
Kartleggingen avslørte verken forvaltningsprioriterte naturtyper eller artsforekomster i planområ-
det. Befaringen ble utført tidlig i vekstsesongen, men det var allikevel mulig å kartlegge naturtyper 
på en god måte. Artskartleggingen vil nødvendigvis ha mangler, da ikke alle plantene hadde kom-
met med blader ennå. Artsmangfoldet av sopp er også svært begrenset på denne tiden av året, og 
det ble ikke gjort spesielle undersøkelser av insektfaunaen. Potensialet for funn av sjeldne eller rød-
listede arter vurderes imidlertid generelt som dårlig innenfor planområdet.  

Samlet vurderes planområdet å ha noe ubetydelig til noe verdi for naturmangfoldet (ingen forvalt-
ningsprioriterte naturtyper, kun forekomst av vanlige arter).  
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4 Vurdering av konsekvenser 
I den skogbevokste delen av området planlegges en tursti som slynger seg ned til en planlagt turveg 
langs Hunnselva (Feste Kapp AS 2021). Dette vil medføre inngrep i gråorskogen, som blir noe frag-
mentert. Men skogen har ikke kvaliteter som gir status som forvaltningsprioritert naturtype, og kon-
sekvensene av inngrepet blir derfor å anse som ubetydelige. 

Med lite påviste naturverdier i planområdet gir utbyggingen samlet sett ubetydelig miljøskade for 
naturmangfoldet, jf. metoden i Miljødirektoratets veileder (lenke i kap. 2). 

5 Naturmangfoldlovens §§ 8-10  
Naturmangfoldlovens § 7 sier: «Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved 
utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning 
av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.» 

Nedenfor følger en gjennomgang av §§ 8-10, og en vurdering av hvorvidt disse er besvart.  

5.1 § 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Kunnskapsgrunnlaget i planområdet er relativt godt, med befaring i mai med kartlegging av naturty-
per etter Miljødirektoratets instruks og tilhørende artskartlegging. Opplagte mangler er undersøkel-
ser i soppsesongen og av insekter, men potensialet for funn av uvanlige eller rødlistede arter i disse 
gruppene vurderes som dårlig. Manglene anses ikke å være så store at det er sannsynlig at vurde-
ringen av graden av miljøskade vil endres med bedre kunnskapsgrunnlag.  

5.2 § 9 Føre-var-prinsippet 
Det er altså ikke utført undersøkelser av sopp i området, og heller ikke egne registreringer av insekter. 
Selv om potensialet for funn innenfor disse gruppene vurderes som dårlig, må dette tas i betraktning 
i et føre-var perspektiv.  

5.3 § 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
I og med at ingen forvaltningsprioriterte naturtyper eller sjeldne/rødlistede arter er registrert i plan-
området, er det heller ikke relevant å gjøre en vurdering av samlet belastning.  

Som økosystem har gråorheggeskog betydelige naturverdier, bla. er skogtypen kjent for å ha store 
tettheter av hekkende fugl. Det er derfor viktig å bevare mest mulig av gråorheggeskogen ned mot 
Hunnselva i planområdet.  

6 Avbøtende/kompenserende tiltak 
Det viktigste tiltaket under planlegging og gjennomføring av utbyggingen blir å hindre spredning av 
fremmede arter i høye risikogrupper, først og fremst hagelupin og vinterkarse. Det er ikke usann-
synlig at det også er andre fremmedarter på fyllinga vest for bygningene på tomta, som ennå ikke 
hadde kommet opp på befaringstidspunk tet. Massene her må håndteres i henhold til Forskrift om 
fremmede organismer FOR-2015-06-19-716), som sier dette om krav om tiltak rettet mot mulige 
vektorer og spredningsveier for fremmede organismer (§ 24):  
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«Før flytting av løsmasser eller andre masser som kan inneholde fremmede organismer, skal 
den ansvarlige, i rimelig utstrekning, undersøke om massene inneholder fremmede organismer 
som kan medføre risiko for uheldige følger for det biologiske mangfold dersom de spres, og treffe 
egnede tiltak for å forhindre slik risiko, slik som bruk av masser fra andre områder, tildekking, 
nedgraving, varmebehandling, eller levering til lovlig avfallsanlegg.» 

Her er det stadfestet at massene på utfyllinga inneholder fremmede organismer, og minst to arter i 
høyeste økologiske risikokategori, og tiltak som loven kreves må iverksettes.  

For øvrig bør turstien ned til Hunnselva anlegges uten at det hogges mer av gråorheggeskogen enn 
for selve traseen. 
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