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FORORD 

I forbindelse med reguleringsplanarbeid for Rosta – Lille Rostavatn i Målselv kommune har 

Anders Breili vært engasjert som frilans-biolog av Asplan Viak AS. Kontaktperson hos 

oppdragsgiver har vært Claire Kvalheim Kieffer. 

 

Lillehammer, 5. juli 2020 

 

Anders Breili 
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SAMMENDRAG 

I forbindelse med detaljregulering for Rosta – Lille Rostavatn i Målselv kommune er det 

gjennomført en konsekvensvurdering for temaet naturmangfold. 

 

Det er registrert funksjonsområder for marisko og enkelte andre rødlistearter i tilknytning til 

planområdet. I influensområdet for øvrig er det avgrenset et funksjonsområde for vannfugl 

ved Lombola ved utløpet av Lille Rostavatn.  

 

Konsekvensutredningen følger metodikken i Vegvesenets Håndbok V712 for 

konsekvensanalyser. Konsekvenser for registrerte verdier er vurdert med hensyn på arealtap, 

biotopreduksjon, hydrologiske endringer, bruk/slitasje og forstyrrelse som følge av økt 

aktivitet. 0-alternativet er definert som at eksisterende forhold i influensområdet 

opprettholdes som i dag. 

 

Det er gjort tilpasninger i planen for å unngå direkte arealtap og biotopreduksjon for 

funksjonsområder for marisko. Dette innebærer at negative konsekvenser blir redusert. 

Negative effekter av en utbygging vil kunne være endringer i hydrologi, samt bruk og 

aktiviteter. Konsekvensgraden av planforslaget vurderes samlet sett som «noe miljøskade».  

 

Avbøtende tiltak er diskutert. Det vil være viktig å unngå utilsiktet aktivitet i form av hogst og 

etablering av traséer (snøscooter, hundekjøring, ATV) i funksjonsområdene for marisko. 

Avbøtende tiltak for å redusere forstyrrelse av reindrifta i kalvingsperioden vil også kunne 

begrense risikoen for forstyrrelse av fugl på vårtrekk. 

 

Planforslaget er vurdert opp mot NML §§8-12. Det vurderes at kunnskapsgrunnlaget og føre-

var-prinsippet er ivaretatt.  
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1. INNLEDNING 

Tromsø Ice Domes AS ønsker å etablere hytter for utleie, restaurant/servicebygg, 

ansatthybler, parkering og hundegård og ishotell på deler av eiendommen 95/1 ved Lille 

Rostavatn i Målselv kommune. Det er derfor igangsatt et reguleringsplanarbeid for å legge til 

rette for dette. I forbindelse med reguleringsplanarbeidet er det gjennomført en 

konsekvensvurdering for temaet naturmangfold. 

 

Planområdet ligger på sørsiden av Lille Rostavatn i østre deler av Målselv kommune. 

Planområdet er ca. 250 daa. 

 

 
Figur 1. Planområdet angitt med svart avgrensning. 

 

 

2. METODE 

2.1 Kartlegging 

Området ble undersøkt i felt 17. september 2019. Feltundersøkelsen hadde til hensikt å 

avdekke om det forekommer verdifulle naturtyper og artsforekomster som kan bli berørt i 

forbindelse med utbygging. 
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Undersøkelsen har omfattet kartlegging av områder som er spesielt viktige for bevaring av 

biologisk mangfold (viktige naturtyper) etter DN-håndbok 13 (Direktoratet for 

Naturforvaltning 2007) inkludert oppdaterte faktaark, samt kartlegging av forekomster av 

rødlistearter. Rødlistekategorier følger den seneste utgaven av den norske rødlista (Henriksen 

og Hilmo 2015).  

 

Naturbase (http://kart.naturbase.no/) og Artskart (https://artskart.artsdatabanken.no/) er 

sjekket når det gjelder opplysninger om naturmangfold i området. Det er gjort et generelt søk 

etter litteratur som eventuelt kan inneha relevante opplysninger om naturmiljøet i området.  

 

Undersøkelsesområdet omfatter planområdet og områder i umiddelbar tilknytning til 

planområdet.  

 

Artsfunn fra feltarbeidet i september 2019 er registrert med håndholdt GPS og lagt inn i 

Artsobservasjoner (https://www.artsobservasjoner.no/).  

 

Med bakgrunn i registreringene som er gjort i forbindelse med feltundersøkelsen og 

eksisterende kunnskapsgrunnlag er det gjort en vurdering av virkninger på naturmangfold, 

mulige avbøtende tiltak, samt en vurdering etter naturmangfoldloven. 

 

2.2 Vurdering av konsekvenser 

Konsekvensutredningen er basert på en standardisert tretrinns metode beskrevet i Statens 

Vegvesen sin Håndbok V712 (Statens Vegvesen 2018). Metoden er i utgangspunktet utviklet 

for vegutbygginger, men er også anvendbar for andre typer utbygginger.  

1. Planområdet og tilgrensende områder som kan bli berørt som følge av 

tiltak/aktiviteter utgjør til sammen et influensområde. Innenfor influensområdet er 

kartlagte naturverdier verdisatt langs en skala fra liten til stor verdi. Verdi er gitt ut 

fra verdikriterier i Håndbok V712 (figur 2). 

2. Vurdering av utbyggingens/tiltakets påvirkning. Endringer vurderes i forhold til et 0-

alternativ som tar utgangspunkt i at utbyggingen ikke gjennomføres. Skala og 

kriterier for vurdering av påvirkning er gitt i Håndbok V712 (figur 3 og 4). 

3. Konsekvens fremkommer ved at verdien og utbyggingens påvirkning kombineres i en 

«konsekvensvifte» (figur 5). 

Det gjøres til slutt en samlet vurdering av konsekvens for planområdet/influensområdet. 

http://kart.naturbase.no/
https://artskart.artsdatabanken.no/
https://www.artsobservasjoner.no/
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Figur 2. Verdikriterier (Statens Vegvesen 2018). 
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Figur 3. Skala for vurdering av påvirkning (Statens Vegvesen 2018). 

 

 

Figur 4. Veiledning for påvirkning (Statens Vegvesen 2018). 
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Figur 5. Konsekvensvifte. Konsekvensen for et delområde framkommer ved å sammenholde grad av verdi i x-
aksen med grad av påvirkning i y-aksen (Statens Vegvesen 2018). 

 

 

3. OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING 

3.1  Naturgrunnlag 

Området ligger slakt nord-/nordøstvendt i høydelaget 100-175 moh., i nordboreal 

vegetasjonssone og bioklimatisk overgangsseksjon (OC) (Artsdatabanken 2020). Området 

grenser i nedkant mot Lille Rostavatn. I følge berggrunnskart (NGU 2019a) består berggrunnen 

av glimmerskifer. Berggrunnen er overdekket av usammenhengende eller tynt morenedekke 

(NGU 2019b). 

 

Rostadalsveien (fv. 7824) fra Øverbygd mot Rostadalen går gjennom nedre del av 

planområdet. I øvre deler av planområdet går det også en høyspentlinje. Det ligger enkelte 

fritidsboliger nær planområdet, i hovedsak langs bredden av Lille Rostavatn. Området er ellers 

relativt lite berørt av tekniske inngrep. Det er i nyere tid etablert en trasé for traktor gjennom 

i østlige deler av planområdet, opparbeidet en velteplass for tømmer langs hovedvegen, samt 

utført noe hogst. I deler av området ble det påvist enkelte eldre grøftinger av myr. Området 

som helhet fremstår som en del påvirket av eldre hogster og skogen er i hovedsak biologisk 

ung skog. 

 

Dominerende treslag i området er furu og bjørk. Rogn forekommer spredt, i tillegg til enkelte 

trær og busker av selje og osp. Stedvis forekommer fuktige sig og høystaudepartier med større 

innslag av gråor og selje. I busksjiktet forekommer partivis einer og vier i fuktige partier. Det 

er generelt lite liggende dødved og dermed dårlig grunnlag for vedlevende sopp og andre 
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organismer som er knyttet til dødved. Svært sparsomme innslag av stående dødved i form av 

furugadd/kelofuru og høystubber ble imidlertid påvist. 

 

Berggrunnen som består av glimmerskifer er kalkholdig og gir opphav til baserike forhold. 

Berggrunnen er imidlertid overdekket av morene og i det er i mye av området dominans av 

lite krevende vegetasjon bestående av bærlyngskog med blåbær (Vaccinium myrtillus), 

fjellkrekling (Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum), tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) og 

skrubbær (Chamaepericlymenum suecicum). Der grunnvannet når frem i markoverflaten er 

det imidlertid rike fuktsig og høystaudevegetasjon med til dels krevende karplanter og moser. 

I flatere partier og forsenkninger forekommer stedvis innslag av rikmyr. Dette gjør at området 

fremstår som mosaikkpreget med betydelige vekslinger både når det gjelder markfuktighet og 

tilgang på mineralnæringsstoffer. 

 

I forbindelse med handlingsplan for kalksjøer er det gjort undersøkelser av Lille Rostavatn 

(Langangen 2014). Vannet er ikke karakterisert som en kalksjø, men kalkinnholdet er meget 

høyt. 

 

 
Figur 6. Traktorveg øst i planområdet. 

 

 

3.2 Vegetasjon, naturtyper og artsmangfold 

Området er fra tidligere lite undersøkt når det gjelder naturmangfold og det er ikke registrert 

naturtypelokaliteter i Naturbase fra området. I Artskart (Artsdatabanken 2020) er det angitt 
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en tidligere registrering av rødlistearten marisko (Cypripedium calceolus) (NT – nær truet). 

Funnet er gjort i 1981 og er unøyaktig angitt. Også et funn av furusotbeger (Cyphelium 

pinicola) (VU – sårbar) fra 1985 er å anse som unøyaktig angitt. Det er i tillegg registreringer 

av en del karplantearter fra rett utenfor planområdet, deriblant flere forekomster av marisko, 

samt enkelte andre rødlistede og krevende arter. Disse funnene er av nyere dato og angitt 

med vesentlig større nøyaktighet enn artsfunnene fra 1980-tallet. 

 

I tilknytning til rike fuktsig og rikmyr ble det ved feltarbeidet gjort flere funn av marisko (NT). 

Lengst vest i planområdet ble det sammen med marisko også funnet gulmyrull (Eriophorum 

brachyantherum) (VU) i et mindre parti med rikmyr som strekker seg delvis utenfor 

planområdet. I de rike fuktsigene finnes en rekke andre krevende karplanter og moser, som 

dvergjamne (Selaginella selaginoides), jåblom (Parnassia palustris), bjønnbrodd (Tofieldia 

pusilla), brudespore (Gymnadenia conopsea), særbustarr (Carex dioica), hårstarr (Carex 

capillaris), gulstarr (Carex flava), dvergsnelle (Equisetum scirpoides), fjelltistel (Saussurea 

alpina), fjellfrøstjerne (Thalictrum alpinum), svarttopp (Bartsia alpina), fjell-lok (Cystopteris 

montana), gullmose (Tomentypnum nitens), piperensermose (Paludella squarrosa), 

rosetorvmose (Sphagnum warnstorfii) og kloskjeggmose (Barbilophozia quadriloba). Partivis 

forekommer også sig med større preg av høystauder, med arter som hvitbladtistel (Cirsium 

heterophyllum), ballblom (Trollius europaeus), skogstorkenebb (Geranium sylvaticum) og 

teiebær (Rubus saxatilis). I rike fuktsig og rikmyr kan det være et visst potensiale for ytterligere 

krevende arter, spesielt når det gjelder enkelte moser. På steder hvor det er spor av tidligere 

grøfting av myr og fuktsig, kan grøftingen ha ført til at artsmangfoldet er noe utarmet. I 

partiene med marisko i de nedre delene av planområdet og lengst vest i planområdet er 

imidlertid de rike fuktsigene i hovedsak intakte. 

 

Rike fuktsig og rikmyr forekommer flekkvis og i mosaikk med skog med fattig preg. Det er 

derfor ikke vurdert som hensiktsmessig å utfigurere rike fuktsig og rikmyr som 

naturtypelokaliteter etter DN-håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2007). Ettersom 

de baserike forholdene først og fremst er knyttet til fuktsig og rikmyr er det heller ikke naturlig 

å avgrense partier av skogen som kalkskog slik naturtypen er definert (Miljødirektoratet 2015). 

Ettersom det er verdifullt biologisk mangfold med forekomster av marisko knyttet til de rike 

fuktsigene er det i stedet for å avgrense naturtypelokaliteter valgt å avgrense økologiske 

funksjonsområder (Statens Vegvesen 2018) for marisko. Ut fra funnstedene av marisko er det 

avgrenset tre økologiske funksjonsområder, henholdsvis to områder på oversiden av 

Rostadalsveien, og ett funksjonsområde mellom Rostadalsveien og bredden av Lille Rostavatn 

(figur 11). 
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Figur 7. Lengst vest i planområdet ble marisko påvist i krattbevokst myrkant/fuktsig.  

 

 
Figur 8. Marisko forekommer i rike fuktsig i mosaikk med bjørk- og furuskog. 
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Figur 9. En marisko-forekomst ble påvist mellom hovedveien og Lille Rostavatn.  

 

 
Figur 10. Marisko-plantene var til dels begynt å visne og var trolig noe påvirket av frost på tidspunktet da 
feltundersøkelsene ble gjennomført.  
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Figur 11. Funnsteder for marisko er angitt med røde punkter. Funksjonsområder er angitt med skravur. 

 

 

I en myrkant, til dels utenfor kanten av planområdet i vest, ble det gjort funn av rødlistede 

knappenålslav som blanknål (Calicium denigratum) (NT) og tyrinål (Chaenothecopsis fennica) 

(NT) på død ved av furu (høystubber og gadd). Innslaget av død ved av furu innenfor 

planområdet er svært begrenset og artene er avhengig av kontinuerlig tilgang på egnet 

substrat for å kunne overleve på sikt. Dette innebærer at disse artene trolig ikke har 

livskraftige forekomster innenfor området. 

 

Ettersom det er angitt en tidligere registrering av furusotbeger (Cyphelium inquinans) (VU) i 

Artskart ble arten ettersøkt på død ved av furu i området. Arten ble ikke påvist noe sted i 

området og det vurderes i liten grad å være egnet substrat for arten innenfor planområdet, 

og sannsynligvis er det tidligere funnet gjort utenfor planområdet.  
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Figur 12. Furugadd med forekomst av knappenålslavene blanknål (NT) og tyrinål (NT) ved utkanten av 
planområdet i vest. Innslag av dødved forekommer i svært begrenset omfang i planområdet. 

 

 

Det vurderes ikke å være grunnlag for å skille ut noen områder med sparsomme innslag av 

dødved av furu som naturtypelokaliteter med gammelskog. Funnene av rødlistede 

knappenålslav er i nær tilknytning til noen av funnene av marisko og inngår derfor i et av 

funksjonsområdene for marisko. 

 

I området finnes også en del små bergvegger som består av granatglimmerskifer og 

kalkglimmerskifer. Slike bergvegger har innslag av en del basekrevende mosearter, men 

spesielt sjeldne og krevende arter ble imidlertid ikke påvist, og potensialet for slike vurderes 

som begrenset.  

 

For insekter er kunnskapsgrunnlaget svært begrenset. Generelt sett er det likevel lite trolig at 

området har spesiell verdi for insekter. 
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Figur 13. Mindre bergvegg øst i planområdet, samt innslag av gråor langs bekk til høyre i bildet. 

 

 
Figur 14. Bredden av Lille Rostavatn har innslag av plater/blokker av skifer og mindre berg/bergvegger. 
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3.3  Vilt 

Innenfor planområdet er det ikke kjent lokaliteter eller strukturer med spesiell funksjon for 

fugl eller annet vilt. 

 

I tilknytning til Lille Rostavatn er det en del registreringer i Artskart av fugl fra området ved 

Lombola ved utløpet av vannet (Artsdatabanken 2020). Registreringer omfatter arter som 

horndykker (VU), lappfiskand (VU), sjøorre (VU), svartand (NT), havelle (NT), sivspurv (NT) og 

smålom, samt flere vadere og andre andefugler. Ut fra registreringene i Artskart vurderes 

Lombola-området å ha en viktig funksjon for vårtrekket, mens eventuell funksjon som 

hekkeområde for noen av artene som er registrert er vanskeligere å vurdere. Området kan ha 

betydning for trekk på en regional skala, men kunnskapsgrunnlaget rundt dette er noe 

begrenset. 

 

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.  

 

 
Figur 15. Lombola ved utløpet av Lille Rostavatn er avgrenset som funksjonsområde for vannfugl (grønn 
skravur). Planområder er angitt med svart avgrensning i sørøst. 
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3.4  Vannmiljø 

Av vassdrag er det en bekk i østre kant av planområdet. Bekken er liten og det er usikkert om 

den nedre delen av bekken kan ha noen funksjon for fisk. Bekkedraget er utenom eksisterende 

vegkryssing i nedre deler lite påvirket.  

 

Lille Rostavatn har ifølge Vann-nett god økologisk tilstand. Det er registrert røye, ørret, harr 

og lake i vannet. 

 

3.5 Landskapsøkologi 

Planområdet ligger på sørsiden av Lille Rostavatn og inngår i et større område med furu- og 

bjørkeskog som strekker seg innover Rostadalen mot øst, Dividalen mot sør, Tamokdalen i 

nord og dalføret langs Målselva mot vest. Innenfor området har det vært 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. 

 

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.  

 

3.6 Områdets verdi 

De klareste verdiene med hensyn på naturmiljø i selve planområdet vurderes å være knyttet 

til de rike fuktsigene med forekomster av marisko. Marisko er en art i rødlistekategori NT, men 

enkelte andre arter i rødlistekategori VU trekker verdivurderingen opp. Funksjonsområdene 

for marisko er derfor gitt stor verdi ut fra verdikriteriene (figur 2).  

 

Lombola-området ligger utenfor planområdet. Det er valgt å innlemme dette i 

influensområdet, da utbygging til turistformål kan medføre økt aktivitet i nærområdene. 

Lombola-området er gitt stor verdi. Dette begrunnes med at området har funksjon for flere 

rødlistede og krevende arter av vannfugl.  

 

Landskapsøkologisk (herunder funksjon for vilt) vurderes områdets verdi som middels. Dette 

begrunnes med at influensområdet har begrenset innslag av viktige strukturer, ikke omfatter 

spesielle landskapsstrukturer som binder sammen landskapet, er av begrenset størrelse og 

vurderes å ha tilsvarende habitatkvalitet som tilgrensende områder. 

 

Vannmiljø gis stor verdi. Dette begrunnes med god at Lille Rostavatn har god økologisk status 

og er lite preget av inngrep. 
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4. PÅVIRKNING 

Påvirkning på naturmiljøet er vurdert ut fra planavgrensning, planbeskrivelse og forslag til 

utbyggingsmønster (landskapsplan datert 31.03.2020). 

 

4.1 Funksjonsområder for marisko 

Utbygging til turistformål vil kunne medføre direkte arealtap og biotopreduksjon. Uten at det 

gjøres tiltak for å ivareta marisko vil en utbygging i området kunne føre til at miljøer for 

marisko fysisk forsvinner, eller at miljøet hvor marisko finnes blir endret slik at grunnlaget for 

marisko (og andre krevende arter) reduseres. Landskapsplanen og reguleringsplanen er 

imidlertid tilpasset funksjonsområdene for marisko. Marisko forutsettes derfor ikke å bli 

direkte berørt av direkte inngrep. 

 

Da forekomstene av marisko er knyttet til rike sig, vil inngrep som endrer 

grunnvannsstrømmen kunne være negativt for arten. Omfattende gravearbeider i forbindelse 

med etablering av veger, bebyggelse og VA-grøfter oppstrøms funksjonsområdene vil kunne 

endre grunnvannsstrømmen, men det skal trolig omfattende inngrep til for at dette skal kunne 

gi vesentlige virkninger. Det ene funksjonsområdet for marisko ligger på nedsiden av 

Rostadalsvegen uten at byggingen av vegen synes å ha hatt større innvirkning på 

mariskoforekomsten. 

 

Sammen med eventuelle andre marisko-forekomster i nærområdet til planområdet utgjør 

forekomstene av marisko en populasjon. De avgrensete funksjonsområdene kan 

karakteriseres som delpopulasjoner. Pollinering og spredning av frø vil kunne skje mellom de 

ulike delpopulasjonene. Hver enkelt delpopulasjon består av et relativt sett begrenset antall 

planter av marisko. Biotopreduksjon for en eller flere av funksjonsområdene 

(delpopulasjonene) vil kunne redusere mulighetene for marisko å reprodusere og å overleve 

som delpopulasjoner på lengre sikt. Dette vil kunne være av betydning for populasjonen som 

helhet. Det er ikke kjent i hvor stor grad marisko forekommer i et større område omkring 

planområdet, og antall og størrelse på øvrige delpopulasjoner vil kunne være av betydning for 

overlevelse av populasjonen av marisko på lang sikt. 

  

Etablering av hundegård kan medføre avrenning av næringsstoffer. Økt tilførsel av 

næringsstoffer til funksjonsområdene vil kunne endre artssammensetningen. En art som 

marisko vil i så fall kunne bli negativt påvirket. Det forutsettes at man sikrer mot avrenning av 

næringsstoff mot funksjonsområdene, og foreslått plassering av hundegård vurderes å ivareta 

dette. 

 

I tillegg til direkte påvirkning i form av arealtap og biotopforringelse vil verdifulle naturmiljø 

kunne påvirkes av bruk. Bruk kan omfatte ferdsel og aktiviteter, samt hogst for å øke utsikt. 

Dette er påvirkninger som vil kunne variere over tid. For forekomstene av marisko vil hogst 

kunne medføre biotopforringelse, og for eksempel bruk av snøscooter, ATV eller hundekjøring 
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kunne medføre uheldig slitasje. Det forutsettes at man tar inn bestemmelser som sikrer 

vegetasjonen i funksjonsområdene mot skade som følge av slik bruk. 

 

Samlet sett kan det ikke utelukkes noe påvirkning av funksjonsområdene. Påvirkningen på 

funksjonsområdene for marisko er derfor satt til noe forringet. 

 

4.2  Viltbiotoper 

Det kan ikke utelukkes at fuglebiotopen ved Lombola kan bli påvirket av økt aktivitet i form av 

ferdsel med båt og fiske. Omfang av slike aktiviteter som følge av utbyggingen til turistformål 

er i utgangspunktet svært vanskelig å vurdere. Av hensyn til kalvingssesongen planlegger man 

å stenge anlegget i perioden 1. mai til 20. juni. Dette vil begrense omfanget av aktivitet under 

vårtrekket. Hekkesesongen vil imidlertid kunne strekke seg noe lenger ut over sommeren og 

ferdsel med båt og fiske etter 20. juni vil derfor kunne medføre en viss grad av påvirkning. På 

generelt grunnlag er det likevel ikke sannsynlig at aktiviteter i form av båtbruk og fiske vil være 

av svært stort omfang. Påvirkningen på Lombola-området vurderes derfor som ubetydelig 

endring. 

 

4.3 Landskapsøkologi 

Planområdet inngår i et større leveområde for gaupe, bjørn og jerv, og for slike arter kan en 

effekt av utbygging være at artene unnviker området etter utbygging. Unnvikelse vil være 

knyttet til tilstedeværelse av mennesker (og eventuelt hunder) og ikke utbyggingen i seg selv. 

Også for oter kan menneskelig tilstedeværelse føre til at områder unnvikes/unngås. Dette vil 

i første rekke være knyttet til områder langs bredden av Lille Rostavatn. Både menneskelig 

tilstedeværelse og aktiviteter og artenes bruk av området vil variere gjennom året, og effekter 

vil derfor sannsynligvis variere gjennom året. Utbyggingen kan gi økt omfang av hundekjøring. 

Det kan ikke utelukkes at også hundekjøring kan bidra til at store rovdyr unnviker områder og 

også for elg kan det ikke utelukkes effekter av hundekjøring. Konkrete effekter er imidlertid 

vanskelig å vurdere og vil være avhengig av omfang av aktiviteter og ikke utbyggingen i seg 

selv. Påvirkningen på vilt i en landskapsøkologisk sammenheng vurderes samlet sett som 

ubetydelig endring til noe forringet. 

 

4.4 Vannmiljø 

Bekken øst i området har utløp i Lille Rostavatn. Det er ikke planlagt inngrep som innebærer 

inngrep i bekken. Etablering av hundegård kan medføre avrenning av næringsstoffer til 

bekken. Tilførsel av næringsstoffer til bekken vil kunne medføre endring av vannkjemi og 

økologiske forhold i bekken. Det forutsettes at man sikrer mot avrenning av næringsstoff til 

bekken. Det må videre forutsettes at det etableres avløpsløsninger som ikke medfører 

vesentlig økt tilførsel av næringsstoffer. 

 

I forbindelse med snøproduksjon kan det være aktuelt med vannuttak i Lille Rostavatn. Ut fra 

størrelsen på Lille Rostavatn vurderes ikke uttak av vann til produksjon av snø til for eksempel 
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et snøhotell å kunne bli av et slikt omfang at det kan gi nevneverdige økologiske effekter eller 

påvirkning på vannstanden i Lille Rostavatn. 

 

En utbygging kan føre til økt fiske og mer bruk av båt på Lille Rostavatn. Det er lite trolig at 

vanlig bruk av motorbåter til fiske og rekreasjon vil medføre påvirkning av betydning. Det 

forutsettes at fiske reguleres gjennom fiskekort og regler for fiske. 

 

Påvirkning på vannmiljø som følge av planforslaget vurderes som ubetydelig endring. 

 

 

5. KONSEKVENSER 

Konsekvenser av planforslaget for funksjonsområder og vilt er vurdert for deltemaer og 

påvirkning: 

   

Tema Verdi Påvirkning Konsekvens 

Funksjonsområder 
marisko 

Stor Noe forringet - 
Noe miljøskade 

Vilt Stor Ubetydelig endring 0 
Ubetydelig miljøskade 

Landskapsøkologi Middels Ubetydelig endring til noe 
forringet 

- 
Noe miljøskade 

Vannmiljø Stor Ubetydelig endring 0 
Ubetydelig miljøskade 

 

Samlet konsekvens for influensområdet vurderes ut fra dette som noe miljøskade. 

 

5.1 Usikkerhet 

Omfang av aktiviteter knyttet til friluftsliv, hundekjøring, båtbruk og fiske er vanskelig å 

vurdere og vil være avhengig av grad av tilrettelegging, valg av traséer, bruksvaner og 

tidspunkt på året. Det vil derfor være en del usikkerhet knyttet til hva slags påvirkning dette 

vil kunne gi. Dette medfører igjen usikkerhet når det gjelder konsekvens. Omfang av 

aktiviteter vurderes likevel å måtte være av meget stort omfang for at dette skal kunne gi 

«betydelig miljøskade» jf. kriteriene for å vurdere påvirkning. 

 

For Lombola-området er det begrenset med kunnskap. Det er kun gjort enkeltobservasjoner 

og ingen systematiske registreringer over tid. Hvilke arter som benytter området og på hvilken 

måte (trekk, næringssøk og hekking) er derfor forbundet med usikkerhet. Varighet på 

hekkeperiode vil variere mellom arter og kunne variere noe fra år til år, og enkeltarter vil 

kunne være med sårbare enn andre når det gjelder forstyrrelse. Det vil derfor kunne være 

usikkerhet når det gjelder påvirkning på ulike arter. 
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Også for funksjonsområder for marisko vil det være usikkerhet i form av det kan skje utilsiktet 

skade i form av hogst eller kjøring med kjøretøy. Dette er likevel noe som kan skje uavhengig 

av en utbygging i planområdet, for eksempel i forbindelse med skogbruk. Det kan ikke 

utelukkes at det forekommer uoppdagete forekomster av marisko innenfor planområdet, selv 

om sannsynligheten for dette vurderes som liten. Det kan heller ikke utelukkes forekomst av 

andre rødlistede arter innenfor området. 

 

 

6. AVBØTENDE TILTAK 

I reguleringsplankartet er de økologiske funksjonsområdene for marisko avgrenset med 

hensynssone «bevaring naturmiljø». Man bør være spesielt oppmerksom på å ikke legge VA-

traséer slik at fuktsig dreneres. Det må heller ikke anlegges avløpsløsninger/infiltrasjonsanlegg 

like oppstrøms funksjonsområdene da slike anlegg kan gi økt vann- og næringstilførsel som 

kan føre til endringer i miljøet for marisko. I planforslaget er hundegård plassert slik at man 

kan unngå avrenning mot områdene med marisko. 

 

Løypetraseer for hundekjøring, snøscooter eller ATV må legges utenom funksjonsområdene 

for marisko. Det er usikkert hvor stor betydning kjøring på snødekt mark vil kunne ha for 

artsmangfold i fuktsigene, og virkninger vil sannsynligvis kunne variere med snødybde. For å 

unngå eventuelle negative effekter av dette vil det likevel være en fordel at traséer legges 

utenom funksjonsområdene. Krav om at traséer skal legges utenom funksjonsområder for 

marisko bør tas inn i bestemmelsene til planen, og det bør vurderes å vise traséer i 

reguleringsplankart eller illustrasjonsplan. 

 

Som et generelt avbøtende tiltak bør mest mulig av opprinnelig vegetasjon bevares i området. 

Enkeltstående furugadd eller høystubber bør tas vare på (vest i planområdet inngår innslag av 

død ved i funksjonsområde for marisko), da slike kan ha funksjon for krevende lavarter. 

Generelt bør det ikke gjøres inngrep som drenerer myr. 

 

Det er ikke registrert fremmede problematiske arter i området. Det vurderes derfor ikke som 

relevant med avbøtende tiltak med tanke på spredning. Det vil derimot være vesentlig at man 

unngår å introdusere fremmede arter i forbindelse med arbeider i området. 

 

Det er planlagt å stenge turistanlegget i kalvingsperioden. Dette vil i stor grad samsvare 

tidsmessig med perioden med vårtrekk for fugl. Avbøtende tiltak for reindrift vil derfor kunne 

være positivt også når det gjelder å redusere forstyrrelse av fugl. 

 

Ved etablering av traséer for hundekjøring bør man unngå å legge slike i områder som er 

viktige vinterbeiteområder for elg. 

 

Tiltaket berører ikke arealer med spesiell geologisk verdi, og det vurderes ikke å være aktuelt 

med avbøtende tiltak for dette. 
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7. VURDERING ETTER NATURMANGFOLDLOVEN §§ 8-12 

Naturmangfoldloven § 7 fastslår at prinsippene i lovens §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet (Naturmangfoldloven 2009). 

Naturmangfoldloven §§ 8-12 beskriver kunnskapsgrunnlag, føre-var-prinsippet, hensyn til 

økosystem og samlet belastning, fordeling av kostnader ved miljøforringelse samt krav om 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.  

 

§ 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. 

 

Når det gjelder § 8 anses kravet som oppfylt ved at det er gjennomført feltundersøkelser i 

planområdet. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig for å vurdere virkninger på 

naturmiljø innenfor planområdet og anses å 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. 

 

Det vil ikke være mulig å få en fullstendig oversikt over alle biologiske verdier i et 

utredningsområde i løpet av en feltundersøkelse og det vil derfor kunne være usikkerhet 

omkring konkrete virkninger. Det må derfor gjøres en vurdering av om usikkerhet i 

kunnskapsgrunnlaget er så stor at det må legges vekt på føre-var-prinsippet når det gjelder 

avbøtende tiltak.  

 

Inngrep vil kunne føre til drenering av fuktsig, men hvor stor påvirkning drenering vil kunne 

ha for forekomster av marisko er vanskelig å vurdere. For å redusere risikoen for at inngrep 

gir uheldig påvirkning på forekomstene av marisko vil det derfor være i tråd med føre-var-

prinsippet å sette av et tilstrekkelig areal omkring forekomstene av marisko slik at man 

reduserer risikoen for drenering og at fuktsig tørker ut. 

 

Påvirkning som følge av aktiviteter og bruk vil være avhengig av omfang. Ettersom omfanget 

er avhengig av flere faktorer, både grad av tilrettelegging, bruksvaner, tidspunkt på året er 

dette vanskelig å vurdere. Påvirkning som følge av aktiviteter og bruk bør derfor vurderes etter 

føre-var-prinsippet i form av at man tar høyde for at noe utilsiktet påvirkning kan forekomme. 

 

§10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) 
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En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet 

er eller vil bli utsatt for. 

 

Vurdering av samlet belastning er gjort ut fra kjente naturverdier i planområdet og 

influensområdet, samt mulig påvirkning. Over tid vil eventuelle andre tiltak i influensområdet 

kunne samvirke med påvirkninger i tilknytning til denne konkrete utbyggingen.  

 

Inngrep som skjer innenfor et planområde kan ha negativ på naturen utenfor planområdet og 

på økosystemet som helhet. Selv om enkeltvise utbygginger eller inngrep har små virkninger 

hver for seg vil flere utbygginger over tid kunne ha sumvirkninger. Det kan ikke utelukkes at 

økt aktivitet og ferdsel som følge av en utbygging kan føre til forstyrrelse av vann- og 

våtmarksfugl som har tilhold i/ved Lille Rostavatn. Det er derfor gunstig om aktiviteter 

begrenses i trekk- og hekkesesongen. 

 

§ 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. 

 

Prinsippet innebærer at avbøtende tiltak og tilpasninger for å ivareta naturmiljøet må dekkes 

av tiltakshaver. 

 

§ 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. 

 

Prinsippet tilsier at en utbygging må tilpasses naturverdiene i området. For å unngå 

forurensning og tilslamming av vassdrag, samt innførsel av fremmede problematiske arter, vil 

det måtte stilles grunnleggende krav til aktsomhet fra tiltakshaver. 
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