Naturmangfoldrapport
Karmøy EDS, Norheim, gnr. 148, bnr. 1041, Karmøy kommune
Sist rev. 03.06.2021

1. INNLEDNING
I alle saker som berører naturmangfold, krever naturmangfoldloven § 7 at vurderingene og vektleggingene med hensyn til naturmangfold (§§ 8-12) går frem av vedtaket. Naturmangfold defineres som
«biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, som ikke i det alt vesentlige
er et resultat av menneskers påvirkning».
Planområdet omfatter gnr. 148, bnr. 1041 på Norheim i Karmøy kommune. Området utgjør ca. 6,2
daa og ligger sentralt på Norheim, nordøst for Oasen Storsenter, like sør for Kristen videregående
skole Haugalandet (KVH) og en gang-/ sykkelveg. Avstanden til Haugesund sentrum i nord er ca. 4 km.
Planområdet grenser mot Norheimvegen i sør, gang- og sykkelveg samt Norheim kirkegård i vest og
Norheimsmarka i øst (figur 1-4). Formålet med reguleringsplanen er å etablere ungdomsskole i regi
av Egill Danielsen Stiftelse (EDS). Planområdet er ubebygd og består av tidligere fulldyrket mark. Om
lag halvparten av arealet er for tiden bortleid til riggområde. Tomten som skal utvikles, er én av få
ubebygde tomter i et næringsbelte som strekker seg fra Oasen Storsenter i sør til Raglamyr næringsområde i nord. På sørsiden av tilgrensende vei, Norheimvegen, ligger etablerte boligområder. Planområdet befinner seg derfor i skjæringspunktet mellom bolig og næring, hvilket skal gjøre plasseringen egnet for bygging av ungdomsskole. Forslagsstiller er Norheimsmarka Eiendom AS.

Figur 1: Avgrensning av planområdet for Karmøy EDSpå Norheim, slik det ble varslet ved oppstart 01.12.2020.
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Flora, vegetasjon og fuglefauna i planområdet ble undersøkt av biolog 5.5.2021. Feltarbeidet ble utført under gode værforhold. Undersøkelsene omfattet både planområdet og de nærmeste arealene
på den store landskapsflaten omkring. Disse områdene består av dyrket mark, veier/ veikanter, et
mindre skog- og sumpområde i vest samt eksisterende bygningsmasse; skole i nord og boligområder
sør for Norheimvegen.
Naturmangfoldvurderingen, i henhold til naturmangfoldloven, legger særlig vekt på forekomst av
truede arter og naturtyper, viktige naturområder og fremmede arter. Rødlistearter vurderes etter
norsk rødliste (Henriksen & Hilmo 2015), og fremmedarter vurderes etter gjeldende norsk fremmedartsliste (https:/ / www.artsdatabanken.no/ framandartslista2018):
Rødlistearter
deles i fem kategorier:

Fremmedartslista
med økologiske risikovurderingene deles i fem kategorier:

CR:
EN:
VU:
NT:
CC:

NK:
LO:
PH:
HI:
SE:

Kritisk truet
Sterkt truet
Sårbar
Nær truet
Datamangel

Ingen kjent risiko
Lav risiko
Potensiell høy risiko
Høy risiko
Svært høy risiko

Figur 2: Avgrensning av planområdet i Norheimsmarka, gnr. 148, bnr. 1041, Karmøy kommune, markert med
rødt. Kilde: 1881.no.
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Figur 3: Skråfoto av Norheimsmarka tatt fra vest mot øst, som viser situasjonen før Kristen videregående skole
Haugalandet (KVH) ble oppført til venstre i bildet, jf. figur 1-2. Planområdet for Karmøy EDS er markert med
rødt. Kilde: 1881.no.

Figur 4: Planområdets beliggenhet vist på et utsnitt av kommuneplanens arealdel 2014-2023. Området ligger
innenfor sone «kombinert bebyggelse og anlegg». Planavgrensning er vist med rød linje. Kilde: kommunekart .no.
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2. OMRÅDETS NATURMANGFOLD
Norheim ligger i landskapsregion 20: Kystbygdene på Vestlandet, underregion 20.1: Øygarden/ Karmøy (Puschmann 2005). Karmøy er en typisk kystkommune, med et mildt og vått klima. Det faller årlig
2 000-3 000 mm nedbør. Middels årstemperatur ligger ifølge www.senorge.no mellom 6 og 8 ºC. De
forholdsvis høye middeltemperaturene har sammenheng med nærheten til kysten, der havet fungerer som et helårs varmemagasin. Klimaet er oseanisk, med milde og fuktige vintre og relativt kjølige
somre.
Landskapstypen i planområdet er, ifølge NiN, beskyttet indre småkupert kystslette med tettsted (LATI-K-S-11).
Planområdet tilhører boreonemoral vegetasjonssone (Moen 1998), hvor det er typisk med edellauvskoger med varmekrevende arter i solvendte lier med godt jordsmonn, mens bjørke-, gråor- eller
barskoger dominerer resten av skoglandskapet. Området ligger i sterkt oseanisk vegetasjonsseksjon
(O3), vintermild underseksjon (O3t). Denne underseksjonen er karakterisert av planteliv som er særlig frostømfintlig.
Berggrunnen består ifølge NGU sitt berggrunnskart av grønnstein, grønnskifer, stedvis med puteeller breksjestruktur og stedvis gjennomsatt av diabasganger. Like øst for tomtegrensen opptrer gabbro og diabas. Løsmassedekket er oppgitt som tykt morenedekke. Overflatearealet består i dag av
dyrkingsjord, som i vest er overdekt med fyllmasser (midlertidig riggområde). Arealene er kartlagt
som fulldyrket jord (Nibio, Kilden).
Planområdet ligger nær kote 29, som er like over marin grense.

Figur 5: Planområdet for Karmøy EDSfotografert mot sør 5.5.2021. Vegen Norheimsmarka ligger til venstre og
gang-/ sykkelveg foran Kristen videregående skole Haugalandet (KVH) sees til høyre. Midlertidig riggområde
skimtes lengst bak i bildet. Foto: Opus.
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Figur 6: Planområdet for Karmøy EDSfotografert mot nordvest (øverst og midten) og nord (nederst). Foran går
Norheimvegen, mens hvit bygning bak er Kristen videregående skole Haugalandet (KVH). Foto: Opus.
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Figur 7: Planområdet for Karmøy EDSfotografert mot nord (øverst og midten) og nordøst (nederst). Foto: Opus.
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Det finnes ikke verneområder etter naturmangfoldloven innenfor planområdet, og det er ikke registrert utvalgte naturtyper, naturtyper etter Miljødirektoratets instruks, naturtyper etter DN-håndbok
13, verdifulle kulturlandskap, inngrepsfrie naturområder (INON) eller forekomster av geologisk arv, jf.
Naturbase (figur 8).
I nærområdet til planområdet viser imidlertid Naturbase forekomst av fremmedartene platanlønn,
sitkagran, rynkerose, ugrasmjølke, hagelupin, fagerfredløs, kjempebjørnekjeks, gyvel og klistersvineblom (alle i kategori SE). I boligområdet sør for planområdet, men med koordinatpresisjon 300 m –
som innebærer at planområdet vil komme innenfor den utvidete sirkelen – er det registrert ni fuglearter med særlig stor forvaltningsinteresse, og seks fuglearter med stor forvaltningsinteresse. 11 av
disse artene er rødlistet. Til førstnevnte gruppe hører gråtrost, heipiplerke, bjørkefink, gråsisik, sanglerke (VU), vannrikse (VU), storspove (VU), hettemåke (VU) og vipe (EN). Til sistnevnte gruppe hører
stær (NT), gulspurv (NT), kornkråke (NT), tyrkerdue (NT), hønsehauk (NT) og fiskemåke (NT). Mange
av artene er registrert utenom hekketiden, enten på trekk vår/ høst, eller som overvintrende. Følgende arter er registrert i, eller nær opp mot, aktuell hekketid: Gråtrost, heipiplerke, sanglerke, storspove, hettemåke, vipe, stær, gulspurv, tyrkerdue og fiskemåke. Hettemåke, fiskemåke, gråtrost,
gulspurv, stær og tyrkerdue vil ikke kunne finne hekkemuligheter innenfor planområdet. Heipiplerke,
sanglerke, storspove og vipe vil trolig kunne finne hekkehabitat på de dyrkete restflatene i Norheimsmarka, men ikke innenfor selve planområdet, da dette har liten utstrekning (delvis disponert til riggområde) og består av en inneklemt, homogen flate som er lite egnet som hekkeområde.

Figur 8: Utsnitt fra Naturbase pr. 12.5.2021 for planområdet for Karmøy EDS (rød linje) med omkringliggende
arealer. Ingen objekt i form av polygoner eller enkeltobservasjoner/ enkeltfunn er avmerket innenfor avgrenset
planområde. Utenfor plangrensen i sør vises med liten grå sirkel til sammen 15 fuglearter av særlig stor, og stor,
forvaltningsinteresse, se teksten for nærmere omtale. Brunt kryss i øst er registrering av fiskemåke, og grønt
tegn i nordvest er funn av til sammen ni fremmedarter, se teksten.
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Heller ikke Artskart viser registreringer fra selve planområdet. Men i tilliggende områder, spesielt
mot sør og vest, er det listet opp flere funn av rødlistearter, arter med livskraftige bestander og
fremmedarter (figur 9). Registreringene er for en stor del overlappende med Naturbase.
Planområdet er del av et jordbrukslandskap, som tidligere har hatt vesentlig større utbredelse enn i
dag. Eldre flyfoto (figur 10) viser at området har blitt brukt til ensidig grasproduksjon. Gjennom de
siste tiår har arealene på Norheim blitt gradvis utbygget med eneboliger, veianlegg og næringsvirksomhet, eller blitt anvendt til offentlige formål, blant annet kirke og kirkegård. Selve planområdet
er lite, delvis brukt til riggområde, og ligger inneklemt mellom bygningsmasse og veier/ gangveier.
Feltarbeidet i tilknytning til biologisk mangfoldregistreringene i 2021 gav god indikasjon på at arealene i planområdet har blitt utnyttet til ensidig grasproduksjon. Trivielle arter dominerte, som løvetann, engkarse, englodnegras, andre grasarter, matsyre, høymol, marikåpe-art, krypsoleie, engsoleie,
vårkål, hundekjeks, myrtistel, rødkløver, hvitkløver, lyssiv, strandrør og skvallerkål (figur 11). I randsonen mot veg og gang-/ sykkelveg inngikk groblad, småarve, kystbergknapp, kystbjørnekjeks, geitrams, brennesle, tusenfryd, påskelilje, bergflette og rødhyll (SE). Om lag halvparten av planområdet
var utnyttet til riggområde og manglet derfor utviklet vegetasjonsdekke. I tilstøtende områder var
artsutvalget større, fordi det på nabotomt i øst var et gammelt steingjerde, og mot vest et sumpområde samt enkelte rydningsrøyser. Her ble registrert bringebær, bjørnebær, kristtorn, bergflette,
veitistel, villrips, røsslyng, skogburkne, pors og rødhyll (SE) samt treslagene bjørk, rogn, selje og hegg.
Epifyttfloraen var dominert av messinglav og kvistlav, mens engkransmose og storbjørnemose hadde
vid utbredelse i marksjiktet. På trær vokste blant annet matteflette.

Figur 9: Utsnitt fra Artskart pr. 12.5.2021 viser registreringer i og nær planområdet for Karmøy EDS(rød linje).
Ingen artsforekomster er avmerket innenfor avgrenset planområde. Rød og oransje sirkel angir forekomst av
rødlistet fugleart; liten grønn sirkel viser art med livskraftig bestand, og mørk grå sirkel viser fremmedart. Se
tekst for nærmere detaljer.
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På befaringen ble følgende fuglearter registrert i planområdet: Gråhegre, tjeld, fiskemåke (NT), sildemåke, kråke, skjære, stær (NT), svarttrost, gråspurv og bergirisk (NT). Ingen av disse artene vil kunne
ha hekketilknytning til selve planområdet, som følge av dette arealets kvalitet, med fravær av høyere
vegetasjon. Litt seinere i vår-/ sommersesongen vil antakelig også arter som linerle, løvsanger og låvesvale med flere kunne påtreffes i området. Samtlige arter regnes som alminnelig forekommende i
regionen.
Det ble ikke registrert spor eller sportegn etter pattedyr i området. Det er likevel grunn til å anta at
ulike arter av småvilt bruker planområdet jevnlig. Mest aktuelle arter vil være piggsvin og ulike arter
av smågnagere, spissmus og flaggermus. Iblant vil trolig også rødrev kunne opptre i dette området.
Fravær av trær gjør planområdet mindre egnet for ekorn.
Under feltarbeidet ble det registrert humler og stor kålsommerfugl.

Figur 10: Historiske foto viser utviklingen gjennom de siste 50 år på og omkring planområdet gnr. 148, bnr.
1041, i Norheimsmarka. Fra å være et nokså åpent jordbruksareal, er planområdet i dag omgitt av gradvis mer
nedbygde arealer på flere kanter. Øverst t.v.: 1969, øverst t.h.: 2002, nederst t.v.: 2011 og nederst t.h.: 2019.
Planområdet er avgrenset med rødt. Kilde: 1881.no.
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Figur 11: Flora. Øverst: Tusenfryd (t.v.) og løvetann (t.h.). Nederst: Engkarse (t.v.) og vårkål (t.h.). Foto: Opus.

3. MULIGE VIRKNINGER AV TILTAK
3.1. Innvirkning på naturmangfold
Ifølge naturmangfoldloven § 10 skal den samlede belastningen som et økosystem er, eller vil bli, utsatt for vurderes. Arealene i planområdet vil i all hovedsak bli nedbygd. Dermed går ytterligere deler
av den opprinnelig dyrkete marka på Norheim tapt. Sidene arealene har blitt intensivt utnyttet til
grasproduksjon, og det er nesten totalt fravær av kantvegetasjon, gamle steingjerder og rydningsrøyser, er biologisk mangfoldverdiene lave. Tap av disse arealene vil derfor ha begrenset negativ
konsekvens for biologisk mangfoldverdiene på Norheim. Arealer med nær tilsvarende «fattige» kvaliteter i øst, er nylig vedtatt utbygd til boligformål (reg.plan Norheimsmarka, planID 5096). Arealene
mot vest, i retning kirkegård, har noe avvikende karakter med mer sumpig terreng og innslag av flere
store lauvtrær. Fravær av høyere vegetasjon, åpne vannveier og ledeårer som for eksempel steingjerder, gjør at planområdet har svært begrenset landskapsøkologisk verdi.
Belastningen på naturmangfoldverdiene, som opprinnelig er svært beskjedne, vil kunne reduseres
noe dersom avbøtende tiltak gjennomføres, se kapittel 5.

3.2. Hensynet til arter og naturtyper
Tiltaket vil ikke ha innvirkning på utvalgte naturtyper, naturtyper etter Miljødirektoratets instruks,
naturtyper etter DN-håndbok 13 eller prioriterte arter (jf. Miljødirektoratet 2013). Det finnes heller
ingen rødlistete naturtyper (jf. Lindgaard & Henriksen 2011) innenfor planområdet.
Ingen stasjonære rødlistearter (jf. Henriksen & Hilmo 2015), det vil si planter og trær mv., ble registrert innenfor planområdet. Dette var ikke uventet på bakgrunn av områdets karakter; dyrket mark/
riggområde. Samtlige registrerte rødlistearter under feltarbeidet var fugler; fiskemåke, stær og berg-
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irisk (alle i kategori NT). Disse utnytter planområdet kun til næringssøk. Av Naturbase og Artskart går
det fram at flere rødlistede fuglearter er observert i nærområdet til planområdet, muligens også
innenfor (oppgitt koordinatpresisjon 300 m). Slik planområdet framstår i dag, med beskjeden utstrekning, delvis disponert som riggområde, og beliggende inneklemt mellom bygningsmasse, veier og
gangveier, vurderes sannsynligheten for at hekking kan skje, som liten.
Av fremmedarter ble kun rødhyll (kategori SE) registrert innenfor plangrensen under feltarbeidet.
Arten ble i tillegg observert flere steder like utenfor planområdet. Ifølge Artskart opptrer ellers ni
andre fremmedarter i nærområdet til planområdet og Norheimsmarka.
Flere av planteartene i Norheimsmarka, spesielt dem som er tilknyttet veikantmiljø, vil kunne tiltrekke pollinatorer som humler og bier.

3.3. Hensynet til viktige naturområder o.a.
Tiltaket vil ikke påvirke verneområder etter naturmangfoldloven, nærområder til verneområder, utvalgte naturtyper, naturtyper etter Miljødirektoratets instruks, naturtyper etter DN-håndbok 13, truete vegetasjonstyper, verdifulle kulturlandskap, marint beskyttede områder, inngrepsfrie naturområder (INON) eller geologisk arv. Planområdet har ingen berøring med åpne vannspeil eller vannstrenger.

4. KUNNSKAPSGRUNNLAG OM NATURMANGFOLD I OMRÅDET
Kunnskapsgrunnlaget skal ifølge naturmangfoldloven § 8 stå i et rimelig forhold til sakens karakter og
risiko for skade på naturmangfoldet. Kunnskapsgrunnlaget bygger i dette tilfellet på eksisterende
registreringer i området (Artskart, Naturbase og Kilden) samt befaring utført i mai 2021. Planområdet
ligger lett tilgjengelig, og det var enkelt å danne seg et godt inntrykk av naturmangfoldverdiene som
er knyttet til berørte arealer. Feltarbeidet ble imidlertid utført litt tidlig i forhold til optimal sesong for
kartlegging av både flora og fuglefauna. På bakgrunn av områdets beskjedne størrelse, homogene
karakter (grasproduksjon) og at halvparten av arealet var nedbygd og fungerte som midlertidig riggområde, regnes kunnskapsnivået som godt. Føre-var-prinsippet, jf. § 9, vil derfor ikke bli tillagt vekt.

5. AVBØTENDE TILTAK
For å unngå eller begrense skade på naturmangfoldet, skal miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, samt lokalisering av tiltak, vurderes, jf. naturmangfoldloven § 12. På generelt grunnlag bør tiltak
utføres på en mest mulig skånsom måte for miljøet, og ulike løsninger vurderes med hensyn på blant
annet naturmangfold.
I anleggsfasen vil det – generelt – være aktuelt å ta hensyn til mulig hekkende fugler i planområdet,
så lenge arbeidet påbegynnes i yngletiden for fugl og andre viltarter, som her er april-juni. I denne
perioden bør sprengningsarbeid og andre særlig forstyrrende aktiviteter unngås i hele planområdet.
For dette aktuelle planområdet i Norheimsmarka vurderes risikoen for å skade viltet å være liten.
Av hensyn til generell fare for forurensing, må håndtering av avfall og tiltak mot forurensing være i
samsvar med gjeldende lover og forskrifter. En må ta særlige hensyn ved transport, oppbevaring og

11

bruk av olje, drivstoff og kjemikalier, samt sanitæravløp. Kjemikalier og drivstoff bør lagres slik at
volumet kan samles opp dersom det oppstår lekkasje.
Det er ikke realistisk å kunne ivareta opprinnelig vegetasjonen innenfor planområdet. En har imidlertid mulighet til å revegetere delområder som ikke blir bebygd, med trær og annen vegetasjon. Beplantningen bør skje slik at den bygger opp under, og fremmer, det naturlige biologiske mangfoldet i
området. Det bør tilstrebes bruk av blomsterplanter som kan tiltrekke pollinatorer som humler og
bier.
Det bør legges vekt på at det ikke skal tilføres nye fremmedarter til området, eller spres fremmedarter ut fra området. Den registrerte fremmedarten rødhyll bør fjernes fra planområdet på en forsvarlig måte som hindrer uønsket spredning. Ved revegetering/ tilsåing bør det være fokus på bruk av
stedegne arter.

6. KONKLUSJON
Virkningene av tiltaket må ses i lys av forvaltningsmålene for naturtyper (§ 4) og arter (§ 5), slik de
går fram av naturmangfoldloven (sitat):
– Mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er også at
økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt det anses rimelig.
– Artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige
bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå dette målet
ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene som de er
avhengige av.
– Forvaltningsmålet etter første ledd gjelder ikke for fremmede organismer.
Tiltaket skal vurderes i forhold til den samlede belastningen som et økosystem er, eller vil bli, utsatt
for, jf. naturmangfoldloven § 10. Arealene som planlegges utbygd, består av homogen dyrket mark
og et riggområde, begge med liten biologisk verdi. Området utgjør i dag et gradvis mindre restareal
innenfor et tidligere større jordbruksområde hvor det har blitt produsert gras. En utbygging vil medføre nær totalt tap av arealer, og dermed også betydelig forringelse av planområdets verdi som leveområde for planter og dyr. Samlet belastning vil imidlertid være avgrenset, siden berørt areal er lite
og de registrerte biologisk mangfoldverdiene er beskjedne.
Lokalisering av omsøkt tiltak vurderes derfor å være god, vurdert på bakgrunn av biologisk mangfoldinteresser.
Gjenværende, ubebygde arealer i planområdet vil få beskjeden størrelse, og vurderes å ikke være
store nok til at planområdets funksjon som leveområde, og eventuelt trekkområde, for ulike viltarter
kan opprettholdes. Siden dagens verdier for biologisk mangfold i området er svært beskjedne, vil tap
av disse arealene likevel ha begrenset negativ konsekvens for biologisk mangfoldverdier. Foreslåtte
avbøtende tiltak vil kunne bidra til å redusere skadevirkningene.
Den registrerte fremmedarten rødhyll (kategori SE; svært høy risiko), bør fjernes fra området som
planlegges utbygd på en forsvarlig måte som hindrer uønsket spredning. Det vil samtidig være viktig
at nye fremmedarter ikke tilføres planområdet i forbindelse med selve byggeprosessen.
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Nøkkeldata:
Rødlistearter* : Sikre feltregistreringer i 2021: Fiskemåke: Kategori NT; nær truet (påvirkningsfaktor;
påvirkning fra stedegne arter/ byttedyr/ næringskilde), stær; kategori NT; nær truet (påvirkningsfaktor; påvirkning på habitat, påvirkning utenfor Norge) og bergirisk; kategori NT; nær truet (påvirkningsfaktor; påvirkning utenfor Norge, påvirkning på habitat).
Fremmedarter* : Sikker feltregistrering i 2021: Rødhyll (kategori SE; svært høy risiko).
Andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse: Ingen
Utvalgte naturtyper (jf. forskrift av 13. mai 2011): Ingen
Verneområder: Ingen
Konsekvenser for inngrepsfrie naturområder (INON): Ingen
Verneplan for vassdrag/ prioriterte vassdrag: Ingen
Naturtyper: Ingen
Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks: Ingen
Truete vegetasjonstyper: Ingen
Rødlistede naturtyper: Ingen
Viktig/ svært viktig viltområde: Ingen
* ) Naturbase og Artskart viser et ytterligere antall arter som opptrer i nærområdet til planområdet, og
muligens innenfor (koordinatpresisjon 300 m).
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