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Forord 
 

Foreliggende rapport er laget på oppdrag fra Bykle kommune.  

Hos Faun er det Kristine Ø. Våge som har vært prosjektansvarlig. Helge Kiland har stått for 

artskartleggingen og kvalitetssikring av rapporten.  

Kontaktperson fra Bykle kommune har vært Anne Sæther Lislevand. Vi ønsker å takke hun for godt 

samarbeid. Vi håper rapporten kan være til hjelp i den videre forvaltningen. 

 

Fyresdal, 26.11.2019 

 

 

 

 

    Kristine Ø. Våge  
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1 Innledning 
Bykle kommune skal utarbeide kommunedelplan for Hovden Aust. Formålet med planarbeidet er å 

avklare overordna infrastruktur for vatn og avløp, sikre løyper, naturrmiljø og friluftsverdier, og legge 

føringer for videre arbeid med detaljreguleringsplaner.  

 

Faun Naturforvaltning AS ble med denne bakgrunn engasjert av Bykle kommune for å gjennomføre en 

kartlegging av naturmiljø. Foreliggende rapport har som målsetting å:  

● beskrive naturverdiene i plan- og influensområde. 

 ● vurdere behov for og virkning av avbøtende tiltak.  

 

2 Utbyggingsplaner og influensområdet 
Planområdet er omtalt som Hovden Aust og strekker seg på sørsida av rv 9 fra Stussli boligfelt og opp til 

Børtemannsbekken. Store deler av området er allerede utbygd med fritidsboliger, en prosess som har 

foregått over flere år. Målet med den nye kommunedelplanen er å legge føringer på fremtidig utvikling av 

området. Det er bl.a. lagt inn ett nytt felt for fritidsboliger innenfor planområdet, området markert som 

BFR26 i fig.1.  

Influensområdet blir i denne rapporten definert som alle områder som blir berørt av inngrepet og defineres 

innenfor en sone på 100 m fra planlagt tiltak. 

   

Figur 1. Planområdet for kommunedelplan, Hovden Aust. Kartet er hentet fra planprogram utarbeidet av  
Bykle kommune.  

 

 

BFR26 
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2.1 Eksisterende påvirkninger i planområdet 
Nederste del av planområdet er bygd ut med hytter, og både hydrologi og vegetasjon er her tydelig påvirket 

av veier, framføring av vann og avløp og annen infrastruktur.  

Hovedutfartsområdet på Hovden er ved Hovden Aust. Austvegen fra rv9 opp til vannverket og 

Solsetervegen inn mot Juvet, er hovedløypa fra Hovden og inn i fjellområdene i øst. Løypa er mye i bruk, 

både sommer og vinter. Det blir og kjørt opp skiløyper både gjennom og på oversida av hyttefelta. Det er 

etablert noen turstier opp fra enkelte av hyttefelta opp til veien inn til Juvet. 

3 Metode  
 

3.1 Eksisterende datagrunnlag 
Oversikt over avgrenset reguleringsområde framgår av mottatt planprogram fra oppdragsgiver (datert 

17.06.2019). Vurdering av status for biologisk mangfold innenfor influensområdet til planlagte tiltak er 

gjort på bakgrunn av egen feltbefaring, samt sammenfatning av eksisterende kunnskap.  

Det er gjort søk i de nasjonale databasene: naturbasen, artskart, vann-nett og vannmiljø. Grov oversikt 

over geologiske forhold og løsmasser er hentet fra NGU sine databaser. Øvrige referanser og kilder: 

skjøtselsplan for Vidmyr naturreservat (Fylkesmannen i Aust-Agder 2011) og Aune og Svalheim (2012).  

3.2 Verktøy for kartlegging og verdi, påvirkning og konsekvensvurdering  
Foreliggende konsekvensvurdering er basert på en standardisert og systematisk tre trinns prosedyre for å 

gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive og lettere å forstå. Håndbok V712 for 

konsekvensutredninger (Statens vegvesen 2018) er benyttet som metodegrunnlag for å vurdere verdier og 

virkningene for naturmiljø/biologisk mangfold.  

 

Verdi 

Det første steget i konsekvensvurderingen er å beskrive og vurdere området sin verdi for biologisk 

mangfold. Verdien blir fastsatt langs en glidende skala som går fra «uten betydning» til «svært stor verdi» vist 

i figuren under (fig 2). Verdikriteriene som blir lagt til grunn i vurderingene er presentert i vedlegg 1.  

 

 

 

 
             

                                 

Figur 2. Verdiskala basert på metodikk hentet fra SVV håndbok v712 

 

3.3 Feltregistreringer 
Registreringene på Hovden ble utført 12.9.2019 av Helge Kiland, Faun Naturforvaltning.  

Feltarbeidet ble utført på slutten av vekstsesongen og værforholdene var vekslende. Viktige artsfunn er 

registrert med bruk av håndholdt GPS. 

 

 

Verdivurdering 
            
  Uten betydning        Noe           Middels          Stor       Svært stor 
 |-------------------|--------------|----------------|------------|--------------| 
                                                      ▲ 
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4 Eksisterende kunnskapsstatus  
 

4.1 Naturgrunnlag 
Berggrunnen består av grunnfjellsbergarter, mesteparten gneiser, kvartsitt og amfibolitt (fig.3, A). 

Amfibolitten er trolig omdannet basalt og gabbro, som inneholder mye kalsium. Løsmassene er dominert 

av torvjord og tjukk bunnnmorene (fig 3, B). Morenematerialet kan til dels stamme fra Hardangervidda, 

med sine kambrosiluriske bergarter. Det lager også grunnlag for innslag av mer næringskrevende plantearter.  

Hovden har et typisk innlandsklima med kalde vintre og varme somre. Hovden skiller seg floristisk ut på 

grunn av møtet mellom arter fra en rekke plantegeografiske elementer (Fylkesmannen i Aust-Agder 2007). 

 

 

Figur 3. Bergrunnskart for Hovden (til venstre) og lausmassekart i planområdet (til høgre). Planområdet er 
omtrentlig plassert med svartstiplet sirkel.  

4.2 Naturmiljø (vegetasjon, pattedyr og fugl) 
Det er ingen tidligere registrerte naturtyper innenfor planområdet (fig. 4). I Artskart er det lagt inn 

registreringer av fugleartene blåstrupe og lirype. Begge disse artene er nær truet (NT) (Norsk rødliste 2015).  

På andre siden av planområdet og riksvei 9 ligger naturreservatet Vidmyr. Naturreservat ble opprettet 1986 

og dekker et areal på 9700 daa. Området ble vernet på fordi det er et stort myrkompleks dominert av 

bakkemyrer og strengmyrelementer. Store deler av området har tidligere vært slåttemark. I tillegg til Vidmyr 

ligger Hovden landskapsvernområde øst for planområdet. Dette dekker et areal på 59 000 daa. og er bl.a. 

fredet på grunn av rikt dyre-, fugle- og planteliv.   

Landskapsvernområdet er en del av Setesdal Austhei villreinområde i (SA) og den nordøstlige delen av 

planområdet grenser til hensynsone for villrein, fig. 5. Fig. 6 viser GPS-data på fire merkede simler i 2019 

for SA. Selve planområdet hører til det som i Heiplanen er kalt hensynssone bygdeutvikling. Her regnes 

hensynet til villreinen som avklart, mens forholdet til villreinen i hensynssone villrein skal avklares gjennom 

konsekvensutredning. Heiplanen er retningsgivende for kommunale og regionale planmyndigheter. Dette 

gjelder ikke øvrige arealhensyn, som naturmangfold, friluftsliv, landskap med videre.   

 

A B 
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Figur 4. Utklipp fra databasen Kilden som viser naturregistreringer ved og i planområdet, som er 
markert med svartstiplet sirkel.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Kartutsnitt fra Heiplanen, den regionale planen for villreinen i SA. Planområdet er 
omtrentlig markert med svart stiplet linje.  
 

Vidmyr 

naturreservat 

Hovden 

landskaps-

vernområde 
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4.3 Vannmiljø  
Planområdet grenser til Børtemannsbekken i nordøstlige del. Elva er en sideelv til Orta og kommer fra 

Byrstesiden. Den er en del av vannforekomsten «Otra - Lislevatn til Hartevatn bekkefelt» med VannNettID  

021-1043-R, fig 7. Det forekommer ingen informasjon om elva i de nasjonale databasene. Tilstanden er 

antatt «god» på basis av resultater fra nærliggende innsjøer, men det er ikke gjort noen direkte målinger i 

Børtemannsbekken.  

I tillegg er det et myrtjern som ligger i øvre del av BFR26, men tjernet er ikke tilknyttet noen vannforekomst 

og det foreligger ingen informasjon om tjernet i Vann-Nett eller Vannmiljø.  

 
Figur 7. Kartutsnitt fra VannNett som viser vannforekomstID på Børtemannsbekken og den svarte sirkelen viser 
beliggenheten til myrtjerna innenfor planområdet BFR26. Kilde: vannnett.no  

 

Figur 6. Kartutsnitt som viser GPS-data fra 4 merka simler i SA i 2019. GPS-senderne til de merka reinsimlene 
har vært aktive i ulikt tidsrom og med ulik varighet. Bevegelsene til de merka dyra er illustrert med linjer mellom 
hvert GPS-punkt, som i hovedsak er samlet inn med 3 timers- og 24 timers intervaller. Kilde: dyreposisjoner.no 
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5 Verdi naturmiljø 

5.1 Vegetasjon  
Generelt er delene av planområdet som ikke er bygd ut, dominert av store åpne myrflater med litt bjørk og 

furuskog i kantene. Stort innslag av torvmose og tuer av bjørnemose gjør det vanskelig å påvise noen typisk 

slåttepåvirkning i dag.  

Øvre del av planområdet inkl. BFR26 består av mer fastmattemyr og det ble kun registrert vanlige arter som 

bjønnskjegg, og søterot innenfor dette området. Kvitbladtistel er vanlig i nedre del av planområdet, langs 

bekker og fastmark. En fullstendig artsliste fra feltarbeidet er presentert i Vedlegg 1. 

Det mest interessante området med tanke på vegetasjon er myrområdet som inkluderer LNF- området og 

nedre deler av BFR26 (fig 8). Her finnes ombrotrof bakkemyr i mosaikk med minerogen bakkemyr. 

Ombrotrof myr var dominerende, og dette er en myrtype som får mye av næringstilførselen fra nedbør og 

blir normalt vurdert som næringsfattig. Minerotrof myr eller tilsigsmyr får også en del næring fra sigevann 

fra omgivelsene, noe som kan gi en rikere vegetasjon. I dette området dominerte hovedsakelig vanlig arter 

som: sveltstarr, blåtopp og bjønnskjegg, men i de grunnere delene av myrene og langs bekkesig ble det også 

registrert arter som er forbundet med mellomrik til rik myr som: bjønnbrodd, svarttopp, dvergjamne, 

tvebustarr, gulstarr, fjelltistel og fjellfrøstjerne. Dette kan tyde på at det kan være deler av området som kan 

regnes som naturtypen rikmyr og dette områder er omtrentlig markert med stiplet linje i fig. 8.  

I arbeidet med skjøtselsplan for Vidmyr brukte NIBIO (Aune og Svalheim 2012) svarttopp og orkideen 

brudespore som indikatorer på forekomst av rikmyr. Siden feltbefaringen ble gjennomført så seint i 

vekstsesongen, får en ikke avgjort om området er en viktig naturtype før en ny kartlegging blir gjennomført 

til neste år. Da bør det blant annet bli lagt vekt på å lete etter eventuelle forekomster av brudespore og andre 

orkideer. 

 
Figur 8. Punktregistreringer av arter som er indikatorer for rikmyr. Punktene er registrert under feltbefaringen 
12.9.2019 med håndholdt GPS 
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5.2 Fugl og pattedyr  
Det ble ikke gjort observasjoner av fugl eller pattedyr under feltarbeidet. Planområdet er i utgangspunktet 

ikke et viktig funksjonsområde for fugl og pattedyr, men er likevel ikke uten betydning for naturmangfoldet. 

Det er hovedsakelig områdene som i dag er markert som grønnstruktur/LNF, samt område BFR26 som i 

varierende grad kan fungere som biotoper for småvilt og annen fauna. I tillegg ligger planområdet nær viktige 

leveområder for villreinen i Setesdal Austhei. For villreinen fungerer området i dag som «buffersoner» mot 

eksisterende bebyggelse. Området blir derfor vurdert til å ha «noe verdi».  

5.3 Vannmiljø  
Det forekommer lite informasjon om vannmiljøet i planområdet, men det grenser til Børtemannsbekken og 

myrtjern. Dette vil i utgangspunktet ha en verdi for naturmangfoldet i området og på bakgrunn av dette 

vurderes til å ha «noe verdi».  

 

5.4 Verdi naturmiljø  
Oppsummering av verdi for de ulike deltemaene/delområdene er gitt i tabell 1.  

Tabell 1. Verdivurdering for ulike deltema i plan- og influensområde.  

Delområde Verdi Kommentar 

Naturtyper (myr) 

 
 
      Uten  
    betydning          Noe       Middels         Stor       Svært stor 
 |---------------|------------|---------------|-----------|------------| 
                                             ▲ 

 

Det kan potensielt være et område 
innenfor planområdet som faller 
innenfor kriteriene for rikmyr, jf. DN-
håndbok 13. For å fastsette endelig 
avgrensing og verdi på området må det 
gjennomføres en ny befaring neste års. 
Foreløpig verdi er vurdert til å være 
middels.  

Fugl og pattedyr 

      Uten  
    betydning       Noe        Middels         Stor       Svært stor 
 |---------------|------------|-------------|-----------|-----------| 
                           ▲ 

 
     «Noe verdi» 

Vannmiljø 

      Uten  
    betydning       Noe        Middels         Stor       Svært stor 
 |---------------|------------|-------------|-----------|-----------| 
                           ▲ 

      
       «Noe verdi» 

 

6 Virkninger av tiltaket  
 

6.1 Påvirkning og samlet belastning  
På dette stadiet av planleggingen er ikke påvirkningen av utbyggingen avklart. Påvirkningsgrad vil være 

avhengig av hvilke områder som skal utbygges, standard på hyttene, grad av fortetting og annen 

infrastruktur. I dette avsnittet vil det derfor komme mer generelle vurderinger 

Deler av planområdet er trolig naturtypen rikmyr, som potensielt kan bli negativt påvirket av 

hytteutbyggingen i form av direkte nedbygging eller ved endring av hydrologiske forhold gjennom drenering 

og grøfting. 

Det som potensielt kan ha større påvirkning på naturmiljøet er utbygging av BFR26, som er et område som 

kom inn i kommunedelplanen i 2019. Som tidligere nevnt grenser området til hensynssone villrein. Villreinen 

er norsk ansvarsart og Setesdalsheiene har status som nasjonale villreinområder. Fortetting i hytteområdet 

vil gi økt menneskelig ferdsel og bruk av fjellområde, og dermed gi økt press på villreinen i de mest sårbare 

periodene i året.    
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7 Avbøtende tiltak  
 

I dette tilfellet har vi hatt fokus på avbøtende tiltak som i minst mulig grad vil svekke områdets funksjon 

for naturmangfold. Vi anbefaler derfor følgende:  

- Unngå utbygging av sydlige del av BFR26, der det potensielt forekommer en naturtype. Siden 

verdiene er knyttet til myr, blir det også viktig å hindre drenering i området. Dette kan sikres i 

planbestemmelsene i kommunedelplanen med hensynsone naturmiljø jf. Plan og bygningsloven 

kap. 11 §11-8 c.  

- Sørge for rikelig med kantvegetasjon langs Børtemannsbekken og andre bekker og ta vare på åpne 

vannspeil, som dammer og små tjern i området. 

- Ved detaljregulering bør det gjøres en ytterligere vurdering av tiltakets påvirkning, samt en 

vurdering etter naturmangfoldloven § 8-12 (krav til kunnskapsgrunnlag, føre-var prinsipp, vurdere 

samlet belastning mv).   
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Vedlegg-1 

Utsyn over Remeflotti, mot vest  

Dvergjamne, Selaginella selaginoides.                                 Fjellfrøstjerne, Thalictrum alpinum 

 

 Gulstarr, Carex flava                                                           Svarttopp, Bartsia alpina 
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Vedlegg-2 
 

Artsliste fra feltarbeidet gjennomført 12.9.2019. 

 

Vitenskapelig navn Art Merknad 

Cirsium 
heterophyllum 

Kvitbladtistel Vanleg i nedre del av planområdet, langs bekkar, 
fastmark, noko næringskrevjande 

Deschampsia 
cespitosa cespitosa 

Sølvbunke Mellomrik myr, skog og eng 

Avenella flexuosa Smyle Blåbærmark 

Eriophorum 
vaginatum 

Torvmyrull Ombrotrof myr (nedbørsmyr) 

Eriophorum 
angustifolium  

Duskmyrull Minerogen myr (fattig tilsigsmyr) 

Luzula sudetica Myrfrytle Minerogen myr (fattig tilsigsmyr) 

Pinguicula vulgaris Tettegras Minerogen myr (fattig tilsigsmyr) 

Carex panicea Kornstorr Minerogen myr (fattig tilsigsmyr) 

Carex paupercula Frynsestorr Ombrotrof myr (nedbørsmyr) 

Carex nigra Slåttestorr Minerogen myr (fattig tilsigsmyr) 

Carex pauciflora Sveltstorr Ombrotrof myr (nedbørsmyr) 

Carex lasiocarpa Trådstorr Minerogen myr (fattig tilsigsmyr) 

Carex rostrata Flaskestorr Minerogen myr (fattig tilsigsmyr) 

Carex echinata Stjernestorr Minerogen myr (fattig tilsigsmyr) 

Angelica sylvestris Sløkje Attgroingsmyr (våt) 

Geranium sylvaticum Skogstorkenebb Frodig bjørkeskog og granskog 

Narthecium 
ossifragum 

Rome Minerogen myr (tilsigsmyr) 

Gentiana purpurea Søterot Fjellbjørkeskog 

Potentilla erecta Tepperot Fattig myr og fastmark 

Scirpus caespitosus Bjønnskjegg Fattig myr og fastmark 

Molinia caerulea Blåtopp Fattig myr og fastmark 

Oxycoccus 
microcarpus 

Småtranebær Ombrotrof myr (nedbørsmyr) 

Solidago virgaurea Gullris Blåbærmark 

Menyanthes trifoliata Bukkeblad Attgroingsmyr (våt) 

Betula nana Dvergbjørk Myr og fastmark 

Nardus stricta Finnskjegg Vollar, stiar og snøleie 

Rubus chamaemorus Molte Fattig myr 

Tofieldia pusilla Bjønnbrodd Rik/mellomrik myr og fastmark 

Bartsia alpina Svarttopp Rik/mellomrik myr og fastmark 

Carex flava Gulstarr Rik/mellomrik myr og fastmark 

Selaginella 
selaginoides 

Dvergjamne Rik og mellomrik myr 

Thalictrum alpinum Fjellfrøstjerne Rik kildevegetasjon 

Carex dioica Tvebustarr Rik og mellomrik myr 

Saussurea alpina Fjelltistel Høgstaudefjellbjørkeskog og rik/mellomrik myr 
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Vedlegg-3 
 

Verdikriterier for fagtema naturmangfold, hentet fra håndbok v712- Konsekvensanalyser. Veiledning i 

tabell må sees i sammenheng med tekstlig veiledning på foregående sider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  


