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1. INNLEDNING 

1.1 BAKGRUNN 

Kommunedelplan for Geilo, vedtatt 24. juni 2010, har avsatt et område i Vestlia til område-

regulering, hovedsakelig med arealformål alpinområde, aktivitetsområde og reiselivsområde.  

Denne rapporten beskriver naturverdiene innenfor et definert plan- og influensområde, og 

konsekvensutreder tema naturmangfold for «Vestlia reiselivsområde». Parallelt blir også disse 

fagtema utredet: Landskap, naturressurser, kulturminner, nærmiljø og friluftsliv, skred og 

flom, og samfunn. 

Planområdet i Vestlia ligger ca. 1,5 km sør for Geilo sentrum i Hol kommune, Buskerud og 

utgjør ca. 2 016 daa (figur 1-4). Opus Bergen AS er utførende konsulent for planforslaget.  I 

samsvar med vedtatt planprogram, datert 31. januar 2013, skal minst tre utbyggings-

alternativer utredes utenom 0-alternativet: Turistanlegg, fritidsboliger og næringsbebyggelse 

med inntil henholdsvis (A) 500, (B) 700 og (C) 900 enheter (hovedalternativet). 

 

 
 

Figur 1. Planområdet for Vestlia reiselivsområde ligger sør for Geilo i Hol kommune. 
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Denne utredningen tar utgangspunkt i forvaltningsmålene nedfestet i naturmangfoldloven 

(nml). Kunnskapsgrunnlaget er vurdert til godt, slik at «føre-var-prinsippet» ikke kommer til 

anvendelse. Omtalen av naturmiljøet, og naturen sitt mangfold, tar hensyn til samlet 

belastning i plan- og influensområdet, og det er foreslått avbøtende tiltak for å avgrense 

skader på naturmiljøet (nml §§ 4-12).   

 

 
 

Figur 2. Avgrensning av planområdet for Vestlia reiselivsområde, sist oktober 2019 (Opus Bergen AS). 

 

 
 

Figur 3. Planområdet for Vestlia reiselivsområde fotografert fra nord mot sør. Til høyre i bildet ligger Veslefjorden, og til 

venstre passerer Skurdalsvegen. Foto: Opus Bergen AS. 
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Figur 4. Øverst: Planområdet for Vestlia reiselivsområde omfatter alpinanlegg, ski- og turløyper, hotell- og fritidsbebyggelse i 

form av selveier og utleiehytter samt store utmarksområder i skogsterreng. Planområdets plassering er grovt markert med 

rød ellipse (kilde: https://kart.1881.no/). Nederst: Utsnitt av kommunedelplan for Geilo (2010). Lys brun farge viser alpin-

område og aktivitetsområde (A) og reiselivsområde (R). Omtrentlig planavgrensning for Vestlia reiselivsområde er vist med 

rød stiplet linje. Gjeldende planavgrensning framgår av figur 2. 

https://kart.1881.no/


Konsekvensutredning 

10 

1.2 DEFINISJONER OG BEGREP 
 

   
Naturmangfold: Biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et 
resultat av menneskers påvirkning (nml). Temaet omfatter naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske 
(ferskvann) og marine (brakkvann og saltvann) system, inkludert livsforutsetninger (vannmiljø, jordmiljø) knyttet til disse. 

Biologisk mangfold: Mangfoldet av økosystem, arter og genetiske variasjoner innenfor artene, og de økologiske 
sammenhengene mellom disse komponentene (nml). 

Naturtype: Ensartet type natur som omfatter alle levende organismer og de miljøfaktorene som virker der, eller spesielle 
typer naturforekomster som dammer, åkerholmer eller liknende, samt spesielle typer geologiske forekomster.  

Vilt: Naturlig viltlevende landpattedyr, fugler, krypdyr og amfibier (nml). 

Planområde: Område som fysisk kan bli berørt av tiltaket. 

Influensområde: Område som kan bli påvirket av tiltaket, inkluderer planområdet. 

Lokalitet: Mindre og enhetlige områder innenfor planområdet/influensområdet. 

                                                                                                                           Naturmangfoldloven (§ 3), Statens Vegvesen, håndbok V712 (2014) 

 

 

 

 

1.3 OVERORDNEDE PLANER OG RETNINGSLINJER 

Statlige planretningslinjer (SPR) er nasjonale forventninger til planlegging som kommunen skal 

legge til grunn i sin planlegging. Dette er hjemlet i plan- og bygningsloven (pbl) § 6-2.  

Lover og forskrifter som i hovedsak vedrører tema naturmangfold, er: 

• Plan- og bygningsloven 

• Naturmangfoldloven 

• Viltloven m/forskrifter 

• Vannforskriften 

Føringer på regionalt/fylkesnivå: 

• Regional planstrategi for Buskerud 2017-2020  

• Regional plan for Hardangervidda (2011-2025) 

Føringer på lokalt/kommunalt nivå: 

• Kommunedelplan Geilo (2010) 

• Kommuneplanens arealdel (2014-2025)  

• Kommuneplanens samfunnsdel (2010-2022) 

• Handlingsplan for stier og løyper 2017-2021 
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1.4 NATURMANGFOLD I AREALPLANLEGGINGEN 

Nedbygging av viktige leveområder for planter og dyr gir reduksjon av biologisk mangfold, 

både lokalt, nasjonalt og globalt. Arealendringer, utenom skogbruks- og jordbruksaktivitet, er 

den viktigste faktoren som negativt påvirker det biologiske mangfoldet og arters risiko for å 

dø ut (Henriksen & Hilmo 2015).  

Arealplanlegging skal søke å opprettholde og ivareta naturmangfold, økologiske sammen-

henger og landskapsverdier, slik at større områder og større kjeder med grønnstruktur er 

tilstede og sikrer arter mulighet til spredning og forflytning. Dette krever at en ser på større 

områder enn bare selve planområdet. Gjennom kartleggingsprosjekt får man identifisert 

viktige områder for biologisk mangfold. Formålet med foreliggende konsekvensutredning for 

Vestlia er nettopp å framskaffe kunnskap om naturverdiene i plan- og influensområdet, og 

samtidig vise hvordan tiltaket potensielt vil kunne påvirke disse verdiene. 
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2. UTBYGGINGSALTERNATIV 

Tre utbyggingsalternativ skal utredes for Vestlia reiselivsområde utenom 0-alternativet, jf. 

Planprogrammet samt kart over alpin- og aktivitetsområde i KDP Geilo (2010) (figur 5).  

Det er vurdert hva som vil være sannsynlig utforming/lokalisering av formål dersom en skulle 

planlegge for henholdsvis inntil 500, 700 og 900 enheter. Det er også lagt til grunn ABC-prin-

sippet (Asplan Viak 2007), som handler om å lokalisere rett virksomhet på rett sted, dvs. 

høyest utnyttelse i nord og vest av det aktuelle planområdet, nær eksisterende tilbud (figur 

6). Planprogrammet uttaler: «Kommunedelplanens fordeling av 70 % fritidsenheter for utleie 

og 30 % fritidsenheter for salg legges til grunn for alle utbyggingsalternativene (alternativ A, 

B og C)». Dette premisset er senere erstattet av kravet om at 70 % av fritidsboligene skal 

tilrettelegges for utleie, og 80 % av disse skal ikke overstige 100 m2. En ser for seg et utbyg-

gingsprinsipp med fortettet utbygging av mindre enheter i nedre deler av planområdet (til-

rettelagt for utleie), og frittliggende enheter høyere opp i terrenget. 

Alternativ A omfatter begrenset utbygging og fortetting i tilknytning til eksisterende bebyg-

gelse og veinett lengst nord i planområdet. Alternativ B innebærer utbygging av alpinanlegg, 

turistanlegg, fritidsboliger/leiligheter og næringsvirksomhet noe høyere opp i planområdet. 

Alternativ C innebærer enda høyere arealutnyttelse, og mer omfattende utbygging, spesielt i 

retning mot sør. De ulike alternativene utdypes nedenfor. 

 
 

Figur 5. Reiselivsområder og formålsgrenser i henhold til kommunedelplan for Geilo (2010). Plangrense i Vestlia er vist med 

svart strek (kilde: Opus Bergen AS). 
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Figur 6. Sentralitet i Vestlia, vist med lilla skravur, jf. ABC-prinsippet (Asplan Viak 2007). Plangrense er vist med svart strek 

(kilde: Opus Bergen AS). 

 

2.1 0-ALTERNATIVET 

«0-alternativet tar utgangspunkt i dagens faktiske situasjon, samt forventede endringer i 

planområdet uten tiltaket i analyseperioden» (sitat fra Planprogrammet). Planområdet berør-

es i større eller mindre grad av ni reguleringsplaner, og domineres av hyttefelt, hotell og alpin-

anlegg, sykkeltracks, mm., spesielt i nordre og sentrale deler (figur 7-8). 

Utsjekk i felt våren 2019 viser at det meste av potensialet i eksisterende reguleringsplaner 

som berører Vestlia er bygget ut. De fleste planene er, eller er i ferd med å bli, realisert. I 

Vestlia vest del 1 (1995) er i alt 14 tomter ikke bebygget, hvorav 8 bygg er vist med kontur på 

gjeldende kart (geo.ngu.no, 2014). I Økle hyttegrend (2005) er 1 tomt/bygg ikke realisert. I 

Uthusslåtta II (2010) er 2 tomter/bygg ikke påbegynt. I Uthusslåtta (2007) er samtlige tomter 

utbygget eller gravd ut. 

Ved 0-alternativet vil Vestlia framstå om lag som i dag, med reiselivsvirksomhet, hytter, heiser 

og nedfarter sentralt og nord i området, mens arealene i sørvest og i øst vil domineres av 

naturlig vegetasjon og skrenter. 
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Figur 7. 0-alternativet: Øverst: Realisering av Uthusslåtta II pr. mai 2019. Tidligere etablert hyttefelt skimtes i bakgrunnen 

(foto: Opus Bergen AS). Midten t.v.: Heis og nedfart i Vestlia pr. februar 2019 (kilde: google.maps/streetview). Midten t.h.: 

Vestlia sykkelpark (https://vestlia.no/ aktiviteter/ bikepark/ 2019). Nederst: Utbredelse/omfang av 0-alternativet i Vestlia vist 

på ortofoto. Plangrense er vist med svart strek (kilde: Opus Bergen AS). 
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Figur 8. 0-alternativet: Utbredelse/omfang av 0-alternativet i Vestlia, sammenholdt med sentralitet (lilla skravur) i henhold 

til ABC-prinsippet i Asplan Viaks analyse (2007). Plangrense er vist med svart strek (kilde: Opus Bergen AS). 

 

2.2 ALTERNATIV A 

«En begrenset utbygging av turistanlegg, fritidsboliger/leiligheter og næringsbebyggelse i nær 

tilknytning til eksisterende bebyggelse og veinett i området. Det tillates etablering av totalt 

inn-til 500 enheter» (sitat fra Planprogrammet). Næring for å betjene enhetene tillates, uten 

å konkurrere med Geilo sentrum. Det etableres ingen nye alpinanlegg. Hotellnæring er lite 

sann-synlig uten ytterligere alpintraseer og heiser (figur 9-10). 
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Figur 9. Alternativ A: Utnyttelsesgrad i ulike delfelt i Vestlia sammenholdt med avgrensning av reiselivsområder, jf. kommune-

delplan for Geilo (2010). Ingen nye alpinløyper eller skitrekk. Plangrense er vist med svart strek (kilde: Opus Bergen AS). 

 

 

Figur 10. Alternativ A: Plassering, og utnyttelsesgrad, av ulike delfelt i Vestlia sammenholdt med sentralitet i henhold til ABC-

prinsippet i Asplan Viaks analyse (2007). Plangrense er vist med svart strek (kilde: Opus Bergen AS). 
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2.3 ALTERNATIV B 

«Utbygging av alpinanlegg, turistanlegg, fritidsboliger/leiligheter og næringsvirksomhet. Nød-

vendig teknisk infrastruktur og adkomstveier til ny bebyggelse etableres. Det tillates etabler-

ing av totalt mellom 500 og 700 nye enheter innenfor planområdet» (sitat fra Planprogram-

met). Alternativ B kan inneholde næring, inkludert eventuelt hotell, og åpner for ny heis øst i 

planområdet i form av Kikutgondolen med tilhørende nedfarter. Den knyttes opp mot eksi-

sterende infrastruktur i Kikutområdet sørøst for planområdet. Alternativet kan gi rom for for-

bedring, og eventuell utvidelse, av det eksisterende sykkeltilbudet sommerstid (figur 11-12). 

 

Figur 11. Alternativ B: Utnyttelsesgrad i ulike delfelt i Vestlia sammenholdt med avgrensning av reiselivsområder, jf. kommune-

delplan for Geilo (2010). AIpinløyper og skitrekk er planlagt i øst/sørøst. Svart strek viser plangrense (kilde: Opus Bergen AS). 

 



Konsekvensutredning 

18 

 

Figur 12. Alternativ B: Plassering, og utnyttelsesgrad, av ulike delfelt i Vestlia sammenholdt med sentralitet i henhold til ABC-

prinsippet i Asplan Viaks analyse (2007). Planlagte alpinløyper og skitrekk er vist med grå farge (kilde: Opus Bergen AS). 

 

2.4 ALTERNATIV C 

«Maksimal utnyttelse av området som reiselivsdestinasjon, inkludert tilrettelegging for turist-

anlegg, fritidsboliger/leiligheter, næringsvirksomhet, alpinanlegg og øvrige anlegg for rekrea-

sjon og aktivitet. Nødvendig teknisk infrastruktur og adkomstveier til ny bebyggelse etableres. 

Det tillates etablering av totalt mellom 700 og 900 nye enheter innenfor planområdet» (sitat 

fra Planprogrammet). Alternativ C inkluderer eventuelt hotell. Bebyggelsen konsentreres til 

nordre og midtre deler av feltet, med fritidsleiligheter i blokk nær inngangen til området og 

frittliggende fritidsbebyggelse noe høyere oppe i lia. Alternativet tilrettelegger for Kikutgondol 

og barnetrekk i øst, med tilhørende nedfarter, samt heis og nye nedfarter helt i vest mot Økle. 

Sistnevnte muliggjør bratte «svarte» løyper, noe som vil komplettere Geilo sitt utbud av ned-

farter. Sykkeltilbudet vil styrkes med nye løyper for ulike ferdighetsnivå. Næring vil kunne 

omfatte blant annet betjening av enheter, hotell og dagligvarehandel for å motvirke trafikk-

økning mot Geilo sentrum (figur 13-14). 
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Figur 13. Alternativ C: Utnyttelsesgrad i ulike delfelt i Vestlia sammenholdt med avgrensning av reiselivsområder, jf. kom-

munedelplan for Geilo (2010). AIpinløyper og skitrekk er planlagt både øst/sørøst og sørvest i planområdet. Svart strek viser 

plangrense (kilde: Opus Bergen AS). 

 

 

Figur 14. Alternativ C: Plassering, og utnyttelsesgrad, av ulike delfelt i Vestlia sammenholdt med sentralitet i henhold til ABC-

prinsippet i Asplan Viaks analyse (2007). Planlagte aIpinløyper og skitrekk er vist med grå farge i øst/sørøst og sørvest. Svart 

strek viser plangrense (kilde: Opus Bergen AS). 
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3. DATAGRUNNLAG OG METODE 

3.1 PLANPROGRAM 

Planprogram for «Vestlia Reiselivsområde» i Hol kommune, datert 31. januar 2013, beskriver 

utredningstema naturmiljø som følger:  

 

Naturmiljø 

Håndbok 140 angir at naturmiljø «omhandler naturtyper og artsforekomster som har 
betydning for dyr og planters levegrunnlag, samt geologiske elementer». 
 

Tiltakets konsekvenser for biologisk mangfold skal utredes med utgangspunkt i 
eksisterende kunnskap og nye registreringer. Naturtyperegistrering gjennomføres i 
planområdet i tråd med metodikk i Direktoratet for naturforvaltnings håndbok 13. 
Tiltakets konsekvenser for registrerte leveområder og trekkveier for vilt skal vurderes. 
Konsekvensutredningen for tema naturmiljø skal forholde seg til følgende tre nivåer: 
 

1. Artsnivå. Konsekvenser for enkeltarter, herunder vilt og eventuelle rødlistearter i 
influensområdet. 

2. Leveområdenivå. Konsekvenser for registrerte naturtyper og lokaliteter med potensial som leveområder 
for viktige arter, herunder rødlistearter. 

3. Landskapsøkologisk nivå. Tiltakets konsekvenser for biologisk mangfold vurderes på et overordnet 
landskapsøkologisk nivå. Det skal vurderes hvorvidt tiltaket bidrar til en fragmentering av større 
sammenhengende områder, og det skal fremgå hvorvidt en realisering av planen vil påvirke inngrepsfrie 
naturområder (INON). 

 

Nye registreringer mht. biologisk mangfold innenfor planområdet skal illustreres i kart. 
      

 

Foreliggende konsekvensutredning for naturmangfold legger til grunn metodikken som er 

beskrevet i Håndbok V712 (Statens vegvesen 2014). Dette er en nyere utgave av Håndbok 140 

(Statens vegvesen 2006) som planprogrammet refererer til. Vi har samtidig funnet det 

formålstjenlig å bruke begrepet naturmangfold som utredningstema i stedet for naturmiljø. 

3.2 DATAGRUNNLAG 

Innledningsvis er det gjort en vurdering av foreliggende kunnskap om plan- og influens-

området, basert på gjennomgang av litteratur, tilgjengelig informasjon i ulike GIS-databaser 

samt kontakt med fylkesmannens miljøvernavdeling, Hol kommune og lokalkjente ressurs-

personer. Hovedkilden for arealinformasjon om planområdet har vært nettstedet Kilden 

(http://www.kilden.nibio.no/). Informasjon om berggrunn og løsmasser er hentet fra Norges 

geologiske undersøkelser (http://www.ngu.no/no/hm/Kart-og-data/), mens informasjon om 

naturtyper, viltområder, sårbare og truete arter er hentet fra Naturbase (http://www.natur-

base.no/), Artskart (http://artskart.artsdatabanken.no/) og Miljøstatus (http://www.miljo-

status.no/kart/). Det er videre innhentet informasjon fra Vann-nett.no. Med utgangspunkt i 

eksisterende kunnskap, tiltakets karakter og omfang, samt kravene vedtatt i planprogram-

met, har det blitt gjennomført supplerende feltundersøkelser. På en skala fra 0 til 3 (jf. 

Brodtkorb & Selboe 2007), vurderes kunnskapsgrunnlaget som «godt» (3). 
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3.3 FELTUNDERSØKELSER OG AVGRENSING AV DELOMRÅDER 

Feltundersøkelsene ble utført 26. september 2012 av Joanne Inchbald og Marie Bjelland og 

supplert 10. og 23. september 2016 og 20. mai 2017 av Ole Kristian Spikkeland. Det ble foku-

sert på kartlegging av naturtyper, vegetasjonstyper, viltområder og rødlistearter. I tillegg ble 

det samlet inn noen prøver av moser og lav, som har blitt artsbestemt av dr.scient. Torbjørg 

Bjelland, Rådgivende Biologer AS. Planområdet ble først undersøkt på et overordnet nivå. 

Deretter ble det avgrenset delområder innen de ulike registreringskategoriene (se tabell 1-2), 

der mer grundige undersøkelser ble utført. Ved de botaniske registreringene ble det lagt vekt 

på hvorvidt arten var dominerende eller bare et innslag. Innsamlet materiale ble artsbestemt 

ved hjelp av Norsk flora (Lid & Lid 2005). Hvert delområde, samt viktige naturelement, ble 

registrert med GPS og fotografert. 

3.4 VURDERING AV VERDI, OMFANG OG KONSEKVENS  

Denne konsekvensutredningen for naturmangfold legger til grunn metodikken for ikke-

prissatte konsekvenser beskrevet i Håndbok V712 (Statens vegvesen 2014): (1) Registrering 

og vurdering av verdi; (2) omtale av tiltaket sitt omfang og (3) samlet konsekvensvurdering 

(figur 15). En slik framgangsmåte vil gjøre analyser, konklusjoner og tilrådinger mer objektive, 

lettere å forstå og mer sammenliknbare.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

           

         

   
 

Figur 15. Sammenhengen mellom verdi, omfang og konsekvens. 
Innledningsvis blir delområdets verdi (tilstand) uten tiltaket omtalt. 
Deretter vurderes graden av endring (omfang) i forhold til alternativ 
0. Til sist blir fordeler og ulemper sammenstilt i en konsekvensvifte 
(figur 19) for å gi konsekvensgrad (kilde: Statens Vegvesen 2014). 

       

3.4.1 VERDIVURDERING 

Med verdi menes hvor verdifullt et område eller miljø er, med utgangspunkt i nasjonale mål 

for det aktuelle fagtema. Begrepet er knyttet til verdier som ikke lar seg måle i kroner og øre, 

og er et redskap for å kunne vurdere forvaltningsprioritet og bevaringsstrategi. Hvert del-

område er vurdert etter en tre-delt skala fra liten til stor verdi, jf. figur 17. Verdikriteriene er 
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gitt i tabell 1. For vurdering av natur- og vegetasjonstyper spiller DN-håndbok 13 (2007), 

Vegetasjonstyper i Norge (Fremstad 1997) og Truete vegetasjonstyper i Norge (Fremstad & 

Moen 2001) en sentral rolle. Kriteriene i disse håndbøkene ligger også til grunn for kartlegg-

ing og forvaltning av områder som er viktige for biomangfoldet på kommunalt nivå (figur 16). 

Funksjonsområder for vilt er vurdert med bakgrunn i metodikken i DN-håndbok 11 (2000), 

som beskriver hvordan viltområder skal vektes med hensyn til artens verdi, funksjonsområd-

ets verdi for arten og trusselnivå for artens funksjonsområde. Vekttallene gis på en skala fra 1 

til 5, der 5 er høy nasjonal/internasjonal verdi. Områder med forekomst av prioriterte arter, 

jf. Forskrifter om prioriterte arter (Miljødirektoratet 2013), eller med forekomst av nasjonalt 

prioriterte naturtyper, jf. Forskrift om utvalgte naturtyper (Direktoratet for naturforvaltning 

2011), vil vektes mer enn de resterende kriteriene i en verdisammenheng.  

 

 

Kriterier som brukes for kartlegging og verdisetting av naturtyper og vegetasjonstyper, jf. DN-håndbok 13 (2007): 

• Funksjonsområde for rødlistearter (verdien øker med antall og trusselgrad) 

• Område for truete vegetasjonstyper 

• Kontinuitetsområde (verdien øker med miljøets alder)  

• Artsrike naturtyper 

• Sjeldne naturtyper (nasjonalt og regionalt) 

• Viktig biologisk funksjon 

• Spesialiserte arter og samfunn 

• Naturtyper med høy produksjon  

• Sterk tilbakegang  

• Grad av tekniske inngrep (tekniske inngrep reduserer verdien) 
 

Truete vegetasjonstyper (Fremstad & Moen 2001) er vurdert på grunnlag av: 

• Vegetasjonstypens forekomst og utbredelse 

• Representasjon i verneområde 

• Risiko for prosesser som virker negativt på de virksomme faktorer og følgene av disse    
  

Kategorier for rødlistearter (Norsk Rødliste for arter 2015): 

EX: Utdødd  
EW: Utdødd i vill tilstand 
RE: Regionalt utdødd 
CR: Kritisk truet 
EN: Sterk truet 
VU: Sårbar 
NT: Nær truet 
DD: Datamangel 

 

Figur 16. Kriterier brukt ved beskrivelse og verdisetting av natur- og vegetasjonstyper, hentet fra DN-håndbok 13 (2007) og 
Fremstad (1997). I tillegg vises en oversikt over de ulike kategoriene i Norsk Rødliste for arter (Henriksen & Hilmo 2015). 

 

  



 
Naturmangfold 

23 

                    Tabell 1. Kriterier for vurdering av verdi av naturmangfold. 
 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Landskapsøkologiske 

sammenhenger 

Kilde: States vegvesen, håndbok 

V712 (2014) 

Områder uten landskapsøkologisk 

betydning   

Områder med lokal eller regional 

landskapsøkologisk funksjon 

Areal med noe sammenbindings-

funksjon mellom verdisatte 

delområder (f.eks. naturtyper) 

Grøntstruktur som er viktig på 

lokalt/regionalt nivå 

Områder med nasjonal 

landskapsøkologisk funksjon 

Areal med sentral sammenbindings-

funksjon mellom verdisatte 

delområder (f.eks. naturtyper) 

Grøntstruktur som er viktig på 

regionalt/nasjonalt nivå 

Vannmiljø/miljøtilstand 

Kilde: States vegvesen, håndbok 

V712 (2014) 

Vannforekomster i tilstandsklasse svært 

dårlig eller dårlig 

Sterkt modifiserte forekomster 

Vannforekomster i 

tilstandsklassene moderat eller 

god/lite påvirket av inngrep  

Vannforekomster nær naturtilstand 

eller i tilstandsklasse svært god  

Verneområder, nml. Kap. V 

Kilde: States vegvesen, håndbok 

V712 (2014) 

- Landskapsvernområder (nml § 

36) uten store naturfaglige 

verdier 

Verneområder (nml §§ 35, 37, 38 og 

39) 

Naturtyper på land og i 

ferskvann 

Kilde: DN-håndbok 13 (2007), 

Lindgaard & Henriksen (2011) 

Areal som ikke kvalifiserer som viktig 

naturtype 

Naturtyper i verdikategori C 

(lokalt viktig), herunder utvalgte 

naturtyper i verdikategori C 
(lokalt viktig) 

Naturtyper i verdikategori B (viktig) 

og A (svært viktig), herunder 

utvalgte naturtyper i verdikategori B 

(viktig) og A (svært viktig) 

Naturtyper i saltvann 

Kilde: DN-håndbok 19 (2007) 

Areal som ikke kvalifiserer som viktig 
naturtype  

Lokaliteter i verdikategori C 
(lokalt viktig) 

Lokaliteter i verdikategori B (lokalt 
viktig) og A (svært viktig) 

Viltområder 

Kilde: States vegvesen, håndbok 

V712 (2014),  

DN-håndbok 11 (2000) 

 Ikke vurderte områder (C-verdi) 

 Viltområder og vilttrekk med viltvekt 1 

Viktige viltområder (B-verdi) 

Viltområder og vilttrekk med 

viltvekt 2-3 

Svært viktige viltområder (A-verdi) 

Viltområder og vilttrekk med 

viltvekt 4-5 

Funksjonsområder for fisk 

og andre ferskvannsarter 

Kilde: States vegvesen, håndbok 

V712 (2014) 

Ordinære bestander av innlandsfisk, 

ferskvannsforekomster uten kjente 

registreringer av rødlistearter  

Verdifulle fiskebestander, f.eks. 

laks, sjøørret, sjørøye, harr mfl.  

Vassdrag med gytebestandsmål/ 

årlig fangst av anadrome fiske-

arter < 500 kg 

Mindre viktige områder for 

elvemusling eller rødlistearter i 

kategoriene sterkt truet (EN) og 

kritisk truet (CR) 

Viktige områder for arter i 

kategoriene sårbar (VU) eller 

nær truet (NT) 

Viktige funksjonsområder for 

verdifulle bestander av ferskvanns-

fisk f.eks. laks, sjøørret, sjørøye, 

harr mfl.  

Nasjonale laksevassdrag 

Vassdrag med gytebestandsmål/ 

årlig fangst av anadrome fiskearter 

> 500 kg 

Viktige områder for elvemusling 

eller rødlistearter i kategoriene 

sterkt truet (EN) og kritisk truet (CR)  

Artsforekomster 

Kilde: States vegvesen, håndbok 

V712 (2014),  

Henriksen & Hilmo (2015) 

 

- Forekomster av nær truete arter 

(NT) og arter med manglende 

datagrunnlag (DD) etter 

gjeldende versjon av Norsk 

rødliste 

Fredete arter som ikke er 

rødlistet  

Forekomster av sårbare (VU), sterkt 

truete (EN) og kritisk truete (CR) 

arter etter gjeldende versjon av 

Norsk rødliste 

 

 
 

 

Figur 17. Verdivurdering på en skala fra liten til stor verdi (Kilde: Statens Vegvesen 2014). 

                           Liten                Middels               Stor 

|------------------|------------------|------------------| 

                       
(eksempel) 
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3.4.2 OMFANGSVURDERING 

Omfangsvurdering er et uttrykk for hvor stor positiv eller negativ påvirkning tiltaket har for et 

delområde. Inngrep som blir utført i anleggsperioden, skal inngå i omfangsvurderingen 

dersom de fører til varig endring av delområdene. Midlertidige påvirkninger blir beskrevet 

separat. Omfang av endring i de ulike delområdene vurderes langs en skala, fra stort negativt 

omfang til stort positivt omfang (figur 18). Omfanget vurderes i forhold til referansesitua-

sjonen, som er 0-alternativet. 

 

Figur 18. Skala for omfangsvurdering (Kilde: Statens Vegvesen 2014). 

 

3.4.1 KONSEKVENSVURDERING 
 

Med konsekvens menes de fordeler og ulem-
per et definert tiltak vil medføre i forhold til 
alternativ 0.  

Ved å sammenholde verdien av delområdet 
med omfanget av tiltakets påvirkning på del-
området, kommer konsekvensen fram. Dette 
kan gjøres ved bruk av konsekvensvifta vist i 
figur 19. Sammenstillingen skal vises på en ni-
delt skala fra meget stor negativ konsekvens 
til meget stor positiv konsekvens.  

Etter konsekvensvurdering for hvert delom-
råde, blir konsekvensen for hvert alternativ 
sammenstilt. 

 

 

Figur 19. Konsekvensvifte (Kilde: Statens Vegvesen 2014). 



Naturmangfold 

25 

3.5 REGISTRERINGSKATEGORIER 

Kartlegging av naturmangfold er i denne rapporten knyttet til tre nivå; landskapsnivå, lokali-

tetsnivå og enkeltforekomster. Innen hvert nivå finnes flere registreringskategorier, jf. tabell 

2. På denne måten får en fram både enkeltforekomster, enkeltområde, sammenhengen mel-

lom de ulike enkeltområdene og grønnstrukturer som binder disse sammen. 

 

Tabell 2.  Registreringskategorier for fagtema naturmangfold (Håndbok V712, Statens vegvesen 2014). 

1. Landskapsnivå                                                            Merknad 

Registreringskategorier: 
Landskapsøkologiske sammenhenger  

 
Sammenhengen mellom registrerte enkeltområder, samt 
grønnstrukturen som binder disse sammen  

Vannmiljø/ miljøtilstand  Miljøtilstand som grunnlag for biologisk mangfold, baserer seg 
på klassifisering etter Vannforskriften   

2. Lokalitetsnivå 

Registreringskategorier: 
Verneområder (nml. Kap. V) 

 
Områder formelt vernet etter naturmangfoldloven  
 

Naturtyper på land og i ferskvann Inkluderer utvalgte naturtyper, rødlistete naturtyper (NiN), 

prioriterte arter og rødlistearter som finnes i naturtypene samt 

lokalt, regionalt og nasjonalt viktige naturtyper 

Naturtyper i saltvann Inkluderer eventuelle utvalgte naturtyper, prioriterte arter og 
rødlistearter som forekommer i naturtypeomådene 

Viltområder Leveområder og trekkveier for vilt av forvaltningsmessig 
betydning. Inkluderer amfibier, krypdyr, fugl og pattedyr 

Funksjonsområder for fisk og andre 
ferskvannsarter 

Funksjonsområder som gyteområder, oppvekstområder, 
flaskehalsområder og vandringsområder. Elveløp og innsjøavsnitt 
med biologisk funksjon  

3. Enkeltforekomster 

Registreringskategorier: 
Artsforekomster 

 
Inkluderer registreringer av arter med forvaltningsmessig 
betydning, men som ikke kommer inn under andre kategorier. 
Kan gjelde registrering av rødlisteart, prioritert art uten økologisk 
funksjonsområde, ansvarsart, fredet art eller art i utkantbestand  

 

 

3.6 AVGRENSING AV PLAN- OG INFLUENSOMRÅDET 

Planområdet, eller tiltaksområdet, er det området som kan bli fysisk berørt av tiltaket. Dette 

er likt for alle utredningskategoriene. Influensområdet inkluderer områder utenfor selve 

planområdet, som kan bli berørt av tiltaket, og vil variere mellom ulike tema og utrednings-

kategorier. Planområdet og influensområdet for Vestlia reiselivsområde er markert i figur 20. 

Planområdet for Vestlia reiselivsområde avgrenses i nord og nordvest av Geilo golfbane og av 

Bakkestølvegen, som gir adkomst til skianlegget. Mot nordøst inkluderes krysset mellom 

Skurdalsvegen (Fv40) og Stølsvegen, og i øst går grensen gjennom skogsområder like vest for 

bebyggelse og innmark langs Sveingardsgutu og Gamle Skurdalsvegen. Mot sør avgrenses 

planområdet av en rett linje som går fra om lag kote 900 og vestover forbi alpinbakkene mot 

Økle på ca. kote 1 090. Vestre avgrensing følger øst for åsryggen som går nordover fra Økle.  
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Influensområdet vil strekke seg noe utover planområdets grenser. Bredden vil variere med 

lokale topografiske forhold og ulike biologiske fagtema. Sonen vil være nokså smal for plante-

arter og små spurvefuglarter, og vesentlig bredere for store fuglearter og store pattedyrarter. 

I nord omfatter influensområdet hele Veslefjorden og østre deler av Ustedalsfjorden (765-766 

moh.), både fordi generelt økt aktivitet i Vestlia vil påvirke fuglelivet knyttet til dette våtmarks-

systemet, og fordi det i anleggs- og driftsperioden vil være risiko for forurensning og utslipp 

av finpartikler til Ustedalsvassdraget. Vassdraget Usteåne har sterkt redusert vannføring 

(pålagt minstevannføring 0,2 m3/s) som følge av tidligere kraftutbygging og preges i dag av 

gjengroing. I øst og sørøst er influensområdet avgrenset ved hyttefeltene ved Ivarstølen og 

Kikut. I sør og vest følger grensen skogsterreng hvor det blant annet forekommer orrfugl og 

hjortevilt. 

 

 

Figur 20. Avgrensing av plan- og influensområdet for Vestlia reiselivsområde. 
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4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

Vestlia ligger om lag 1,5 km sør for Geilo sentrum i Hol kommune, Buskerud og er eksponert 
mot nord. Planområdet består dels av bebygde områder med alpinanlegg, ski- og turløyper, 
hotell, fritidsbebyggelse (selveier- og utleiehytter), helikopterlandeplass, nedlagt skytebane 
og kraftlinjetrasé, og dels av utmarksområder. Sistnevnte omfatter blandingsskog og myr-
områder nederst og nokså homogen bjørkeskog øverst (figur 4). Høydeforholdene spenner fra 
ca. 770 moh. langs Bakkestølvegen i nord til ca. 1 085 moh. ved toppen Økle lengst i sørvest.  

4.1 NATURGRUNNLAGET 

Mesteparten av planområdet ligger i landskapsregion 11; Øvre dal- og fjellbygder i Oppland 
og Buskerud, underregion 11.4 Indre Øvre Hallingdal. De høyestliggende områdene mot sør 
tilhører landskapsregion 14; Fjellskogen i Sør-Norge, underregion 14.9 Tunhovd (Puschmann 
2005).  Berggrunnen ligger i en sone med næringsfattig ryolitt, ryodacitt, dacitt og keratofyr, 
som strekker seg fra nord til sør gjennom østre del av Hol kommune. I vest gjennomløpes 
planområdet av en smal nord-sørgående sone med uspesifiserte vulkanske bergarter (figur 
21). Planområdet befinner seg over marin grense. Løsmassene er dominert av morene, hvor 
mektigheten er størst i lavereliggende områder. Her inngår også partier med torv og myr. Mot 
Økle i sørvest opptrer stedvis bart fjell i dagen, og i bratthenget nedenfor finnes en del 
rasmateriale (figur 21). Bonitetskartet (figur 22) viser at mesteparten av planområdet består 
av uproduktiv skog og åpen jorddekt fastmark (alpinanlegg). Lengst i nordvest og nordøst 
opptrer blandingsskog av lav bonitet i veksling med myr.  

Hol er en typisk innlandskommune med et kjølig og tørt klima. På Geilo faller det gjennom-
snittlig 829 mm pr. år, med april som den tørreste måneden (35 mm) og august-oktober som 
de våteste månedene (93-94 mm). Gjennomsnittstemperaturen for året ligger på 1 oC og er 
høyest i juli (16,5 oC) og lavest i januar (-5,5 oC) (eklima.no). 

 

  

 

Figur 21. Venstre: Berggrunnen i Vestlia er dominert av næringsfattig ryolitt, ryodacitt, dacitt og keratofyr (fiolett). Høyre: 
Løsmassedekket er dominert av morene (grønn), og i lavestliggende områder av torv og myr (brun) (kilde: http://www.ngu. 
no/no/hm/Kart-og-data/). Planområdet er grovt markert med ellipse. 

Planområdet tilhører den nordboreale vegetasjonssonen, men grenser mot den alpine vege-

tasjonssonen lengst i sørvest (Moen 1998). Den nordboreale vegetasjonssonen er dominert 

http://www.ngu.no/no/hm/%20Kart-og-data/
http://www.ngu.no/no/hm/%20Kart-og-data/
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av bjørkeskoger med noe innslag av bartrær, og avgrenses mot høyden av den klimatiske 

skoggrensen. Mens vegetasjonssoner hovedsakelig gjenspeiler forskjeller i temperatur, spes-

ielt sommertemperatur, henger vegetasjonsseksjoner sammen med graden av oseanitet, der 

fuktighet og vintertemperaturer er de viktigste klimafaktorene. Planområdet ligger i over-

gangsseksjonen (OC), hvor plantelivet er preget av østlige trekk, men hvor også svakt vestlige 

innslag forekommer (Moen 1998). 

 

 
 
Figur 22. Bonitetskart: Arealkategoriene uproduktiv skog og åpen jorddekt fastmark (alpinanlegg) dominerer i mesteparten 
av planområdet. Lengst i nordvest og nordøst opptrer blandingsskog av lav bonitet i veksling med myr (kilde: http://www. 
kilden.nibio.no/). Planområdet er grovt markert med ellipse. 
 

4.2 GENERELLE TREKK VED PLANOMRÅDET 

Planområdet i Vestlia omfatter betydelige utmarksarealer i sørøst og sørvest, men også 

områder som er bebygde eller påvirket på andre måter (jf. figur 4). Arealene befinner seg i sin 

helhet under tregrensa, mellom ca. kote 770 og kote 1 085. Lav-, mose- og lyngvegetasjon 

dominerer skogbunnen. Blåbærskog (A4, jf. Fremstad 1997), blåbær-krekling-utforming (A4c), 

er klart vanligste vegetasjonstype i planområdet sett under ett, med fjellbjørk som dominer-

ende treslag. Lengst i sør er tresjiktet glissent. Her dominerer dvergbjørk og einer busksjiktet, 

mens blåbær er vanligst i feltsjiktet. Områdene utenom alpintraséne har god kontinuitet i 

tresjiktet. Einer danner stedvis tett busksjikt, mens furumose (Pleurozium schreberi) dominer-

er bunnsjiktet mange steder. Også vegetasjonstypen småbregneskog-fjellskog-utforming 

(A5c) dekker store arealer i Vestlia. I nordvestre deler av planområdet opptrer en del osp, og 

http://www/
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i lavereliggende områder i nord og øst inngår mye furu. Lokalt finnes også gran, både enkeltvis 

og i små felt. Andre registrerte treslag er; rogn, selje, gråor, hegg, dvergbjørk, ørevier og 

ubestemte vierarter. Vegetasjon på vegkanter og annen skrotemark (I2, jf. Fremstad 1997), 

burot-utforming (I2b), er vanligste vegetasjonstype i alpintraseene. Innenfor planområdet er 

det for øvrig en viss variasjon i vegetasjonen som trolig skyldes både vekslende beitetrykk og 

aktivitet tilknyttet alpinbakken. I kulturpåvirkede områder er det større innslag av gras og 

urter. Lyngvegetasjon avtar typisk der det er husdyrbeite og annen kulturpåvirkning. Langs 

bekkedrag bærer vegetasjonen mer preg av småbregneskog-fjellskog-utforming (A5c) enn 

blåbær-krekling-utforming (A4c). Under de bratteste partiene sørvest i planområdet opptrer 

både rasmark (F1) og høgstaudebjørkeskog (C2). Ellers finnes noe fattig fastmattemyr (K3) øst 

og nordøst i planområdet (figur 23). De største inngrepene i Vestlia er alpinanlegg m/heiser, 

nedfartstraseer og bygningsmasse samt hytter, hotell, annen bebyggelse, veianlegg, parker-

ingsplasser, kraftledningstraseer og helikopterbase. Det finnes også en nedlagt skytebane, 

hvor det er problematikk knyttet til forurenset grunn. For øvrig utnyttes arealressursene til 

beite, men i vesentlig mindre omfang enn tidligere. Flere sommer- og vinterløyper krysser 

dessuten området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figur 23. Fra Vestlia. Øverst: Store områder med rasmark opptrer under brattheng sørvest i planområdet (t.v.). Fattig 

myrområde nær Bakkestølvegen nordøst i planområdet (t.h.). Nederst: Gras- og urtedominert vegetasjon preger alpin-

traseene (t.v.). Blandingsskog med rikt utviklet busksjikt er vanlig øst i planområdet (t.h.). Foto: Opus Bergen AS. 
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5. VERDIVURDERING 

5.1 KUNNSKAPSGRUNNLAGET 

Det er ikke gjennomført systematisk kartlegging av naturtyper i Hol kommune, jf. DN-hånd-

bok 13 (2007), men H.I. Nesse kartla enkelte naturtypelokaliteter i kommunen i 2001. Ingen 

lokaliteter er avgrenset innenfor plan- og influensområdet i Vestlia. Lenger vest i Ustedalen 

ble imidlertid registrert rikmyrer og naturbeitemark, men uten at det foreligger utfyllende 

beskrivelser. Solvang (2002) har gjennomført viltkartlegging i Hol kommune etter DN-hånd-

bok 11. I Naturbase foreligger dessuten informasjon om viltarter av nasjonal forvaltnings-

interesse (figur 24). Foruten gjengivelse av konkrete artsobservasjoner, ligger de høyestlig-

gende delene av plan og influensområdet omkring Økle i sørvest innenfor plangrensen for 

Hardangervidda villreinområde. Ytterligere informasjon om leveområdene for villrein på 

Hardangervidda er gitt av Mossing & Heggenes (2010). Viktig oppdatert dokumentasjon om 

villreinproblematikk i forhold til andre arealbruksinteresser finnes også i Regional plan for 

Hardangervidda 2011-2025, som ble vedtatt av Buskerud fylkesting 8. desember 2011. 

Tidligere omfattet Naturbase informasjon om blant annet hjortevilt og spillplasser for skogs-

høns. I Vestlia var det inntegnet beiteområde for rådyr nordvest i plan- og influensområdet 

samt trekkvei for elg i sørøstre del av influensområdet. I dag viser Naturbase rasteområde for 

ande- og vadefugler i Veslefjorden. Nesten hele området befinner seg i influensområdet til 

Vestlia. Artskart lister opp en del registreringer av fugler, insekter, karplanter, moser, lav og 

sopp, de fleste i tilknytning til Veslefjorden. I tillegg er det innhentet informasjon fra fylkes-

mannens miljøvernavdeling, miljøvernleder i Hol kommune og lokalkjente ressurspersoner. 

Registrerte verdier i planområdet er oppsummert på kart i figur 37. 

 

Figur 24. Utskrift fra Naturbase pr. juli 2017 viser forekomst av arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Polygonet nederst til 

venstre viser plangrensen for Hardangervidda villreinområde. Like nord for planområdet i Vestlia (vist med svart, stiplet linje), 

og delvis innenfor, er et rasteområde for ande- og vadefugler inntegnet i Veslefjorden. Punktsymbol viser funn av arter av stor, 

eller særlig stor, nasjonal forvaltningsinteresse. Influensområdet er markert med rød, stiplet linje. 
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5.2 LANDSKAPSNIVÅ 

På overordnet nivå blir landskapsøkologiske sammenhenger, samt vannmiljøets tilstand i plan- 

og influensområdet, beskrevet. 

5.2.1 LANDSKAPSØKOLOGISKE SAMMENHENGER  

Med landskapsøkologiske sammenhenger forstår en her kompleks av registrerte naturtype-

lokaliteter, samt mellomliggende områder som binder disse sammen. Det er viktig at av-

standen mellom naturtypelokaliteter ikke blir for stor, slik at en unngår at det skapes hindre 

for spredning av artene, for eksempel gjennom fysiske barrierer. Dette krever at områder må 

sees i sammenheng, ikke bare innenfor selve planområdet, men også i influensområdet 

(Statens Vegvesen 2014).  

Planområdet i Vestlia grenser til Hardangerviddaplatået i sørvest, som er Nord-Europas største 

høyfjellsvidde. Hardangervidda har stort innslag av inngrepsfri natur og omfatter i tillegg det 

store verneområdet Hardangervidda nasjonalpark og tilliggende Skaupsjøen/ Hardanger-

jøkulen landskapsvernområde. Også på motsatt side av Ustedalen, i nordvestlig retning fra 

Vestlia, ligger et stort verneområde; Hallingskarvet nasjonalpark (figur 25). Hardangervidda 

har en rik og sammensatt fauna, med over 120 registrerte fuglearter og minst 21 pattedyr-

arter. En rekke arktiske plante- og dyrearter har sin sørligste utbredelse her. En karakterart i 

økosystemet på Hardangervidda er villrein, som har holdt til på vidda i minst 8 000 år. Reinen 

har utviklet nomadisk livsførsel som er tilpasset fjellets marginale forhold og store årstids-

variasjoner. Planområdet i Vestlia ligger helt i ytterkant av, og for det meste utenfor, det 

definerte leveområdet for villrein. 

Store deler av planområdet i Vestlia er ubebygd og for det meste dekket med skog. Dette øker 

områdets landskapsøkologiske verdi. Det finnes mest naturskog ut til hver side for alpin-

traseene i midtre og øvre høydelag (se figur 4). Disse arealene er leveområder for blant annet 

arealkrevende hjorteviltarter som elg og rådyr. Mange tråkk og andre sportegn viser at disse 

områdene har stor betydning. Alpintraseene vil i varierende grad representere barrierer for 

viltarter, både fordi områdene mangler skjulmuligheter i form av busk- og skogsvegetasjon, 

og fordi drift og bruk av anleggene medfører forstyrrelser på dagtid. Store skogområder vil 

ellers være viktige leveområder for orrfugl, lirype og rovfugler. De siste års utbygging av 

boenheter og infrastruktur i nordvestre del av planområdet har lokalt medført betydelig tap 

av leveområder for skoglevende vilt. Sammen med økt menneskelig aktivitet, og andre former 

for forstyrrelser, har dette skapt lokale barrierer for flere viltarter. Også veinettet represen-

terer barrierer for viltarter. Hjorteviltregisteret viser fem påkjørsler av rådyr langs Bakkestøl-

vegen og Fv40 Skurdalsvegen i perioden 2011-2018. 

Bekken fra Vesle Hakkesettjødne, som drenerer sentrale deler av Vestlia, vurderes å ha 

beskjeden landskapsøkologisk verdi. Store deler av den opprinnelige bekkekantvegetasjonen 

er fjernet, viktige partier av vannstrengen er flyttet, eller lagt i rør, og det er registrert foru-

rensningstilførsler til vassdraget. I influensområdet til planområdet har hovedvassdraget 

Usteåne til sammenligning betydelig større landskapsøkologisk verdi, selv om den opprinne-
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lige vannføringen er sterkt redusert, vassdraget er forurensningsbelastet og miljøet omkring 

vannstrengen er sterkt preget av så vel gjengroing som rekreasjonsbruk.   

I landskapsøkologisk sammenheng vurderes Vestlia til å ha middels verdi.  

 

 

 

 

 

Figur 25. Stort kart viser beliggenheten av verneområder etter naturmangfoldloven (vist med rød skravur), blant annet på 

Hardangervidda og Hallingskarvet. I tillegg vises forekomst av inngrepsfri natur (INON) pr. 2008, illustrert med ulike grønn-

farger. Lite kart viser utsnitt av det store kartet nær planområdet i Vestlia. Her er en buffersone med bredde 1 km inntegnet 

med gult omkring INON. Planområdet er litt upresist avmerket på dette kartet.  

 

 

                            Liten           Middels               Stor 
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5.2.2 VANNMILJØ/MILJØTILSTAND 

Planområdet i Vestlia (ID: 012-1924-R i Vann-nett) ligger i feltet til vassdragsnr. 012.CG4, som 

er en del av Drammensvassdraget. Bekken fra Vesle Hakkesettjødne, vannforekomst Vestlia, 

er pr. 2017 registrert med antatt moderat miljøtilstand. Ifølge Fylkesmannen i Buskerud 

(2013) skal det gjennomføres problemkartlegging på bakgrunn av påvirkningsformene bekke-

lukking og forekomst av ørekyt. I en lokal tiltaksanalyse (Vannregion Vest-Viken 2014) påpekes 

behovet for å avklare nærmere påvirkningen av bekkelukking langs alpinbakke ved hytte-

områder (figur 26). Vannet i bekken fra Vesle Hakkesettjødne er klassifisert som klart og kalk-

fattig (vanntype elv: TOC 2-5, vanntypeID: REM1211). Bekken er registrert med lengdeutstrek-

ning 3,22 km. Den nest største bekken i planområdet er navnløs og drenerer østlige deler av 

Vestlia. Denne bekken er mindre påvirket av inngrep, men berører heis og nedfarter i øvre 

partier samt skytebane og hyttefelt i nedre partier. I hoveddalføret er Usteåne (ID: 012-2827-

R i Vann-nett) en sterkt modifisert vannforekomst som følge av kraftutbygging. Vannføringen 

i dette opprinnelig brepåvirkete vassdraget er sterkt redusert, og det er pålagt slipp av minste-

vannføring 0,2 m3/s. Konsesjonsvilkårene er for tiden under revisjon. Biotopene langs Uste-

dalsfjorden og Veslefjorden preges av gjengroing. Det er bygd flere terskler, blant annet mel-

lom Ustedalsfjorden og Veslefjorden (figur 35). 

  

Figur 26. Bekken fra Vesle Hakkesettjødne følger vest for slalåmbakken i Vestlia og er registrert med moderat miljøtilstand. 
Deler av bekkeløpet er lukket i rør. Foto: Opus Bergen AS.  

På bakgrunn av moderat miljøtilstand i bekken fra Vesle Hakkesettjødne, og at Usteåne i 

hoveddalføret er en sterkt modifisert vannforekomst, vurderes tema vannmiljø/miljøtilstand 

i plan- og influensområdet til å ha liten til middels verdi. 
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5.3 LOKALITETSNIVÅ 

5.3.1 VERNEOMRÅDER (NML KAP. V)  

Det finnes ikke verneområder etter naturmangfoldloven, Kap. V, i Vestlia, og det er heller ikke 

foreslått verneområder her. Tema verneområder har liten verdi.  

 

 

 

5.3.2 NATURTYPER PÅ LAND OG I FERSKVANN  

Med utgangspunkt i feltundersøkelsene er én lokalitet i Vestlia skilt ut og kartlagt som egen 

naturtype, jf. DN-håndbok 13 (figur 27). Naturtypen beiteskog (D06) (lokalitet 1) er avgrenset 

vest for Kirkevoll nordøst i planområdet. Lokaliteten beskrives nærmere på neste side. 

I vestliggende, midtre deler av Vestlia opptrer dessuten elementer av naturtypen bjørkeskog 

med høgstauder (F04), lågurtutforming med spredte høgstauder. Under tvil er aktuelle fore-

komster ikke funnet tilstrekkelig konsentrerte og velutviklede til å kunne beskrives som egen 

naturtype etter DN-håndbok 13.   

Lokale forekomster av gammel bjørkeskog, og stedvis gamle ospetrær, er vurdert med tanke 

på å være naturtype gammel lauvskog (F07). Heller ikke disse bestandene er funnet å være 

tilstrekkelig velutviklet til å kunne beskrives som egen naturtype. 

I bratte parti av terrenget i vestliggende, midtre deler av Vestlia dekker rasmark (ur) store 

arealer. De nokså grove blokkene er til dels overdekket med skog. Siden rasmark i innlandet i 

DN-håndbok 13 er knyttet opp mot en sørvendt eksponering (naturtypen benevnes sørvendte 

berg og rasmark, B01), kvalifiserer ikke aktuelle forekomster til å være egen naturtype.  

Forekomstene av myr sør for Bakkestølvegen nordøst i planområdet omfattes heller ikke av 

noen av naturtypene i DN-håndbok 13, da dette er høytliggende fattigmyrer uten kystnær 

tilknytning.  

Siden de nevnte forekomstene av henholdsvis bjørkeskog med høgstauder, gammel lauvskog, 

rasmark og fattigmyr skiller seg noe ut fra øvrig vegetasjon, er de gitt en noe mer utfyllende 

omtale seinere i dette kapitlet.   

Av oversikten av rødlistete naturtyper i Norge (Lindgaard & Henriksen 2011) framgår for øvrig 

at åpen myrflate, som tilhører naturtypenivået «natursystem» i type- og beskrivelsessystemet 

NiN (Naturtyper i Norge), er oppført i kategori NT; nær truet. Åpen myrflate (i form av fattig-

myr) opptrer sør for Bakkestølvegen nordøst i planområdet. 

                          Liten           Middels              Stor 
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Figur 27. Vestlia reiselivsområde: Registrerte naturtyper og viltområder. 

 

Lokalitet 1 – Beiteskog (D06)  

Vest for Kirkevoll i nordøstre ytterkant av planområdet opptrer naturtypen beiteskog (D06) 

(figur 27). Lokaliteten har blitt beitet av hest tilhørende gården til Geilostølen hestesenter 

siden 1969. Skogsholtet utgjør om lag 26 daa og er inngjerdet. Området grenser mot åpen 

innmark i øst, og ellers mot skog. Beiteskogen domineres av bjørk, men har betydelig innslag 

av furu og ellers litt gran, selje og rogn (figur 28).  

Rydningshauger viser at det fremdeles blir fjernet kratt og småskog i beiteskogen. Det er god 

kontinuitet i tresjiktet, og det finnes enkelte gadd og læger i området. Einer er nesten fra-

værende i busksjiktet nord i lokaliteten, hvor beitetrykket er størst. Vier-arter vokser derimot 

i hele området. I det mer åpne feltsjiktet dominerer kulturmarksarter som tunrapp og timotei. 

Videre er registrert engrapp, engkvein, fjelltimotei, tepperot, hvitkløver, rødkløver, ryllik, 

geitrams, engsoleie, krypsoleie, gullris, høymole, groblad, tunbalderbrå, beitesveve-art, 

øyentrøst-art, vanlig arve, legeveronika, marikåpe-art, engsyre og vassarve. I områder med 

høyere kronedekning opptrer også blåbær, tyttebær, krekling, smyle, stri kråkefot, fjellmari-

kåpe, fugletelg, stormarimjelle, skogstjerne, krattmjølke, hårfrytle, skogstorkenebb, skog-

gråurt, tyrihjelm, hvitbladtistel, teiebær, vendelrot, vrangdå, nikkevintergrønn, føllblom-art, 

linnea og søterot. For øvrig har lokaliteten et velutviklet bunnsjikt dominert av storbjørne-

mose (Polytrichum commune), furutorvmose (Sphagnum capillifolium), etasjemose (Hylo-

comium splendens), ribbesigd (Dicranum scoparium), rødfotmose (Bryoerythrophyllum recur-

virostris) og engkransmose (Rhytidiadelphus squarrosus). På bjørk og furu i beiteskogen ble 
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blant annet registrert mørkskjegg (Bryoria fuscescens), glattstry (Usnea hirta), bristlav (Parme-

lia sulcata) og vanlig kvistlav (Hypogymnia physodes). På furu ble observert grå stokklav 

(Parmeliopsis hyperopta), på bjørk vokste piggstry (Usnea subfloridana) og snømållav (Mel-

anelia olivacea), og på einer vokste gullroselav (Vulpicida pinastri).  

Beiteskogen har opprinnelig vært en blåbærskog (A4), men befinner seg i dag i overgangen 

mellom kulturmark og kulturpåvirket skog. De mest åpne og skjøttede områdene i nordøst har 

likhetstrekk med naturtypen hagemark (D05). Det ble imidlertid funnet maurtue under 

befaring, og forekomst av maurtuer er ifølge DN-håndbok 13 et støttekriterium for natur-

typen beiteskog. Kulturbetinget vegetasjon med tre- og/eller busksjikt anbefales typifisert 

som kulturbetinget engvegetasjon (Fremstad 1997). Den aktuelle vegetasjonen er vanskelig å 

definere vegetasjonsøkologisk etter Fremstad (1997), men artssammensetningen i feltsjiktet 

peker i retning av vegetasjonstypen frisk fattigeng (G4, Fremstad 1997). Lokaliteten mangler 

innslag av oseaniske og suboseaniske arter og er mest sannsynlig en blanding av vanlig utform-

ing (G4a) og fjelltimotei-seterrapp-utforming (G4c).  

Beiteskog i god hevd regnes som en truet (NT; nær truet) naturtype, jf. Lindgaard & Henrik-

sen 2011, mens beiteutforminger av frisk fattigeng (G4) regnes som en truet (VU; sårbar) 

vegetasjonstype (Fremstad & Moen 2001). Lang beitekontinuitet fører til endringer i arts-

mangfoldet. Som regel resulterer et stort beitetrykk i et høyt artsmangfold. Flere sjeldne arter 

har beiteskog som foretrukket habitattype. Det er ikke observert rødlistearter i beiteskogen 

ved Kirkevoll. Naturtypen beiteskog vurderes til å ha middels verdi.  

 

  
 

 

 

 

Figur 28. Øverst: Naturtypen beiteskog (D06) er avgrenset i blandingsskog av bjørk og furu vest for Kirkevoll nordøst i 
planområdet. Lokaliteten beites av hest. Nederst: Øyentrøst-art (t.v.) og krypsoleie (t.h.). Foto: Opus Bergen AS. 
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Omtale av andre lokaliteter i Vestlia 

I vestliggende, midtre deler av Vestlia opptrer stedvis elementer av naturtypen bjørkeskog 

med høgstauder (F04), lågurt-utforming med spredte høgstauder. Dette tilsvarer vegeta-

sjonstypen C2c i Fremstad (1997). Aktuelle forekomster er imidlertid fragmentariske og vur-

dert til ikke å være tilstrekkelig omfattende til å kunne beskrives som egen naturtype etter 

DN-håndbok 13. Registrerte høgstauder er: Tyrihjelm, turt, engsoleie, hvitsoleie, skogstorke-

nebb, fjelltistel, hvitbladtistel, sløke, engsyre, firblad, søterot og kratthumleblom. I feltsjiktet 

inngår ellers blant annet fjellminneblom, skoggråurt, myskegras og fugletelg (figur 29). 

 

 

 

 

 
Figur 29. Fragmenter av naturtypen bjørkeskog med høgstauder (F04) i Vestlia. Til høyre: Hvitsoleie. Foto: Opus Bergen AS. 

Lokale forekomster av gammel bjørkeskog, og stedvis gamle ospetrær, er vurdert med tanke 

på å være naturtype gammel lauvskog (F07). Heller ikke disse bestandene er funnet å være 

tilstrekkelig velutviklete til å kunne beskrives som egen naturtype etter DN-håndbok 13. I 

partier med gammelskog, hvor bjørk dominerer tresjiktet (utforming gamle bjørkesuksesjon-

er), inngår flere av høgstaudene som er omtalt under naturtypen bjørkeskog med høgstaud-

er, se ovenfor. Feltsjiktene i gammelskog med osp i tresjiktet (utforming gamle ospeholt) er til 

sammenligning vesentlig mer artsfattige. På bjørk ble følgende kryptogamer registrert: Vanlig 

kvistlav (Hypogymnia physodes), snømållav (Melanelia olivacea), bristlav (Parmelia sulcata), 

mørkskjegg (Bryoria fuscescens), hårstry (Usnea glabrescens), glattstry (Usnea hirta) og pigg-

stry (Usnea subfloridana). Av sopp ble notert kreftkjuke (Inonotus obliquus), knuskkjuke 

(Fomes fomentarius) og knivkjuke (Piptoporus betulinus). På lokaliteter med osp ble ospe-

oransjelav (Caloplaca flavorubescens) og ospeildkjuke (Phellinus tremulae) registrert. På dødt 

virke ble det også funnet rosenlav (Icmadophila ericetorum). 

I bratte parti av terrenget i vestre deler av Vestlia opptrer rasmark (F1) over store arealer (figur 

30). Blokkene er til dels overdekket med bjørkeskog, og nederst også ospeskog. I ura ble blant 

annet følgende kryptogamer registrert: Klippegråmose (Racomitrium fasciculare), bakke-

frynse (Ptilidium ciliare), etasjemose (Hylocomium splendens), storbjørnemose (Polytrichum 

commune), sigdmose-art (Dicranum sp.), storvrenge (Nephroma arcticum) islandslav (Cetraria 

islandica), vanlig navlelav (Umbilicaria hyperborea), begerpigglav (Cladonia amaurocraea), 

fokklav (Ophioparma ventosa) og pulverbrunbeger (Cladonia chlorophaea). 
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Figur 30. Rasmark (ur) med store blokker opptrer i bratte parti i vestliggende, midtre deler av Vestlia. Store deler av rasmarka 
er overdekket med skog. Til høyre nærbilde av fokklav (Ophioparma ventosa). Foto: Opus Bergen AS. 

Den store jordvannsmyra sør for Bakkestølvegen (figur 31) består av fattig fastmattemyr (K3) 

med forekomster av: Torvmyrull, flaskestarr, stjernestarr, slåttestarr, sveltstarr, blankstarr, 

dystarr, molte, kvitlyng, tranebær, bukkeblad, myrhatt, myrklegg, blåtopp, skogsnelle, sløke, 

røsslyng, dvergbjørk, vier-arter, einer og i bunnen torvmose-arter (Sphagnum spp.).  

 

 

 

 

 

Figur 31. Fattigmyr sør for Bakkestølvegen. Til høyre nærbilde av myrklegg, som opptrer tallrikt. Foto: Opus Bergen AS. 

 

Temaet naturtyper på land og i ferskvann blir samlet vurdert til å ha middels verdi.  

 

 

 

5.3.3 NATURTYPER I SALTVANN 

Planområdet i Vestlia ligger atskilt fra saltvann. Temaet vurderes derfor ikke videre. 
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5.3.4 VILTOMRÅDER  

Tre viltområder er avgrenset innenfor plan- og influensområdet for Vestlia reiselivsområde 

(figur 27). Lokalitetsutvelgelsen baserer seg på egne feltundersøkelser, innspill fra Hol kom-

mune og lokalkjente ressurspersoner samt artsregistreringer i Artskart og Naturbase. 

Lokalitet 2 – Økle/Hardangervidda villreinområde 

De høyestliggende delene av plan- og influensområdet omkring Økle i sørvest ligger innenfor 

plangrensen for Hardangervidda villreinområde (ID BA00074958 i Naturbase) (figur 27, 32 og 

33). Villrein er en ansvarsart for Norge og har særlig stor forvaltningsinteresse. Hardanger-

vidda er landets største villreinområde med ca. 8 200 km2. Bestandsmålet er 11 000 dyr. 

Villrein har en utpreget ekstensiv arealbruk sammenlignet med andre hjorteviltarter. Det 

skyldes at beitene i fjellet varierer mellom sesonger, det vil si at vinter-, vår- og sommerbeiter, 

eventuelt også kalvingsområder, som regel er geografisk atskilte. Dette er særlig utpreget på 

Hardangervidda, hvor de beste sommerbeitene ligger på sentral- og vestvidda, mens gode 

vinterbeiter befinner seg lenger mot øst.  

Høydeplatået ved Økle befinner seg helt i randsonen av det store villreinområdet på 

Hardangervidda, og utnyttes svært sjelden av villrein. Sist dette fjellpartiet ble benyttet som 

beiteområde var sannsynligvis på 1980-tallet, i en periode hvor villreinstammen på vidda var 

historisk stor, og større enn bæreevnen til beitearealene. Mossing & Heggenes (2010) gir mer 

informasjon om villreinens leveområder på Hardangervidda. Videre tar Regional plan for 

Hardangervidda 2011-2025 opp villreinproblematikk i forhold til andre arealbruksinteresser.  

 

 
 

Figur 32. Områdene omkring Økle sørvest i plan- og influensområdet ligger innenfor plangrensen for Hardangervidda vill-

reinområde (mørk skravur) (kilde: Naturbase). Grensen for planområdet i Vestlia er tegnet inn med rød stiplet linje. 
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Figur 33. Villreinens arealbruk på Hardangervidda, framstilt av Mossing & Heggenes (2010). Området omkring Økle (her 

markert med gul sirkel) ligger helt nordøst i villreinens definerte leveområde. Rød pil viser trekkområder og utvekslings-

områder mot tilgrensende villreinområde, og rosa pil viser trekkområder da bestanden var høyere enn ønsket bestandsnivå. 

 

Naturbase har ikke verdisatt leveområdene for villrein på Hardangervidda. De mest brukte 

arealene innenfor villreinområdet vil uten tvil ha stor verdi, fordi villrein er en ansvarsart med 

særlig stor forvaltningsinteresse. Hardangervidda er dessuten Norges største villreinområde. 

Det vil være naturlig å verdisette de ytterste randområdene, herunder terrenget omkring 

Økle, lavere. Disse arealene vil i praksis bli benyttet med års mellomrom, om høsten og 

vinteren. 

Samlet vurderes Økle sin del av Hardangervidda villreinområde til å ha middels verdi. 
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Lokalitet 3 – Ospeskog ved Bakkestølen 

Sør og vest for hyttefeltet ved Bakkestølen nordvest i planområdet finnes flere ospeholt i den 

nordvendte dalsiden, som for øvrig er dominert av bjørkeskog (figur 27 og 34). Osp er et 

treslag med myk ved. Derfor er osp egnet for hakkespetter som hakker ut reirhull i tre. De 

påfølgende hekkesesongene kan ledige reirhull benyttes av andre hullrugende fuglearter som 

ikke selv er i stand til å hakke ut reirhull. Osp opptrer både i tette holt, og mer spredt i 

terrenget. Utbredelsen strekker seg fra turveien nede ved Ustedalsfjorden og opp til om lag 

kote 880, hvor terrenget er brattere og mesteparten av skogen står på grov blokkmark. Deler 

av forekomstene befinner seg noe utenfor planområdets avgrensning mot vest. Skogen i 

ospefeltene har vekslende alder. Samtlige ospeforekomster er lett synlige på avstand på grunn 

av fargerikt løvverk om høsten og lyse stammer og greiner vinterstid. Ospefeltene ved 

Bakkestølen er blant de største i Ustedalen. Det ble registrert hakkespetthull i osp i samtlige 

undersøkte ospefelt. Noen var nylig hakket ut, men de fleste hullene stammet fra tidligere 

sesonger. Det ble observert hull med varierende diameter, hvilket tyder på at både dverg-

spett, flaggspett/hvitryggspett og gråspett opptrer i denne delen av Vestlia. Under felt-

arbeidet ble dessuten følgende hullrugende fuglearter registrert revirhevdende (syngende) i 

ospeskogen: Svarthvit fluesnapper, kjøttmeis og blåmeis. Andre registrerte fuglearter var; 

kråke, gråtrost, rødvingetrost, jernspurv og bokfink. Av pattedyr ble observert rådyr og hare, 

og ellers ble det funnet spor og sportegn etter elg. 

Ospeskogen ved Bakkestølen vurderes til å ha stor verdi. 

 

 
 

 

Lokalitet 4 – Veslefjorden våtmarksområde 

Veslefjorden og østre deler av Ustedalsfjorden helt nord i influensområdet utgjør til sammen 

et regionalt viktig leveområde for en rekke vannfuglarter, deriblant arter som er rødlistet (se 

Kap. 5.4.1.) eller av andre grunner opptrer mindre vanlig. Lokaliteten er avgrenset i Natur-

base (ID BA00031343) som raste- og yngleområde for ande- og vadefugler og andre våt-

markstilknyttede fuglearter (figur 27, 35 og 36). De aller fleste fugleartene og individene 

observeres på gjennomtrekk vår og høst, uten å yngle. Våtmarksområdet har ingen klar 

avgrensning mot vest. I praksis blir hele Ustedalsfjorden utnyttet, og da spesielt av dykkende 

arter. Aktuelle vannfuglarter som ifølge Naturbase og Artskart er registrert i Veslefjorden og 

Ustedalsfjorden er: Stokkand, krikkand, brunnakke, stjertand, skjeand, knekkand, gravand, 

toppand, bergand, svartand, sjøorre, kvinand, havelle, taffeland, ærfugl, siland, laksand, lapp-

fiskand, fiskemåke, hettemåke, sildemåke, gråmåke, svartbak, rødnebbterne, horndykker, 

sangsvane, grågås, kortnebbgås, kanadagås, ringgås, vipe, heilo, sandlo, boltit, strandsnipe, 

storspove, småspove, lappspove, enkeltbekkasin, dobbeltbekkasin, gluttsnipe, skogsnipe, 

rugde, rødstilk, grønnstilk, brushane, temmincksnipe, fjæreplytt, gråhegre, trane, storlom, 

storskarv, sothøne, fossekall, sivspurv, gulerle, myrhauk og jordugle. Senest i 2016 og 2017 ble 

dessuten bever registrert i dette området.  
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Figur 34. Ospeskogen ved Bakkestølen har forekomst av hakkespetthull med varierende hulldiameter. Dette indikerer at ulike 

hakkespettearter har tilhold i området. Nederst til venstre: Uthakkete fliser på bakken under osp. Foto: Opus Bergen AS. 



Naturmangfold 

43 

 
 
Figur 35. Veslefjorden våtmarksområde, slik lokaliteten er avmerket i Naturbase. Området, som også omfatter østre del av 
Ustedalsfjorden, har særlig betydning for ande- og vadefugler. Lokaliteten ligger i all hovedsak i influensområdet for Vestlia 
reiselivsområde. 

 

Lokaliteten i Veslefjorden er tidligere gitt verdi «svært viktig» i Naturbase. Nyere obser-

vasjoner i blant annet Artskart underbygger lokalitetens betydning for ulike vannfuglarter. 

Veslefjorden våtmarksområde vurderes til å ha stor verdi. 

  

 
 

 

Utenom de tre omtalte lokalitetene Økle/Hardangervidda villreinområde, ospeskog ved 

Bakkestølen og Veslefjorden våtmarksområde, er det i tidligere versjoner av Naturbase av-

grenset beiteområde for rådyr i dalsiden sør og vest for Ustedalsfjorden, og elgtrekk i dalsiden 

noe øst for planområdet. Omkring toppen av skiheisen i Vestlia, det vil si noe utenfor 

plangrensen i sør, er et leveområde for orrfugl tidligere avgrenset. Ellers foreligger det noen 

observasjoner i Artskart fra selve planområdet i Vestlia, men mange er av eldre dato. Ifølge 

hjorteviltregisteret er det i perioden 2011-dd.2017 registrert én påkjørsel av rådyr på Bakke-

stølvegen, som fører inn mot Vestlia, og fire påkjørsler på F40 Skurdalsvegen på strekningen 

fra Geilobrue og opp mot Geilotjørne.  

Tema viltområder blir samlet vurdert til å ha stor verdi.  
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Figur 36. Øverst: Veslefjorden, sett mot nord, er et viktig våtmarksområde med særlig betydning for ande- og vadefugler. Det 
aller meste av lokaliteten ligger nord for planområdet for Vestlia reiselivsområde, men inngår i definert influensområde. En 
terskel sees til venstre i bildet. Midten: Toppender. Nederst: Toppandpar (t.v.) og svartender (t.h.). Foto: Opus Bergen AS. 
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5.3.5 FUNKSJONSOMRÅDER FOR FISK OG ANDRE FERSKVANNSARTER 

Det opptrer ørret, røye, sik og ørekyt i Ustedalsfjorden. I følge Geilo jeger- og fiskerforening 

finnes det en god del ørret fra 200 til 1 000 g, og røye fra 100 til 1 000 g, dessuten noe sik 

rundt 500 g. Saltveit m.fl. (2013), som undersøkte fisk og bunndyr ved seks terskler i Usteåne 

på strekningen fra Ustedalsfjorden til samløpet med Bardøla, fant høye tettheter av årsunger, 

og eldre unger, av ørret på stasjonene i tilknytning til tersklene. Dette tyder på høy rekrut-

tering. Høyeste årsungetettheter ble funnet på tersklene i utløpet fra henholdsvis Ustedals-

fjorden og Veslefjorden. Stedvis ble det påvist høye tettheter av ørekyt. Det finnes ikke elve-

musling eller ål i øvre del av Hallingdalsvassdraget. 

Ørret vil sannsynligvis kunne gyte i nedre del av bekken fra Vesle Hakkesettjødne og den 

navnløse bekken som drenerer østlige deler av Vestlia. Begrenset gyting kan trolig finne sted 

også nær utløpet av andre mindre bekkeløp som drenerer gjennom planområdet mot Uste-

dalsfjorden og Veslefjorden, men dette området har ingen viktig funksjon for fisk og andre 

ferskvannsarter. Tema funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter vurderes til å ha 

liten verdi. 

 

 

 

5.4 ENKELTFOREKOMSTER 

5.4.1 ARTSFOREKOMSTER  

Faunaen og floraen i planområdet består i all hovedsak av vanlige arter som er representa-

tive for distriktet. I nordre del av influensområdet, som omfatter Veslefjorden og østre deler 

av Ustedalsfjorden, opptrer imidlertid en rekke vannfuglarter som til dels er mindre vanlige. 

Videre berører sørvestre deler av plan- og influensområdet randsonen av leveområdet for 

villrein tilhørende Hardangervidda villreinområde. Det er ikke kjent, og heller ikke forventet å 

finne, forekomster av prioriterte arter innenfor planområdet, jf. Forskrifter om prioriterte 

arter (Miljødirektoratet 2013). 

Rødlistearter 

Følgende rødlistearter (jf. Henriksen & Hilmo 2015) ble registrert innenfor plan- og influens-

området for Vestlia reiselivsområde under feltarbeidet i 2016/2017: Sjøorre (kategori VU; 

sårbar), hare, svartand, fiskemåke, gjøk, stær og sivspurv (alle i kategori NT; nær truet). Ifølge 

Naturbase og Artskart skal også disse rødlisteartene være registrert: Knekkand, vipe, brus-

hane, myrhauk, svartstrupe (alle i kategori EN; sterkt truet), horndykker, bergand, skjeand, 

stjertand, storspove, hettemåke (alle VU), ærfugl, dobbeltbekkasin, lirype, tyrkerdue, tak-

svale, sandsvale, blåstrupe, bergirisk, gulspurv og lappspurv (alle NT). Et stort flertall av 

rødlisteartene er registrert i influensområdet til Vestlia reiselivsområde, og ikke innenfor selve 

planområdet. I tillegg gjelder mange av observasjonene arter som er på gjennomtrekk i Uste-

dalsfjorden og Veslefjorden, uten å yngle. Innenfor planområdet er med sikkerhet registrert 
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følgende rødlistearter: Hare, fiskemåke, lirype, gjøk, taksvale, stær, blåstrupe og sivspurv. 

Bortsett fra fiskemåke vurderes alle disse artene som mulig/sannsynlig ynglende i Vestlia. Det 

er ikke registrert rødlistearter av karplanter, moser, lav eller sopp. Potensiale for funn av 

ytterligere rødlistearter i Vestlia vurderes å være til stede, spesielt blant fugler.  

Arter som har nasjonal forvaltningsinteresse 

Miljødirektoratet regner at alle rødlistearter i Norsk Rødliste 2015 har nasjonal forvaltnings-

interesse. Arter i kategori nær truet (NT) har stor forvaltningsinteresse. Dette gjelder: Hare, 

svartand, ærfugl, dobbeltbekkasin, fiskemåke, lirype, tyrkerdue, gjøk, taksvale, sandsvale, 

blåstrupe, stær, bergirisk, gulspurv, lappspurv og sivspurv. Rødlistearter i kategoriene sterkt 

truet (EN) og sårbar (VU) har særlig stor forvaltningsinteresse. Dette gjelder: Horndykker, 

bergand, sjøorre, skjeand, knekkand, stjertand, vipe, storspove, brushane, hettemåke, myr-

hauk og svartstrupe.  Et flertall av de ovenfornevnte artene er registrert i influensområdet til 

Vestlia reiselivsområde, og ikke innenfor selve planområdet. Også de ikke-rødlistete artene 

villrein, heipiplerke, gråtrost, bjørkefink, gråsisik, slirestarr, fjellstarr, bleikmyrklegg, fjelltistel 

og svarttopp, som alle er registrerte innenfor selve planområdet, har særlig stor forvalt-

ningsinteresse (ansvarsarter), fordi antatt andel av europeisk bestand i Norge er 25-50 %. Seks 

av disse artene ble registrert under feltarbeidet i 2016/2017, mens de øvrige artene er 

rapportert i Naturbase og Artskart. 

Fremmedarter 

Under feltarbeidet ble fremmedarten (jf. Fremmedartslista 2018) hagelupin registrert langs 

eksisterende veinett innenfor planområdet. Ifølge Naturbase og Artskart er ellers mink, 

kanadagås og fiskearten ørekyt registrert i Ustedalsfjorden og Veslefjorden, som tilhører 

influensområdet til Vestlia reiselivsområde. Alle artene tilhører kategori SE; svært høy risiko. 

Forekomster av rødlistearter i kategoriene sårbar (VU) og sterkt truet (EN) gjør at tema arts-

forekomster blir vurdert til å ha stor verdi. 

 

 

 

 

5.5 SAMLET VERDIVURDERING  

På bakgrunn av verdien av de ulike registreringskategoriene, se kapittel 5.2-5.4, blir tema 

naturmangfold samlet vurdert til å ha middels verdi (figur 37, tabell 3). 
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Figur 37. Vestlia reiselivsområde: Verdikart for tema naturmangfold. 

 

Tabell 3. Samlet verdigrunnlag for naturmangfold i Vestlia basert på verdiene av de ulike registreringskategoriene. 
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6. OMFANGS- OG KONSEKVENSVURDERING 

6.1 NATURMANGFOLDLOVEN 

Forvaltningsmålet nedfestet i naturmangfoldloven, og som ligger til grunn for denne utred-

ningen, er at artene skal forekomme i livskraftige bestander i sine naturlige utbredelses- 

områder, at mangfoldet av naturtyper skal ivaretas, og at økosystemenes funksjoner, struk-

tur og produktivitet blir ivaretatt så langt det er rimelig (§§ 4-5). 

For temaene som er omhandlet i denne konsekvensutredningen, blir kunnskapsgrunnlaget (§ 

8) vurdert som «godt». Derfor kommer ikke «føre-var-prinsippet» til anvendelse i denne 

sammenhengen (§ 9). Kunnskapsgrunnlaget er kunnskap om arters bestandssituasjon, natur-

typers utbredelse og økologiske tilstand, og effekten av påvirkningene. Naturmangfoldloven 

gir imidlertid rom for at kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter 

og risiko for skade på naturmangfoldet. For de aller fleste forhold vil kunnskap om biologisk 

mangfold, og mangfoldets verdi, være bedre enn kunnskap om effekten av tiltakets påvirk-

ning. Usikkerhet diskuteres nærmere i kapittel 9.  

I denne utredningen er det planlagte tiltaket vurdert i forhold til de samlete belastningene på 

økosystemene og naturmiljøet i plan- og influensområdet (§ 10). Det er foreslått konkrete og 

generelle avbøtende tiltak som tiltakshaver kan gjennomføre for å hindre, eller avgrense, 

skade på naturmangfoldet (§ 11). Ved bygging og drifting av planlagte tiltak i Vestlia, skal 

skader på naturmangfoldet så langt det er mulig unngås eller avgrenses, og en skal ta ut-

gangspunkt i driftsmetoder, teknikker og lokaliseringer som gir de beste samfunnsmessige 

resultatene ut fra en samlet vurdering både av naturmiljø og økonomiske forhold (§ 12). 

6.2 UTBYGGING AV VESTLIA REISELIVSOMRÅDE 

Det foreligger allerede en vedtatt kommunedelplan (2010) for utbygging av Vestlia til alpin-

område, aktivitetsområde og reiselivsområde. Dagens utredning behandler konsekvensene av 

et forslag til områdereguleringsplan hvor tre utbyggingsalternativer er utarbeidet: Turist-

anlegg, fritidsboliger og næringsbebyggelse med inntil henholdsvis (A) 500, (B) 700 og (C) 900 

enheter (hovedalternativet). Planområdet utgjør ca. 2 016 daa.  

0-alternativet tar utgangspunkt i dagens situasjon, samt forventete endringer over tid der-

som tiltaket ikke blir gjennomført. Av betydning vil være vedtatte planer, samt prognoser om 

klimautvikling. Kommunedelplanen for Geilo, vedtatt i 2010, legger til rette for videre utbyg-

ging av Vestlia for alpinområde, aktivitetsområde og reiselivsområde. Avsatt areal omfatter 

hele Vestlia fra Bakkestølvegen i nord og oppover mot Økle i sørvest, og derfra videre i en rett 

linje sørøstover mot hyttefeltene ved Geilotjørne. Plankartet har også avgrenset området som 

skal områdereguleres (se figur 4). Kommunedelplanen slår fast at alpinområdet skal utvides 

gjennom etablering av nye heiser og nedfarter. Videre forutsetter planen etablering av nye 

veikryssløsninger og gangveier, og at eksisterende skytebane utgår. Både i kommunedel-

planen for Geilo og handlingsplanen for stier og løyper vises en skitrasé langs planområdets 

østre del. Det finnes i dag mindre, vedtatte reguleringsplaner som berører ulike deler av plan-

området for Vestlia, jf. beskrivelse av 0-alternativet, Kap. 2.1.  
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Klimaprognoser for Øvre Hallingdal de neste tiårene (se www.senorge.no) peker i retning av 

et mildere klima med større nedbørmengder enn i dag. Dette vil blant annet gi større og 

hyppigere flommer, mindre snø og islegging, og forlenget sesong for plantevekst. Kunnskap 

om klimaendringers virkning på naturmangfold er generelt mangelfull, og det vil være vanske-

lig å vurdere konkrete konsekvenser. 

Omfangsvurdering for alternativ A, B og C presenteres nedenfor. Konsekvensene måles i for-

hold til referansealternativet, alternativ 0, som utgjør konsekvensgrad 0. Resultatene opp-

summeres i tabell 4. 

 
 

 
 
Figur 38. Avgrensing av alternativ A (gul strek), alternativ B (rød strek) og alternativ C (blå strek) i Vestlia i forhold til reise-
livsområder vist i kommunedelplan for Geilo (øverst), og i forhold til sentralitet, jf. ABC-prinsippet (Asplan Viak 2007) (nederst). 
Gule polygon viser utbygging etter 0-alternativet. Kilde: Opus Bergen AS.  
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6.3 LANDSKAPSØKOLOGISKE SAMMENHENGER 

6.3.1 ALTERNATIV A 

Dagens ski- og sykkelnedfarter, hyttebebyggelse, veinett og annen infrastruktur har frag-

mentert betydelig deler av den opprinnelige, sammenhengende vegetasjonen i Vestlia. Langs 

de største bekkedragene er mye av den naturlige kantvegetasjonen fjernet, eller bekkene er 

flyttet eller lagt i rør. Arealtap og forstyrrende aktiviteter vil være negativt for fugler og patte-

dyr. Tap av skogsarealer, som følge av realisering av allerede vedtatte reguleringer, svekker 

næringstilbudet for viltarter og reduserer skjulmulighetene. Samtidig skapes barrierer for 

etablerte vilttrekk. Fattigmyra sør for Bakkestølvegen har sannsynligvis fått redusert verdi på 

grunn av nærheten til skytebane og helikopterlandingsplass. Utover tiltak som ligger inne i 

allerede vedtatte reguleringer, vil ytterligere fortetting av bygningsmasse, samt etablering av 

noe infrastruktur, belaste grøntområder og vannveier i Vestlia enda mer enn i dag. Samtidig 

vil økt menneskelig aktivitet påvirke berørte arealer og tilliggende utmark. Dette vil være 

negativt for viltarter og ulike organismegrupper som er tilknyttet vannveiene. Siden det ikke 

skal etableres omfattende ny infrastruktur, vil utbygging og belastninger som følge av menn-

eskelig aktivitet primært finne sted i de nederste delene av Vestlia. I forhold til tema land-

skapsøkologiske sammenhenger vurderes tiltakene knyttet til alternativ A å ha middels nega-

tivt omfang. 

 

6.3.2 ALTERNATIV B 

Volumet av bygningsmasse og infrastruktur vil øke sammenlignet med alternativ A, og sam-

tidig omfatte arealer noe høyere opp i Vestlia. I tillegg vil alpinanlegg utvides gjennom etabler-

ing av Kikutgondolen med tilhørende nedfarter i østre del av planområdet. Samlet gir dette 

betydelig negativ belastning på spesielt viltarter. Leveområder innskrenkes og isoleres, trekk-

veier blir blokkert, og forstyrrelser som følge av menneskelig aktivitet vil øke merkbart. Også 

vannveier vil bli mer eksponerte for slamtilførsler og forurensninger. Samtidig vil viktig kant-

vegetasjon gå tapt, og deler av vannstrenger vil bli lagt i rør. I forhold til tema landskapsøkolog-

iske sammenhenger vurderes tiltakene knyttet til alternativ B å ha stort negativt omfang. 
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6.3.3 ALTERNATIV C 

Økt bygningsmasse, flere servicefunksjoner og mer omfattende infrastruktur vil dels kunne 

oppnås gjennom ytterligere fortetting av utbyggingsområdene i nedre del av Vestlia, og dels 

ved at utmarksarealer båndlegges enda høyere opp i dalsiden enn tilfellet vil være ved de 

øvrige alternativer. I tillegg til etablering av Kikutgondolen med nedfarter, og barnetrekk, øst 

i planområdet, vil det bli bygd ny heis med nedfarter til Økle vest i planområdet. Dette vil 

ytterligere forsterke belastningen på viltarter gjennom innskrenkelser og isolasjon av leve-

områder samt omfattende forstyrrelser. Dertil reduseres kvaliteten på gjenværende vann-

veier. I forhold til tema landskapsøkologiske sammenhenger vurderes tiltakene knyttet til 

alternativ C å ha stort negativt omfang. 

 

 

6.4 VANNMILJØ/MILJØTILSTAND 

6.4.1 ALTERNATIV A 

Vannmiljøet belastes ved at den naturlige kantvegetasjonen langs vannstrenger reduseres, og 
bekkeløp flyttes eller lukkes. Samtidig reduseres vannkvaliteten som følge av slam- og foru-
rensningstilførsler. Bekken fra Vesle Hakkesettjørne har ifølge Vann-nett antatt moderat 
miljøtilstand. Fortettinger av bygningsmasse og infrastruktur, samt økt menneskelig aktivitet 
i utmarksområdene, vil belaste selve vannstrengene og deres kantsone. Dette vil redusere den 
kjemiske og biologiske kvaliteten. I forhold til tema vannmiljø/miljøtilstand vurderes tiltakene 
knyttet til alternativ A å ha middels negativt omfang. 

 

6.4.2 ALTERNATIV B 

Ytterligere fortettinger og spredning av bygningsmasse og infrastruktur, samt etablering av 
Kikutgondol med nedfarter, vil øke belastningen på vannstrenger og kantsoner, og forverre 
den kjemiske og biologiske kvaliteten. I forhold til tema vannmiljø/miljøtilstand vurderes til-
takene knyttet til alternativ B å ha middels til stort negativt omfang. 
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6.4.3 ALTERNATIV C 

Bygging av ny heis med nedfarter til Økle, nye heiser og nedfarter i østre del av planområdet, 
og ytterligere fortettinger og spredning av bygningsmasse og infrastruktur oppover i Vestlia, 
vil belaste vannstrenger og kantsoner klart negativt, og dermed forverre den kjemiske og 
biologiske kvaliteten. I forhold til tema vannmiljø/miljøtilstand vurderes tiltakene knyttet til 
alternativ C å ha stort negativt omfang. 

 

6.5 VERNEOMRÅDER 

6.5.1 ALTERNATIV A, B OG C 

Det finnes ikke verneområder etter naturmangfoldloven. Tiltaket gir intet omfang. 

 
 

6.6 NATURTYPER PÅ LAND OG I FERSKVANN 

6.6.1 ALTERNATIV A 

Det er identifisert, og avgrenset, én naturtype (jf. DN-Håndbok 13) i Vestlia: Beiteskog vest for 

Kirkevoll, med middels verdi. Dette området helt inn mot plangrensen i øst ventes nokså tidlig 

i utbyggingsprosessen å bli erstattet av bygningsmasse og infrastruktur. Arealene med beite-

skog er avsatt til byggeområde i kommunedelplanen, og vil gå helt tapt. For tema naturtyper 

på land og i ferskvann vurderes tiltakene knyttet til alternativ A å ha stort negativt omfang. 

 

6.6.2 ALTERNATIV B 

Den eneste naturtypen som er avgrenset i planområdet, beiteskog vest for Kirkevoll, vil gå 

tapt, se omtale av alternativ A foran. For tema naturtyper på land og i ferskvann vurderes 

tiltakene knyttet til alternativ B å ha stort negativt omfang. 
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6.6.3 ALTERNATIV C 

Den eneste naturtypen som er avgrenset i planområdet, beiteskog vest for Kirkevoll, vil gå 

tapt, se omtale av alternativ A foran. For tema naturtyper på land og i ferskvann vurderes 

tiltakene knyttet til alternativ C å ha stort negativt omfang. 

 

6.7 NATURTYPER I SALTVANN 

6.7.1 ALTERNATIV A, B OG C 

Planområdet ligger atskilt fra saltvann. Ikke aktuelt for vurdering. 

6.8 VILTOMRÅDER 

6.8.1 ALTERNATIV A 

Det er avgrenset tre viltområder i Vestlia, hvorav Økle/Hardangervidda villreinområde og 

Veslefjorden våtmarksområde (som hovedsakelig ligger i influensområdet) allerede er regi-

strert i Naturbase. En ospeskog med spetteforekomster sør og vest for Bakkestølen er av-

grenset på bakgrunn av eksterne innspill og eget feltarbeid. Lokalitetene er gitt henholdsvis 

middels, stor og stor verdi. Direkte arealtap som følge av pågående, og framtidige, fortettinger 

av bygningsmasse og infrastruktur i de nederste delene av Vestlia, vil fysisk berøre deler av 

ospeskogen med spetteforekomster sør og vest for Bakkestølen. Denne delen av planområdet 

har også bestand av rådyr. I tillegg vil økt menneskelig aktivitet i plan- og influensområdet for 

øvrig virke forstyrrende på viltet i resten av ospeskogen, og likeså i de to andre viltområdene, 

Økle/Hardangervidda villreinområde og Veslefjorden våtmarksområde, som hovedsakelig 

ligger i influensområdet. I forhold til tema viltområder vurderes tiltakene knyttet til alternativ 

A å ha middels negativt omfang.  

 

6.8.2 ALTERNATIV B 

Ytterligere fortettinger og spredning av bygningsmasse og infrastruktur, samt etablering av 
Kikutgondol med nedfarter, vil beslaglegge store arealer som er leveområder for vilt, men uten 
å ha blitt avgrenset særskilt som viltområde etter DN-håndbok 11. Muligens vil noe mer av 
ospeskogen med spetteforekomster sør og vest for Bakkestølen bli berørt. Ellers vil den 
generelt økte aktiviteten i Vestlia virke forstyrrende inn på viltet over større områder. Særlig 
belastende på viltinteressene kan trafikk inn mot Veslefjorden våtmarksområde ventes å bli. 
Men også arealene ved Økle, som inngår i Hardangervidda villreinområde, kan forventes å bli 
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belastet med betydelig mer trafikk enn i dag. I forhold til tema viltområder vurderes tiltakene 
knyttet til alternativ B å ha middels til stort negativt omfang. 

 

6.8.3 ALTERNATIV C 

Etablering av mer omfattende infrastruktur vil beslaglegge utmarksarealer enda høyere opp i 

Vestlia enn øvrige alternativ. Kikutgondolen med nedfarter, og barnetrekk, vil bli etablert i øst, 

og det vil bli bygd ny heis med nedfarter til Økle vest i planområdet.  Sammen med fortettinger 

av bygningsmasse og infrastruktur i lavereliggende deler av Vestlia vil dette ytterligere for-

sterke belastningen på viltarter. Leveområder innskrenkes og isoleres, og vil bli eksponert for 

omfattende forstyrrelser sammenlignet med dagens nivå. Ospeskogen med spetteforekomst-

er sør og vest for Bakkestølen vil trolig gå helt tapt ved bygging av heis med nedfarter til Økle. 

Det finnes imidlertid ospeskog, til dels av ung alder, også utenfor planområdets avgrensning 

mot vest. Videre vil Veslefjorden våtmarksområde bli belastet med enda mer trafikk, som 

erfaringsmessig vil virke forstyrrende inn på fuglelivet. Dette utbyggingsalternativet medfører 

dessuten direkte inngrep i avgrenset viltområde Økle/Hardangervidda villreinområde, selv om 

villreinens bruk av disse arealene er svært sporadisk. Etablering av heis, og eventuelt andre 

tekniske installasjoner, vil dels medføre direkte tap av beitearealer, og dels kunne virke fra-

støtende på villrein, og andre viltarter. I forhold til tema viltområder vurderes tiltakene knyttet 

til alternativ C å ha stort negativt omfang. 

 

6.9 FUNKSJONSOMRÅDER FOR FISK OG ANDRE FERSKVANNSARTER 

6.9.1 ALTERNATIV A 

Ørret og ørekyt opptrer i nedre del av bekken fra Vesle Hakkesettjødne, og trolig også i andre 
mindre bekkeløp som drenerer Vestlia mot Ustedalsfjorden/Veslefjorden. Pågående utbyg-
gingsaktivitet i Vestlia vil gjennom utslipp av finpartikler og tilførsler av forurensning virke 
negativt inn på bekkevannkvaliteten, som allerede er klassifisert med antatt moderat miljø-
tilstand. Fortettinger av bygningsmasse og infrastruktur i nederste deler av Vestlia forventes 
å medføre ytterligere tilslamming av bekkeløp og noe økte tilførsler av forurensning til vann. 
I forhold til tema funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter vurderes tiltakene knyt-
tet til alternativ A å ha lite negativt omfang. 
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6.9.2 ALTERNATIV B 

Ytterligere fortettinger og spredning av bygningsmasse og infrastruktur, samt etablering av 
Kikutgondol med nedfarter, ventes å gi enda mer tilslamming av bekkeløp og enda mer til-
førsler av forurensning til vann. I forhold til tema funksjonsområder for fisk og andre fersk-
vannsarter vurderes tiltakene knyttet til alternativ B å ha middels negativt omfang. 

 

6.9.3 ALTERNATIV C 

Bygging av ny heis med nedfarter til Økle, nye heiser og nedfarter i østre del av planområdet, 
og ytterligere fortettinger og spredning av bygningsmasse og infrastruktur oppover i Vestlia, 
forventes å belaste vannstrenger med enda mer slamtilførsler og foruresning. I forhold til 
tema funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter vurderes tiltakene knyttet til alter-
nativ C å ha stort negativt omfang. 

 
 

6.10 ARTSFOREKOMSTER 

6.10.1 ALTERNATIV A 

Det er registrert til sammen 28 rødlistearter innenfor influensområdet, hvorav 27 fuglearter 

og én pattedyrart (hare). De aller fleste artene, herunder alle fem artene tilhørende streng-

este rødlistekategori (EN), og alle seks artene med middels streng rødlistekategori (VU), er 

bare påtruffet i influensområdet. Dette må sees i sammenheng med at influensområdet om-

fatter hele vannspeilet i Veslefjorden og østre deler av Ustedalsfjorden. Dette våtmarks-

området er regionalt viktig leveområde for et stort antall fuglearter. Innenfor selve plan-

området er med sikkerhet registrert åtte rødlistearter, alle tilhørende den minst strenge 

kategori (NT). Dette gjelder hare og syv fuglearter. Seks av disse er sannsynlig ynglende i 

Vestlia. Pågående utbygging vil medføre arealtap og ytterligere forstyrrelser av rødlisteartene 

i Vestlia. De til sammen 20 rødlisteartene som kun er registrert i influensområdet, vil kunne 

rammes både av forstyrrelser som følger av økt menneskelig aktivitet i Vestlia, og av slam-

tilførsler og forurensningsutslipp. Utenom de nevnte rødlisteartene er i alt 10 forekommende 
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arter av pattedyr, fugler og planter ført opp på listen over arter med nasjonal forvaltnings-

interesse. Av disse er fem arter stasjonære (planter), og påvist innenfor selve planområdet. 

Utbyggingen i Vestlia vil medføre biotopødeleggelser og arealtap. Sammen med forstyrrelser, 

ventes dette å ha negativ innvirkning på ansvarsartene. Av fremmedarter er kun hagelupin (i 

høyeste risikokategori; SE) registrert innenfor selve planområdet. Arten opptrer i ulike vei-

kantmiljø, og vil med stor sannsynlighet spres ytterligere som følge av at forflytninger av løs-

masser fortsatt vil finne sted. 

Fortettinger av bygningsmasse og infrastruktur i de nederste delene av Vestlia, som følge av 

alternativ A, vil i noen grad kunne påvirke leveområdene til følgende rødlistede fugle- og 

pattedyrarter som er registrert innenfor planområdet: Hare, blåstrupe og sivspurv – alle tilhør-

ende kategori (NT). Samtlige arter har en vid utbredelse i Ustedalen og regionen ellers. Et 

flertall av de øvrige registrerte rødlisteartene er kun knyttet til influensområdet, nærmere 

bestemt Veslefjorden våtmarksområde, som også omfatter østre deler av Ustedalsfjorden. 

Foruten arealtap vil utbyggingen medføre ytterligere forstyrrelser av rødlisteartene i Vestlia. 

De fleste rødlisteartene som bare er registrert i influensområdet, vil kunne rammes både av 

forstyrrelser som følger av økt menneskelig aktivitet i Vestlia, og av ulemper knyttet til slam-

tilførsler og forurensningsutslipp via bekkeløp. Også noen av de registrerte ansvarsartene som 

ikke er rødlistet, vil bli noe rammet av biotopødeleggelser og økt menneskelig ferdsel. Heller 

ikke disse artene kan regnes som uvanlig forekommende i regionen. Utbygging vil ellers øke 

risikoen for spredning av fremmedarten hagelupin. I forhold til tema artsforekomster vurderes 

tiltakene knyttet til alternativ A å ha middels negativt omfang. 

 

6.10.2 ALTERNATIV B 

Ytterligere fortettinger og spredning av bygningsmasse og infrastruktur, samt etablering av 

Kikutgondol med nedfarter, vil i større grad enn for alternativ A påvirke leveområdene for 

registrerte rødlistearter. Tap av leveområder blir større, og omfanget av forstyrrende menn-

eskelig aktivitet i Vestlia øker. Dernest vil utbyggingen av Kikutgondolen med nedfarter med-

føre at også leveområder til rødlistearten lirype (NT) berøres. Forstyrrelser av rødlistearter 

knyttet til Veslefjorden våtmarksområde, som ligger i influensområdet, vil øke noe, likeså 

risikoen for økte tilførsler av slam og forurensning via bekkeløp. Risikoen for spredning av 

fremmedarten hagelupin vil øke ytterligere, i takt med økt anleggsaktivitet. I forhold til tema 

artsforekomster vurderes tiltakene knyttet til alternativ B å ha middels til stort negativt om-

fang. 
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6.10.3 ALTERNATIV C 

Den mest omfattende utbyggingen av Vestlia innebærer også etablering av ny heis med ned-

farter til Økle vest i planområdet. Sammenlignet med alternativ B vil betydelig større leve-

områder for rødlistearter og ansvarsarter bli forstyrret av menneskelig aktivitet, eller motta 

forurensende utslipp, eller gå tapt. I tillegg legger alternativ C beslag på arealer omkring Økle, 

som ligger innenfor grensene til Hardangervidda villreinområde. Villrein er norsk ansvarsart. 

Villreinens bruk av det aktuelle fjellområdet er imidlertid liten. Det er ellers stor risiko for 

spredning av fremmedarten hagelupin. I forhold til tema artsforekomster vurderes tiltakene 

knyttet til alternativ C å ha stort negativt omfang. 

 

 

6.11 SAMLET KONSEKVENSVURDERING 

Ved å sammenfatte verdivurdering (kapittel 5) og omfangsvurdering (kapittel 6.3-6.10), får en 
fram konsekvens av alternativene som er utredet. Konsekvensene av alternativ A, B og C er 
sammenstilt i tabell 4 og visualisert i figur 39. Det framkommer at alternativ A og B begge har 
middels negativ konsekvens, mens alternativ C har middels til stor negativ konsekvens. 
Alternativ A rangeres som minst konfliktfylt i forhold til tema naturmangfold, alternativ C som 
mest konfliktfylt.  
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Tabell 4: Samlet omfangs- og konsekvensvurdering for utbygging av Vestlia reiselivsområde etter alternativ A, alternativ B og alternativ C. For innbyrdes rangering av de tre alternativene, se 
teksten og visualisering i figur 39. 

Registreringskategori Alternativ 0 Alternativ A Alternativ B Alternativ C 

Landskapsøkologiske 

sammenhenger 

Referansesituasjon 
Konsekvensgrad 0 

Verdi: Middels  

Omfang: Middels negativt 

Konsekvens: Middels negativ (- -) 

Verdi: Middels  

Omfang: Stort negativt 

Konsekvens: Middels – stor 

negativ (- -/- - -) 

Verdi: Middels  

Omfang: Stort negativt 

Konsekvens: Stor negativ (- - -) 

Vannmiljø/ 

miljøtilstand 

Verdi: Liten - middels  

Omfang: Middels negativt 

Konsekvens: Liten – middels 

negativ (-/- -) 

Verdi: Liten - middels  

Omfang: Middels – stort negativt 

Konsekvens: Middels negativ (- -) 

Verdi: Liten - middels  

Omfang: Stort negativt 

Konsekvens: Middels negativ (- -) 

Verneområder Verdi: Liten  

Omfang: Intet 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

Verdi: Liten  

Omfang: Intet 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

Verdi: Liten  

Omfang: Intet 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 
Naturtyper på land 

og i ferskvann 

Verdi: Middels  

Omfang: Stort negativt 

Konsekvens: Middels negativ (- -) 

Verdi: Middels  

Omfang: Stort negativt 

Konsekvens: Middels negativ (- -) 

Verdi: Middels  

Omfang: Stort negativt 

Konsekvens: Middels negativ (- -) 

Viltområder 

Verdi: Stor  

Omfang: Middels negativt 

Konsekvens: Middels negativ (- -) 

Verdi: Stor  

Omfang: Middels – stort negativt 

Konsekvens: Stor negativ (- - -) 

Verdi: Stor  

Omfang: Stort negativt 

Konsekvens: Stor negativ (- - -) 
Funksjonsområder 

for fisk og andre 

ferskvannsarter 

Verdi: Liten  

Omfang: Lite negativt 

Konsekvens: Liten negativ (-) 

Verdi: Liten  

Omfang: Middels negativt 

Konsekvens: Liten negativ (-) 

Verdi: Liten  

Omfang: Stort negativt 

Konsekvens: Liten – middels negativ (-/- -) 

Artsforekomster 

Verdi: Stor  

Omfang: Middels negativt 

Konsekvens: Middels negativ (- -) 

Verdi: Stor  

Omfang: Middels – stort negativt 

Konsekvens: Stor negativ (- - -) 

Verdi: Stor  

Omfang: Stort negativt 

Konsekvens: Stor – meget stor negativ  

(- - -/- - - -) 

Samlet konsekvens   Middels negativ (- -) Middels negativ (- -) Middels – stor negativ (- -/- - -) 
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Figur 39. Vestlia reiselivsområde, tema natur-
mangfold: Framstilling av alternativ A, alternativ 
B og alternativ C på konsekvensviften. 
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7.  SAMLET BELASTNING 

Ifølge naturmangfoldloven § 10 skal tiltakshaver foreta en vurdering av den samlete belast-

ningen et økosystem er, eller vil bli, utsatt for. Dette gjelder inngrep som allerede eksisterer, 

sammen med det aktuelle inngrepet, og andre kjente inngrep som er planlagt. Formålet er å 

hindre en bit-for-bit forvaltning som fører til en gradvis forvitring og nedbygging av områder. 

Dette gjelder særlig for konfliktfylte tema som biologisk mangfold.  

Nedre og sentrale deler av planområdet for Vestlia reiselivsområde er betydelig påvirket av 

moderne inngrep i dag. Høyereliggende områder, særlig mot vest, ligger uforstyrret til, delvis 

fordi terrenget er kupert og kan være vanskelig tilgjengelig. Det er ikke innslag av fremmed-

arter i utmarksområdene. Terrenginngrepene består av alpinanlegg m/heiser, nedfartstrasé-

er og bygningsmasse samt hytter, hotell, annen bebyggelse, veianlegg, parkeringsplasser, 

kraftledningstraseer og helikopterbase. Det finnes også en nedlagt skytebane, hvor grunnen 

er forurenset. Det er anlagt flere sommer- og vinterløyper i området. For øvrig utnyttes Vest-

lia til beite, men i vesentlig mindre omfang enn tidligere. Mot nord grenser planområdet mot 

golfbane, fritidsbebyggelse mv., og mot øst ligger skogteiger som buffere mot bolig- og 

hytteområder. For øvrig grenser Vestlia til utmark med innslag av urørt natur (INON). 

Landskapet, og naturens mangfold, har normalt gode kvaliteter i Vestlia, og er klart sterkest 

påvirket i nord. Belastningen av disse kvalitetene øker gradvis gjennom den utbygging som 

allerede finner sted i henhold til vedtatte reguleringsplaner – og innenfor rammen av gjeld-

ende kommunedelplan. Belastningen vil øke ytterligere ved utbygging av Vestlia reiselivs-

område etter alternativ A, B eller C. Både terrenginngrep og aktiviteter som vil virke forstyr-

rende på naturmangfoldet, vil bli mest omfattende ved utbygging etter alternativ C, og minst 

omfattende ved utbygging etter alternativ A.   
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8.  AVBØTENDE TILTAK 

8.1 ANLEGGSFASE 

Sprengningsaktivitet og nye terrenginngrep bør av hensyn til fugl og pattedyr i størst mulig 

grad unngås i yngleperioden april-juni.  

Av hensyn til fisk og ferskvannsorganismer bør en unngå å slippe steinstøv og sprengstoff-

rester til bekkeløp som drenerer planområdet. Vannkvaliteten bør overvåkes. 

Av hensyn til generell fare for forurensning må håndtering av avfall og tiltak mot forurensning 

være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Avfall må bringes ut av området, og en må 

ta særlige hensyn ved transport, oppbevaring og bruk av olje, drivstoff og kjemikalier, samt 

sanitæravløp. Kjemikalier og drivstoff bør lagres slik at en kan samle opp volumet dersom det 

oppstår lekkasje.  

Riggområder bør plasseres, og avgrenses, slik at de kommer i minst mulig konflikt med regi-

strerte naturverdier. 

8.2 DRIFTSFASE 

Alle terrenginngrep, herunder skjæringer og fyllinger, bør avgrenses mest mulig, spesielt i 

områder med registrerte naturverdier.  

Gjenbruk av stedegne masser er viktig for å unngå, eller redusere, ytterligere spredning av 

hagelupin og andre fremmedarter. Dersom tilsåing er nødvendig, for eksempel for å frem-

skynde revegeteringen og hindre erosjon i bratt terreng, bør frøblandinger fra stedegne arter 

benyttes. 

Det er viktig å sikre tilstrekkelig mange, og attraktive, grønne korridorer/viltlommer i plan-

området, slik at viltet har egnete leveområder og trekkorridorer. 

Avmerket naturtype beiteskog vest for Kirkevoll forventes å gå tapt ved samtlige utbyggings-

alternativ. Også uten inngrep vil lokaliteten gradvis tape sin verdi som naturtype dersom 

dagens beiteaktivitet med hest opphører. Muligheter for å opparbeide nytt/alternativt beite-

område for hest i skogsterreng, utenfor planområdet, bør vurderes. 

Terrenginngrep og forstyrrelser bør i størst mulig grad unngås i områder med ospeskog, som 

er viktige leveområder for viltet.  

Vannkvaliteten i bekkene som drenerer Vestlia bør overvåkes kontinuerlig med tanke på 

slaminnhold og forurensningstilførsler. 
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9.  USIKKERHET 

I forbindelse med kartlegging og dokumentasjon av biologisk mangfold ved utbyggings-

prosjekt, skal graden av usikkerhet diskuteres. Av naturmangfoldloven §§ 8 og 9, om vurdering 

av kunnskapsgrunnlaget, går det fram at når det skal treffes en avgjørelse uten at det fore-

ligger tilstrekkelig kunnskap om hva virkningen er for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå 

mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Særlig viktig blir dette dersom det foreligger en 

risiko for at skaden på naturmangfoldet er alvorlig eller irreversibel (§ 9). 

Mesteparten av planområdet i Vestlia ligger forholdsvis lett tilgjengelig for befaringer. Felt-

undersøkelsene i 2012 ble utført på noe uegnet tidspunkt på høsten, og under uheldige vær-

forhold. Tilleggsbefaringer gjennomført i 2016/2017 har supplert kunnskapen om både kar-

planteflora og hekkefuglfauna. I tillegg ble det samlet inn og undersøkt en del prøver av moser 

og lav. Det har ikke blitt foretatt undersøkelser av beitemarkssopp. Potensialet for funn av 

rødlistet sopp vurderes derfor å være til stede. Det er ellers framskaffet informasjon om 

naturmangfold i litteratur, offentlig tilgjengelige databaser og gjennom kontakt med fylkes-

mannens miljøvernavdeling og private aktører. Samlet, men under en viss grad av tvil på grunn 

av manglende kunnskap om beitemarkssopp, vurderes verdigrunnlaget for denne konse-

kvensvurderingen som godt.  

Kunnskap om omfanget (virkningen) av et tiltak på vurderte biologisk mangfoldtema vil som 

oftest være dårligere enn kunnskapsgrunnlaget for verdivurderingen. I forbindelse med ut-

vikling av Vestlia reiselivsområde vil det være usikkerhet knyttet til hvor omfattende terreng-

inngrepene vil bli under anleggsfasen. Vil det for eksempel oppstå behov for restaurerings-

tiltak? Hvor mye menneskelig trafikk, og dermed forstyrrende belastning, vil det bli på natur-

områdene som støter til planområdet? Av konsekvensviften (figur 19), som tar hensyn til både 

verdi og omfang, går det fram at det for biologisk mangfoldtema med liten verdi (til venstre i 

figuren) kan tolereres mye mer usikkerhet med hensyn til omfang, enn for biologisk mangfold-

tema med stor verdi (til høyre i figuren). Det er således en mer direkte sammenheng mellom 

grad av omfang og grad av konsekvens for biologisk mangfoldtema med stor verdi.  

Dersom kunnskapsgrunnlaget om omfang av et tiltak er mangelfullt, har vi av hensyn til «føre-

var-prinsippet» valgt å vurdere omfang «strengt». Dette er gjort for å sikre en forvaltning som 

unngår vesentlig skade på naturmangfoldet, og vil være spesielt viktig når biologisk mangfold-

tema har stor verdi. For utbyggingen av Vestlia reiselivsområde vurderes det å være noe 

usikkerhet knyttet til vurderingene av omfang og konsekvens for registreringskategori arts-

forekomster (underkategori; rødlistearter), og lite usikkerhet knyttet til vurderingene av 

omfang og konsekvens for de øvrige registreringskategoriene; landskapsøkologiske sammen-

henger, vannmiljø/miljøtilstand, verneområder, naturtyper på land og i ferskvann, vilt-

områder, funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter samt artsforekomster (unntatt 

underkategori rødlistearter). 
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10.  MILJØOPPFØLGING  –  FØR/ETTERUNDERSØKELSER 

Vurderingene i denne konsekvensutredningen bygger på befaringer av mesteparten av plan-

området under vekslende forhold, både med hensyn til værsituasjon og egnet årstid. I tillegg 

er det lagt til grunn informasjon fra ulike nettbaserte datatjenester og andre aktører. På bak-

grunn av de supplerende befaringene som ble utført i 2016/2017, vurderes datagrunnlaget 

som godt. Vannkvaliteten i bekkeløp som drenerer planområdet i Vestlia bør overvåkes. 

Utover dette vil det ikke være behov for oppfølgende undersøkelser eller overvåking i for-

bindelse med planlagt utbygging av Vestlia reiselivsområde.  
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11. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 

Planområdet for Vestlia reiselivsområde på Geilo i Hol kommune utgjør ca. 2 016 daa og er 

avsatt til alpinområde, aktivitetsområde og reiselivsområde. Det er igangsatt arbeid med en 

områderegulering, hvor tre ulike utbyggingsalternativer presenteres: Turistanlegg, fritids-

boliger og næringsbebyggelse med inntil henholdsvis (A) 500, (B) 700 og (C) 900 enheter 

(hovedalternativet).  

Vestlia er en nordvendt dalside som er dominert av bjørkeskog, men har innslag av barskog i 

lavereliggende områder. Det er allerede etablert alpinanlegg, hotell, hytter og annen infra-

struktur i området. Planområdet omfatter likevel betydelige utmarksarealer i sørøst, og om-

kring fjelltoppen Økle i sørvest. Det er avgrenset én naturtype; beiteskog (middels verdi), og 

tre viltområder; (1) Økle/Hardangervidda villreinområde (middels verdi), (2) Ospeskog ved 

Bakkestølen (stor verdi) og (3) Veslefjorden våtmarksområde (stor verdi). Det er registrert 28 

rødlistearter innenfor influensområdet, hvorav 27 fuglearter og én pattedyrart. De aller fleste 

artene er knyttet til Veslefjorden våtmarksområde. Innenfor planområdet er med sikkerhet 

registrert åtte rødlistearter, alle tilhørende den minst strenge kategori (NT). Dette gjelder hare 

og syv fuglearter, hvorav seks antas å yngle. Vestlia har middels verdi som landskapsøkologisk 

element. Det finnes ingen verneområder i henhold til naturmangfoldloven. Samlet verdi-

grunnlag for naturmangfold er vurdert til; middels.  

Alternativ A og alternativ B har begge middels negativ konsekvens, mens alternativ C har 
middels til stor negativ konsekvens. Alternativ A rangeres som minst konfliktfylt i forhold til 
tema naturmangfold, mens alternativ C rangeres som mest konfliktfylte alternativ. Det er fore-
slått konkrete tiltak for å avbøte på skader i anleggs- og driftsperioden.  
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