
Notat vedrørende naturverdier Bolgneset 

 

Norconsult AS er kontaktet av Kristiansund kommune for å få noen avklaringer vedrørende 
konsekvensvurdering av naturmangfold tilknyttet planforslag for Bolgneset som snart skal på høring. 
Det ble avholdt et kort telefonmøte der kommunen ønsket utfyllende opplysninger om følgende:  

- Konsekvenser for olivenlav-registrering ved Vadsteinsvikvegen 
- Sjøområdenes verdi for sjøfugl 

Norconsult AS har av Bolgneset Utbygging AS vært engasjert til å gjøre en vurdering av naturverdier i 
forbindelse med reguleringsplanen for Bolgneset (rapport datert 18.6.18). Deretter ble det også 
utarbeidet en konsekvensvurdering (datert 29.8.18) basert på de planillustrasjoner som forelå i august. 
Reguleringsplan er utarbeidet av Rambøl AS. Endelig plankart er utarbeidet etter at 
konsekvensvurdering ble oversendt. Undertegnede har ikke vært involvert i det videre planarbeidet.  
 
 

Olivenlav  
Kryssområdet ved fylkesvei er i endelig plankart utvidet og supplert med utfyllinger og er nå konflikt 
med en lokalitet med olivenlav. Arten er på rødlisten for truede arter og er definert som nær truet (NT).  

Olivenlav-lokalitet er nevnt både i planbeskrivelsen og i naturverdirapport, men har ikke vært i fokus 
siden det på det tidspunkt ikke så ut til å bli noen konflikt/konsekvens. 

Lokalitet ble registrert i forbindelse med tidligere planer for et avfallsdeponi i området. Miljøfaglig 
Utredning AS ved Geir Gaarder gjorde i den forbindelse en vurdering av naturmangfold i området 
(notat MU2012-49). Dette notat hadde ikke Norconsult kjennskap til da vi gjorde våre vurderinger, men 
vi ble gjort kjent med dette Gaarder ble kontaktet for å få mer kunnskap om hans registrering av 
olivenlav i 2012. Av notatet framgår det også at selve lokaliteten trolig også ligger litt lenger vest enn 
det som framkommer i artsdatanken.no (jf fig.4 nedenfor hentet fra nevnte notat). 

Gitt at planen gjennomføres slik det er vist på plankart som følger høringsforslag så vil lokaliteten gå 
tapt. Konsekvensvurderingen for naturmangfold bør derfor suppleres med følgende: 

Olivenlav lokalitet beskrives av finner som ett enkelt funn, som både er lite og med begrenset 
naturverdi. Det er en art som er liten og med spredte funn noe som gjør at den lett kan overses. Det 
ble ikke gjort flere funn ved kartlegging av deponiområdet i 2012.  

Lokalitetsområdet slik det er vist i figur. 4 gis middels verdi og verdien vil som følge av tiltaket kunne 
bli ødelagt. Det vil gi middels negativ konsekvens. Endring vil imidlertid ikke endre samlet vurdering av 
konsekvens.  

Tabell fra KU med supplert tekst i gult: 

Delområde Verdi Påvirkning Konsekvensgrad 

Kopparholman Middels verdi Noe forringet/ 
ubetydelig påvirkning 

0/- 

Valelva Middels verdi Ubetydelig påvirkning 0 

Sjøareal Valvika - Bolgneset Noe til middels verdi Ødelagt og forringet - - 

Landareal Valvika - Bolgneset Noe verdi Ødelagt og noe forringet - 

Langs Vadsteinsvikvegen Noe verdi Ubetydelig påvirkning 0 

Lokalitet med olivenlav (NT) Middels verdi Ødelagt - - 

Samlet vurdering   Noe til middels negativ 
konsekvens 

 



Det foreslås følgende supplering til kap. 7.5.2. i planbeskrivelsen: 
Olivenlav-lokalitet framheves i registreringskartet – fig. 39.  Tabell på s 42 og s 45 suppleres med info 
fra den gule raden ovenfor.  

 

 

Sjøfugl og verdisetting sjøareal  

Kommunen har spurt om årsaken til at sjøområdene ikke har fått høyere verdi enn noe til middels 
verdi. Nord for Frei ligger det i artsdatabanken et større «funksjonsområde for arter»; Valholmen – 
Kopparholman – Fugløya (vist i figur 39 i planbeskrivelsen).  

 

 

 



Verdi av området er en sum av kvaliteter på overflaten, i de frie vannmasser og sjøbunn. Avgrensing 
av området er «farget» av at arealet er definert på bakgrunn av intervju med nøkkelinformanter som 
del av arbeidet med rapporten «Viltet i Frei» på et tidspunkt da Frei var egen kommune. Det er også 
vist til at området har verdi som vinteroppholdssted for artene havelle og sjøorre, begge rødlistet som 
sårbar (VU) og svartand (nær truet). Det finnes imidlertid ingen faktiske registreringer av disse arten 
innenfor planområdet. Artsdatabanken har en registrert av havelle og sjøorre bra Bolgvågen fra 1976 
og en registrering av svartand i Bremsnesfjorden. På sørsiden av Frei registreres artene årvisst. 

Det er derfor valgt å tone ned at sjøarealene rett utenfor Bolgneset skal være av større verdi enn 
tilstøtende sjøareal i resten av Bolgsvaet da avgrensing ikke synes reell.  Det har vært fokus på at det 
mest negative ved utfylling i sjø er reduksjon av tareskog som blant annet har verdi som 
beiteområdene for dykkende fugl som ærfugl og skarv. Derfor er også konsekvensgrad satt til middels 
negativ. 

Dette notat oversendes Bolgneset Utvikling AS som tidligere oppdragsgiver og kan nyttes i videre 
kontakt med Rambøl AS og Kristiansund kommune. Vedlagt ligger notat vedr avfallsdeponi som jeg 
fikk oversendt fra Miljøfaglig Utredning AS (notat 2012-49).  
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