
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

         
 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

VESTLIA 
REISELIVSOMRÅDE 
Områdereguleringsplan 

HOL KOMMUNE   
    

Konsekvensutredning 
naturressurser  
 

 

 

16.12.14 
 



 

 

   

 

 

 
 

 

  

 
DOKUMENTINFORMASJON  
 
Oppdragsgiver:  

 
 

 
Geilo Holding AS og Donaco Invest AS 

Rapporttittel:  Vestlia reiselivsområde 
Områdereguleringsplan, Hol kommune 
Konsekvensutredning naturressurser   

Utgave/dato:  5.2.2019, rev. 15.8.2019, 24.10.2019 og 
17.12.2019 

Oppdrag:  P12044  
Type oppdrag:  Konsekvensutredning   
Oppdragsleder:  Nancy Jøssang 
Tema  Naturressurser   
Dokumenttype:  KU-rapport 
Skrevet av:  Ole Kristian Spikkeland  
Kvalitetskontroll:  Siren Therese Sælemyr 
 
Opus Bergen AS  

 
www.opus.no 
 

Forside: 

Ortofoto: http://kilden.skogoglandskap.no/ 
Detaljfoto fra Vestlia: Beiteskog, blåbær og bekkeløp. Foto: Opus Bergen AS 



 

 

   

SAMMENDRAG  
 
Denne rapporten omhandler konsekvenser for ulike naturressurser ved områderegulering til formål 
reiselivs-, alpin- og aktivitetsområde i Vestlia på Geilo i Hol kommune. Det er spesielt fokusert på 
skogressurser, beiteressurser og utmarksressurser i området. Utmarksressurser og overflatevann vil 
bli sterkest berørt av tiltaket. 
 
Rapporten er basert på tilgjengelig litteratur, konseptplan for «Områdeplan Vestlia reiselivsområde», 
kartdatabaser, befaringer i området og intervju med nøkkelinformanter. Det presiseres at konse-
kvensutredninger, etter Statens vegvesens håndbok (V712), opererer på overordnet nivå, med 
omtrentlige alternativ, før det er utformet ferdig plankart. Konsekvensutredning inngår i prosjekters 
tidlige fase, der sammenligning av gitte utbyggingsalternativ utgjør deler av grunnlaget for hvordan 
endelig planforslag utformes. 
 
Alternativ A medfører ingen videre utbygging av alpinanlegg, men tilrettelegger for inntil 500 en-
heter. Utbygging etter dette alternativet vil ha liten negativ konsekvens for naturressurser. 
 
Alternativ B medfører ytterligere utbygging av alpinanlegg, på østsiden av dagens anlegg, samt 
henholdsvis inntil 700 enheter, mens alternativ C medfører utbygging av alpinanlegg på begge sider 
av dagens anlegg og inntil 900 enheter. Alternativ B vil ha liten til middels negativ konsekvens for 
naturressurser, mens alternativ C vil ha middels negativ konsekvens for naturressurser. 
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1. INNLEDNING  
 

Denne konsekvensutredningen (KU) er gjennomført i forbindelse med utarbeidelse av område-
regulering for Vestlia reiselivsområde, ca. 1,5 km fra Geilo sentrum i Hol kommune, Buskerud. 
Rapporten er utarbeidet av Opus Bergen AS på bakgrunn av eksisterende kilder og tallmateriale, 
befaringer i området, intervju og offentlig tilgjengelige rapporter, kart og informasjon (se kilder). 
Hovedarbeidet for foreliggende KU ble utført i 2013-14, som grunnlag for utvikling av planen, og 
revidert i 2017-18 i henhold til dagens situasjon. 

Analysen vurderer mulige konsekvenser for naturressurser ved utvikling av planområdet til reiselivs-, 
alpin- og aktivitetsområde. Planområdet er vist på figur 1. Planen går ut på å bygge ut turistanlegg, 
fritidsboliger og næringsareal med henholdsvis inntil 500 enheter (alternativ A), inntil 700 enheter 
(alternativ B), eller inntil 900 enheter (alternativ C). Etter politisk vedtak ble området omkring Vestlia 
Resort inntatt i planområde sent i prosessen. Det understrekes at Vestlia Resorts eventuelle nye 
enheter ikke utgjør en del av alternativene A, B eller C.  

KU av naturressurser fokuserer på å kartlegge den faktiske menneskelige utnyttelsen, eller bruken, av 
naturressurser, med spesiell vekt på beiteressurser, skogressurser og utmarksressurser (KU for tema 
naturmangfold kartlegger eksisterende arter, leveområder og landskapsøkologi - uten å se på bruk).  
 
KU’en følger premissene i Statens Vegvesens håndbok 1401 så langt dette er hensiktsmessig. Etter en 
redegjørelse for naturressursers betydning i plansammenheng, følger en beskrivelse av dagens situa-
sjon i planområdet og eventuelle influensområder med henblikk på ulike kategorier av naturressurs-
er. På bakgrunn av dette vurderes områdets verdi for naturressurser, og omfanget av endringer som 
tiltaket vil innebære. Verdi og omfang sammenstilles for å vurdere de aktuelle konsekvenser på en 
etterprøvbar måte.  
 

 

 

Figur 1: Lokalisering og avgrensing av planområdet i Vestlia. 
 

                                                 
1 Statens Vegvesens håndbok er utarbeidet spesielt mtp. veiutbygging. For arealplanlegging med andre formål 
er det likevel nyttig å bruke elementer fra håndboken for å oppnå størst mulig grad av sammenlignbarhet 
mellom ulike konsekvensutredninger. Håndbok 140 er revidert etter at denne KU’en ble utarbeidet. Ettersom 
metodegrepene er de samme, er ikke KU’en revidert etter spesifikk ordlyd i Statens Vegvesens håndbok V712. 
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2. DATAGRUNNLAG OG METODE 
2.1. Data 

Nasjonale institusjoner som Statistisk Sentralbyrå (SSB), kartportalen Kilden ved Institutt for Skog og 
landskap2, Norges Geologiske Undersøkelse (NGU), Miljøstatus, Miljødirektoratet, Norges vassdrags- 
og energidirektorat (NVE), Vannportalen, m.fl. har offentlig tilgjengelige kart og statistikk, som er 
nyttige for å kartlegge naturressursforholdene knyttet til planområdet. 
 
Videre er det benyttet kilder som planer og rapporter fra Hol kommune, fylkesmannen i Buskerud, og 
lignende, samt nettsider for en rekke lokale aktører. Informasjon er også hentet via intervju med 
nøkkelinformanter og befaringer i området på ulike årstider. 
 

2.2. Verdisetting 

Med verdi menes hvor verdifullt et område er i forhold til naturressurser. I kapittel 6.1 foretas det en 
verdivurdering av det konkrete planområdet og eventuelle influensområder på bakgrunn av informa-
sjonen som fremkommer i kapittel 5. Til grunn ligger Vegvesenets tre-delte glidende verdiskala, med 
henholdsvis liten, middels og stor verdi, (Statens vegvesen 2006) som vist i figur 2. 
                       

 

Figur 2: Skala for verdisetting. 

 

Statens vegvesen (2006) har utarbeidet et sett med kriterier som grunnlaget for verdivurderingen av 
naturressursene. Tabell 1 viser de som er aktuelle i forbindelse med denne områdereguleringen i 
Vestlia på Geilo. 
  

                                                 
2 Institutt for skog og landskap er senere slått sammen med andre institusjoner til NIBIO, Norsk institutt for 
bioøkonomi. Kartportalen har fulgt med, og hører inn under NIBIO (https://kilden.nibio.no). 

Liten    Middels                  Stor 

|---------------------|---------------------| 
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Tabell 1: Kriterier for å bedømme verdien av naturressurser (Statens vegvesen 2006:220). 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Jordbruks- 

områder 

- jordbruksarealer i 

kategorien 4-8 poeng 

(se tabell 2) 

- Jordbruksarealer i 

kategorien 9-15 poeng 

(se tabell 2) 

- Jordbruksarealer i 

kategorien 16-20poeng 

(se tabell 2) 

Skogbruks- 

områder 

- Skogsarealer med lav 

bonitet 

- Skogsarealer med 

middels bonitet og 

vanskelige driftsforhold 

- Større skogarealer med 

middels bonitet og 

gode driftsforhold 

- Skogarealer med høy 

bonitet og vanlige 

driftsforhold 

- Større skogarealer med 

høy bonitet og gode 

driftsforhold 

 

Områder 

med utmarks-

ressurser 

- Utmarksarealer med 

liten produksjon av 

matfisk og jaktbart vilt 

eller lite grunnlag for 

salg av opplevelser 

- Utmarksarealer med 

liten beitebruk 

- Utmarksarealer med 

middels produksjon av 

matfisk og jaktbart vilt 

eller middels grunnlag 

for salg av opplevelser 

- Utmarksareal med 

middels beitebruk 

- Utmarksarealer med 

stor produksjon av 

matfisk og jaktbart vilt 

eller stort grunnlag for 

salg av opplevelser 

- Utmarksarealer med 

mye beitebruk 

Områder med 

bergarter/ 

malmer 

- Små forekomster av 

bergarter/ malmer som 

er vanlig 

forekommende 

- Større forekomster av 

bergarter/ malmer som 

er vanlig 

forekommende og godt 

egnet for mineral 

utvinning eller til 

byggestein/ 

byggeråstoff (pukk) 

- Store/rike forekomster 

av bergarter/ malmer 

som er av nasjonal 

interesse 

Områder med 

løsmasser 

- Små forekomster av 

nyttbare løsmasser som 

er vanlig 

forekommende, større 

forekomster av dårlig 

kvalitet 

- Større forekomster av 

løsmasser som er 

vanlig forekommende 

og meget godt egnet til 

byggeråstoff 

(grus/sand/leire) 

- Store løsmasse-

forekomster som er av 

nasjonal interesse 

Områder med 

overflatevann/ 

grunnvann 

- Vannressurser som har 

dårlig kvalitet eller 

liten kapasitet 

- Vannressurser som er 

egnet til energiformål 

- Vannressurser med 

middels til god kvalitet 

og kapasitet til flere 

husholdninger/ gårder 

- Vannressurser som er 

godt egnet til 

energiformål 

- Vannressurser med 

meget god kvalitet, stor 

kapasitet, og som det er 

mangel på i området 

- Vannressurser av 

nasjonal interesse til 

energiformål 

Områder med 

kystvann 

- Vannressurser som er 

egnet til fiske eller 

fiskeoppdrett 

- Vannressurser som er 

meget godt egnet til 

fiske eller fiskeoppdrett 

- Vannressurser som er 

nasjonalt viktige for 

fiske eller fiskeoppdrett 

 

Tabell 2: Gjengivelse av figur 6.21 (Statens vegvesen 2006:221) om bedømming av jordbruksareal. 

Verdi Liten (4-8) Middels (9-15) Stor (16-20) 

Arealtilstand Overflatedyrket (1) Fulldyrket (5) 

Driftsforhold Tungbrukt (1) Mindre lettbrukt Lettbrukt (5) 

Jordsmonnkvalitet Uegnet (1) Dårlig egnet 

(2) 

Egnet (3) Godt egnet (4) Svært godt 

egnet (5) 

Størrelse Små (1) Middels (3) Store (5) 

 
Enhver verdivurdering vil bero på skjønn, men ved å ta utgangspunkt i overnevnte kriterier, kan en 
etterstrebe størst mulig grad av sammenlignbarhet og overførbarhet mellom ulike utredere og ulike 
prosjekter, slik at vurderingen ikke er prisgitt hver enkelt utreders skjønn alene. 
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2.3. Omfang 

Omfang baseres på vurdering av konkrete endringer tiltaket ansees å medføre for ulike natur-
ressurser. Omfanget vurderes i forhold til alternativ 0, dvs. områdets sannsynlige utvikling uten at 
tiltaket gjennomføres. Omfangsvurderingen følger Statens vegvesens fem-delte glidende skala, vist i 
figur 3, fra stort negativt omfang til stort positivt omfang.   

 

Figur 3: Skala for vurdering av påvirkningens omfang (Statens vegvesen 2006). 

 

For å kunne bedømme omfanget av endring den aktuelle naturressurs vil utsettes for, det vil si hvor 
på skalaen den bør plasseres, har Statens vegvesen skissert kriterier (tabell 3).  

 

Tabell 3: Kriterier for å bedømme omfang av endring for naturressurser (Statens vegvesen 2006:221). 

 Stort positivt 

omfang 

Middels 

positivt omfang 

Lite/intet 

omfang 

Middels 

negativt 

omfang 

Stort negativt 

omfang 

Ressurs-

grunnlaget  

og utnyttelsen 

av det 

Tiltaket vil i 

stor grad øke 

ressursgrunnlag

ets omfang 

og/eller kvalitet 

(neppe aktuelt) 

Tiltaket vil øke 

ressursgrunnlag

ets omfang 

og/eller kvalitet 

Tiltaket vil stort 

sett ikke endre 

ressursgrunnlag

ets omfang 

og/eller kvalitet 

Tiltaket vil 

redusere 

ressursgrunnlag

ets omfang 

og/eller kvalitet 

Tiltaket vil i 

stor grad 

redusere eller 

ødelegge 

ressursgrunnlag

ets omfang 

og/eller kvalitet 

 

Omfanget av tiltaket innebærer virkning både direkte og indirekte på naturressurser som berøres av 
anleggsfasen og selve utbyggingen. Nedbygging av arealer vil føre til direkte tap av en del natur-
ressurser, for eksempel beiteareal og leveområder for jaktbart vilt. Samtidig vil blant annet overflate-
vann og grunnvann, som kan være ressurs både i fiske- og vannkraftsammenheng, kunne bli indirekte 
påvirket av tiltaket. Direkte virkninger kan ofte være enklere å vurdere enn indirekte virkninger. Det 
vil alltid være usikkerhet og skjønn knyttet til omfangsvurderingen. Virkningen på eventuelle influ-
ensområder vurderes også. 

 

2.4. Konsekvensvurdering 

Konsekvensanalysen er basert på en «standardisert» tre-trinns prosedyre for å gjøre analyser, 
konklusjoner og anbefalinger mer objektive og etterprøvbare. Endelige konsekvens av et tiltak finnes 
ved å sammenstille verdi og omfang, og kan illustreres i en konsekvensvifte (figur 4). Konsekvensen 
for tiltaket er angitt på en ni-delt skala fra meget stor positiv konsekvens til meget stor negativ 
konsekvens. For eksempel vil den negative konsekvensen bli liten hvis verdien til naturressursen er 
liten og omfanget stort negativt. Kriterier for vekting av verdier og omfang er ikke absolutte. 

 
                      Stort negativt   Middels negativt      Lite /Intet    Middels positivt   Stort positivt 

|----------------|----------------|----------------|----------------| 
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Figur 4: Konsekvensvifte for sammenstilling av verdi og omfang. 
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2.5. Avgrensing av plan- og influensområdet 

Avgrensing av planområdet vises i figur 1, og framgår også av flere kartillustrasjoner. Avgrensingen er 
gjort på bakgrunn av kommunedelplanen for Geilo (2010). Veiarealet i nordøst som inngår i plan-
området, er ikke vurdert i naturressurssammenheng. 

Influensområdet tilsvarer det området som vil kunne bli påvirket av tiltaket. Dette vil kunne variere 
mellom ulike typer naturressurser. Derfor begrunnes og spesifiseres aktuelle influensområder for 
hver enkelt kategori ved gjennomgangen i kapittel 5. Influensområdene for de ulike naturressursene 
er slått sammen (se figur 40), slik at en i videre vurderinger opererer med ett felles influensområde, 
vist med prikket grønn linje i figur 5. 

 

 

Figur 5: Samlet influensområde for tema naturressurser. 
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3. BAKGRUNN 
3.1. Naturressurser – begreper og vilkår 

Med naturressurser menes elementer som er naturgitte, og som vi mennesker nyttiggjør oss på 
forskjellig vis. Akkurat hva som oppfattes som naturressurser vil derfor kunne variere mellom ulike 
tidsepoker og kulturer. Like fullt er det nærmest universelt å anse for eksempel vann, flora, fauna og 
jordsmonn/berggrunn som naturressurser. 

 

 
 
I mange sammenhenger vil naturressurser ha betydning for, og være en del av, andre fagtema. For å 
unngå dobbeltvekting, at samme aspekter konsekvensutredes innen flere tema, har Statens veg-
vesen definert følgende avgrensing: 

• Utmarksressurser som har betydning for verdiskapning, behandles under temaet naturressurser. 
Kommersiell utnytting av utmarksressurser utover det enkelte gårdsbruks ressursgrunnlag, 
analyseres under temaet lokal og regional utvikling  

• Jakt og fiske som fritidsaktivitet behandles under tema nærmiljø og friluftsliv 

• Vilt, fiske, bær, vann, sand- og grusressurser med mer som nåværende og fremtidige natur-
ressurser for mennesker, behandles under tema naturressurser. (Ressurser fra et biologisk 
mangfold-/naturvernsynspunkt [primært vilt- og fiskebestander], historisk forståelse og forsk-
ningsaspekt i forbindelse med spesielle geologiske formasjoner/ forekomster, vurderes under 
tema naturmangfold) 

• Erstatninger for erverv av grunn pga. rettigheter, [f.eks. ved tap av arealer, driftsbygninger og 
brønner, reduserte inntekter fra salg av jakt- og fiskeretter, inngrep i sand- og grustak] inngår i 
prissatte konsekvenser 

• Gjenbruk av materialer og valg av bærekraftige byggematerialer ut fra et ressurssynspunkt kan 
være aktuelt i spesielle tilfeller 

Statens vegvesens registreringskategorier listes under. For denne reguleringen er det punktene a, b, 
c og h som er sentrale, og punktene f og g er undersøkt. Etter anmodning legges det særlig vekt på 
skogressurser, beiteressurser og utmarksressurser – som også er de mest fremtredende. For tilhør-
ende verdikriterier, se tabell 1.  

a. Jordbruksområder 
b. Skogbruksområder 
c. Områder med utmarksressurser 
d. Reindriftsområder 
e. Områder for fiske/ havbruk 

f. Områder med bergarter/ malmer 
g. Områder med løsmasser 
h. Områder med overflatevann/ 

grunnvann 
i. Områder med kystvann 

I KU-sammenheng defineres naturressurser som ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, 
fiskebestander i sjø og ferskvann, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhand-
ler landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser som ressurs. 
 
Med ressursgrunnlaget menes de ressursene som er grunnlaget for verdiskapning og sysselsetting 
innen primærproduksjon og foredlingsindustri. Vurderingen av ressursgrunnlaget omfatter både 
mengde og kvalitet. Vurderingen omfatter imidlertid ikke den økonomiske utnyttelsen av ressurs-
en, dvs. bedriftsøkonomiske forhold. Det er forhold knyttet til den samfunnsmessige (samfunns-
økonomiske) biten som her skal belyses. 

(Statens vegvesen 2006:215) 
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3.2. Naturressurser – formelle rammer 

Lover knyttet til forvaltningen av naturressurser, listet under, regulerer ulike aspekter av natur-
ressursforvaltning og bruk, sammen med kommunale/fylkeskommunale planer/vedtak (se plan-
beskrivelse). 

• Fjelloven 

• Friluftsloven 

• Lakse- og innlandsfiskeloven 

• Motorferdselloven 

• Naturmangfoldsloven 

• Naturoppsynsloven 

• Plan- og bygningsloven 

• Skogbruksloven 

• Jordloven  

• Viltloven 

• Vannforskriften (basert på EUs 
vanndirektiv) 

• Vannressursloven (lov om vassdrag og 
grunnvann) 
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Figur 6: ABC-kart over Geilo. Planområdet indikert med rød stiplet linje (Asplan 
Viak 2007). 

 

3.3. Naturressurser og arealplanlegging 

Formålet med områdereguleringen i Vestlia er å tilrettelegge for reiselivs-, alpin- og aktivitets-
område, dvs. mer fritidsbebyggelse og friluftsaktiviteter i et område allerede dominert av dette. 
 
St.meld. nr. 21 (2004-05) gir føringer for kommuners planlegging og utbygging av fritidsbebyggelse. 
Det er et nasjonalt mål at den lokaliseres og utformes med vekt på landskap, miljøverdier, ressurs-
bruk og estetikk. Kommunene bør tenke langsiktig og helhetlig, og trekke grenser mellom områder 
som skal utbygges og ikke. Hovedtyngden av fritidsutbyggingen bør skje gjennom fortetting eller 
utvidelse av eksisterende hytte- og fritidsområder, slik at Norge fortsatt har store sammenhengende 
naturområder uten tekniske inngrep (Miljøverndepartementet 2005). 
 
Attraktiviteten i et hytteområde henger sammen med landskap, biologisk mangfold, overflatevann, 
vegetasjon, klima og andre naturgitte kvaliteter og ressurser. Kunnskap om, og hensyn til, dette er 
derfor viktig i planlegging av fritidsområder, slik at utbyggingen ikke ødelegger kvalitetene i området, 
men heller bidrar til å sikre dem og eventuelt tilfører nye kvaliteter. 
 
Det er gjennomført ABC-analyse 
for reisemålet Geilo med tanke 
på å klassifisere arealer i forhold 
til attraksjonskraft (Asplan Viak 
2007). A-områder har høye krav 
til arealets egnethet og/ eller til-
gjengelighet, slik som områdene 
med hotell, serveringssteder, 
handel og alpinanlegg. Områder 
for fritidsbebyggelse kan tåle 
noe mer perifer lokalisering. 
Som vist i figur 6 utgjør nordre 
og sentrale deler av planområd-
et kategori A, mens områdene i 
sør og nord er B områder, og 
områdene lengst øst og vest er C 
områder. Planområdet er avsatt 
til reiselivs-, alpin- og aktivitets-
område i kommunedelplanen for 

Geilo (2010). 
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Etter vedtak i kommuneplanutvalget i Hol 28.5.2015 startet prosessen med Konseptplan for «Om-
rådeplan Vestlia reiselivsområde» (2016). Konseptplanen ble utarbeidet som et samarbeid mellom 
Hol kommune og aktørene i planområdet. Planen gjør opp status for dagens situasjon, og hvordan 
Geilo generelt, og Vestlia spesielt, kan videreutvikle reiselivstilbudet. Konseptplanen legger føringer 
for både innhold i plan og organisering av utviklingen av planområdet. Konseptplanen ser helhetlig 
på Geilos utbud av friluftslivsaktivitet, og viser hvordan planområdet inngår i en større sammenheng. 
Konseptplanen er knyttet til alternativ med 900 enheter (C), den mest omfattende utbyggingen. 

 

 

Figur 8: Prinsippskisse for utvikling av «områdeplan Vestlia» (Opus Bergen AS). 

Figur 7: Utsnitt av gjeldende 
kommunedelplan for Geilo. 
«R» refererer til reiselivs-
område, «A» refererer til 
alpin- og aktivitetsområde, 
mørk skravur viser eksister-
ende arealbruk, mens lys 
skravur viser fremtidig areal-
bruk (kilde: Hol kommune 
2010). 
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4. BESKRIVELSE AV ALTERNATIVENE 
 

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

grammet samt kart over alpin- og aktivitetsområde i KDP Geilo (2010) (figur 9).  

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

legge for henholdsvis inntil 500, 700 og 900 enheter. Det er også lagt til grunn ABC-prinsippet (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 10). Planprogrammet uttaler: «Kom-

munedelplanens 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 utbyggingsprinsipp med fortettet utbygging av mindre enheter i nedre deler 

av planområdet (tilrettelagt for utleie), og frittliggende enheter høyere opp i terrenget.  

Alternativ A omfatter begrenset utbygging og fortetting i tilknytning til eksisterende bebyggelse og 

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

fritidsboliger/leiligheter og næringsvirksomhet noe høyere opp i planområdet. Alternativ C inne-

bærer enda høyere arealutnyttelse, og mer omfattende utbygging, spesielt i retning mot sør. De ulike 

alternativene utdypes nedenfor. 

 
 

Figur 9: 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 10: Sentralitet i Vestlia, vist med lilla skravur, jf. ABC-prinsippet (Asplan Viak 2007) (kilde: Opus Bergen AS). 

 

4.1 Alternativ 0 

«0-alternativet tar utgangspunkt i dagens faktiske situasjon, samt forventede endringer i planområd-
et uten tiltaket i analyseperioden» (sitat fra Planprogrammet). Planområdet berøres i større eller 
mindre grad av ni reguleringsplaner, og domineres av hyttefelt, hotell og alpinanlegg, sykkeltracks, 
mm., spesielt i nordre og sentrale deler. 
  
Utsjekk i felt våren 2019 viser at det meste av potensialet i eksisterende reguleringsplaner som be-
rører 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 (figur 11-13). 
 
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 vege-
tasjon og skrenter. 

 

Figur 11: Vestlia vår (Opus Bergen AS). 
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Figur 12: 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 13: 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). 

 
 

4.2 Alternativ A 

«En begrenset utbygging av turistanlegg, fritidsboliger/leiligheter og næringsbebyggelse i nær tilknyt-
ning til eksisterende bebyggelse og veinett i området. Det tillates etablering av totalt inntil 500 enhet-
er» (sitat fra Planprogrammet). Næring for å betjene enhetene tillates, uten å konkurrere med Geilo 
sentrum. Det etableres ingen nye alpinanlegg. Hotellnæring er lite sannsynlig uten ytterligere alpin-
traseer og heiser (figur 14-15). 
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Figur 14: Alternativ A: Utnyttelsesgrad i ulike delfelt i Vestlia sammenholdt med avgrensning av reiselivsområder, jf. kom-
munedelplan for Geilo (2010). Ingen nye alpinløyper eller skitrekk. Plangrense vises med svart strek (kilde: Opus Bergen AS). 

 

 
 

Figur 15: 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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4.3 Alternativ B 

«Utbygging av alpinanlegg, turistanlegg, fritidsboliger/leiligheter og næringsvirksomhet. Nødvendig 
teknisk infrastruktur og adkomstveier til ny bebyggelse etableres. Det tillates etablering av totalt 
mellom 500 og 700 nye enheter innenfor planområdet» (sitat fra Planprogrammet). Alternativ B kan 
inneholde næring, inkludert eventuelt hotell, og åpner for ny heis øst i planområdet i form av Kikut-
gondolen med tilhørende nedfarter. Den knyttes opp mot eksisterende infrastruktur i Kikutområdet 
sørøst for planområdet. Alternativet kan gi rom for forbedring, og eventuell utvidelse, av det 
eksisterende sykkeltilbudet sommerstid (figur 16-17). 

 
 

Figur 16: Alternativ B: Utnyttelsesgrad i ulike delfelt i Vestlia sammenholdt med avgrensning av reiselivsområder, jf. kom-
munedelplan for Geilo (2010). AIpinløyper og skitrekk er planlagt i øst/sørøst. Plangrense vises med svart strek (kilde: Opus 
Bergen AS). 
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Figur 17: 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). 

 

 

4.4 Alternativ C 

«Maksimal utnyttelse av området som reiselivsdestinasjon, inkludert tilrettelegging for turistanlegg, 
fritidsboliger/leiligheter, næringsvirksomhet, alpinanlegg og øvrige anlegg for rekreasjon 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 fri-
tidsleiligheter 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 nedfarter. Sykkeltilbudet vil styrkes med nye løyper for ulike ferdig-
hetsnivå. Næring vil kunne omfatte blant annet betjening av enheter, hotell og dagligvarehandel for 
å motvirke trafikkøkning mot Geilo sentrum (figur 18). 
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Figur 18: Alternativ C: Øverst: Utnyttelsesgrad i ulike delfelt i Vestlia sammenholdt med avgrensning av reiselivsområder, jf. 
kommunedelplan for Geilo (2010). Nederst: Plassering, og utnyttelsesgrad, av ulike delfelt i Vestlia sammenholdt med sen-
tralitet 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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5. DAGENS SITUASJON 
5.1. Overordnede karakteristiske trekk 

Planområdet er lokalisert på sørsiden av Ustedalsfjorden, sørvest for Geilo sentrum i Hol. Det inngår i 
landskapsregionen «Øvre dal- og fjellbygder i Oppland og Buskerud». Berggrunnen består av nær-
ingsfattig metaryolitt med moreneavsetninger, som er vanlig i Buskerud for øvrig. Terrenget i plan-
området stiger fra ca. 750 moh. ved Ustedalsfjorden i nordvest til høydekote ca. 1 000 moh. ved 
Økletoppen i sørvest, og utgjør bunnen og midten av en dalside. Nordre og sentrale deler har betyde-
lige menneskelig påvirkning og tekniske inngrep i form av utbygde hyttefelt, hotell og alpinanlegg/ 
traseer. Det er ingen helårsboliger i planområdet. Bjørkeskog og store myrområder dominerer. I 
nordøst finnes beiteskog. Mot vest, ved stølen Uthusslåtta, er det åpent landskap med stølsbyg-
ninger, tufter, rydningsrøys og beitemark. Sør for stølen er det bratteste området, med blokkmark og 
bart fjell. 
 

5.2. Registreringskategorier  

Relevante registreringskategorier i forhold til naturressurser i Vestlia er; jordbruk, skogbruk, utmarks-
ressurser, berggrunn, løsmasser, grunnvann og overflatevann. Under følger oversikt over dagens 
situasjon for hver kategori, som grunnlag for neste kapittels vurdering av verdi, omfang av konse-
kvenser. 

5.2.1. Jordbruk 

Jordbruk er lite dominerende i og rundt planområdet. Jordbruk er en stedbundet aktivitet. Influens-
området er definert til å omfatte jordbruksarealene som ligger like øst for planområdet. 
 
Jordbruk har lange tradisjoner i Hol kommune. Norske myndigheter har hatt økt fokus på jordvern3, 
med tanke på å ivareta produksjonspotensialet for å sikre fremtidig matforsyning, og med tanke på 
klimaendringer. Hol kommune (2018) har målsatt sitt arbeid med jordvern i kommuneplanens 
samfunnsdel: «Staten har som målsetting å halvere det årlige bortfallet av dyrket og dyrkbar mark. 
Hol kommune vil følge opp dette gjennom som hovedprinsipp å være restriktiv til å tillate nedbygging 
av dyrket mark». Tilgjengelige jordressurser i form av dyrket og dyrkbar jord er kraftig redusert som 
følge av irreversibel omdisponering. I Hol kommune har omdisponering av dyrkbar jord vært høyere 
enn omdisponering av faktisk dyrket jord, se søylediagram fra SSB. Tendensen har vært en jevn 
nedgang i omdisponering mellom 2005 og 2010, før den steg i 2011 og nådde en foreløpig topp i 
2013. I 2014 og 2015 har omdisponering lagt på et lavere nivå, før den igjen steg kraftig i 2016. Tall 
for tettstedet Geilo er ikke tilgjengelige.  
 

Jordbruk er ikke dominerende innenfor planområdet. Det er få aktive bønder igjen på Geilo. Figur 21 
viser ulike fakta som er relevante i forhold til jordbruk. Planområdet ligger i all hovedsak på 
næringsfattig berggrunn. Store deler er ikke dyrkbart, da 50-55 % av planområdet er brattere enn 
1:5, og 3/5 er dekt med tynn morene, litt er uten overdekning. Flere områder nord i planområde er 
kategorisert som lettbrukt dyrkbar jord, til sammen ca. 170 daa (figur 21). De sammenfaller i stor 
grad med myrområdene, med organisk4 jordlag, nord i området. For øvrig er store deler av plan-
området grunnlendt5 eller jorddekt6 (figur 21). 

 

                                                 
3 Jordvern vil si tiltak for å verne om jorden som grunnlag for planteproduksjon mot naturlige, nedbrytende 
krefter, og mot tekniske, menneskeskapte inngrep (Store norske leksikon 2013) 
4 Organisk jordlag er areal med et lag organisk jord tykkere enn 30 cm (Skog og landskap 2009) 
5 Grunnlendt mark er areal der mer enn 50 % har mindre jorddybde enn 30 cm uten at det er fjell i dagen (Skog 
og landskap 2009) 
6 Jorddekt fastmark er areal der mer enn 50 % har større jorddybde enn 30 cm (Skog og landskap 2009)  
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Figur 19: Omdisponering av dyrket og dyrkbar jord i Hol, etter Plan- og bygningsloven og Jordloven (SSB 2017). 

 
De dyrkbare områdene, ca. 80 daa innenfor plangrensen etter kommunedelplanen, ligger nær opp til 
og mellom bebygd areal, figur 21. Mellom de to ulike plangrensene er det 41 daa dyrkbar mark. Til 
sammen 121 daa dyrkbart areal ved den nordligste plangrensen. Det er ikke dyrket mark innenfor 
planområdet, men 11 daa overflatedyrket mark og 5 daa innmarksbeite som ligger på Uthusslåtta. 
Like utenfor i nordøst, mellom planområdet og vassdraget, er det et fulldyrket areal på 21 daa. Mot 
øst mellom plangrensen og rv. 40 er 31 daa dyrket. Disse arealene blir brukt for grasproduksjon til 
slått og beite. Arealet for beitebruksordningen på ca. 100 daa, er gjerdet inn, og etter mange års bruk 
nærmer det seg kvaliteten for innmarksbeite.  

 

 

Figur 20: Helningskart for Vestlia. Plangrensen er inntegnet med tynn, svart linje. 

 

Planområdet utgjør en del av arealet til Hol sankelag, beitefelt 5 kalt Kikut Vest. Kapittel 5.2.3. om 
utmarksressurser gir utdypende informasjon om utmarksbeite. 
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Figur 21: Areal, grunnforhold, dyrkbar mark og beitegrenser i og nær planområdet i Vestlia (kilde: NIBIO og Hol kommune).  
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Skogbruk 

Skog er dominerende arealkategori innenfor planområdet, akkurat som i tilgrensende områder mot 
øst og vest. Skogen utnyttes likevel ikke til skogbruksformål per i dag. Skogbruk er en stedbunden 
aktivitet, slik at muligheter for skogbruk utenfor planområdet ikke forringes av endringer innenfor 
planområdet. Derfor er det ikke definert noe influensområde for tema skogbruk. 

 

 

Figur 22: Blandingsskog nordøst i planområdet (Opus Bergen AS). 

 

 

Figur 23: Lauvdominert ungskog omkring hyttefelt sentralt/nord i planområdet (Opus Bergen AS). 
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Figur 24: Skog i Vestlia. Mørke felt til venstre i Vestlia viser forekomster av barskog (foto: P.H. Uthus). 

 

Figur 22-24 illustrerer forekomster av skog i planområdet. Det finnes blandingsskog i nordøstre 
områder, hvor det dels forekommer høye eksemplarer (figur 22), og ungskog sentralt i området nært 
hyttefelt (figur 23).  
 
Figur 25 sammenstiller skogbruksrelatert informasjon om planområdet og nærområdet; alder, boni-
tet, dominerende treslag7 og volum. Området domineres av uproduktiv skog/impediment med 
innslag av åpen jorddekt fastmark (alpinløyper og hyttetomter) og noe skog av lav bonitet helt i vest 
og i nordøst. Arealene som omfattes av alpinanlegg midt i planområdet, er ikke tresatte. Ifølge SAT-
Skog er planområdet hovedsakelig klassifisert som eldre skog (41-80 år) med innslag av gammel skog 
(>81 år) og ungskog (<40 år). Ungskog er lokalisert i og omkring områder som er utbygget til fritids-
bebyggelse og aktiviteter. Store deler av planområdet består av lauvskog. Dette arealet overlapper i 
stor grad med områder klassifisert som eldre skog. Flere av områdene med gammelskog er 
klassifisert som blandingsskog. Nordøst for nåværende skitraseer finnes noen mindre områder med 
furu, som er klassifisert som gammelskog. Hele planområdet har lavt volum av skog; under 100 m3 
per hektar. Ofte er det reelle volumet mye lavere8, gjerne under 50 m3 per hektar. Innenfor plan-
området er det 230 daa produktiv skog. Den fordeler seg på begge sider av alpinanlegget. 
 
Over halve arealet har helling 1:5, eller brattere, og her er det mest grunnlendt med tynn morene 
som gir lav bonitet. Hele planområdet er markert som vernskog, i likhet med omkringliggende arealer 
ved Geilo. Lov om skogbruk § 12 anser skog som vernskog når den tjener til vern for annen skog. Det 
samme gjelder områder opp mot fjellet der skogen er sårbar og kan bli ødelagt ved feil skogbehand-
ling (NIBIO). Den praktiske konsekvensen av at området er vernskog, er at all hogst utover ved til 
privat bruk og tynningshogst må være godkjent av kommunen. Samlet har planområdet verdi som 
fjellskog. 
 
Skogsveg: Tuftebruvegen går fra Tuftebrua og på sørsiden av Ustedalsfjorden til den krysser grensen 
til Uthusslåtta, gnr. 66/1. Den er 4 000 m og bygd ferdig i 1996 som skogsveg klasse 6, traktorveg-
standard. Siste ca. 100 m er innenfor planområdet, så ligger den like utenfor plangrensen til den 
kommer vest for området. Vegen er knyttet til veinettet gjennom planområdet. Tuftebruvegen blir 
nyttet som en del av turveien Ustedalsfjorden Rundt. 

                                                 
7 Treslag i planområdet er vist i figur 21 i KU landskap 
8 Kartgrunnlaget oppgir tall for enkeltområder 



 

 

 

Figur 25: Skogbruksvariabler (alder, bonitet, dominerende treslag og volum) i og nær planområdet i Vestlia (kilde: Skog og landskap). 
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5.2.2. Utmarksressurser 

Utenom arealene med hyttefelt og alpinanlegg består planområdet i hovedsak av utmark. Utmark er 
en ressurs for beite, fiske, jakt, fangst, sanking og naturbasert reiseliv («Garden som ressurs»). 
Influensområdet for utmarksressurser er avgrenset på bakgrunn av både utmarksbeite, jaktterreng 
og fiskeområder. Det omfatter store deler av området for utmarksbeitelaget Kikut vest, fordi 
endringer i nærhet til fritidsområder vil kunne påvirke, og forskyve, beitetrykket i de nærliggende 
delene av beiteområdet. Videre er store deler av jaktterrenget på åsen sør for Vestlia inkludert, fordi 
viltet sannsynligvis vil trekke noe lenger sør og vest ved utvidelse av alpinanlegg. Ustedalsfjorden, 
som er fiskeområdet nedstrøms planområdet, og tjernene sør for planområdet, vil kunne påvirkes av 
tiltaket og er derfor tatt med i influensområdet. 

 
Beite  

Planområdet er noe brukt til utmarksbeite9 i dag. Dette understøttes av observasjoner av vegeta-
sjonen gjort under befaringer. Vegetasjonen er dels uegnet, skogen er delvis for tett, og området 
ligger til dels for nær hytteområder. Ifølge Hol kommune (pers. komm. 27.06.13) går sauer på 
utmarksbeite sjelden godt i lag med hytteeiere, på grunn av misnøye med både sauemøkk og støy fra 
sauebjeller.  

 

 
 
Beitepåvirkningen er generelt stor i Hol kommune. Hele planområdet og tilgrensende områder, når 
det gjelder sau, hører til Hol sankelag, felt 5, kalt Kikut vest (figur 26). På feltet sør for vassdraget 
beitet det i 2018 ca. 750 sauer, hovedsakelig oppe på åsen, og 30 hester på og ved østre del av plan-
området. Så kan det fra sør komme sau over fra Skurdalen og Dagali sankelag, felt 24, kalt Skurdalen. 
Mot øst er det et sperregjerde fra Bruslettstølen og ned til Lauvrudfossen, i skille mot Lien hamnelag. 
 
Beiterett: På og ved østre del av planområdet er beiteretten på 1 300 daa fastsatt gjennom jordskifte, 
i sak 0630-1911-0012 ved Øvre Buskerud jordskifterett, figur 21. Det er et område som strekker seg 
fra dalstasjonen for skiheisen og videre sørover langt utover plangrensen, og i øst går den utenfor 
plangrensen. På østre del av denne beiteretten ble det opprettet en beitebruksordning for et areal 
på ca. 100 daa i jordskiftesak 0630-2009-0002 Geilostølen. Størstedelen er innenfor plangrensen, jf. 
figur 21. Beiteretten på vestre del av planområdet er ikke fastsatt ved jordskifte. Ifølge beitebruks-
planen, pkt. 4.1.12 må beiteretter i et område være klarlagt i utbyggingssaker. 
 
Beitenæringen har gjort tiltak over tid med å hindre at beitedyr trekker inn mot bebyggelse på Geilo. 
Det er satt opp et elektrisk sperregjerde for sau og storfe fra Sekshus i Ustedalen over Geilohovda og 
til Havsdalen. Sperregjerdet fra Lauvrudfeltet og opp til Bruslettstølen stopper beitedyr i sankefelt 6 
Vestlien til å trekke lenger vestover. I Nord Skurdalen er det satt opp et sperregjerde fra Nygard til 
Ørneberget.  

                                                 
9 For innmarksbeite, se avsnitt om jordbruk 5.2.1 

Hovedtrekk i beitevaner til sau: Sauen beiter helst småvoksne gressarter og urter. Med god tilgang 
på løv, kan dette utgjøre deler av fôret. Pelssau, og andre stuttrumpa saueslag, spiser mer løv enn 
andre saueslag. Blåbær- og blokkebærlyng blir beitet, helst tidlig på året. Sau som går fritt, har som 
regel faste beiteplasser på et avgrenset område der den holder seg om sommeren. Sauen går helst i 
opplendt terreng. Av myr blir bare faste gressmyrer beitet. Utover sommeren trekker sauen gjerne 
opp i høyden etter hvert som vegetasjonen utvikler seg. Været har innvirkning på beitingen. 
Kvaliteten på beiteressursen er avgjørende for hvor stort område hver sau trenger. God tilgang på 
salt i beiteområdet begrenser dyrenes aksjonsradius.  

(Kilde: [Bjor & Graffer 1963, Nedkvitne m.fl. 1995, i] Rekdal m.fl. 2009)  



Konsekvensutredning naturressurser 
 

 

26 

   

Områdene beites med blandede dyreslag; storfe, geit og sau, men sau dominerer10. I snitt er det 16 
sau per km2, og tapsprosenten er lav; omkring 2 % for sau og lam samlet for 2012 (AR5, Kilden Skog 
og landskap). Av Beitebruksplan for Hol kommune (2008) fremgår det at per samme år var beitedyr 
fra andre kommuner i Buskerud i Kikut vest. Videre var området like sør for planområdet beite-
område for storfe. Ifølge Beitebruksplanen, pkt. 4.1.12, må beiteretter i et område være klarlagt i 
utbyggingssaker. Det er registrert beiterett på 1 300 daa i området som har steinsatte grenser. 
 

 
 

Figur 26: Utsnitt av beitekart for småfe og storfe i Hol kommune. Planområdet i Vestlia er vist med rød stiplet linje. 

 

Det er registrert biologisk mangfold i beitelagene i Hol, hvor naturtyper med verdi «svært viktig», 
«viktig» og «lokalt viktig» er avmerket (figur 27). Registreringene viser ingen slike viktige naturtype-
lokaliteter i eller nær planområdet i Vestlia, eller i området til beitelag Kikut vest for øvrig. I forbind-
else med planarbeidet for Vestlia har imidlertid naturtypen beiteskog (D06), med middels verdi, blitt 
registrert innenfor planområdet, nær Kirkevoll (figur 28).  
    

                                                 
10 Tall fra 2012 er henholdsvis 72 storfe, 218 geit og 12 894 sau og lam sluppet på beite for området 
Geilo småfelag sankelag (Kilden.skogoglandskap.no) 
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Figur 27: Utsnitt av kart over viktige naturtyper i beitelagene i Hol. Planområdet er vist med rød stiplet linje. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
Figur 28: Naturtypen beiteskog (grønn 
skravur) med middels verdi er registrert 
vest for Kirkevoll nordøst i planområdet 
(Opus Bergen AS).  

 

 

Jakt og fangst 

Utmarksområdene i og omkring Vestlia er del av et større, sammenhengende jaktterreng. I enkelte 
områder er det adgang til å kjøpe jaktkort. Aktuelle arealer varierer over tid. I Veståsen, som strekker 
seg videre mot sør, jaktes småvilt som rype, hare og skogsfugl. Småviltbestanden i Hol kommune er 
variabel. 
 

Planområdet overlapper delvis med beiteområde for rådyr i vest og leveområde for villrein i sørvest, 
se figur 29. For vurdering av artsforekomster som del av naturmangfold, se egen fagrapport.  
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Figur 29: Artsforekomster i og omkring planområdet i Vestlia (kilde: Direktoratet for naturforvaltning 2013). 

 

Fiske 

Selve planområdet har ingen fiskelokaliteter av betydning. Mot nord, sørvest og sørøst finnes 
imidlertid flere tjern og vann som forvaltes av Geilo JFF: Ustedalsfjorden, området vest for Kikut og 
Kikut (figur 30). Bekken fra Vesle Hakkesettjødne sentralt i Vestlia er en del av Ustedalsvassdraget. 
 

Ustedalsvassdraget har god bestand av ørret. I tillegg forekommer sik og røye i Ustedalsfjorden. I 
Kikutområdet har Rundetjørne, Svartesteinstjørne og Geilotjørne gode ørretbestander. Vest for Kikut 
har Øvre og Nedre Grødalstjørne, Store og Vesle Hakkesettjødne, Yngletjørnet og Økletjørnet gode 
ørretbestander. Store Hakkesettjørne har mye stor ørret av god kvalitet, mens Grødalstjørna har 
tettest bestand, også med god kvalitet (Hol kommune 2010, Geilo JFF 2013).  
 

 

Figur 30: Fiskeområder omkring planområdet influensområde Vestlia (kilde: Hol kommune 2010). 
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Ifølge Geilo JFF er fisket i Geiloområdet tidvis svært bra. Store Hakkesettjødne, som ligger like sør for 
planområdet i Vestlia, og er kilden til hovedelven gjennom planområdet, ble prøvefisket i 2012 og 
2013, med god kvalitet som resultat. Geilo JFF melder videre om at kontrollfiske i Veslefjorden i juni 
2013 viste fisk av «flott kvalitet». 
 
Sanking 

Det forekommer noe privat sanking av blåbær, 
tyttebær (skog) og multer (myrområder) i deler av 
planområdet (figur 31). Skogen gir videre mulig-
heter for sanking av sopp. Det totale omfanget 
vurderes å være moderat. 

 
    

Figur 31: Molte og blåbær (Opus Bergen AS). 

 

Naturbasert reiseliv innen gårdsbrukets ressursgrunnlag 

Innenfor planområdet er det svært beskjeden jordbruksaktivitet i dag, og derfor finnes heller ikke 
naturbasert reiseliv basert på gårdsbruk lokalisert innenfor planområdet.  
 
På Kirkevoll like øst for planområdet foregår aktiviteter med hest, som i kommunedelplanen for Geilo 
går inn under kategorien «Garden som ressurs». Særlig rideturer, sommer som vinter, samt slede-
turer og kanefart på vinterstid tar utgangspunkt i landskapet – som danner rammene for opplev-
elsen. Planområdet i Vestlia kan i noen grad benyttes til slike opplevelser, særlig omkring østre 
plangrense. 

5.2.3. Berggrunn 

I forhold til tema berggrunn og mineralressurser vil ikke tiltaket ha effekt utover direkte terreng-
inngrep i planområdet. Derfor er det ikke definert influensområde for denne kategorien. 

 
Berggrunnen i planområdet består av meta-
ryolitt og metadacitt, med innslag av meta-
tufitt og amfibolitt11/ metagabbro/ grønnstein 
(figur 32). Ifølge arealstatistikk for Buskerud 
(Rekdal et al. 2009) er metaryolitt en nær-
ingsfattig svakt omdannet vulkansk bergart, og 
vegetasjonstyper på løsmasser dannet av slik 
berggrunn har oftest fattige til moderate bar- 
og bjørkeskoger samt skrinn myr- og hei-
vegetasjon i fjellet. Videre er det vanlig med 
mindre innslag av mer næringsrik amfibolitt i 
de ellers dominerende næringsfattige berg-
artene. Linjen som går nord-sør midt i plan-
området indikerer en bergartsgrense. Ingen 
svakhetssoner eller bruddstrukturer er regi-
strert i kartgrunnlaget (1:50 000) fra NGU.  
 
Det er ingen kjente forekomster av mineralressurser som industrimalmer, metaller eller naturstein i 
planområdet (ngu.no/kart/mineralressurser). Nordøst for planområdet, mellom Geilo og Geilomoen 
på sørsiden av rv. 7 er det stadfestet blokkstein av granitt i 2006, men økonomisk verdi av uttaket av 

                                                 
11 Omdannet mørk bergart som vesentlig består av mineralene plagioklas og amfibol (ngu.no) 

Figur 32: Berggrunnskart over planområdet og nære omgiv-
elser (kilde: Norges Geologiske Undersøkelse).  
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Figur 33: Løsmasser i og omkring planområdet (kilde: NGU).  

 

 

 

naturstein er ikke vurdert. Mot Ustaoset lenger vest viser malmdatabasen ved NGU en forekomst av 
basemetaller12, hovedsakelig kobber. I tidligere tider ble det utvunnet jernmalm fra myrene på Geilo. 
Det finnes kullgroper mv. innen planområdet (se egen rapport om kulturminner). Figur 34 viser at det 
ligger to prøvepunkt13 for pukk like øst for planområdet, mellom Geilo og Kikut. 

5.2.4. Løsmasser 

I forhold til løsmasser har tiltaket kun effekt ved direkte inngrep i planområdet. Derfor er det ikke 
definert influensområde for kategorien. NGUs løsmassekart (figur 33) viser torv og myr14, i den 
nordøstlige delen av planområdet. I et øst-vestgående belte sør for myrområdet er det tykk mor-
ene15, og videre mot sør overtar en sone med tynn morene16. Omkring Økle i sørvest er det innslag av 
bart fjell17. Figur 33 viser at 2/5 av planområdet er dekket med myr og tykk morene og 3/5 har tynn 
morene og litt er bart. 
 

 Tilliggende områder er av 
tilsvarende karakter. Mor-
eneavsetninger av ulik art 
dominerer i Buskerud (Rek-
dal et al. 2009). 
 

Per 2018 forekommer det 
ingen økonomisk utnyttelse 
av løsmassene som grus-, 
pukk- eller steintipp-
ressurser i planområdet. 
Figur 34 viser at det nord for 
Ustedalsfjorden finnes et 
massetak for grus i sporadisk 
drift (Kvedneshaugene) og et 
massetak som er nedlagt 
(Gjerda). Nordøst for plan-
området er et grusmassetak 
i sporadisk drift på Øyo. 
 

 

 

 

                                                 
12 (Cu, Zn, Pb, Fe sulfider, Ad, Sb, Bi, Sn) 
13 Prøvepunktene viser at dominerende bergarter er hhv gneisgranitt i det ene og ryolitt i det andre 
14 NGUs definisjon: «Torv og myr (organisk materiale). Organisk jord dannet av døde planterester, med 
mektigheter større enn 0,5 m. Det skilles ikke mellom ulike torvtyper.» 
15 NGUs definisjon: «Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet. Materiale 
plukket opp, transportert og avsatt av isbreer, vanligvis hardt og sammenpakket, dårlig sortert og kan 
inneholde alt fra leir til stein og blokk. Moreneavsetninger med tykkelse fra 0,5 m til flere titalls m. Det 
er få eller ingen fjellblotninger i området.» 
16 NGUs definisjon: «Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunn. Materiale 
plukket opp, transportert og avsatt av isbreer. Det er vanligvis hardt sammenpakket, dårlig sortert og 
kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. Områder med grunnlendte moreneavsetninger/hyppige 
fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er normalt < 0,5 m, men kan helt lokalt være noe mer.» 
17 NGUs definisjon: «Bart fjell. Brukes om områder som stort sett mangler løsmasser, mer enn 50 % av 
arealet er fjell i dagen.» 



Konsekvensutredning naturressurser 
 

 

31 

   

 
 

Figur 34: Grus- og pukkressurser ved planområdet (kilde: Norges Geologiske Undersøkelse). 

 

5.2.5. Grunnvann 

Utbygging etter alternativ A, B og C vil medføre økt snauhogst. Dette vil trolig føre til at grunnvann-
standen vil stige, fordi færre trær i området vil ta opp vann. Tiltaket antas å ville medføre liten på-
virkning, utover direkte inngrep i planområdet, så fremt gjeldende normer for VA18 følges. Det er 
derfor ikke definert influensområde for kategorien. Grunnvannsforholdene i og ved planområdet er 
vist i figur 35.  

Kartet viser fire grunnvannsbrønner i fjell i planområdet: to fra 1994 og to fra 2009. Brønnene 
besørger vannforsyning til turistnæring, hytter/ fritidsboliger og – i noen grad – energi. Ifølge NVE 
(nve.no) er det oftest bare mulig å ta ut små vannmengder fra borebrønner i fjell. For eksempel 
forsyner én brønn gjerne én husstand eller noen få hytter. Grunnvann nord og sør i planområdet er 
definert som «ikke grunnvannspotensiale i løsmassene», mens et belte fra vest til øst (markert med 
lyseblått i figur 35) har antatt «begrenset grunnvannspotensiale». Innen dette beltet kan små 
grunnvannsuttak være mulig, og det er her tre av de fire brønnene er lokalisert. Brønnene kan være 
utdaterte, eller skal uansett kobles til nytt anlegg ved videre utbygging av planområdet. 
 

Grunnvann kan potensielt motta forurensing filtrert gjennom grunnen fra skytebane og alpintraseer. 
 
 
 
 

                                                 
18 Egen rammeplan for Vann og Avløp er utarbeidet for områdeplanen 
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Figur 35: Brønner (blå sirkler) og grunnvannspotensiale (lys og mørk blå skravur) i og ved planområdet i Vestlia (vist med rød  
stiplet linje) (kilde: Granada, http://ngu.no/ kart/granada). 
 

5.2.6. Overflatevann - ferskvann 

Utbygging etter alternativ A, B og C vil medføre snauhogst. Dette vil gi økt avrenning og forbigående 
økt forurensning. I forhold til overflatevann19 vil tiltaket kunne påvirke vassdrag nedstrøms plan-
området både under anleggsfase og i senere driftsfase. Ettersom vannet i Ustedalsfjorden drenerer 
fra vest mot øst, er influensområdet avgrenset til Veslefjorden og ikke hele Ustedalsfjorden. Eneste 
permanente registrerte vannforekomst innenfor selve planområdet er bekken fra Vesle Hakkeset-
tjødne, med vannforekomst ID 012-1924-R (www.vann-nett.no). Bekken renner fra Store Hakkeset-
tjødne (vannforekomstID 012-17062-L) i sør og gjennom planområdet like vest for nåværende skiheis 
og nedfarter, mot Veslefjorden i nord, som er en del av Ustedalsfjorden (vannforekomstID 012-550-
L). Det finnes også et mindre bekkeløp lenger øst i planområdet som passerer skytebanen (figur 36). 
 
Omkring Økle like sørvest for planområdet finnes flere små tjern. Andre forekomster av overflate-
vann lokalisert nær planområdet, er Ustedalsfjorden, bekkefelt sør (vannforekomstID 012-1925-R), 
Kikut-Geilobekken (vannforekomstID 012-1923-R) og Bruslettstølen bekkefelt (vannforekomstID 012-
1921-R) (figur 37). 

                                                 
19 For flomproblematikk, se ROS analyse 

http://ngu.no/
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Figur 36: Vannveier/vannforekomster i planområdet i Vestlia er vist med blått (Opus Bergen AS). 

 
I likhet med andre nevnte vannforekomster har bekken fra Vesle Hakkesettjødne utløp i Veslefjord-
en. Veslefjorden er en del av innsjøen Ustedalsfjorden i Hallingdalsvassdraget, som igjen er en del av 
Drammensvassdraget. Størstedelen av planområdet hører til vassdragsnummer 012.CG4 i REGINE20, 
mens området ved Bakkestølen helt i vest har vassdragsnummer 012.CG6 (figur 38). Området som 
helhet tilhører vannregionen Vest-Viken og ligger under vannregionmyndighet Buskerud fylkeskom-
mune. 

 

 

Figur 37: Forekomster av overflatevann i og nær planområdet (rød skravur) (vannmiljo.klif.no 22.05.13).  

                                                 
20 REGINE er nasjonalt REGIster over NEdbørsfelt, hvor hele Norge er inndelt etter nedbørsfelt og 
underenheter, alle enheter er tildelt et unikt nasjonalt vassdragsnummer, se for øvrig www.nve.no  
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Figur 38: Fordeling og ID av nedbørsfelt (REGINE) i og ved planområdet (kilde: NVE). 
 

 

 

Figur 39: Avrenning i og omkring planområdet i Vestlia (kilde: NVE, atlas.nve.no). 
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Hakkesetgrove i Vestlia renner gjennom et område som allerede er nedbygget i form av hytter, hotell 
og alpinanlegg. Bekken er antatt å ha moderat økologisk tilstand21, og er i risiko for ikke å nå miljø-
målet22 om god økologisk tilstand innen 2021. Den har middels forekomst av arten ørekyt23 og mid-
dels grad av bekkelukking, noe som gir både biologisk påvirkning og fysisk endring av habitat. Vannet 
er klassifisert som klart og kalkfattig av karakter (vanntype elv: TOC2-5, vanntypeID: REM1211). 
Bekken har relativt liten utstrekning, kun 3,22 km. 

 
De andre vannforekomstene nær planområdet (figur 37) har enten antatt god økologisk tilstand og 
ingen risiko for ikke å nå miljømålet innen 2021 (gjelder Ustedalsfjorden bekkefelt sør og Bruslett-
stølen bekkefelt), eller antatt moderat økologisk tilstand og risiko for ikke å nå miljømålet (gjelder 
Ustedalsfjorden og Kikut-Geilobekken, som begge ligger nær menneskelige aktiviteter).  
 
Figur 39 viser to måleserier knyttet til avrenning. De rosa punktene/tallene indikerer middel års-
avrenning 1961-1990 i mm pr. år. De to avrenningspunktene som ligger innenfor planområdet har 
henholdsvis 502 mm og 523 mm middelavrenning per år. Generelt øker avrenningen med stigende 
høyde over havet, dvs. sørligere og høyere beliggende deler av planområdet har noe høyere 
avrenning. De svarte isolinjene er isohydater, dvs. kurver som er trukket gjennom punkter som har 
samme avrenning. De viser gjennomsnittlig årlig avrenning i l/s km2. Isohydatverdien i et område er 
avhengig av både nedbørmengde, klima og grunnforhold. Verdien angir den netto vannmengde som 
tilføres elver og bekker, dvs. at den tar hensyn til fordampning, vannopptak i vegetasjonen og hva 
som forsvinner i grunnen. 

 
Det er ingen bruk av vannet i Hakkesetgrove til for eksempel drikkevann eller jordbruksvanning. Hele 
området befinner seg innenfor delfelt nr. 2566 Ustedalsvatn til vannkraftverk nr. 303 Nes, som ligger 
ved Nes i Hallingdal og har vært i drift siden 1967. Sør for planområdet går en vannvei i tunnel til 
vannkraftverk nr. 480 Usta, som har vært i drift fra 1965. Ustedalsvassdrages har sterkt redusert 
vannføring (0,2 m3/s) som følge av tidligere kraftutbygging som gjør det mer ømfintlig for forurens-
ning. 

                                                 
21 Uttrykk for tilstanden når det gjelder sammensetning og virkemåte for økosystemet i en forekomst av 
overflatevann, basert på klassifiseringene i vedlegg V til Forskrift om rammer til vannforvaltningen, se 
http://www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20061215-1446.html  
22 Ifølge vannforskriftens miljømål skal alle vannforekomster senest innen 2021 oppnå minst «god» 
økologisk tilstand, som igjen er knyttet til krav til vannforvaltningen i EU’s rammedirektiv for vann 
23 Ørekyt er tatt inn i fremmedartslista 2018 og oppført i risikokategori SE – svært høy risiko.  

http://www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20061215-1446.html
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5.3. Samlet influensområde 

På bakgrunn av gjennomgangen foran er det generert ett felles influensområde for de aktuelle 
ressurskategoriene. Grensene er ikke absolutte, og overganger kan være glidende. Påvirkningen på 
fiske- og ferskvannsressursene vil for eksempel være større i Veslefjorden enn i Ustedalsfjorden. 
Elementene som danner grunnlaget for avgrensingen av et felles influensområde, er illustrert i figur 
40. 

 

 

Figur 40: Elementene som danner grunnlaget for avgrensingen av ett felles influensområde (grønn prikket linje) for tema 
naturressurser. 
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6. KONSEKVENSVURDERING 
 

I dette kapittelet vurderes først verdien av ulike naturressurser på bakgrunn av redegjørelsen for 
dagens situasjon, se kapittel 5. Dernest vurderes omfang av endring som tiltakets ulike utbyggings-
alternativer (0, A, B og C) kan medføre i forhold til naturressursene. Til sist sammenstilles verdi og 
omfang, som definerer konsekvens av tiltaket. 
 

6.1. Verdi 

Verdi er et mål for hvor verdifullt et område er i forhold til naturressurser, og menneskelige utnyt-
telse av dem. Se kapittel 2.2 for vurderingskriterier.  

 

6.1.1. Jordbruk 
Planområdet er lite brukt til jordbruksformål og er i mindre grad egnet til jordbruk. Dels er området 
brattlendt, vel halvparten er brattere enn 1:5. Dels er jorddekket uegnet, der 3/5 av planområdet har 
tynn morene og litt er uten løsmasser. Beiteretten på østre del av planområdet er fastsatt gjennom 
tidligere jordskifte og utgjør en tilgjengelig utmarksressurs. Myrområdene med organisk jordlag i 
nord er dyrkbare, men fragmenterte innenfor planområdet som følge av utbygging. Dessuten har 
disse områdene verdi for fuglelivet knyttet til Veslefjorden. Enkelte områder like øst for planområdet 
er dyrket, men utgjør småskala jordbruk. Totalt sett har plan- og influensområdet liten verdi for jord-
bruk. 

 

 
 

6.1.2. Skogbruk 
Store deler av området og tilhørende arealer i øst og vest er dekket av fjellskog. Det foregår ingen 
skogbruksaktiviteter i planområdet i dag. Skogen er mindre egnet for skogbruk på grunn av lav 
bonitet, type vegetasjon og lavt volum og tilvekst. Men som fjellskog er den sammenlignbar med 
øvrig fjellskog i kommunen. Status som vernskog betyr at det er spesielle vedtekter for avvirking av 
skogen. Det innebærer at skogeier må ha tillatelse fra kommunen for å drive mer enn til eget forbruk. 
Samlet har planområdet liten verdi for skogbruk. 

 

 
 

6.1.3. Utmarksressurser 
Tema utmarksressurser omfatter flere underkategorier. Samlet verdivurdering gis til slutt.  
 
Utmarksbeite  

Utmarksbeite er en viktig ressurs for landbruket i Hol. Det frigir innmark til vinterfôrproduksjon og er 
en fornybar ressurs. Utenom de høyest beliggende områdene finnes det knapt natur som ikke er på-
virket av beite i Hol. Planområdet er ikke spesielt egnet til utmarksbeite. Grunnen er eksponering 
mot nord, vegetasjonssammensetning, næringsfattig berggrunn, og ikke minst eksisterende tekniske 
inngrep og utbygging. Områdene vest for, og til dels sør for, planområdet kan i noen grad være egnet 
for utmarksbeite. Plan- og influensområdets verdi som utmarksbeite settes til middels. 
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Jakt og fangst 

Planområdet er ikke brukt til jakt, og er lite egnet for jakt, på grunn av stor utnyttelse til fritidsformål. 
Forekomstene av rådyr, orrfugl og trolig også villrein er allerede påvirket av eksisterende aktiviteter 
og hytteutbygging innenfor planområdet og i områdene rundt Kikut i sørøst. Jaktterrenget i Veståsen 
ligger imidlertid like sør for planområdet, og viltet innenfor dette området vil kunne bli påvirket av 
utbygging. Dette området utgjør en jaktressurs av noe omfang, og har betydelig større verdi for jakt 
og fangst enn selve planområdet. Samlet vurderes plan- og influensområdet til å ha middels til liten 
verdi for jakt. 

 
 
Fiske 

Selve planområdet har ingen fiskelokaliteter av betydning. Ettersom det dreier seg om separate 
fiskebestander i de ulike tjern på sørsiden og Ustedalsfjorden på nordsiden av planområdet har det 
liten betydning for fisket at planområdet videreutvikles. Influensområdet har verdi for fisket i den 
forstand at en utvikling nærmere tjernene vil kunne gjøre dem mindre attraktive som fiskeområder. 
Planområdet vurderes til å ha liten verdi for fiske, og influensområdet til å ha middels til stor verdi for 
fisket, til sammen middels til liten verdi. 
 

 
 

Sanking 

Sanking av bær og sopp i småskala omfang gir planområdet relativt liten verdi i denne sammenheng. 
 

 
 
Naturbasert reiseliv 

Naturbasert reiseliv innen gårdsbrukets24 ressursgrunnlag, utgjør ikke en vesentlig del av reiselivs-
aktivitetene innen planområdet. Det er noe aktivitet knyttet til hest, riding eller kanefart, o.l. ved 
planområdets østgrense. Verdien settes til liten til middels. 
 

 
 
Samlet for tema utmarksressurser settes verdien til middels til liten. 

 

                                                 
24 Det at naturgrunnlaget skaper et godt utgangspunkt for reiseliv knyttet til langrenn, alpin, sykling, fotturer, 
mm. ansees som dekket i utredning om friluftsliv og nærmiljø, mens dette underpunktet knyttes til gårdbrukets 
ressursgrunnlag, jf. Statens vegvesens håndbok.  
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6.1.4. Berggrunn 
Berggrunnen i planområdet skiller seg ikke fra omkringliggende områder, og vurderes å være uten 
spesielle egenskaper. Verdien settes derfor til liten. 
 

 
 

 

6.1.5. Løsmasser 
Løsmassene i planområdet tilsvarer det en finner i omkringliggende områder, og vurderes å være 
uten særskilte kvaliteter. Verdien settes derfor til liten. 
 

 
 

 
6.1.6. Grunnvann 

En forekomst med antatt begrenset grunnvannspotensiale strekker seg i et belte fra øst til vest i 
planområdet, og videre til hver side. Denne forekomsten har bare kapasitet til å forsyne få enheter 
med vann, altså liten kapasitet. Planområdet vurderes å ha liten til middels verdi for grunnvann som 
ressurs. 

 
 

 
6.1.7. Overflatevann  

Det er ikke mange, eller store, forekomster av overflatevann innenfor planområdet. Hovedvann-
strengen i planområdet, bekken fra Vesle Hakkesettjødne, og Ustedalsfjorden/Veslefjorden er alle-
rede påvirket av de menneskelige aktivitetene i området, og har antatt moderat økologisk tilstand. 
Vannressursene i planområdet utgjør kun en liten del av tilfanget til kraftproduksjon til vannkraft-
verket Nes. Like fullt er det viktig å ta vare på eksisterende vannveier og skjerme dem. Verdien av 
overflatevannforekomsten settes til middels. 
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6.1.8. Samlet verdi for naturressurser  
Ved å slå sammen verdivurderingene for ulike registreringskategorier, kan områdets samlete verdi 
for tema naturressurser settes. Det er verdt å notere at for flere av registreringskategoriene som 
faller inn under naturressursbegrepet, framstår planområdet i Vestlia som relativt sett mindre viktig 
enn de respektive influensområdene. For øvrig er trolig den aller mest aktuelle bruken av 
naturressursene at arealene i Vestlia er arena for utøvelse av friluftsliv. For tema friluftsliv vises det 
imidlertid til egen KU.  
 

       

Tema                                                     Verdi 
                                                   Liten               Middels              Stor 

                                 

Jordbruk                                               |--------------------|--------------------|   
  

 
Skogbruk                                        |--------------------|--------------------|   
                                                                                 

 
Utmarksressurser                               |--------------------|--------------------|   
                     

                 
Berggrunn                                            |--------------------|--------------------|   

  
 
Løsmasser                                       |--------------------|--------------------|   
                                                                                 

 
Grunnvann                                          |--------------------|--------------------|   
                     
 

                

Overflatevann                                       |--------------------|--------------------|   
  

  

Samlet verdivurdering  
                                                   Liten                 Middels              Stor 
                                                                               |--------------------|--------------------| 

 

 
 

Samlet vurdering av tema naturressurser; liten til middels verdi. 

 
6.2. Omfang  

Omfang uttrykker grad av påvirkning tiltaket har på naturressurser. Kriteriene framgår av kapittel 2.3. 
Innledningsvis beskrives mulige endringer for de ulike registreringskategoriene. Omfangsvurdering 
for alternativ A, B og C måles i forhold til referansealternativet, alternativ 0, som utgjør konsekvens-
grad 0. Alternativ 0 er dagens situasjon inkludert allerede vedtatte planer som ennå ikke er realisert, 
se kapittel 4.1. Alternativ A medfører ingen videre utbygging av alpinanlegg, men til rettelegger for 
inntil 500 enheter. Alternativ B og C medfører ytterligere utbygging av alpinanlegg, på én eller begge 
sider av dagens anlegg, samt henholdsvis inntil 700 enheter (B), og inntil 900 enheter (C). For natur-
ressurser vil økning i antall enheter tilsi økt arealbeslag og økning i antall brukere, som igjen vil gi økt 
bruk og økt press på anlegg og terreng. Større grønt areal med tilrettelegging for alpin og sykkel ut-
gjør en mer begrenset og fleksibel påvirkning enn arealer som nedbygges til fritidsbebyggelse og vei. 
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6.2.1. Alternativ 0 

Alternativ 0 er dagens situasjon, med utvikling i henhold til allerede vedtatte planer. Planområdet er 
avsatt til reiselivs-, alpin- og aktivitetsområde i kommunedelplanen for Geilo (2010). Det grenser til 
eksisterende alpin- og aktivitetsområde i sør, til vekselvis fritidsbebyggelse og LNF-område i øst, og til 
LNF-områder i sør, vest og nord. Selve planområdet er berørt av flere reguleringsplaner, og store 
deler av området er allerede regulert til utbygging og aktivitetsområder. 
 
Dagens skitraseer og hyttebebyggelse har bidratt til å fragmentere mye av den ellers sammen-
hengende vegetasjonen i planområdet, noe som for eksempel påvirker utmarksressursene beite og 
overflatevann. De største bekkene i planområdet går i dag ved, eller i nærheten av, skitraseene, og 
mye av den naturlige kantvegetasjonen er fjernet. Eksisterende vei og bebyggelse framstår som en 
buffer mellom utbygging og influensområdet Veslefjorden i nord. Allerede vedtatte planer vil i sum 
bidra til å opprettholde, og i liten grad forsterke, belastningene på ressursgrunnlaget. Omfang for 
alternativ 0 settes til lite/intet. 

 

 
 

6.2.2. Alternativ A 

Alternativ A representerer en begrenset utbygging av inntil 500 nye fritidsboliger dels tilrettelagt for 
utleie. I tillegg kommer noe næring i forbindelse med eksisterende bebyggelse og veinett i nordre del 
av planområdet. Ingen utvidelse av alpinanlegg. 
 
Alternativet medfører en utbygging av enkelte nye hyttefelt, og legger dermed beslag på mer areal 
enn alternativ 0, samt gir rom for flere brukere av planområdet. Samtidig vil de sørvestre og sørøstre 
områdene opprettholdes, med dagens skogbilde og bekkeløp. Flere brukere av området forventes å 
kunne gi større trykk på utmarksressurser som for eksempel jaktbart vilt og fisk. Disse ressursene 
reguleres ved kortsalg i henhold til bestand. Økt menneskelig aktivitet vil føre til at funksjonsområder 
for viltarter forflyttes (se KU om naturmangfold), og beitearealer for husdyr innskrenkes. Samtidig 
opprettholdes sørlige del av planområdet som grønt uten nye alpinheiser eller traseer, noe som 
tilsier små endringer for funksjonsområder for dyr. Ustedalsvassdraget har redusert vannføring (0,2 
m3/s) som følge av tidligere kraftutbygging, og er dermed sårbart for forurensing. Utbygging og økt 
antall brukere kan også gi økt risiko for forringelse av kvalitet på overflatevann og grunnvann. 
Snauhogst av områder vil trolig medføre at grunnvannstanden stiger. Dersom gjeldende normer 
følges, forventes det ikke særskilt stor endring i forhold til alternativ 0. 
  
Omfang for alternativ A settes til lite til middels negativt. 
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6.2.3. Alternativ B 

Alternativ B innebærer etablering av inntil 700 fritidsboliger tilrettelagt for utleie nord i planområdet, 
dernest utvidet næringsareal og bygging av Kikutgondol med nye nedfarter i øst. Sykkeltilbudet 
sommerstid skal også forbedres og eventuelt utvides.  
 
En slik utbygging vil i større grad påvirke ressursgrunnlaget, og til dels medføre at det resterende 
arealet fragmenteres. Disponering av områder til formål fritidsbebyggelse og vei vil begge være av 
irreversibel karakter. Mulighetene for utøvelse av jordbruk og skogbruk er allerede begrenset, og vil 
derfor berøres i liten grad. Beitedyr i influensområdet vil imidlertid sjeneres av mer menneskelig 
ferdsel. I en del områder vil eksisterende vegetasjon og dyreliv bli påvirket ved at vegetasjon fjernes 
og fragmenteres til fordel for traseer. Dette vil også være negativt for sanking, jakt og bruk til ut-
marksbeite. Øvrige skogsområder etter utbygging kan bli lettere tilgjengelig som følge av løype- og 
vegutbygging. Områder for utøvelse av jakt vil kunne forskyves noe, særlig mot vest. For berggrunn 
og løsmasser vil utbygging bety endringer lokalt, der det bygges, uten at dette vil medføre store 
ringvirkninger. Vannressurser, både overflatevann og grunnvann, vil kunne påvirkes av en utbygging i 
skala alternativ B. Snauhogst av områder vil trolig medføre at grunnvannstanden stiger. Ytterligere 
nedbygging og menneskelig tilstedeværelse vil kunne føre til dårligere økologisk tilstand, og øke 
risikoen for ikke å nå miljømål for vannforekomster innen 2021. En av de planlagte skitraseene vil 
berøre bekkefaret lengst øst i planområdet, og ellers vil et planlagt utbyggingsområde komme i 
konflikt med nedre del av bekkefaret. Nedbygging, snauhogst og eventuell endring eller lukking av 
bekkefar, vil kunne gi økt overflateavrenning i større deler av planområdet, siden grunnen ikke vil 
kunne ta opp vann i like stort omfang som i dag. Dette utredes nærmere i ROS-analyse. Eksisterende 
bygg og vei nord i planområdet vil kunne fungere som en buffer mot for eksempel partikkelforurens-
ning i Veslefjorden under anleggsfasen. Likevel, gitt Ustedalsvassdragets reduserte vannføring (0,2 
m3/s) på grunn av tidligere kraftutbygging, er vannveiene sårbare for forurensing. Overvåking av 
anleggs- og driftsperioden bør vektlegges for å unngå forurensing og utslipp av finpartikler inn til 
vassdraget. 
 
En utbygging i tråd med alternativ B vil påvirke ressursgrunnlaget i hele planområdet, og i noen grad 
gi ringvirkninger videre utover i influensområdet. Ressursgrunnlaget vil påvirkes både i forhold til 
omfang og kvalitet. Omfanget vurderes til middels negativt.  

 

 

6.2.4. Alternativ C 

Alternativ C representerer den mest omfattende utbyggingen med inntil 900 fritidsboliger og næring 
i form av hotell og dagligvare. I tillegg betjenes enheter og aktiviteter i nordre del av planområdet. 
Det tilrettelegges for nye skiheiser og nedfarter både i øst og mot Økle i vest. Også sykkeltilbudet 
utvides. 
 
En slik omfattende utbygging vil i større grad enn de øvrige alternativ påvirke ressursgrunnlaget. 
Alpinanlegg og traseer vil beslaglegge areal både i øst og vest. Antallet potensielle brukere vil øke 
dramatisk i forhold til alternativ 0. Disponering av områder til formål fritidsbebyggelse og vei vil 
begge være av irreversibel karakter. Mulighetene for jordbruk og skogbruk er allerede knappe, og vil 
derfor berøres i liten grad. Gjenværende skogsområder kan stedvis bli lettere tilgjengelig som følge 
av løype- og vegutbygging. Beitedyr i influensområdet vil imidlertid sjeneres av mer menneskelig 
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ferdsel deler av døgnets timer. Eksisterende vegetasjon og dyreliv vil bli påvirket ved at vegetasjon 
fjernes og fragmenteres til fordel for traseer og andre inngrepsformål. Dette vil også være negativt 
for sanking, jakt og bruk til utmarksbeite. Dyr kan trekke ut av områder de per i dag kan ferdes i. Like 
fullt kan det grønne preget på planområdets søndre dels, bufre for stor påvirkning av jaktbart vilt i 
tilliggende områder. For berggrunn og løsmasser vil utbygging bety endringer lokalt, der det bygges, 
uten at dette vil medføre store ringvirkninger. Vannressurser, både overflatevann og grunnvann, vil 
kunne påvirkes av en utbygging i skala alternativ C. Snauhogst av nokså store områder vil trolig med-
føre at grunnvannstanden stiger. Ytterligere nedbygging og menneskelig tilstedeværelse vil kunne 
føre til dårligere økologisk tilstand, og større risiko for ikke å nå miljømål for vannforekomster innen 
2021. Bekkefaret lengst øst i planområdet vil kunne komme i konflikt med en skissert skitrasé, og et 
planlagt utbyggingsområde vil berøre nedre del av bekkefaret. Nedbygging, snauhogst og eventuell 
endring eller lukking av bekkefar vil kunne gi økt overflateavrenning i større deler av planområdet, 
siden grunnen ikke vil ta opp vann på lik linje med i dag. Dette utredes nærmere i ROS-analyse. 
Eksisterende bygg og vei nord i planområdet vil kunne fungere som en buffer mot for eksempel 
partikkelforurensning i Veslefjorden under anleggsfasen. Ustedalsvassdraget har redusert vannføring 
(0,2 m3/s) som følge av tidligere kraftutbygging, og er dermed sårbart for forurensing. Overvåking av 
anleggs- og driftsperioden bør vektlegges for å unngå forurensing og utslipp av finpartikler inn til 
vassdraget. Gitt utbygging etter alternativ C, vil byggeperioden sannsynligvis strekke seg over et langt 
tidsrom. 
 
En utbygging som alternativ C legger opp til, vil påvirke ressursgrunnlaget i hele planområdet, og i 
noen grad gi ringvirkninger utover i influensområdet. Tiltaket vil påvirke ressursgrunnlaget både i 
forhold til omfang og kvalitet. Omfanget vurderes til stort til middels negativt. 

 

 

 
6.3. Konsekvens 

Ved å sammenstille vurderingene av verdi og omfang i konsekvensviften (se figur 41), framkommer 
konsekvensen av tiltaket. 

6.3.1. Alternativ A 

Alternativ A vil først og fremst bety flere fritidsboliger og flere brukere av området sammenlignet 
med alternativ 0. Særlig nordre deler av området vil bli ytterligere nedbygget. Vegetasjon, leve-
områder for vilt og vannveier vil bli fragmentert eller berørt. Alternativ A, med liten til middels verdi, 
og lite til middels negativt omfang, vil gi liten negativ konsekvens.  

6.3.2. Alternativ B 

Alternativ B vil medføre ny infrastruktur og flere enheter, i et omfang som vil påvirke større deler av 
planområdet. I et naturressursperspektiv er det særlig enkelte av utmarksressursene som vil få 
endrede betingelser og fortrenges, dessuten vil vannressursene kunne påvirkes. I og med at verdien 
for jordbruk og skogbruk er liten i utgangspunktet, og enda mindre for berggrunn og løsmasser, vil 
konsekvensene ikke bli store i sammenheng med disse. Alternativ B, med liten til middels verdi, og 
middels negativt omfang, vil gi liten til middels negativ konsekvens, men resultatet ligger nær opp 
mot middels negativ konsekvens. 
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6.3.3. Alternativ C 

Alternativ C vil og medføre mer ny infrastruktur og enda flere enheter, noe som vil påvirke tilnærmet 
hele planområdet. I et naturressursperspektiv er det særlig enkelte av utmarksressursene som vil få 
endrede betingelser og fortrenges, og vannressursene som vil kunne påvirkes. I og med at verdien for 
jordbruk og skogbruk er liten i utgangspunktet, og enda mindre for berggrunn og løsmasser, vil 
konsekvensene ikke bli store for disse. Samlet for alternativ C gir liten til middels verdi, og stort til 
middels negativt omfang, middels negativ konsekvens. 
 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 41: Vestlia reiselivsområde, tema natur-
ressurser: Framstilling av alternativ A, alter-
nativ B og alternativ C på konsekvensviften. 
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7. AVBØTENDE TILTAK 
 

Utbygging uten konsekvenser for naturressurser, er i praksis umulig i et område som tiltaksområdet. 
Samtidig viktig å ha i mente at området allerede er dels utbygget, noe som dels speiles i verdi- og 
omfangsvurdering. Avbøtende tiltak kan være et virkemiddel til å redusere negative effekter på 
naturressursgrunnlaget. 
 
I forbindelse med jordbruk kan det være aktuelt med tiltak i beiteområdet som blant annet sperre-
gjerder og hegner i og utenfor planområdet for å skjerme områder til gjensidig nytte for utbygger og 
beiterettshaver. Fortsatt jordbruks-/beiteaktivitet kan også gi grunnlag for «Garden som ressurs» 
tiltak, hvor jordbruksressurser brukes aktivt som en attraksjon i reiselivssammenheng. 
 
Beiteretter i planområdet som ikke alt er kartfestet, må være klarlagt i utbyggingssaker, jfr. pkt. 
4.1.12 i Beitebruksplan for Hol kommune. 
 
For å ivareta fugler og annet vilt som beveger seg mellom planområdet og for eksempel jaktterrenget 
Vestlia, bør det sikres grønne lunger med stedbunden vegetasjon mellom løyper og hyttebebyggelse. 
Disse vil kunne representere viktige raste- og skjulområder for fugler og annet vilt.  
 
Bekkefar bør skjermes ved å beholde, eller gjenopprette, kantvegetasjon. Dette vil bidra til å ivareta 
vannkvalitet og hindre at fiskehabitat forringes. 
 
For å sikre grunnvann og overflatevann er det viktig at vann og avløp tilrettelegges på en slik måte at 
vannkvaliteten ikke reduseres og at vannet har veier for avrenning. 
 
For å sikre framkommelighet i terrenget, og områdets øvrige verdier for nærmiljø og friluftsliv, må 
kjørespor etter hogstmaskiner og anleggsaktivitet utbedres.  
 
Vannkvaliteten i bekkene som drenerer Vestlia, bør overvåkes kontinuerlig med tanke på slaminn-
hold og forurensningstilførsler. 
 
Jevnlig prøvefiske nedstrøms i Veslefjorden under anleggsperioden vil gi muligheter for å overvåke 
eventuelle uforutsette påvirkninger som følge av byggeaktivitetene i planområdet.  

 



Konsekvensutredning naturressurser 
 

 

46 

   

8. SAMLET KONSEKVENSVURDERING 
 

Naturressursene som er representerte i Vestlia har nokså lav verdi i dag. Samtidig er planområdet 
allerede i stor grad påvirket av menneskelige aktiviteter. Naturressursgrunnlaget vil ytterligere for-
ringes ved at utbygging finner sted, men konsekvensene ville vært mer negative dersom utviklingen 
av et reiselivs-, alpin- og aktivitetsområde fant sted i et annet område som var mindre påvirket av 
inngrep enn Vestlia. 
 
Alternativ A vil gi økt arealbruk til fritidsbebyggelse, men legger ikke bånd på søndre/øvre deler av 
planområdet. Dette alternativet har liten negativ konsekvens. Alternativ B og C er begge betydelig 
mer omfattende i forhold til arealbruk på grunn av flere nye alpintraseer og større arealbeslag til fri-
tidsboliger. Dette legger igjen til rette for et større antall brukere. Konsekvensene av den mest om-
fattende utbyggingen, alternativ C, vurderes til middels negativ. Alternativ B gir nær samme utslag på 
konsekvensviften som alternativ C, men bikker likevel over i kategori liten til middels negativ konse-
kvens.  
 
Et usikkerhetsmoment i forbindelse med den nye arealkategorien for Vestlia, «fritidsbebyggelse 
tilrettelagt for utleie», er i hvilken grad eierne vil ønske å leie ut, og i hvilken grad det vil være belegg 
på utleietilbudet. Hovedforskjellen på stor grad av privat bruk og stor grad av utleiebruk, er at privat 
bruk primært er knyttet til ferie- og eventuelt helgeopphold, mens besøkende som leier senger, i 
større grad vil være tilstede også i midtuke og utenom de typiske ferieperiodene. I forhold til ressurs-
grunnlaget kan økt midtukebruk muligens ha en større negativ betydning for dyrelivet, men positiv 
betydning for «Garden som ressurs»-aktiviteter. 
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