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Referat:

Areal+ AS utarbeider detaljreguleringsplan for Kingsnålen hytteområde ved Mylla på grensa
mellom Jevnaker og Lunner kommuner i Viken. Planområdet ligger i sin helhet i Jevnaker kom-
mune, men kommunegrensa mot Lunner danner avgrensningen mot øst. Det er stilt krav om å
utarbeide naturmangfoldrapport med vurdering av tiltaket etter naturmangfoldlovens §§ 8-10,
som svares ut med dette notatet.

Det ble registrert fire naturtypelokaliteter etter Miljødirektoratets instruks i planområdet. Av
rødlistearter ble det kun registrert en nær truet art (gubbeskjegg). Lokalitetene hadde noe ulik
kvalitet etter Miljødirektoratets kvalitetsvurderingskriterier; en liten høgstaudegranskog hadde
høy kvalitet, mens to rikmyrer (hvorav én med innslag av to rikkilder) og en rik gransumpskog
hadde moderat kvalitet. Tiltaket vurderes å gi noe miljøskade (én minus) for naturmangfoldet i
området.

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt, med to befaringer (i begynnelsen av mai og slutten
av juni). Opplagte mangler er undersøkelser av marklevende sopp og insekter, men potensialet
for funn av sjeldne eller rødlistede arter i disse gruppene vurderes som lite. Det går en bekk
med helårsvannføring gjennom planområdet. Denne er ikke nærmere undersøkt, men det er
lite potensial for spesielle forekomster knyttet til denne.

Samlet belastning, særlig for våtmarksmiljøene i planområdet (rikmyr, rikkilder og rik gran-
sumpskog), vurderes som betydelig i regionen pga. tidligere og pågående grøfting, oppdyrking
og nedbygging av slike naturtyper.

Forsidebilde: Parti fra rikmyra i den vestre delen av planområdet. Myra ble kartlagt som rikmyr i mellom-
boreal sone og hadde moderat kvalitet. Foto: Bjørn Harald Larsen, 24.6.2021.
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1 I nnlednin g
Areal+ AS har varslet oppstart av arbeid med detaljregulering for Kingesnålen hytteområde ved
Mylla i Jevnaker kommune på vegne avforslagsstiller, som er grunneier for deler av området. Plan-
området ligger i sin helhet i Jevnaker kommune, men kommunegrensa mot Lunner danner avgrens-
ningen mot øst. Planens formål er tilrettelegging for fritidsboliger med tilhørende infrastruktur og
grøntområder, og inkluderer areal på eiendommene med gnr/bnr. 124/3 og deler av 137/23.

Planen omfatter ny detaljregulering for område avsatt til fritidsbolig i kommuneplanens arealdel, og
overlapper delvis med gjeldende reguleringsplan nr. 56 –Mylla-Jevnaker Snålen hyttefelt. Det er
stilt krav om naturmangfoldsrapport med utredning etter naturmangfoldlovens §§ 8-10 som en del
av planforslaget. Miljøfaglig Utredning fikk i oppdrag av tiltakshaver å utarbeide en slik rapport.

Planområdet ble først befart 11.5.2021, men med fortsatt mye snø i området –og en overflatisk re-
gistrering av myrområdene, ble det vurdert at området måtte befares på nytt senere i vekstse-
songen for å få et godt nok inntrykk av naturtyper og flora –særlig knyttet til eventuelle rikmyrer.
Planområdet ble derfor kartlagt på nytt 24.6.2021. Notatet ble først levert oppdragsgiver i juni
2021, men har nå blitt oppdatert etter endringer i detaljplan for tiltaket.
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Figur 1. Avgrensning av planområdet for detaljregulering av Kingsnålen hyttefeltved Mylla i Jevnaker kommune (fra
Areal+AS 2021).
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Figur 2. Den øvre delen av rikmyra nord i planområdet er noe negativt påvirket av skiløypekjøring og kavlelegging. Foto: 
Bjørn Harald Larsen, 24.6.2021. 

2 Metode og materiale 
Vurderingen av naturmangfoldet i planområdet med nærmeste omgivelser er gjort på bakgrunn av 
eksisterende data og befaring i området 11.5. og 24.6.2021. Det foreligger ingen tidligere natur-
type- eller artsregistreringer fra planområdet, med unntak av blåmeis registrert i området i januar 
2021 (Miljødirektoratet 2021a). 

Området er kartlagt etter det nye typesystemet NiN (Natur i Norge), og verdifulle naturtyper er 
identifisert på bakgrunn av Miljødirektoratets nye kartleggingsinstruks (Miljødirektoratet 2021b). 
Utvelgelsen av naturtypene er gjort med basis i norsk rødliste for naturtyper (Artsdatabanken 
2018a), i tillegg til enkelte naturtyper som har sentral økosystemfunksjon eller er spesielt artsrike 
(Evju mfl. 2017). Dette systemet blir nå benyttet i en storskala utvalgskartlegging av norsk natur.  

I Miljødirektoratets nye kartleggingsinstruks blir lokalitetene gitt en økologisk kvalitet på en fem-
delt skala, basert på lokalitetens skår for tilstand og naturmangfold etter vurdering av ulike, naturty-
pespesifikke parametere. Kvalitetskategoriene er som følger: 

• Svært høy kvalitet 
• Høy kvalitet 
• Moderat kvalitet 
• Lav kvalitet 
• Svært lav kvalitet 
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Forekomst av rødlistearter er ofte et vesentlig kriterium for å
verdsette en lokalitet. Gjeldende norsk rødliste ble lansert i
november 2015 (Henriksen & Hilmo 2015). Rødlistekategori-
ene er vist i tekstboks 1.

Fremmede
arter kan
være en

trussel mot lokalt artsmangfold. I 2018 kom det ut
en ny liste over fremmede arter, der svartelistebe-
grepet er faset ut (Artsdatabanken 2018b). Artene
er her fordelt på fem kategorier, se tekstboks 2.

Planområdet er avsatt til fritidsformål i gjeldende kommuneplan. Virkninger av planen og kunn-
skapsgrunnlaget er vurdert i henhold til naturmangfoldlovens §§ 8-10. Konsekvenser for natur-
mangfold og avbøtende/kompenserende tiltak er forenklet vurdert i forhold til Statens vegvesen sin
håndbok V712 om konsekvensanalyser (Statens vegvesen 2018), med Miljødirektoratets kriterier
for verdivurdering, påvirkning og konsekvens
(https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/konsekvensutredninger/vurdere-
miljokonsekvensene-av-planen-eller-tiltaket/naturmangfold/).

3 Verdivurdering

3.1 Naturtyper

Myllaområdet har variert og rik geologi, og innenfor planområdet er det mørkegrå kalkstein i Oslo-
gruppen, noe som gir rike naturtyper og rik flora. Planområdet ligger i ei slak sørøstvendt li, men er
småkupert –med små koller og myrer og myrskog. På kollene er det svak lågurtskog (T4-C-2 etter
NiN-systemet) og innslag av lågurtskog (T4-C-3) med blåveis, mens det i forsenkningene er høgstau-
deskog (T4-C-18), noe tørkeutsatt høgstaudeskog (T4-C-19) –med spredte høgstauder og kalkrik
myr- og sumpskogsmark (V2-C-3). Langs bekken som renner gjennom området har det på flater blitt
såpass stor torvoppbygging at det har blitt dannet myr. Dette gjelder også nedenfor ei rikkilde (V4-
3) nordøst i planområdet. Både myrflater og myrkanter opptrer, og begge disse naturtypene er kalk-
rike (henholdsvis V1-C-4 og V1-C-8).

Gran er dominerende treslag på kollene, og skogen er i hovedsak i hogstklasse 5, men også noe
hogstklasse 4. Langs bekken er det noe yngre skog, og her er det også et markant innslag av bjørk
og gråor. For øvrig er det noe rogn og selje spredt.

Den gamle granskogen på kollene i området hadde for lite død ved av store dimensjoner til å til-
fredsstille kriteriene for en forvaltningsprioritert naturtype etter Miljødirektoratets instruks (Miljø-
direktoratet 2021a). Derimot var det arealer med både høgstaudegranskog, rik gransumpskog, rik
kaldkilde og rikmyr som ble kartlagt etter kriteriene. Disse er beskrevet nedenfor.

Lokalitet 1:

Lokalitetsnavn: Kingesnålen NV

Kommune: Jevnaker

Kartlagt: 24.6.2021 av Bjørn Harald Larsen

Naturtype: E11.2 Rik gransumpskog

Tekstboks 1. Rødlistestatus:
CR = kritisk truet (Critically Endangered)
EN = sterkt truet (Endangered)
VU = sårbar (Vulnerable)

NT = nær truet (Near Threatened)
DD = datamangel (Data Deficient) Tekstboks 2. Inndeling av fremmede arter med øko-

logisk risiko:
NK = ingen kjent risiko (No known impact)
LO = lav risiko (Low impact)
PH = potensiell høy risiko (Potensially high impact)
HI = høy risiko (High impact)
SE = svært høy risiko (Severe impact)
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Lokalitetskvalitet: Moderat kvalitet 

Utvalgskriterium: Truet naturtype (EN) og naturtype med sentral økosystemfunksjon 

Kartleggingsenheter: V2-C-3 Temmelig til ekstremt kalkrike myr- og sumpskogsmarker 

Definerende variabel: 50-75 % dekning av bartrær (gran) 

Tilstand: Moderat 

Tilstandsbeskrivelse: Tilstanden er vurdert som moderat, og avgjørende for vurderingen er at loka-
liteten har eldre produksjonsskog (gran og bjørk i hogstklasse 3-5, med hogstklasse 4 som gjennom-
snitt). Sumpskogen er ellers ugrøftet, uten fremmedarter og uten spor etter ferdsel med tyngre kjø-
retøy.  

 
Figur 3. Kalkrik gransumpskog med karakterarter som skogsnelle, sumphaukeskjegg, mjødurt og enghumleblom ble kart-
lagt i nordvestre del av planområdet. Foto: Bjørn Harald Larsen, 24.6.2021.  

Naturmangfold: Moderat 

Naturmangfoldbeskrivelse: Naturmangfoldet vurderes som moderat basert på forekomsten av to 
habitatspesifikke arter (sumphaukeskjegg og bekkeblom). Lokalitetenes er ellers relativt liten (2710 
m2) og har lite liggende død ved av store dimensjoner. Kildevannspåvirkningen er også liten. Av 
andre typiske arter for naturtypen ble gulstarr, mjødurt, enghumleblom, myrhatt, kornstarr, skog-
snelle, vendelrot og slåttestarr registrert. 
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Figur 4. De 4 naturtypelokalitetene som ble kartlagt i planområdet.

Lokalitet 2:

Lokalitetsnavn: Kingesnålen

Kommune: Jevnaker og Lunner

Kartlagt: 24.6.2021 av Bjørn Harald Larsen

Naturtype: E10.2 Rik åpen jordvannsmyr i mellomboreal sone

Lokalitetskvalitet: Moderat kvalitet

Utvalgskriterium: Naturtype med sentral økosystemfunksjon

Kartleggingsenheter: V1-C-4 Temmelig til ekstremt kalkrike myrflater (60 %), V1-C-8 Temmelig til
ekstremt kalkrike myrkanter (40 %)

Definerende variabel: Mellomboreal sone

Tilstand: God

Tilstandsbeskrivelse: Tilstanden er vurdert som god; myra er ugrøftet og er uten fremmedarter. Lo-
kaliteten har noe slitasje og kjørespor i tilknytning til ei skiløype som går gjennom lokaliteten, men
omfanget er ikke så stort at det trekker ned tilstandskvaliteten.
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Figur 5. Rikmyra hadde mest åpne myrflater, men også myrkantmark var godt representert i naturtypelokaliteten. Dusk-
myrull var vanlig særlig i den nordre delen. Foto: Bjørn Harald Larsen, 24.6.2021.  

Naturmangfold: Lite 

Naturmangfoldbeskrivelse: Naturmangfoldet vurderes som lite, da lokaliteten er relativt liten (6931 
m2), ganske få habitatspesifikke arter og ingen kalkindikatorer for denne naturtypen. Myra har 9 ha-
bitatspesifikke arter (gulstarr, sumphaukeskjegg, jåblom, myrklegg, tettegras, sveltull, myrsauløk, 
særbustarr og myrfiol), men ingen rødlistearter. Av andre arter kan nevnes enghumleblom, ball-
blom, slirestarr, myrmaure, skavgras, kornstarr og tvebostarr. Ei skogsnipe varslet intenst på lokali-
teten under befaringen. 

 

Lokalitet 3: 

Lokalitetsnavn: Kingesnålen NØ-1 

Kommune: Jevnaker 

Kartlagt: 24.6.2021 av Bjørn Harald Larsen 

Naturtype: C6 Høgstaudegranskog 

Lokalitetskvalitet: Høy kvalitet 

Utvalgskriterium: Nær truet naturtype, naturtype med sentral økosystemfunksjon 

Kartleggingsenheter: T4-C-18 Høgstaudeskog (70 %), T4-C-19 Noe tørkeutsatt høgstaudeskog (30 
%) 
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Figur 6. Fra høgstaudegranskogen i forsenkningen nordvest i planområdet. Her var det en del liggende død ved av store 
dimensjoner, samt denne grove, gamle tørrgrana Foto: Bjørn Harald Larsen, 24.6.2021. 

Definerende variabel: > 75 % tresjiktsdekning med gran 

Tilstand: God 
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Tilstandsbeskrivelse: Tilstanden er vurdert som god da skogen er i hogstklasse 5, og det ikke er spor 
etter markberedning, tilplanting eller kjøring med tyngre kjøretøy – samt at lokaliteten er uten 
fremmedarter. 

Naturmangfold: Moderat 

Naturmangfoldbeskrivelse: Naturmangfoldet vurderes som moderat basert på forekomsten av lig-
gende død ved av store dimensjoner (2-4 læger/daa). Lokaliteten er uten påviste rødlistearter og 
har beskjeden størrelse (1137 m2).  

 
Figur 7. Tyrihjelm er en typisk art i høgstaudegranskog, og som det framgår av bildet var det en del ferske læger av gran 
på lokaliteten. Foto: Bjørn Harald Larsen, 24.6.2021. 

 

Lokalitet 4: 

Lokalitetsnavn: Kingesnålen NØ-2 

Kommune: Jevnaker og Lunner 

Kartlagt: 24.6.2021 av Bjørn Harald Larsen 

Naturtype: E10.2 Rik åpen jordvannsmyr i mellomboreal sone 

Lokalitetskvalitet: Moderat kvalitet 

Utvalgskriterium: Naturtype med sentral økosystemfunksjon 
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Figur 8. Fra den øvre østre del av rikmyra, der myrmattene gradvis går over i semi-naturlig eng på fastmarka. Foto: Bjørn 
Harald Larsen, 24.6.2021.  

 
Figur 9. Øverst i den vestre del av myra er det ei tydelig rikkilde med arter som sumphaukeskjegg, gulstarr og skogsnelle. 
Foto: Bjørn Harald Larsen, 24.6.2021. 
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Kartleggingsenheter: V1-C-4 Temmelig til ekstremt kalkrike myrflater (80 %), V1-C-8 Temmelig til 
ekstremt kalkrike myrkanter (20 %) 

Definerende variabel: Mellomboreal sone 

Tilstand: God 

Tilstandsbeskrivelse: Tilstanden er vurdert som god; myra er ugrøftet og uten fremmedarter, slita-
sje eller spor etter ferdsel med tyngre kjøretøy. 

Naturmangfold: Lite 

Naturmangfoldbeskrivelse: Naturmangfoldet vurderes som lite basert lokalitetens beskjedne stør-
relse (1373 m2), relativt få habitatspesifikke arter (7; gulstarr, sumphaukeskjegg, jåblom, tettegras, 
sveltull, myrsauløk og myrfiol) og at ingen kalkindikatorer for denne naturtypen ble registrert, heller 
ikke rødlistearter. Av andre arter kan nevnes enghumleblom, slirestarr, myrmaure, mjødurt og slåt-
testarr. 

Usikkerhetsbeskrivelse: I øvre deler av myra er det tatt med to rike kaldkilder, den ene med en li-
ten kildebekk som fører ned til myrflata. Denne naturtypen skal ikke kartlegges i mellomboreale 
sone, men kildene er en naturlig del av myrområdet (og en forutsetning for dannelsen av rikmyr 
her), og de er derfor inkludert i lokaliteten.  
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3.2 Artsforekomster 
Floraen var typisk for de høyereliggende områdene i denne delen av Jevnaker kommune, der kalkrik 
berggrunn gir grunnlag for mange kravfulle arter. Ingen rødlistede karplanter ble imidlertid påvist, 
derimot ble det gjort flere funn av lavarten gubbeskjegg (NT) i den gamle granskogen på kollene.  

Faunaen er trolig også representativ, med vanlig fuglearter og pattedyr representert, Av størst in-
teresse var ett hekkende par med skogsnipe på den største myra i planområdet, samt spor etter 
tretåspett og svartspett på grantrær. 

 
Figur 10. Gubbeskjegg (NT) på granlåg på kollen nordvest i planområdet. Foto: Bjørn Harald Larsen, 24.6.2021. 

3.3 Ferskvannsforekomster 
En bekk med helårs vannføring renner gjennom planområdet. Denne er ikke nærmere undersøkt, 
men potensialet for at bekken skal ha spesielle artsforekomster vurderes som liten. Det samme gjel-
der kildebekken som renner ut fra rikkilda nordøst i planområdet.  

3.4 Verdivurdering 
Kartleggingen viste at området hadde fire forvaltningsprioriterte naturtyper etter Miljødirektoratets 
instruks, mens kun én rødlisteart ble registrert (gubbeskjegg; nær truet). Artsmangfoldet av sopp er 
ikke undersøkt, ut over vedboende sopp, og det ble ikke gjort spesielle undersøkelser av insektfau-
naen. Potensialet for funn av sjeldne eller andre rødlistede arter vurderes imidlertid generelt som 
svakt innenfor planområdet. Lokalitetene er relativt små og kvaliteten varierer noe. Myr- og sump-
skogslokalitetene har moderat kvalitet, mens høgstaudegranskogen har høy kvalitet.  

Samlet vurderes området å ha middels verdi for naturmangfold. 
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4 Vurdering av påvirkning og konsekvenser 
Påvirkningen på de registrerte naturtypelokalitetene vil avhenge av hvordan veger og utbyggings-
områder legges innenfor planområdet. Med utgangspunkt i foreløpig planskisse utarbeidet av 
Areal+ 23.8.2021 (se figur 11), vil den rike gransumpskogen (lokalitet 1; moderat kvalitet) bli noe 
forringet (vegkryssing), mens rikmyrslokaliteten Kingesnålen (lokalitet 2; moderat kvalitet) blir ube-
tydelig forringet (veikryssingen skjer på en liten fastmarkshole mellom myrpartier). Den rike gran-
sumpskogen (lokalitet 3; høy kvalitet) og myr- og kildeområdet i nordøst (lokalitet 4; moderat kvali-
tet) vil ikke bli berørt med dette planforslaget (jf. Miljødirektoratets kriterier for vurdering av på-
virkning: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/overvaking-arealplanlegging/areal-
planlegging/konsekvensutredninger/vurdere-miljokonsekvensene-av-planen-eller-tiltaket/natur-
mangfold/vurdere-pavirkning-for-hvert-delomrader/).  

Samlet vurderes utbyggingen, slik den nå er skissert (figur 11), å gi noe miljøskade (1 minus) for na-
turtypene i planområdet. 
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Figur 11. Planskisse utarbeidet av Areal+ 23.8.2021, med kartlagte naturtypelokaliteter inntegnet.
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5 Naturmangfoldlovens §§ 8-10  
Naturmangfoldlovens § 7 sier: «Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved 
utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning 
av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.» 

Nedenfor følger en gjennomgang av §§ 8-10, og en vurdering av hvorvidt disse er besvart.  

5.1 § 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Kunnskapsgrunnlaget i planområdet er relativt godt, med befaring i mai og slutten av juni med kart-
legging av naturtyper etter Miljødirektoratets instruks og tilhørende artskartlegging. Karplanter, 
fugl, vedlevende sopp og lav anses som godt undersøkt. Opplagte mangler er undersøkelser i sopp-
sesongen og av insekter, men potensialet for funn av uvanlige eller rødlistede arter i disse gruppene 
vurderes som lite. Manglene anses ikke å være så store at det er sannsynlig at vurderingen av gra-
den av miljøskade vil endres med bedre kunnskapsgrunnlag.  

5.2 § 9 Føre-var-prinsippet 
Det er altså ikke utført undersøkelser i marklevende sopp i området, og heller ikke egne registreringer 
av insekter. Selv om potensialet for funn innenfor disse gruppene vurderes som lite, må dette tas i 
betraktning i et føre-var perspektiv.  

5.3 § 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
De to rikkildene, rikmyrene og den tilgrensende rike gransumpskogen må ses i sammenheng. Til 
sammen utgjør disse et viktig – mer eller mindre sammenhengende våtmarksområde, som er både 
hekkeplass for skogsnipe og har gode forekomster av kravfulle rikmyrsarter. Som intakte miljøer har 
disse blitt sjeldne i sørboreal sone, men til dels også i mellomboreal sone sør på Østlandet (slik vi 
snakker om her). De mest aktuelle truslene er/har vært grøfting for skogproduksjon, oppdyrking, 
skogsbilvegbygging og ulike utbygginger. Samlet belastning for disse naturtypene må fortsatt regnes 
å være stor.  

Den siste tida har det også vært økt fokus på myrområdene betydning for klima, og nedbygging eller 
grøfting av myr vil gi en negativ effekt på klima pga. frigjøring av CO2 fra lagret karbon i torvjorda.  

6 Avbøtende/kompenserende tiltak 
Av hensyn til naturverdiene i området, er det av størst betydning at det blir lagt ei hensynssone 
rundt våtmarksmiljøene, dvs. rikmyrene, rikkildene og den rike gransumpskogen, slik at disse områ-
dene ikke forringes av tiltak i anleggsperioden. Samtidig er det viktig at vegbyggingen i området i 
minst mulig grad endrer vannhusholdningen i våtmarkslokalitetene. 
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