
   
 

 

Utvidelse av E16 ved Indre 
Kvormo, Voss herad  

Kartlegging av artsmangfold  

 

 

 

Miljøfaglig Utredning, notat 2021–N30 

Dato: 10.07.2021 



  2 

 

 

Notat 2021-N30 

Utførende institusjon: 

Miljøfaglig Utredning AS 

www.mfu.no  

Prosjektansvarlig: 
Kirstin Maria Flynn Steinsvåg 

Prosjektmedarbeider(e): 

- 

Oppdragsgiver: 

Statens vegvesen 

Kontaktperson hos oppdragsgiver: 

Frode Valnes 

Referanse: 

Steinsvåg, K. M. F. 2021. Utvidelse av E16 ved Indre Kvormo, Voss herad. Kartlegging av 
artsmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N30, 19 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0179-1.  

Referat: 

Miljøfaglig Utredning AS har på oppdrag fra Statens vegvesen undersøkt artsmangfoldet 
knyttet til styvingstrær i rik edellauvskog ved Indre Kvormo i Voss herad. Undersøkelsen er gjort 
i forbindelse med reguleringsplanarbeid for breddeutvidelse av E16 på strekningen 
Kvarmakløyve-Skromle bru i Voss herad. Det er nødvendig med mer informasjon om 
artsmangfoldet i delen av en kjent naturtypelokaliteten som berøres av tiltaket. 

Det ble registrert 26 gamle og styvede almetrær i og nær undersøkelsesområdet. 17 av disse 
hadde funn av rødlistearter som almelav (NT), olivenfiltlav (NT) og almekullsopp (NT). 
Undersøkelsesområdet kan karakteriseres som en gjengroende høstingsskog og er del av en 
større lokalitet som er kartlagt som rik edellavuskog med utforming gråor-almeskog. Etter NiN 
er det en høgstaudeskog (T4-C-18). Lokaliteten faller inn under den rødlista naturtypen 
høgstaude-edellauvskog som er vurdert som sårbar (VU). Kombinert med at lokaliteten får A-
verdi (svært viktig) gir det svært høy verdi etter Veileder for konsekvensutredninger. 

Naturtypelokaliteten vil bli direkte berørt av tiltaket ved at nedre del av skogen fjernes og 
endret til veg og vegforbygning. Dette vil utgjøre litt over 20% av arealet til 
naturtypelokaliteten. Samtidig er det i denne delen av lia at de viktigste naturverdiene er 
funnet. Det er her det er flest gamle og styvede almetrær og også her de nær truede artene er 
funnet. Tiltaket er vurdert til å gi alvorlig miljøskade for lokaliteten. 

Som avbøtende tiltak foreslås det å redusere arealet som berøres av tiltaket der det er mulig og 
særlig prioritere styvingstrær med rødlistefunn. I tillegg kan det vurderes tiltak som åpning av 
skogen rundt de gamle trærne kombinert med forsiktig styving for å redusere fare for 
vindfelling. Rekruttering av nye styvingstrær og gjeninnføring av beite foreslås også. 
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1 Innledning 

I forbindelse med reguleringsplanarbeid for breddeutvidelse av E16 på strekningen Kvarmakløyvet-
Skromle bru i Voss herad i Vestland har Miljøfaglig Utredning AS undersøkt naturmangfoldet i deler 
av en kjent naturtypelokalitet. Edellauvskogslokaliteten ved Indre Kvormo vil delvis berøres av 
tiltaket og derfor var det nødvendig med mer informasjon om artsmangfoldet i skogen, særlig arter 
knyttet til gamle styvingstrær. 

Oppdraget er gjennomført for Statens vegvesen, Drift og Vedlikehald vest/Plan og Utbygging Vest 1. 
Utredningen er gjort med grunnlag i naturmangfoldlovens §§ 8-10. Bare tiltakets betydning for 
naturtyper og arter innen gruppene karplanter, lav og sopp er behandlet.  

Planområdet dekker en lengre strekning av E16, men denne undersøkelsen dekker bare den nedre 
delen av naturtypelokaliteten Indre Kvormo (BN00113208) vist i kartet under. Området utgjør et 
areal på rundt 11 daa. 

 

Figur 1. Undersøkelsesområdet er begrenset til nedre del av edellauvskogslokaliteten Indre Kvormo 
(BN00113208). Det er dette arealet som berøres av tiltaket. Kilde: Statens vegvesen, 2021. 

2 Metode 

Denne utredningen er ikke en full konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven, men en 
forenklet tilleggsutredning basert på prinsippene i Naturmangfoldlovens §§ 8-10.  
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Den praktiske metoden som følges er avledet fra Miljødirektoratet sin Veileder M-1941 
«Konsekvensanalyser» (Miljødirektoratet 2021a), men i noe forenklet form for å tilpasses mindre 
arealplaner og tiltak.  

Naturmangfoldloven (LOV-2009-06-19-100) stiller krav til hvordan naturmangfoldet skal vektlegges 
ved utøving av offentlig myndighet. § 7 fastslår da at prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn. Denne 
rapporten fokuserer på §§ 8-10, mens §§ 11-12 er overlatt til tiltakshaver å svare ut.  

§8 – (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det 
er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et 
rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 
 
§9 – (føre-var prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap 
om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade 
på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, 
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningstiltak. 
 
§10 – (økosystemtilnærming og samlet belastning) En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut 
fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. 
 
§11 – (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) Tiltakshaveren skal dekke 
kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette 
ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 
 
§12 – (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) For å unngå eller begrense skader på 
naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, 
ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske 
forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. 
 

Metode 

Metoden til Miljødirektoratet (2021a) i Veileder M-1941 for konsekvensutredninger bygger på 3 
sentrale begreper - verdi, påvirkning og konsekvens: 

• Verdi: Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område er.  

• Påvirkning: Med påvirkning menes en vurdering av hvordan 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 5 (konsekvensvifta). Konsekvensen er en vurdering av om et definert tiltak vil 
medføre bedring eller forringelse i et område. 
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Figur 2. Konsekvensvifta (Miljødirektoratet 2021a). 

 

Kriterier for registreringskategorier, verdisetting og påvirkning er nærmere beskrevet i metoden til 
Miljødirektoratet (2021a). I tabellen under er det redegjort for registreringskategoriene som danner 
grunnlaget for verdisetting av arealer.  
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Tabell 1. Vurderingskategorier for konsekvensutredninger etter Veileder M-1941. Kilde: Miljødirektoratet 
2021a. 

 

Kartlegging av viktige naturtyper baserer seg på Miljødirektoratets oppdaterte faktaark for 
kartlegging av naturtyper etter DN-Håndbok 13 (Miljødirektoratet 2015). Denne metoden bygger på 
kartleggingssystemet Natur i Norge (NiN) utarbeidet av Artsdatabanken (2021a). NiN er et system 
for å dele inn all norsk natur i naturtyper og beskrive de etter faste beskrivelsesvariabler. 

Rødlistestatus for arter er basert på gjeldende norsk rødliste (Henriksen & Hilmo 2015). De fem 
kategoriene i rødlista er: 

CR = kritisk trua (Critically Endangered) 
EN = sterkt trua (Endangered) 
VU = sårbar (Vulnerable) 
NT = nær trua (Near Threatened) 
DD = datamangel (Data Deficient) 

For fremmede arter er ny Fremmedartsliste (Artsdatabanken 2021c) benytta. Dette er en oversikt 
over alle fremmede arter i landet fordelt på organismegrupper med vurderinger av økologisk risiko 
for hver art. Dei økologiske risikovurderingene er delt i fem kategorier:  

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) 

Kunnskapsinnhenting 

Kunnskap omkring naturmangfoldet er basert på offentlige databaser som Artskart, Naturbase og 
Økologisk grunnkart.  

For å styrke kunnskapen om området sin betydning for naturmangfoldet og særlig artsmangfoldet 
knyttet til gamle styvingstrær (som ikke er undersøkt tidligere) ble det gjennomført supplerende 

Kategori Beskrivelse 

Verneområder 
Verneområdene har en fastsatt grense gjennom vernevedtaket, som kalles Kongelig 
resolusjon.  

Utvalgt naturtype 
Utvalgte naturtyper (UN) er fastsatt gjennom vernevedtak, som kalles Kongelig 
resolusjon. UN er avgrenset i naturbase.no. 

Naturtyper 
Naturtyper etter NiN etter Veileder M-1930. Viktige naturtyper på land, i ferskvann og 
marint, etter håndbøker fra Miljødirektoratet om kartlegging av naturtyper og marine 
typer (håndbok 13 og 19). 

Arter og økologiske 
funksjonsområder 

Et områder som inneholder en eller flere økologiske funksjoner for en eller flere arter. 
En prioritert art kan ha et fastsatt økologisk funksjonsområde. En prioritert art er 
vernet gjennom et vedtak, kalt Kongelig resolusjon. 

Landskapsøkologiske 
funksjonsområder  

Viktige arealer for naturmangfold, bundet sammen av områder med naturkvaliteter 
som legger til rette for vandring eller spredning, også kalt økologisk flyt, mellom disse. 
Landskapsøkologiske funksjonsområder som bidrar til å bevare levedyktige bestander 
av arter gjennom flyt av gener eller individer mellom leveområder. 
Landskapsøkologiske funksjonsområder faller inn under definisjonen av grønn 
infrastruktur, etter Stortingsmelding 14 (2015-2016). 

Geologisk arv 
Kartlagte områder innenfor de enkelte registreringskategoriene har stor variasjon i 
geografisk utbredelse. 
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feltarbeid 3. juni 2021. Turrute fra befaringen er vist i figur 3. På grunn av bratt terreng og en trang 
dal tas det forbehold om noe unøyaktighet i data fra GPS. 

 

Figur 3. Sporlogg fra GPS fra feltarbeidet 3.6.2021 vist med grønn strek og undersøkelsesområde merket 
med blå strek.  

3 Registreringer 

3.1 Naturgrunnlag og topografi 

Undersøkelsesområdet ligger i den østre dalsiden på østsiden av E16 der den går i elvedalen langs 
Strandaelvi som renner sørover fra Myrkdalsvatnet. Området ligger i mellomboreal (MB) 
vegetasjonssone som er dominert av de boreale skogene (barskogene) og kan ofte ha betydelig 
innslag av boreale lauvtrær som gråor. Likevel er det klart innslag av boreonemorale trekk i 
vegetasjonen i undersøkelsesområdet, særlig representert ved edellauvskogsarter. Når det gjelder 
oseanitet, som beskriver de viktige klimafaktorene vintertemperatur og luftfuktighet, så ligger 
området i klart oseanisk seksjon (O2) (Bakkestuen 2017). Her finner en de mest typiske vestlige 
artene og vegetasjonstypene, og de østlige, kontinentale trekkene mangler helt (Moen 1998).  

Berggrunnen i undersøkelsesområdet består hovedsakelig av kvartsskifer og metasandstein med 
innslag av konglomerat (se figur 4). Kvartsskifer er en bergart som inneholder lite baser. 
Metasandstein og konglomerat er mer basiske bergarter som kan gi opphav til kalkkrevende 
vegetasjon. Området mangler i stor grad løsmasser og er oppgitt i kart som bart fjell. Det er likevel 
en del rasmateriale i den bratte lia, men da mest stein og ikke så mye finkorna masser. 
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Figur 4. Berggrunnen i undersøkelsesområdet består hovedsakelig av kvartsskifer og metasandstein med 
innslag av konglomerat (grønn farge i kartet). Kilde: Norges Geologiske Undersøkelse, 2021 (www.ngu.no). 

Det er tidligere avgrenset og skildret en naturtypelokalitet innenfor undersøkelsesområdet, Indre 
Kvormo BN00113208 (Miljødirektoratet 2021b). Dette er en rik edellauvskog med utforming gråor-
almeskog med verdi viktig – B (Mangersnes 2007). Lokaliteten beskrives som en edellauvskog med 
innslag av høstingsskog med styva almetrær i nedre del, samt mindre areal med hagemark. 
Lokaliteten dekker hele undersøkelsesområdet og et større område i nordøst. 

I Artaskart er det registrert to funn av arten strutseving i undersøkelsesområdet (Artsdatabanken 
2021b). I beskrivelsen av naturtypelokaliteten nevnes også arter som enghumleblom, skogfiol, 
hvitveis, mjødurt, firblad, fugletelg, maiblom, hengeveng, firkantperikum, markjordbær, 
skogstjerne, marikåpe, gaukesyre, teiebær, myrfiol og liljekonvall. Det presiseres også at 
epifyttfloraen på gamle edellauvtrær ikke er nærmere undersøkt (Mangersnes 2007). Det er ikke 
kjent noen rødlistede eller fremmede arter fra området med unntak av treslaget alm som er vurdert 
som sårbar (VU) på rødlista. 

3.2 Vegetasjon 

Undersøkelsesområdet er dominert av rik edellauvskog. Det meste av skogen har preg av å være en 
gammel høstingsskog med gamle almetrær som er styvet i en bratt li med forholdsvis grov 
blokkmark. Det ble registrert totalt 26 gamle styvingstrær der de fleste ligger innenfor 
undersøkelsesområdet, men noen ligger også noe høyere opp i lia. Ellers er det en del gråor, bjørk 
og rogn i tresjiktet. Det er også noe yngre alm som viser at det er rekrutering av alm i tresjiktet, men 
ingen av disse er styva. Ingen av de gamle styvingstrærne er styva i nyere tid og flere har tunge 
kroner der deler har falt ned. Enkelte eldre seljer står også i lia og noe osp og hegg. Noe hassel er 
det også i det lavere tresjiktet.  

Etter NiN blir området klassifisert som en høgstaudeskog (T4-C-18). I feltsjiktet er det registrert 
arter som er typisk for høgstaude-edellauvskog som strutseving, mjødurt, firblad, enghumleblom, 
skogsvinerot, skogstorkenebb, sumphaukeskjegg, vendelrot og hengeving. Ellers er også arter som 
skogfiol, hvitveis, teiebær, maiblom, trollurt, markjordbær, tepperot, tveskjeggveronika, gjøksyre, 

http://www.ngu.no/
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skogstjerneblom, skogstjerne, bringebær, stornesle, hengeaks, hvitmaure, gjerdevikke, bleikstarr, 
korsved og oppslag av hegg og gran funnet. Et par plasser er det rester av mer åpne engareal i 
skogen som trolig har vært hagemarker. De gror igjen med blant annet bjørk, rogn og osp. Her er 
det noe mer innslag av gras og urter som gulaks, firkantperikum, skogstjerne, stormarimjelle, 
tepperot, skogstorkenebb og teiebær.  

 

Figur 5. Gammel, styva alm i nedre del av lia ved Indre Kvormo. Her er strutseving nesten helt dominerende 
i feltsjiktet. Foto: Kirstin Maria Flynn Steinsvåg. 

Trolig ble alle gamle og styvede almetrær i den nedre delen av lia registrert og undersøkt for 
epifytter av forvaltningsinteresse. Funn av epifytter på almetrærne er presentert i tabell 2 og de 
undersøkte trærne er markert på kartene i figur 7 og 8. Det er funnet almelav (NT), olivenfiltlav 
(NT), almekullsopp (NT), stiftfiltlav, skrubbenever og lønnskjuke. Noen epifytter er også funnet på 
andre treslag. På rogn er stiftfiltlav og blyhinnelav registrert, stiftfiltlav er funnet på osp, og på eldre 
selje er det funnet lungenever, skrubbenever og olivenfiltlav (NT). 

På grunn av det bratte terrenget på begge sider av dalen tas det forbehold om noe unøyaktighet i 
posisjonene på trærne. Trolig er forskyvningen ikke på mer enn 20 meter, og antakelig mindre enn 
det. 

Tabell 2. Oversikt over alle undersøkte almetrær ved Indre Kvormo og artsmangfoldet funnet på dem. 
Koordinater er oppgitt i UTM sone 23. 

Tre nr. UTM (sone 32) Artsmangfold 

Alm 1 363587, 6738350 Ingen arter av interesse 
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Alm 2 363599, 6738358 Ingen arter av interesse 

Alm 3 363601, 6738370 almelav (NT) – mye  

Alm 4 363600, 6738382 Ingen arter av interesse 

Alm 5 363604, 6738400 olivenfiltlav (NT) 

Alm 6 363573, 6738417 almelav (NT) – mye 

Alm 7 363570, 6738418 almelav (NT), almekullsopp (NT) 

Alm 8 363564, 6738416 almelav (NT) – mye, almekullsopp (NT) – på død grein som henger over 
mot yngre alm med olivenfiltlav (NT) 

Alm 9 363562, 6738412 almelav (NT), skrubbenever 

Alm 10 363552, 6738403 Ingen arter av interesse 

Alm 11 363545, 6738399 Ingen arter av interesse 

Alm 12 363549, 6738394 almekullsopp (NT) 

Alm 13 363551, 6738389 Ingen arter av interesse 

Alm 14 363535, 6738401 almelav (NT) 

Alm 15 363528, 6738417 almelav (NT) 

Alm 16 363538, 6738426 almelav (NT), olivenfiltlav (NT), stiftfiltlav 

Alm 17 363536, 6738429 almelav (NT) 

Alm 18 363510, 6738478 almelav (NT), almekullsopp (NT), olivenfiltlav (NT) 

Alm 19 363487, 6738495 almelav (NT) 

Alm 20 363483, 6738494 almelav (NT) 

Alm 21 363460, 6738494 Ingen arter av interesse 
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Alm 22 363462, 6738501 olivenfiltlav (NT) 

Alm 23 363443, 6738507 almekullsopp (NT), lønnekjuke 

Alm 24 363445, 6738517 almekullsopp (NT) 

Alm 25 363442, 6738530 Ingen arter av interesse 

Alm 26 363409, 6738548 Ingen arter av interesse 

 

 

Figur 6. Almelav (NT) ble funnet på barken til 12 av de gamle styvingsalmene ved Indre Kvormo. Foto: 
Kirstin Maria Flynn Steinsvåg. 
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Figur 7. Undersøkte almetrær i den sørøstlige delen av undersøkelsesområdet. Røde prikker representerer 
almetrær med funn av en eller flere rødlistearter og svarte prikker viser almetrær uten funn av 
forvaltningsinteressante arter. Nummerering korresponderer med den i tabell 2. Blå linje viser 
undersøkelsesområdet. 

 

Figur 8. Undersøkte almetrær i den nordvestlige delen av undersøkelsesområdet. Røde prikker 
representerer almetrær med funn av en eller flere rødlistearter og svarte prikker viser almetrær uten funn 
av forvaltningsinteressante arter. Nummerering korresponderer med den i tabell 2. Blå linje viser 
undersøkelsesområdet. 
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Figur 9. Almekullsopp (NT) på en av de gamle styvingsalmene i skogen. Foto: Kirstin Maria Flynn Steinsvåg. 

Naturtyper 

Den tidligere registrerte rike edellauvskogen opprettholdes og er skildra på nytt etter nytt faktaark 
for naturtypen (Branderud & Gaarder 2015). Lokalitetens avgrensing er justert noe i nordvest for å 
unngå et mindre granplantefelt. Med nye funn av rødlistede lav og sopparter, samt vurdering basert 
på nyeste rødliste for naturtyper får lokaliteten også endret verdisetting der den øker fra viktig (B) 
til svært viktig (A). Ny avgrensing er vist på kartet under (figur 10). Lokalitetsomtale er i vedlegg 1. 

 

Figur 10. Avgrensing av viktig naturtype vist med grønn skravur på flyfoto. Blå linje viser 
undersøkelsesområdet. Prikkene representerer undersøkte almetrær med (rød) og uten (svart) funn av 
rødlistearter. 
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Rødlista arter 

Det er gamle, og noen yngre, almetrær (VU) spredt i det meste av undersøkelsesområdet. 
Unntakene er et parti midt på undersøkelsesområdet der det er to gamle hagemarker i gjengroing 
og i nordenden der det er et granplantefelt. 

På gamle almetrær er det funnet almelav (NT), olivenfiltlav (NT) og almekullsopp (NT). Olivenfiltlav 
er også funnet på eldre selje. 

Fremmede arter 

Ingen fremmede arter er registrert i eller nær undersøkelsesområdet.  

Økologiske funksjonsområder 

Ingen økologiske funksjonsområder for arter er registrert i undersøkelsesområdet. 

4 Verdivurdering 

Innenfor utredningsområdet er det påvist en viktig naturtype. Det er en rik edellauvskog med 
utforming gråor-almeskog og har verdi A – svært viktig. Det er påvist tre nær truede arter i 
naturtypen, alle innenfor undersøkelsesområdet.  

Den viktige naturtypen vurderes å ha svært stor verdi etter metodikken for verdisetting 
(Miljødirektoratet 2021a) fordi lokaliteten har A-verdi og består av en naturtype som er rødlista 
som sårbar (VU) på rødlista for naturtyper. Lokaliteten dekker nesten hele undersøkelsesområdet 
med unntak av et mindre område i nord som vurderes å ha ubetydelig verdi (granplantefelt). 

Tabell 3: Verdisatte delområder etter Miljødirektoratets veileder M-1941. 

Delområde Naturtype Verdi (Veileder M-1941) 

Indre Kvormo Rik edellauvskog Svært stor verdi 

Granplantefelt i nord Treplantasje Ubetydelig verdi 

5 Påvirkning og konsekvens 

Naturtypelokaliteten ved Indre Kvormo vil bli direkte berørt av tiltaket ved at nedre del av skogen 
fjernes og endret til veg og vegforbygning. Dette vil utgjøre litt over 20% av arealet til 
naturtypelokaliteten dersom hele undersøkelsesområdet berøres av breddeutvidelsen av vegen. 
Samtidig er det, etter dagens kunnskap om området, i denne delen av lia at de viktigste 
naturverdiene finnes. Det er her det er flest gamle og styvede almetrær og også her de nær truede 
artene er funnet. Likevel er det trolig potensiale for å finne disse artene i den øvre delen av 
lokaliteten som ikke ble undersøkt i 2021, men der er trolig tettheten av slike arter lavere grunnet 
færre store gamle trær som er et viktig substrat for dem. 

For granplantefeltet i nord vil konsekvensen være at gran blir fjernet og erstattet med veg. 
Granplantefeltet har veldig begrenset funksjon for naturmangfoldet fordi det nærmest mangler 
andre arter enn gran. Det kan være tilholdssted for noen fuglearter og for eksempel hjort, men det 
utgjør trolig ikke noen viktig funksjon for slike arter. Samtidig utgjør plantefeltet en mild trussel for 
edellauvskogen fordi gran sprer seg inn i skogen. Dermed kan fjerning av gran ha en positiv virkning 
for naturtypelokaliteten den grenser til. 
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Tabell 4. Påvirkning og konsekvens for delområder. 

Delområde Verdi Tiltaket Påvirkning  Vurdering Konsekvens 

Indre Kvormo Svært stor 
verdi 

Breddeutvidelse 
av E16. Nedre 
del av 
lokaliteten 
berøres. 

Forringet Litt over 20% av lokaliteten forringes 
trolig av tiltaket dersom hele 
undersøkelsesområdet skal benyttes i 
vegutvidelsen. Med dagens kunnskap 
om området er det trolig den viktigste 
delen av lokaliteten på grunn av at 
det her er gjort flest rødlistefunn og 
flest funn av styvede almetrær. Det er 
likevel potensiale til å finne de samme 
artene i andre deler av lokaliteten 
som ikke ble undersøkt i 2021. 

--- 

Alvorlig 
miljøskade for 
delområdet 

Granplantefeltet 
i nord 

Ubetydelig 
verdi 

Breddeutvidelse 
av E16.  

Ubetydelig 
endring 

Fjerning av plantefelt med gran og 
erstatning av det med veg vil ikke 
endre særlig på områdets funksjon 
for arter. Det vil kunne gi noe mindre 
areal for fugl og pattedyr som 
muligens bruker området, men 
samtidig vil det redusere spredning av 
gran inn i edellauvskogen som vil 
være positivt for lokaliteten. 

0 

Ubetydelig 
miljøskade for 
delområdet 

 

5.1 Naturmangfoldloven § 8 – Kunnskapsgrunnlaget 

Før undersøkelsene i 2021 var kunnskapsgrunnlaget i undersøkelsesområdet middels godt med 
tanke på naturtyper og artsmangfold. Naturtypelokaliteten var kjent, men lav, moser og sopp på 
gamle trær var ikke undersøkt. Etter feltarbeidet i 2021 vurderes kunnskapsgrunnlaget å være godt. 
Det er økt noe når det gjelder naturtyper og kunnskapen omkring rødlistede epifytter på gamle 
almetrær er betydelig bedre.  

Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens er foretatt i kapittel 4 og 5. Etter feltarbeidet regnes 
kunnskapsgrunnlaget for naturtyper og artsmangfold innenfor undersøkelsesområdet som godt. 
Kunnskapen omkring konsekvensen tiltaket vil ha på disse vurderes som middels til godt. 

6 Usikkerhet 

Miljødirektoratet sin veileder M-1941 (2021a) presiserer at det er viktig å klarlegge hvor sikre 
forutsetningene for analysene er, med andre ord redegjøre for eventuell usikkerhet. 

Registreringsusikkerhet: Undersøkelsesområdet er ganske lite, og det er relativt liten variasjon i 
grunntyper og naturtyper. Den eldre brukshistorien virker klar, men nyere brukshistorie er det noe 
mer usikkerhet rundt. Dette gir noe usikkerhet knyttet til hvor lenge siden det er at området var i 
aktiv bruk med beite og kanskje slått i de gjengrodde engarealene og hvor lenge siden det er at 
tresjiktet ble styvet. Dette gir usikkerhet i vurderingene av hvor lett området kan restaureres. Det er 
likevel ikke usikkerhet knyttet til avgrensingen av viktige naturtyper. Det kan også være at noen 
epifytter ikke er fanget opp, kanskje særlig sopparter som kan være letter å fange opp om høsten. 
Likevel er det ikke usikkerhet knyttet til artene som er registrert. 

Usikkerhet i verdi: Det anses som ganske sikkert at alle verdier knyttet til naturtyper i 
undersøkelsesområdet er fanget opp, men enkelte verdier kan være oversett. Det er liten 
usikkerhet i vurdering av verdi, men funn av flere rødlistede arter kan underbygge verdivurderingen 
ytterligere. 
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Usikkerhet i påvirkning: Det er noe usikkerhet knyttet til påvirkningen tiltaket vil ha på naturtypen. 
Det er uklart hvor langt opp i lia ny vegskjæring vil komme og dermed hvor mange av de gamle 
trærne som vil berøres og hvor stort areal med rik edellauvskog som vil forringes. Det er tatt 
utgangspunkt i at hele undersøkelsesområdet vil berøres, men det er trolig et større område enn 
det som reelt sett vil bygges ned. I tillegg er det noe usikkerhet knyttet til om ny vegskjæring vil føre 
til at det blir mer åpent rundt de gjenstående gamle trærne, noe som kan ha en positiv virkning på 
epifyttfloraen. Samtidig kan det føre til økt fare for vindfelling. 

Usikkerhet i vurdering av konsekvens: Det er usikkerhet i konsekvens som følge av usikkerhet i 
påvirkning. 

6.1 Naturmangfoldloven § 9 – Føre-var-prinsippet 

For påvirkningen av naturtypelokaliteten er det noe usikkerhet knyttet til hvor stor den vil være. 
Det er også noe usikkerhet knyttet til hvor stor den samlede belastningen for høstingsskog og 
gamle, styva almetrær i kommunen er. Føre-var-prinsippet bør derfor slå inn her. 

7 Samlet belastning 

I §10 i Naturmangfoldloven står det at «En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den 
samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for». 

Den samlede belastningen på høstingsskog er utfordrende å vurdere fordi denne skogtypen ikke er 
en av vurderingsenhetene til norsk rødliste for naturtyper (Artsdatabanken 2018). Faggrunnlag for 
høstingsskog i Norge (Direktoratet for naturforvaltning 2013) viser til vurderingen i Fremstad & 
Moen (2001) der slike skoger er vurdert som sterkt truet. Faggrunnlaget beskriver også truslene for 
høstingsskoger i dag der manglende bruk er en av de viktigste. Når bruken av høstingsskoger 
opphører vil styvingstrærne etter noen 10-år få en mye større og tyngre krone enn det rotsystemet 
og stamme er dimensjonert for. Det fører ofte til at deler brekker av og vindfelling. I tillegg fører 
manglende beite til gjengroing rundt trær som tidligere stod i lysåpen skog. Det fører til en endring i 
mikroklima og lysforhold på stammene som påvirker epifyttfloraen. Opphør i drift av høstingsskoger 
i Voss har vært omfattende, som i alle deler av Vestland. Det er få eller ingen steder der det 
fremdeles er aktiv drift av slik skog med både jevnlig styving og beite. 

Høgstaude-edellauvskog er vurdert som sårbar (VU) på norsk rødliste for naturtyper 
(Artsdatabanken 2018). Tidligere har en viktig faktor for nedgang i areal vært treslagskifte til gran. 
Dette gjelder også helt klart i Voss herad. Areal med høgstaude-edellauvskog var attraktive for 
skogbruksinteresser fordi de har høy og svært høy bonitet. Slik reduksjon i areal skjer i mindre grad i 
dag, men noe areal går nok tapt i ulike former for utbygging som gir arealendringer.  

Treslaget alm trues også av at de svekkes av hjortegnag på bark som i verstefall kan føre til 
ringbarking og dermed at treet dør. I tillegg beiter hjort på oppslag av alm og reduserer 
rekruteringen av nye almetrær. Denne trusselen vil gjelde også i Voss. En siste trussel i slike skoger 
er soppen eller parasitten som fører til almesyke. Denne sykdommen svekker treet og kan også føre 
til død. Den er ikke kjent i Voss herad enda, men sykdommen sprer seg og vil være en viktig trussel i 
framtiden. 

Den samlede belastningen på høstingsskog og høgstaude-edellauvskog med alm vurderes som høy. 
Totalt sett representerer tiltaket en liten ekstra belastning på slik skog i Voss herad. 
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7.1 Naturmangfoldloven § 10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning 

All nedbygging av høstingsskoger vil redusere forekomsten av gamle styvingstrær. Det vil også 
redusere forekomsten av egnet substrat for flere rødlista arter knyttet til slike trær. Samtidig 
reduseres arealet med høstingsskoger og antallet gamle styvingstrær kontinuerlig av manglende 
bruk, hjortegnag og sykdom. Den samlede belastningen på høstingsskog med alm i Vestland 
vurderes som høy. Dette tiltaket vil gi en liten økning i denne belastningen.  

8 Avbøtende tiltak 

I dette kapittelet foreslås tiltak for å unngå, begrense, istandsette og hvis mulig, kompensere for 
vesentlige skadevirkninger av tiltaket.  

• Der det er mulig bør gamle almetrær få stå urørt av tiltaket. Dersom arealet som må bygges 
ned for å utvide vegen kan reduseres, bør det søkes å gjøre det. Særlig almetrær med funn 
av rødlistearter bør prioriteres. 

• Åpning av skogen rundt styvingstrær vil være positivt for epifyttfloraen. Et slikt tiltak bør 
kombineres med forsiktig styving av de gamle almestuvene. Dette vil redusere faren for 
vindfelling som følge av åpningen. 

• Der det er yngre almetrær i skogen kan det vurderes å styve disse for å rekruttere nye 
styvingstrær. Styving bør generelt følges opp over tid med nye runder med styving for å 
påse at trærne overlever på sikt. Styving av yngre alm kan kombinesers med tiltak for å 
hindre hjortegnag på stammen. 

• Det kan undersøkes om det er interesse for å bruke skogen som beite hos grunneier eller 
andre gårdbrukere og om det er det, kan det legges til rette for dette ved å sette opp 
gjerder og lignende. 

• Fjerning av granplantefelt langs vegen vil bidra til å redusere spredning av gran inn i 
edellauvskog og vil også redusere skyggevirkningen disse har inn i skogen. 
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Figur 11. Plantefeltet med gran i nordenden av undersøkelsesområdet forårsaker spredning av gran inn i 
edellauvskogen og kan med fordel fjernes. Foto: Kirstin Maria Flynn Steinsvåg. 
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10 Vedlegg – Naturtypebeskrivelser  

10.1 Indre Kvormo 

Innledning: Beskrivelsen er oppdatert 9.7.2021 av Kirstin Maria Flynn Steinsvåg (Miljøfaglig 
Utredning), på grunnlag av eget feltarbeid 3.6.2021. Undersøkelsen er gjort i forbindelse med 
reguleringsplanarbeid for breddeutvidelse av E16 i Voss herad, på oppdrag for Statens vegvesen. 
Lokaliteten ble først undersøkt i 2007 (Mangersnes 2007) og senere lagt inn i Naturbase av 
Statsforvaltaren i Vestland v/OOV. Den nye undersøkelsen omfatter kun den nedre delen av lia og 
de øvre delene er ikke undersøkt på nytt. Verdisetting og typeinndeling er gjort med grunnlag i 
oppdaterte faktaark for rik edellauvskog 2015 (Miljødirektoratet 2015). Rødlistestatus baserer seg 
på Norsk rødliste for arter (Henriksen & Hilmo 2015).  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i den ganske bratte, sørvestvendte lia mellom E16 
og Kvårmavegen, nedenfor Indre Kvormo i Voss herad. Berggrunnen i området består av 
kvartsskifer og metasandstein med innslag av konglomerat der de to sistnevnte gir grunnlag for den 
svært høye boniteten og den rike vegetasjonen.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten omfatter naturtypen rik edellauvskog 
med utformingen gråor-almeskog. Etter NiN 2.1 er grunntype satt til høgstaudeskog (T4-C-18) med 
mindre innslag av lågurtskog (T4-C-3). Høgstaude-edellauvskog er vurdert som sårbar (VU) på Norsk 
rødliste for naturtyper (Artsdatabanken 2018). I nedre del av lia har lokaliteten også innslag av 
høstingsskog der store, gamle og styva almer (VU) dominerer. Ellers er det en del gråor, hassel, 
hegg, selje, bjørk og rogn her. På to mindre og gjengroende hagemarkflekker er det også noe osp. 

Artsmangfold: I feltsjiktet er det registrert arter som er typisk for høgstaude-edellauvskog som 
strutseving, mjødurt, firblad, enghumleblom, skogsvinerot, skogstorkenebb, sumphaukeskjegg, 
vendelrot og hengeving. Ellers er også arter som skogfiol, hvitveis, teiebær, maiblom, trollurt, 
markjordbær, tepperot, tveskjeggveronika, gjøksyre, skogstjerneblom, skogstjerne, bringebær, 
stornesle, hengeaks, hvitmaure, gjerdevikke, bleikstarr, korsved og oppslag av hegg og gran funnet. 
Et par plasser er det rester av mer åpne engareal i skogen som trolig har vært hagemarker. Her er 
det noe mer innslag av gras og urter som gulaks, firkantperikum, skogstjerne, stormarimjelle, 
tepperot, skogstorkenebb og teiebær. Tidligere er også liljekonvall og myrfiol registrert her. Av 
epifytter på trær er det gjort en del funn av almelav (NT), olivenfiltlav (NT), almekullsopp (NT), 
skrubbenever, stiftfiltlav og lønnekjuke på gamle almetyver. På andre treslag er også lungenever og 
blyhinnelav funnet. 

Bruk, tilstand og påverknad: De gamle almestyvene, sammen med hagemarker, vitner om tidligere 
bruk av området. Store deler av lokaliteten har nok tidligere vært beita og mer åpen høstingsskog, 
men framstår i dag som edellauvskog. Det er plantefelt med gran i begge ender av lokaliteten og en 
kraftlinje krysser også lokaliteten på langs. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter er observert. 
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Del av helhetlig landskap: Det fins en del edellauvskog i distriktet, som tidligere har vært 
høstingsskoger og hagemarker. 

Skjøtsel og hensyn: Restaurering av gamle styvingstrær bør vurderes for å unngå at de faller over 
ende grunnet tung krone. Forsiktig åpning rundt styvene vil også være positivt for epifytter. Oppslag 
av gran kan med fordel fjernes. Ellers bør en unngå tekniske inngrep på lokaliteten.  

Verdisetting: Lokaliteten er stor (36 daa), den får middels vekt på rødlistearter (3 NT arter) og 
kjennetegnende arter (12 stk.), den får høy vekt på viktige delnaturtyper (høgstaude-edellauvskog 
VU) og på habitat-kvalitet. Til sammen blir lokaliteten vurdert å ha verdien A (svært viktig). 

 


