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1 . I nnledning
Rapporten er en konsekven sutredning innen temaet friluftsliv .
Utredninge n er gjennomført på oppdrag fra forslagsstiller Roy - Åge Edvardsen og firmaet Multiconsult
as som er utreder av reguleringsplanforslaget . Forslagsstiller planlegger å legge til rette for
nyetablering og fortetting med 11 hytter i et område med to eksisterende hytter . Det planlegges også å
etablere en ny felles parkeringsplass i tilknytning til naturområdet på Ulvangsøya i Leirfjord kommune.
I tillegg , og som avbøtende tiltak , har forslagsstiller ønske om å legge til rette for offentlig ferdsel på
vegen inn til hytteområdet. Fore slått planområde er på 49,4 daa.

Utredningen er videre basert på planprogrammets bestilling vedrørende temaet friluftsliv. Utredningen
er gjennomført i henhold til de krav til kon sekvensutredninger som plan - og bygningsloven setter.
Utredningen inneholder en beskrivelse av dagens situasjon og en vurdering av mulige konsekvenser
for det planlagte inngrepet og avbøtende tiltak.

2. Sammendrag
LandArk as har foretatt en konsekvensutredning innen temaet friluftsliv i forbindelse med
detalj regulering av området Ulvangsøya hytteområde i Leirfjord kommune. Grunnlaget for en
verdisetting av området baseres på kriterier for dagens bruk og potensiell b ruk av et område som
hovedsakelig består av gammel t kulturlandskap , både beitemark og gammel eng . Arealfordelingen i
området er skrinn og jorddekt fastmark, uproduktiv skog, innmarksbeite samt et myrvann .
Berggrunnen består av bergarter som avgir plantenæringsstoffer når de forvitrer og de kan gi et rikt
planteliv . D ermed kan Øyvatnet være en rik kulturlandskapssjø , og selve Øyvatnet er registrert som
«Nasjonal forvaltningsinteresse» i Naturbase . Plano mrådet og nærområdet er i N aturbase kartlagt
so m friluftslivsområder, nærmere bestemt som områdetype «Særlige kvalitetsområder», der verdien er
satt til «viktig» . Planområdet har flere tråkk/stier og tråkkene/stiene i området observeres godt fra
flyfoto. Disse tråkkene/stiene gjennom p lanområdet utgjør hovedadkomsten til friluftsområdene utover
mot Øytangen. Selve prosjektområdet har næ rhet til havet, men det er kun é n vik, Hestvika, som gir
god tilgjengelighet til sjøen. Resten av området er preget av bratte berg ned mot havet .
Prosjektområdet har sam men med resterende utmarksområde utover Øytangen et stort potensial med
mulighet til utøvelse av friluftsliv og rekreasjon .

Planprogrammet foreslår å bruke deler av planområdet til spredt hyttebebyggelse, totalt 11 nye tomter
i tillegg til de 2 eksisterende tomtene, totalt 14 tomter/hytter. I tillegg vil det opparbeides veitraseer,
parkeringsplass m.m. Veitraseene er tenkt som en oppgradering av turstiene og vegen skal gå fram til
grensegjerde ut mot Øytangen.

Sammendrag fra konsekvensutredningen:

• G jennom prosjektet «Kartlegging av friluftsområder i Nordland» i regi av Nordland
fylkeskommu ne, har planområdet og områdene utover Ulvangsøya/Øy tangen blitt registrert
som et område av særlig kvalitetsområder og er verdsatt til viktig. Dette i tillegg til dagens bruk
av området til rekreasjon og friluftsliv samt området sitt kultur - og natur landskap , vurderes
området til å ha stor verdi for friluf tsliv.

• Tiltakets virkning/omfang for friluftsliv ved utbygging av 11 nye hytter, veitraseer,
parkeringsplass m.m. ses d erfor på som middels negativt og graden av påvirkning for tiltaket
fører til noe forringelse for planområ det .

• Tiltakets samlede konsekvens blir med utgangspunkt i konsekvensviften blir middels negativ
konsekvens for friluftsliv .
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Det foreligger ingen alternative planer for området. 0 - alternativet vil dermed ikke medføre endringer fra
dagens situasjon. Dette alternativet får da heller ingen konsekvens for friluftsliv.

3. Områdebeskrivelse (0 - alternativet)
Planom rådet omfatter et område ved Hestvika som ligger på Ulvangsøya i Leirfjord kommune.
Ulvangsøya hytt efelt ligger ca . 1 2,5 km og 1 5 minutters kjøring fra Leland sentrum. Arealet er på ca .
49,4 daa og grenser mot eksistere nde boliger, hytter, offentlig kjørev eg og landbruksareal , både
innmark og utmark samt havet , jfr. figur 1 .

Figur 1. Skisse som viser planområdet med foreslått reguleringsgrense (stiplet linje).

Området er satt av til landbruksformål i kommuneplanen , både LNF1 og LNF2. Formålet LNF1 tillater
bare bygging som har direkte tilknytning til jord - og skogbruk, reindrift, utmarksnæring, fiske som ledd i
stedbunden næring og annen stedbunden næring. For formålet LNF2 vil det kunne bli gitt tillatelse til
spredt bolig - og ervervsbebyggels e. Fritidsbebyggelse vil b are tillates når det foreligger
reguleringsplan. LNF2 - området dekker et areal på ca. 6,5 daa. Resterende areal innenfor formålet er
LNF1 . Det finnes ingen reguleringsplaner for prosjektområdet.
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Figur 2 : Utsnitt av kommuneplanen for området . Planområdet er avsatt til formålene NLF1 og NLF2.

Den største delen av planområdet er kulturmark som består både av innmark og utmark . I utmarka er
det et vann , Øyvatnet, som kanskje er en rik kulturlandskapssjø basert på geologiske vurderi nger av
områ det og denne ligger innenfor en større del av planområdet . Det finnes også et mindre brakkvann
innenfor området ved Hestvika innenfor innmarksbeitet . Vannet her kommer trolig fra sig i terrenget
samt at det må påregnes noe saltvann til tider i vannet. Figur 3 og 4 viser arealfordelingen i området.

Figur 3 : Oversiktskart fra Gårdskart som viser arealfordelingen for prosjektområdet.
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Figur 4 : Oversiktskart fra Gårdskart som viser arealfordelingen for hele nærområdet til
prosjektområdet.

Figur 5 : Utsnitt av kart, Berggrunn N50, for området. Grønn farge betegner kalkglimmerskifer og
lysegul farge betegner granatglimmerskifer med lokalt konglomeratlag med dolomittboller. Begge
bergartene avgir plantenæringsstoffer når de forvitrer og de kan gi et rikt planteliv og dermed kan
Øyvatnet være en rik kulturlandskapssjø.

Området er bebygd med to hytter i utmarksarealet . Eksisterende hytter har en moderat størrelse og
ligger lavt i terrenget. Den ene hytten har opparbeidet plen med hagevekster i et sårbart naturmiljø.
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Folk som går på tur utover mot Øytangen parkerer ved snuplassen i enden av Ulvangsøyveien. Dette
kan muligens føre til at større kjøretøy ikke får benytte seg av snuplassen dersom det skulle være
nødvendig.

Plano mrådet og nærområdet er i N aturbase kartlagt som friluftslivsområder , nærmere bestemt som
områdetype «Særlige kvalitetsområder», der verdien er satt til «viktig», se figur 6 for avgrensning av
friluftsområdet .

Fi gur 6 : Kart fra Naturbase som viser d et kartlagte friluftslivsområdet som er verdisatt til «viktig» og
kartlagt som områdetype «særlige kvalitetsområder».

I naturbase er nærområdet til planområdet fra grensegjerde og hele veien ut mot Øytangen samt en
mi ndre del av planområdet, registrert som utvalgte naturtyper, nærmere bestemt kystlynghei. Det er
flere registreringer for nærområdet med arter med nasjonal forvaltningsinteresser og selve Øyvatnet er
registrert som «Nasjonal forvaltningsinteresse». For nær området til planområdet har det inntil de
senere år gått sauer og beitet på utmarksbeitet ut mot Øytangen. Området er kartlagt som kystlyn ghei,
kystlyngheiene er avhengi g av tradisjonelt husdyrbeite og/eller brenning for å opprettholdes. Alle
lyngh eier som er i god hevd eller der hevden nylig har opphørt er bevaringsverdige. Tilbakegangen av
naturtypen er betydelig noe som blant annet skyldes gjengroing grunnet opphørt beite og brenning.
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Figur 7 : Utsnitt av kart fra artsdatabanken for området. Innenfo r planområdet er det registrert stokkand
( registrert av Norsk ornitologisk forening 2011) , svart høstlibelle ( registrert av Norsk entomologisk
forening 2004 og 2010) og trane ( registrert av privatperson 2016) . Alle tre artene er livskraftige. Det
finnes ik ke en egen registrering for selve Øyvatnet som biotop.
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Bilde 1. Bildet viser planområdet sett fra Leines. Eksisterende hytter er av en moderat størrelse og det
er nesten bare takene som er synlige fra denne siden .

Bilde 2 . Bildet viser Ulvangsøya sett fra Ulvangskleiva .

Bilde 3. Oversiktsbilde av planområdet sett mot vest . Et grensegjerde vises til venstre i bildet.
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Bilde 4 . Turstien på åskammen som går forbi eksisterende hyttebebyggelse.

Bilde 5 . Til venstre i bildet ses innmarksbeitet hvor det er ønskelig å etablere hyttebebyggelse. Det er
svært bratt fra toppen av Åskammen og ned til innmarksbeitet.
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Bilde 6 . En av d e eksisterende hyttene i feltet hvor det går en tursti forbi hytten. S tien ses til høyre i
bildet.

Bilde 7 . Bildet viser den andr e eksisterende hytten i området. D et går turstier både på venstresiden, i
skogen, og høyresiden, langs med åskammen, for hyttene.
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Bilde 8. Til venstre i bildet ses turstien som etter slita sjen å dømme er i stor bruk. Til høyre i bildet ses
den ene av hyttene.

Bilde 9. Til høyre for midten av bildet ses turstien ut til Øytangen. Denne delen av området har vært
uten beite i flere år og krattvegetasjonen begynner å ta seg opp, følgende av gjengroingen vil bli at
kystlyngheien vil vike for annen vegetasjon. Til venstre i bi ldet ses Øyvatnet som kanskje er en rik
kulturlandskapssjø basert på geologiske vurderinger av området. Øyvatnet vil være en berikelse for
friluftslivet med sitt biologiske mangfold.

Bilde 10. Til venstre i bildet ses Hestvika og nærområdet til den.
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Bilde 11. Bildet viser området fra Hestvika og innover innmarksbeitet. Eksisterende hytter ses til høyre
for midten av bildet. Det er fint å gå på toppen av bergryggen som går langs med fjorden, men det er
svært bratt og utilgjengelig fra bergryggen og n ed til havet , og det er brådypt. Ved etablering av hytter
på innmarksbeitet vil de som eventuelt går tur langs med denne bergryggen se ned på hyttene .
O mrådet kan potensielt bli mindre attraktivt som friluftsformål.

Bilde 1 2 . Hestvika er en liten intim vik med en svært liten steinstrand . Det ser ikke ut som om området
er i utstrakt bruk i dag, men området vil ha potensiale som et turområde dersom det opparbeides en
grill/bålplass med sittegrupper .
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4. Metode
Konsekvensutredningen er utført med utga ngspunkt i fastsatt utredningsprogram og gjeldende forskrift
om konsekvensutredninger etter plan - og bygningsloven.

Veiledende dokumenter for metodikk for vurdering av konsekvenser for friluftsliv er:
• Statens vegvesen Håndbok V712 : Konsekvensanalyser (2014, versjon 1.1 )
• DN - håndbok nr. 11 - 2000 og DN - håndbok 13 - 2007 i forhold til kartlegging og vurdering av

biologisk mangfold.
• DN - håndbok nr. 18: Friluftsliv i konsekvensutredninger etter plan - og bygningsloven , 2001
• DN - veileder: Metode for landskapsanalys e i kommuneplan , 2011
• Miljødirektoratet: Veileder, Kartlegging og verdisetting av friluftsområder, M98 - 2013

Følgende alternativer vil bli vurdert i konsekvensanalysen for planområdet :
• Alt. 0 Ingen utbygging
• Alt. 1 Utbygging av Ulvangsøya hytteområde etter planprogrammet

Positive og negative konsekvenser ved de ulike alternativene skal beskrives. Analysen skal ha en
oppsummering/ konklusjon samt forslag til eventuelle avbøtende tiltak.

Fremgangsmåte

Arbeidet har bestått av:
• Avgrensning av influens område.
• Bruken av området til friluftsliv skal beskrives, og konsekvenser av tiltaket i forhold til friluftsliv

skal vurderes.

I arbeidet er det brukt ulike kilder til informasjonsinnhenting:
• Fastsatt planprogram for Ulvangsøya hytteområde
• Kommuneplanen for Leirfjord kommune
• Gårdskart: www.gardskart.skogoglandskap.no
• Arealisdata på nett. Geologi, løsmasser, bonitet: www.ngu.no/kart/arealisNGU/
• Artsdatabanken. Artskart. Artsdatabanken og GBIF - Norge. www.artsdatabanken.no
• Direktoratet for naturforvaltning. Naturbase: www.naturbase.no
• Muntlig uttalelse fra Ulvang Oppvekstsenter ved virksomhetsleder Ragnhild Baadstø
• Samtale med Helgeland friluftsråd ved Kristian Helgesen
• Befaring

4.1 Konsekvensanalyse

Denne konsekvensutredningen er basert på en «standardis ert» og systematisk tre - trinns prosedyre for
å gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og lettere å e tterprøve,
og følger metoden i Håndbok V712 « Konsekvensanalyser » (Statens vegvesen 2014, versjon 1.1 ). I
utredningen e r det også tatt utgangspunkt i veiledere fra Direktoratet for naturforvaltning, se kap. 7.
Referanser.

Trinn 1. Registrering og vurdering av verdi
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Det vil si å vurdere hvor verdifullt et område eller miljø er. Verdien angis på en tredelt glidende skala:
liten - middels – stor, og hvor verdien markeres med en pil. Linjalen er sammenfallende med x - aksen i
konsekvensviften.

Trinn 2. Tiltakets virkning/omfang
Her skal det vurderes hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene eller områden e,
og graden av denne endringen. Omfang angis på en syv delt glidende skala: stort negativt - middels
negativt – lite negativt - intet – lite positivt - mid dels positivt - stort positivt, og vises på en figur hvor
omfanget markeres med en pil. Det kan være behov for å nyansere omfangsvurderingene ytterligere.
Dette kan gjøres ved at pilen flyttes til høyre eller venstre innen en kategori. Linjalen er
sammenfallende med y - aksen i konsekvensviften. Ved en positiv vurdering skal det tas stilling til om
tiltaket fører til noe forbedring, forbedring stor forbedring for et område. Ved en negativ vurdering skal
det tas stilling til om tiltaket vil føre til noe forringelse, forringelse eller ødeleggelse for et område.

Trinn 3. Samlet vurdering av konsekvenser
Det vi l si å avveie mellom de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre. Konsekvensen for et
miljø/område framkommer ved å sammenholde områdets verdi og omfang. Konsekvensutredningen
skal angis på en nidelt skala fra meget stor negativ til meget stor po sitiv konsekvens.

4.2 Registrering og vurdering av verdi for friluftsliv

Selve prosjektområdet best år av gammel kulturlandskap , både beitemark og gammel eng , området
har nærhet til havet, men det er kun en vik, Hestvika, som gir god tilgjengelighet til sjøen. Resten av
området er preget av bratte berg ned mot havet . Det er ikke synlige tegn på at Hestvika blir brukt i
utstrakt grad, det er ikke registrert noen sti i hyppig bruk ned til den. Planområdet har flere tråkk/stier
og tråkkene/stiene i området observeres godt fra flyfoto. Dermed oppfattes det som om området har
en jevnlig og moderat brukerfrekvens. Disse tråkkene/stiene gjennom p lanområdet utgjør
hovedadkomsten til friluftsområdene utover mot Øytangen. Deler av området er sårbart i forhold til
vegetasjon og intensitet i bruk/tråkk. Det antas at det er flest lokale brukere av området som kommer
både fra Ulvangsøya og Ulvang , men opplysninger om at turgåere bruker snuplassen og veikantene til
parkeringsplass tyder på at området også er i bruk av tilreisende. Utstrakt bruk av snuplassen og
veikanten til parkering, kan skape problemer for bruken av snupl assen og vegen samt skape
trafikkfarlige situasjoner. Området har i dag to eksisterende hytter som ligger lavt i terrenget. H yttene
har ikke i nngjerdet tomt og de fremstår som moderate i forhold til landskapet de ligger i. Den ene stien
som er i utstrakt b ruk ligger like nord for hyttene. Denne stien brukes også som adkomst til hyttene.

Leirfjord kommune har ikke registrert barnetråkk i kommunen og dermed foreligger det ingen
dokumentasjon på om området er i utstrakt bruk av barn og ungdom. I f ølge opplys ninger gitt i samtale
med virksomhetsleder Ragnhild Baadstø for Ulvang Oppvekstsenter bruker oppvekstsenteret Øytangen
en gang eller mindre i løpet av ett skoleår.

Gjennom prosjektet «Kartlegging av friluftsområder i Nordland» i regi av Nordland fylkeskom mune, har
planområdet og områdene utover Ulvangsøya/Øytangen blitt registrert som et område av særlig
kvalitetsomr åder og er verdsatt til viktig.

Turområdet utover Øytangen er lett tilgjengelig, det har karakter og en fin beliggenhet ved sjøen. Det
er blant annet d et åpne kulturland skap et , med svært god utsikt, nærheten til havet og det store
biologiske mangfoldet som gjør området spesielt og attraktivt til utøvelse av friluftsliv.
Opplevelseskvalitetene i landskapet vurderes til å være svært stor e med tanke på de ver diene som
ligger h er ; gammel kulturmark, Øyvatnet , strender, svaberg, utsikt m.m . Området har en symbolverdi
som «tange» og vises godt igjen i landskapet . Området har en god funksjon og egn ethet som
turområde . Området er ikke tilrettelagt verken for friluftsliv eller med parkeringsplass i forbindelse med
utøvelse av friluftsliv. O mrådet og nærområdet er kultivert og har inngrep i tilknytning til jordbruk, men
disse inngrepene fremstår som en berikelse til landskapet . Området ha r store kunnskapsverdier i
undervisningssammenheng i og med at det er en myr vann og gammel kulturmark . Området har en
god utstrekning og det har grei tilgjengelig het med sine stier. Områ det har et stort potensial utover
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dagens bruk, m en det vil i så fall avhenge av tilrettelegging /opparbeiding av blant annet
parkeringsplass og at området ikke privatiseres med hyttebebyggelse i større utstrekning .

• Av disse grunnene settes verd ien av fril uftsliv slik plan området framstår i dag til stor .

V urdering av verdien for friluftsliv for området blir dermed satt til stor .

Verdi: Liten Middels Stor

4.3 Tiltakets virkning/omfang

Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle tiltaket
(alternativet) vil medføre for det enkelte område. Omfanget vurderes i forhol d til alternativ 0. Videre må
det begrunnes på hvilken måte tiltaket vil endre nærmiljøet.

Fra planprogrammet
1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet
Forslagsstiller ønsker å legge til rette for etablering av et nytt hyttefelt i området på sin eiendom på
Ulvangsøya. Det er innledningsvis et ønske om å regulere inn 11 nye tomter for fritidsbebyggelse,
samt adkomst til disse der hvor terrengforholdene best ligger til re tte. Det skal også legges til rette
med felles parkeringsplass for gjester og brukere av friluftsområdet.

Tursti som sikrer tilgang til områdene av verdi for friluftsliv vest for selve området skal videreføres og
endrer trase enkelte steder. Det er inten sjonen til forslagsstiller at adkomstvei til hyttene som
lokaliseres på øvre nivå i området sammenfaller med turstien inn til den vestligste hyttetomta. Med
dette sikres også adkomst for driverne av landbruksområdene vest for planområdet. Forslagsstiller
ø nsker å ivareta de registrerte natur - , og landbruksverdiene innenfor og i nærheten av planområdet.

Utdrag fra avsnitt et 2.4 Planlagt arealbruk
« For verdiene som er tilknyttet friluftsliv i området er det viktig å legge disse til grunn ved utformingen
av planen, dette da planområdet utgjør hovedadkomsten til friluftsområdene i marka vestover på
halvøya utover mot Øytangen. Turstien føres derfor langs ny adkomstvei som planlegges forbi hyttene
på øvre n ivå i området».

« Parkering og HC - parkering planlegges opparbeidet i området nord - øst i planområdet, og skal dekke
behovet primært for tu rfolk, men også gjesteparkering».
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Figur 8 . Kartskisse fra godkjent Planprogram som viser forslag til utnyttelse av området.

Tiltakets virkning/omfang for p lanområdet
Planprogrammet foreslår å bruke deler av planområdet til spredt hyttebebyggelse, totalt 11 nye tomter
i tillegg til de 2 eksisterende tomtene, totalt 14 tomter/hytter. I tillegg vil det opparbeides vei traseer ,
parkeringsplass m.m . Veitraseene er tenkt som en oppgradering av turstiene og vegen skal gå fram til
grensegjerde ut mot Øytangen. En oppgradering av turstiene er ikke nødvendigvis av større betydning
for utøvelse av friluftsliv for funksjonsfriske folk, men det har betydning for utøvelse av friluftsl iv for
dem med fysisk handicap. Selv om det tilrettelegges for universell framkommelighet fram til
grensegjerdet vil ikke tiltaket øke fremkommeligheten for utøvelse av friluftsliv med tanke på universell
framkommelighet til resten av turområdet. Det fores lås heller ikke noe tiltak med universellutforming
for utøvelse av friluftsliv.

Det er ikke foreslått noen tiltak i planprogrammet å gjøre området mer attraktivt for allmennheten med
for eksempel å planlegge for opphold og rekreasjon. Tiltaket vil ikke øke områdets identitetsskapende
betydning for friluftsliv, men kanskje heller legge en demper på utøvelsen av friluftsliv da området
privatiseres med hyttebebyggelse .
Planområdet og nærområdet er i Naturbase kartlagt som friluftslivsområder, nærmere beste mt som
områdetype «Særlige kvalitetsområder», der verdien er satt til «viktig», se figur 6 for avgrensning av
friluftsområdet.

• Tiltakets virkning/omfang for friluftsliv ved utbygging av 11 nye hytter, veitraseer,
parkeringsplass m.m. ses derfor på som middels negativt .
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Tiltakets samlede virkning/omfang
Tiltakets samlede virkning/omfang ses derfor på som middels negativt .

Omfang: Stor
negativt

Middels
negativt

Lite
negativt

Lite
positivt

Middels
positivt

Stort positivt

For å nyansere omfang svurderingen ytterligere vurderes g raden av påvirkning: Ved en positiv
vurdering skal det tas stilling til om tiltaket fører til noe forbedring, forbedring stor forbedring for et
område. Ved en negat iv vurdering skal det tas stilling til om tiltaket vil føre til noe forringelse,
forringelse eller ødeleggelse for et område. Tiltakets samlede virkning/omfang ses på som middels
negativt. Det vurderes dithen at graden av påvirkning for tiltaket fører til noe forringelse for
planområdet .

Ødelagt Forringet Noe
forringet

Ingen
end ring

Noe
forbedret

Forbedret Stor
forbedring

4.4 Samlet vurdering av konsekvenser

Her kombineres trinn 1 (områdets verdi) og trinn 2 (tiltakets virkning/omfang) for å få frem den
samlede konsekvensen av tiltaket. Med konsekvenser menes de fordeler og ulemper et definert tiltak
vil medføre i forhold til alternativ 0. Konsekvensvurderinge n angis på en ni - delt skala fra meget stor
negativ til meget stor positiv konsekvens.
Det skal gjøres en vurdering av hvert alternativ samlet for de ikke - prissatte konsekvensene. Det skal
også redegjøres for om disse konsekvensene er positive eller negati ve i forhold til alternativ 0, samt
hvilke alternativ som er best og dårligst i forhold til den samlete vurderingen av de ikke - prissatte
temaene.
Eventuelle avbøtende tiltak eller annen informasjon, eksempelvis usikkerhet, som kan ha betydning for
valg av alternativ, skal framgå som merknad i den samlete konsekvensvurderingen. Avbøtende tiltak
kan også redusere graden av negative konsekvenser.
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Figur 9 . Konsekvensviften. Konsekvensen for et tema framkommer ved å sammenholde områdets
verdi for det aktuelle tema og tiltakets virkning (omfang). Konsekvensen vises til høyre, på en skala fra
meget stor positiv konsekvens (+ + + +) til meget stor negativ konsekvens ( – – – – ). En linje midt på
figuren angir null virkning og ubetydelig/ingen konsekvens. Over linja vises positive konsekvenser og
under linja negative konsekvenser (etter Statens vegvesen, 2014, versjon 1.1. Håndbok V712:
Konsekvensanalyser, veiledning ).

Sam let vur dering av konsekvenser
Vurdering av dagens verdi for friluftsliv ble satt til stor og tiltakets virkning/omfang ble satt til mi ddels
negativt og at graden av påvirkning for tiltaket fører til noe forringelse for planområdet .
Konsekvensene av tiltaket blir med utgangspunkt i konsekvensviften blir middels negativ konsekvens .
Forslag til avbøtende tiltak vil kunne redusere graden av negative konsekvenser betydelig , se punkt 5.
Avbøtende tiltak.

5. Avbøtende tiltak
1. Skilte at parkeringsplassen og nye veger langs med hyttetomtene kan brukes av turgåere .

Dette bør nedfelles i reguleringsbestemmelsene.
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2. Sette opp turskilt og skilte eksisterende turstier for allmennferdsel . Det bemerkes at lovverket
må følges opp sp esielt ovenfor andre grunneiere fo r nærområdet. Det bør da foreligge avtale
mellom grunneierne for områdets bruk.

3. Muliggjøre og tilrettelegge for fremtidig beiting i planområde med tanke på den gamle
kulturmarka som hele Ulvangsøya er en del av . Dette er viktig da det blant annet er
kultur marka som gjør området interessant for allmennheten, både av betydning for biologisk
mangfold, men også for landskap s opplevelsen av området .

4. Beskytte og bevare Øyvatnet for terrenginngrep da det biologiske mangfoldet har stor
betydning for naturopplevelsen av området. Øyvatnet kan også være en næringsrik innsjø og
dermed væ r e omfattet av vern.

5. Tilrettelegge for bål - /grillplass i Hestvika .
6. Tilrettelegge for universelt utformet turmål, kan f.eks være i Hestvika og/eller mot

grensegjerdet.

6. Konklusjon
• Verdien for friluftsliv slik området er i dag vurderes som stor .
• Tiltakets virkning/omfang for friluftsliv med de framsatte intensjonene for området ses på som

middels negativt og graden av påvirkning for tiltaket fører til noe forringelse for planområ det .
• Samlet vurdering av konsekvenser (verdi og virkning/omfang) blir middels negativ konsekvens

for friluftsliv , jfr. figur 9 . Konsekvensviften.

7. Referanser
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Fastsatt planprogram for Ulvangsøya hytteområde
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DN - håndbok nr. 11 - 2000 og DN - håndbok 13 - 2007 i forhold til kartlegging og vurdering av biologisk
mangfold.
DN - håndbok nr. 18: Friluftsliv i konsekvensutredninger etter plan - og bygningsloven, 2001
DN - veileder: Metode for landskapsanalyse i kommuneplan, 2011
Miljødirektoratet: Veileder, Kartlegging og verdisetting av friluftsområder, M98 - 2013
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Ulvang Oppvekstsenter ved virksomhetsleder Ragnhild Baadstø
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