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Konsekvenser for naturressurser - jordbruk 

1. Bakgrunn 
Kystplan AS utarbeider reguleringsplan for Bjørnanesset småbåthavn, Hitra kommune. I forbindelse 

med oppstartsvarsling, ba Fylkesmannen i Trøndelag om at konsekvensene for fagtema jordbruk 

(landbruk) måtte utredes da planarbeidet ikke er i tråd med overordnet plan. 

Iht. Statens vegvesens håndbok V172 Konsekvensanalyser gjelder jordbruk alt jordbruksareal, dvs. 

fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. I tillegg registreres og vurderes dyrkbar jord. 

Dyrkbar jord inngår ikke i jordvernmålet. 

Planområdet ligger nordøst på Dolmøya. Se figur 1 og 2. 

 

 
Figur 1. Oversiktskart 

 

 

 

 



Ditt ønske – vår utfordring! 

  
 

2 
 

 

 
Figur 2. Planområdet 

Reguleringsplanen legger til rette for småbåthavn og bygging ved sjøen. Det foreslås parkering på 

utmarksarealet som ligger mellom de to parsellene med innmarksbeite. Vegen fram til parkeringa er 

eksisterende og skal ikke utvides. 

 
Figur 3. Utkast til reguleringsplankart pr august 2020 

 

Planforslaget vil være i tråd med jordloven da det ikke fører til omdisponering av dyrka eller dyrkbar 

jord.  

Innmarksbeite 

Innmarksbeite 

Parkering 
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2. Eksisterende situasjon 
Iht NIBIO Kilden grenser følgende jordbruksarealer til planområdet eller ligger i nærheten av 

planområdet.  

 
Figur 4. Utsnitt av AR5 med plangrense 

Det er registrert to parseller innmarksbeite som grenser til planområdet. Den nordligste parsellen er 

1,8 daa, og den sørligste er 0,9 daa. Ingen jordbruksarealer berøres direkte av reguleringsplanen.  

 
Figur 5. Flybilde tatt i 2015. Bildet viser de to områdene registrert som innmarksbeite i AR5. Blå strek er 

plangrensen. Kilde: kommunekart.com  
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Det ble gjennomført befaring i området den 3. september. Under befaringen ble de to parsellene 

registrert som innmarksbeite oppsøkt, og det ble tatt bilder. 

 
Figur 6. Bilde av sørlige parsell 
 

 
Figur 7. Bilde av nordlige parsell 
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Hitra er et område der jordbruksarealene er forholdsvis små og fragmentert. Lokalklima gjør at 

beitesesongen er forholdsvis lang. Sau er det viktigste beitedyret, og Hitra bondelag oppgir at ca 40% 

av sauene er villsau, dvs. i utgangspunktet går de på beite hele året.   

 

3. Verdivurdering 
Jordbruksarealene som vurderes i dette notatet, er to mindre parseller innmarksbeite som grenser 

inntil reguleringsplanen. Arealet mellom beiteparsellene foreslås regulert til parkeringsplass. 

 
Figur 8. Utsnitt fra NGU’s løsmassekart. Beiteparsellene illustrert med rød linje 

Løsmassekart viser at løsmassemektigheten er ubetydelig på den sørlige parsellen, og halvt om halvt 

tykk og ubetydelig på den nordre parsellen.  

Flybilder viser at begge beiteparsellene har vært i bruk minst siden 1967. Det gjør at de kan 

karakteriseres som gammelt kulturbeite.  
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Figur 9. Til venstre: flybilde fra 1967. Til høyre: flybilde fra 2006. Kilde: https://kart.finn.no/  

 

 

Håndbok V172 Konsekvensanalyser angir at overflatedyrka jord og innmarksbeite differensieres etter 

grunnforhold fra AR5. For innmarksbeite vil et skille i kvalitet være om det er et nylig etablert beite 

eller om det er gammelt kulturbeite. Viktige tilleggskriterier for verdi for beiteareal er samlet 

forproduksjon, lengde på beitesesong og betydningen beite har for type drift i den aktuelle regionen. 

De siste momentene er informasjon som kan innhentes lokalt. 

Iht. håndbok V172 verdisettes naturressurser (jordbruk) på en femdelt skala med glidende 

overganger: 

Uten verdi – Noe verdi – Middels verdi – Stor verdi – Svært stor verdi 

Begge parsellene har vært i bruk som beite, i alle fall siden 1967. Mesteparten av arealet er 

grunnlendt. Beitearealer er viktige for landbruksnæringa på Hitra. Når disse forholdene ses under ett, 

settes verdien på de to parsellene med innmarksbeite til å ha middels verdi. 

4. Vurdering av tiltakets påvirkning 
Påvirkning vises i en skala på fem trinn: 

Forbedret – Ubetydelig endret – Noe forringet – Forringet – Sterkt forringet 

Reguleringsplanen vil ikke direkte berøre innmarksbeitene. Verken byggeområdene ved sjøen eller 

parkeringsplassen vil legge beslag på beiteareal. Dersom parkeringsplassen skal anlegges, må trærne 

som står på området hugges. Det vil gi bedre vekstforhold på beitene da det kommer mer sollys til 

enn i dag.   

Området vurderes til å bli ubetydelig endret til forbedret av tiltaket. 

 

https://kart.finn.no/
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5. Vurdering av konsekvens 
Middels verdi og ubetydelig endret eller noe forbedret påvirkning som følge av tiltaket, gir 

ingen/ubetydelig konsekvens for innmarkbeitene i området. 

 

6. Kilder 
- Kilden https://kilden.nibio.no/ 

- Statens vegvesen/Vegdirektoratet 2018. Håndbok V712 Konsekvensanalyser 

- Hitra og Frøya bondelag https://www.bondelaget.no/getfile.php/13739528-

1470140330/MMA/Bilder%20fylker/S%C3%B8r%20-

%20Tr%C3%B8ndelag/Dokumenter/Brosjyrer%20faktaark/Brosjyre%20Hitra%202016.pdf  

- Finn.no kart https://kart.finn.no/ 

- NGU løsmassekart http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/  

- Kommunekart https://kommunekart.com/  

 

https://kilden.nibio.no/
https://www.bondelaget.no/getfile.php/13739528-1470140330/MMA/Bilder%20fylker/S%C3%B8r%20-%20Tr%C3%B8ndelag/Dokumenter/Brosjyrer%20faktaark/Brosjyre%20Hitra%202016.pdf
https://www.bondelaget.no/getfile.php/13739528-1470140330/MMA/Bilder%20fylker/S%C3%B8r%20-%20Tr%C3%B8ndelag/Dokumenter/Brosjyrer%20faktaark/Brosjyre%20Hitra%202016.pdf
https://www.bondelaget.no/getfile.php/13739528-1470140330/MMA/Bilder%20fylker/S%C3%B8r%20-%20Tr%C3%B8ndelag/Dokumenter/Brosjyrer%20faktaark/Brosjyre%20Hitra%202016.pdf
https://kart.finn.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/
https://kommunekart.com/

