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Biologisk mangfold vurdering av D48 -Nauen
Bakgrunn
Spir Arkitekter AS er engasjert av grunneierne i området for å utarbeide reguleringsplanfor D48-Nauen. Faun
Naturforvaltning AS er hyret inn av Spir AS for å utføre en befaring/kartleggingav planområdet og gjøre en
vurderingetter naturmangfoldloven§8-12.
Planområdetligger like ved E18 ved Gulli i Tønsbergkommune. Det er i dag etablert en parkeringsplasspå
området, som ble bygd av Statens vegveseni forbindelse med ny E18. På Nauen næringsområde(er i dag
Drywood Norge ASetablert med hovedkontor og lager. Videre holder Niche Norway AStil på området, ogsåde
med lagerog hovedkontor.Møbelringenhar ogsået eksternt lager på området. Områdeter i dag uregulert og vist
som LNF– områdepå kommuneplanensarealdel.
Forslagtil planavgrensningfølger avgrensningenav D48 (del av gbnr. 11/1) på kommuneplanensarealdel. I tillegg
inngår parkeringsplassenved E18 (gbnr. 9018/3), og de to eksisterendenæringseiendommeneÅshaugveien186
og Åshaugveien190..Heleplanområdeter på ca. 60 daa.
Planen tar utgangspunkt i kommuneplanen og det planlegges å etablere nytt stoppested ved E18 med
bensinstasjon,parkeringog holdeplass(Figur1).
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Figur1.Lokaliseringav planområdetved Nauen,TønsbergkommuneKilde:SpirArkitekterAS (2016).
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Kunnskapsstatus biologisk mangfold
Det er utført søk i nasjonale databaser for å få en oversikt over tidligere registreringer fra området, se
www.naturbase.no og www.artsdatabanken.no. Grov oversikt over geologiske forhold og løsmasser er hentet fra
NGU sine databaser (www.ngu.no). Benyttede kilder fremgår av referanseliste.
Naturgrunnlag
Planområdet ligger ved Nauen og avkjøringen til Tønsberg til/fra Oslo. Det består av en smal stripe med skog
mellom to jorder. Berggrunnen i området består hovedsakelig av rombeporfyr og løsmassene er randmorene.
Tidligere registeringer av naturtyper, rødlistearter, fugl og pattedyr
Det forekommer ingen tidligere registrerte naturtyper i planområdet. Utenfor planområdet er det registrert
naturtypen, Nauen, som er et viktig bakkedrag (E06) med C-verdi (Figur 2). Området har tidligere vært registrert
som en del av en trekkvei for rådyr, men den er vurdert til å være lite brukt etter etablering av ny E18, jf.
konsekvensutredning for kommuneplan for Tønsberg kommune. Det er laget ny tilkomst over miljøtunellen og
langs jordet mot Baråker næringsområdet som er betegnet som viltovergang.

Nauen:
Viktig bekkedrag
C-verdi

Figur 2. Utsnitt fra naturbase.no, som viser tidligere registeringer av biologisk mangfold rundt planområdet.
Planområdet er omtrentlig markert med svartstiplet linje.
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Feltregistrering
Kunnskapsstatus ble supplert med feltbefaring i planområdet. Faun Naturforvaltning AS ved Kristine Øritsland
Våge gjennomførte feltbefaring den 02.11.2016 under gode værforhold. Befaringstidspunktet var noe sent på
feltsesongen, noen arter var derfor vanskelig å identifisere. Likevel var det gode nok forhold til å få et inntrykk av
hva som potensielt kan vokse i området. Kartlegging av naturtyper innenfor terrestrisk miljø er basert på DNhåndbok 13 - revidert versjon 2007 - med 56 prioriterte naturtyper av særlig verdi for biologisk mangfold.
Lokaliteter som oppfyller kravene til naturtypelokaliteter verdisettes etter gitte kriterier til A, B og C-verdi.
Vegetasjonstyper ble kartlagt etter Fremstad (1997) og for rødlistearter henvises det til Henriksen & Hilmo (2015)
hvor EN etter artsnavn viser at arten er vurdert som sterkt truet, VU sårbar og NT nær truet.
Planområdet består av en skogsstripe dominert av lauvskogarter som: selje, spisslønn, bjørk og gråor. Det
forekommer noen grovere bjørke- og selje-trær i den nordlige enden av planområdet ellers er skogen dominert av
yngre trær. Sør i planområdet er det også forekomst av edelløvskogsarter som: ask (VU), bøk, eik og rognasal.
Feltsjiktet var i stor grad dekket av løv under feltbefaringen, slik at det var vanskelig å identifisere alle
karplantene. De artene som ble identifisert under befaringa var bl.a.: markjordbær, gjeldkarve, kratthumleblomst
og stornesle.

Figur 4. Bilder tatt under feltbefaring 02.11.2016. De to bildene til venstre viser at feltsjiktet stedvis var dominert av
lågurt-arter som markjordbær og at det forekommer ung bøk i planområdet. Bildet av den store selja ble tatt nord i
planområdet.
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Vurdering etter naturmangfoldloven
Paragraf 7 i Naturmangfoldloven krever at vurderingene og vektleggingen av §§ 8-12 går fram av vedtaket. Som
en del av arbeidet er §§ 8-12 i naturmangfoldloven vurdert og fulgt opp.
Planområdet inneholder et løvskogsområde med innslag av edelløvskogsarter som eik, bøk og ask (VU). Likevel er
det ingen deler av planområdet som har naturtypekvalitet. De største vegetasjonsverdiene er knyttet til de
grovere trærne av selje og bjørk, samt ask som står oppført som sårbar på Norsk rødliste. Området er tidligere
registret som trekkvei for rådyr, men Tønsberg kommune har konkludert med at denne trolig ikke blir bruk etter
at ny E18 ble bygd.
Tema
§8
Kunnskapsgrunnlaget

§9
Føre-var-prinsippet

§ 10
Økosystemtilnærming
og samlet belastning

§11
Kostnadene
ved skade på miljøet
skal
bæres
av
tiltakshaver

Innhold
Offentlige avgjørelser som gjelder naturmangfold
skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig
kunnskap. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå
i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for
skade på naturmangfoldet.

Når det blir tatt avgjørelser uten at det er
tilstrekkelig kunnskap om virkningene for
naturmiljøet, skal en ta sikte på å unngå
vesentlige skader på naturmangfoldet. Finnes det
risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap
brukes som begrunnelse for å utsette eller
unnlate å treffe et forvaltningstiltak.
Påvirkninger på økosystem skal vurderes ut fra
den samla belastningen som økosystemet er eller
vil bli utsatt for.

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å
hindre eller avgrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket forsaker, dersom dette ikke er
urimelig ut fra tiltaket og skaden sin karakter.

Vurdering
Det er gjennomført søk i offentlige databaser
(Artskart
og
Naturbase),
utført
konsekvensutredning for området av
Tønsberg kommune, samt feltbefaring.
Kunnskapen om vegetasjon og viltets bruk av
planområdet
blir
vurdert
som
tilfredsstillende.
I dette tilfellet kan kunnskapsgrunnlaget
vurderes som tilstrekkelig for å vurdere
vesentlige effekter av tiltaket.
Føre-var-prinsippet vil derfor få mindre vekt.

E18 og trafikken rundt planområdet er i dag
den største påvirkningen i tillegg til
tilgrensende dyrket mark. Fremtidige
påvirkninger kan være økt trafikk gjennom
området, som følge av planen ved D22Ødegården
Planforslaget for D48 Nauen legger
opp til etablering av nytt stoppested ved E18
med bensinstasjon, parkering og holdeplass.
Dette vil føre til at nær hele stripen med skog
blir nedbygd. Tiltaket vurderes i hovedsak til
å ha en lokal negativ virkning.
Forslagstiller er klar over at kostnader ved å
hindre eller avgrense skade
på naturmangfoldet som tiltaket forsaker skal
dekkes av tiltakshaver. Dette innebærer alle
kostnader
ved
forebyggende
eller
gjenopprettende tiltak.
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§12
Miljøforsvarlege
teknikker
og driftsmetoder

For å unngå eller redusere skader på
naturmangfaldet skal det nyttast slike
driftsmetodar og slik teknikk og lokalisering som,
ut frå ei samla vurdering av tidlegare, nåverande
og framtidig bruk vil gi dei resultata som er best
for samfunnet.

All avfallshåndtering og tiltak mot
forurensing skal være i samsvar med
gjeldende lover og forskrifter. Alt avfall skal
fjernes og bringes ut av området. Olje og
drivstoff skal lagres slik at volumet kan
samles opp ved lekkasje. Videre vil det være
tilgjengelig oljeabsorberende materiale som
kan tas i bruk dersom det oppstår lekkasje.
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