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1. INNLEDNING 

 
Rapporten er utarbeidet i forbindelse med områderegulering Moseidmoen.  
 
Områdereguleringen reviderer eksisterende plan fra 1992 med hensyn til fortetting og bevaring av 
området. Moseidmoen ligger sentralt og får stadig et økt press på utvikling og deling av tomter. 
Det legges derfor opp til fortetting av utvalgte områder, nord og sør for kvadraturen, med vekt på 
tilpasning til eksisterende bebyggelse og omgivelser. Den nordlige delen av kvadraturen har en 
intakt gatestruktur og gode bokvaliteter som er ønskelig å videreføre, og det legges derfor 
begrensninger for fortetting i dette området. Etter en vurdering av boligbehovet legges det ikke 
opp til utbygging av jordbruksområdet på Moseidmoen. 
 
 
Rapporten omfatter en beskrivelse av naturmangfoldet i plan- og influensområdet, og en vurdering 
av om planarbeidet og tiltaket er i tråd med kravene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 (jfr. § 7). 
 

 
Figur 1: Planområdet ligger sentralt i Vennesla kommune, rett vest for sentrum (Norgeskart.no, 
2019).  
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2. METODE 

2.1 Definisjon av planområde og influensområde 
Planområdet omfatter arealer som vil eller kan bli direkte berørt av tiltaket gjennom arealbeslag 
eller annen fysisk påvirkning. Planområdet som her beskrives og vurderes er hentet fra Rambølls 
prosjektbase og er datert 2. desember 2019. Areal og er på ca. 780 dekar. Influensområdet er det 
totale arealet som kan forventes å bli påvirket av tiltaket på kort og lang sikt, både direkte og 
indirekte. Dette omfatter for eksempel større funksjonsområder for arter, viktige vilttrekk, vassdrag 
nedstrøms og økologiske landskapssammenhenger. Her er influensområdet for naturmangfold 
vurdert til å omfatte samme areal som planområdet. 
 

 
Figur 2: Planområdet. 
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2.2 Datainnsamling 
Datagrunnlaget består av offentlig tilgjengelig informasjon fra databaser og kartinnsyn, supplert 
med informasjon fra befaring av området i vekstsesong. Offentlig tilgjengelig informasjon er blant 
annet hentet fra Naturbase, Artskart, Arealis, Kilden, Miljøstatus, Vann-nett og Norges Geologiske 
Undersøkelse. Registreringer av naturmangfold i influensområdet er undersøkt og vurdert. I 
tillegg ble området befart 12.10.2018 og 10.12.2018 og det ble gjennomført supplerende 
registreringer av naturmangfold innenfor planområdet. Forholdene under kartleggingen var gode, 
med lite vind og sol/overskyet vær. Observerte naturverdier og -mangfold og ble registrert med 
appen Collector for ArcGIS. Punkter og flater har derfor en nøyaktighet på inntil +- 5 meter. 
Gjennomsnittlig nøyaktighet er imidlertid antatt å være 1-2 meter. Dataene ble hentet inn i 
ArcGIS Online og prosessert før de ble hentet inn i ArcMap for produksjon av kartillustrasjoner. 

2.3 Produkter av kartleggingen 
Fysiske produkter av denne kartleggingen er denne rapporten, shapefiler med lokalisering av 
funn, samt faktaark og bilder for de enkelte lokalitetene. Viktige artsfunn er registrert i Artskart 
via Artsobservasjoner. 

2.4 Beskrivelse av naturmangfoldet  
I naturmangfoldlovens § 3 er naturmangfold definert som biologisk mangfold, landskapsmessig 
mangfold og geologisk mangfold, som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers 
påvirkning. Biologisk mangfold er videre definert som mangfoldet av økosystemer, arter og 
genetiske variasjoner innenfor artene, og de økologiske sammenhengene mellom disse 
komponentene. Fagrapporten for naturmangfold er basert på en vurdering av følgende elementer 
(listen er ikke uttømmende). 

Landskapsøkologi og økosystemtjenester 
- Lokalklima i området; bioklimatisk sone (temperaturgradient) og bioklimatisk seksjon 

(oseanitetsgradient), f.eks. iht. Nasjonalatlas for Norge 
- Landskapsområde, underregion og landskapsregion iht. Nasjonalt referansesystem for 

landskap 
- Landskapsøkologiske sammenhenger 
- Forsynende, regulerende og kulturelle økosystemtjenester, og verdien av disse iht. NOU 

2013:10. 

Geologiske forekomster 
- Sjeldne eller viktige bergarter samt kalkholdige bergarter 
- Løsmasser som påvirker områdets karakter, f.eks. mht. tykkelse, kalkinnhold eller erosjon 

Vannforekomster 
- Vannforekomster i influensområdet som er av betydning for biologisk mangfold. 
- Miljøtilstanden – økologisk og kjemisk tilstand, og eventuell differanse til nasjonale miljømål 

Økologiske funksjonsområder for vilt og fisk 
- Områdets funksjon for naturlig viltlevende landpattedyr, fugler, krypdyr, amfibier, og fisk, 

f.eks. iht. DN håndbok 11 om Viltkartlegging 
- Områder som oppfyller en økologisk funksjon for en art, slik som gyteområde, 

oppvekstområde, vandrings- og trekkruter, beiteområde, hiområde, myte- eller 
hårfellingsområde, overnattingsområde, spill- eller parringsområde, trekkvei, yngleområde, 
overvintringsområde og leveområde (Naturmangfoldloven § 3 (r)). 

Naturtyper 
- Utvalgte naturtyper iht. Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven 
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- Viktige naturtyper (A/B/C-verdi) etter DN håndbok 13 om Kartlegging av naturtyper og 
verdisetting av biologisk mangfold 

- Rødlistede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 
- Viktige livsmiljøer i skog iht. Miljøregistrering i Skog (MiS)  
- Økologisk tilstand i naturtypelokalitetene 

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse 
- Rødlistede arter i kategoriene NT, VU, EN og CR (nær truede og truede), jf. Norsk rødliste 

for arter 
- Ansvarsarter; arter med forekomst i Norge som utgjør over 25 % av den europeiske 

bestanden 
- Fredede arter; arter fredet etter naturvernloven fra 1970 eller gjennom internasjonale 

konvensjoner 
- Prioriterte arter; arter utnevnt og sikret etter naturmangfoldloven fra 2009 samt egne 

forskrifter 
- Andre spesielt hensynskrevende arter; arter Miljødirektoratet mener bør gis spesiell 

oppmerksomhet, som ikke fanges opp av øvrige kriterier 

Fremmede skadelige arter 
- Forekomster av arter i risikokategoriene HI og SE (høy og svært høy risiko) på 

Fremmedartslista. Dette er arter som ikke hører naturlig hjemme i Norge, og som påvirker 
habitater både økonomisk, miljømessig og økologisk.  

- Krav til spredningsbegrensende/hemmende tiltak basert på Forskrift om fremmede 
organismer og Fylkesmannens regionale handlingsplan mot fremmede skadelige arter 

2.5 Vurdering av naturmangfoldlovens §§ 8 – 12  
Naturmangfoldlovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske 
mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir 
grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden 
(Naturmangfoldloven, § 1). Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder ved forvaltning av fast eiendom 
(Naturmangfoldloven, § 7). Det skal vurderes om kravene i paragrafene er fulgt, eller eventuelt om 
det kan settes krav til avbøtende tiltak slik at kravene følges. Kravene vurderes opp mot blant annet 
forvaltningsmålene for naturtyper, økosystemer og arter samt den generelle aktsomhetsplikten i 
naturmangfoldlovens §§ 4-6. 

2.6 Forbehold 
Resultatene i rapporten er gjeldende med følgende begrensninger og forbehold. Planområdet er 
kartlagt i henhold til plangrensene gjengitt i kapittel 2.1. Vurderingene i rapportens kapittel 5 og 6 
er kun gjeldende for det gitte planområdet. Ved eventuelle endringer eller utvidelser av planområdet 
må ny vurdering gjennomføres av fagressurs. Videre tas det forbehold om at det kan finnes 
uoppdagede naturelementer av verdi, som verken er fanget opp i offentlige databaser eller ved den 
prosjektspesifikke kartleggingen. Dette kan for eksempel skyldes tidspunktet for kartleggingen 
siden forskjellige arter og artsgrupper har forskjellige vekstmønster gjennom sesongen. For 
eksempel er noen arter mest fremtredende om våren, mens andre ikke er synlige før til høsten. I 
tillegg vil artenes størrelse og adferd påvirke sannsynligheten for å bli observert i løpet av 
kartleggingens begrensede tidsrom. Sannsynligheten for at det finnes uoppdagede naturelementer 
av verdi er vurdert i kapittel 6.1 og 6.2. 
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3. NATURMANGFOLD I OMRÅDET 

3.1 Områdebeskrivelse 
Planområdet består i hovedsak av boliger. Det er også funksjoner for tjenesteyting, forretninger, 
industri/næringsvirksomhet, friluftsområder og jordbruksareal.  
 
Naturmangfold i området knytter seg i størst grad til kantsoner langs Venneslafjorden og elva 
Otra. I disse områdene finnes både barskog, blandingsskog og løvskog inkludert edelløvskog. En 
liten gjenstående skogkolle finnes nord i planområdet. Langs vestre del av planområdet finnes 
større arealer med skog i bratte østvendte lisider. Disse ligger i all hovedsak utenfor plangrensa, 
men planen er så vidt i kontakt med disse arealene. 
For øvrig finnes det mange kantsoner med skog eller engliknende arealer mellom bebyggelse, 
samferdsel og jordbruksareal.  
 
Naturmangfoldkartleggingen er utført innenfor plangrensa (se figur 2). På grunn av at plangrensa 
er justert inn siden oppstart, er noe kartlegging utført utenfor dagens plangrense. 
 

 
Figur 3: Planområdet er sterkt preget av bebyggelse, og det er langs Otra og Venneslafjorden de 
største gjenværende arealene med natur er lokalisert. 

3.1.1 Lokalklima  
Undersøkelsesområdet ligger i boreonemoral bioklimatisk sone (BN) (Moen, 1998) og klart 
oseanisk seksjon (Bakkestuen et. al., 2008). Boreonemoral sone er den «varmeste» bioklimatiske 
sonen i Norge, der den danner en overgang mellom den nemorale og sørboreale sonen. Typisk for 
sonen er at edelløvskog med sommereik, ask, alm, lind hassel og andre varmekrevende arter 
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dominerer i solvendte lier med godt jordsmonn. Ellers dominerer barskoger med innslag av bjørk, 
osp, rogn og gråor resten av skoglandskapet. Gran er dominerende treslag på rimelig god jord, 
mens furu dominerer på skrinn eller næringsfattig jord. 

3.1.2 Landskapsøkologi og økosystemtjenester 
Planområdet ligger i bunnen av et dalføre som følger Otravassdraget og i et område som tradisjonelt 
har vært lett tilgjengelig for menneskelig påvirkning. Dette gjør at naturområdene her er sterkt 
påvirket av menneskelig bruk. Det er ikke spesielt viktig i landskapssammenheng. Deler av 
planområdet består imidlertid av skog og åpne vegeterte arealer som danner grunnlaget for 
økosystemtjenester. Skogsarealene bidrar til karbonbinding og -lagring, tømmer, luftrensing, lokal 
klimaregulering, og erosjonssikring. De åpne englignende arealene knyttet til parkanlegg, 
jordbruksmark og veikanter i planområdet er av betydning for pollinerende insekter. I tillegg 
kommer rekreasjonsverdi forbundet med hverdagsaktiviteter som skogsturer og trening i området, 
og generell ikke-bruksverdier knyttet til bevaring av naturmangfold. 

3.2 Geologiske forekomster 
Berggrunnen i området er i hovedsak øyegneis, båndgneis, granitt og foliert granitt (NGU 
bergrunnskart, 2019). Dette er hardforvitrede bergarter som ikke danner grunnlag for rik 
karplanteflora.  
 
Planområdet ligger i all hovedsak på mektige breelvavsetninger.  

3.3 Vannforekomster 
Planområdet kommer i kontakt med fire vannforekomster, fordelt på to bekkeforekomster, én 
innsjøforekomst og én grunnvannsforekomst. 
 
Navn  ID Kategori Økologisk tilstand 
Vennesla-
fjorden 
bekkefelt 

 

021-873-R Elv Tilstand moderat 
mht. forsuring. 
Kont pH logging 
nedstrøms 
Venneslafjorden. 

Otra- 
lakseførende 
strekning 

 

021-28-R Elv Økologisk tilstand 
god mht. 
eutrofiering, men 
moderat mht. 
forsuring. 
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Vennesla-
fjorden 

 
 

021-1059-
L 

Innsjø Tilstand moderat 
mht. forsuring. 
Venneslafjorden 
har sterkt 
redusert 
bruksverdi pga 
krypsivvekst. 

Kvarstein 

 

021-8-G Grunn-
vann 

Ukjent tilstand. 
Liten påvirkning 
av tettsted, 
landbruk og noe 
industri. Det er 
også forurenset 
grunn. Uttak som 
dekker nedre 
Vennsla og 
Kvarstein. 
Alkalisering og 
lufting. Trolig god 
men bør 
undersøkes. 

Figur 4: Vannforekomster som berøres av planområdet. 

3.4 Økologiske funksjonsområder for vilt og fisk 
Området er i stor grad preget av bebyggelse og menneskelig påvirkning. Det er begrensede 
arealer tilgjengelig for vilt og fisk.  
Det er registrert to viktige funksjonsområder for vilt. En skogkledt liside vest for planen er lokalt 
viktig område (C-verdi) for rådyr. En liten og trolig fisketom dam, Mønnetjønn, er registrert som 
svært viktig lokalitet (A-verdi). Den er verdisatt høyt fordi den er en av få naturlig fisketomme 
tjern, sentrumsnært i Vennesla, og det er registrert småsalamander her (figur 5). 
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Figur 5: To funksjonsområder for vilt er i kontakt med planområdet.  
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3.5 Naturtyper 

3.5.1 Viktige naturtyper 
I eller svært nær planområdet er det funnet 9 viktige naturtyper: 

3.5.1.1 Moseid 
 
ID BN00052167 
Naturtype Viktig bekkedrag 
Utforming - 
Verdi Lokalt viktig 
Utvalgt naturtype Nei 
Registreringsdato 29.05.1995 
Hevdstatus - 
Forvaltningsplan Nei 
Forvaltningsavtale Nei 
Verdi begrunnelse - 
Innledning Lokaliteten mangler områdebeskrivelse. Det arbeides med en 

områdebeskrivelse som beskriver naturtypen og begrunner 
verdisetting.  

Beliggenhet og 
naturgrunnlag - 
Naturtyper og 
utforminger - 
Artsmangfold - 
Påvirkning - 
Fremmede arter - 
Landskap - 
Areal fra 
kartobjekt (daa) 4,1 
Kommuner 1014 (Vennesla) 
Kilder Fløgstad, A. 1997. Grønnstrukturplan for Vennesla kommune 

med 2 vedlegg: a) Temakart over kulturlandskap, b)Temakart 
over vegetasjon. 

 

3.5.1.2 Stemhei S 
 
ID 001 
Naturtype Gammel edellauvskog 
Utforming Gammel eikeskog 
Verdi Lokalt viktig 
Utvalgt naturtype Nei 
Registreringsdato 10.12.2018 
Hevdstatus - 
Forvaltningsplan Nei 
Forvaltningsavtale Nei 
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Verdi begrunnelse Lågurt-eikeskog, trær med moderate dimensjoner og med lite 
død ved tilsier lokalt viktig verdi (C). 

Innledning Lokaliteten ligger på Moseidmoen, i bratt skråning mellom 
næringsområde og elvekant.  

Beliggenhet og 
naturgrunnlag Lokaliteten ligger i sørvendt bratt skråning, på løsmasser.  
Naturtyper og 
utforminger Gammel edellauvskog i form av lågurt eikeskog.  
Artsmangfold Forholdsvis tørt skogsparti som domineres av eik. Innblandet 

noe bjørk. Innslag av svartor i nedre del. Overgang til gran i 
ytterkantene. Enkelttrær med dimensjon opp til 150 cm i 
omkrets. Sparsomt bunnsjikt med arter som skogsalat, hårfrytle 
og gravmyrt.  

Påvirkning Påvirket av næringsområdet i overkant. En del søppel og noe 
biologisk avfall som er kastet inn i lokaliteten. 

Fremmede arter Gravmyrt og rødhyll. 
Landskap - 
Areal fra 
kartobjekt (daa) 1,0 
Kommuner 1014 (Vennesla) 
Kilder Områdeplan Moseidmoen, 2019. Fagrapport naturmangfold. 

 

 
Figur 6: Naturtypelokaliteten Stemhei S med gammel lågurt-eikeskog. 
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3.5.1.3 Mønnetjønn V 
 
ID BN00052043 
Naturtype Rik edellauvskog 
Utforming - 
Verdi Viktig 
Utvalgt naturtype - 
Registreringsdato 29.08.1999 
Hevdstatus - 
Forvaltningsplan Nei 
Forvaltningsavtale Nei 
Verdi begrunnelse Ingen spesielt velutviklet lokalitet, så verdien blir bare viktig (B). 
Innledning - 
Beliggenhet og 
naturgrunnlag 

Først kartlagt gjennom grønnstrukturplan. Området består av en 
flersjiktet skog som stedvis vokser i grov ur i ei smal renne mellom 
fjellskrent i vest og bratt li nord for Montjønna. Lite jordsmonn. Det 
renner en bekk midt i dalen. 

Naturtyper og 
utforminger 

Rik edellauvskog, men mindre velutviklet enn andre rike 
edellauvskogsbestand i kommunen. Alm-lindeskog, østlig utforming 
(D4c). 

Artsmangfold Fuktig flersjiktet lauvskog med høyt innslag av edellauvtrær, som ask og 
alm. Andre treslag er spisslønn, eik, rogn, gran, selje, hassel, bjørk og 
furu. Busksjiktet er dominert av bringebær, berberis, trollhegg og rødhyll. 
I bunnsjiktet finnes bl.a. arter som skogburkne, hengeaks, harestarr, 
stjernestarr, mjødurt, småmarimjelle, tepperot og maiblom. 

Påvirkning Både berberis og rødhyll står på Artsdatabankens svarteliste. Disse kan 
ha spredt seg fra nærliggende bebyggelse og bør overvåkes. Trusler: 
Hogst og ev. utvidelse av boligområde. 

Fremmede arter - 
Landskap - 
Areal fra 
kartobjekt (daa) 11,4 
Kommuner 1014 (Vennesla) 
Kilder Fløgstad, A. 1997. Grønnstrukturplan for Vennesla kommune med 2 

vedlegg: a) Temakart over kulturlandskap, b) Temakart over vegetasjon. 
 

3.5.1.4 Mønnetjønn 
 
ID BN00052042 
Naturtype Intakt lavlandsmyr i innlandet 
Utforming - 
Verdi Svært viktig 
Utvalgt naturtype - 
Registreringsdato 29.08.1999 og 10.12.2018. 
Hevdstatus - 
Forvaltningsplan Nei 
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Forvaltningsavtale Nei 
Verdi begrunnelse Den eneste intakte lavlandsmyr i nemoral sone i kommunen er verdisatt 

som svært viktig (A). 
Innledning - 
Beliggenhet og 
naturgrunnlag 

Myr rundt Mønnetjønna, kartlagt i forbindelse med befaring av skogen 
vest for vannet. Myra er noe rikere enn det som er vanlig i kommunen. 
Mønnetjønna som ligger inne i myra er registrert som en egen lokalitet. 

Naturtyper og 
utforminger 

Lokaliteten er ikke vegetasjonskartlagt. Ingen arter som grunngir 
prioritering av lokaliteten som rikmyr. Myra er imidlertid den eneste 
gjenværende intakte myra i nemoral sone i Vennesla (dvs. Vennesladalen). 

Artsmangfold Myra er noe preget av gjengroing. Registrert arter i lokaliteten er: Pors, 
vivendel, bjørk, rogn, myrhatt, flaskestarr, bukkeblad, krypsiv, vrangdå, 
geitrams, kysttjønnaks, nøkkerose og sphagnum-arter. 

Påvirkning En mindre utfylling i kanten av myra i øst. Myra har muligens vært større 
før. Trusler: Gjennfylling, drenering, gjengroing. 

Fremmede arter En forekomst av parkslirekne i myrkant ved garasje i øst. 
Landskap - 
Areal fra 
kartobjekt (daa) 3,7 
Kommuner 1014 (Vennesla) 
Kilder Moe, E. 2000. Biologisk mangfold i Vennesla 2000. Kartlegging av 

naturtyper - verdisetting av bioogisk mangfold. Rapport, 60 s. 

 
Figur 7: Myrlokaliteten Mønnetjønn ses i forgrunnen, damlokaliteten i midten, og i bakkant 
lokaliteten Mønnetjønn V med rik edelløvskog. 



Rambøll - Områderegulering Moseidmoen 

 

  
 

14/30 

3.5.1.5 Mønnetjønn – Vest for Moseidmoen 
 
ID BN00052051 
Naturtype Naturlig fisketomme innsjøer og tjern 
Utforming Små myrtjern og myrpytter 
Verdi Svært viktig 
Utvalgt naturtype - 
Registreringsdato 01.01.1999 
Hevdstatus - 
Forvaltningsplan Nei 
Forvaltningsavtale Nei 
Verdi begrunnelse En av få naturlig fisketomme tjern, sentrumsnært i Vennesla. Forekomst av 

småsalamander. Versdisatt til svært viktig (A). 
Innledning - 
Beliggenhet og 
naturgrunnlag 

Lita myrtjønn nær bebyggelsen i Mønnetjønnvegen. Omkranset av myr og rik 
lauvskog på rasmark i vest-nordvest. 

Naturtyper og 
utforminger 

Naturlig fisketomt tjern. Det finnes få fisketomme vann i Vennesla der dette 
ikke skyldes sur nedbør. 

Artsmangfold Det er registrert småsalamander i lokaliteten. Arten har tidligere vært oppført 
på rødlista. Arter i tilknytning til tjønna: kysttjønnaks, flaskestarr, bukkeblad, 
nøkkerose, krypsiv, sphagnumarter. Insektsfaunaen er ikke kartlagt. 

Påvirkning Lokaliteten ligger i tilknytning til et boligområde. Trusler: Inngrep i myra rundt 
tjønna, utsetting av fisk, forurensning, gjennfylling, annen arealutnyttelse. 

Fremmede arter - 
Landskap - 
Areal fra 
kartobjekt (daa) 0,9 
Kommuner 1014 (Vennesla) 
Kilder Moe, E. 2000. Biologisk mangfold i Vennesla 2000. Kartlegging av naturtyper - 

verdisetting av bioogisk mangfold. Rapport, 60 s.  
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Figur 8: Lokalitet Mønnetjønn – Vest for Moseidmoen. 
 

3.5.1.6 Sandhallane 
 
ID BN00052076 
Naturtype Rik edellauvskog 
Utforming Lågurt-eikeskog 
Verdi Lokalt viktig 
Utvalgt naturtype - 
Registreringsdato 31.08.1999 og 10.12.2018 
Hevdstatus - 
Forvaltningsplan Nei 
Forvaltningsavtale Nei 
Verdi begrunnelse Rik edellauvskog, ikke spesielt velutviklet eller på annen måte særegen. 

Mangler lind. Det er en del inngrep i lokaliteten som kun gis lokal verdi. 
Innledning Avgrensingen er justert i 2015 basert på ortofoto. Verifisert under 

feltarbeid i 2018. 
Beliggenhet og 
naturgrunnlag 

Området ble opprinnelig kartlagt gjennom grønnstrukturplan. En flersjiktet 
og artsrik lauv- /edellauvskog i skråningen fra Drivenesveien og ned til 
elvebredden. Mest fuktighet i nederste del av skråningen. 

Naturtyper og 
utforminger 

I hovedsak rik edellauvskog, noe lauvskog og 5 % av lokaliteten består av 
svartor-strandskog. 

Artsmangfold Midtre del av området var den gang hogd/tynnet. Her står det etter hvert 
høgstammet bjørk, med mer sparsom undervegetasjon enn områdene 
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lenger øst og vest. Et belte med svartor-strandskog nærmest vannet. Av 
treslag som er registrert er svartor, spisslønn, vintereik, rogn, hassel, gråor, 
hegg, ask, selje, alm, bjørk og gran. I buskskjiktet finnes bringebær, humle, 
vivendel, rødhyll og bjørnebær. Mange arter er registrert i bunnsjiktet. 
Deriblant skogsalat, markjordbær, stormarimjelle, maiblom og fredløs. 

Påvirkning Trusler: For mye tilrettelegging i forbindelse med badeplass. Arealpress: 
Ligger rett ved bolig- og industriområder. Oppslag av gran mellom 
bjørkene i tynnet område. Spredning av arter fra nærliggende hager. 

Fremmede arter Flere forekomster av rødhyll. Hestekastanje, spirea ssp., platanlønn og 
parkslirekne. 

Landskap - 
Areal fra 
kartobjekt (daa) 23 
Kommuner 1014 (Vennesla) 
Kilder Fløgstad, A. 1997. Grønnstrukturplan for Vennesla kommune med 2 

vedlegg: a) Temakart over kulturlandskap, b)Temakart over vegetasjon.  

 
Figur 9: Lokaliteten Sandhallane.  
 

3.5.1.7 Askedalen 
 
ID BN00052180 
Naturtype Rik edellauvskog 
Utforming Or-askekog 



Rambøll - Områderegulering Moseidmoen 

 

  
 

17/30 

Verdi Viktig 
Utvalgt naturtype - 
Registreringsdato 26.06.1995 
Hevdstatus - 
Forvaltningsplan Nei 
Forvaltningsavtale Nei 
Verdi begrunnelse Lokaliteten er ikke spesielt godt utviklet, men er inntil videre vurdert som 

viktig (B). Nye undersøkelser i lokaliteten kan gi endringer i avgrensing og 
verdisetting. 

Innledning - 
Beliggenhet og 
naturgrunnlag 

Lokaliteten ligger i et område som ble kartlagt som blåbær-eikeskog 
gjennom grønnstrukturplan. Nedre del av lia inneholder imidlertid 
lågurtskog med vesentlig innslag av edellauvskogsarter. Avgrensingen er 
endret etter inngrep i nordre del av lokaliteten. 

Naturtyper og 
utforminger 

Det er vanskelig å plassere lokaliteten i noen vegetasjonstype; den ligner 
muligens mest på or-askeskog (D6a), tørr type 

Artsmangfold Det er registrert en rekke treslag i lokaliteten, ingen listet som 
dominerende: Ask, selje, eik, spisslønn, lind, hassel, bjørk, svartor, gran og 
rogn. I busksjiktet gjør arter som bringebær og trollhegg seg gjeldende, 
mens det i bunnsjiktet er registrert arter som bl.a. markjordbær, tepperot, 
skogburkne, skogfiol, hengeving, fugletelg, legeveronika, gullris og 
skrubbær. 

Påvirkning Den nordligste delen av lokaliteten er bygd ut med boliger. Avgrensingen 
er endret etter dette. Trusler: Treslagsskifte eller videre utbygging i dette 
området. 

Fremmede arter - 
Landskap - 
Areal fra 
kartobjekt (daa) 29,9 
Kommuner 1014 (Vennesla) 
Kilder Moe, E. 2000. Biologisk mangfold i Vennesla 2000. Kartlegging av 

naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold. Rapport, 60 s. 
 

3.5.1.8 Hallan 1 
 
ID 002 
Naturtype Store gamle trær 
Utforming Eik 
Verdi Viktig 
Utvalgt naturtype Nei 
Registreringsdato 10.12.2018 
Verdi begrunnelse Lokaliteten er et eiketre med brysthøydeomkrets 260. Treet er ikke synlig 

hult og har middels grov sprekkebark. Lokalt viktig (C). 
 

3.5.1.9 Hallan 2 
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ID 003 
Naturtype Store gamle trær 
Utforming Eik 
Verdi Viktig 
Utvalgt naturtype Nei 
Registreringsdato 10.12.2018 
Verdi begrunnelse Lokaliteten er et eiketre med brysthøydeomkrets 350. Treet er ikke synlig 

hult og har middels grov sprekkebark. Pga størrelse vurdert til viktig (B). 
 

  
Figur 10: Lokalitet Hallan 1. Figur 11: Lokalitet Hallan 2. 

3.5.2 Utvalgte naturtyper 
Det ble søkt spesielt etter den utvalgte naturtypen hule eiker i planområdet. Ett tre ble vurdert å 
oppfylle kravene til den utvalgte naturtypen «hule eiker» (ID 004 i figur 13). Treet har ikke synlig 
hulhet, ikke spesielt godt utviklet sprekkebark, men er likevel av en slik størrelse (200 cm i 
brysthøydeomkrets) og alder at det har lokalt viktig verdi. Treet er lokalisert i en skråning nær et 
industribygg, står fristilt fra annet tresjikt og under 20 m fra innmark (se figur 12 og 13) 

 
Figur 12: Eik som kvalifiserer til den utvalgte naturtypen «hule eiker».  
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Figur 13: Naturtyper funnet i eller svært nær planområdet. 
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3.5.3 MiS-livsmiljøer 
Innenfor eller svært nær planområdet er det kartlagt tre livsmiljøer som oppfyller standarden til 
Miljøregistreringer i skog (MiS). 
 
ID Livsmiljø Vegetasjonstype Topografi Sjiktning Areal(daa) 
150675 Rik 

bakkevegetasjon 
Alm-lindeskog Bakke eller 

skråning med 
nordlig 
helningsretning 

Fleretasjet 21.67 

150667 Rik 
bakkevegetasjon 

Alm-lindeskog Bakke eller 
skråning med 
sørlig 
helningsretning 

Fleretasjet 16.97 

150666 Rikbarkstrær Blåbærskog, 
typisk 

Bakke eller 
skråning med 
nordlig 
helningsretning 

Enetasjet 22.35 

Figur 14: Lokaliteter med MiS i eller nær planområdet. 
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Figur 15: Lokaliteter med MiS i eller nær planområdet. 
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3.5.4 Øvrige naturtyper 
Innenfor planområdet er det ikke registrert andre naturtyper av spesiell interesse. 
 

3.6 Arter av nasjonal forvaltningsinteresse 
Følgende arter av nasjonal forvaltningsinteresse er funnet innenfor planområdet (se også figur 17 
og 18): 
 
Art Funn-

dato 
Aktivitet Økologisk 

funk-
sjons-
område 

Forvaltnings-
kategori 

Krit-
erie 
for 
utvalg 

Kommentar 

Vipe 1992/97 Næringssøk/mulig 
reproduksjon 

Nei Arter av særlig stor 
forvaltningsinteresse 

Trua 
art 

Observasjon i 
åkerlandskap 
som tilsier et 
visst potensiale 
for hekking. 
Ingen inngrep 
tillates uten 
grundigere 
sjekk. 

Grå-
trost 

2014 Næringssøk Nei Arter av særlig stor 
forvaltningsinteresse 

An-
svars-
art 

Observasjon i 
boligområde. 
Ikke spesielt 
viktig område. 

Figur 16: Arter av nasjonal forvaltningsinteresse. 
 

  
Figur 17: Observasjonspunkt for vipe. Figur 18: Observasjonspunkter for gråtrost. 
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I tillegg er det registrert følgende rødlisteartede fugl i planområdet: fiskemåke (NT), sandsvale 
(NT), taksvale (NT), stær (NT) og gulspurv (NT). Dette er observasjoner av forbipasserende fugl, 
og har derfor liten forvaltningsinteresse. 
Rødlistede karplanter registrert i planområdet er nikkesmelle (NT) og ask (VU). Nikkesmelle ble 
registrert for 119 år siden og med svært grov koordinatpresisjon (700 m) og anses derfor som 
irrelevant. Ask forekommer forholdsvis vanlig i området og er derfor ikke koordinatfestet.  

3.7 Fremmede skadelige arter 
Området har stort potensiale for fremmede, uønskede arter og det ble funnet mange lokaliteter 
med arter som har høy økologisk risiko (se figur 19). De viktigste funnene, i risikokategori SE, er: 
alaskakornell, bulkemispel samt 1-2 andre mispelarter, gravmyrt, fagerfredløs, gyvel, hagelupin, 
kanadagullris, kjempebjørnekjeks, parkslirekne, platanlønn, rynkerose, rødhyll og høstberberis. 
 
I tillegg til disse observasjonene, vil det forekomme en rekke fremmedarter inne i de private 
hagene. Av hensyn til privatlivets fred er ikke disse kartlagt. 
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Figur 19: Registrerte fremmedarter i planområdet. 
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4. BESKRIVELSE AV PLANLAGT TILTAK 

Områdereguleringen skal revidere eksisterende plan fra 1992 og plan for Moseidmoen nordre del. 
Hensikten med planen er å legge til rette for fortetting i utvalgte områder på Moseidmoen. Det er 
vurdert å bygge ut jordbruksarealet nord i planområdet, men det er besluttet å videreføre dette 
som LNF-område. I tillegg legges det til rette for en oppgradering av trafikksystemet med hensyn 
til bilister, kollektivtransport, gående og syklende. 
 
Områdene det i størst grad gis mulighet til fortetting er vist i figur 21. Konsentrasjon av nye tiltak 
vil derfor være størst her og i liten grad forekomme andre steder i planen, hvor dagens situasjon i 
stor grad skal videreføres. Eksisterende områder med natur påvirkes i veldig liten grad. Det vil i 
noen «grønne» områder gis mulighet til etablering/utbedring av turveier og -stier. Det vil gjelde i 
områdene som er nummerert 1 til 3 i figur 21. 
 
Planens påvirkning av registrerte verdier for naturmangfold er sammenfattet i tabell: 
 
Lokalitet Påvirkning 
Bekk- og innsjøforekomster Ikke påvirkning gjennom arealbeslag, men mulig påvirkning ved 

forurensning. 
Grunnvannsforekomst 
Kvarstein, 021-8-G 

Usikker, men mulig påvirkning som følge av tiltak 

Funksjonsområder for vilt og 
fisk 

Ingen påvirkning 

Naturtyper Ingen påvirkning med unntak av lokalitet Sandhallane som kan 
påvirkes av opprustning av turvei/-sti.  

Utvalgte naturtyper Ingen påvirkning under forutsetning av uendret arealbruk 
innenfor næringsformål BI1. 

MiS-livsmiljøer To lokaliteter uten påvirkning. Lokalitet 150667 kan påvirkes 
hvis arealformål BKS8-1 utnyttes fullt ut. I så fall arealbeslag av 
5-10 % av lokaliteten. 

Arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse 

Ingen påvirkning 

Figur 20: Sammenfatning av områdereguleringens påvirkning på lokaliteter med naturmangfold. 
 
 
 



Rambøll - Områderegulering Moseidmoen 

 

  
 

26/30 

 
Figur 21: Planforslag slik det så ut pr. 10.12.2019. Fortetting av et visst omfang planlegges i 
områder skissert med rødt. Punktene 1 til 3 viser til grøntformål hvor det tenkes 
utbedring/etablering av turveier/-stier. 
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5.  TILTAKETS VIRKNINGER OG AVBØTENDE TILTAK 

Grunnvannsforekomst og vannforekomster kan påvirkes ved forurensning og avrenning. Forutsatt 
at tiltak for å hindre dette blir ivaretatt i hvert enkelt utbyggingstilfelle, vil ikke vannlokalitetene 
påvirkes negativt av tiltak og plan. Det vurderes på grunnlag av dette at § 12 ikke kommer i spill 
under utarbeidelse av planen. 
 
Tiltak som muliggjøres som følge av planen vil ikke få konsekvenser for vilt og fisk og heller ikke 
naturtyper. Hvis turløyper beholdes i samme trasé som dagens gjennom naturtypelokaliteten 
Sandhallane, vil det ikke påvirke lokaliteten negativt. Legges den i ny trasé kan det skade 
lokaliteten.  
 
Fortetting kan føre til at én MiS-lokalitet får et arealbeslag på opp til 10 %. Dette vil gi en svak 
negativ konsekvens. 
 
Den utvalgte naturtypen hul eik som finnes i næringsområdet BI1 forventes bevart. En eventuell 
felling er søknadspliktig og vil gi negativ konsekvens for naturmangfold.  
 
Innenfor planområdet påvirkes eksisterende naturområder i svært liten grad. Tiltakene som 
muliggjøres gjennom dette planforslaget vil samlet sett ikke påvirke områdets naturmangfold 
negativt. 

Mange av de mulige nye tiltak planen legger opp til, vil kunne føre til at det gjøres inngrep på 
lokaliteter der det er registrert fremmede, uønskede arter. Det anbefales at forekomstene av 
fremmede skadelige arter bekjempes ved oppstarten av anleggsarbeidene.  Området bør 
etterkontrolleres i første eller andre vekstsesong etter ferdigstilling av utbyggingen. Dersom det 
viser seg at håndteringen ikke var vellykket, eller at tiltaket har medført økt spredning, bør nye 
bekjempelsestiltak igangsettes.  
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6. VURDERING AV NATURMANGFOLDLOVENS §§ 8-12 

6.1 Kunnskapsgrunnlaget (§ 8) 
«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. 

 
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer 
gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til 
bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.» 
 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig iht. kravene i § 8. Rapporten er basert på 
vitenskapelig kunnskap innhentet etter gjeldende metodikk, både fra offentlig tilgjengelige 
databaser og prosjektspesifikk befaring. Det foreligger en del registrerte artsobservasjoner i 
Artsdatabankens database, noe som kan tilsi at dette er et område som holdes under oppsyn av 
privatpersoner. Sannsynligheten for at det finnes store verdier som ennå ikke er registrert er relativt 
lav. Planområdet ble systematisk befart av en fagressurs i vekstsesongen i 2018. 
Kunnskapsgrunnlaget anses som representativt for områdets naturmangfold. Kunnskapen om 
effekten av påvirkningene vurderes også å være tilstrekkelig. 
 

6.2 Føre-var-prinsippet (§ 9) 
 

«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.» 

 

Sannsynligheten er lav for at tiltaket kan medføre uforutsett alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet. Kunnskapsgrunnlaget er ansett som tilstrekkelig for å kunne forutse og vurdere 
virkningene av tiltaket. Føre-var-prinsippet kommer derfor ikke til anvendelse. 
 

6.3 Økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10) 
 

«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som 
økosystemet er eller vil bli utsatt for.» 

 

Kapittel 5 foreslår avbøtende tiltak som er nødvendig for å begrense skadene på naturmangfoldet 
ved gjennomføring av tiltaket. Disse anses ikke som urimelige ut fra tiltakets og skadens karakter. 
Tiltakshaver skal bekoste gjennomføringen av nødvendige avbøtende tiltak. 
 
 

6.4 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§ 11) 
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«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.» 

 
Kapittel 5 foreslår avbøtende tiltak som er nødvendig for å begrense skadene på naturmangfoldet 
ved gjennomføring av tiltaket. Disse anses ikke som urimelige ut fra tiltakets og skadens 
karakter. Tiltakshaver skal bekoste gjennomføringen av nødvendige avbøtende tiltak. 
 
 

6.5 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12) 
 

«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.» 

 

Det legges som en forutsetning at de mest miljøforsvarlige driftsmetoder og teknikker legges til 
grunn. Gode driftsmetoder for å redusere risikoen for spredning av fremmede skadelige arter skal 
ivaretas gjennom spredningshindrende tiltak som utarbeides og fastsettes i forbindelse med 
massehåndteringsplan eller lignende. 

Forskrift om fremmede organismer er utarbeidet med formål om å hindre utsetting og spredning av 
fremmede organismer som medfører, eller kan medføre, uheldige følger for naturmangfoldet. 
Forskriftens aktsomhetsplikt (§ 18) innebærer et krav om å treffe forebyggende tiltak for å hindre 
utilsiktet spredning av fremmede skadelige arter. Dette innebærer at tiltakshaver er lovpålagt å 
iverksette egnede spredningshindrende tiltak for forekomster som er i konflikt med planlagte 
byggearbeider eller annen aktivitet.  

Nye opparbeidede bed og parklignende områder skal beplantes med hjemmehørende arter. Bruk 
av fremmedarter (jf. Fremmedartslista 2018) skal ikke forekomme. 
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