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FORORD 
Asplan Viak har vært engasjert av Eidsvoll kommune for å Innledende arbeider, planprogram 
og KU. Jannicken Throndsen har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Oddmund Wold har hatt 
ansvar for tema naturmiljø. 
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1 INNLEDNING 
 

(Kapittelet er i hovedsak utdrag fra planprogrammet.)  
 
Kommunestyret i Eidsvoll vedtok 14.04.2015 at det skulle igangsettes planarbeid med tanke på 
å bygge ny Vilberg skole på Tynsåkjordet. Bakgrunnen er at skolen i dag har plass til 350 
elever, men vil innen 2030 ha behov for ca. 540 elevplasser. Forslag til områderegulering vil 
også legge til rette for utvidelse av eksisterende ungdomsskole innenfor dagens skoleområde. 
 

 
Figur 1. Flyfoto som viser tomt for ny Vilberg skole på Tynsåkjordet  

 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-9 første ledd, og § 2d i forskrift om 
konsekvensutredninger skal det utarbeides planprogram og konsekvensutredning i tilknytning 
til planforslag for ovennevnte område. Ny skole foreslås å bygges på areal som i 
kommuneplanens arealdel er avsatt til LNRF-formål, dette innebærer utlegging av nytt område 
til utbyggingsformål. 

For å få en helhetlig vurdering av trafikk og fremtidig utbygging har kommunen valgt å inkludere 
områdene rundt eksisterende skoler/barnehage og tilgrensende eiendommer nord for 
Tynsåkveien i planområdet. I løpet av høring av forslag til planprogram har det vist seg 
ønskelig å utvide planområdet langs Tynsåkveien. Planområdets endelige grense fastsettes i 
løpet av reguleringsprosessen. 
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Forslaget til områderegulering vil i hovedsak være i samsvar med kommuneplanen, unntakene 
er dagens Vilberg skole som vil bli foreslått endret til bolig/sentrumsformål, og landbruksarealet 
som foreslås benyttes til ny Vilberg skole. Planforslaget skal på bakgrunn av forslaget om ny 
skoletomt konsekvensutredes jf. Forskrift om konsekvensutredninger § 2 bokstav d. 

 

 
Figur 2. Grense for det igangsatte planarbeidet med områdeplan for skoleområdet justert etter innspill til varsel om 
oppstart og høring av forslag til planprogram. Omtrentlig plassering av tomt for ny Vilberg skole er merket med blå 
sirkel. 
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2 METODE OG DATAGRUNNLAG 
Metodikken følger Statens vegvesens håndbok V712 (Statens vegvesen 2014) for ikke-
prissatte konsekvenser, jf. kap. 6 i V712. 

2.1 Verdi, omfang og konsekvensvurdering 
Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser: 

• Verdi. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. 
• Omfang. Med omfang menes en vurdering av hvordan et område påvirkes. 
• Konsekvens. Med konsekvens menes fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i 
forhold til alternativ 0. Verdivurderingen fastsettes normalt ut fra en regional vurdering. Verdien 
vurderes etter en skala med tre trinn; liten, middels eller stor verdi. Konsekvens framkommer 
ved sammenstilling av områdets verdi og omfanget av påvirkning på området. (Håndbok V712 
Statens vegvesen 2014, s. 125 - 130). 
 
Verdivurderingen av naturmiljøet er basert på kartlegging av naturtyper etter DN-håndbok 13 - 
oppdatert versjon 2007, med 56 prioriterte naturtyper av særlig verdi for biologisk mangfold 
(Direktoratet for naturforvaltning 2007) og på nye faktaark for et utvalg av naturtyper, utarbeidet 
på grunnlag av nytt system for kartlegging av naturtyper (Naturtyper i Norge, NiN, 2015) i 
forbindelse med revidering av DN-håndbok 13. Der nye faktaark er benyttet som grunnlag eller 
tilleggsinformasjon for kartlegging og verdisetting, er dette angitt i teksten, med referanse til 
forfatter(e) av faktaarkene. 
Etter revisjon av Naturbase (Miljødirektoratet 2015) er en del av de opprinnelige viltområdene 
fjernet, mens andre er erstattet av områder knyttet til forekomst av enkeltarter eller grupper av 
arter.  

Kriterier for verdi er gitt i Statens vegvesens håndbok V712 (Statens vegvesen 2014), i tabell 6-
13 s. 166. 

Tabell 1. Verdiklassifisering av lokaliteter basert på DN-håndbok 13-2007 og HB V712 (Statens vegvesen 2014). 
Naturforhold Verdi 

(DN-håndbøkene) 
Verdi KU 
(SVV håndbok 
V712) 

Nasjonal- 
lokal verdiskala 

Svært viktig natur A – svært viktig Stor verdi Nasjonal verdi 
Viktig natur B – viktig Stor verdi Regional verdi 
Lokalt viktig natur C – lokalt viktig Middels verdi Høy lokal verdi 
Ordinær øvrig natur Ingen verdisetting  Liten verdi - 
Bebygde areal Ingen verdisetting Ingen relevans for 

fagtemaet 
- 

 

Lokaliteter som oppfyller kravene til naturtypelokalitet verdisettes etter kriterier til A, B og C-
verdi, se tabell 1. Vilt- og ferskvannslokaliteter verdisettes etter hhv. DN-håndbok 11 og 15 
(Direktoratet for naturforvaltning 2000, 2003). Koordinering mht. verdisetting av disse 
lokalitetene etter DN-håndbok 13 er beskrevet i håndbokens kap. 6. DN-håndbok 13 fanger 
også opp en del av naturtypene i ferskvann.  

 
Rødlistekategorier for arter referert i temarapporten følger siste utgave av norsk rødliste 
(Henriksen og Hilmo 2015). Risikovurderinger for fremmede arter følger «Fremmede arter i 
Norge – med norsk svarteliste 2012» (Gederaas m.fl. 2012). 
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2.2 Plan- og influensområde 
For vegetasjon og mindre dyr vil influensområdet oftest være begrenset til arealer hvor det blir 
foretatt arealbeslag, eller til nærliggende arealer. For fugl og øvrig vilt kan influensområdet 
også inkludere områder som er påvirket av støy og diverse aktiviteter. For fugl og vilt kan i 
noen sammenhenger en sone på opptil 1 km defineres som influensområde.  

2.3 Feltarbeid og annet datagrunnlag 
Utredningen bygger i hovedsak på følgende digitale kilder: 
 
Artskart. (Artsdatabanken 2015a. http://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx) 
Naturtyper i Norge, NiN. (Artsdatabanken 2015b. http://www.naturtyper.artsdatabanken.no/) 
Naturbase. (Miljødirektoratet 2015. http://kart.naturbase.no/) 
Kilden (Norsk institutt for bioøkonomi 2015. http://www.skogoglandskap.no/ 
kart/kilden/map_view) 
 

I tillegg er det er søkt i relevante litteraturbaser. Feltarbeid er gjennomført av biolog Oddmund 
Wold, Asplan Viak 21.08.2015. 

Det er ikke kjent andre naturfaglige undersøkelser fra planområdet spesielt. Det er utført flere 
kartlegginger av biologisk mangfold i Eidsvoll kommune (Bratli, Larsen & Gaarder 2005, Bratli 
& Blindheim 2008, Blindheim (red.) 2012), men uten at det er registrert spesielle verdier i dette 
området.  
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3 MÅLSETTINGER 
 
I henhold til håndbok V712 skal det vurderes om tiltaket strider mot nasjonale mål. Det er et 
overordnet mål i miljøpolitikken at naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes 
naturlig, sikres i levedyktige bestander. Variasjonen av naturtyper og landskap skal 
opprettholdes.  
 
I henhold til Naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8-12 legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. I henhold til Plan og bygningsloven må 
kommunen ved sin saksbehandling av planer gjøre en vurdering etter de nevnte prinsippene. 
Flere av de miljørettslige prinsippene setter, på overordnet nivå, forutsetninger og føringer for 
konsekvensutredningen. Dette gjelder bl.a. kravene til kunnskapsgrunnlag, beskrivelse av 
påvirkninger, vurderinger av føre/var forhold og kompenserende tiltak. Tiltaket er vurdert etter 
Naturmangfoldlovens §§ 8-12 (kap.7)  

Et av virkemidlene i Naturmangfoldloven er å gi truede naturtyper en særskilt lovmessig sikring 
ved at de får status som utvalgte naturtyper. Tilsvarende er det for bestemmelser om truede 
arter gjennom betegnelsen prioriterte arter. Formålet med forskriftene er å ivareta mangfoldet 
av naturtyper innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de 
økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype, jf. Naturmangfoldloven § 4. 
Tilsvarende gjelder for prioriterte arter. 
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4 OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDI 

4.1 Generell beskrivelse av planområdet 
Planområdet omfatter deler av tettbebyggelsen ved tettstedet Eidsvoll (Sundet) inkludert 
Eidsvollhallen, Vilberg Ungdomsskole og Eidsvoll videregående skole. Området domineres av 
privat bebyggelse, skoleanlegg, idrettsplass, plenarealer osv.  

Lengst i vest omfatter planområdet en sone med lauvskog i skråningen ned mot Vorma. Dette 
området er regulert som LNF-område med hensynssone.  

Tomt for ny Vilberg skole på Tynsåkjordet ligger øst i planområdet. Omtrent 2/3 av tomtas areal 
er i dag dyrket mark, den resterende 1/3 er skogdekt. Av skogarealene er ca 1/3 plantefelt med 
relativt ung granskog. Skogdekket areal (delområde 1 – 3 i figur 4) utgjør øvre del av en sørlig 
forgreining av ravina som munner ut i Vorma ved Sandholtevja, ca. 500 m nord for 
planområdet.  

Berggrunnen i området er gneis, som er dekket av et relativt tykt lag av marine avsetninger/ 
leire. Unntak fra dette er lokalt tilførte masser i fyllinger o.l.   

 

 

Figur 3. Tomt for ny Vilberg skole, sett fra Tynsåkvegen, retning mot NW. 

4.2 Biologisk mangfold 
Plan- og influensområdet omfatter ingen verneområder, naturtypelokaliteter eller prioriterte 
arter. 

To områder med noe naturpreget vegetasjon innen planområdet er befart spesielt; (1) en sone 
med lauvskog i skråningen ned mot Vorma og (2) tomt for ny Vilberg skole. Hovedvekten er 
lagt på sistnevnte lokalitet.   

4.2.1 Lauvskog i skråningen ned mot Vorma. 
Lengst i vest omfatter planområdet en sone med lauvskog i skråningen ned mot Vorma. Dette 
området er regulert som LNF-område med hensynssone. Kun øverste del av skråningen samt 
kantsonen mot idrettsanlegg, skole og bebyggelsen er befart.  
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Skogen i øvre del av skråningen har et tresjikt med varierende dominans av arter som bjørk, 
osp, gråor, spisslønn og noe gran. I mindre omfang inngår også rogn og selje i tre- og 
busksjiktet. Hegg og hassel er vanlige i busksjiktet. 

 
Figur 4. Øvre del av skråningen ned mot Vorma. Gråor, spisslønn og hasssel inngår i tre- og busksjikt, mens i 
feltsjiktet finner vi noe næringskrevende arter som skogstorkenebb, skogsnelle, skogburkne og kratthumleblom.    

Feltsjiktet er dominert av arter typiske for lågurtskog, slik som markjordbær, liljekonvall, 
skogstorkenebb, ormetelg, tveskjeggveronika, skogkløver, knollerteknapp og lundrapp. Ellers 
er sølvbunke, skogburkne, gaukesyre, skogsnelle, krattmjølke, skogsvever og kranskonvall 
registrert.  

 
Figur 5. Erosjon i skråningen. Rotvelt og utglidninger ble registrert flere steder.  

Eidsvoll Kommune Asplan Viak AS 
 



 12 
 
Skråningen ned mot Vorma bærer preg av noe ustabilitet, med små skredgroper og rotvelt. 
Slike lokaliteter gir gjerne grobunn for konkurransesvake arter som f.eks. hestehov og enkelte 
rødlistede mosearter. Moser er ikke undersøkt her, men hestehov ble registrert.  

Fremmede arter 

I området mellom denne grøntsona (lauvskogen) og bebyggelsen/idrettsplassen er det et 
innslag av mer ugraspreget vegetasjon. Her inngår også flere fremmede skadelige arter 
(Gederaas m.fl. 2012), som kanadagullris (SE=svært høy risiko), hagelupin (SE) og 
alaskakornell (SE). I tillegg er det registrert innplantede treslag som en furu-art (Pinus sp.). Ved 
ev. utbygging i dette området bør slike fremmede arter kartlegges mht. spesielle tiltak for å 
unngå spredning. Disse artene vil gjerne spres og etableres raskt, og kartlegging av fremmede 
skadelige arter bør kartlegges på nytt i forkant av ev. anleggsstart her. 

 
Figur 6. Kanadagullris (SE) til venstre og hagelupin (SE) med frøstilling til høyre. Sammen med bl.a. åkertistel, burot, 
hundegras og rødkløver. Vest for fotballbane ved Eidsvollshallen.  

Påvirkning  

Øvre deler av denne lauvskogsona er noe påvirket av bl.a. tråkkslitasje, hogstinngrep, litt 
forsøpling og litt innslag av fremmede arter, mens områdene lenger ned i skråningen er 
vanskeligere tilgjengelig, og er mindre påvirket. 

Verdi 

De undersøkte delene av lauvskogen i skråningen ned mot Vorma kan ikke sies å ha så 
spesielle verdier at de oppfyller kravene til naturtypelokaliteter etter DN-håndbok 13 
(Direktoratet for naturforvaltning 2007). Arealene kan likevel tillegges noe verdi mht. biologisk 
mangfold, siden de omfatter delvis intakte naturarealer. 
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4.2.2 Tomt for ny Vilberg skole 
Det aktuelle tomtearealet kan deles i 4 delområder med mer eller mindre ulike egenskaper mht. 
biologisk mangfold (merket 1 – 4 i fig. 7).  

 
Figur 7. Tomt for ny Vilberg skole. Inndelt i 4 delområder, se beskrivelse i teksten.  

Delområde 1 er dominert av plantefelt med gran, og med ungskog yngre enn 40 år (NIBIO 
2016). Noen større gråorer forekommer. Feltsjiktet er dårlig utviklet pga. tett tresjikt, men viser 
relativt gode næringsforhold med arter som bringebær, engsnelle, sølvbunke, korsknapp 
småbregner og kratthumleblom. Småplanter av rogn og selje er registrert.  

Delområde 2 er et mindre areal, ca. 4,5 daa med gråor-heggeskog (se Direktoratet for 
naturforvaltning 2007, type F05), med relativt mange arter typiske for slik skog, som 
kratthumleblom, rips (ribes sp.), skogsnelle, krypsoleie, stornesle, hundekveke, korsknapp, 
sølvbunke, springfrø, hundekjeks og sløke. Det vokser litt osp i kanten mot dyrka mark. Noen 
vanlige fuglearter ble registrert; spettmeis, kjøttmeis og rødstrupe. Dette er en naturtype som 
vanligvis har stor tetthet av hekkende spurvefugl. Det ble sett ett rådyr og mange spor i 
området.  

Delområde 3 ligger på vestsiden av ravinen, mot den videregående skolen. Området er 
påvirket av ferdsel, slitasje, hogst og annen bruk. Naturtypen har en del til felles med gråor-
heggeskog, men har også innslag av gran og bjørk i tillegg til gråor og hegg. Mange av artene 
nevnt under delområde 2 inngår også her, som f.eks. kratthumleblom, skogsnelle, stornesle, 
hundekveke, korsknapp, sølvbunke, springfrø, sløke og hundekjeks, i tillegg ble skogsalat, 
haremat og skogsvinerot registrert her. Øvre del av området har mindre markfuktighet, og 
vegetasjonen med større innslag av lågurt-arter som markjordbær, tveskjeggveronika og 
skogstorkenebb. Andre arter registrert her var hvitveis, engsnelle, gullris, gaukesyre og 
krattmjølke.  
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Figur 8. Delområde 1 er dominert av plantefelt med ungskog med dårlig utviklet felt- og bunnsjikt. 

 

 

Figur 9.Delområde 2 er relativt ung gråor-heggeskog.  

I bunnen av ravinedalen er det et mindre areal bestående av åpen, nitrofil våteng, dominert av 
stornesle, med innslag av bl.a. åkertistel, engreverumpe, sølvbunke og hundegras (fig. 10).  
Det nitrofile innslaget skyldes sannsynligvis avrenning fra dyrket mark.  

Delområde 4 er fulldyrka mark uten spesielle naturkvaliteter (fig. 3). 
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Figur 10. I bunnen av ravinedalen er det åpen, nitrofil fukteng. dominert av stornesle, med innslag av bl.a. åkertistel, 
engreverumpe, sølvbunke og hundegras.   

 

Fremmede arter 

Få fremmede arter er registrert. Rødhyll (HI = høy risiko, Gederaas m.fl. 2012) forekommer i 
lauvskogen på vestsiden av idrettsanlegget vest i planområdet, og i lauvskog innenfor området 
for ny skoletomt (fig. 4). Kanadagullris (SE = svært høy risiko) har flere lokaliteter innenfor 
planområdet. Arten er kun stedfestet med GPS innenfor tomtearealet, og er ikke kartlagt i det 
øvrige planområdet (fig. 2). 

Påvirkning 

Delområde 1 er et plantefelt, og må vurderes som sterkt påvirket. Delområde 2 er betydelig 
påvirket av tråkk, noe hogstinngrep, og er sannsynligvis også beitet i senere tid. Delområde 3 
gir inntrykk av mindre grad av slitasje, men er noe preget av forsøpling i øvre deler. Delområde 
4 er som nevnt et fulldyrket areal. 

Verdi 

De skogdekte delene av skoletomta kan ikke sies å ha så spesielle verdier at de oppfyller 
kravene til naturtypelokaliteter etter DN-håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2007). 
Arealene kan likevel tillegges noe verdi mht. biologisk mangfold, siden de omfatter delvis 
intakte naturarealer.  

Delområde 1 – 3 utgjør også øvre del av en ca. 1 km lang ravinedal. Etter kriterier i faktaark for 
Ravinedaler (Erikstad & Jansson 2014) kan denne ravinen som helhet vurderes som lokalt 
viktig (C-verdi). Ravinedaler er oppført på Norsk rødliste for naturtyper 2011 (Lindgaard og 
Henriksen 2011).  

Delområde 1 – 3 er deler av en lokalt viktig ravinedal, og vurderes å ha middels verdi mht. 
naturmiljø.  
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5 OMFANG OG KONSEKVENS  

5.1 Konsekvensvurdering  
Konsekvenser er vurdert kun for tomt for ny Vilberg skole.  

I følge planprogrammet (Eidsvoll kommune 2015) skal det ikke bygges i ravinedalen. Samtlige 
arealer som kan sies å inneha verdi mht. naturmangfold er knyttet til ravinedalen. Med 
forbehold om at det ikke blir inngrep i disse arealene, og at vanlige tiltak mot avrenning 
og annen forurensning fra anleggsområdet blir gjennomført, vurderes tiltaket å ha intet 
omfang, og ubetydelig konsekvens for biologisk mangfold. 

5.2 Avbøtende tiltak  
Forutsatt at det ikke blir foretatt inngrep i de skogdekte arealene, er det ikke behov for 
avbøtende tiltak mht. biologisk mangfold, med unntak av tiltak mot en svartelistet art.  

Rødhyll (HI = høy risiko) spres med fugl, og er etablert og vanlig i kulturlandskapet. Arten har 
noen få lokaliteter i de skogdekte områdene (delområde 1 – 3), men vil ikke være spesielt 
konkurransesterk i naturtypene i området. Den vil sannsynligvis heller ikke ha spesielt stor 
negativ påvirkning på naturtyper i området. Spesielle tiltak mht. denne arten synes ikke å være 
nødvendig. 

Kanadagullris (SE = svært stor risiko) er registrert på en lokalitet i området (fig. 8). 
Kanadagulllris har betydelig større evne til å invadere og dominere i ulike kulturpregede 
naturtyper og på blottlagt jord, og kan raskt dukke opp på nye steder. Arten bør fjernes fra 
området før tiltaket iverksettes.  

 
Figur 11. Registrert forekomst av kanadagullris innenfor tomt for ny Vilberg skole. 
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6 VURDERING ETTER NATURMANGFOLDLOVENS §§ 8 

- 12 
 
De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved utøvelse 
av offentlig myndighet, og vi har gjort følgende vurderinger:  
 
• Til § 8 om kunnskapsgrunnlaget: Naturmiljø i Eidsvoll kommune er tidligere godt kartlagt jf. 
Bratli m.fl. 2005, Bratli & Blindheim 2008, Blindheim, 2012. Informasjon fra Artskart 
(www.artsdatabanken.no), Naturbase (www.naturbase.no) og andre relevante databaser er 
sjekket, uten at det foreligger spesielle registreringer fra planområdet. Siden kommunen er 
relativt godt dekket av naturfaglige undersøkelser, og det er foretatt supplerende undersøkelser 
i forbindelse med dette oppdraget, foreligger det derfor nå god og oppdatert dokumentasjon av 
naturforholdene i planområdet som et godt grunnlag for videre planlegging.  

• Til § 9 om føre-var-prinsippet: Siden kunnskapsgrunnlaget må vurderes som godt, er 
konsekvensene for naturmangfoldet vurdert som godt kjent. Kunnskapsgrunnlaget vurderes 
som tilstrekkelig, slik at det er liten fare for at tiltaket vil ha store og ukjente negative 
konsekvenser for naturmangfoldet.  

• Til § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning: Tiltaket kan medføre noe 
tilleggsbelastning, gjennom økt slitasje, men dette vil avhenge av videre bruk av nærområdet til 
ev. ny skole. Det antas at det skogdekte ravineområdet ikke er spesielt godt egnet for 
undervisning osv. og på grunn av usikkerhet omkring bruk av området er det derfor vanskelig å 
si noe eksakt om samlet belastning mht. naturmangfold. Verdien er primært knyttet til 
ravinedalen som naturtype landskapsdel, og denne vil uansett ikke påvirkes i særlig stor grad 
av økt ferdsel hvis det ikke gjøres andre inngrep.  
 
• Til § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Det vil si at 
eventuelle avbøtende tiltak som nevnt ovenfor dekkes av tiltakshaver. Tiltakshaver skal etter § 
11 begrense skader på naturmangfoldet.  
 
• Til § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Det er en forutsetning at de mest 
miljøforsvarlige teknikker legges til grunn for å unngå skadelig avrenning og partikkeltilførsel til 
vassdrag. Anleggsveier, deponier osv. bør fortrinnsvis legges i områder uten spesielle verdier 
mht. naturmiljø. Spesielt en fremmed skadelige art (kanadagullris) er registrert i planområdet, 
og denne bør fjernes før anleggsstart, slik at tiltaket ikke fører til ytterligere spredning av denne 
arten.  
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