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Registrering av biologisk mangfold og konsekvensvurdering i forbindelse med 
planlagt utvidelse av Kalplassen fjelltak i Nord-Aurdal kommune. 
 
Bakgrunn: Undertegnede er forespurt om å utføre registreringer av miljøverdier og 
konsekvensvurdering ved Kalpalssen fjelltak i Nord-Aurdal kommune (se figur 1). Formålet er 
å dokumentere områdets biologiske mangfold i forbindelse med utarbeidelse av 
reguleringsplan for området. Reguleringsplanen skal legge til rette for utvidelse av 
eksisterende fjelltak.  
 

 
Figur 1. Områdets beliggenhet vist med svart sirkel (kartutsnitt hentet fra planprogram).  
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Om planområdet: 
Kalplassen ligger vest for E16 ca. 2 km. sør for Leira i Nord-Aurdal kommune (figur 1). Det 
aktuelle reguleringsplanområdet ligger ca. 400 m.o.h. og representerer en utvidelse av 
allerede eksisterende fjelltak.  
 
Det eksisterende masseuttaket inngår i planområdet. Utvidelsen skal sikre framtidig 
fjelltaksdrift, asfaltverk, teknisk infrastruktur, adkomstveg og grøntsoner rundt 
masseuttakets ytterkanter. Planområdet har et areal på ca. 203 dekar og er i hovedsak 
omgitt av skogsterreng med et utbygd skogsbilvegnett (figur 2).  
 

 
Figur 2. Planområdet (kartutsnitt hentet fra planprogram).  

 
Planområdet er småkupert og dominert av eldre (hogstklasse V) furudominert skog på låg og 
middels bonitet (figur 3). En markert nokså langstrakt bergvegg ligger i sør-østre del av 
planområdet, og ved rota av denne ligger det et mindre skogparti (dominert av gran) på mer 
fuktig mark (figur 4). En mindre bekk renner langs gamle Valdresbanen. Berggrunnen består 
av nokså næringsfattige grunnfjellsbergarter (middels grovkornet sortgrå sandstein, 
kvartsittisk eller feltspatførende) som ikke gir opphav til spesielt krevende vegetasjon.  
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Figur 3. Furuskog i hogstklasse V dominerer planområdet (foto: Geir Høitomt 1.9.2017).  
 

 

                              
Figur 4. Fuktig granskogsmiljø i tilknytning til bergvegg i sør-østre del av planområdet                                                         
(foto: Geir Høitomt 1.9.2017). 
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Gjennomføring av registreringene: 
Feltarbeidet er gjennomført 01.09 og 30.11.2017 av Geir Høitomt. 
 
Hele reguleringsplanområdet ble gjennomgått under gunstige værforhold ved første besøk, 
men ved besøket i november var det et heldekkende snøteppe (samt noe snø i trærne).  
 
Aktuelle databaser (Naturbase, Artskart, Kilden mm) ble sjekket i forkant av feltarbeidet. 
 
 
Tidligere registreringer:  
Søk i Naturbase viste at det ikke er kartfestet naturtypefigurer i planområdet.  
 
I Artskart ligger funn av arter som svartsonekjuke (NT), rynkeskinn (NT), piggbroddsopp og 
granstokkjuke fra området (finner/samler: Siste Sjanse 1993-94). Artene ligger imidlertid inne 
med unøyaktig plassering (geografisk presisjon 707 m), og det er derfor uklart om funnene er 
gjort innenfor planområdet. Funnsted er oppgitt til: Skamåne, i Vestringsbygda mellom Leira 
og Aurdal. Elvenær, fuktig skog bestående av gran med innslag av bjørk, osp, selje og or. 
Dette indikerer at disse artsfunnene er gjort i skogspartier nærmere Skamåne (utenfor 
planområdet).  
 
De elvenære skogene langs denne delen av Begnavassdraget er viktige vokseplasser for 
mjuktjafs (VU), og arten er påvist i tilknytning til Skamåne (utenfor planområdet).   
 
 
Biologisk mangfold: 
Skogen i reguleringsplanområdet er dominert av eldre furu i hogstklasse V. Gran inngår 
hovedsakelig som understandere i furuskogen, men er i tiltagende grad representert med 
eldre seintvoksende eksemplarer sørover i planområdet. Sør-øst i planområdet finnes også en 
del lite-middels nedbrutte læger av furu og gran, samt noe stående gadd (men ikke 
kontinuitetspreg). Tilgrensende arealer utenfor planområdet i sør og vest har også 
tilsvarende kvaliteter (barblanding, noe sjikting og forekomst av død ved).  
 
Det lille arealet med fuktig granskogsmiljø i sør-østre del (figur 4) skiller seg markert ut fra 
skogbildet ellers i planområdet. I dette nokså fuktige skogmiljøet under bergveggen er det 
forekomst av granlæger i varierende nedbrytingsklasser (men sterkt nedbrutte er under-
representert). I dette miljøet ble det gjort flere funn av arter som rosenkjuke (NT), rynkeskinn 
(NT) og granrustkjuke (se figur 5). På bergveggen vokste bl.a. randkvistlav og kort trollskjegg 
(NT).  
 
For øvrig ble rosenkjuke (NT) påvist på minimum 6 læger i sørvestre del av planområdet 
(også funnet rett utenfor planområdet). Ved feltarbeidet i november ble i tillegg mjuktjafs 
(VU) påvist på min. 3 trær rett utenfor planområdet i sør-vest (minimumstall grunnet snø i 
skogen).  
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Figur 5. Rosenkjuke (NT) og rynkeskinn (NT) i skogsmiljø i tilknytning til bergvegg i sør-østre del av planområdet 
(N 60.95006°, E 009.33040°). Foto: Geir Høitomt 1.9.2017. 
 

Artsfunn og øvrige naturkvaliteter gir grunnlag for å skille ut en naturtypefigur som delvis 
går inn i planområdet fra sør. Befaringen 30.11.2017 ble brukt for å avgrense og beskrive 
denne naturtypefiguren. Beskrivelse og kart (figur 6) er gitt nedenfor. 
 

Naturtypebeskrivelse: Kalplassberget i N.Aurdal kommune 
Lokalitet Kalplassberget 
Id Ny 
Naturtype (DN håndbok 13) Gammel furuskog 
Utforming  Gammel høyereliggende furuskog 
Verdisetting Viktig (B) 
Registreringsdato (siste) 30.11.2017 
 

Innledning: Dette er en ny lokalitet kartlagt 30.11.2017 av Geir Høitomt, Kistefos Skogtjenester as i forbindelse 
med konsekvensvurdering av planlagt utvidelse av Kalplassen fjelltak i Nord-Aurdal kommune.  
Avgrensning er basert på funn av den sårbare arten mjuktjafs og andre rødlistearter, samt forekomst av eldre 
furudominert barskog. Rødlistekategori følger rødlista for 2015. Lokalitetsbeskrivelsen er skrevet av Høitomt i 
desember 2017. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter eldre skog ved Kalplassberget i Nord-Aurdal kommune, 
mellom Fløafjorden og E16.  Lokaliteten grenser mot eldre furuskog, trolig med mindre naturkvaliteter (men 
begrenset undersøkt). Berggrunnen består av nokså næringsfattige grunnfjellsbergarter (middels grovkornet 
sortgrå sandstein, kvartsittisk eller feltspatførende) som ikke gir opphav til spesielt krevende vegetasjon. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av gammel furuskog, utforming gammel 
høyereliggende furuskog. Det er et varierende innslag av gran i skogbildet, men mest i østre del. Spredt finnes 
også osp, selje og bjørk.  Skogen er i sein optimalfase/aldersfase og dominerende vegetasjonstyper er 
blåbærskog og bærlyngskog. Innenfor området finnes også en markert bergvegg, samt mindre arealer med 
sumpskogsmark.  
 

Artsmangfold: Lokaliteten har særlig kvaliteter for artsmangfoldet som er knyttet til humide, gamle og lysåpne 
skoger, her representert ved mjuktjafs (VU). Arten ble i 2017 funnet på 3 trær, men forekomsten i området kan 
være større (ugunstige registreringsforhold). Rosenkjuke (NT) forekommer nokså hyppige på lokaliteten, og 
arter som rynkeskinn (NT), kort trollskjegg (NT), garnrustkjuke og randkvistlav er også påvist.  
 

Bruk, tilstand og påvirkning: Området består av eldre nokså lysåpen naturskog, som er påvirket av tidligere 
plukkhogster. Det er likevel innslag av gamle furutrær, og skogen må beskrives som sjiktet. Innslaget av død ved 
er nokså stort, både stående og liggende, og av både gran og furu. Sterkt nedbrutte læger mangler imidlertid.  
 

Skjøtsel og hensyn: Mjuktjafs er avhengig av stabilt fuktig skog, og vil være sårbar for hogst nær 
forekomsttrærne da dette endrer luftfuktigheten og øker risikoen for vindfelling.  
 
Verdibegrunnelse: Lokaliteten oppnår middels verdi på både størrelse, artsmangfold og tilstand (jfr. utkast til 
fakta-ark, Hofton 2014). Forekomsten av mjuktjafs (VU) synes imidlertid å være sparsom (men ufullstendig 
kartlagt). Lokaliteten er derfor under noe tvil vurdert som viktig (B), men er nær grensa til lokalt viktig (C).  
 
 

Figur 6. Naturtypefiguren Kalplassberget vist som skravert areal sør for eksisterende fjelltak.  
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Verdi- og konsekvensvurdering: 
Planområdet vil berøre en naturtypelokalitet med eldre furuskog som har verdi viktig (B). 
Verdivurderingen av naturtypefiguren baseres bl.a. på funn av totalt 4 rødlistearter (1VU, 
3NT). Flere indikatorarter for verdifulle skogsmiljøer er i tillegg påvist, og potensialet for funn 
av flere rødlistearter er til stede (deler av feltarbeidet ble gjort under ugunstige forhold).  
 
Naturtypefiguren er på ca. 50 dekar, og av disse ligger ca. 15 dekar (30 %) innenfor 
planområdet (figur 7).  
 
Av dokumenterte rødlistefunn i naturtypefiguren ligger de fleste innenfor planområdet (figur 
7). Dette gjelder imidlertid kun de rødlisteartene som er nær truet (NT). Den truete arten 
mjuktjafs (VU) er funnet rett utenfor planområdet (figur 7).  
 
Funnene av mjuktjafs utenfor planområdet ble gjort i forbindelse med avgrensing av 
naturtypefiguren i november. Bakken var da snødekt, og vedboende sopp lot seg ikke 
registrere. Under gunstige forhold er det stort potensiale for ytterligere funn av rødlistearter i 
den delen av naturtypefiguren som ligger utenfor planområdet. Dette gjelder særlig arter 
som rosenkjuke(NT) og rynkeskinn (NT).  
 

Samlet vurderes områdeverdien (planområdet) som liten - middels for tema biologisk 
mangfold:  
                                                               Verdivurdering 
Liten                                                            Middels                                                             Stor 

                                                   ↑ 

 

 
Figur 7. Naturtypefiguren Kalplassberget vist som skravert areal, funn av truet art (mjuktjafs) med blå punkt, 
andre rødlistefunn med røde punkt og planområdets avgrensing med rød stiplet linje.  
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Utbyggingsplanene vil gripe inn i en naturtypelokalitet som er klassifisert som viktig (B), og 
ca. 1/3 del av naturtypelokaliteten vil bli berørt. Rydding av skog, sprenging og uttak av 
masse vil berøre denne delen av naturtypen i så sterk grad at alle naturverdier sannsynligvis 
vil gå tapt.  
 
Naturtypen (høytliggende gammel furuskog) er relativt godt representert i regionen, og 
inngår i flere verneområder (bl.a. Begna naturreservat, Skjellingshovde naturreservat, 
Nevlingkollen naturresrevat og Moldberget naturreservat). Flere naturtypefigurer er også 
opprettet i denne naturtypen i kommunene Nord-Aurdal, Sør-Aurdal og Øystre Slidre (kilde: 
Naturbase). Disse naturtypefigurene har imidlertid jevnt over mangelfull beskrivelse, slik at 
direkte sammenligning er vanskelig.   
 
Den kartlagte naturtypefiguren (Kalplassberget) har nokså fine naturskogskvaliteter, men 
skogen er ikke utpreget gammel og det mangler kontinuitet i forekomsten av død ved. Dette 
gjenspeiles i artsmangfoldet som ikke har dokumenterte forekomster av de mest krevende 
dødvedartene. Det er imidlertid gode forekomster av de litt mindre krevende artene (bl.a. 
rosenkjuke) og signalarter (bl.a. granrustkjuke). Trolig finnes det mer av disse artene i den 
delen av naturtypefiguren som ligger utenfor planområdet (mangelfullt undersøkt).  
 
Størst verdi er knyttet til forekomsten av mjuktjafs (VU). Denne arten har ett av sine 
kjerneområder i Norge i øvre deler av Valdresdalføret. Mjuktjafs vokser i fuktige skogmiljøer,  
langs Begnavassdraget fra Bagn i Sør-Aurdal og nordover mot Heggenes i Øystre Slidre. 
Arten er sårbar for endringer i lokalklimaet, bl.a. som følge av hogst. Arten ble påvist på 3 
trær rett utenfor planområdet under feltarbeid i november. Ytterligere feltarbeid under 
gunstige forhold (ikke snø) vil trolig gi flere funn av arten i lia ned mot Fløafjorden/Skamåni 
(flere kjente forekomster langs elva her).  
 
Den påviste forekomsten av mjuktjafs innenfor naturtypefiguren ligger utenfor planområdet, 
men nær opptil grensa. Forekomsten er nokså sparsom, og dette skylds trolig at det er 
relativt langt ned til hovedelva (ikke spesielt godt utviklet fuktig skogmiljø). Alle forekomster 
av mjuktjafs er imidlertid av stor verdi, noe som bl.a. gjenspeiles ved kartlegging av 
miljøkvaliteter i skogbruket (egne standarder for å sikre arten). Hogst og inngrep nær 
forekomsten vil lett kunne medføre at arten forsvinner fra denne vokseplassen.  
 
Tiltakets omfang vurderes derfor som middels negativt:  

Omfang 
Stor 
negativt 

Middels  
negativt 

Lite/ 
intet 

Middels 
positivt 

Stor 
positivt 

                                             ↑ 
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Forekomsten av mjuktjafs nær planområdet bør kartlegges i detalj, og nødvendige hensyn 
utvises ved hogst og tiltak i og nær planområdet. Dette innebærer at det benyttes lukket 
hogst som i stor nok grad ivaretar hensynet til arten. Under denne forutsetningen vurderes 
det skisserte tiltaket å ha liten – middels negativ (-/- -) konsekvens for biologisk mangfold.  
 
 

Oppsummering: 

Generell beskrivelse av situasjon og egenskaper/kvaliteter i planområdet i) Vurdering av verdi 

Planområdet vil berøre en naturtypelokalitet med eldre furuskog som har verdi viktig (B). 
Verdivurderingen av naturtypefiguren baseres bl.a. på funn av totalt 4 rødlistearter (1VU, 3NT). Flere 
indikatorarter for verdifulle skogsmiljøer er i tillegg påvist, og potensialet for funn av flere rødlistearter er 
til stede (deler av feltarbeidet ble gjort under ugunstige forhold).  
 
Naturtypefiguren er på ca. 50 dekar, og av disse ligger ca. 15 dekar (30 %) innenfor planområdet.   
 
Av dokumenterte rødlistefunn i naturtypefiguren ligger de fleste innenfor planområdet. Dette gjelder 
imidlertid kun de rødlisteartene som er nær truet (NT). Den truete arten mjuktjafs (VU) er funnet rett 
utenfor planområdet.  
 
 

Liten      Middels        Stor 
 |--------------|--------------| 

               

Datagrunnlag: Databasesøk og gjennomførte feltundersøkelser. Godt (planområdet) 
Middels godt 
(naturtypefiguren) 

ii) Beskrivelse og vurdering av mulige virkninger og konfliktpotensiale iii) Samlet vurdering 

Planområdet vil 
avskoges og 
terrenget sprenges 
ned.  

Utvidelsen av 
nåværende 
anleggsområde skal 
sikre framtidig 
fjelltaksdrift, 
asfaltverk, teknisk 
infrastruktur og 
adkomstveg.  

 
Tiltaket fører til direkte inngrep i en naturtypefigur med verdi viktig (B). Ca. 1/3 av 
naturtypefiguren vil i meget sterk grad berøres, og alle naturkvaliteter gå tapt. 
Viktigste negative konsekvens er reduksjon i bestander av rødlistearter. Spesielt 
hensynet til den truete arten mjuktjafs (VU) er av betydning. Denne vokser svært 
nær planområdet og krever spesielle hensyn.  
 

Omfang: 
Stort neg.        Middels neg.           Lite/intet.           Middels pos.         Stort pos. 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                

Liten - middels negativ (-/--) 
(forutsetter hensyn som 

ivaretar forekomst av 
mjuktjafs nær planområdet) 

 
 

 
 
 
 
 
Dokka 02.12.2017 
Geir Høitomt 
 
 


