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1.0 Innledning 

Hvaler kommune har et totalt landareal på ca. 

90 km2, samt består av 833 øyer, holmer og 

skjær over 20 m2, og er blant landets minste 

kommuner. Tross et lite areal regnes 

innbyggertallet om sommeren for å være 

30.000, hvorav hovedvekten av disse er 

hytteturister. Det er derfor et stort press på 

arealene, særlig til boliger og utvikling av 

eksisterende hyttetomter, samt utbygging av 

infrastruktur.   

 

Hvaler, med sin plassering langs kysten i 

Oslofjorden og ved svenskegrensen, har 

spesielle klimatiske og kvartærgeologiske 

forhold, som en fortsatt rask landhevning og 

store mengder kalkrike, marine avsetninger i 

løsmassene. Dette gir et spesielt 

naturlandskap med høyt biologisk mangfold. 

Flere av artene vi finner på Hvaler er sjeldne 

i Norge og noen er kun registrert her i hele 

landet. Dette biologiske mangfoldet er det 

Hvaler som kommune som har ansvaret for å 

ivareta. 

 

Det biologiske mangfoldet i kommunen er 

ikke bare viktig å ta vare på og skjøtte i seg 

selv, men også fordi naturen gir oss viktige 

økosystemtjenester, som pollinering, 

beskyttelse mot ekstremvær og 

tørkeperioder, mulighet til rekreasjon, 

utvinning av materialer og mat. For at vi skal 

kunne beholde økosystemtjenestene over tid 

er det viktig å sørge for at de økologiske 

funksjonene er stabile over tid. Planen er 

derfor viktig for den videre utviklingen i Hvaler 

inn i arealplanleggingen. Målet med planen er 

derfor å gjøre en systematisering av hva som 

finnes og hvor, samt utarbeide en 

handlingsplan for den videre forvaltningen av 

naturmangfoldet. Planen vil bygge på et føre-

var prinsipp og gi en utvidet kunnskap om 

biologisk mangfold og landskapskvaliteter. 

 

I planarbeidet er det ikke foretatt noen nye 

kartlegginger. Kunnskapsgrunnlaget i planen 

bygger på eksisterende kunnskap gjennom 

eksisterende naturtypekartlegginger, 

artsregistreringer og intern og ekstern 

medvirkning til planen.  

 

Planen er finansiert og initiert av 

Miljødirektoratet gjennom en videreføring av 

pilotprosjekt for å få kommunene til å 

utarbeide kommunedelplan for 

naturmangfold.  

1.1 Overordnede mål fra 

planprogrammet 
Planprogrammet legger føringer for hva 

kommunedelplanen skal resultere i. 

Planprogrammet ble vedtatt i februar 2021 og 

har følgende formål: 

 Gi en helhetlig oversikt over 

naturmangfoldet i kommunen og 

tilgjengeliggjøre denne informasjonen. 

 Bedre beslutningsgrunnlaget når ulike 

interesser skal avveies i 

arealforvaltningen og skape mer 

forutsigbarhet for næringsliv, utbyggere 

og innbyggere.  

 Løfte naturmangfoldet i Hvaler kommune 

og bidra til at ivaretagelse av 

naturmangfoldet blir prioritert.  

 Gjøre at arbeidet med naturmangfoldet i 

kommunen blir bedre politisk forankret.  

 Lage en plan for skjøtsels- og 

forvaltningstiltak, som skal sikre 

naturmangfoldet for ettertiden.  
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1.1 Oversikt over sentrale begreper i plandokumentet 
 

Begrep     Hva betyr det? 

 
Organismer  Enkeltindivider av planter, dyr, sopp og mikroorganismer, 

inkludert alle deler som er i stand til å formere seg eller 
overføre genetisk materiale. 

 
Art  Etter biologiske kriterier bestemte grupper av levende 

organismer. 
 
Bestand En gruppe individer av samme art som lever innenfor et 

avgrenset område til samme tid. 
 
 

Fremmed organisme  En organisme som ikke hører til noen art eller bestand 
som forekommer naturlig på stedet. I arbeidet med 
økologiske risikovurderinger av fremmede arter i Norge, 
inkluderes arter som er kommet til landet etter år 1800. I 
tillegg er noen karplanter vurdert som fremmede for 
Norge hvis de er registrert i landet før 1800, men med 
reproduserende bestander først etter år 1800. 

 
Økologisk funksjonsområde  Et område som oppfyller en økologisk funksjon for en art. 

Noen eksempler på økologisk funksjonsområder: 
gyteområde, oppvekstområde, vandrings- og trekkrute, 
beiteområde, hiområde, overvintringsområde. 

 
Naturtype     Ensartet type natur som omfatter levende organismer og 

   miljøfaktorene som virker der, eller spesielle  

naturforekomster som dammer, åkerholmer eller 

lignende, samt spesielle typer geologiske forekomster. 

 

Biologisk mangfold (biomang- Mangfoldet av økosystemer, arter og genetiske 
variasjoner fold, biodiversitet)  innenfor artene, og de økologiske sammenhengen 
     mellom disse komponentene. 
 
Naturmangfold Biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og 

geologisk mangfold, som ikke i det alt vesentlige er et 
resultat av menneskelig påvirkning. 

 
Økosystem  Et samfunn av planter, dyr og mikroorganismer og 

samspillet med miljøet som omgir dem. Økosystemet 
fungerer gjennom samspill både oppover og nedover i 
næringskjeden og med det fysiske og kjemiske miljøet 
som omgir det. Økosystemer kan variere mye i størrelse 
og kompleksitet. 
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Begrep     Hva betyr det? 

 
Velfungerende økosystem  Et økosystem der de naturlige økologiske funksjonene er 

opprettholdt. Et velfungerende økosystem, der de fleste 
arter og økologiske funksjoner er på plass, vil ha god 
økologisk tilstand (se økologisk tilstand). God økologisk 
tilstand er ikke nødvendigvis det samme som 
naturtilstand. 

 

Robuste økosystemer  Brukes for å omtale økosystemers motstandsdyktighet og 
«resiliens» ved klimaendringer og forstyrrelser. 
Motstandsdyktighet (resistance) beskriver økosystemets 
evne til å tåle klimaendringer og forstyrrelser og forbli 
innenfor en viss tilstand. Resiliens (resilience) beskriver 
økosystemets evne til å innhente seg etter klimaendringer 
og forstyrrelser. Selv om begrepene ikke er strengt 
vitenskapelig definert, er begge begrepene tett knyttet til 
den økologiske tilstanden og opprettholdelse av 
økosystemets variasjon og funksjon. 

 
Forringet økosystem  Et økosystem som er utsatt for endringer eller 

forstyrrelser som har en negativ og uønsket effekt på 
miljøet. 

 
Hovedøkosystem  Norge kan deles inn i store økosystemer. Naturindeksen 

deler Norge inn i ni hovedøkosystemer. I denne 
meldingen deles landet inn i følgende sju 
hovedøkosystemer: Hav og kyst, elver og innsjøer, 
våtmark, skog, kulturlandskap og åpent lavland, polare 
økosystemer, samt byer og tettsteder. 

 
Økosystemtjenester   Goder og tjenester som vi får fra naturen. Det er fire  
(naturgoder) hovedkategorier av økosystemtjenester. Vi skiller mellom 

forsynende, regulerende, kulturelle og støttende 
tjenester. 

 
Økologisk tilstand  Status og utvikling for funksjoner, struktur og produktivitet 

i en naturtypes lokaliteter sett i lys av aktuelle 
påvirkningsfaktorer. 

 
Truet art  Art (eller underart) som er vurdert til en av kategoriene 

kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) eller sårbar (VU) på 
Norsk rødliste for arter. 

 
Truet naturtype  Naturtype som er vurdert til en av kategoriene kritisk truet 

(CR), sterkt truet (EN) eller sårbar (VU) på Norsk rødliste 
for naturtyper. 
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Begrep     Hva betyr det? 

 
Ansvarsart  En ansvarsart er en art av nasjonal forvaltningsinteresse. 

Begrepet ansvarsart er ikke er juridisk begrep, men blir 
brukt for å angi at en art har en vesentlig andel av sin 
naturlige utbredelse i Norge. I naturmangfoldloven brukes 
ikke begrepet ansvarsart eller ansvarsnaturtype, men 
formuleringene «arten har en vesentlig andel av sin 
naturlige utbredelse eller genetiske særtrekk i Norge» og 
«naturtypen har en vesentlig andel av sin naturlige 
utbredelse i Norge». I foredraget til kongelig resolusjon 
om prioriterte arter av 20. mai 2011 er «vesentlig andel» 
for arter beskrevet som at «25 prosent eller mer av den 
europeiske bestanden er i Norge». Det er også dette 
Artsdatabanken legger til grunn når disse artene omtales 
i Norsk rødliste. 

 
Natur i Norge (NiN)  Type- og beskrivelsessystem utarbeidet av 

Artsdatabanken. NiN beskriver all natur, fra de store, 
overordnete landskaper og ned til det minste livsmiljø. 
Systemet er utviklet for å gi alle som jobber med natur et 
felles begrepsapparat. Det er videre et verktøy for å 
beskrive variasjonen i naturen og for kartlegging av natur, 
samt et grunnlag for arbeidet med å vurdere naturtyper 
for rødlisten. 

 
Naturindeks  Naturindeks for Norge (NI) måler tilstand og utvikling for 

biologisk mangfold sett i forhold til en referansetilstand 
som representerer lite menneskepåvirket natur (med 
unntak for åpent lavland).  

 
Hevd Hevd er definert som en «regelmessig menneskebetinget 

aktivitet som opprettholder spesifikke naturtyper gjennom 
forstyrrelser, eventuelt i kombinasjon med tiltak for å 
fremme landbruksproduksjon». Typiske aktiviteter er 
slått, beiting og brenning. 

 

Semi-naturlige vegetasjonstyper Samspillet mellom mennesker, husdyr, planter, dyr og 

jordsmonn har over lang tid skapt en annen naturtype enn 

den som var der opprinnelig. Disse områdene har 

tradisjonelt hverken vært gjødslet eller dyrket. 
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2.0 Bakgrunn for planarbeidet 
 

På bakgrunn av stortingsmeldingen Meld. St. 

14 (2015-16), Natur for livet – norsk 

handlingsplan for naturmangfold, bevilget 

regjeringen midler til et pilotprosjekt i 2016, 

der ti kommuner fikk økonomisk støtte til å 

utarbeide kommunedelplaner for 

naturmangfold. Pilotprosjektet hadde gode 

resultater, slik at det er bevilget ytterligere 

midler til en fortsettelse av prosjektet til 

utarbeidelse av 12 planer i 13 kommuner i 

hele landet.  

 

Av stortingsmeldingen fremgår følgende: 

«Regjeringen ønsker å legge til rette for at 

kommunene kan øke sin kompetanse om 

naturmangfold. Regjeringen foreslår at dette 

skal skje gjennom et godt kunnskapsgrunnlag 

og økt veiledning, og gjennom et pilotprosjekt 

om kommunedelplaner for naturmangfold. I 

dette pilotprosjektet vil det bli lagt vekt på de 

verdiene som naturmangfoldet representerer 

i nasjonal, regional og lokal sammenheng.» 

 

Kommunedelplan for naturmangfold skal 

være et retningsgivende styringsverktøy for 

kommunen i arbeidet med å ivareta 

naturmangfoldet. Planen skal videre gi en 

helhetlig oversikt over verdifulle naturområder 

og arter i kommunen, og utarbeidelse av plan 

og temakart skal gjøre naturinformasjonen 

mer tilgjengelig. Dette er ment å styrke 

kunnskapsgrunnlaget for politiske og 

administrative beslutninger i kommunen og 

skape forutsigbarhet for forvaltningen, eiere 

og utbyggere. Videre vil planen være et 

redskap for å synliggjøre naturmangfoldet 

som ressurs for kommunen og styrke 

insentivet til å ta vare på naturverdiene som 

finnes her.  

Kommunedelplan for naturmangfold i Hvaler 

er en strategisk plan som skal gi føringer for 

hvordan vi skal forvalte og utvikle 

naturverdiene i Hvaler. Planen skal 

utarbeides basert på eksisterende kunnskap 

og data. Det er derfor ikke utført noe 

ytterligere kartleggingsarbeid i løpet av denne 

planprosessen. 

 

Planen har en egen handlingsdel med 

konkrete tiltak der enkelte tiltak må 

vurderes og innarbeides i kommunens 

handlingsplan og budsjett gjennom den 

årlige rulleringen, for at tiltaket kan bli 

gjennomført. For å fange opp endringer i 

nasjonale føringer og overordnede planer, 

og for å gjøre kommunedelplan for 

naturmangfold til en operativ del av 

kommunens plan- og styringssystem, bør 

handlingsdelen revideres hvert fjerde år, og 

hele planen rulleres etter en åtteårsperiode. 
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3.0 Rammer og føringer for 

planarbeidet 

3.1 Statlige og regionale føringer og 

retningslinjer  
 

Nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging 2019-2023 

beskriver hvordan regjeringens politikk skal 

sikre en bærekraftig utvikling i hele landet. 

Det er besluttet at FNs 17 bærekraftmål skal 

være en del av grunnlaget for samfunns- og 

arealplanleggingen. De viktigste 

bærekraftmålene for denne planen vurderes 

å være 11. Bærekraftige byer og 

lokalsamfunn, 13. Klimaendringer, 14. Livet i 

havet, 15. Livet på land og 17. Samarbeid. 

 

 
 

Statlige planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning av 
28.09.2018 har føringer om hvordan 
kommunen skal vurdere hvordan endringer i 
klima kan påvirke blant annet naturmiljø. I 
utbyggingsplaner bør det legges vekt på gode 
helhetlige løsninger og ivaretakelse av 
økosystemer. Planer skal ta hensyn til 
behovet for åpne vannveier, overordnede 
blågrønne strukturer, og forsvarlig 
overvannshåndtering. Det er også føringer 
om bruk av naturbaserte løsninger, som 
våtmarker og bekker.  
 
Statlige planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen og 
føringene fra rikspolitiske retningslinjer for 
planlegging i kyst- og sjøområder i 
Oslofjordregionen er viktige for en god 
forvaltning av Hvalers strandsone. Innenfor 
strandsonen skal naturverdier forvaltes som 
en ressurs av nasjonal betydning, til beste for 
befolkningen i dag og i fremtiden.  
 

Stortingsmelding 14 (2015-16) Natur for livet 

beskriver hvordan regjeringens politikk skal 

bidra til å ta vare på naturmangfoldet. Et av 

innsatsområdene er å styrke kommunens 

arbeid med naturmangfold, samt gi 

kommunene et kompetanseløft på området. 

Arealendringer er den viktigste årsaken til tap 

av natur i Norge. Det er derfor svært viktig at 

kommunene utøver en god arealforvaltning 

som hensyntar naturmangfoldet. 

 

Stortingsmelding 14 (2015-16) Natur for 

livet beskriver hvordan regjeringens politikk 

skal bidra til å ta vare på naturmangfoldet. Et 

av innsatsområdene er å styrke kommunens 

arbeid med naturmangfold, samt gi 

kommunene et kompetanseløft på området. 

Arealendringer er den viktigste årsaken til tap 

av natur i Norge. Det er derfor svært viktig at 

kommunene utøver en god arealforvaltning 

som hensyntar naturmangfoldet. 

 

Fylkesplanen Østfold mot 2050 har miljø 
som et av tre hovedtemaer, der et delmål er: 
«Bevare levedyktige bestander av naturlig 
forekommende arter og bevare mangfoldet i 
natur og vegetasjonstyper i fylket, samt 
stanse tap av biologisk mangfold». 
Fylkesplanen er retningsgivende for 
kommunal planlegging.  

3.2 Lover og forvaltningsverktøy 
De viktigste lovene og forskriftene som 

berører naturmangfoldet er 

Naturmangfoldloven, Forurensningsloven, 

Plan- og bygningsloven, Jordloven, Lakse- og 

innlandsfiskeloven, Miljøinformasjonsloven, 

Motorferdselloven, Skogbruksloven, 

Viltloven, Vannressursloven og 

Vannforskriften. 

 

Viktige forvaltningsverktøy for å ivareta 

naturmangfoldet er Artsdatabankens Artskart, 

Miljødirektoratets Naturbase, Kilden (NIBIO) 

og Økologiske grunnkart. Videre er 

Artsobservasjoner et viktig verktøy for 

kommunen, der det kan registreres nye 
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observasjoner. Hvaler kommune har egen 

bruker i Artsobservasjoner.  

 

Naturmangfoldloven av 19. juni 2009 med 
dens bestemmelser, herunder kapittel II 
Alminnelige bestemmelser om bærekraftig 
bruk. Kapittelet omhandler forvaltningsmål for 
arter og naturtyper og prinsippene for offentlig 
beslutningstaking for å ivareta 
naturmangfoldet.  

3.2 Forhold til kommunale planer 
Kommunedelplan for naturmangfold er 

utarbeidet som en temaplan. Planen er ikke 

juridisk bindende, men vil ligge som et 

kunnskapsgrunnlag ved rullering av 

kommuneplanens arealdel og andre planer 

som utarbeides for arealdisponering og 

gjennomføring av miljøforbedrende tiltak, 

samt inn i den daglige saksbehandlingen, på 

lik linje med andre tematiske 

kommunedelplaner og temaplaner. For å 

sikre en bred forankring og en god 

medvirkning er planen blitt sendt på høring, 

selv om det formelt ikke er et krav til 

temaplaner.  

 
Kommuneplanens arealdel for Hvaler 
kommune 2019-2031 beskriver mål om at 
kommunen skal ivareta naturgrunnlag, miljø 
og klima og ligger miljøprioriteringer til grunn 
for beslutninger på alle forvaltningsnivåer. 
Dette vil underbygges og følges opp i denne 
kommunedelplanen.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel 2021-
2032 har som hovedmål for klima og miljø: På 
Hvaler forbedrer vi miljøet og minsker 
klimaavtrykket. Og målet skal være en del av 
hovedføringene til Hvaler kommunes planer. 
Delmål er: 

 Hvalers natur og landskap, på land og til 
vanns, er et felles gode som alle tar vare 
på og får nytte av 

 Hvalersamfunnet bruker ressurser på en 
bærekraftig måte 

 På Hvaler begrenser vi forurensing og 
motvirker klimaendringer   

Kommunedelplanen skal legge til rette for den 
nylig vedtatte samfunnsdelen og følge opp 
strategier for gjennomføring, som:  
 

 Prioritere hensyn til natur, jordvern, 

landskap og kulturmiljøer.  

 Sørge for at Hvalersamfunnet får 

kunnskap om lokal og regional natur- 

og miljøtilstand, slik at alle kan bidra i 

vern og utvikling av naturmiljøet vårt. 

 Styrke lokal og regionalt samarbeid 

for natur, miljø og klima.  

 Sikre vern og utvikling av 

nasjonalparken, både i sjø og på land.  

 Bruke sjøen og sjøarealer skånsomt 

og på naturens premisser.  

 Bekjempe forurensing og forsøpling i 

strandsonen.  

Bevisstgjøre Hvalersamfunnet om at vi har et 
felles ansvar for å jobbe mot klimaendringer. 
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4.0 Mål for kommunedelplanen 

Målet er å utarbeide en plan som ivaretar 

Hvalers naturmangfold for ettertiden. For å få 

til dette har det vært lagt stor vekt på at planen 

skal være brukervennlig inn mot kommunens 

saksbehandling. Blant annet har det vært et 

stort fokus å få utarbeidet gode kartgrunnlag, 

som viser viktige områder for 

naturmangfoldet, herunder for ulike 

artsgrupper. Videre er det utarbeidet en 

handlingsplan med konkrete tiltak med en 

fastsatt tidsplan.  

Det er fastsatt følgende mål med planen: 

 Etablere et godt kunnskapsgrunnlag 

for rulleringen av kommuneplanens 

arealdel 

 Samle informasjon om naturmangfold 

som er kjent for innbyggere, men som 

ikke er kartfestet 

 Øke kompetansen om forvaltning av 

natur blant politikere og internt i 

kommunens egen administrasjon 

 Skape eierskap til naturmangfoldet 

blant kommunens innbyggere 

4.1 Fokusområder 
Et av målene med planen er å gi en helhetlig 

oversikt over Hvalers naturmangfold. I 

planarbeidet har vi vurdert det som spesielt 

viktig å ivareta naturmangfoldet i områder 

med et forventet utbyggingspress. Dette har 

sammenheng med at det er disse områdene 

som er mest truet av arealendringer. Derfor 

har det vært et mindre fokus på vernede 

områder.  

 

Et av fokusområdene har blant annet vært å 

gi et overordnet bilde av hva slags natur som 

kjennetegner kommunen og hva slags natur 

som er mer sjelden i Hvaler. Både natur av 

nasjonal, regional og lokal verdi er vurdert i 

denne sammenhengen. Vi er kommet til at det 

særegne kulturlandskapet, kystsonen og 

sjøområdene er særlig viktige områder for 

natur i Hvaler og som kjennetegner 

kommunen. Av mer sjeldne naturtyper er 

våtmarksområder og områder med 

edelløvskog.  
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5.0 Organisering og medvirkning  

Formannskapet har fungert som 

styringsgruppe for prosjektet og behandlet 

planen i ulike faser, samt medvirket til 

utarbeidelsen av handlingsplanen. 

 

Den administrative arbeidsgruppen har hatt 

ansvaret for prosessen og gjennomføringen 

av planarbeidet.  Arbeidsgruppen har bestått 

av personer fra virksomhet Areal og 

byggesak. Planprogrammet ble vedtatt i 

februar 2021. Planprogrammet ga den videre 

planprosessen for arbeidet med 

kommunedelplan for naturmangfold i Hvaler.  

 

Referansegruppen har bestått av 

Statsforvalteren i Oslo og Viken, Viken 

Fylkeskommune, nasjonalparkforvalteren og 

Forum for natur og friluftsliv. 

Referansegruppen har hatt ett møte, der 

selve planen og plankartene ble diskutert.  

 

Hvaler kommune synes å ha et godt 

kunnskapsgrunnlag for naturmangfoldet. 

Hele kommunen er kartlagt etter DN-håndbok 

13 og 19. Videre vil hele kommunen være 

kartlagt etter Natur i Norge etter 

Miljødirektoratets instruks i løpet av 

sommeren 2021.  Det er også publisert svært 

mange artsfunn gjennom Artsdatabankens 

Artskart. Kommunen har derimot mindre 

oversikt over hvilke områder som er særlig 

viktige for ulike deler av naturmangfoldet og 

hvordan vi gjennom forvaltningen kan ta best 

mulig vare på disse lokalitetene for fremtiden.  

 

Derfor har vi i løpet av planperioden 

utarbeidet en interaktiv innspillsløsning 

gjennom ArcGIS, som har vært sendt ut til alle 

naturorganisasjoner vi kjenner til. I løsningen 

fikk man muligheten til å registrere polygoner 

(områder) eller punkter på ulike steder i 

kommunekartet, samt oppgi hva slags 

naturmangfold området er viktig for. Vi har 

imidlertid hatt problemer med løsningen, slik 

at dataene ikke har kunnet brukes. Derfor har 

vi invitert til temamøter med de samme 

foreningene.  

 

Fremdriftsplan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Juni-
Oktober

• Forarbeider

• Varsel om oppstart

• Høring og offentlig ettersyn av planprogram

Oktober-
Januar

• Behandle innspill og uttalelser

• Bearbeide ny informasjon og justering av planprogram

Februar

• Fastsette planprogram

Februar-
September

• Utarbeide fremdriftsrapport

• Utarbeide planforslag

Oktober-
November

• Høring og offentlig ettersyn av planforslag

November-
Januar

• Behandle innspill og uttalelser

• Bearbeide ny informasjon og ferdigstulle planforslaget

Februar

• Sluttbehandling av planen

• Utarbeide sluttevaluering MD
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Figur 1 De største truslene for det globale biologiske mangfoldet 

 

6.0 Trusler mot naturmangfoldet 

Menneskers bruk av arealer er den 
desidert største årsaken til tap av 
naturmangfold. Nedbygging av natur, 
industrialisering av jord- og skogbruk, 
veianlegg, strømkabler, toglinjer etc. 
medfører tap og fragmentering av 
gjenværende leveområder. I tillegg vil 
klimaendringene medføre forandringer i 
de gjenværende økosystemene. Den 
samlede belastningen fra tap og 
fragmentering av leveområder gir utslag 
både på lokal og global skala.  
 
De fem overordnede påvirkningsfaktorene 

som trekkes frem som de største truslene for 

det globale biologiske mangfoldet er 

arealendringer, forurensning, klimaendringer, 

fremmede arter og høsting.  

 

6.1 Arealendringer 
For 9 av 10 arter på rødlista er det 

arealendringer som følge av menneskelig 

påvirkning som er hovedtrusselen. Bit- for bit- 

nedbyggingen står for mye av dette. På 

Hvaler er det arealendringer forårsaket av 

fysiske inngrep som boligbygging, 

veibygging, utbygging av vann og avløp og 

fiber, som utgjør den største faktoren.  Blant 

annet er det en utfordring at eierne av 

fritidseiendommer har mer penger og fritid. 

Det gjør at de i mange tilfeller bygger ut 

fritidsboligene til det maksimalt tillate arealet 

og opparbeider store utearealer. I tillegg 

utgjør drenering, gjengroing som en følge av 

opphørt eller redusert beite og slått, samt 

nedhugging av hule gamle trær og tilveksten 

til disse, de største truslene.  

For å sikre mangfoldet for fremtiden, er det 

ikke nok at enkeltregistreringer av arter og 

naturtyper blir ivaretatt. Hele det økologiske 

funksjonsområdet til artene og de øvrige 

økologiske betingelsene, som bant annet 

fuktighet og lys, må ivaretas for at arter skal 
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ha levedyktige bestander på lang sikt. 

Dersom en unngår å bygge over en 

enkeltregistrering av en fuktighetskrevende 

art, men drenerer bort vannet, er 

livsgrunnlaget for arten likevel ødelagt. 

 

Endringer av det økologiske 

funksjonsområdet til ulike arter er en stor 

utfordring på Hvaler, ettersom det er store 

habitatsvariasjoner over korte avstander. Det 

skal derfor mindre til før ulike typer livsmiljøer 

forsvinner som følge av arealendringer. 

Videre er mange arter avhengig av korte 

avstander mellom ulike habitater for å kunne 

forflytte og formere seg. Dersom dette 

lappeteppet stykkes opp i mange små deler, 

vil det til slutt ikke være noen gjenværende 

områder for enkelte arter. Spesielt går denne 

nedbyggingen ut over arter som er avhengige 

av store, sammenhengende naturområder og 

de som er avhengige av korte avstander 

mellom forflytningsområder for å opprettholde 

levedyktige bestander.  

 

I enkeltsaker er man i stor grad flinke til å 

ivareta rødlista arter og registrerte naturtyper. 

Det er imidlertid vanskeligere å vurdere den 

samlede virkningen av flere tiltak innenfor 

større områder. Ofte gjennomføres tiltakene i 

tillegg over et vidt tidsrom. Videre blir 

enkeltregistreringer av arter og ikke-

registrerte områder som ikke faller innunder 

kartleggingskriteriene for naturtyper sjeldnere 

hensyntatt, selv om enkelte av disse kan 

være sjeldne og/eller viktige i 

Hvalersammenheng. Det samme gjelder i 

stor grad for områdene like utenfor 

verneområdene. Dersom det bygges eller 

gjøres andre tiltak tett opp mot 

vernegrensene, vil i stor grad verneverdiene 

innenfor grensen flyttes tilsvarende areal 

innover i verneområdet. Dette har 

sammenheng med at mange arter er 

avhengig av store sammenhengende arealer 

for å overleve. For at verneverdiene skal 

sikres på best mulig måte for fremtiden, bør 

det etableres en inngrepsfri buffersone i disse 

områdene. Buffersonen bør implementeres 

både i kommuneplanens arealdel og i 

eventuelle reguleringsplaner. 

 

6.1.1 Virkemidler i arealplaner mot 

arealendringer 

Kommunen er den viktigste aktøren når det 

gjelder forvaltning av arealene og har derfor 

et stort ansvar. Videre er plan- og 

bygningsloven og naturmangfoldloven de 

viktigste verktøyene kommunen har for å 

ivareta og forvalte arealene på en bærekraftig 

måte.  

 

Ved større utbyggingsprosjekter og ved 

utarbeidelse av reguleringsplaner bør det 

legges vekt på gode og helhetlige løsninger 

for ivaretakelse av økosystemer. Dette 

inkluderer blant annet behovet for åpne 

vannveier, overordnede blågrønne strukturer 

og forsvarlig overvannshåndtering. Føringer 

for dette finnes i statlige planretningslinjer for 

klima- og energiplanlegging og 

klimatilpasning. Her vil det være svært viktig 

med et godt samarbeid innad i kommunen, 

samt gode rutiner. Det bør også vurderes om 

et større areal skal innlemmes i planen for å 

gi verdifull natur et bedre vern.  

 

Ved utarbeidelse av arealplaner er det flere 

virkemidler i plan- og bygningsloven som kan 

vurderes og benyttes for å beskytte 

naturtyper, blant annet arealformål, 

rekkefølgebestemmelser, hensynssoner, 

bestemmelser og retningslinjer. Kommunen 

må vurdere hvilke virkemidler som er mest 

egnet i hver enkelt plansak. I områder der det 

planlegges utbygging, kan eksisterende viktig 

natur bevares innenfor en reguleringsplan for 

eksempel med bruk av 

rekkefølgebestemmelser som sier at 

naturverdiene skal skjøttes før området 

bygges ut. 
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Regjeringen har i løpet av 2021 vedtatt 

helhetlig plan for Oslofjorden. Der har de 

fremmet en rekke tiltak, blant annet for å 

ivareta naturmangfoldet. Følgende tiltak er 

skissert som er aktuelle for Hvaler: 

 Fraråde etablering av kunstige 

sandstrender og unngå andre inngrep og 

tiltak på bløtbunnsområder for å skåne 

verdifulle bløtbunnsområder, inklusive 

ålegrasenger og verdifulle kulturmiljø, og 

sikre forekomstene i arealplanleggingen. 

 Sikre viktige naturforekomster, også i sjø, 

i kommunal arealplanlegging. 

 Følge nasjonale forventninger om 

helhetlig planlegging av land- og sjøareal, 

blant annet for å sikre friluftsliv langs 

sjøen. 

 Informere befolkningen om 

allemannsretten, herunder rettigheter og 

plikter ved friluftsliv i strandsonen. 

 Sikre en streng praktisering av plan- og 

bygningsloven § 1-8 med byggeforbud i 

strandsonen i tråd med de statlige 

planretningslinjene (SPR) for 

strandsonen, som for Oslofjordregionen 

blant annet innebærer at utbygging i 100-

metersbeltet langs sjøen bør skje 

gjennom kommunale arealplaner og ikke 

gjennom enkeltvise dispensasjoner. 

Ved neste rullering av kommuneplanens 

arealdel bør det vurderes om Hvaler skal 

vedta å ha mål om arealnøytralitet. Dette 

innebærer at allerede utbygde arealer skal 

gjenbrukes og fortettes, fremfor å bygge ut 

nye arealer. For naturmangfoldet på Hvaler vil 

dette være et positivt tiltak, da de 

gjenværende egnede arealene er små og 

spredte. Dette vil også bygge oppunder målet 

med denne kommunedelplanen om å «løfte 

naturmangfoldet i Hvaler kommune og bidra 

til at ivaretagelse av naturmangfoldet blir 

prioritert». For å følge opp et eventuelt mål 

om arealnøytralitet, bør det samtidig føres 

årlige arealregnskap. Et arealregnskap skal 

tydeliggjøre for kommunene hvor mye arealer 

de legger opp til at det skal utbygges i årene 

fremover, samt skape en bevissthet om hvor 

mye dyrkbar jord eller områder med 

naturmangfold som blir borte. Dette vil skape 

et godt kunnskapsgrunnlag for den videre 

arealplanleggingen.  

I den forbindelse bør Hvaler kommune gjøre 

en vurdering av hvilke naturtyper der det ikke 

skal være rom for mer utbygging eller andre 

arealendringer. Dette bør fastsettes i 

kommuneplanen. Eksempler på slike 

områder er gammel naturskog, myr og annen 

våtmark, artsrikt kulturlandskap og 

kystområder.  

 

6.1.2 Forslag til bestemmelser for 

ivaretakelse av naturmangfoldet i 

arealplan 

Reguleringsplan 

 For å sikre viktige funksjonsområder for 

arter og naturtyper, kan kommunen kreve 

at utbygger innlemmer et større areal inn 

i en reguleringsplan for å gi naturen i dette 

arealet et større vern. Arealet kan for 

eksempel reguleres til naturvernområde. 

 Naturområdene som nedbygges bør 

søkes erstattet et annet sted. 

 Det må stilles krav om biologiske 

kunnskaper ved gjennomføring av 

kartlegginger. 

 Ved utarbeidelse av reguleringsplaner 

skal det stilles krav om vurderinger av 

hvordan naturmangfold berøres.               

 Naturlige grønne lunger skal 

opprettholdes innenfor bolig- og 

næringsområdene.  

 Ved tiltak innenfor arealer med registrerte 

naturverdier skal det vurderes tiltak for å 

unngå negativ påvirkning av 

naturmangfold og eventuelt en positiv 

effekt ved planlegging, iht. 

naturmangfoldloven. Positive tiltak kan 

være å anlegge en ny dam eller etablere 

grønne korridorer gjennom 

utbyggingsområder, gjennomføre skjøtsel 
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av store løvtrær, fjerning av fremmede 

arter o.l. 

 For utbygginger som gir konsekvenser for 

naturmangfold i bygge- og anleggsfasen 

skal det fremlegges en plan for hvordan 

naturmangfoldet skal ivaretas, med 

eventuelle avbøtende tiltak. 

 

Kommuneplan 

 Verdifull natur, landskap og grønnstruktur 

skal bevares mest mulig 

sammenhengende. 

 Det skal ikke fylles ut eller gjøres andre 

inngrep i strandsonen. 

 Det er forbudt å fylle opp masser i utmark 

i LNF-spredt områder.  

 Hule eiketrær slik de er definert i 

«Forskrift om utvalgte naturtyper etter 

naturmangfoldloven», skal bevares. 

Bevaring av trær innebærer at det 

avsettes tilstrekkelig plass på 

eiendommen på, over og i bakken til at 

treets rotsystem og krone kan utvikle seg 

fritt. Inngrep, bygge- og 

anleggsvirksomhet innenfor en omkrets 

som tilsvarer kronens største utstrekning 

bør ikke forekomme. 

 Bevaring, restaurering eller etablering av 

naturbaserte løsninger (slik som 

eksisterende våtmarker og naturlige 

bekker eller nye grønne tak og vegger, 

kunstige bekker og basseng mv.) bør 

vurderes. Dersom andre løsninger 

velges, bør det begrunnes hvorfor 

naturbaserte løsninger er valgt bort. 

 Plassering av ny landbruksbebyggelse 

skal tilpasses kulturlandskapet og 

avklares i samsvar med 

naturmangfoldloven. 

 Ny landbruksbebyggelse bør ikke tillates 

oppført innenfor 100- metersbeltet langs 

sjø der det finnes alternativ lokalisering på 

eiendommen. 

 Oppretting av ny bebyggelse/tomt må ikke 

være i konflikt med landbruksinteresser, 

naturmangfold eller kulturminner. 

Bebyggelsen med tomt og adkomst skal 

ikke beslaglegge dyrka/dyrkbar mark. 

 Før det gis tillatelse til tiltak innenfor 

området, skal det foreligge en felles 

reguleringsplan for hele området. 

Reguleringsplanarbeidet skal blant annet 

vise hvordan utbyggingen tar hensyn til 

naturmiljøet, landskapsverdier, friluftsliv 

og rekreasjon. 

 Det er forbudt å anlegge sandstrand på 

land og i sjø. Videre er det forbudt å 

etterfylle sand på eksisterende strender 

med sand av annen kvalitet enn den 

stedegne. 

 Ved naturinngrep i sjø eller vassdrag skal 

det dokumenteres hvordan tiltaket 

påvirker det biologiske mangfoldet og 

allmennhetens ferdselsmulighet på land 

og på sjøen/i vassdraget. 

 Ved utbygging av vann og avløp til 

hyttefelt skal søknaden inneholde 

dokumentasjon om områdets 

naturverdier, kulturminner, friluftsliv, 

fiskeriinteresser, båtferdsel, 

vannhusholdning (avrenning), 

løsmasseforekomster. Dokumentasjonen 

bør også omfatte lokale kvaliteter. 

 Ved tiltak innenfor arealer med registrerte 

naturverdier skal det vurderes tiltak for å 

unngå negativ påvirkning av 

naturmangfold og eventuelt en positiv 

effekt ved planlegging, iht. 

naturmangfoldloven. 

 Positive tiltak kan være å anlegge en ny 

dam eller etablere grønne korridorer 

gjennom utbyggingsområder, 

gjennomføre skjøtsel av store løvtrær, 

fjerning av fremmede arter o.l. 

 For utbygginger som gir konsekvenser for 

naturmangfold i bygge- og anleggsfasen 

skal det fremlegges en plan for hvordan 

naturmangfoldet skal ivaretas, med 

eventuelle avbøtende tiltak. 

 Hytteeiendommer i utmark skal være 

naturtomter. De skal ikke opparbeides 

med hage. 
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 Overvann skal løses lokalt, dersom det 

ikke er forbundet med uforholdsmessig 

stor kostnad eller andre særlige hensyn 

skulle tilsi det. I den grad det er mulig skal 

overvann tilbakeføres til grunnen og til 

vegetasjon nærmest mulig kilden. 

Dersom det er hensiktsmessig å lede 

overvannet til kommunalt nett, må det 

vurderes fordrøyningstiltak. 

 Temakart biologisk mangfold, samt 

kommunedelplan for naturmangfold, skal 

legges til grunn for all kommunal 

saksbehandling der det er relevant. Ved 

gjennomføring av tiltak med risiko for 

skade på naturmangfoldet skal det 

vurderes hvordan skade på 

naturmangfoldet kan unngås, og det skal 

utføres avbøtende tiltak. 

 I kommuneplanens arealdel bør det 

gjøres en vurdering av hvilke naturtyper 

der det ikke skal være rom for mer 

utbygging eller andre arealendringer. 

Eksempler på slike områder er gammel 

naturskog, myr og annen våtmark, artsrikt 

kulturlandskap og kystområder.  

 Forut for alle inngrep, skal det gjøres 

naturregistreringer. De viktigste funnene 

skal registreres i Artskart for å synliggjøre 

eventuelle fremtidige tap av biomangfold. 

 Mudring, dumping, fylling og sprengning i 

sjø kan ikke tillates i andre områder enn 

de som er avsatt til småbåthavn. 

 Ledningstraseer for vann og avløp og 

fiber skal så langt det er mulig samles i 

hovedtraseer for å minimere arealbeslag. 

I tilfeller der dette ikke er mulig skal dette 

dokumenteres. 

 

 

Bekker og flomveier 

 Naturlige flomveier skal sikres.  

 Eksisterende bekker skal bevares så nært 

opptil sin naturlige form som mulig. 

Bekkelukking tillates ikke.  

 Lukkede vannveier skal åpnes og 

restaureres i den grad det er 

gjennomførbart og skal alltid vurderes i 

reguleringsplaner og byggesaker.  

 Langs vassdrag skal naturverdier 

ivaretas. Langs alle vassdrag med 

årssikker vannføring, inklusive bekker, 

vann og tjern, skal det opprettholdes og 

om mulig utvikles et naturlig 

vegetasjonsbelte som ivaretar viktige 

økologiske funksjoner. 

 Ved alle reguleringsplaner som berører 

lukkede bekker skal gjenåpning av bekk 

vurderes. Dersom det ikke er mulig med 

gjenåpning skal dette dokumenteres. 

 I tillegg til å ta inn konkrete bestemmelser 

i kommune- og reguleringsplaner, kan det 

stilles vilkår om avbøtende tiltak dersom 

noe naturødeleggelse er unngåelig. 

Avbøtende tiltak kan for eksempel være å 

velge en alternativ trase eller driftsmetode 

som reduserer de negative effektene på 

naturen. For at de avbøtende tiltakene 

skal fungere og ha en god effekt, må de 

gjøres på rett sted, rett tid og på riktig 

måte.  

 

Hensynssone 

 Registrerte hule trær og store enkelttrær 

skal legges inn med hensynssone 

naturmiljø. 

 Hensynssone for bevaring av naturmiljø 

bør bestå av kartlagte naturområder av 

verdi A, B og C. De bør også bestå av 

truede naturtyper (CR, EN, VU og NT) 

etter NiN-metodikken, samt naturtyper 

med sentral økosystemfunksjon med 

minst moderat lokalitetskvalitet, spesielt 

dårlig kartlagte naturtyper med minst høy 

lokalitetskvalitet og skogområder med 

nasjonal eller regional verneverdi, vurdert 

etter Miljødirektoratets system for 

verdsetting av skog som kan være 

aktuelle for vern som naturreservat.  
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Figur 2 Foto: Anette Hansen 

6.2 Forurensing 
Forurensning forekommer både i vann, 

jordsmonn, i luft og vegetasjon og kan i stor 

grad ha katastrofale følger for arter og 

økosystemer. I dag er det svært mange kilder 

til forurensning og hvor farlige de ulike kildene 

er for miljøet varierer sterkt.  

 

Hvaler kommune er en del av vannområde 

Glomma sør. Målet er å få god miljøtilstand i 

bekker, elver, innsjøer og hav i kommunene 

omfattet av vannområdet. Arbeidet styres 

etter vannforskriften. På Hvaler har 

kystvannet moderat økologisk tilstand og 

dårlig kjemisk tilstand, mens alle kommunens 

bekker har god vannkvalitet og er i samsvar 

med målene i direktivet. Den moderate 

vannkvaliteten i kystvannet skyldes i 

hovedsak høyt innhold av næringsstoffer og 

miljøgifter. Påvirkningene knytter seg i stor 

grad opp mot utslipp av avløp og landbruk. 

Videre er sjøområdene sterkt påvirket av 

forholdene i Glomma. Også båttrafikk bidrar 

til den dårlige vannkvaliteten. 

 

Regjeringen har i løpet av 2021 vedtatt 

helhetlig plan for Oslofjorden. Der har de 

fremmet en rekke tiltak, blant annet for å 

oppnå en bedre miljøtilstand i fjorden. Til 

kommunene er følgende tiltak skissert: 

 Sikre at utslipp fra avløpsanlegg for spredt 

bebyggelse og mindre tettbebyggelser 

renses i tråd med rensekravene i 

forurensingsforskriftens kapittel 12 og 
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 og 13, slik at miljømålene etter 

vannforskriften kan nås innen 2027, og 

senest innen 2033. 

 Statsforvalteren oppfordrer alle 

kommunene til å fastsette forbud mot 

tømming av septik fra fritidsbåter i lokale 

forskrifter innen utgangen av 2022 der det 

er miljømessig grunnlag for det i henhold 

til forurensningsforskriften kap. 23 og 

etablere flere mottaksanlegg. 

 Styrke innsatsen med tilsyn og oppfølging 

av krav i tillatelser til utslipp av 

avløpsvann 

 Forvalte Regionale miljøprogram (RMP) 

og Tilskudd til spesielle miljøtiltak i 

jordbruket (SMIL) slik at de bidrar til å 

redusere avrenning fra jordbruksarealer til 

vann der utfordringene tilsier det. 

 Økt tilsyn med, og håndheving av kravet i 

vannressursloven § 11 om at det langs 

vassdrag skal opprettholdes et begrenset 

naturlig vegetasjonsbelte som motvirker 

avrenning og gir levested for planter og 

dyr. 

 Økt tilsyn med og oppfølging av tilfeller 

der krav om etablert vegetasjonssoner 

mot vassdrag ikke er oppfylt. 

 

6.2.1 Avfall 

På generelt grunnlag er avfall ikke 

nødvendigvis bare søppel, men også en 

ressurs for gjenbruk og gjenvinning. Imidlertid 

finner en betydelig del av avfallet veien ut i 

naturen, enten på land eller i havet. Her utgjør 

plastavfall det største problemet, særlig fordi 

det brytes langsomt ned. Marin forsøpling og 

spredning av mikroplast er et raskt økende og 

svært alvorlig globalt miljøproblem.  

 

Plasten inneholder ofte kjemikalier og 

miljøgifter som kan binde seg til 

plastoverflaten. Den kan dermed bidra til å 

spre både kjemikaler og miljøgifter. I tillegg 

kan plasten bidra til å spre skadelige 

bakterier, virus og marine arter over store 

avstander, som potensielt kan gjøre stor 

skade dersom de etablerer seg i nye områder. 

 

Plastforurensningen i havet kan havne langt 

fra kildene og krever med dette et 

internasjonalt samarbeid. Mye av avfallet 

havner til slutt på strender, mens man regner 

med at hovedmengden blir liggende igjen på 

havbunnen. Studier viser at hovedvekten av 

det marine avfallet vi finner i Norge, også har 

opprinnelse her. Selv om vi i Norge har et 

strengt regelverk for å begrense forurensning, 

er det fortsatt flere tiltak som kan iverksettes 

for å ytterligere å begrense forurensningen.  

Opprydding på land er blant det mest 

effektive, og kan bidra til å redusere mengden 

plast som havner i havet. Særlig bør områder 

med sårbar natur prioriteres, slikt som i 

kommunens sjøfuglreservater og andre 

verneområder. Frivillig innsats er også store 

bidragsytere.  

 

Skjærgårdstjenesten i kommunen henter 

store mengder avfall etter frivillige 

strandryddere i tillegg til at de rydder en del 

selv. De har også ansvaret for å tømme 

kommunens to båtseptiktanker. Hvaler 

skjærgården er populær om sommeren, blant 

annet for båtturister. Selv om tømming av 

setptiktanker i nasjonalparken ikke er tillatt er 

det fortsatt store sjøarealer i kommunen der 

båtseptiken kan tømmes. Det bør derfor 

vurderes om det skal settes ut ytterligere 

tømmestasjoner for båtseptik 

 

6.2.2 Miljøgifter 

Miljøgifter er kjemiske forbindelser, som 

kjennetegnes med at de er lite nedbrytbare og 

kan akkumuleres oppover i næringskjedene. 

Videre kan de ha sykdomsfremkallende 

effekter. Miljøgifter finnes i flere produkter 

som vi bruker daglig, og kan som avfall og 

annet utslipp komme ut i naturen. I flere 

tilfeller kan de inntreffe langt fra 

utslippsstedet. Redusert formeringsevne er 

en kjent effekt som følge av opphopning av 
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miljøgifter. Dette kan i verste fall føre til at 

arter dør ut. For å hindre at miljøgifter kommer 

på avveie, er det viktig med en god 

avfallshåndtering. 

 

6.2.3 Luftforurensning 

Luftkvaliteten har bedret seg de siste 20 

årene. Lokal luftforurensning er likevel et 

problem som kan skape utfordringer. Grunnet 

meterologiske forhold vil den lokale 

luftkvaliteten variere fra år til år. Lokale utslipp 

som vedfyring og veitrafikk, langtransportert 

luftforurensning m.m. vil også påvirke den 

lokale luftforurensningen. 

 

Norge har nasjonale mål for konsentrasjoner 

av ulike forurensede stoffer utendørs. I tillegg 

har vi juridisk bindende grense- og 

målsettingsverdier som er beskrevet i 

forurensningsloven kapittel 7. I Norge er det 

svevestøv og nitrogenoksid (NO2) som bidrar 

mest til lokal luftforurensning. 

Luftforurensningen kan bidra til forsuring og i 

noen grad også overgjødsling av vann og 

vassdrag. Videre kan CO, NO2 og VOC bidra 

til dannelse av bakkenær ozon, som kan gi 

skader på vegetasjon og materialer. 

 

6.3 Klimaendringer 
Klimaendringene er blitt en realitet, som 

krever at vi tilpasser oss. I Østfold, og Hvaler 

forventes det økte og kraftigere 

nedbørsmengder, som trolig vil gi større 

problemer med overvann. Dette kan også 

føre til endringer i flomforhold og 

flomstørrelser, havnivåstigning og stormflo. 

Sannsynligvis vil vi også måtte forvente 

tørrere somre og våtere vintre. 

 

Hensyn til de endrede klimatiske forholdene 

må implementeres inn i planarbeidet. 

Planene bør omhandle de vurderingene som 

er gjort og hvordan klimatilpasning er 

innarbeidet i prioriteringer og løsninger for å 

bøte på negative påvirkninger. En utbygging 

kan føre til en økning i påkjenningene på 

nærliggende områder, både ovenforliggende 

og nedenforliggende. Fareområdene kan 

derfor over tid endres. Det bør derfor 

gjennomføres nye utredninger ved nye 

planer. 

 

Klimatilpasning bør inkluderes på et nivå som 

oppleves som relevant og som er 

gjennomførbart. Hvaler kommune har blant 

annet utarbeidet en strategi for håndtering av 

overvann. Hensynet til overvann bør også tas 

inn som bestemmelser ved utarbeidelse av 

areal- eller reguleringsplaner. Arbeidet med 

klimatilpasning bør også samordnes med 

målene om utslippsreduksjon, slik at de ikke 

gir motstridende effekter. For eksempel vil en 

sterk fortetningspolitikk, kunne føre til 

utslippsreduksjoner, men samtidig gi 

overvannsproblemer. Store tette flater, som 

asfalterte veier, parkeringsplasser og store 

takflater, vil gi en raskere avrenning til 

naturlige flater. På Hvaler anbefales det på 

denne bakgrunn å ikke asfaltere 

parkeringsplasser. 

 

Med økte nedbørsmengder, må det tas 

forbehold om at mindre bekker kan finne nye 

flomveier. Dette kan skape problemer for 

både bebyggelse, infrastruktur og 

jordbruksarealer. Samtidig vil det i flere 

tilfeller kunne skape problemer for 

fremkommelighet på vegnettet og mulig fare 

for forurensning av drikkevann. Flere områder 

på de største øyene er registrert med 

aktsomhetsområde for flom. De største 

områdene finnes på Kirkøy. Kommunene må 

ha oversikt over hvor bekkene går gjennom 

bebygde områder, hvor kritiske kulverter og 

bruer er, og hvor vannet renner når disse går 

tett. 

 

«Klimatilpassing innebærer å forstå 

konsekvensene av at klimaet endrer seg og 

iverksette tiltak for på den ene siden å hindre 

eller redusere skade, og på den andre siden 
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utnytte mulighetene som endringene kan 

innebære».  

 

Klimaendringene kommer til å påvirke 

naturmangfoldet i økende grad. Blant annet 

forventes endringene i klima å ha flere 

effekter på abiotiske forhold, som økt 

temperatur, endringer i nedbør og 

havforsuring. Det kan derfor være aktuelt å 

innarbeide tiltak for å redusere negativ 

påvirkning på konkrete naturtyper eller 

lokaliteter. Slike naturbaserte klimaløsninger 

kan gi positive tilleggseffekter til samfunnet i 

form av ren luft, helsegevinster, 

naturmangfold etc. Formålet er å etterligne 

eksisterende naturtyper og økosystemer. 

Eksempelvis kan restaurering/gjenåpning av 

bekker kunne være et slikt tiltak. 

 

De klimatiske endringene vil også kunne 

medføre at artenes leveområder forandres. 

Trolig vil enkelte typer natur være mer utsatt 

enn andre. På Hvaler kan det forventes at 

strandnære naturtyper og slått/beiteområder i 

kulturlandskapet og artene som lever i disse 

områdene kunne påvirkes mest. For at disse 

artene skal ha best mulig sannsynlighet for å 

overleve, kan de i flere tilfeller være 

avhengige av nærliggende leveområder som 

de kan forflytte seg til. Derfor er det viktig å 

opprettholde større, sammenhengende  

utmarksarealer med variert natur. Slike 

arealer er mindre sårbare for endringer.  

6.4 Fremmede arter 
En fremmed art er en organisme som ikke 

finnes naturlig i Norge eller som ikke finnes 

naturlig på et bestemt sted i Norge. På grunn 

av mangel på naturlige fiender kan de 

fremmede artene gjennom konkurranse 

fortrenge andre arter og naturtyper når de 

kommer til et nytt levested. De kan også 

overføre patogener eller parasitter og endre 

forholdene i habitatet de har etablert seg i. 

Blant de truede artene er det flest sopper som 

er negativt påvirket av fremmede arter.  

 

 
Figur 3 Kanadagullris (Solidago canadensis) Foto: Aina 
Elmer 

For å forebygge at slike arter får uhendige 

følger på det norske naturmangfoldet, er det 

utarbeidet en egen forskrift om fremmede 

organismer. Utsetting og omsetning av 

enkelte arter er blitt forbudt og det er innført 

en generell aktsomhetsplikt ved utsetting av 

fremmede arter. Statsforvalteren i Oslo og 

Viken har nylig vedtatt «Handlingsplan mot 

fremmede skadelige arter i Oslo og Viken», 

som setter rammer for kommunenes arbeid 

på området. For å følge opp målene i 

handlingsplanen bør Hvaler kommune 

utarbeide en forvaltningsplan for de 

fremmede artene i kommunen.  

 

Foreløpig er de eksisterende forekomstene 

av ulike fremmede arter mindre og mer 

håndterbare i Hvaler kommune sammenlignet 

med nabokommunene. Hvaler bør derfor ha 

som målsetting å klare å holde alle kjente 

bestander i sjakk. For at målet skal være 
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realistisk er det svært viktig at nye 

utbyggingsprosjekter ikke bidrar til ytterligere 

spredning av de fremmede artene. 

Statsforvalteren har blant annet som 

målsetting at arten kanadagullris (Solidago 

canadensis) skal utryddes fra kommunen. 

Det pågår et årlig arbeid for å oppnå denne 

målsettingen. Hvaler har også gode 

erfaringer med bekjempelse av 

kjempebjørnekjeks (Heracleum 

mantegazzianum). Flere av de kjente 

lokalitetene der arten tidligere er bekjempet, 

er ikke gjenfunnet. I det videre 

bekjempelsesarbeidet bør det også rettes et 

større fokus mot de marine fremmede artene. 

Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) er en av 

artene det bør rettes et særlig fokus mot. 

 

I dagens bekjempelsesarbeid er det 

hovedfokus på artene som etter 

fremmedartslista utgjør en svært høy risiko 

(SE). Med klimaendringene bør det også 

rettes et stort fokus mot artene som er vurdert 

å ha potensielt høy risiko (PH). Disse artene 

utgjør ingen utbredt stor risiko i dag, slik at det 

er mulig å utrydde de små bestandene i dag. 

Det er imidlertid forventet at de har et stort 

sprednings- og etableringspotensial med 

klimaendringer. 

 

I Hvaler kommune er trolig de største 

spredningsveiene for fremmede arter 

maskinell drift, dumping av hageavfall, flytting 

av jordmasser, spredning fra hager, båttrafikk 

og havstrømmer. Arbeidet med å hindre 

spredning og bekjempe de eksisterende 

forekomstene er et tidkrevende arbeid som 

krever store ressurser. 

 

Eksempler på forebyggende tiltak/vilkår for å 

hindre spredning av fremmede arter: 

 Maskiner skal spyles før og etter utført 

arbeid, for å hindre spredning av 

fremmede arter mellom prosjekter. 

 Jordmasser skal ikke fraktes bort. 

 Ved utarbeidelse av reguleringsplaner 

skal det registreres fremmede arter i felt, 

og det skal legges frem tiltak for gjerning 

av de fremmede artene som i 

fremmedartslista er plassert i 

risikokategori Svært høy risiko (SE) og 

Høy risiko (HI). 

 Ved utbyggingstiltak skal det legges frem 

tiltak for fjerning av eventuelle fremmede 

arter på fremmedartslista.  

 

6.5 Høsting 
Med høsting menes høsting eller 

overbeskatning av arter til menneskelig bruk. 

De truete artene har derfor gjerne vært av stor 

betydning for mennesket og kan samtidig 

være nøkkelarter i økosystemet. Det er særlig 

fisk, fugl, pattedyr og karplanter som har flest 

truete arter som følge av høsting. Overfiske 

representerer både en fare for reduksjon av 

genressursene i stammene og for utryddelse 

av enkelte bestander. Dette gjelder både for 

fisk og andre fiskbare arter, som kreps og 

reker. På Hvaler er det en fare for reduksjon i 

fuglepopulasjonene som følge av «den frie» 

sjøfugljakten.   

 

6.6 Slitasje og gjengroing 
Hvalerøyene er kjent som en 

friluftslivsdestinasjon og hyttekommune. I 

tillegg bor det om lag 5000 mennesker i 

kommunen. I sommerhalvåret er bruken av 

områdene til friluftsliv på sitt høyeste. 

Friluftslivet i denne perioden vil kunne skape 

forstyrrelser for livet både på land og i havet. 

Samtidig er friluftslivet og tilgang på natur i 

nærmiljøet viktig for folkehelsen. Det bør 

derfor legges til rette for et rikt friluftsliv. 

Vegetasjonen har ulik slitestyrke ved ulike 

former for slitasje. Noen vegetasjonstyper 

tåler slitasje fra tråkk, sykkel og hest godt, 

mens andre står i risiko for å bli ødelagt og 

forsvinne ved denne type slitasje. Derfor er 

det viktig at friluftslivet i størst mulig grad blir 
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kanalisert til stier og tilrettelegging gjennom 

de områdene med slitesterk vegetasjon, samt 

blir lagt utenfor de områdene som er særlig 

utsatt for denne typen slitasje. Strandtistel 

(Eryngium campestre) (EN) er et eksempel 

på en art som tåler denne typen slitasje dårlig.  

I Hvaler er det få områder som ikke benyttes 

av friluftslivet, og etter en sommersesong er 

det tydelig hvilke områder som er hyppigst 

brukt. For å dirigere trafikken, kan det derfor 

være lurt å etablere en ny sti i disse 

områdene, dersom det ikke er en slik type sti 

der i dag. Erfaringsmessig holder 

hovedvekten av personer seg til etablerte 

stier. 

 

Kanalisering av friluftstrafikk er derimot en 

utfordring på sjøen. Med nye populære 

fremkomstmidler som kajakk og padlebord, vil 

også de grunne, smale områdene, som 

tidligere ikke var tilgjengelige bli 

tilgjengeliggjort og oppsøkt. Dette er særlig et 

problem for sjøfuglen, som ikke lenger har 

noen gjemmesteder fri for menneskelig 

ferdsel. Ved utarbeidelse av turruter for 

denne typen fremkomstmidler bør det legges 

særlig vekt på å unngå viktige hekkeplasser 

for fugl.  

 

I tillegg til at flere områder slites ned, som 

følge av menneskelig slitasje, er det også 

områder der landskapet gror igjen. At 

landskapet gror igjen er en konsekvens av 

naturlig suksesjon, samt at menneskene ikke 

lenger bruker arealene på samme måte. 

Enkelte naturtyper er truet som en følge av 

gjengroing. Det bør derfor gjøres en 

prioritering i forhold til hvilke områder som 

skal skjøttes og bevares åpne. Dette kan 

gjøres som en del av et restaureringstiltak 

(tilbakeføring) eller som en kontinuerlig 

skjøtsel. 

 

 
Figur 4 Utgravning i Åsebutjernet for å øke 

vannvolumet, Foto: Laila Kjølbo Rød 

6.7 Skjøtsel og restaurering 
Hvaler kjennetegnes av et lappeteppe av små 

områder med fulldyrka jord. Hovedvekten av 

disse er eng, hvorav flere er slåtteenger. For 

å ivareta et høyt biomangfold på slåtteengene 

og andre tilsvarende naturtyper, er det viktig 

at regelmessig og riktig skjøtsel 

opprettholdes. Grunneiere bør derfor 

informeres og oppfordres til dette. I 

landbruket er det fastsatt ulike 

tilskuddsordninger for å ivareta disse 

interessene. For å opprettholde de 

skjøtselsbetingede kulturlandskapsnatur-

typene, har bøndene en nøkkelrolle. Det er 

derfor viktig med et godt samarbeid for å 

fortsette å holde disse områdene i hevd.  

 

I enkelte områder kan det også være konflikt 

mellom to naturtyper på samme sted. Hvis 

man lar takrørskogen utfolde seg, som er 

viktig for skjul av mange fuglearter, kan man 

miste sjeldne plantearter som blir 

utkonkurrert. I slike tilfeller må det gjøres en 

avveiende prioritering.  
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7 Hvalers natur – kartlagte arter 

og naturtyper 

 
Figur 5 Øvre Skipstad, Asmaløy. Foto: Aleksander 
Andreassen 

7.1 Hva er kartlagt? 
 

En kartlegging og sammenstilling av data om 

kommunens naturmangfold er av stor verdi i 

seg selv, da det gir et godt innblikk i hvilken 

natur som foreligger i kommunen. Naturen er 

derimot hele tiden i en endring, slik at en 

kartlegging kun gir et øyeblikksbilde. Det vil 

derfor stadig være et behov for en 

oppdatering.  

 

Hvaler kommune har i liten grad utarbeidet 

egne rapporter om det biologiske mangfoldet. 

Kommunen har tidligere utarbeidet plan for 

fremmede arter. Planen har behov for 

revidering. 

 

Selv om kommunen selv i liten grad har 

kartlagt det biologiske mangfoldet, er Hvaler 

kommune godt kartlagt for både arter og 

naturtyper.  

 

Hele kommunen på land er kartlagt etter DN 

håndbok 13 metodikken. I sjøen ble 

kartleggingen begrenset til enkelte utvalgte 

naturtyper etter DN håndbok 19 metodikken.  

 

Fra 2015 ble «Natur i Norge» (NiN) innført 

som en nytt kartleggingssystem for å beskrive 

og klassifisere all natur og naturvariasjon i 

Norge. Sommeren 2017 ble de fire 

hovedøyene kartlagt etter Miljødirektoratets 

instruks for ulike naturtyper. Under 

kartleggingen ble det ikke kartlagt i 

eksisterende verneområder. Sommeren 2021 

er også de østre øyene kartlagt, men dataene 

vil ikke publiseres før våren 2022. 

 

I områder der det er kartlagt etter NiN-

metodikken er det denne som er gjeldende. I 

områder som enda ikke er kartlagt etter NiN, 

gjelder fortsatt DN-håndbok 13 

registreringene. Per i dag er det ikke utviklet 

noen kartleggingsmetodikk for de marine og 

limniske naturtypene. I disse områdene er det 

DN-håndbok 13 kartleggingene som er 

gjeldende. 

 

Det er viktig å merke seg at for at et område 

skal bli kartlagt etter de ulike metodikkene, 

forutsettes det blant annet at området har et 

stort nok sammenhengende areal av den 

samme naturtypen. I tillegg er det flere andre 

kartleggingskriterier. Dette betyr ikke at 

naturen som ikke er kartlagt ikke er viktig å 

ivareta. Også områder som enda ikke er 

kartlagt kan være essensielle for utbredelsen 

og eksistensen av ulike arter på Hvaler.  
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Tabell 1 Oversikt over naturvernområder i Hvaler kommune 

Type vern Naturvernområde Viktigste verneformål 

Nasjonalpark Ytre Hvaler nasjonalpark Havbunn, Sjøfugl, Planteliv, 
Landskap 

Naturreservat Stensdalen Svartor-strandskog 

Naturreservat Haugetjern Kystnært skogtjern, Planteliv 

Naturreservat Ilemyr Myr 

Naturreservat Lerdalen Barskog 

Dyrefredningsområde Skomakerskjæra Sjøfugl 

Biotopvern Sauedauen Sjøfugl 

Naturreservat Gravningen Eikeskog, stor artsdiversitet 

Naturreservat Kvernemyr Myr 

Naturreservat Skipstadsand Strandeng, Planteliv 

Biotopvern Knubben Sjøfugl 

Biotopvern Gåseskjær Sjøfugl 

Biotopvern Store Møkkalasset Sjøfugl 

Dyrefredningsområde Østre Utengskjær Sjøfugl 

Biotopvern Bjørneskjær Sjøfugl 

Naturreservat  Aarekilen Sumpskog (landets 
største?), stor artsdiversitet 

Naturreservat Hvaler prestegårdskog Sandfuruskog 

Naturreservat Herfølsalta Havstrand, Planteliv, Sjøfugl 

Naturreservat Gjølertangen Kystskog/sandstrand, stor 
artsdiversitet 

Naturreservat Sandøysalta Strandeng, stor 
artsdiversitet 

Biotopvern Østre Rødskjær Sjøfugl 

Biotopvern Vikertjernet Tjern 

Biotopvern Åsebutjernet Tjern 

Plantelivsfredning Hvaler prestegård Eseltistel 

 

7.2 Hva er vernet? 
 

Enkelte områder er så unike og særegne at 

de er omgjort til naturvernområder. Hvaler 

kommune har tilsammen 23 verneområder. 

Disse har ofte egne forskrifter, som blant 

annet regulerer adferdsregler.  

 

Rundt verneområdene er det randsoner. 

Randsonene er ikke omfattet av noen form for 

vern, men de er viktige buffersoner for 

verneverdiene innenfor vernegrensen. Tiltak i 

randsonene, som for eksempel hogst, kan gi 

en negativ påvirkning på de naturgitte 

forholdene et godt stykke innenfor 

vernegrensene. Verneverdien kan med dette 

reduseres. Det er derfor viktig at det tas 

hensyn til randsonene gjennom 

arealplanleggingen etter plan- og 

bygningsloven og naturmangfoldloven § 49. 

Randsonene er på denne bakgrunn 

innlemmet i plankartet. Samtidig bør følgende 

bestemmelse tas inn ved rullering av 

kommuneplanens arealdel: 

 

Randsonene skal i størst mulig grad stå 

uberørt.  
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I tillegg til verneområder er det også fastsatt 

et ferdselsforbud på flere holmer under 

hekketiden.  

 

Det bør også vurderes om flere områder skal 

vernes. Nye verneområder i dag oppstår i 

hovedsak gjennom frivillig vern. I følge 

Biofokus sin kartdatabase NARIN er det gjort 

2 skogområdeundersøkelser nord på Nordre 

Sandøy. Det ene området er vurdert å ha 

nasjonal verneverdi, mens det andre er 

vurdert å ha regional verneverdi. 

7.3 Prioriterte og fredede arter og 

utvalgte naturtyper 
I 2009 ble kategoriene «prioriterte arter» og 

«utvalgte naturtyper» implementert i 

Naturmangfoldloven (nml). Dette styrket 

muligheten til å beskytte særlig utsatte arter 

og naturtyper. Dette er fastsatt i 

naturmangfoldloven §§ 15-27 og i kapittel VI, 

§§ 52-56. Det er videre utdypet i forskrift om 

utvalgte naturtyper etter nml og egne 

forskrifter for hver enkelt av de prioriterte 

artene. Per dags dato er det 8 utvalgte 

naturtyper og 14 prioriterte arter, hvorav 

Hvaler kommune har 5 utvalgte naturtyper og 

2 potensielt 3 prioriterte arter. 

 

7.3.1 Fredede arter 

I 2001 ble forskrift om fredning av truede arter 

ikraftsatt. Formålet med fredningen er å 

beskytte artene mot skade og ødeleggelse, 

samt innsamling. Per i dag er det 57 fredede 

arter etter forskriften, hvorav 7 karplantearter 

forekommer på Hvaler. Disse artene er: 

 

 Dvergmarinøkkel (Botrychium 

simplex) 

 Gul hornvalmue (Glaucium flavum) 

 Vasskjeks (Berula erecta) 

 Strandtorn/strandtistel (Eryngium 

maritimum) (siste funn i 1995) 

 Bittergrønn (Chimaphila umbellata) 

 Søstermarihånd (Dactylorhiza 

sambucina) (Asmaløy i 

nasjonalparken) 

 Myrflangre (Epipactis palustris) 

 

7.3.2 Prioriterte arter 

Utpeking av prioriterte arter er et juridisk 

virkemiddel i naturmangfoldloven for å 

forhindre utryddelse av arter. Når en art er 

vedtatt som prioritert, er alle uttak og all 

skade eller ødeleggelse av arten forbudt. For 

hver av de prioriterte artene er det utarbeidet 

en egen forskrift og handlingsplan. Målet 

med den ekstra beskyttelsen er at artene 

skal få levedyktige bestander i sine naturlige 

leveområder.  

 

 

 

DRAGEHODE (Dracocephalum ruyschiana)

To registreringer av arten er gjort på Asmaløy i 
2019. Begge funn er validerte og med 
bildedokumentasjon. Registeringene er innenfor 
Ytre Hvaler nasjonalpark. 

Foto: Agnete Sporild Olsen

HONNINGBLOM (Herminium monorchis)

Det er flere registreringer av arten i Artskart. Arten 
finnes flere steder på Asmaløy og Filletassen. 
Hvaler kommune har fått tildelt arten som sin 
ansvarsart og har med dette et spesielt ansvar for 
å ivareta arten og dens leveområder. 

Foto: Jan Sørensen

DVERGÅLEGRAS (Zostera noltii)

Finnes potensielt på Hvaler. Det er per dags dato 
ingen registrerte forekomster av arten i Artskart. 
Det bør imidlertid gjøres kartlegginger for å 
undersøke om arten forekommer i kommunen, da 
det kan være potensiale for at den finnes her. 

Foto: Birna Rørslett
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7.3.3 Utvalgte naturtyper 

Hule eiker 

Naturtypen finnes spredt over hele Hvaler. 

Det er etter DN-håndbok 13 registrert 830 

forekomster av naturtypen, mens det etter 

NiN kun er registrert 152. Flere av disse er 

overlappende. Alle grunneiere med en eller 

flere registrerte hule eiker på sin eiendom fikk 

et orienteringsbrev om dette i september 

2018. 

 

For å ivareta naturtypen er det blant viktig å 

sikre rekruttering av nye eiker og sørge for at 

disse også bevares. Trærne bør også 

fristilles, slik at de ikke berøres av 

konkurransekraftige trær med trekroner 

nærmere enn 4 m fra eikekronenes ytre 

grense. Alle tiltak som kan påvirke eikene bør 

unngås. Eksempler er utbygging av vei, 

grøfting, pløying, gnag fra hest og graving. 

Det bør ikke graves eller pløyes nærmere enn 

10 m fra stammen, da det ikke er sjeldent at 

røttene stikker 2-3 ganger utenfor 

kroneradien. 

 

Viktige skjøtselstiltak er rydding rundt trærne 

for å gi de tilstrekkelig lys og vann, samt 

forhindre konkurranse og mekanisk skade fra 

andre trær og busker. Lystilgangen er både 

viktig for treet i seg selv, men også for 

insekter som lever på stammen. I tillegg kan 

kroneavlastning/sikkerhetsbeskjæring 

benyttes som et alternativ til felling av hele 

treet, der det utgjør en sikkerhetsrisiko. 

 

Slåttemark 

Slåttemarkene står i fare for å gro igjen som 

en følge av manglende skjøtsel. Dette vil også 

medføre at det biologiske mangfoldet 

reduseres betraktelig. For å ivareta 

naturtypen er det viktig med et godt 

samarbeid med grunneiere og eventuelt 

andre bønder som driver jorda. Bønder og 

andre som driver slått kan få tilskudd til denne 

jobben gjennom landbruksforvaltningen. Det 

bør derfor oppfordres til dette.  

 

Slåttemarkene har et rikt biologisk mangfold. 

De er blant annet svært viktige for en rekke 

pollinerende insekter, og gir oss med dette 

viktige økosystemtjenester. Samtidig kan 

tradisjonelle slåttemarker betraktes som et 

kulturminne i seg selv, da de er skapt 

gjennom århundrers hardt arbeid. 

 

Kalksjøer 

Naturtypen er dårlig kartlagt på landsbasis. 

Som en følge av dette er også miljøtilstanden 

og bestandssituasjonen for de truede artene 

tilknyttet naturtypen mangelfull. Den største 

utfordringen for bevaring av kalksjøer, og 

spesielt kransalgene er å sikre en god 

vannkvalitet. Dette er imidlertid ofte svært 

kostnadskrevende.  

 

Sterk tilgroing med takrør, sjøsivaks m.m. kan 

være en trussel for kransalgefloraen på grunt 

vann. I slike tilfeller kan det være aktuelt med 

skjøtselstiltak som fjerner eller begrenser 

forekomstene av disse artene. For at dette 

skal kunne følges opp på best mulig måte, bør 

det utarbeides en skjøtselsplan.  

 

Det anbefales at kalksjøene bør gis 

arealformålet «bruk og vern av sjø og 

vassdrag med tilhørende strandsone» med 

underformål «naturområde» (PBL § 11-7, nr. 

6) i kommuneplanens arealdel. Til 

arealformålet bør det gis bestemmelser om 

forbud mot inngrep og andre skadelige tiltak i 

selve vannlokaliteten, samt å sikre og 

opprettholde kantvegetasjon. Videre bør det 

innenfor nedbørsfeltet til kalksjøene 

fastsettes hensynssoner, for å forhindre 

eventuelle problemer med 

næringssalttilførsler til kalksjøene.  

 

Kystlynghei 

Lyngheiene på Hvaler henger sammen med 

lyngheiene på svenskekysten. Disse 

lyngheiene skiller seg fra lyngheiene på 

vestlandskysten ved at de har innslag av 
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kontinentale arter. Lyngheiene på Hvaler 

representerer nordgrensen av den Sør-

Skandinaviske lyngheisonen og har stor 

faglig verdi. Hovedvekten av lyngheiene på 

Hvaler ligger innenfor Ytre Hvaler 

nasjonalpark.  

 

For å ivareta naturtypen bør det 

opprettholdes/gjeninnføres beiting. Skal 

beiting gjeninnføres, må dette gjøres i 

samarbeid med grunneiere. Det bør gjøres 

vurderinger av hvilke områder som skal 

prioriteres skjøttet. For at lyngheiene skal 

holdes i hevd er det også en forutsetning at 

den tidvis brennes. Uskjøttede lyngheier er 

mye mer brannfarlige enn lyngheier i god 

hevd.  

 

Åpen grunnlent kalkmark 

Naturtypen er generelt dårlig kartlagt på 

landsbasis. Videre trengs det et bedre 

kunnskapsgrunnlag om naturtypen for å 

kunne iverksette gode tiltak som er tilpasset 

de ulike variasjonene innen de ulike 

lokalitetene. Naturtypen er et viktig habitat for 

flere sjeldne moser, en gruppe som i svært 

liten grad har blitt kartlagt i denne naturtypen. 

Det samme gjelder for artsgruppene 

virvelløse dyr og sopp, samt lav.  

 

På Hvaler finnes naturtypen på Spjærholmen 

og ved Rød på Asmaløy. Alle tre lokalitetene 

består av grunne skjellsandavsetninger over 

fattige bergarter. På alle de tre lokalitetene 

bør restaurering av naturtypen vurderes.  

 

Kalklindeskog 

Kalklindeskog er et viktig hotspot-habitat for 

blant annet rødlistede sopparter. Videre kan 

naturtypen sies å være «særnorsk», ved at 

det er få gjenværende forekomster utenfor 

Norge. Naturtypen er generelt godt kartlagt. 

Etter NiN er kalklindeskog en del av den 

overordnete naturtypen frisk kalkedelløvskog. 

Frisk kalkedelløvskog er registrert på 

Nestangen på Vesterøy. Trolig kan 

kalklindeskog også finnes på de østre øyer.  

 

For å bevare det habitat-spesifikke 

mangfoldet er det viktig at grana holdes unna. 

Samtidig kan det være en fordel om disse 

skogene blir skjøttet som beiteskoger. Dette 

avhenger av den tidligere skjøtselen av 

skogene. Det bør vurderes om det skal 

utarbeides en skjøtselsplan for forekomstene 

i Hvaler.  

7.4 Viktige naturtyper i Hvaler 
Hvalers natur kjennetegnes av en kystnatur 

med svaberg og en svært stor strandsone. 

Mange av de mindre øyene og holmene har 

en tilnærmet urørt naturtilstand og er såkalte 

INON-områder. Disse har stor betydning for 

opplevelsen og bruken av skjærgården.  

 

Kommunen har derfor et svært viktig ansvar 

for å ivareta strandsonen og å følge opp 

Statlige planretningslinjer for differensiert 

forvaltning av strandsonen langs sjøen, samt 

rikspolitiske retningslinjer for planlegging i 

kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen.  

 

Kysten på nordsiden av Hvaler-øyene har 

store skjermede grunnvannsområder, mens 

yttersiden ligger åpent mot havet, delvis med 

rullesteinstrender dannet av det ytre ra og 

med vidstrakte svaberg. I de indre deler er 

det barskog, og i ytre strøk er det arealer 

med velutviklet lynghei, bl.a. på Asmaløy og 

Herføl. Ytre strøk er sterkt vindutsatt og 

ligger svært åpent til. Bronsealderrøyser, til 

dels av mektige dimensjoner, og ensartede 

hustufter er typiske fornminner for Hvaler. 

Den romantiske steinkirken ligger i 

særpregete omgivelser. Det er betydelig 

innslag av tradisjonell bebyggelse og 

sjøbuklynger i gamle fiskehavner. 

Landskapet har store variasjoner, fra lukket 

skogmiljø i indre områder til varierte 

småskalapreget skjærgårdslandskap og 

åpen kyst med vid horisont.                                                                                         
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Vegetasjonen på Hvaler er preget av 

lyngheier i klippeområdene, med fattig 

furuskog på avrundede koller og gran på 

marine avsetninger. Fuktige sump- og 

strandskoger er ofte dominert av svartor. 

Mer eller mindre stabile eikeskoger finnes 

rundt bebyggelse og dyrka mark. Mot havet 

og eksponerte strandsamfunn er det en 

mantel av kantkratt med bl.a. slåpetorn, 

steinnype og einer. På sedimentjord finnes 

ofte urterike tørrenger.  

 

7.4.1 Inndeling av Hvalers naturtyper 

Som nevnt er Hvaler kommune både kartlagt 

etter DN håndbok 13 metodikken og 

Miljødirektoratets instruks for kartlegging etter 

Natur i Norge (NiN). På bakgrunn av at NiN er 

den nye kartleggingsmetodikken for 

naturtyper, samt disse dataene er mest 

oppdatert, skal disse registreringene legges 

til grunn innenfor dekningskartet fremfor DN 

håndbok registreringene. I områdene som 

ikke er kartlagt etter NiN gjelder fortsatt DN 

håndbok registreringene. Dette gjelder blant 

annet sjø- og vassdragsarealene på Hvaler. 

Årsaken er at denne delen av NiN-systemet 

fortsatt er under utarbeidelse. 

 

Av NiN-registreringer i kommunen er det kun 

øyene Vesterøy, Spjærøy og Asmaløy som 

ligger inne i Miljødirektoratets Naturbase. 

Sommeren 2021 vil også Hvalers østre øyer 

(som ikke er vernet), herunder Lauer, Herføl, 

Søndre Sandøy, Nordre Sandøy og Singløy, 

samt utvalgte mindre holmer kartlegges etter 

Miljødirektoratets instruks. Hele kommunen 

er kartlagt etter DN håndbok 13 og 19. 

 

Et av målene med planen er å gi en god 

oversikt over Hvalers natur. Derfor er både 

registreringene etter DN-håndbok 13 og 19 

og NiN inkludert i naturtypebeskrivelsene. 

Naturtypene er delt inn etter ulike 

hovedøkostystemer, som de ulike 

naturtypene er kategorisert etter.  Der DN-

håndbok og NiN har samme navn på 

naturtypen, dekker beskrivelsen av 

naturtypen begge registreringer.  

 

 
Figur 6 Gjeldende dekningskart over NiN-registreringer, 
der de stiplede linjene avgrenser de kartlagte 
områdene. Dersom naturtypene fortsetter utenfor 
grensen av dekningskartet er dette markert ved å kutte 
polygonet (området) med en rett strek i grensen på 
dekningskartet. Kilde: Naturbase 

De to kartleggingsmetodikkene (DN-håndbok 

og NiN) har ulik måte å verdsette naturen på. 

DN-håndbok deler naturtyperegistreringene 

inn i kategoriene nasjonalt viktig (svært 

viktig), regionalt viktig (viktig) og lokalt viktig 

(lokalt viktig). Kriteriene for å vurdere om en 

lokalitet er svært viktig eller viktig er avhengig 

av blant annet størrelse, fravær av tekniske 

inngrep og forekomst av rødlistearter og 

truede vegetasjonstyper.  

 

 
Figur 7 Registreringer etter DN håndbok 13 og 19 

A

Svært viktig

B

Viktig

C

Lokalt viktig
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NiN- systemet er bygget opp hierarkisk med 

overordnede naturtyper og underordnede 

naturtyper. Alle naturtypene har fått en kode 

bestående av en bokstav og et eller flere tall. 

Bokstaven sier hvilket hovedøkosystem 

naturtypen tilhører. Tallene indikerer hvorvidt 

naturtypen er overordnet eller underordnet, 

og hvilke naturtyper som tilhører samme 

hierarki. For at de ulike naturtypene skal bli 

kartlagt må naturtypens utstrekning overstige 

et definert minsteareal. Naturtypene kan 

derfor forekomme også på arealer der de ikke 

er registrert. 

 

Verdsettingen av naturtyper etter NiN 

vurderes etter hva slags kvalitet naturtypen 

som registreres har på 

registreringstidspunktet. Formålet er å få frem 

de ulike økologiske kvalitetene mellom ulike 

lokaliteter av samme naturtype. 

Lokalitetskvaliteten vurderes ut fra tilstanden 

på naturtypen og naturmangfoldet 

(lokalitetsstørrelse, rødlistearter etc.) innenfor 

registreringen. Kvaliteten på lokalitetene blir 

fastsatt fra svært lav kvalitet til svært høy 

kvalitet. 

 

Trekantene symboliserer hvor mange 

registrerte naturtyper Hvaler har innenfor de 

ulike verdsettingskategoriene, hvor de blå 

trekantene er registreringer etter DN-håndbok 

13 og 19, mens grønne trekanter er 

registreringer etter NiN. De omtalte 

naturtypene kan søkes opp i Naturbase.  

 

 
Figur 8 Registreringer etter NiN 
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7.4.1.1 Kulturlandskap 

Kulturlandskap kan defineres som alt 

landskap som er påvirket og omformet av 

menneskelig aktivitet. De fleste landskap 

har både en natur- og kulturdimensjon med 

glidende overganger. Det kan derfor være 

vanskelig å skille mellom dem. I DN-

håndbok 13 er kulturlandskapet definert 

som «Områder der dagens 

naturtyper/kulturmarkstyper og artsutvalg er 

betinget av tidligere og nåværende 

arealbruk og driftsformer.».  

 

Da kunstgjødselet ble introdusert og 

driftsformene i landbruket ble drastisk 

endret, endret også utbredelsen av ulike 

naturtyper i kulturlandskapet seg. Disse 

naturtypene har mistet mye av sitt 

mosaikkpreg og blitt gradvis mindre 

mangfoldig. Restene av disse naturtypene 

har derfor stor betydning for vårt biologiske 

mangfold. Naturtypene som er skapt av den 

tradisjonelle høstingen er svært gamle. For 

eksempel er de eldste kystlyngheiene 

bortimot 5000 år gamle.  

 

Kulturlandskapsnaturtypene kjennetegnes 

blant annet ved at de har et svært rikt 

artsmangfold. Flere artsgrupper er tilknyttet 

til slike områder. Dette gjelder blant annet 

insekter og høyerestående dyr som fugler. 

Flere av disse artene er i sterk tilbakegang, 

som i stor grad er tilknyttet endringer i 

dagens driftsformer av landbruket. 24 % av 

alle artene på den norske rødlista finnes i 

jordbrukets kulturlandskap og er i hovedsak 

knyttet til disse naturtypene. Ettersom store 

deler av Hvaler kommune består av et 

mosaikk av kulturlandskap, er trolig denne 

prosentandelen høyere for Hvaler. 

Honningblom (Herminium monorchis), som 

er en av Hvalers ansvarsarter, er et 

eksempel. Selv om mange arter i 

kulturlandskapet er i tilbakegang, er det 

også arter som har blitt mer vanlige som 

Figur 9 Brunsvik, Kirkøy. Foto: Aina Elmer 
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følge av den nåværende landbruksdriften. 

Eksempler på slike arter er grågås, 

låvesvale og stillits.  

 

Det biologiske mangfoldet i kulturlandskapet 

utgjøres imidlertid ikke bare av 

artsmangfold, men også av variasjonen på 

landskaps-, naturtype- og 

vegetasjonstypenivå. Nivåene henger ofte 

sammen, i den forstand at de 

landskapsøkologiske forholdene har stor 

betydning for livsbetingelsene for artene og 

den genetiske variasjonen. For å bevare 

biologisk mangfold må forvaltningen ivareta 

alle nivåene, og naturtypene må ses også i 

et landskapsperspektiv. Trolig var disse 

naturtypene mer utbredt, også før 

menneskene begynte med jordbruk. De 

gjenværende områdene kan derfor på 

mange måter defineres som 

«erstatningsbiotoper» og spiller derfor en 

svært viktig rolle for det biologiske 

mangfoldet.  

 

SEMI-NATURLIG ENG 

Naturtypen er hevd-betinget gjennom 

beite/slått og omfatter engpregete, åpne 

eller tresatte økosystemer. Semi-naturlig 

eng har ikke synlige fysiske spor etter 

pløying eller tilsåing med fôr- og matvekster 

og ingen/svake spor etter gjødsling og/eller 

sprøyting. Naturtypen har ofte et stort 

artsmangfold, særlig karplanter, sopp og 

insekter. Artsdiversiteten varierer med 

kalkinnhold, vannmetning og regionalitet. 

Naturtypen har en sentral 

økosystemfunksjon. Videre er den rødlistet 

(VU). 

 
       Semi-naturlig eng 

 

Trusler: Gjengroing.  

 

SLÅTTEMARK 

 
Figur 11 Slåttemark Barm, foto: Aina Elmer 

Naturtypen har vært i langvarig hevd og har 

i liten grad vært hverken gjødslet eller 

jordbearbeidet. Tilbakegangen har vært 

sterk, og velhevdede slåttemarker er helt 

borte i mange distrikter. Det skilles mellom 

slåttemarker kalkrik og kalkfattig mark. Ulike 

bruks- og driftsformer bidrar også til 

variasjoner. De rikeste slåttemarkene på 

Hvaler finnes på skjellsandbanker. 

Slåttemarker kjennetegnes ved at de er 

-

1

1

3

1

Figur 10 Rødlistede arter i kulturlandskapet. %-andel i 
forhold til totalen i hver artsgruppe. 
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urtedominerte og svært artsrike. De kan ikke 

erstattes av beitemarker, fordi de inneholder 

flere arter som ikke opprettholdes av beite. 

Flere karplanter, sopp og insekter er sterkt 

tilknyttet naturtypen. Gjenværende 

slåttemarker finnes gjerne i områder med 

småskalajordbruk, slik som på Hvaler. 

Artsdiversiteten varierer med kalkinnhold, 

vannmetning og regionalitet. For å 

opprettholde artsmangfoldet bør engene 

slås etter blomstring og frøspredning.  

 

Det kan gis støtte til skjøtsel av slåttemark 

fra Miljødirektoratet via Statsforvalteren i 

Oslo og Viken. I dag skjøttes 5 av 

slåttemarkene i kommunen. Disse får 

tilskudd gjennom RMP og fra 

Statsforvalteren. Naturtypen har en sentral 

økosystemfunksjon. Videre er den rødlistet 

(CR). 

 

 
    Slåttemark      Slåttemark  Kalkrike enger  

 

Trusler: Jordbearbeiding, gjødsling, opphør 

av hevd og gjengroing, utbygging, 

tilplanting, luftforurensning, masseuttak av 

skjellsand. Mange tidligere slåttemarker er i 

dag brukt som beitemark. Da blir gjerne 

artsmangfoldet noe mindre rikt og mer 

dominert av gras i tuer enn urter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTSRIK VEIKANT 

 
Figur 12 Artsrik veikant, Kirkøy. Foto Aina Elmer 

Artsrike veikanter kan ha et stort 

artsmangfold og består ofte av en blanding 

av arter fra flere vegetasjonstyper. De finnes 

gjerne langs mindre veier i 

jordbrukslandskapet. Denne typen veier er 

det flere av i Hvaler kommune. Disse veiene 

er i stor grad private. Artsrike veikanter 

supplerer urterike slåtte- og beitemarker 

som biotop og kan være viktige for mange 

rødlistearter. Med en stedstilpasset skjøtsel 

kan det biologiske mangfoldet øke. De er 

viktige som spredningskorridorer for flere 

arter i et fragmentert landskap. Slått i slutten 

av juli er et godt tiltak for å opprettholde 

naturtypen. 

 

 

 
         Artsrik veikant 
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Trusler: Veikantslått på ugunstig tidspunkt, 

grøfterensk, sprøyting og gjødsling av 

veikantene er trusler mot naturtypen. 

 

NATURBEITEMARK 

 
Figur 13 Naturbeitemark, Asmaløy. Foto: Aina Elmer 

Beitemarkene er blitt til ved langvarig 

ekstensiv hevd gjennom beiting. Den 

varierer i utforminger på bakgrunn av 

kalkinnhold, fuktinnhold og ulik beitebruk. 

Den er gjerne mer grasdominert enn 

slåttemark. Naturtypen har gått sterkt tilbake 

de siste tiårene. Den er et viktig leveområde 

for mange sjeldne og trua arter. Ugjødslede 

naturbeitemarker er gjerne artsrike og 

viktige for flere artsgrupper. Den prioriterte 

arten honningblom er tilknyttet denne 

naturtypen. Artsdiversiteten varierer med 

kalkinnhold, vannmetning og regionalitet. 

Naturtypen har en sentral 

økosystemfunksjon. Videre er den rødlistet 

(VU). På Hvaler drives det fortsatt 

holmebeiter på flere øyer i skjærgården. 

Dette beitet er svært viktig for at 

beitemarkene over tid ikke skal forsvinne 

også her. Det er også viktig i bevaring av 

Hvalers kulturlandskap. Man kan søke 

tilskudd for å ha dyr på holmebeite. 

 
             Naturbeitemark        Naturbeitemark  

 

Trusler: Gjengroing, tilplanting, gjødsling, 

bruksendringer, utbygging og 

luftforurensning.  

 

HAGEMARK 

Hagemark er ugjødslet eller lite gjødslet 

beitemark med trær og eventuelt busker. 

Marka blir beitet og er blitt det gjennom 

langvarig hevd. Trær og busker står derfor 

ikke så tett. På registreringstidspunktet ble 

det ikke funnet noen sjeldne arter. 

Hagemarkene ligger typisk i utkanten av 

innmarksarealene. Naturtypen har en 

sentral økosystemfunksjon. Videre er den 

rødlistet (VU). 

 
            Hagemark                  Hagemark 
 

Trusler: Gjengroing, opphør av beite.  
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KYSTLYNGHEI 

 
Figur 14 Lyngheibrenning, Foto Laila Kjølbo Rød 

Tørre, beiteskapte heisamfunn langs kysten 

bestående av lyngarter, siv, gras og starr. 

Røsslyng er den generelt dominerende 

arten i kystyngheiene på Hvaler. 

Kystlyngheiene på Hvaler danner 

nordgrensen for de Sør-Skandinaviske 

kystlyngheiene. De danner østgrensen for 

kystlynghei i Norge. Norge har et 

internasjonalt ansvar for å bevare 

naturtypen. Kystlyngheiene er avhengig av 

tradisjonelt husdyrbeite kombinert med 

brenning for å opprettholdes. Naturtypen er 

rødlistet (EN) og en utvalgt naturtype. 

 

  
          Kystlynghei           Kystlynghei 
 

Trusler: Gjengroing, opphør av hevd ved 

lyngbrenning, høyt nitrogen-nedfall, 

fremmede arter, slitasje. 

 

 

SMÅBIOTOPER 

Består av små rester av ulike biotoper eller 

elementer i jordbrukslandskapet og selve 

dyrkningslandskapet. Disse biotopene er 

gjerne små artsrike «oaser» i et ellers 

ensartet jordbrukslandskap, som for 

eksempel åkerholmer, steinrøyser og 

bergknauser. På Hvaler er de fleste 

registrert i nærhet til veier som kantsamfunn 

og er i stor grad knyttet til forekomster av 

sjeldne arter. Småbiotopene har gjerne en 

viktig økologisk funksjon som tilfluktsteder 

for en stor andel av artene i landskapet. De 

kan fungere som overvintringssteder for 

insekter, gir ly, føde og er leveområder for 

mange arter og kan ofte være 

spredningskorridorer i landskapet.  

 
            Småbiotoper 
 

Trusler: På Hvaler er den største trusselen 

mot småbiotopene nedbygging, kantslått og 

gjengroing. 

 

STORE GAMLE TRÆR 

Omfatter store og gamle frittstående løvtrær 

i kulturlandskapet. På Hvaler i hovedsak 

eiketrær. Få eller ingen av trærne er synlig 

hule. Slike trær er et viktig 

kulturlandskapselement. Hule eiker er et 

hotspot-habitat for rødlistete arter, med en 

særlig høy tetthet av habitat-spesifikke 

truete arter av både insekter, sopp og lav, 

og av disse er det svært mange insekter, 

særlig av biller, som lever i rødmolden inne 

i hulrommene i treet. Eik er det treslaget i 

Norge det er knyttet flest arter til. Ettersom 

trærne er svært gamle (200-500/1000 år), 

kan de være de siste gjenværende 

levestedene for arter som var mer utbredt 

tidligere. Videre vil stabile substrater over 

lang tid øke sannsynligheten for at arter 

finner et egnet voksested. Hovedvekten av 

de hule eikene i Hvaler står på privat grunn. 
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Naturtypen hule eiker er en utvalgt naturtype 

med en sentral økosystemfunksjon. 

 
  Store gamle trær                    Hul eik  

 

Trusler: Hogst, gjengroing, feil pleie (unødig 

fjerning av døde greiner, gjenmuring etc.), 

tilgroing rundt stammene som følge av 

opphørt hevd, nedbygging.  

 

SEMI-NATURLIG VÅTENG 

Naturtypen er hevd-betinget i gjennom 

langvarig husdyrbeite eller slått, samt har 

ikke, eller i liten grad, vært påvirket av 

gjødsling, sprøyting eller jordbearbeiding. 

Grunnvannsspeil står det meste av året høyt 

nok til at definisjonen av våtmark er 

tilfredsstilt, men det blir ikke dannet torv. 

Naturtypen er ofte knyttet til flomsonen 

langs bekker, elver og innsjøer. Naturtypen 

er gras- og urtedominert og har et stort 

artsmangfold av karplanter, sopp og 

virvelløse dyr som varierer med 

fuktighetsforhold, næringsinnhold i jorda og 

klima, i tillegg til om det slås eller beites. 

Gjengroende våteng kjennetegnes av sterk 

tuedannelse og bløt jord. Naturtypen er 

dårlig kartlagt. 

 
     Semi-naturlig våteng 

 

Trusler: Gjengroing som følge av opphørt 

slått eller beite, drenering, nedbygging. 

 

ENG-AKTIG STERKT ENDRET 

FASTMARK 

Eng-aktig sterkt endret fastmark er en 

samlebetegnelse for artsrike eng-lignende 

habitat som opptrer utenfor jordbrukets 

tradisjonelle kulturlandskap. Marka er et 

resultat av planering, utfylling og lignende. 

Hevdregime er ekstensiv (slått eller beite) 

og kontinuerlig (i alle fall noen tiår), noe 

som har ført til at artssammensetning og 

utseende minner om semi-naturlig eng. 

Naturtypen finnes oftest i forbindelse med 

veikanter og veiskjæringer, men også ved 

plener. Naturtypen kan være 

erstatningshabitat for arter tilknyttet semi-

naturlig eng. Naturtypen har en sentral 

økosystemfunksjon. 

 

 
Eng-aktig sterkt endret fastmark 

 

Trusler: Gjengroing som følge av opphørt 

slått eller beite, drenering og nedbygging. 

 

SKROTEMARK 

Samlebetegnelse på menneskeskapte 

naturtyper som i hovedsak oppstår i 

forbindelse med deponering av masser og 

anleggsvirksomhet. Naturtypen er gjerne 

forstyrrelsesbetinget og inneholder gjerne 

innførte arter eller konkurransesvake arter 

som etablerer seg i ledige nisjer. På Hvaler 

har vi kun en lokalitet, Hvaler prestegård. 

Den har den eldste fredningen (1914) av en 

enkeltart i Norge (eseltistel). Området er en 

gammel kulturmark.  
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           Skrotemark 

 

Trusler: Konkurranse med andre arter.  

 

ERSTATNINGSBIOTOPER 

Samlebetegnelse på menneskepåvirkede 

eller menneskeskapte biotoper som 

erstatter/supplerer andre eller tidligere 

leveområder, både kulturpåvirkede og ikke 

kulturpåvirkede. På Hvaler er disse 

områdene gjerne åpne, og har svært mange 

sjeldne arter av blant annet flere ulike 

sopper.  

 
      Erstatningsbiotoper 

 

Trusler: Tilførsel av nye masser til parkering 

etc. og økt intensiv bruk.  
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7.4.1.2 Skog 

 

 
Figur 15 Svartor-strandskog, Aarekilen. Foto: Aina 

Elmer 

Skog er den nest vanligste hovednaturtypen 

i Norge, der gran og furu er de dominerende 

treslagene. Flere av skogtypene i Norge er 

enestående i internasjonal målestokk, 

hvorav de kystnære barskogene hører til de 

mest spesielle. Skogen i Norge har vært 

utnyttet i lang tid, og de ulike driftsformene 

har påvirket dagens skogstruktur og 

vegetasjonssammensetning. Halvparten av 

alle landlevende arter i Norge er tilknyttet 

skog. Det samme gjelder rødlisteartene, der 

insekter og sopp er de viktigste 

artsgruppene. Å verne om skogene våre, vil 

derfor være nødvendig for å bevare det 

biologiske mangfoldet på land sikt.  

 

På Hvaler er det få større 

sammenhengende arealer med 

høyproduktiv skog som er egnet til 

skogbruksdrift. På Hvaler utgjør derfor ikke 

skogbruket en like stor trussel mot 

naturmangfoldet, slikt som i de fleste andre 

kommuner.  

 

RIK EDELLØVSKOG 

Kjennetegnes av artsrike og frodige skoger 

med rav til et varmt sommerklima, ofte på 

veldrenert og næringsrik jord. Lokalitetene 

på Hvaler har i stor grad innslag av mange 

varmekjære treslag. Videre kjennetegnes 

de ved at de har store forekomster av 

sjeldne sopper. Flere av disse skogene har 

habitater for arter som har få andre kjente 

lokaliteter i verdens- og 

Norgessammenheng. Flere av disse er ikke 

registrert i Artskart. I enkelte av skogene er 

også floraen svært rik. Flere av lokalitetene 

er kalkrike. Mange av slike skoger er 

restbiotoper og flere utforminger er nasjonalt 

sjeldne. Viktige hekke- og skjulbiotoper for 

mange dyrearter.   

 
       Rik edelløvskog 

 

Trusler: Utbygging/nedbygging og 

veibygging (utvidelser). 

 

KALKSKOG 

Eneste forekomst på Hvaler er på Langeli, 

Spjærøy. Der er det registrert en naturskog 

med skjellsandforekomster, samt en mindre 

sumpskog. Lokaliteten har en høy andel død 

ved. Flere kalkkrevende planter ble funnet 

på registreringstidspunktet. Skogtypen er 

generelt dominert av lågurter. Lokaliteten er 

truet av utbygging.  

 
              Kalkskog 
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Trusler: Utbygging, drenering. 

Skjellsanduttak, uttak av død ved. 

 

 

GAMMEL BARSKOG 

Kjennetegnes ved at de har mye stående og 

død ved med store dimensjoner. Skogen er 

ofte fleraldret og flersjiktet. Artene som lever 

her kan gjerne være spesielt tilknyttet ulike 

aldersfaser i treets liv. En skog med flere 

treslag, spredt på ulike aldre vil automatisk 

inneholde flere arter enn en ensaldret skog 

med ett treslag. Kontinuitetsmiljøet har gått 

sterkt tilbake, slik at mange av artene som 

er helt avhengig av denne typen naturtype 

er rødlista. På Hvaler er naturtypen både 

furudominert og grandominert, med innslag 

av løvtrær.  

 
        Gammel barskog 

 

Trusler: Nedbygging, hogst, rydding av 

liggende og stående død ved. 

 

 

RIK SUMPSKOG 

Næringsrike typer av løvskog og kratt som 

vokser på sumpjord, gjerne tilknyttet 

forsenkninger i landskapet, raviner, og langs 

bekker. Jordsmonnet har periodevis høy 

vannstand. Generelt dårlig drenering og 

inneholder mange arter som krever stabile 

fuktighetsforhold. Kontinuitetsmiljøer hvor 

trær vokser sakte og barken danner spesielt 

gunstige forhold for sopp, lav og insekter. 

Stor økologisk variasjon innen små arealer 

gir stor artsrikdom. Kan fungere som 

spredningskorridorer for mange arter, samt 

kantsone mellom vann og andre naturtyper. 

Sumpskogen er særlig sårbar for endringer 

i grunnvannstand.  

 
          Rik sumpskog 

 

Trusler: Drenering, grøfting. 

 

 

GAMMEL LÅGURTGRANSKOG 

Gammel lågurtgranskog omfatter den 

rikeste grunntypen av lågurtgranskog, dvs. 

ofte relativt frodige, artsrike utforminger, 

gjerne på litt dypere og nokså frisk moldjord, 

med mye av lågurter som blåveis, firblad, 

trollbær, og ofte med dominans av 

storkransemose i bunnsjiktet, samt tysbast, 

krossved, m.fl. i busksjiktet. Gammel 

lågurtgranskog opptrer ofte på marin leire og 

i kalk/leirskiferområder. I boreonemorale-

lavboreale områder er innslaget av hassel i 

lavere kronesjikt gjerne betydelig. Fordi 

typen kan være regionalt vanlig på 

leirterreng og kalk/skiferterreng, er den her 

begrenset til kun å omfatte eldre skog i 

hogstklasse 5. Naturtypen har en sentral 

økosystemfunksjon. 

 
   Gammel lågurtgranskog  

 

Trusler: Nedbygging, flatehogst/åpen hogst, 

kjørespor/ferdsel med tunge kjøretøy, 

fremmede arter.  
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GAMMEL FURUSKOG 

Karakteristisk for gammel furuskog er 

forekomst av elementer som gamle trær, 

hule trær, brent ved og død ved, særlig 

spesielle utforminger av stående død ved av 

furu med vridde stammer og hard ved 

(kelogadd) og tilsvarende liggende død ved 

(kelolæger). En rekke rødlistete arter er 

knyttet til gammel furuskog, spesielt av 

vedlevende sopp og biller, men også en del 

lavarter hvor de viktigste naturverdiene for 

biologisk mangfold er knyttet til habitater 

som først opptrer i gammel skog. 

Naturtypene har en sentral 

økosystemfunksjon. 

    
Furudominert naturskog   Furuskog m/gamle trær 

 

                
Furuskog m/liggende død ved Furuskog m/stående død ved 
 

 

Trusler: hogst, uttak av død ved, 

brannbekjempelse 

 

GAMMEL GRANDOMINERT 

NATURSKOG 

Gammel grandominert naturskog er en 

tilstandsbetinget naturtype på så vel fattig 

som rik mark. Gammel granskog er oftest 

karakterisert som heterogen fleraldret skog 

med innslag av grove, biologisk gamle trær, 

rikelig med død ved med innslag av grove, 

sterkt nedbrutte læger. Mange gamle 

granskoger er karakterisert av 

konsentrasjoner av død ved. Naturtypen har 

en sentral økosystemfunksjon. 

     
Gammel grandominert naturskog 

 

Trusler: Hogst, uttak av død ved, 

brannbekjempelse 

 

GAMMEL GRANSKOG 

Gammel granskog med gamle trær er en 

tilstandsbetinget naturtype på så vel fattig 

som rik mark. Gammel granskog er oftest 

karakterisert som heterogen fleraldret skog 

med innslag av grove, biologisk gamle trær, 

rikelig med død ved med innslag av grove, 

sterkt nedbrutte læger. Mange gamle 

granskoger er karakterisert av 

konsentrasjoner av død ved, men bestand, 

særlig i høyereliggende områder, kan være 

fattige på død ved. Naturtypene har en 

sentral økosystemfunksjon. 

         
Granskog m/gamle trær     Granskog mliggende død ved 

 

Trusler: Hogst, uttak av død ved, 

brannbekjempelse. 

 

ÅPEN GRUNNLENDT KALKRIK MARK I 

BOREONMORAL SONE 

Åpen grunnlendt kalkrik mark i 

boreonemoral sone finnes ofte i overganger 

mellom nakent berg og skogsmark, der hvor 

grunt jordsmonn, tørke, sterk 
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vindeksponering og saltsprut forhindrer 

trevekst. Den finnes ofte som små arealer i 

forsenkninger og sprekker hvor det er 

samlet noe løsmasser, i overgangen mellom 

nakent berg og skog, og den dannes også 

langs kysten ved primærsuksesjon etter 

landheving. Vegetasjon er preget av 

lyselskende, kalkkrevende, tørketålende 

urter med lite krav til næring. Svært mange 

arter med slike økologiske krav har en 

sørøstlig utbredelse, og mange av dem har 

i Norge et begrenset utbredelsesareal, med 

tyngdepunkt i kalkområdene i Oslofjorden. 

Kartleggingsenheten forekommer ofte i 

finskala mosaikk med naturtypen «Svært 

tørkeutsatt sørlig kalkberg». Naturtypen er 

rødlistet (EN). 

 

          
Åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone 

 

Trusler: Slitasje fra friluftsliv etc., utsatt for 

stort utbyggingspress, gjengroing som følge 

av mer nedbør og nitrogentilførsel, 

fremmede arter.  

 

GAMMEL LÅGURTOSPESKOG 

Gammel lågurtospeskog omfatter 

stabile/semistabile ospedominerte og osp-

bjørkedominerte bestand, gjerne i 

rasmarker og på skråstilte, grunnlendte 

svaberg med sesongfuktige sig, og med 

tyngdepunkt utenfor eller i utkanten av 

granas naturlige utbredelsesområde, særlig 

i boreonemorale-sørboreale områder med 

forreven topografi, mest i Agder, fjordstrøk 

på Vestlandet, i Nordland nord for Saltfjellet 

og i Troms. Rike utforminger kan minne om 

lågurtfuruskoger, gjerne med dominans av 

liljekonvall og rikelig med lågurter, eventuelt 

også edellauvskogsarter som myske og 

hassel, samt varmekjære kantarter som 

bergmynte og kantkonvall, iblant også med 

høgstauder. I foreliggende 

kartleggingsenhet er også inkludert eldre, 

rike lauvsuksesjoner dominert av osp i 

hogstklasse 5, dvs. i praksis bestand som er 

eldre enn 60-70 år, og har trær som er 

grovere enn 25-30 cm i diameter (bhd). Rike 

ospesuksesjoner dominert av lågurter 

opptrer ofte etter hogst eller skogbrann der 

berggrunnen er noe rikere og/eller 

oppsprukket. Disse er ofte dominert av få 

kloner. Som regel tar grana her over etter 

hvert, og suksesjonen utvikler seg i retning 

av lågurtgranskog med innslag av osp. 

Naturtypen har en sentral 

økosystemfunksjon. 

 

 

 
   Gammel lågurtospeskog 

 

Trusler: Veibygging, tilplantning med gran, 

dannelsen av nye lausuksesjoner hindres 

som følge av sprøyting/rydding og overbeite 

av hjortedyr, fremmede arter, 

kjørespor/ferdsel med tunge kjøretøy. 

 

FRISK LÅGURTEDDELLAUSKOG 

Frisk lågurtedellauvskog omfatter rike alm-

ask-hasseldominerte bestander, i hovedsak 

i rasmarker og leirraviner. Her inngår også 

mange rasmarkshasselskoger utenfor 

hovedutbredelsen av ask og alm på Nord-

Vestlandet. I sørvendte rasmarker og mot 

fuktdrag dominerer ofte ask, hassel og 

stedvis også med mye spisslønn på frisk 

mark, mens i nordvendte rasmarker, 

bekkekløfter og leirraviner kan almen 

dominere, særlig i indre fjordstrøk/dalstrøk 

der asken mangler helt. Skogtypen er 
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karakterisert av en stedvis gjerne frodig 

vegetasjon med rikelig av typiske 

edellauvskogsarter som myske, tannrot, 

ramsløk og bredbladete gras, men også 

arter som blåveis, liljekonvall, skogsvever 

og krattfiol. Naturtypen har en sentral 

økosystemfunksjon. Videre er den rødlistet 

(NT). 

 
   Frisk lågurtedellauskog 
 

Trusler: Nedbygging, steinbrudd, 

bakkeplanering, hogst, 

almesyke/askeskuddsyke, fremmede arter, 

gjengroing i busk- og feltsjiktet etter opphørt 

hevd, kjørespor.  

 

FRISK KALKEDELLAUSKOG 

Frisk kalkedellauvskog omfatter den friske 

delen av kalkedellauvskog. Mens 

kalklindeskog typisk opptrer oppe på 

kalkrygger og langs kanten av kalkplatåer, 

opptrer frisk kalk ask-hasselskog gjerne i 

den nedre delen av brattskråninger og 

rasmarker fra kalkrygger/platåer, men også 

i små sprekkedaler oppå kalkplatå-kantene, 

der topografien er opprevet. Utbredelsen er 

i hovedsak Bamble og Porsgrunn, men også 

forekomster på marmor i Sunnhordland. 

Tresjiktet er dominert av ask, men gjerne 

med innslag av spisslønn, alm, gran, barlind 

og dominans av hassel i undre kronesjikt. 

Enkelte kløfter/rasskar kan være dominert 

av alm. Der overstandere av ask, alm og 

gran er hogd ut, kan bestandene ha en 

langvarig, semistabil tilstand helt dominert 

av grove hasselkratt. Undervegetasjonen 

kan være lite utviklet på grovblokket mark, 

eller stedvis frodig med mye av arter som 

liljekonvall, skogbingel, storbregner, og ofte 

rikelig med kalkarter som vårmarihånd. 

Naturtypen har en sentral 

økosystemfunksjon. Videre er den rødlistet 

(NT). 

 
     Frisk kalkedellauskog 

 

Trusler: Nedbygging, hogst, kjøerspor, 

fremmede arter, gjengroing i busk- og 

feltsjikt.  

 

LÅGURTEIKESKOG 

Lågurteikeskog omfatter alle middels rike til 

rike eikeskoger (brunjordstyper), med 

innslag av lågurter. De aller rikeste 

utformingene (gjerne på oppsprukket 

amfibolitt, basalt eller larvikitt eller i rasmark) 

er karakterisert av mye blåveis, liljekonvall, 

myske og svarterteknapp. De fattigste 

utformingene (som f.eks. kan opptre på noe 

rikere, sandige løsmasser) har spredte 

forekomster av lågurter som skogfiol, 

jordbær, legeveronika og knollerteknapp, 

dessuten fingerstarr og bergrørkvein. I 

tresjiktet inngår ofte også spisslønn, osp og 

stedvis også barlind (VU). Her er alle 

lågurteikeskogene vurdert som tørre (men 

noen kan antagelig også være noe 

sesongfuktige). Naturtypen har en sentral 

økosystemfunksjon. Videre er den rødlistet 

(VU).  

 
          Lågurteikeskog 
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Trusler: Nedbygging, treslagsskifte, 

steinbrudd, hogst, utmarkskjøring, 

fremmede arter, gjengroing i busk- og 

feltsjikt. 

 

LÅGURTALM-LIND-HASSELSKOG 

Lågurtalm-lind-hasselskog omfatter 

hovedsakelig rike lindedominerte bestander 

i (øvre deler av) rasmarker og på 

oppsprukne bergknauser av amfibolitt, 

larvikitt m.m., mens alm i hovedsak inngår i 

skyggevendte posisjoner, leirraviner og 

nedre del av rasmarker med mindre 

uttørkingsfare og gjerne noe 

sigevannspåvirkning. I naturtypen inngår 

også mange reine rasmarkshasselskoger 

utenfor hovedutbredelsen av lind og alm på 

Nord-Vestlandet. De rikeste lindeskogene i 

rasmarker og på bergkanter er karakterisert 

ved rikelig av typiske edellauvskogsarter 

som myske og bredbladete gras, men også 

arter som blåveis, liljekonvall, og flere 

erteblomstrede arter, på finkornet skredjord 

ofte også breiflangre. På Sørlandet opptrer 

slike rike lindeforekomster ofte i tett veksling 

med en særlig rik type lågurteikeskog 

(«amfibolitt eik-lindeskog»). Middels rike 

lindeskoger har ofte en noe utarmet 

vegetasjon, men innslag av lågurter, ofte 

rikelig med ormetelg og på Vestlandet ofte 

dominans av storfrytle. Naturtypen har en 

sentral økosystemfunksjon. Videre er den 

rødlistet (VU). 

 
  Lågurtalm-lind-hasselskog 

 

Trusler: Nedbygging, steinbrudd, hogst, 

almesyke/askeskuddsyke, kjørespor, 

fremmede arter, gjengroing i busk- og 

feltsjikt.  

 

FLOMSKOGSMARK 

Flomskogsmarka er sterkt påvirket av 

flomvann som bidrar med en stedvis 

sedimentering av næringsrikt finmateriale 

og stedvis erosjon. I tillegg til 

flompåvirkningen har naturtypen som regel 

også en generelt høy grunnvannstand og 

gjerne påvirkning av 

sigevann/kildevannstilførsel fra landsiden. 

Flomskogsmarkmiljøer kan ofte være svært 

dynamiske, med stadig skiftende flomløp og 

sedimentasjonsbanker. Skogbestandene 

kan ha svært lang kontinuitet, selv om de 

mest flomutsatte områdene gjerne er 

dominert av glissen, ofte ganske ung 

krattskog som må tåle mye «juling». De 

mest ekstreme flommarkskogene er 

dominert av vier/pilarter, slike som 

mandelpil og doggpil (som ofte har vært skilt 

ut som egne forvaltningsenheter), mens 

gråordominert flommarkskog står på litt 

mindre eksponerte nivåer. Naturtypen har 

en sentral økosystemfunksjon. Videre er 

den rødlistet (VU). 

 
         Flomskogsmark 

 

Trusler: Regulering ved reduksjon av 

flompåvirkning og forbygning, drenering, 

hogst, kjørespor, fremmede arter.  

 

LÅGURTFURUSKOG 

Lågurtfuruskog omfatter rikere furuskoger 

og har gjerne (i) innslag av lågurter som 

skogfiol, legeveronika, jordbær, teiebær, 

knollerteknapp, liljekonvall, dessuten 

fingerstarr, hengeaks, bergrørkvein, samt 

varmekjære kantarter som blodstorkenebb, 

og (ii) relativt spredt/flekkvis utviklet 

lyngsjikt. Lågurtfuruskogen opptrer i 
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hovedsak i to situasjoner; (i) som mosaikker 

med Kalkfuruskog på kalkplatåer og 

kalkrygger, og (ii) som mindre flekker i ellers 

fattig lyngskog på fattigere bergarter. I fattig-

områder kan Lågurtfuruskog opptre der det 

er (kombinasjon av) varmt mikroklima, svak 

påvirkning av elektrolyttrikt sigevann, 

rasmarkspåvirkning, eller annet 

forvitringsmateriale fra lokalt rikere 

bergarter. Lågurtfuruskogen er et viktig 

hotspot-habitat for svært mange truete 

(kalk)arter. 

 
         Lågurtfuruskog 

 

Trusler: Nedbygging, åpen hogst/flatehogst, 

kjørespor/ferdsel med tunge kjøretøy, 

tråkkslitasje, fremmede arter, gjengroing i 

busk- og feltsjiktet. 

 

GAMMEL FATTIG SUMPSKOG 

Gammel, fattig sumpskog omfatter 

kalkfattig, oligotrof sumpskog, herunder 

fattig svartorsumpskog i boreonemorale til 

sørboreale områder, og ellers i hovedsak 

fattig gransumpskog, bjørkesumpskog og 

furusumpskog/furumyrskog. De fattige 

sumpskogene er karakterisert av utpreget 

stagnerende forhold (liten vannbevegelse, 

ingen/svært liten kildevannspåvirkning), 

stedvis torvdannelse, og mangel på 

kravfulle arter (som sumphaukeskjegg og 

skogsivaks). Naturtypen har en sentral 

økosystemfunksjon. 

 
   Gammel fattig sumpskog 

 

Trusler: Drenering i form av grøfting og 

kanalisering, flatehogst, granplanting, 

kjørespor. 

 

RIK GRANSUMPSKOG 

Rik gransumpskog er karakterisert av ofte 

høyproduktiv granskog, gjerne med hyppige 

vindfall pga. svært grunt rotsystem. Innslag 

av kravfulle arter som sumphaukeskjegg, 

mjødurt og enghumleblom er 

karakteriserende, med arter som bekkeblom 

og bekkekarse langs bekker og 

kildehorisonter. Torvdannelse er 

manglende/ubetydelig. De rikeste 

gransumpskogene (KA basistrinn g; usikkert 

om KA-h,i er realisert) er antageligvis 

normalt sterkt kildepåvirket. Forekomster i 

forsenkninger med stagnerende grunnvann 

har en så stor og sur strøproduksjon at disse 

antagelig ikke blir rikere enn KA-e,f. Svært 

rike kilde/sumpgranskoger ser vi særlig 

typisk i Østerdalen, med morenedekke over 

kalkrik berggrunn, der mye kalkrikt sigevann 

presses fram langs bekker og fuktdrag. 

Naturtypen har en sentral 

økosystemfunksjon. Videre er den rødlistet 

(EN). 

 
      Rik gransumpskog 
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Trusler: Drenering, flatehogst, nedbygging 

til boliger og fritidsboliger, veier og 

infrastruktur.  

 

RIK SVARTORSUMPSKOG 

Rik svartorsumpskog er moderat til kalkrike 

sumpskoger dominert av svartor, i hovedsak 

i boreonemoral sone, med utposter inn i 

sørboreal sone. Ofte er det innslag også av 

andre treslag som kan tåle høy 

grunnvannstand, slike som ask, gran og 

gråor. Torvdannelsen er ubetydelig, åpent 

vann kan dekke betydelig areal, og det er 

innslag av kravfulle arter som fredløs, 

sumphaukeskjegg, mjødurt og slakkstarr. 

Skogsivaks kan dominere i middels rike 

utforminger. Svartortrærne er langlivete, 

utvikler grove sokler med tuedannelse 

omkring, der en del fastmarksarter kan ha 

fotfeste, dessuten er en del levermoser 

knyttet til åpne lommer i vegetasjonen. 

Naturtypen har en sentral 

økosystemfunksjon. Videre er den rødlistet 

(VU). 

 
     Rik svartorsumpskog 

 

Trusler: Drenering, nedbygging til boliger, 

fritidsboliger, veier og annen infrastruktur. 

 

RIK VIERSTRANDSKOG 

Rik vierstrandskog utgjøres av rike 

strandsumpskoger med dominans av 

svartvier, istervier, gråselje og andre 

vierarter langs rike innsjøer. Middels rike 

vierstrandskoger opptrer langs middels 

kalkrike, herunder noe eutrofe innsjøer og er 

karakterisert av innslag av mer eller mindre 

kravfulle arter som mjødurt, enghumleblom, 

sløke og myrmaure. De rikeste 

vierstrandskogene er knyttet til kalksjøer, og 

det er disse som danner hovedgrunnlaget 

for rødlisting av naturtypen. De rikeste 

vierstrandskogene opptrer langs kalksjøer, 

iblant på kalkmergelbanker, gjerne innenfor 

et belte med rikstarrsump. De er 

karakterisert av kalkarter som myrtelg og 

enkelte kalk-orkideer som knottblom, 

fettblad og engmarihånd. Stor myrfiol en 

også en karakterart for denne typen på sin 

sørflanke. Overgangstyper/mosaikker mot 

rikmyr forekommer. Naturtypen har en 

sentral økosystemfunksjon. Videre er den 

rødlistet (VU). 

 
     Rik vierstrandskog 
 

Trusler: Drenering, eutrofiering, opphørt 

hevd i form av beite, gjengroing.  
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RIK SVARTORSTRANDSKOG 

 
Figur 16 Rik svartorstrandskog, Arekilen. Foto: Aina 

Elmer 

Rik svartorstrandskog omfatter rikere 

sumpskoger på ferskvannstrand dominert 

av edellauvtrær, hovedsakelig svartor. I 

praksis omfatter naturtypen en svært stor 

del av strandskogene i boreonemoral sone, 

og sannsynligvis alle strandskogene under 

marin grense i Sør-Norge, som opprinnelig 

har vært saltpåvirket svartorstrandskog. 

 

Særlig de sistnevnte kan være meget rike 

(står ofte på skjellsand), med kravfulle arter 

som klourt, og skiller seg lite fra 

saltvannsutformingen. Naturtypen har en 

sentral økosystemfunksjon. 

 
     Rik svartorstrandskog 

Trusler: Drenering og eutrofiering, samt 

opphør av hevd ved beite eller gjengroing.  

 

SALTPÅVIRKET 

SVARTORSTRANDSKOG 

Saltpåvirket svartorstrandskog er knyttet til 

havbukter og er alltid mer eller mindre 

næringsrik. Naturtypen er karakterisert bl.a. 

ved forekomsten av kravfulle, 

nærings/kalkkrevende arter som klourt, 

slyngsøtvier og sverdlilje, samt innslag av 

nitrofile arter som brennesle og kveke, 

dessuten ofte med innslag av mer eller 

mindre salttolerante arter (men ofte bare i 

kantsoner mot åpen havstrand). 

Mosedekket er ofte svært dårlig utviklet. 

Fungaen av mykorrhiza-sopp er også dårlig 

utviklet pga. mange salt- og 

nitrogenskyende arter. Naturtypen har en 

sentral økosystemfunksjon. Videre er den 

rødlistet (NT). 

 
Saltpåvirket svartorstrandskog 

 

Trusler: Oppdyrking, drenering, nedbygging 

til fritidsboliger, boliger, veier, brygger, 

tilrettelegging til friluftsformål og annen 

infrastruktur. 
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7.4.1.3 Myr og Våtmark  

 

Myrer er økosystemer med høy 

grunnvannsstand, der nedbrytningen av 

dødt organisk materiale går så langsomt at 

det skjer en opphopning av delvis omdannet 

materiale, torv. Myrene har en viktig 

funksjon som vannmagasin. De kan blant 

annet bidra til at bekker i skog og 

kulturlandskapet ikke blir tørrlagte i perioder 

med lite nedbør. Myrene har også en god 

renseeffekt på grunn av den lange 

oppholdstiden.  

Ettersom Hvalers natur er svært varierende 

over små arealer, der store deler domineres 

av svaberg, er det naturlig få myrarealer. 

Det anses derfor som svært viktig å ivareta 

de gjenværende områdene. Den største 

sammenhengende myra på Hvaler, Ilemyr, 

er vernet som naturreservat. 

 

Våtmarker er områder som betinges av 

åpent ferskvann. Gjennom tiden har 

våtmarker flere steder blitt drenert, utfylt og 

bekker er blitt lukket og rettet ut. Landskapet 

er derfor blitt tørrere enn det tidligere var. De 

gjenværende områdene har derfor en stor 

betydning for det biologiske mangfoldet, 

uavhengig av om det er sjeldne arter 

tilknyttet området. Forurensning og 

gjengroing er i tillegg til drenering store deler 

av trusselbildet.  

 

Våtmarker er også svært viktige i et 

planmessig perspektiv. Dette har 

sammenheng med at de gjerne har et stort 

potensial for å kunne ta imot og fordrøye 

store mengder vann. Ivaretakelse av disse 

områdene vil være svært viktig i en periode 

med et våtere klima. 

 

EVjER, BUKTER OG VIKER 

Kompleks naturtype som er sammensatt av 

flere elementer/naturtyper som hver for seg 

ikke er kvalifisert til egne objekter. Ofte 

nedre deler av bekkeløp, fuktenger, 

takrørområder, mudderbanker, 

gruntvannsområder, sumpskog. Mange 

ulike naturtyper møtes på slike steder og 

danner grunnlag for et mangfold av arter.  

  
          Fuktenger                     Evjer, bukter og viker 

 

Trusler: Drenering, mudring, bekkelukking, 

båtferdsel, gjengroing, hogst og opphør av 

beite. 

 

VIKTIGE BEKKEDRAG 

Små vassdrag i kulturlandskapet. Verdiene 

ligger både i vannet og i kantsonen langs 

bekken. De inneholder spesielle 

naturmiljøer som ellers mangler i landskapet 

og fungerer som 

spredningskorridorer/vandringsveier. 

Naturtypen er ofte artsrik. Partier med 

løvskog og stabile kantsoner indikerer at 

bekken har verdifulle kvaliteter. Mange av 

disse bekkene er ørretførende i Hvaler 

kommune. Dersom det skal gjennomføres 

tiltak i ørretbekker skal Statsforvalteren 

kontaktes. 

 
       Viktige bekkedrag 

 

Trusler: Bekkelukking, hogst, ødeleggelse 

av kantsoner, uttørking og grøfting av jord 

og skog. 

 

KALKSJØ 

Alle våre 5 kalksjøer ligger i nasjonalparken. 

Alle er kransalgesjøer og har mellom 1-3 

rødlistearter. Små, kalkrike, gjerne 

næringsfattige innsjøer. Blant de mest 

sjeldne og særpregete naturtypene i 

ferskvann. Alle våre lokaliteter er regnet 

som spesielt artsrike og intakte.  
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               Kalksjø 

 

Trusler: Overgjødsling fra blant annet 

kloakk, opphør av bite og gjengroing. 

 

DAM 

Små, grunne vannansamlinger, 

hovedsakelig i kulturlandskapet. Naturlig 

eller oppdemte. Naturtype i sterk 

tilbakegang. Mange av damartene er derfor 

rødlistede. Det er viktig at det ikke er for 

lange avstander mellom de ulike dammene. 

Kan også ha en viktig økologisk funksjon 

som drikkevannskilde, fødesøksområde for 

kulturlandskapsarter som piggsvin, 

flaggermus, rådyr og småfugl. Liten 

salamander forekommer på Hvaler. Viktig 

for mange insekter.  

 
                 Dam 

 

Trusler: Gjenfylling, drenering, gjengroing, 

forurensning, utsetting av ender og fisk. 

 

OSEANISK NEDBØRSMYR 

Kystmyrer har vært i sterk tilbakegang. 

Disse myrene er imidlertid artsfattige og 

ingen arter er eksklusivt tilknyttet disse. 

Derimot forekommer fylkets største 

forekomst av rødlistearten vasstelg i den 

eneste registreringen i kommunen. 

 

 
   Oseanisk nedbørsmyr 

 

Trusler: Torvuttak, grøfting og tekniske 

inngrep, gjengroing. 

 

RIKMYR 

Flere arter er sterkt tilknyttet naturtypen. 

Kjennetegnes blant annet ved at bunnsjiktet 

er dominert av andre moseslekter enn 

torvmosene. Naturtypen er sjelden, særlig i 

lavlandet, som Hvaler. På myra som er 

registrert er det en tett forekomst av 

vasstelg. Ettersom mange av disse myrene 

er små, er de svært sårbare for inngrep. 

Dette gjelder blant annet drenering og 

gjengroing.  

 
                Rikmyr 

 

Trusler: Torvuttak, grøfting, tekniske 

inngrep, gjengroing. 

 

SØRLIG NEDBØRSMYR 

Nedbørsmyr er klart avgrensa og tilnærmet 

flate, uten hvelving, men der torvtykkelsen 

varierer. Små partier med jordvannsmyr 

(<20 %) kan forekomme. Naturtypen er 

rødlistet (NT).  
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       Sørlig nedbørsmyr 

 

Trusler: Grøfting, drenering, nedbygging til 

veier, boliger og annen infrastruktur. 
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Figur 17 Strandeng, Holtekilen. Foto: Aleksander Andreassen

 

7.4.1.4 Kyst- og havstrand  

Disse naturtypene kjennetegnes ved at de er 

knyttet til saltvann eller er i 

saltvannspåvirkede miljøer. Bølgenes 

mekaniske påvirkning på kysten, samt 

strømforholdene har stor betydning for 

naturtypen, som kan klassifiseres etter 

substratet. Flora og vegetasjon på strender er 

tilpasset substrattypen. Viktige økologiske 

faktorer er varighet av neddykking, 

saltholdighet, drenering, substrat, 

eksponering mot følger, samt 

næringstilførsel. Artsmangfoldet på disse 

naturtypene er gjerne stort, da arter fra både 

havet og land inngår. Mange av naturtypene 

har også en lang og stabil hevd som 

kulturlandskap, gjennom blant annet beite. På 

grunn av mange sjeldne habitater, samt sterkt 

press på kystområdene, er mange arter 

oppført på rødlista, hvorav flere er 

ansvarsarter. De viktigste truslene mot disse 

arealene er nedbygging, utfylling, økt ferdsel, 

forurensning og gjengroing. Truslene er størst 

i de beskyttede områdene, der det er høyest 

biologisk produksjon og artsmangfold.  

 

STRANDENG OG STRANDSUMP 

Strandenger opptrer på beskyttende, slake 

løsmassestrender med engvegetasjon, med 

regelmessige oversvømmelser av sjøvann. 

Store strandengkomplekser forekommer 

gjerne på innsiden av større, grunne bukter 

og brakkvannspoller. De er også påvirket av 

ferskvannssig fra landsiden. Mange 

strandenger ble tidligere beitet eller slått. 

Strandsumper ligger ofte lenger ut enn 

strandenga og domineres som oftest av 
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bestander av enkeltarter, for eksempel 

havsivaks og takrør. Naturtypen har stor 

betydning som hekke- og rasteplass for flere 

fuglearter. Åpne strandegner er blant de mest 

artsrike plantesamfunnene i kyststrøk. Hvaler 

har flere nasjonalt viktige strandenger, der 

hovedvekten er betinget av hevd.  

 
     Strandeng og strandsump                   Strandeng 
 

Trusler: endringer i grad av bølgeeksposisjon, 

nedbygging til bl.a. småbåthavner, 

havforurensning, gjengroing, parkifisering 

(gressklipping), utfylling. 

 

SEMI-NATURLIG STRANDENG 

Semi-naturlig strandeng omfatter åpne, 

engpregede økosystemer i øvre del av 

fjærebeltet, som er formet gjennom ekstensiv 

hevd som beite og slått. Naturtypen har ikke 

synlige spor etter pløying eller tilsåing med 

fôr- og matvekster og mangler/har svakt spor 

etter gjødsling eller sprøyting. På grunn av 

regelmessig oversvømmelser er de 

næringsrike, og produksjonen er høy uten 

tilførsel av gjødsel. Naturtypen finnes på 

beskyttete steder i fjæresonen, gjerne i 

langgrunne og lite eksponerte bukter der 

akkumulasjon av finsedimenter kan finne 

sted. Strandengvegetasjonen er dominert av 

salt-tolerante arter og har en tydelig sonering 

i forhold til påvirkning av saltvannet. 

Artssammensetningen påvirkes av jordtype, 

saltvannet og kulturpåvirkning i form av 

beiting eller slått. I dag er stort sett alle semi-

naturlige strandengene beitet framfor slått. 

Naturtypen har en sentral 

økosystemfunksjon. Videre er den rødlistet 

(EN). 

 
Semi-naturlig strandeng 

 

Trusler: Gjengroing som følge av opphør av 

beite eller slått. 

 

SANDDYNEMARK 

Sanddynemark omfatter åpne områder med 

ustabilt og sanddominert substrat og 

inkluderer både sanddyner og sandstrender. 

Sanddynemark er betinget av stadig tilførsel 

av ny sand med sterke vinder. I et 

sanddyneområde kan det forekomme 

delarealer med ulik grad av sandstabilisering, 

og en variasjon i artssammensetning som en 

funksjon av dette. Sanddynemark er først og 

fremst knyttet til relativt sterkt eksponerte 

kyststrekninger. Sanddyner er meget sjeldne 

på sørlige Østlandet. Sandstrender er 

hyppigere som type og forekommer langs 

hele kysten. Naturtypen er rødlistet (VU). 

 
       Sanddynemark 

 

Trusler: Beite, gjødsling, utbygging, slitasje, 

fremmede arter.  
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SØRLIG ETABLERT SANDDYNEMARK 

Enheten opptrer på stabiliserte dyner, særlig 

innerst i de åpne delene av 

sanddyneområdene. Sandtilførselen er lav, 

og vegetasjonen i de urte- og grasdominerte, 

ofte svært artsrike brune dynene med 

engpreg og i de lyngdominerte dyneheiene, 

domineres av arter uten spesielle tilpasninger 

til å tåle sandpåleiring. Generelt øker 

humuslagets tykkelse og jordfuktigheten med 

økende avstand fra stranda. Innholdet av 

skjellrester i sanden er viktig for 

artssammensetningen. Naturtypen er ofte 

utnyttet til spredt utmarksbeite. Dyneheiene 

domineres av lyng og lave busker, og i sør 

ofte av krypvier og røsslyng. Naturtypen er 

rødlistet (EN).  

 
Sørlig etablert sanddynemark 

 

Trusler: Beite, gjødsling, utbygging, slitasje, 

fremmede arter.  

 

ØVRE SANDSTRAND UTEN 

PIONERVEGETASJON  

Øvre sandstrand uten pionervegetasjon er 

knyttet til den øvre delen av eksponerte 

strender, særlig i områder med landheving, 

som et siste suksesjonstrinn før området 

vokser igjen til skog. Substratet har normalt 

større forekomster av skjellsand, og 

naturtypen forekommer gjerne eksponert mot 

havet, men innenfor den delen av sand- eller 

grusstranda hvor det fortsatt er dominans av 

kortlevde, lys- og næringselskende 

pionerarter. Vegetasjonen består av et 

usammenhengende dekke av urter og gras, 

oftest svært artsrik. Naturtypen er dårlig 

kartlagt i Norge.  

      
Øvre sandstrand uten pionervegetasjon 

 

Trusler: beite, gjødsling, slitasje, uttak av 

skjellsand.  

 

SKJELLSAND 

Skjellsand er delvis nedbrutte kalkskall fra 

skjell og andre marine organismer. Skjellsand 

avsattes ofte på innsiden av holmer og skjær, 

og forekommer vanligvis i isolerte lommer ut 

mot havet. De største forekomstene finnes 

gjerne i strømrike områder på dyp mellom 10-

30 m. Naturtypen er rik på bløtbunnsfauna og 

fungerer som gyte- og oppvekstområde for 

flere fiskearter. Større krepsdyr benytter 

skjellsandbankene til parringsplasser og ved 

skallskifte, i tillegg til at de finner matgrunnlag 

der. Skjellsand er ikke en fornybar ressurs. 

Alle registreringene, med unntak av deler av 

område på Gjølertangen ligger i 

verneområder.  

 
           Skjellsand 

 

Trusler: Uttak av skjellsand og endringer i 

strømforholdene. 
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SAND- OG GRUSSTRAND  

Karakteriseres av ettårige arter ytterst, med 

flerårige gras/urter i de indre deler av 

stranden som blir mindre påvirket av 

bølgeslag og forflytning av sand. 

Sandstrender og områder med naken sand er 

meget viktig for en rekke insektarter, som 

veiveps og graveveps. Strender er også 

viktige hekkeplasser for flere fuglearter. 

Eksempler på sjeldne arter som finnes på 

Hvaler er gul hornvalmue (Glaucium flavum), 

strandtorn (Eryngium maritimum) og 

sølvmelde (Atriplex laciniata), 

sandgresshoppe (Platycleis albopunctata) og 

blåvingegresshoppe (Sphingonotus 

caerulans). For å ivareta naturtypen er det 

viktig å ta vare på bakenforliggende 

sandstrender i samband med strender for å 

opprettholde sammenhengen i økosystemet. 

 

 
    Sand- og grusstrand 

 

Trusler: Utfylling, drenering, fylling av søppel, 

bruk som badeplasser, slitasje som følge av 

ferdsel. 

 

 

BRAKKVANNSPOLLER 

Kjennetegnes av at de har en innsnevret 

åpning og grunn terskel med begrenset 

vannutskiftning. I pollene kan det forekomme 

store temperaturforskjeller mellom bunnvann 

og overflatevann. Dette medfører at man kan 

få en kombinasjon mellom kaldtvannsarter og 

varmtvannsarter. Pollene har høy økologisk 

produksjon og artsmangfold. Finnes gjerne i 

beskyttede områder i kombinasjon med 

strandenger. Brakkvannspollene på Hvaler 

består i stor grad av kransalger.  

Kransalgepoller er en unik naturtype, som 

man ikke finner mange steder i Norge utenom 

Hvaler. Skjellsandavleiringer gir ofte grobunn 

for kransalger i brakkvannspollene. 

Kransalgene er trolig svært sårbare ved 

endringer i miljøforholdene. Totalt er det 22 

kjente arter av kransalger i Norge. Av disse 

finnes 8 på Hvaler. For at de skal trives kreves 

det vannmasser med høyt kalkinnhold og lite 

næringssalter. Arekilen og tjernet på 

Akerøya, Skipstadkilen (den rikeste 

lokaliteten) utpeker seg som viktige 

lokaliteter. Kransalger finnes også i Koven på 

Nordre Sandøy. Vaugerkilen og Vikerkilen var 

rike lokaliteter, men trolig pga. mudring og 

utfylling i strandsonen, samt en økning i 

næringssalter, er kransalgene forsvunnet. 

Naturtypen er utsatt for stor menneskelig 

belastning. Fysiske inngrep og forurensning, 

samt forsuring utgjør de største truslene. 

 
       Brakkvannspoller 

 

Trusler: Mudring, utfylling, nedbygging, 

forurensning. 

 

 

BLØTBUNNSOMRÅDER I STRANDSONEN 

Bløtbunnsområder består av mudder og/eller 

fin, leirholdig eller grovere sand som ofte 

tørrlegges ved lavvann. Mange arter er 

tilknyttet til naturtypen og produksjonen i 

vannmassene kan være høy, hvorav flere 

arter lever nedgravd i mudderet. Områdene 

er viktige rasteplasser for fugl i trekkperioden 

og er også viktige beiteområder for fisk. 

Større bløtbunnsområder er sjeldne. Artene 

som lever her er stasjonære og påvirkes av 

faktorer direkte på de stedene de befinner 

seg.  
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Bløtbunnsområder i strandsonen 

 

Trusler: Mudring, hindring av 

vanngjennomstrømning ved bygging av 

moloer og fylling av gruntvannsområder vil 

kunne endre produktiviteten.  

 

STØRRE TARESKOGFOREKOMSTER 

Naturtypen kjennetegnes ved at den danner 

høye, store sammenhengende områder med 

arten stortare eller andre tarearter. Etter 

modelleringene på Hvaler er det i hovedsak 

storetareskog. Områdene danner et 

tredimensjonalt habitat som er rikt på andre 

alger og dyr. Blant annet er det et yngle- og 

oppvekstområde, gjemmested og beiteplass 

for fisk. Områdene er også viktige for krabbe 

og hummer, og benyttes også av sjøfugl. 

Stortareskog er tilknyttet områder med stor 

bølgepåvirkning eller sterk strøm og kan 

dominere fra lavvannsmerket og ned til 20-

35 m dyp. I mer beskyttede 

skjærgårdsområder og innover i 

fjordsystemer med en viss grad av 

vannbevegelse kan sukkertare danne tette 

skoger fra rett under lavvannsmerket og ned 

til 15 m dyp. Disse skogene har de senere 

årene vært i tilbakegang. Skagerak er et 

grenseområde for utbredelse av stortare. 

Taretråling kan ha en betydelig innvirkning 

på plante- og dyrelivet både i og ved 

tareskogen. Rundt 4-8 år etter høsting kan 

derimot den opprinnelige biomassen være 

restituert. På Hvaler er alle de registrerte 

forekomstene innenfor Ytre Hvaler 

nasjonalpark. 

 

 
Større tareskogforekomster 

 

Trusler: Taretråling, endringer i lysforhold. 

 

ÅLEGRASSAMFUNN 

Naturtypen finnes spesielt i grunne sund og 

beskyttede, langgrunne bukter og 

tidevannssoner med mer eller mindre 

brakkvannspåvirkning og karakteriseres av et 

fåtall karplanter. Ålegras vokser på sand- eller 

mudderbunn i grunne områder hvor det kan 

danne store undervannsenger. Den er 

vanligst i beskyttede og middels eksponerte 

områder. Tre arter finnes i Norge; vanlig 

ålegras, dvergålegras og smalålegras, hvorav 

dvergålegras er sjelden. Det er vanlig ålegras 

som dominerer på Hvaler. Det bør 

undersøkes for områder med dvergålegras. 

Større forekomster av ålegrasenger er 

uvanlige og dels sjeldne. Engene er svært 

produktive og regnes som viktige i marine 

økosystemer på verdensbasis. De er viktige 

næringssøkområder for sjøfugler. Engene har 

gjerne en rik flora og fauna og fungerer som 

skjulested, oppvekstområde og 

næringsområde for blant annet fiskeyngel og 

krepsdyr. Ålegras binder sediment og 

reduserer erosjon og er derfor viktig for 

stabiliteten i gruntområder.  

 
        Ålegrassamfunn 

 

Trusler: Fysiske inngrep slik som utfyllinger i 

strandsonen, mudring og drenering er i tillegg 
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til eutrofiering de viktigste truslene. Ved 

eutrofiering øker mengden påvekstalger og 

kan blant annet gi reduserte lysforhold for 

ålegraset. 

 

7.4.1.5 Andre viktige forekomster 

 
Andre viktige forekomster 

 

Omfatter viktige biotoper som ikke fanges opp 

av de andre naturtypene. Områdene er gjerne 

viktige biotoper av «hotspots» eller for 

enkeltarter av særlig forvaltningsinteresse. 

På Hvaler består disse lokalitetene i 

hovedsak av viktige lokaliteter der det er 

levedyktige bestander av bittergrønn, ulike 

løvsskogssystemer, myrområder og bekk.  
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8 Natur på Hvaler kommunes eiendom 

I forbindelse med utarbeidelse av planen har 

vi gjennomgått alle eiendommer der 

kommunen står som hjemmelshaver, enten 

alene eller som en del av et sameie, for å 

kartlegge hva slags naturmangfold som 

finnes på disse eiendommene. 

Eiendommene består i stor grad av asfalterte 

plasser til parkering og veier eller er utbygd 

med ulike typer kommunale bygninger. 

Hovedvekten av eiendommene er også små i 

areal. Samtidig har vi noen eiendommer der 

det fortsatt er noe natur igjen. Den største av 

disse eiendommene er gnr. 29 bnr. 22 på 

Søndre Sandøy som er en skogeiendom. Der 

er det per dags dato ingen registrerte 

naturtyper eller registrerte rødlistearter, men 

eiendommen er dårlig kartlagt for arter. Det 

mest interessante området naturmessig er 

gnr. 43 bnr. 17 på Spjærholmen med flere 

naturtype- og artsregistreringer, samt gnr. 45 

bnr. 1 på Akerøya. Under følger en 

listeoversikt over eiendommene der det 

fortsatt er noe natur igjen. Noen av disse 

eiendommene er helt eller delvis 

regulert/avsatt til ulike utbyggingsformål og vil 

kunne gå tapt i fremtiden. 

 
Tabell 2 Oversikt over Hvaler kommunes eiendommer med potensielle naturverdier 

Eiendom 
Gnr/bnr/fnr 

Beskrivelse 

2/3 Brekke barnehage med utmark. Registrert lågurtedellauvskog med høy 
lokalitetskvalitet og frisk lågurt edellauvskog med lav lokalitetskvalitet etter 
NiN. 

3/44 Lite ubebygd restareal i Prestegårdsskogen. Regulert til parkering. 

3/1/273 Lite område regulert til lekeplass midt i Skjærhalden. 

3/208 Kollen båthavna i Skjærhalden. 

5/172 Kroksand. Registrert bløtbunnsområde. Dette har trolig mistet sin verdi. 

4/275 Smal, lite restareal i regulert boligområde. Regulert til offentlig friområde i 
reguleringsplan for Kjølholt. 

23/12 Ubebygd parsell i Haslevika. Registrert sanddynemark med lav 
lokalitetskvalitet etter NiN. Reproduserende gjøk registert. 

23/105 Ubebygd parsell, avsatt til parkering i kommuneplanen. 

23/134 Ubebygd parsell på Lammenes langs Fv. 108. Deler er regulert til parkering. 
En større andel er avsatt til parkering i kommuneplanen og en liten del er 
avsatt til LNF-spredt. 

26/9 Ubebygd liten parsell på Singløya med skog. 

29/22 Utmarksparsell på Søndre Sandøy på i overkant av 200 daa. 

29/115 Ubebygd utmarksparsell på Sauholmen. 

37/24 Ubebygd parsell på Skipstadsand. Registrert seminaturlig strandeng av lav 
lokalitetskvalitet etter NiN og strandeng og strandsump (viktig) etter DN-
håndbok 13. Jordbærkløver (VU) er registrert.  

42/21 Regulert til kai og offentlig friområde i reguleringsplan på Dypedal. 

42/280 Brottet. Regulert til museumsvirksomhet og friluftsområde i reguleringsplan 
for Kystmuseet. Registrert hul eik av moderat lokalitetskvalitet og 
lågurteikeskog av høy lokalitetskvalitet etter NiN, samt lokalt viktig 
bløtbunnsområde i sjø. 

43/17 Spjærholmen. Store deler ligger innenfor Ytre Hvaler Nasjonalpark. 
Registreringer av kystlynghei, gammel lågurtospeskog, rik vierstrandskog, 
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åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone og slåttemark etter NiN. 
Av artsregistreringer forekommer smalsøte (EN), kystfrøstjerne (VU), liten 
kystfrøstjerne (VU), dverggylden (NT), firling (VU), barlind (VU), ask (VU), 
alm (VU), krusfrø (NT), krattsoleie (NT), nikkesmelle (NT), krypmispel (SE).  

45/1 Akerøya. Hele øya er registrert med kystlynghei etter DN håndbok 13. To 
tjern er registrert som kalksjøer (svært viktig). Registrert område med 
kalkrike enger (svært viktig). Mange rødlistearter er registrert. 

48/33 Liten parsell i Bukta. Rekefabrikken. Liten fjellstripe langs sjøen.  

49/56 Hestehella. Området er regulert til parkering i reguleringsplan for Hauge og 
avsatt til samme formål i kommuneplanen. Liten ubebygd fjellkolle. 

49/227 Stokken. Deler av fjellet bak marinaen. Deler er regulert til industri i 
reguleringsplan for Stokken. I kommuneplanen er området avsatt til næring 
og LNF-spredt. 

49/287 Tjuedalen, ubebygd skogparsell. Registrert saltpåvirket svartorstrandskog 
av moderat lokalitetskvalitet, rik svartorsumpskog av moderat/høy 
lokalistetskvalitet og gammel lågurteikeskog av høy lokalitetskvalitet etter 
NiN og rik sump- og kildeskog (svært viktig) etter DN-håndbok 13, samt 
lokalt viktige bløtbunnsområder i strandsonen. Av rødlistearter er det 
registrert alm (VU), ask (VU) og griseblad (NT).  

49/314 Strøknesholmen. Ubebygd. Fellessameie.  

49/334 Jorde som ligger brakk, som er regulert til bolig i reguleringsplan for 
Damenga, Hauge og avsatt til bebyggelse og anlegg i kommuneplanen.  

49/337 Ubebygd parsell med skog ved Seiløysundet, samt småholmer ved 
Stokken.  

49/443 Ubebygd parsell med fjellkolle. Regulert til barnehage i reguleringsplan for 
Åttekanten skole og avsatt til bebyggelse og anlegg.  

53/160 og 
53/161 

Regulert til offentlig friområde, samt vei i reguleringsplan for Norderhaug og 
avsatt til friområde, LNF-spredt og bebyggelse og anlegg i kommuneplanen. 
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9 Handlingsplan 

Forkortelser: 

NATF – naturforvaltning 

Plan – Plan 

AB – Leder areal og byggesak 

EIE – Eiendom 

TD – Seksjon for teknisk drift 

 

TILTAK BESKRIVELSE ANSVARLIG ÅR OMTALT 
I KAP. 

Rullering av 
handlingsplanen 

 NATF/Plan Vurderes årlig  

Rullering av 
kommunedelpla
nen 

 NATF/Plan Vurderes årlig  

Ny kartlegging Kontinuerlig vurdere 
eksisterende kartlegginger og 
vurdere behovet for nye 
kartlegginger. Særlig områder i 
sjø bør vurderes kartlagt. Øke 
kunnskapsnivået om marine 
naturtyper. Mål om å utarbeide 
marine grunnkart i kystsonen. 

NATF Kontinuerlig  

Utarbeide 
temakart 

Utarbeide temakart over spesielt 
viktige områder for 
naturmangfoldet innen ulike 
artsgrupper i kommunen både i 
sjø og på land. Kartet vil være et 
supplement for saksbehandlerne 
og kunne være et grunnlag ved 
rullering av kommuneplanens 
arealdel. 

NATF Vurderes årlig  

Informasjon Oppgradere kommunens 
nettsider som omhandler 
naturmangfold.  

NATF Årlig  

Informasjon Holde seminar om 
naturmangfold for grunneiere og 
næringsorganisasjoner. 
Formidle ny og eksisterende 
kunnskap om naturmangfoldet, 
herunder hvilke naturverdier de 
forvalter, tilskuddsordninger de 
kan benytte seg av, hvordan 
ivareta naturmangfoldet ved 
gjennomføring av tiltak og i 
planer.  

NATF Ved anledning  

Kommuneplane
ns arealdel 

Få inn den nye informasjonen 
fra kommunedelplan for 
naturmangfold inn i 
kommuneplanens arealdel. Få 
økt fokus på naturmangfoldet i 

Plan Ved 
kommuneplanrulle
ring 
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kommunen inn i 
kommuneplanen.  
 
Virkemidler som bør vurderes er 
bruk av arealformål, 
hensynssoner, båndlegging, 
retningslinjer, bestemmelser, 
vilkår for utbygging med krav om 
avbøtende tiltak dersom det 
kommer i konflikt med 
naturmangfoldet. 

Artsrike 
veikanter 

Kartlegge artsrike veikanter og 
utarbeide skjøtselsplan for 
disse. Vurdere om tidligere 
artsrike veikanter skal 
reetableres. 
 
Etablere et godt samarbeid med 
kommunens avdeling for vei og 
fylkeskommunen ift. slått langs 
veier.  

NATF 2023 
 
 
 
 
 
Årlige vår-møter 
med avdeling for 
vei og 
fylkeskommunen 

7.4.1.1 

Skjøtsel 
naturbeitemark/s
låtteeng 

Lage skjøtselsplan for 
naturbeitemarker og slåtteenger 
og følge opp denne.  

NATF 2025 7.4.1.1 

Skjøtsel hule 
eiker 

Lage skjøtselsplan for hule eiker 
og følge opp denne. Informere 
grunneiere om potensielle midler 
til skjøtselstiltak. 

NATF 2027 7.3.3 og 
7.4.1.1 

Skjøtsel 
kystlynghei 

Lage skjøtselsplan for 
kystlynghei og følge opp denne. 

NATF 2029 7.3.3 og 
7.4.1.1 

Skjøtsel 
kalklindeskog 
og åpent 
grunnlent 
kalkmark 

Lage skjøtselsplan for 
kalklindeskogene og åpen 
grunnlent kalkmark og følge opp 
denne. Bevisstgjøre grunneiere. 

NATF 2030 7.3.3 og 
7.4.1.1 

Skjøtsel kalksjø Lage skjøtselsplan for kalksjøer 
og følge opp denne. 
Bevisstgjøre grunneiere. 

NATF 2031 7.3.3 og 
7.4.1.3 

Verneområder Vurdere om det er flere områder 
som er aktuelle for vern både på 
land og i sjø eller om det er 
behov for å utvide eksisterende 
vernegrenser. Eksempler kan 
være verneområder for hummer 
eller kysttorsk. 

NATF Årlig 6.1 og 
7.2 

Buffersoner 
rundt 
verneområder 

Trekke inn buffersoner rundt 
verneområder inn i arealdelen 
ved rullering av denne. Verdiene 
i buffersonen bør forvaltes på 
tilsvarende måte som verdiene i 
verneområdene.  

Plan Ved rullering av 
kommuneplanens 
arealdel 

6.1 

Fallvilt Sette inn tiltak der det blir 
konflikt med trafikk. Aktuelle 

NATF Årlig  
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tiltak kan være viltgjerder, 
skjøtsel av veikanter, skilt. 

Gjennomføre 
viltkartlegging 

Kartlegge vilttrekk og 
viltområder og sette i verk tiltak. 

NATF 2023  

Handlingsplan 
fremmede arter 

Utarbeide handlingsplan for 
fremmede arter. 
 
Av planen bør det fremgå hvilke 
arter og områder som skal 
prioriteres for bekjempelse. 

NATF 2022 6.4 

Kartlegging/bekj
empelse 

Lage en strategi for kartlegging 
av fremmede arter i kommunen, 
samt videreføre det 
eksisterende 
bekjempelsesarbeidet, samt 
bekjempelse av østers i sjø. 
Informasjonskampanje om 
fremmede arter til innbyggerne. 

NATF 2022, deretter 
årlig 

6.4 

Forvaltningsplan 
ørretbekker 

Utarbeide forvaltningsplan for 
ørretbekker. Vurdere hvilke 
bekker som egner seg for 
bekkeåpning og hvilke som har 
behov for restaurering.  

NATF 2029 7.4.1.3 

Handlingsplan 
Vauerkilen 

Utarbeide handlingsplan for 
Vauerkilen. Overvåkning av 
vannkvaliteten. 

NATF 2029 6.2 

Intern opplæring Naturmangfoldloven AB Ved behov 3.2 

Oppfølging av 
Glomma sør 

Utarbeide en langsiktig plan for 
utbedring av vannkvaliteten i 
bekker og sjøarealer på Hvaler i 
samsvar med vannforskriften. 

NATF/ 
TD 

2030 6.2 

Kartlegging i sjø Kartlegging av sjøområdene for 
vanlig ålegras og dvergålegras. 
Det er sannsynlig at arten kan 
finnes flere steder på Hvaler. 
Arten er en prioritert art.  

NATF Ved anledning 7.3.2 og 
7.4.1.4 

Oversikt over 
naturmangfold 
på kommunens 
eiendom 

Utarbeide en oversikt over hva 
slags naturtyper og 
artsmangfold som finnes på 
kommunens eiendom. Utarbeide 
plan for ivaretakelse av dette. 

NATF/EIE 2023 8 

Etablere nye 
båtseptikmottak 

Vurdering av områder for 
etablering av flere båtseptik-
tømmestasjoner 

TD Ved anledning 6.2 

Strategi for 
pollinerende 
insekter 

Innarbeides i daglig drift av 
friluftsområder, parker, 
lekeplasser, uteområder på 
skoler, offetnlige bygg, 
grøntanlegg m.m.  
 
Legge til rette for pollinerende 
insekter også på andre enn 
kommunens eiendommer. Det 
finnes flere tilskuddsordninger 

NATF 2031 7.4.1.1 
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som kan søkes på. Eksempler 
er tilskuddsordning for 
pollinerende insekter til 
Statsforvalteren og regionalt 
miljøtilskudd i landbruket. 
 
Her kan det blant annet søkes 
miljødirektoratet og 
statsforvalteren om midler til 
tiltak. 

Restaurering/ree
tablering 

Søke midler til, samt 
gjennomføre restaureringstiltak 
på ålegras på anbud 

NATF Ved anledning 6.1 og 
7.4.1.4 

 


