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1 Innledning 

Harestadkrysset inngår som del av prosjektet E39 Rogfast.  Reguleringsplan E39 Harestadkrysset omfatter 

vegtilknytning mellom de sentrale delene av Randaberg og E 39. Statens vegvesen forutsetter at KU fra 

kommunedelplan for E39 Smiene - Harestad er tilstrekkelig utredningsgrunnlag også for reguleringsplanen  

for "E39 Rogfast. Harestadkrysset."   

 

Lov av 3. april 2009 Om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) omfatter all natur, og 

gjelder for alle sektorer som forvalter naturmangfold eller tar beslutninger som har konsekvenser for dette 

mangfoldet. Loven virker sammen med andre lover som påvirker eller regulerer bruk av norsk natur. I og 

med loven gjelder på tvers av sektorer, vil den medvirke til en bedre samordning av den samla forvaltningen 

av naturmangfoldet. Naturmangfoldloven inneholder 5 sentrale prinsipper som skal legges til grunn ved 

myndighetsutøving etter bl.a. Plan og Bygningsloven. Disse prinsippene er nedfelt i 

• § 8 (kunnskapsgrunnlaget) 

• § 9 (føre-var prinsippet) 

• § 10 (økosystem-tilnærming og samlet belastning) 

• § 11 (kostnadene skal bæres av tiltakshaver) 

• § 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 

 

Denne rapporten belyser  

• relevante forhold ved naturmangfoldet i planområdet for Harestadkrysset og planens influensområde   

• sannsynlige konsekvenser av planen på naturmangfoldet,  

• hvilke forhold som er viktige i en helhetlig økosystemtilnærming, samt  

• aktuelle avbøtende tiltak og hvordan slike tiltak kan belastes tiltakshaver 

 

Rapporten inngår i plangrunnlaget som vedlegg til planbeskrivelsen. Notatet kan brukes som grunnlag for 

myndighetens vurdering av planforslaget etter Naturmangfoldlovens kapitel II.  
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2 Om kunnskapsgrunnlaget, § 8 

Kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig for å kunne beskrive relevante sider ved naturmangfoldet på 

stedet, deriblant identifisere viktige forekomster av arter, naturtyper og økologisk tilstand. Det skal også 

være tilstrekkelig for å kunne belyse effekter av tiltaket på naturmangfoldet sett i lys av den samlede 

påvirkning som naturmangfoldet vil bli utsatt for.  

 

Kunnskapsgrunnlaget skal således dekke to forhold: 

1. Kunnskap om forekomster: Viktig naturmangfold i influensområdet. En verdivurdering av 

forekomstene står her sentralt. 

2. Kunnskap om effekter av tiltaket. Effektene av tiltaket skal kunne vurderes ut fra den samlede 

belastning naturmangfoldet er eller vil bli utsatt for. 

   

 Denne rapporten baseres i hovedsak på materiale fra konsekvensutredningen men det er foretatt noe 

supplering av kunnskapsgrunnlaget, først og fremst fordi befaring i området avdekket forekomster av 

introduserte arter. 

2.1 Kunnskap om forekomster  
For at kunnskapsgrunnlaget om forekomster skal være tilstrekkelig i dette prosjektetet er det gjennomført 

supplerende undersøkelser til Konsekvensutredningen for kommundelplanen E39 Smiene – Harestad. Det er 

innhentet informasjon fra tilgjengelige databaser og området er befart. 

 

2.1.1 Beskrivelse av området 
Arealer er idag et  jordbruksområde med betydelig bebyggelse og store veganlegg. Undersøkelsesområdet 

består av et tiltaks- og et influensområde. Tiltaksområdet defineres som alt areal som blir direkte påvirket av 

arealbeslag av den planlagte utbyggingen. 

Influensområdet defineres som det samlede området der virkninger av den planlagte utbyggingen forventes å 

kunne opptre. Det vil bli referert til planområdet og influensområdet i teksten.  viser Harestadkryssets 

beliggenhet i Randaberg kommune. Fig 2 viser avgrensning av planområdet. 
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Figur 1  Planområdets beliggenhet i Randaberg.  Kartgrunnlag: Temakart Rogaland. Målestokk ukjent. 
 

 
 

 
Figur 2 Avgrensning av planområdet. Målestokk ukjent. 
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2.1.2 Naturmangfold i området 
 

 

Registrerte naturtyper (naturbase):  

Like vest for planområdet ligger Harestad friområde øst (viktig, naturbeitemark) og Harestad friområde 
(lokalt viktig kystlynghei). Disse vurderes å ligge utenfor influensområdet, se Fig 3. 

 

Artsforekomster: 
Det er registrert flere leveområder for rådyr nær planområdet hvorav leveområde for rådyr og spurvefugl SV 

for planområdet ligger nærmest. De registrerte områdene ligger vest for dagens E39, se Fig 4. Området 

vurderes å ha lokal verdi. Et friområde SV for planområdet er registrert som leveområde for spurvefugler og 
rådyr. Dagens E 39 vurderes som en barriere for rådyr.  

 

Rødlistearter registrert i nærheten:(artsobservasjoner, Artsdatabanken) 

Det er gjort enkeltobservasjoner av tyrkerdue (VU), lappfiskand (VU) og stær (NT) i og eller nær 

planområdet.   

 

Svartlistede arter registrert i nærheten: (<naturbase.no/ miljøstatus no): 

Det er ikke registrert arter med svært høy risiko. 

Følgende er registrert: Mellomvalurt (høy risiko), flikbjørnebær og namdalspil (potensielt høy risiko) og 
fasan (lav risiko). 

 

Vernede vassdrag: 

Planområdet berører ikke vernede vassdrag. Like sørvest for planområdet ligger et friluftsområde med to 

små, sammenhengende dammer. Dammene er ikke registrert i Vann-nett (Vann-nett.no) eller i Naturbase 

(Naturbase.no) men de ligger i registrert leveområde for spurvefugl og rådyr (jfr Fig 16). Dammene er 

leveområde for utsatt sørv (Eirik Sand, Randaberg kommune, pers. medd.). Sørv ble også observert tallrik i 

strandsona på befaring.  Sørv er en karpefisk som er introdusert til denne regionen. Arten finnes naturlig i de 

sørligste deler av Øst-Norge men den er spredt av mennesker bl.a. i Rogaland i seinere tid. Det er kjent at 

sørven kan ha betydelig effekt på stedegne fiskebestander. 

Dammene har ikke høy naturmangfoldverdi. De må likevel betraktes som små vannforekomster som vil være 

sårbare for forurensning. Dersom det er fare for avrenning av anleggsvann til damsystemet må rensetiltak 

vurderes og beskrives i YM plan. 
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Figur 3. Registrerte naturtypelokaliteter (naturbase.no) 

 
 

 

Resultater fra befaring 
 
Planområdet er befart for å kvalitetssikre registrerte, kjente forekomster og avdekke eventuelle uregistrerte 

forekomster samt vurdere hvordan tiltaket vil kunne påvirke naturmangfoldet. Befaring ble foretatt primært 

for å vurdere eventuelle forekomster av introduserte arter (svartelistearter). 
 

Jordbruksarealer brukes til åkerbruk og grovfòrproduksjon. Arealet i planområdet er gjennomskåret av store 

veganlegg. Restarealer består av vegkanter, rabatter, og noe kulturmark som ligger brakk. Relativt store 

kantsoner mellom dyrkamark og veganlegg og tun/bebyggelse framstår som typiske ugrassamfunn med 

vanlige arter for området.  

 

 
Fig 4.  Leveområde for rådyr og spurvefugl SV for planområdet. 
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Det ble observert flere svartelistede arter enn de som tidligere er registrert i Naturbase/Miljøstatus.no.  

• Svært høy risiko: platanlønn, sitkagran, vinterkarse, bulkemispel.  

• Høy risiko: rødhyll,  

• Potensielt høy risiko: ingen registrerte arter 

• Lav risiko: hekkspirea. 

 
Av de registrerte artene er platanlønn omfattet av Vegvesenets egen prioriteringsliste for fremmede arter 

(Region Vest).  

 
 

 

Figur 4  Ugrassamfunn på restareal langs veg. Foto: COWI AS 
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Figur 5 Platanlønn (SE) er mye brukt som hage/prydtre i området. Arten er nå på sterk frammarsj i planområdet og i hele 
regionen forøvrig. Foto: COWI AS 

 

Kunnskapsgrunnlaget bestående av informasjon fra tidligere KU og de supplerende undersøkelser ansees 

som tilstrekkelig for å beskrive viktige forhold ved naturmangfoldet på stedet.   

 

2.2 Sannsynlige påvirkninger av tiltaket 
Ut i fra informasjonen som danner kunnskapsgrunnlaget vil planen trolig ikke gi vesentlig påvirkning på 

naturforekomster med høy verdi. De registrerte leveområdene for rådyr ligger på vestsida av E 39. Jfr 

Planbeskrivelse med KU Smiene – Harestad vil ny E39 vil være en barriere for trekk mellom leveområdene 

for rådyr på vest- og østsida av vegen.  Når vegen utbedres og blir bredere kan forekomst av påkjørsler øke 

dersom det ikke settes iverk tiltak – dette gjelder spesielt en strekning nord for Rygg i Randaberg kommune, 

sør for planavgrensningen for Harestad.     

Det er gjort enkeltobservasjoner av tyrkerdue, stær og lappfiskand i eller nær planområdet. Det er lite trolig 

at tiltaket vil ha vesentlig påvirkning på disse artenes forekomst i eller bruk av planområdet.  

På befaringstidspunktet var ikke planområdet spesielt utsatt med fremmede arter i kategorien svært høy 

risiko. Det er likevel slik at mange av de svartelistede artene øker sin utbredelse raskt. Kunnskap om 

utbredelse av fremmede arter i svært høy og høy risikokategori må derfor oppdateres ved feltregistreringer 

umiddelbart før anleggsarbeider starter. Viktigste sannsynlige påvirkning vil være økt fare for spredning av 

fremmede arter ved flytting av jord, masser og maskiner/utstyr i anleggsfase. Avbøtende tiltak kan forebygge 

risiko for slik påvirkning.  Platanlønn står oppført på vegvesenets egen prioriteringsliste for fremmede arter i 

region vest. Denne arten er nærmest naturalisert i området og isolert sett er det ikke sannsynlig at tiltaket vil 

påvirke utbredelsen av platanlønn vesentlig. Det er likevel anbefalt et sett med generelle forholdsregler som 

vil redusere risiko for spredning av mange svartelistede plantearter.  

 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig for å identifisere effekter av tiltaket på naturmangfoldet 

men utbredelse av svartelistede bør gjennomgås på nytt like før byggestart.   
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3 Føre-var prinsippet, § 9 

Dette prinsippet henger nært sammen med kunnskapsgrunnlaget. Er kunnskapsgrunnlaget svakt, skal føre-

var prinsippet tillegges større vekt. I dette tilfellet kan kunnskapsgrunnlaget for en stor del vurderes som 

tilstrekkelig for å vurdere vesentlige effekter av tiltaket sett i lys av den samlede belastningen på 

naturmangfoldet. Føre-var prinsippet kan med følgelig tillegges mindre vekt – med et viktig unntak for 

kunnskapsgrunnlaget om temaet introduserte arter:  

For prosjektet utbygging av Harestadkrysseter følgende forhold særlig viktige: 

• Risiko for skade på naturmangfoldet er identifisert, først og fremst i form av videre spredning av 

fremmede arter.  

• Kunnskapen om spredning av fremmede arter er fremdeles mangelfull, ikke minst om de ulike 

artenes spredningsevne og påvirkning på stedegent mangfold. Føre-var prinsippet tilsier følgelig at 

tiltak mot spredning av fremmede arter skal prioriteres høyt.  

• Fremmede karplanter er registrert som viktigste naturmangfold-tema i denne planen. Det er viktig å 

være oppmerksom på at kunnskap om utbredelse av de enkelte artene er "ferskvare", enkeltarter kan 

spre seg raskt innenfor ett område, og nye kan komme til. Kunnskap om utbredelse må oppdateres 

før anleggsarbeidet.  

• Matloven, forskrift om plantehelse og forskrift om floghavre slår fast at en som flytter jord, står i 

fare for å spre planteskadegjørere, og må derfor vise aktsomhet. Mattilsynet lokalt må kontaktes for 

anvisninger om hvordan disse hensyn skal håndteres. Dersom planteskadegjørere ikke er kartlagt på 

berørte jordareal må tas jord- eller planteprøver for å fastslå status for planteskadegjørere før flytting 

av jord kan skje. 
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4 Samlet belastning på naturmangfoldet, § 10 

Dagens påvirkning på naturmangfoldet er stor. De viktigste påvirkningskildene er arealbeslag/bebyggelse og 

infrastruktur, ferdsel og landbruk, samt påvirkning fra fremmede arter. Naturmangfoldet i både planområdet 

og influensområdet er sterkt urbanisert.  

Planforslaget vil forsterke urbaniseringen. De vesentlige naturverdiene som eventuelt har vært i området 

tidligere er allerede sterkt negativt påvirket.  

Det viktigste tema i for naturmangfoldet i dette prosjektet vil være å hindre videre spredning av fremmede 

arter.  
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5 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§11) 

I henhold til Naturmangfoldloven er det tiltakshaveren som skal dekke kostnadene ved å hindre eller 

begrense skadene på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og 

skadens karakter. 

Tiltakshaver er Statens Vegvesen og de prinsipielle forslag til avbøtende tiltak som er presentert i pkt. 6 må 

tiltakshaver implementere i den videre prosessen. Foreslåtte tiltak kan vurderes og konkretiseres og anbefales 

som eventuelt betingelser i planvedtak. 
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6 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12) 

I det følgende foreslås kompenserende tiltak som vil redusere risiko for skade på naturmangfoldet som følge 

av utbyggingen på Harestad. 

Kompenserende tiltak er aktuelle både som midlertidige tiltak i anleggsfasen og som permanente tiltak. 

 

Tiltaket må gjennomføres i samsvar med «Handlingsplan mot fremmende skadelege artar i Rogaland» 

(fylkesmannen.no). 

 

Det viktigste tiltaket er å hindre spredning av uønskede introduserte organismer under anleggsarbeidet. Dette 

gjøres ved å kontrollere:  

• Vegetasjonshåndtering: Avtaking av vegetasjonsdekket må gjøres slik at svartlistede og innovasive 

arter ikke spres til andre området. Massene kjøres i lukket bil til godkjent deponi. Med hensyn til 

platanlønn er det viktigst ikke å etterlate brakklagte arealer. Denne arten er svært konkurransesterk 

på "forstyrret mark".  Utbredelse av fremmede skadelige arter endrer seg raskt og bør kartlegges 

umiddelbart før anleggsarbeider starter. 

• Massehåndtering. Unngå flytting av jord fra ett område til et annet. Enten må jord legges tilbake, 

eller lagres i deponi. Ved graving og masseutskifting i områder med forekomster av svartelistearter 

(plantearter med høy og svært høy økologisk risiko), skal maskiner og utstyr brukt til dette arbeidet 

rengjøres på stedet, og før de benyttes andre steder. Dette for å hindre utilsiktet spredning av 

levedyktig plantemateriale, som frø, røtter og biter av røtter. Masser inneholdende levedyktig 

plantemateriale fra svartelistearter er å anse som forurenset, og skal ikke benyttes andre steder der 

det er fare for at nye planter vil klare å etablere seg og spre seg vider. Dersom massene skal kjøres 

bort, skal de dekkes godt under transport og all jord skal fjernes fra biler og maskiner etter transport. 

Massene leveres til varig godkjent deponi/mottak med rutiner for håndtering av denne typen avfall.   

• Avbøtende tiltak knyttet til viltets kryssing av vegen er hovedsakelig knyttet til vegstrekning sør for 

Harestad. 

• Innkjøp av planter; kun planter produsert på lokal /norsk planteskole skal benyttes i anlegget. 

• Kontakt med Mattilsynet lokalt; med hensyn til eventuelle planteskadegjørere. Dersom 

planteskadegjørere ikke er kartlagt på berørte jordareal må tas jord- eller planteprøver for å fastslå 

status for planteskadegjørere før flytting av jord kan skje. 
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7 Avslutning og konklusjon 

 

 

Utvidelse av krysset mellom Harestadveien og E39 innebærer arealbeslag av dyrka og tidligere dyrka mark. 

Området er sterkt urbanisert. Tiltaket vil ikke berøre svært viktige eller viktige naturforekomster. 

Fremmede arter er det viktigste tema knyttet til naturmangfold i dette planforslaget. Det finnes flere 

fremmede arter i kategoriene svært høy og høy risiko i planområdet, og flere andre i planens nærområde. 

Flere tiltak for å forebygge spredning av disse organismene er foreslått.  

Det må tas jord- eller planteprøver for å fastslå status for planteskadegjørere før flytting av jord kan skje. 
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8 Kilder: 
• Naturbase.no 

• Artsdatabanken.no 

• Miljøstatus.no 

• Handlingsplan mot framande skadelege artar i Rogaland,  fylkesmannen.no 

• Risikovurdering for spredning av fremmede arter i forhold til aktivitetene i Statens vegvesen. 

• Mattilsynet.no 
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