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1. INNLEDNING 

I forbindelse med kommunedelplan for Seljord sentrum, er det i planlagt boligområde på Sinnesodden, 

gjort en vurdering om det er verdifullt naturmangfold i planområdet i form av spesielt viktige områder 

for naturmangfold (naturtypelokaliteter etter DN-håndbok 13) og truede eller rødlistede arter. 

Fremmede arter med høy risiko for spredning er også registrert (men ble ikke registrert i planområdet).  

Det ble gjennomført en befaring 09.06.2015. Planområdet (se figur 1) samt nærmeste influensområde 

ble kartlagt. Hele området utenfor fv 156 ble i praksis kartlagt unntatt bolighus med tilhørende hager.  
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Figur 1.  Kart over utredningsområde.   
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2. METODE 

Det er gjennomført naturtypekartlegging etter Miljødirektoratets håndbok 13 (dvs. kartlegging av 

spesielt viktige områder for naturmangfold) og konsekvensutredning etter Statens Vegvesen håndbok 

712 (hhv Miljødirektoratet 2014 & Statens Vegvesen 2014). Dette er standard metodikk ved vurdering 

av naturmangfold i plansaker.  

3. NATURFORHOLD OG MENNESKELIG PÅVIRKNING 

3.1 Kort beskrivelse av naturforholdene i planområdet 

 

Figur 2. Sinnesodden sett fra Rv36 på andre siden av Seljordsvannet.  

Det er ingen spesielt viktige områder for biologisk mangfold i planområdet. Det kunne vært viktige 

naturtyper som gammel gran- eller furuskog, gammel fattig sumpskog eller lignende, men ingen slike 

lokaliteter ble registrert innenfor planområdet. Langs mulig adkomstveg inn til boligområdet er det 

registrert en gammel og hul ask. Dette er en naturtypelokalitet av naturtypen store gamle trær vurdert 

av verdi (B).  

Planområdet består allikevel av halvgammel høyreist lyngdominert furuskog med et typisk artsinventar 

for fattig furuskog i regionen. Foruten furu opptrer gran, bjørk, gråor, rogn, osp og partier med en del 

einer. Planområdet er ikke påvirket av moderne skogbruk i form av hogstflater og plantefelt, selv om 

det mot bebyggelse er åpent slik at det er utsikt fra disse tomtene, se figur 3.  
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Figur 3. Eksisterende boliger sett fra Seljord sentrum. Mulig vegadkomst er i strandsonen nede mot Seljordsvannet og 
boligområde er i skogen ut til venstre.  

Vegetasjonen er hovedsakelig blåbær-dominert, og dominert av arter knyttet til næringsfattig 

berggrunn som blåbær, blokkebær, krekling, tyttebær, gullris, smyle, tepperot og skogstjerne. Blåbær 

dominerer 100 % i enkelte deler av planområdet. For øvrig opptrer gjøksyre, maiblom, fugletelg og 

hårfrytle. Det er lokalt noe rikere med blant annet skogfiol, kattefot, teiebær, skogsveve m.m. 

Lavfuruskog opptrer på enkelte knauser.  

Det er mindre partier med fattig sumpskog i forsenkninger eller flate partier på odden. Disse har både 

fattig vegetasjon, og er grøftet.  

I kantsonen langs en grusveg innover mot Sinnesodden fra vestsiden står det gamle trær av ask og 

bjørk. Det største asketreet er hult og avgrenset som en naturtypelokalitet. I tillegg til dette er det fire 

grove bjørketrær med blant annet grov sprekkebark. Strandsonen mot Seljordsvannet er ganske artsrik 

og med noe død ved av vier m.m. Av arter ble det registrert hvitveis, skogstjerneblom, mye 

skogburkne, krypsoleie, hengevinge, sløke, skogfiol og litt blåbær. I kildepreget parti opptrer i tillegg 

hvitbladtistel, myrtistel, mjødurt, sumphaukeskjegg, blåknapp, enghumleblom, vendelrot og skogsalat 

m.m.   

Følgene fuglearter ble registrert på befaringen og hekker i planområdet; strandsnipe, rødstrupe, 

jernspurv, svarttrost, måltrost, trepiplerke, løvsanger, munk, hagesanger, gråfluesnapper, trekryper, 

toppmeis (kull sett), kjøttmeis og bokfink. Fiskemåke (NT) hekker, og et varslende pr ble registrert. 

Hakkespett-arter som svartspett og grønnspett kan hekke i området, men ospetrærne er foreløpig ikke 

av en slik dimensjon at reirhull ble registrert i disse trærne. Sinnesodden kan være et potensielt 

hekkeområde for sjeldne arter, som for eksempel lerkefalk.  
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Figur 4. Strandsone ut mot Seljordsvannet.    

3.2 Menneskelig påvirkning 

Planområdet er foruten boliger og hytter i liten grad betydelig påvirket av menneskelig inngrep. 

Skogen er tidligere beiteskog og gamle steingjerder vitner om tidligere beitebruk. Enkelte områder var 

tidligere trolig helt åpne. Skogen er stedvis halvgammel (stått ganske urørt 30-50-70 år?), men det er 

fremdeles lite med død ved. Det er noe død ved i området av rogn og furu, men det er liten kontinuitet i 

død ved. Død ved er viktig for mange arter. Det er ikke særlig med grove trær i området, bortsett fra i 

strandsonen som omtalt. Furu på 1.30 m i omkrets, gran på 1.85 m og rogn på 0.80 m forekommer.  
 

4. BESKRIVELSE AV TILTAKET OG KONSEKVENSVURDERING 
 

Tiltaket berører ingen spesielle naturverdier dersom man klarer å unngå inngrep med naturtypelokalitet 

med stort asketre. Planområdet har allikevel naturverdier i form av halvgammel furuskog uten 

påvirkning av moderne skogbruk (mange slike relativt lett tilgjengelige områder er hogd) og en relativt 

artsrik strandsone mot Seljordsvannet der mulig adkomstveg er tenkt. Tiltaket er dermed vurdert å ha 

middels negativ konsekvens for naturmangfold.  
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Figur 5. Parti med grøftet sumpskog.  

 

 

5. HENSYN 
 
De gamle og storvokste aske- og bjørketrærne i strandsonen må merkes med sperrebånd før eventuell 

vegbygging slik at de kan ivaretas.  
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Vedlegg. Lokalitetsbeskrivelse 

 

 

Lokalitet 

 

Almankås 

Naturtype  Store gamle trær 

Utforming  Ask 

Verdisetting Viktig (B) 

 

 
 

Figur 6. Grove asketrær på lokaliteten Almankås.   

 

Innledning:  

Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 09.06.2015 ifbm kommunedelplan Seljord sentrum.  

 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  

Lokaliteten ligger i strandsonen mot Seljordsvannet sør for gården Almankås.   

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  

Lokaliteten består av naturtypen store gamle trær av utforming ask.    

 

Artsmangfold:  

Ingen spesielle arter ble registrert. Potensielle knappenålslaver som bleikdoggnål og andre arter ble 

ettersøkt på treet. Det er et potensial for funn av sjeldne og truede arter på grov sprekkebark, i rødmuld 

hule trepartier og i døde trepartier.  

 

Bruk, tilstand og påvirkning:  

Det største asketreet har en spesiell form. Treet har fire stammer og en sammenvokst og stor basis. Det 

er flere hulheter på treet. Omkrets ble dessverre ikke målt (glemt), men er trolig på over 3.0 m i 

diameter på smaleste punkt. Det andre asketreet har en omkrets på 1.80 m og har også hulhet etter 

greinbrekk.  

 

Fremmede arter: 

Det er ikke registrert noen fremmede arter ved asketrærne.  
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Skjøtsel og hensyn:  

Trærne utgjør ingen sikkerhetsrisiko for hus eller bygninger og bør bevares uten noe form for 

beskjæring. Døde grove greiner som ramler ned bør ivaretas ved treet slik at arter knyttet til grov død 

ved får leve videre. Slike gamle trær bør få muligheten til å dø da slike trær er viktige for biologisk 

mangfold. Busker og kratt rundt stammen av asketreet som eventuelt kommer opp kan med fordel 

fjernes for å sikre lystilgang til nedre deler av stammen, slik at det er solinnstråling på den grove 

sprekkebarken.  

 

Verdivurdering: 

Lokaliteten vurderes som viktig (B) da lokaliteten består av to asketrær, hvorav det ene treet er særlig 

stor, med hulheter og med potensial for funn av sjeldne og truede arter knyttet til grov sprekkebark, 

hulrom med rødmuld og døde greiner og stammeparti.  

 

 


