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1. INNLEDNING/BAKGRUNN

I forbindelse med forslag til detaljregulering for turistformål ved Rosta - Lille Rostavann i Målselv 
kommune er det mottatt merknader fra Fylkesmannen i Troms vedrørende vurdering av konsekvenser 
for skogbruk og eksisterende skog i området. Det konkrete tiltaket som ønskes etablert i området er 
40 hytter for utleie, restaurant/servicebygg, ansatthybler, parkering og hundegård med tilhørende 
bygg. Det skal i tillegg tilrettelegges for ishotell. 

Fylkesmannen påpeker i sin merknad at ved vurdering av konsekvenser for skogsbruket er det viktig å 
vurdere skogsverdier over et langt tidsperspektiv. Videre påpeker de at skogsverdiene fremstår som 
underkommunisert og må ses i sammenheng med et større sammenhengende skogsområde langs 
vatnet. 

Dette notatet utreder derfor verdiene av skogen rundt Lille Rostavatn og i tiltaksområdet, samt 
skogens/områdets funksjon som økosystemtjeneste. En ser dermed både på skogbruket i et større 
perspektiv og områdets verdi som leveområde for arter og som friluftsområde. Det er gjort tilpasninger 
i planen for å unngå direkte arealtap av skog. Dette innebærer at negative konsekvenser blir redusert. 
Til slutt gjøres det en samlet vurdering av konsekvensene av tiltaket for skogen. 

Fylkesmannen mener også at kommunen må redegjøre for hva som har endret seg siden Statskog 
ønsket hyttefelt i området. Historikken for dette tiltaket er derfor nærmere omtalt i punkt 1.2.

1.1. Metodikk
Konsekvensutredningen utføres ofte etter en standardisert metode beskrevet i Statens Vegvesen sin 
Håndbok V712 (Statens Vegvesen 2018). Iht. ny versjon av V712 (2018) inngår ikke skogbruk lenger i 
det ikke-prissatte temaet «naturressurser». Virkningen av tapt areal og produksjon av skog beregnes 
nå i sammenheng med grunnerverv. Verdien av skogen rundt Lille Rostavatn og innenfor planområdet 
er her beregnet basert på prinsipper hentet fra faget skogsøkonomi. Videre er kjent kunnskap og 
eksisterende kartlegginger av verdiene rundt Lille Rostavatn beskrevet.

Innenfor planområdet er skogens verdi som ikke-prissatt verdi vurdert iht. tidligere versjon av V712 
(Tabell 1 og 2). 

Tabell 1 Verdi av skogbruksområder (ikke-prissatt) iht. V712 (versjon 2014)
Liten verdi Middels verdi Stor verdi
Skogsareal med lav bonitet. 
Skogsarealer med middels 
bonitet og vanskelige 
driftsforhold.

Større skogsarealer med 
middels bonitet og gode 
driftsforhold.
Skogsarealer med høy bonitet 
og vanskelige driftsforhold.

Større skogsarealer med høy 
bonitet og gode driftsforhold.

Tabell 2 Vurdering av omfang
Positivt omfang Liten/intet omfang Negativt omfang
Tiltaket vil øke 
ressursgrunnlagets omfang og 
/eller kvalitet

Tiltaket vil stort sett ikke endre 
ressursgrunnlagets omfang og 
/eller kvalitet

Tiltaket vil redusere 
ressursgrunnlagets omfang og 
/eller kvalitet

Men, skog har også funksjon som leveområde for andre arter, samt en økologisk verdi. I tillegg er derfor 
skogens funksjon som økosystemtjeneste innenfor planområdet vurdert i dette notatet. 
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Med økosystemtjenester menes alle goder og tjenester fra naturen som bidrar til folks velferd og 
livskvalitet, nå og i fremtiden. Naturen forsyner oss med en mengde goder som mat, rent vann, ren 
luft, medisiner, beskyttelse mot flom og uvær, karbonlagring, og rekreasjonstjenester som bading, 
fugletitting osv. Selv om vår velferd og livskvalitet er helt avhengig av disse økosystemtjenestene er 
dette goder som i hovedsak ikke omsettes og som derfor ikke har noen markedspris.

Utreding av skogen som en økosystemtjenester gjør det mulig å belyse eventuell påvirkning på 
skogsverdier i form av f.eks. arealbeslag, oppsplitting og fragmentering. For næringsinteresser knyttet 
til skog- og utmarksverdier er det også vurdert hvordan arealbeslag av skogsområde mht. viltverdier 
kan påvirkes.

Konsekvensene av tiltaket på friluftsliv og landskapsbilde er vurdert i planbeskrivelsen. Egne 
konsekvensutredninger er utarbeidet for temaene reindrift og naturmangfold. Det er også laget et 
notat for tema skogbruk. Notat om skogbruk beskriver områdets bonitet, hogstklassefordeling og 
skogsdrift. Disse er brukt som kunnskapsgrunnlag i denne rapporten.

1.2. Tidligere innspill om hyttefelt
Statskog har tidligere levert forslag om etablering av et hyttefelt (areal til fritidsformål) litt lenger øst 
ved Sjellodden. Innspillet ble vurdert av kommunen ifm. utarbeidelse av Kommuneplanens arealdel 
2009-2021.

I sin vurdering den gang beskriver kommunen dette området som del av et sammenhengende skog- 
og utmarksområde på sørsiden av Lille Rostavatn. Eiendommen er en ren skog- og utmarkseiendom, 
som består av lett tilgjengelig og lettdrevet middels og noe lav bonitet bar-/og lauvskog.  Området 
vurderes videre som verdifullt for skogdrift. Videre sier kommunen at det ikke er behov for flere 
hyttefelt i området de neste 10 årene, og tiltaket anbefales ikke (Målselv kommune, udatert).

Tabell 3 Konsekvensvurdering av innspill fra 2010
Utredningstema Verdi Konsekvens Data Kommentar
Naturverdier, biologisk mangfold D 0 2 Nina-rapport 46
Jord- og skog- og utmarksressurser A -3 2
Vilt- og fiskeressurser D 0 2 Hekkelokaliteter og spillplasser

Det er over ti år siden denne vurderingen ble foretatt, og det er derfor naturlig at kommunen nå 
vurderer det nye tiltaket ift. dagens behov og arealbruk i kommunen. Det nye tiltaket er heller ikke et 
rent hytteområde, men reguleres til fritids- og turistformål som har til hensikt å legge til rette for et 
næringstiltak i kommunen basert på utleiehytter og opplevelsesaktiviteter. Planforslaget åpner ikke 
for bygging av fritidsboliger.
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2. BESKRIVELSE AV SKOGSOMRÅDET RUNDT LILLE ROSTAVATN

Tidligere kartlegginger har funnet verdifulle naturtyper knytt til skog, hovedsakelig i områdene øst og 
sørøst for Lille Rostavatn. Under, oppsummeres funn fra tidligere kartlegginger i området rundt Lille 
Rostavatn, samt verdier innenfor planområdet.

2.1. Vern av skogsområder
I forbindelse arbeidet med vern av skogsområder, på Statskog SFs grunn, som har regional og nasjonal 
verdi i 2010, er også 9 områder i Målselv kommune utredet. Et av disse områdene ligger i tilknytting til 
Lille Rostavatn, men det ligger helt i sørøst (Rostadalen/Rostaåsen) mot svenskegrensen. Området ble 
foreslått vernet basert på funn av gammel furuskog og gråor-heggeskog. Området i Rostadalen ble tatt 
ut av prosessen, og er per i dag ikke vernet, mens Tverrelvdalen lenger øst er vernet (Birkeland et al., 
2010). 

2.2. Biologisk mangfold
Det er gjennomført en kartlegging av biologisk mangfold i Målselv kommune i 2010. I denne 
kartleggingen ble 45 naturtypelokaliteter, 23 viltområder og 88 rødlistearter registrert Et av områdene 
er lokalisert på østsiden av Lille Rostavatn. Dette området er kartlagt som naturtypen Bjørkeskog med 
høgstauder med verdi A – svært viktig naturtype, prioritert viltområde med verdi A – svært viktig 
viltområde (Strann et al., 2010).

 
Figur 1 Kartlagt naturtype (bjørkeskog med høgstauder) og prioritert viltområde på østsiden av Lille Rostavatn, 

og prioritert viltområde i Rostadalen til venstre.

2.3. Skogen rundt Lille Rostavatn
Skogen i planområdet er en del av et større sammenhengende skogsområde som bl.a. strekker seg 
rundt Lille Rostavatn (Figur 1). Skogen består hovedsakelig av furu- og bjørkeskog som strekker seg 
innover Rostadalen mot øst, Dividalen mot sør, Tamokdalen i nord og dalføret langs Målselva mot vest. 
Det er noen områder med innslag av blandingsskog og granskog, spesielt i sørøst og nordvest. 
Mye av skogen har særs høy og høy bonitet (Figur 2), men som en kan se på flyfotoet under, er 
terrenget svært bratt enkelte steder, spesielt på østsiden av vannet. Deler av skogsområdet, spesielt i 
sørøst, er kartlagt som naturtyper basert på vegetasjonskart fra NIBIO (Figur 3 og Figur 4).
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Figur 2 Flyfoto (2017) av Lille Rostavatn og skogsområdene rundt

Figur 3 Kartlagt skogsbonitet (AR50) rundt Lille Rostavatn (Kilde: NIBIO, 2020). Innenfor den røde firkanten er 
flere naturtyper i skog kartlagt basert på vegetasjonskart (Figur 4 for mer info). Planområdet ligger innenfor 

den svarte firkanten.
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Figur 4 Kartet viser følgende kartlagte naturtyper: rikmyr, gråor-heggeskog, bjørkeskog med høgstauder og rik 
sumpskog (helt eller delvis avlest fra vegetasjonskartet). Disse er viktige for biologisk mangfold.

Tabell 4 Oversikt over arealressurser innenfor skogsområdene rundt Lille Rostavatn (Kilde: NIBIO)
Område Totalt daa Arealressurs Daa

18 111

Produktiv skog
Uproduktiv skog
Åpen jorddekt fastmark
Myr

8 265,9
2 713,5
465,1
543,7

10 202,4

Produktiv skog
Uproduktiv skog
Åpen jorddekt fastmark
Myr

5 443,0
1 865,3

90,5
9,7

21 118,5

Produktiv skog
Uproduktiv skog
Åpen jorddekt fastmark
Myr

12 947,3
1 213,6
1 917,2
304,3
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2.4. Skog og biologisk mangfold rundt Lille Rostavatn
Skogen er et viktig leveområde for fugler og annet vilt, og innenfor naturtypen gammel boreal løvskog 
som er registrert på østsiden av Lille Rostavatn er følgende varmekjære fugler registrert: svarttrost, 
munk, hagesanger og gulsanger. Videre er både tretåspett og dvergspett registrert hekkende her. 
Botanikken i dette området er også rikt på en rekke fjellplanter, samt at der er betydelig innslag av død 
ved.

Figur 5 viser en oversikt over funn av rødlistearter og naturtyper rundt Lille Rostavatn. Det er gjort funn 
av 19 rødlistede fuglearter i området, samt karplantene småsøte, gulull og marisko og lavartene 
blanknål og tyrinål (begge innenfor planområdet). En artsliste er lagt ved i vedlegg 1. 

Følgende naturtyper er registrert: bekkekløft, gråor-heggeskog, gammel boreal løvskog, 
høystaudebjørkeskog, sørvendte berg og rasmarker, kalkskog og gammel barskog.

 
Figur 5 Funn av rødlistearter og naturtyper rundt Lille Rostavatn (Artsobservasjoner, 2020)

Området har en del hogstpåvirkning og annen kulturhistorisk bruk slik at gamle trær og strukturer i 
form av liggende død ved i begrenset grad forekommer. Døde stående trær forekommer bare spredt 
og forekomst av spesialiserte arter knyttet til stående død ved vil være avhengig av at slike elementer 
over tid nydannes i landskapet for øvrig, og at det er mulighet for spredning i landskapet over tid. 
Mulighetene for krevende arter å overleve på lengre sikt øker med tilgangen på og tettheten av 
substrat (død ved) i landskapet (Breili, 2020).

Av vilt er arealkrevende arter som gaupe (EN), bjørn (EN) og jerv (EN) kjent fra dalføret. Fra området 
er det også registrert oter (VU), og det vil fortrinnsvis være områder langs bredden av Lille Rostavatn 
og bekker/vassdrag som er av betydning for arten. I hvilken grad artene bruker området vil variere 
med årstider og livssyklus (Breili, 2019). 

Området vil som del av et større landskap kunne ha funksjon for forflytning av vilt, for eksempel for 
store rovdyr. For skoglevende fugl, som for eksempel orrfugl, storfugl, lirype og lavskrike, vil området 
inngå i en større landskapsøkologisk sammenheng, hvor området kan bli benyttet i deler av året eller 
til forflytning mellom delområder.

2.4.1. Kartlagte verdier innenfor planområdet
Det er utført en egen kartlegging av biologisk mangfold innenfor planområdet. Kartet under (Figur 6 
Kartlagte verdier i områdetFigur 6) viser kartlagte skogs-, natur- og friluftsverdier innenfor 
planområdet og i umiddelbar nærhet.
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     Høy verdi (naturtyper og friluftsområde)
     Middels verdi (skog)
     Lav verdi (skog)

Figur 6 Kartlagte verdier i området 

Arealet innenfor planområdet består av 36,57 daa skog med middels bonitet, 182,41 daa skog med lav 
bonitet og 3,94 daa uproduktiv skog, samt 0,08 daa myr.

Områder med høy verdi (røde)

 Områdene med kartlagt økologisk funksjonsområder for marisko (NT). 
 Lille Rostavatn, både mht. biologisk verdi og som et svært viktig friluftsområde.

Områder med middels verdi (oransje)

 Skogsområder med middels skogboniteten. Skog med forventet produksjonsevne for 
bartrevirke mellom 0,3-0,5 m3 per daa per år. Arealene er veinære, lett drivbare og det er 
allerede bygget 70 m skogsbilvei, med lasteplass langs offentlig vei, og en lett traktorvei inn i 
området for hogst av bjørk.

Områder med liten verdi (grønne)

 Skogsområder med lav bonitet. Skog med forventet produksjonsevne for bartrevirke under 0,3 
m3 per daa per år.
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3. VERDIVURDERING

3.1. Økonomisk verdi av skogen rundt Lille Rostavatn
Tabell 4 viser en oversikt over kartlagte arealressurser i området. Det er ca. 26 656 daa produktiv skog 
rundt Lille Rostavatn. At et skogsareal er "produktivt" innebærer at arealet produserer mer enn 1,0 
kubikkmeter trevirke per hektar1 per år, og at det er lønnsomt å drive skogbruk her (Statskog, 2020). 
Altså kan en anslå at skogsområdet rundt vannet produserer minimum 2665,6 kubikkmeter trevirke 
per hektar per år. 

Verdien av skog bestemmes først og fremst av mengden hogstmodent tømmer som står på arealet. 
Kvaliteten på trærne, hvor rettvokste og kvistfrie de er, og hvilket treslag - gran, furu eller lauvtre - 
betyr også en del. Videre må kostnaden for å få hogd tømmeret og brakt det fram til bilvei iberegnes. 
I bratt terreng og langt fra bilvei blir verdien relativt liten. I relativt lett terreng, og ikke for langt fra 
bilvei, kan det antydes en nettoverdi for skogeier på 150 - 200 kroner per kubikkmeter. 

I normal hogstmoden skog kan det stå fra 20 til 40 kubikkmeter nyttbart virke per mål (eller dekar). 
Dersom hele arealet består av hogstmoden skog med 20 kubikkmeter per dekar og en nettoverdi på 
for eksempel 150 kr per kubikkmeter, vil verdien av tømmeret bli ca. 3 000 kr per dekar eller ca. 450 
000 kr for 150 dekar. I tillegg vil arealet ha en verdi fordi det kan settes i gang ny skogproduksjon, nye 
trær som blir hogstmodne om 50 - 100 år. 

Antall år fra etablering av ny skog til hogstmodenhet bestemmes av kvaliteten på jordsmonnet i 
skogen, eller boniteten. Jo bedre jord, jo fortere vokser trærne både i høyde og i "bredde". Grovt 
tømmer er som regel mer verdifullt enn smått tømmer. Hvis hele arealet består av nylig etablert skog 
eller ung skog, blir verdien mye mindre. Da er det gjerne 50 - 100 år til skogen blir hogstmoden igjen, 
og en på ny kan få inntekter fra skogsarealet. En kan da regne på verdien av fremtidig netto 
hogstverdien ved hjelp av rente, diskontering2. 

Det er vanlig å bruke ca. 2,5 - 4 % rente i slike beregninger, og over så langt tidsrom vil rentefoten bety 
mye. En inntekt som ligger 75 år fram i tid, vil ved rentefot 3 % være verdt ca. 11 % av den fulle verdien 
om 75 år, se i en diskonteringstabell. 3 000 kr per dekar om 75 år har altså en nåverdi på ca. 330 kr per 
dekar. (Dette betyr at om du setter 330 kr i banken i dag til 3 % rente, vil du om 75 år ha en kapital på 
3 000 kr.) 

De fleste skoger i Norge består av en blanding av eldre og yngre skog og vi kan ut fra eksemplet antyde 
at verdien ligger et sted mellom 330 og 3 000 kr per dekar. I 2014 var den generelle omsetningsprisen 
for skog i Norge på 5 - 600 kr til kanskje 1 500 kr per dekar. Prinsippene og tallene her er hentet fra 
skogsøkonomi (Skogsnorge.no, 2014). 

Basert på at areal med produktiv skog produserer mer enn 1,0 kubikkmeter trevirke per hektar pr år 
kan en dermed anta at minsteverdien på skogen rundt Lille Rostavatn kan grovt beregnes til ca. 
400.000, - kr per år.3 Men, det er mange faktorer som vil påvirke den faktiske omsetningsprisen for 
skogen.  Området inneholder store skogsareal med god til særs god bonitet, og det antas dermed at 
produksjonsevnen vil være større enn 1 m3 per hekta per år. Samtidig ligger mye av skogen i bratt 
terreng, noe som vil føre til høye utgifter for å få hogd tømmeret og brakt det fram til bilvei. I tillegg er 
et av områdene kartlagt som svært viktige områder for biologisk mangfold der det anbefales at skogen 
ikke hogges (se Figur 1).

1 Hektar er 10 000 kvadratmeter. En hektar er altså 10 mål.
2 Å diskontere vil si å omregne en fremtidig verdi til nåverdi
3 Utregning: 1 kubikkmeter trevirke per ha per år x 150 kr per kubikkmeter x 2665,6 ha = 399840 kr per år.
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Beregninger fra Statskog sine eiendommer i området viser også at det er veldig små områder som 
består av hogstmoden skog i perioden 2020-2025 (Figur 7). Det antas dermed at lite av skogen rundt 
Rostavatn er hogstmoden. Eventuelt uttak av skog vil måtte foregå over et langt tidsperspektiv etter 
hvert som skogen blir hogstmoden, og eventuell hogst må kost/nytte beregnes mht. faktiske kostnader 
av uttak av tømmer. 

Figur 7 Oversikt over Statskogs eiendommer i området, biologisk viktig skog og potensiell hogst 2020-2025. 

Skal det sies noe mer eksakt om verdien av skogen, bør det utarbeides en skogbruksplan for området 
(Skogsnorge.no, 2014).

3.1.1. Økonomisk verdi av skogen innenfor planområdet
Planområdet er på 212,8 daa (areal) og Statskog anslår produksjonsevnen i planområdet til 0,2 
m3/daa/år. Produksjonsevnen for arealet er da 42,56 m3 per år (0,2 x 212,8). 

I relativt lett terreng, ikke for langt fra bilvei, er det i eksemplet ovenfor antydet en nettoverdi på 150 
- 200 kr per kubikkmeter. Her er det allerede anlagt skogsvei og traktorvei, og dersom en nettoverdi 
av 200 kr legges til grunn har skogen i planområdet en verdi på 8512 kr per år (42,56 m3 x 200 kr). 

Men, hvis en går ut ifra den generelle omsetningsprisen for skog i Norge fra 5-600 til 1 500 kr per dekar 
kan nåverdien av skogen beregnes til 21 280 – 63 840 kr per år4. 

Området har i dag en hogstklasse 3B, glissen bestand, med en alder på 40 år. Det vil være et minimum 
40-50 års perspektiv før ny hogst i dette området (Statskog).

4 500 kr per dekar x 212,8 daa = 100 400 kr
  1500 kr per dekar x 212,8 daa = 319 200 kr. 



NOTAT

side 11 av 17

3.1.2. Vurdering av økonomiske verdi
Totalt vil skogsarealene innenfor området bli redusert med ca. 28 daa. Dette utgjør under 7 % av 
planområdet og ca. 0,001 % av den totale eiendommen på ca. 1 911 519 862 m2 (seeiendom.no). 
Mesteparten av arealene som blir berørt er områder med lav bonitet.

Sett i sammenheng med skogområdet i sin helhet (skogsområdet rundt Lille Rostavatn), har skogen 
innenfor planområdet en liten økonomisk verdi. 

3.2. Vurdering av skogen som naturressurs iht. V712 (2014)
Skogen som naturressurs utenfor planområdet blir ikke berørt av tiltaket. Vurderingen av skogen som 
naturressurs gjøres derfor kun for skogen innenfor planområdet.

Skogsarealet som blir berørt av tiltaket er relativt lite (28 daa), og befinner seg i utkanten av et større 
sammenhengende skogsområde. Skogsarealet utgjør under 7 % av planområdet og ca. 0,001 % av den 
totale eiendommen på ca. 1 911 519 862 m2 (seeiendom.no). 

Mesteparten av arealene som blir berørt er områder med lav bonitet. Det er ingen skogdrift av 
betydning innenfor tiltaksområdet i dag, og det vil først være muligheter for uttak av hogstmoden skog 
om 40-50 år. Samlet vurderes skogbruksområder å ha liten verdi. 

Tiltaket vil stort sett ikke endre ressursgrunnlagets omfang og /eller kvalitet. Tiltaket vurderes til å gi 
et lite negativt omfang. 

Konsekvensgraden blir da:
Liten verdi og lite negativt omfang gir ubetydelig konsekvens (0).

3.3. Økosystemtjenester 
Økosystemtjenester deles ofte inn i henholdsvis støttende, forsynende, regulerende og 
opplevelses/kunnskapstjenester. Mat fra jord og hav er eksempler på viktige forsynende tjenester, 
mens rekreasjon og estetiske tjenester er viktige opplevelses- og kunnskapstjenester. Regulerende 
tjenester omfatter for eksempel skog og våtmarks evne til å binde klimagasser, og vegetasjonens 
bidrag til å redusere erosjon og fungere som vind- og støyskjerming. 

De støttende tjenestene, som også kalles grunnleggende livsprosesser, vurderes og verdsettes ikke for 
seg selv, men er nødvendige for alle de øvrige økosystemtjenestene og verdsettes via de andre 
økosystemtjenestene. Eksempel på støttende tjeneste er fotosyntese.

3.3.1. Skog som forsynende økosystemtjeneste
Forsynende 
økosystemtjenester

Forklaring Dekkes også av andre 
utredninger

 Økosystem 
påvirkes?

Matproduksjon fra jord 
og skog

Jordbruksprodukter, fisk 
og vilt, fôr til beitedyr og 
vilt (utmarksressurser)

Naturmangfold
Reindrift

Ja, skog

Råstoff fra jord og skog Bioenergi, tømmer Nei Ja, skog
Pollinering Verdien av at natur bidrar 

til å opprettholde 
pollinerende insekter

Naturmangfold Ja, skog

Den økonomiske verdien av skogen (tømmer) er beregnet ovenfor.
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3.3.1.1. Jakt og fiske
Området rundt Lille Rostavatn er ifølge Målselv jeger- og fiskerforening (pers. meld.) mye brukt både 
til elgjakt og småviltjakt, og det er sterke jaktinteresser i området. 

Lille Rostavatn er et godt røyevann og brukes både sommer og vinterstid til fiske. 

Tiltaket vil i liten grad påvirke mulighetene til å utøve jakt og fritidsfiske i området. 

3.3.1.2. Vilt
Det er store, sammenhengende skogsområder (landskapsøkologiske funksjonsområder) som er viktige 
for arter som bruker store arealer i sin livssyklus (f.eks. storvilt og rovdyr). Området som helhet fremgår 
som lite påvirket og en kan anta at området er stille og fredelig for vilt. Dette gjelder hovedsakelig 
området som helhet, som en større sammenhengende skog, der blant annet gammelskog er viktig for 
en rekke arter knyttet til dette miljøet. Særlig området på østsiden av Lille Rostavatn innehar store 
viltverdier. Området generelt er viktige leve- og beiteområder for spesielt tamrein og elg, og skogsfugl, 
og området brukes også av arealkrevende arter som gaupe (EN), bjørn (EN) og jerv (EN).

For utmarksressursene som nyter godt av økosystemtjenestene til de store skogsområdene er det ikke 
nødvendigvis områdene med gammelskog som er av størst verdi. For eksempelvis hjort er ungskog 
positivt, mens for storfugl er andel gammelskog på landskapsnivå viktig. 

Det sammenhengende skogsarealene (produktiv + uproduktiv skog), uavhengig av alder/hogstklasse 
og der det er registrert viktige viltområder har derfor en verdi også utenom den økonomiske verdien 
av skogbruket. 

Innenfor planområdet er det ikke kjent lokaliteter eller strukturer med spesiell funksjon for fugl eller 
annet vilt (Breili, 2019). 

Tiltakets vil i liten grad påvirke det store, sammenhengende skogsområdet (leveområder for vilt). 

3.3.1.3. Fôr til beitedyr
Det er utarbeidet en egen konsekvensvurdering av tiltaket mht. reindrift. Område brukes til 
kalvingsområde for de svenske samebyene Lainiovuoma og Könkämä, og Nord-Senja reinbeitedistrikt 
har rettigheter til vinterbeiter på arealene som forventes å bli berørt. Konsekvensutredningen 
konkluderer da med at konsekvensgraden er «kritisk negativ konsekvens» for tema reindrift. Dette er 
begrunnet med at driften av anlegget vil forstyrre reinen. Men, fjerning av skogen innenfor 
planområdet vil ikke påvirke reindrift i seg selv.

Tiltakets vil i liten grad påvirke det store, sammenhengende skogsområdet (fôr til beitedyr). 

3.3.1.4. Naturmangfold
Påvirkning av tiltaket på naturmangfold behandles i konsekvensvurderingen for naturmangfold. Det 
kan ikke utelukkes at fuglebiotopen ved Lombola kan bli påvirket av økt aktivitet i form av ferdsel med 
båt og fiske, en øvrige kartlagte naturtyper knyttet til skog vil ikke påvirkes av tiltaket.

Påvirkning av funksjonsområde for marisko, viltbiotop, landskapsøkologi og vannmiljø vurderes samlet 
til noe miljøskade.
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3.3.1.5. Pollinering
Pollinerende insekter er også tilknyttet skogsområder og det er trolig flere hundre ulike insektarter 
som kan finnes i skogsmiljøer i Norge (Lindhjem, 2012).  Hvis vi ser på bier på nasjonalt nivå er det 55 
arter som er avhengig av død ved som reirplass. Disse finnes ofte i åpne skogsmiljøer/kulturlandskap 
med trær, der de hekker i enkelttrær, død-ved elementer eller tømmervegger som ligger soleksponert. 
I tillegg finnes en håndfull bier som hekker i jorda (spesielt i sandjord), men som også forekommer i 
åpne skogsmiljøer. Humler er i tillegg en dominerende gruppe i skog og skogkanter der minst 2/3 av 
de norske artene (34 i alt) kan finnes i tilknytning til skog (Lindhjem, 2012).  

Insekter er ikke kartlagt, så påvirkning på pollinering er ukjent, men ansees som liten basert på tiltakets 
omfang.

3.3.2. Skog som regulerende økosystemtjenester
Regulerende 
økosystemtjenester 

Forklaring Dekkes av andre 
dokument 

Økosystem 
påvirkes? 

Klimaregulering, herunder 
karbonlagring og 
karbonbinding 

Verdien av at natur som 
skog og myr har viktige 
funksjoner for lagring av 
karbon 

Nei  Ja, skog, 

Skogøkosystemene bidrar på flere måter til å motvirke klimaendringer ved å både være karbonlager 
og ved karbondeponering (opptak av CO2 i vegetasjon). Middelaldrende skog (30-70 år) har høyest 
veksthastighet og ser ut til å være best til å deponere karbon (Lindhjem, 2012). For 
karbonlagring/opptak og naturmangfold har også kvaliteten på skogen betydning for hvor gode 
tjenester som leveres. Skogtypenes anslåtte verdi for naturmangfoldet sammenfaller nokså godt med 
skogtypenes verdi for årlig CO2-opptak per arealenhet, og med noen unntak, også for karbonlager per 
arealenhet. Spesielt rik barskog og eldre løvskog med edelløvtrær har stor verdi både for 
naturmangfoldet som karbonlager og for opptak av CO2 per arealenhet (Lindhjem, 2012). 

Tiltaket omfatter ikke nedbygging av store skogs- og myrområder, så tiltakets påvirkning på områdets 
evne til klimaregulering og karbonbinding ansees som liten.

3.3.3. Skog som kunnskaps- og opplevelsestjeneste
Kunnskaps- og 
opplevelsestjenester

Forklaring Dekkes av andre 
dokument

Økosystem 
påvirkes?

Rekreasjon og friluftsliv Flere former for 
friluftsliv, herunder 
jakt, fritidsfiske, turer i 
skog og mark, bading, 
fugletitting

Planbeskrivelse
(friluftsliv)

Ja, 
rekreasjonsarealer, 
jakt og fritidsfiske,
friluftsområde

Estetiske verdier Verdien av å se og 
oppleve landskap, 
byrom etc.

Planbeskrivelse
(Landskapsbilde)

Ja,
skogsområde

Området har gode muligheter for allsidig bruk innen friluftsliv. Konsekvensene for friluftsliv og 
landskap er beskrevet i planbeskrivelsen, og tjenesten blir ikke nærmere vurdert her. Tiltaket er 
tilpasset landskapet og eventuell økt fiske i Lille Rostavatn som følge av tiltaket vil ikke få konsekvenser 
for friluftsliv. 

Det er trolig svært store samfunnsmessige verdier knyttet til økt aktivitet som følge av mer og/eller 
bedre tilrettelagt grønnstruktur i folks nærområder (Magnussen, 2015). Men, betydningen av 
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grønnstruktur er nok størst der det er mange folk og få alternative grøntområder. Derfor har dette 
temaet størst relevans for de større byene og tettstedene i landet (Magnussen, 2015). 

3.3.4. Vurdering av skogen som økosystemtjeneste
Planområdet beslaglegger et svært lite område av det sammenhengende skogsområdet. Videre, ligger 
planområdet i den delen av skogsområdet med færrest verdier mht. økosystemtjenester.
Noe påvirkning kan forventes på følgende økosystemtjenester; klimaregulering (herunder 
karbonlagring/karbonbinding), og forsyningstjenester fra skog/utmark og noe flom- og 
vannhåndtering (ref. konsekvensvurdering for naturmangfold). Øvrige konsekvenser for 
naturmangfold er utredet i egen rapport.

Hyttene er tenkt bygd med minst mulig terrenginngrep (kun tre punkt i bakken), men en vil likevel 
kunne forvente noe redusert evne til klimaregulering og karbonbinding som følge av nedbygging av et 
lite skogsområde.

 Blant de forsynende økosystemtjenestene som avhenger av store skogsområder (tømmer, vilt etc.) er 
det ikke et stort område av det sammenhengende skogsområde som blir berørt, og det vurderes 
dermed til at fragmentering og nye barrierer ikke vil redusere funksjonen til skogøkosystemene med 
mer enn en liten negativ konsekvens. 

Det er vurdert at skogen som økosystemtjenester ikke vil bli så forringet at de ikke lenger vil kunne gi 
sine tjenester.

4. OPPSUMMERING OG AVBØTENDE TILTAK

Konsekvenser av planforslaget på skogsområdet innenfor planområdet er oppsummert under:

Tema Verdi Påvirkning Konsekvens
Økonomisk verdi Liten Liten Liten
Naturressurs Liten Lite omfang Ubetydelig
Økosystemtjeneste:
Jakt og fiske Liten Liten/ingen Liten
Viltområde Liten Ubetydelig Liten
Fôr til beitedyr (rein) Liten Liten Liten
Pollinering Liten Liten Liten
Klimaregulering Liten Liten Liten
Kunnskap/opplevelse Liten Liten Liten

4.1. Avbøtende tiltak
Flere avbøtende tiltak er allerede innarbeidet i planen:

 Funksjonsområdene for marisko er satt av til hensynssoner for bevaring av naturmiljø.

 For å ta hensyn til reindriften og begrense forstyrrelsene tiltaket kan ha på reindriftsnæringen 
skal ikke hunder oppholde seg i området på vår og sommer. 

 Det vil i tillegg være mindre næringsaktivitet på området i den kritiske perioden hvor området 
brukes av svensk reindrift og er et hovedkalvingsland for samebyen, ettersom både hundegård 
og ishotell vil være vintersesong-basert. Anlegget planlegges helt stengt i perioden 1.mai-
20.juni. 
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 Sommeraktiviteter som tilbys besøkende skal ta hensyn til eventuelle reinsdyr og spesielt 
støyende aktiviteter skal ikke tilbys på denne årstiden.

 Ny bebyggelse vil bli tilpasset landskapet med hensyn til både høyder og utforming, og vil synes 
lite i landskapet. Ny adkomstveg og undergang vil få estetiske konsekvenser for landskapet på 
de områdene som må graves eller skjæres. Det stilles krav i bestemmelsene om revegetering 
av landskapet etter tiltak.

 Tiltakshaver vil også bidra til tilrettelegging av stier med klopping og kanalisering til kjente 
turmål, eller andre turmål i området, uavhengig om stiene går i planområdet eller ikke. Tiltaket 
vil i tillegg tilrettelegge for parkeringsplasser. Dersom plassene er ledige kan disse brukes som 
utfartsparkeringsplasser av allmennheten hvis det er ønskelig.

 Nedenfor fylkesvegen ønsker tiltakshaver å tilrettelegge for friluftsliv, med bl.a. sti og bålplass 
som kan brukes av lokalbefolkningen og tilreisende uavhengig av om de er besøkende på 
anlegget eller ikke. En tilrettelagt bålplass vil sette mindre spor på naturen enn om alle som 
bruker området lager hvert sitt bål. Strandsonen skal ikke privatiseres. 

 Når det gjelder skogsdrift skal det settes krav om at adkomst til omkring- og bakenforliggende 
skogareal sikres igjennom reguleringsområdet, enten ved at skogbruket kan benytte dagens 
vegsystem eller tilsvarende.

 For å ikke hindre fremtidig skogsdrift i området er det i kontrakten mellom eier og leietaker 
satt opp flere punkt for å bevare området. Leietaker skal bl.a. unngå skade på grunn og 
vegetasjon, og så langt det lar seg gjøre skal barmarkskjøring unngås. Kjøring over våtmark 
tillates ikke. Ved opphør av kontrakten skal arealet tilbakeføres sin opprinnelige stand uten 
ugrunnet opphold. Videre er det i kontrakten bestemmelser om bl.a. hogst og virke. 

5. KONKLUSJON

Skogen som blir berørt har hovedsakelig lav bonitet og lav produksjonsevne. Traktorvegen inn og 
gjennom området gjør området noe verdifullt for å kunne drive med skogsdrift, men planområdet i 
seg selv har liten verdi for skogsbruk, selv med en lang tidshorisont, ettersom boniteten hovedsakelig 
er lav. Sammenlignet med det større sammenhengende skogsområdet har selve planområdet liten 
verdi, både med hensyn til økonomi, naturressurs og områdets økosystemtjenester.  

De avbøtende tiltakene gjør at konsekvensene for skogen som leveområde for dyr og planter er 
ivaretatt, og områdets funksjon som beiteområde for rein er også ivaretatt. Økt tilretteleggingen vil 
være positivt for friluftslivet.

Dersom adkomst til omkring- og bakenforliggende skogareal sikres igjennom reguleringsområdet, 
enten ved at skogbruket kan benytte dagens vegsystem og/eller nytt vegsystem regnes konsekvensene 
for skogsdriften som følge av tiltaket som svært lave. 
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