
 NOTAT 
 

Notat: NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR Naturmiljø Side 1 
asplanviak.no  

Oppdragsgiver:  Nidelven Utvikling AS 
Oppdrag:  532762 – Reguleringsplan Hallstein Gård 
Dato:  2013-09-29 
Skrevet av:  Anders Breili 
Kvalitetskontroll: Heiko Liebel 
 

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR 
NATURMILJØ 

INNHOLD 

1 OPPSUMMERING ............................................................................................................ 2 

2 BAKGRUNN ..................................................................................................................... 2 

3 METODE .......................................................................................................................... 2 

4 DATAGRUNNLAGET ....................................................................................................... 3 

5 BESKRIVELSE AV PLANLAGT TILTAK .......................................................................... 3 

6 NTURVERDIER ................................................................................................................ 6 

7 VURDERING AV OMFANG ............................................................................................ 12 

8 KONSEKVENSER .......................................................................................................... 12 

9 KONKLUSJON OG SAMLET VURDERING ................................................................... 13 

10 HENSYN OG AVBØTENDE TILTAK .............................................................................. 13 

11 KILDER ........................................................................................................................... 14 
 

 
  



 NOTAT 
 

Notat: NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR Naturmiljø Side 2 
asplanviak.no  

1 OPPSUMMERING  
Asplan Viak ved biolog Anders Breili har foretatt utredninger på temaet naturmiljø i 
forbindelse med etablering av ny atkomstveg til Sjetnemarka, Trondheim kommune. 
Utredningen omfatter to ulike alternativer til ny atkomstveg. Av naturverdier i området som 
blir berørt av ny atkomstveg er det to naturtypelokaliteter med henholdsvis stor og middels 
verdi. De to traséalternativene kommer i ulik grad berøring med disse to 
naturtypelokalitetene, og dette innebærer at de to alternativene til ny atkomstveg får ulik 
virkning/konsekvens for naturmiljøet. Alternativ 1 får middels til stor negativ konsekvens 
for naturmiljøet, mens Alternativ 3 får liten til middels negativ konsekvens for naturmiljøet. 

2 BAKGRUNN 
I forbindelse med reguleringsplan for et nytt boligområde ved Hallstein gård i Sjetnemarka, 
Trondheim kommune, utreder Asplan Viak AS ulike alternativer for en ny atkomstveg til 
byggeområdet. Denne rapporten omhandler utredning av virkninger på naturmiljø/biologisk 
mangfold. 

3 METODE 
Statens vegvesens Håndbok 140 (Statens vegvesen 2006) er brukt som grunnlag for å 
beskrive virkninger på naturmiljøet. Temaet naturmiljø defineres i Statens vegvesens 
Håndbok 140 som «naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og planters 
livsgrunnlag, samt geologiske elementer». Trinn 1 i en konsekvensutredning er kartlegging 
og karakteristikk av verdier, trinn 2 er omfangsvurdering og trinn 3 er 
konsekvensvurderingen.  
 
Kartlegging og verdisetting av naturmiljø/biologisk mangfold er basert på nasjonal 
metodikk for kartlegging av spesielt viktige områder for biologisk mangfold. Metodikken er 
beskrevet i DN-håndbok 13 (DN 2007). Iht. DN-håndbok 13, gis naturtypelokaliteter verdi 
etter ett sett kriterier. Lokaliteter som oppfyller kravene til naturtypelokalitet verdisettes til 
henholdsvis A (svært viktig), B (viktig) eller C (lokalt viktig). Kriterier for verdisetting kan være 
størrelse på lokaliteten, artsmangfold, forekomst av rødlistearter, skjøtsel-/hevdstatus etc.  
 
Tabell 1. Verdiklassifisering av lokaliteter basert på DN-håndbok 13-2007 og hb 140. 

Verdi1  
(DN-håndbok 13) 

Verdi KU2  
(SVV håndbok 140) 

Nasjonal- 
lokal verdiskala 

Naturforhold 

A – svært viktig Stor verdi Nasjonal verdi Svært viktig natur 

B – viktig Middels til stor verdi Regional verdi Viktig natur 

C – lokalt viktig Middels verdi Høy lokal verdi Lokalt viktig natur 

Ingen verdisetting  Liten verdi  
Ingen relevans for 
fagtemaet  

 Ordinær øvrig natur 
Bebygde areal 

 
Trinn 2 i en konsekvensutredning omfatter en vurdering av omfang. Omfang omhandler 
hvilke endringer et tiltak antas å medføre for områdene/lokalitetene som er verdivurdert. 
Omfanget vurderes i forhold til 0-alternativet som er dagens situasjon, og angis på en skala 
fra stort positivt omfang til stort negativt omfang. 
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Trinn 3 av konsekvensutredningen består av å kombinere verdien av området og omfanget 
av konsekvensene for å få den samlede konsekvensutredningen. De samlede 
konsekvensene vurderes langs en skala fra svært negativ konsekvens til svært positiv 
konsekvens.  Grunnlaget for å vurdere konsekvens basert på verdi og omfang framgår av 
konsekvensviften i Håndbok 140. 
 

 
Figur 1. Konsekvensviften (Statens vegvesen 2006). 
 

4 DATAGRUNNLAGET 
Utredningen bygger på eksisterende dokumentasjon og feltarbeid. Feltarbeid ble 
gjennomført av Anders Breili, Asplan Viak, den 20. september 2013. Foruten opplysninger 
gjennom egen kartlegging, foreligger det fra tidligere noe informasjon om naturverdier i deler 
av området som kan bli berørt av ny veg. Trondheim kommune har gjennomført 
naturtypekartlegging i området som kan bli berørt av ny atkomstveg, og har avgrenset to 
naturtypelokaliteter.  For øvrig finnes det flere MIS-objekter (Miljøregistreringer i skog) i 
området (www.skogoglandskap.no). I tillegg finnes det i Artskart (artskart.artsdatabanken.no) 
flere artsfunn fra undersøkelsesområdet.  

5 BESKRIVELSE AV PLANLAGTE TILTAK 
Gjennom planarbeid for nye atkomstveg til Skjetnemarka har det blitt foreslått flere 
alternative traséer for ny atkomstveg. Det er imidlertid bare to av alternativene som har blitt 
vurdert som aktuelle å utrede videre, og disse to alternativene er betegnet som henholdsvis 
«Alternativ 1» og «Alternativ 3». Alternativene følger samme trasé lengst i sør, men skiller 
seg fra hverandre når det gjelder forseringen av skråningen mellom Tillerplatået og jordene 
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omkring Hallstein gård.  Alternativ 1 innebærer en trasé i nordøstlig retning ned skråningen, 
før traséen gjør en sving mot vest ute på flaten ved Hallstein gård. Alternativ 3 forserer 
skråningen i en mer nordlig retning, og berører en mindre del av skråningen mellom 
Tillerplatået og Hallstein gård, men innebærer i stedet større skråningsutslag i terrenget. 
 

 
Figur 2. Alternativ 1. 
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Figur 3. Alternativ 3. 
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6 NATURVERDIER 
Ny atkomstveg er planlagt med utgangspunkt sørvest for Tiller kirke, til Hallstein gård i nord. 
På Tillerplatået sør i området er det boligbebyggelse, næringsarealer, dyrka mark og flere 
eksisterende veger. Tillerplatået går over i en relativt bratt nord- og østvendt liside med 
gråor-heggeskog, hvor terrenget faller omkring 50 høydemeter ned mot jordene omkring 
Hallstein gård. Den skogkledde lia mellom Tillerplatået og Hallstein gård står i forbindelse 
med beltene med gråor-heggeskog langs Nidelva i øst. Skogbeltet langs lia består foruten 
gråor-heggeskog av lauvblandingsskog med innslag av selje, bjørk, rogn og gran. Sentralt i 
området ligger en gammel hoppbakke. Vest i skråningen finnes også et parti med plantet 
gran. På flatene omkring Hallstein gård er det arealer med dyrka mark, deriblant kornarealer 
og noe brakklagt mark. Undersøkelsesområdet består i det vesentlige av tykke marine 
avsetninger. Dette er leirrike sedimenter som gir opphav til frodig vegetasjon særlig i fuktige 
lier og forsenkninger. 
 

 
Figur 4. Lisida mellom Tillerplatået og Hallstein gård består av et belte med gråor-heggeskog og 
lauvblandingsskog, og det er i dette området de største naturverdiene i utredningsområdet befinner seg. 
 
 
Trondheim kommune har fra tidligere registrert to naturtypelokaliteter i området som blir 
berørt av ny veg. Dette dreier seg om to lokaliteter med gråor-heggeskog som begge ligger i 
lia mellom Tillerplatået og Hallstein gård. De to lokalitetene har ulik verdisetting, og den østre 
lokaliteten er vurdert som mest verdifull, og er gitt verdien A – svært viktig iht. metodikken i 
DN-håndbok 13. Den vestre naturtypelokaliteten er vurdert som noe mindre verdifull, og er 
gitt verdien C – lokalt viktig. Lokalitetene er ikke lagt inn i Naturbase, men er avgrenset i 
Trondheim kommunes karttjeneste på internett. Feltarbeidet bekrefter verdien på de to 
tidligere kartlagte naturtypelokalitetene. Skogen i de to lokalitetene består av 
lauvblandingsskog, men kan etter DN-håndbok 13 karakteriseres som gråor-heggeskog av 
liskog-ravinetype. De to lokalitetene har noe ulik kulturpåvirkning, og den østre lokaliteten 
fremstår som mest intakt og med størst variasjon, innslag av død ved og det rikeste 
artsmangfoldet. Det ble ikke funnet rødlistede karplanter, lav, moser eller sopp i området, og 
potensialet for rødlistearter vurderes som relativt begrenset, selv om det kanskje kan være et 
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lite potensiale for eventuelle rødlistede sopp. I Artskart er det angitt et gammelt (1933) funn 
av bakkesøte (NT) fra området i nærheten av Hallstein gård, men det vurderes som svært 
lite sannsynlig at denne arten har forekomster innenfor utredningsområdet. Selv om det ikke 
ble funnet noen rødlistede arter og potensialet for dette er begrenset, må i alle fall den østre 
naturtypelokaliteten fremheves som artsrik og interessant særlig mhp. moser, og til en viss 
grad skorpelav. Lokalitetene har for øvrig klare kvaliteter mhp. fugleliv.  
 
I forbindelse med utredningsarbeidet er det valgt å justere avgrensningene noe. I forbindelse 
med denne utredningen er det også valgt å gi lokalitetene nye navn, hhv. «Hallstein gård 
SØ» og «Hallstein gård SV». For øvrig ble det i utredningsområdet ikke funnet spesielt 
verdifulle miljøer utenom de to naturtypelokalitetene.  
 

 
Figur 5. Avgrensning av de to naturtypelokalitetene «Hallstein gård SØ» og «Hallstein gård SV». Trondheim 
kommune har for øvrig kartlagt naturtypelokaliteter i skogbeltet langs Nidelva, men disse er ikke vist i kartet og blir 
ikke berørt av traséalternativene. 
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Hallstein gård SØ 
Naturtype  Gråor-heggeskog (F05) 
Utforming  Liskog/raviner (F0502) 
Verdisetting Svært viktig (A)  
 
Innledning: 
Lokaliteten er tidligere kartlagt av Trondheim kommune. Lokaliteten er befart av Anders 
Breili, Asplan Viak, den 20.09.2013.  

Beliggenhet, naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger sør for Hallstein gård og omfatter en nordvestvendt skråning med gråor-
heggeskog og lauvblandingsskog, samt deler av platået på toppen av skråningen. 
Lokaliteten grenser mot verdifulle partier med gråor-heggeskog langs Nidelva i øst, dyrka 
mark mot nord, og mer kulturpåvirket gråor-heggeskog og lauvblandingsskog i sør og vest. 
Skogen er utviklet på marine avsetninger og har innslag av marin leire.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av naturtypen gråor-heggeskog av liskog/ravine-utforming. I tillegg til gråor 
og hegg er det en del innslag av selje, rogn, bjørk og spredte grantrær. Feltsjiktet er frodig og 
ganske variert med småbregner, høystauder og moserike partier. Død ved forekommer 
ganske rikelig i partier, men her er også partier som fremstår som noe mer kulturpåvirkete. 

Artsmangfold:  
Feltsjiktet har innslag av karplanter som skogstjerneblom, turt, mjødurt, gjøkesyre, maigull, 
trollbær, fugletelg, skogsvinerot, tyrihjelm, skogsivaks og strutseving. I partier forekommer 
mye skavgras. Skogbunnen har stedvis partier med mye kystmoldmose. Av spesielle lavarter 
kan nevnes jaguarflekklav (Arthonia ruana) som forekommer spredt på gråor. Lokaliteten har 
en ganske artsrik moseflora, og har potensiale for enkelte krevende skorpelav, i tillegg til 
sopp knyttet til død ved. 

Bruk, tilstand og påvirkning: 
Lokaliteten grenser mot landbruksarealer i nord, og mot mer kulturpåvirket gråor-heggeskog 
og lauvblandingsskog i sør. I vest grenser lokaliteten mot en gammel hoppbakke. For øvrig 
ligger det i vest gråor-heggeskog som er skilt ut som egen naturtypelokalitet. Langs foten av 
lia er det etablert en lysløypetrasé mellom gråor-heggeskogen og dyrka mark på flaten 
nedenfor. Nordøst for lokaliteten finnes et parti med plantet granskog. Langs toppen av 
høydedraget er det etablert en turveg mot Nidelva. Sannsynligvis har det tidligere foregått 
beite og noe hogst i dette området, men i hovedsak fremstår lokaliteten som lite påvirket i 
nyere tid, og har innslag av en del død ved.  

Skjøtsel og hensyn:  
Det beste for naturverdiene vil være om lokaliteten får utvikle seg fritt. Ved fri utvikling vil 
mengden dødved kunne øke. Over tid vil gran kunne få større innslag i området, og dersom 
gran etablerer seg i et større omfang bør det vurderes om nyetablerte grantrær bør tas ut for 
å opprettholde lauvskogen. Det er avsatt flere MIS-biotoper i området. 

Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) da lokaliteten består av et større område med 
relativt intakt, variert og artsrik gråor-heggeskog med innslag av en del død ved.   
 
Verdisetting etter håndbok 140 (Statens vegvesen 2006): 

  
                                         ▲ 
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Figur 6. Typisk skoginteriør i naturtypelokalitet «Hallstein gård SØ». 
 

 
Figur 7. Partier av gråor-heggeskogen i naturtypelokalitet «Hallstein gård SØ» har skavgrasutforming. 
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Hallstein gård SV 
Naturtype  Gråor-heggeskog (F05) 
Utforming  Liskog/raviner (F0502) 
Verdisetting Lokalt viktig (C)  
 
Innledning: 
Lokaliteten er tidligere kartlagt av Trondheim kommune. Lokaliteten er befart av Anders 
Breili, Asplan Viak, den 20.09.2013.  

Beliggenhet, naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger sør for Hallstein gård og omfatter en rygg med gråor-heggeskog og 
lauvblandingsskog langs toppen og i lisidene. Skogen er utviklet på marine avsetninger.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av naturtypen gråor-heggeskog av liskog/ravine-utforming. I tillegg til gråor 
og hegg er det en del innslag av selje, rogn og bjørk. Feltsjiktet er frodig med partier med 
småbregner og høystaudepartier.  Skogen er best utviklet/mest intakt i lisidene på sidene av 
ryggen. 

Artsmangfold:  
Feltsjiktet har innslag av karplanter som skogstjerneblom, mjødurt, gjøkesyre, fugletelg, 
trollbær, skogsvinerot, tyrihjelm og strutseving.  

Bruk, tilstand og påvirkning: 
Lokaliteten grenser mot landbruksarealer og brakklagt dyrka mark i nordøst, mot 
boligområder i vest og mer kulturpåvirket lauvblandingsskog og skrotemark i sørvest. Mellom 
landbruksarealene i nordøst og den brattere lia er det etablert en lysløypetrasé. På toppen av 
ryggen er det spor etter tidligere masseuttak, mens lisidene fremstår som mindre påvirkede. 
Det går en turveg/sti gjennom lokaliteten. Øst for lokaliteten ligger et område med gråor-
heggeskog skilt ut som egen naturtypelokalitet.  

Skjøtsel og hensyn:  
Det beste for naturverdiene vil være om lokaliteten får utvikle seg fritt. Det er avsatt en MIS-
biotop i området. 

Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten består av et område med en del 
kulturpåvirket gråor-heggeskog. 
 
Verdisetting etter håndbok 140 (Statens vegvesen 2006): 

  
                    ▲ 
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Figur 8. Nordre del av lokaliteten består av gråor-heggeskog og lauvblandingsskog. 
 

 
Figur 9. Deler av lokaliteten består av noe yngre gråor-heggeskog som delvis er etablert på arealer hvor det 
tidligere har vært tatt ut masser. 
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7 VURDERING AV OMFANG 
Alternativ 1 kommer i berøring med begge naturtypelokalitetene som er registrert i området. 
Alternativet medfører tekniske inngrep og legger arealbeslag på deler av naturtypelokalitet 
«Hallstein gård SØ» og deler av naturtypelokalitet «Hallstein gård SV». De delene av 
naturtypelokalitet «Hallstein gård SV» som blir berørt, vurderes ikke som de mest verdifulle 
delene av denne naturtypelokaliteten, og vurderes å i liten grad føre til noen reduksjon av 
artsmangfold/artsforekomster. Når det gjelder naturtypelokalitet «Hallstein gård SØ» vil 
alternativet kunne føre til reduksjon av artsmangfold og verdi på denne lokaliteten. Relativt 
bratt terreng og leirrike masser tilsier at det kan være en viss usikkerhet knyttet til 
skråningsutslag og behov for rydding av skog langs vegtraséen. Etablering av en vegtrasé vil 
også kunne føre til noe drenering ovenfor vegtraséen. Omfanget vurderes som middels 
negativt, da det berører og forringer to naturtypelokaliteter.  
 
        Stort negativt         Middels negativt        Negativt           Positivt             Middels positivt        Stor positivt          

  |---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------| 

                           ▲ 

 
Alternativ 3 vil i første rekke berøre naturtypelokalitet «Hallstein gård SV». I tillegg til direkte 
arealbeslag, vil det kunne bli noe større skråningsutslag i denne naturtypelokaliteten enn ved 
Alternativ 1. Alternativet vil ikke eller i svært liten grad berøre den vestre delen av lokalitet 
«Hallstein gård SØ», og omfanget er samlet sett mindre enn for Alternativ 1. Selv om 
alternativet berører en naturtypelokalitet («Hallstein gård SV»), vurderes det slik at de delene 
som blir berørt ikke er de mest verdifulle delene av denne lokaliteten. Omfanget vurderes 
derfor som lite til middels negativt.  
 
        Stort negativt         Middels negativt        Negativt           Positivt             Middels positivt        Stor positivt          

  |---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------| 

                                        ▲ 

 

8 KONSEKVENSER  
Alternativ 1: 
Lokalitet Verdi Omfang Virkning/konsekvens 

Naturtypelokalitet  
«Hallstein gård SØ» 

Stor verdi Middels negativt Middels - stor negativ  
konsekvens ( - - / - - -) 

Naturtypelokalitet  
«Hallstein gård SV» 

Middels verdi Lite - middels 
negativt 

Liten - middels negativ  
konsekvens (- / - -) 

 
      Stort negativ              Middels negativ         Negativ          Positiv               Middels positiv          Stor positiv           

  |---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------| 

                     ▲ 

Alternativ 1: Samlet konsekvens: Middels til stor negativ (- - / - - -). 

 



 NOTAT 
 

Notat: NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR Naturmiljø Side 13 
asplanviak.no  

Alternativ 3 
Lokalitet Verdi Omfang Virkning/konsekvens 

Naturtypelokalitet  
«Hallstein gård SØ» 

Stor verdi Intet omfang/lite 
negativt 

Liten negativ konsekvens ( - ) 

Naturtypelokalitet  
«Hallstein gård SV» 

Middels verdi Lite - middels 
negativt 

Liten - middels negativ 
konsekvens ( - -) 

 
      Stort negativ              Middels negativ         Negativ          Positiv               Middels positiv          Stor positiv           

  |---------------|---------------|-----------I------------|---------------|----------------| 

                               ▲ 

Alternativ 3: Samlet konsekvens: Lite til middels negativ ( - /- -). 

 

9 KONKLUSJON OG SAMLET VURDERING 
Samlet sett vurderes konsekvensene av Alternativ 1 som størst negative da dette arealet 
berører både en naturtypelokalitet med middels verdi og en naturtypelokalitet med stor verdi. 
Alternativ 3 berører bare naturtypelokaliteten med middels verdi, og ikke eller i svært liten 
grad den mest verdifulle naturtypelokaliteten, og konsekvensene for naturmiljøet vurderes 
derfor som mindre enn for Alternativ 1. 
 

10 HENSYN OG AVBØTENDE TILTAK 
For å begrense virkningene av vegetablering vil det være mulig å gjennomføre enkelte 
avbøtende tiltak som enten vil kompensere noe for negative virkninger eller hindre effekter i 
tillegg til de som følger direkte av tekniske inngrep og arealbeslag: 

-‐ Ved hogst av store trær vil det være positivt om stokker legges i området slik at det kan gi 
livsgrunnlag for insekter, lav, sopp og moser som lever på død ved. 

-‐ Ved avvirkning av granbestandet øst i området, vil det være positivt for naturverdiene om 
det gis mulighet for å utvikle gråor-heggeskog/lauvblandingsskog. På lang sikt vil dette til 
en viss grad kunne virke kompenserende for bortfall av areal med gråor-
heggeskog/lauvblandingsskog i andre deler av området. 

-‐ Det ble i forbindelse med feltarbeidet registrert enkelte problematiske og svartelistede, 
fremmede arter (Gederaas mfl. 2012) i området. Av arter som forekommer er hagelupin 
(SE – Svært høy risiko), hvitsteinkløver (SE – Svært høy risiko), platanlønn (SE – Svært 
høy risiko) og rødhyll (HI – Høy risiko). Alle artene forekommer per i dag med relativt 
beskjedne forekomster i området, men dette er arter som kan bli spredt gjennom 
anleggsarbeider og få bedrete forhold på forstyrret jord, nye vegskråninger og i 
skogkanter. Mulige tiltak for å hindre spredning og etablering av fremmede arter er å 
aktivt fjerne forekomster av fremmede arter før og under anleggsarbeidet, samt å forsøke 
å hindre tilførsel av masser som er infisert med frø/plantedeler fra fremmede arter fra 
andre områder. 
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