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Vedlegg: Rapport om huldrestry fra Norconsult 
 Kart (som viser forekomsten med gul prikk og sikringssone med radius 50 m) 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Reguleringsplan for Kjoslia 1  
 
 
SAMMENDRAG: 
I saksbehandlinga av reguleringsplan for Kjoslia 1 var det oversett opplysninger om at 
det i området fantes en forekomst av en sterkt trua art (huldrestry som har kategori EN 
på rødlista). Det ble oppdaga ved gjennomføring av planen, som da ble stilt i bero. Det 
er etterpå gjennomført en kartlegging som viser at forekomsten er kun på ett tre. 
Fagkyndig person tilrår at forekomsten flyttes til andre trær på en egna lokalitet i 
nærheten. Rådmannen legger saken fram til ny behandling, der en tilrår å opprettholde 
vedtaket med vilkår om at forekomsten flyttes og sikres.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn 
Kommunestyret gjorde i sak 46/18 den 21.06.2018 slikt vedtak: 
«Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes foreliggende 
detaljreguleringsplan for Kjoslia 1.» 
 
Vedtaket ble kunngjort til naboer, rettighetshavere og regionale- og fylkeskommunale 
myndigheter den 02.07.2018. Klagefristen ble satt til 10.08.2018. Det kom ikke inn noen 
klager på vedtaket.    
 



  
 
 

 

Detaljreguleringsplanen bygger på kommunedelplanen for Veslesetra vedtatt av 
kommunestyret den 26.05.2016, sak 36/16 og er i tråd med denne. 
 
Det er 15 grunneiere innenfor Kjoslia som har gått sammen og dannet ett felles 
utbyggingsselskap. De har fått prosjektert veg, vann og avløp, og er i oppstartsfasen til å gå i 
gang med bygging av infrastrukturen inn til utbyggingsområdene i Kjoslia 1. I dette ligger det 
ny hovedadkomst fra Fv. 337 på Sør-Skei inn til Skeikampen skistadion og videre inn til 
Kjoslia 1. På sikt vil det bli en sammenhengende veg over til Veslesetervegen ved Austlid. 
Langs hele strekningen er det planlagt og prosjektert gang- og sykkelveg. I tillegg må det 
bygges bru over Skeiselva. Total kostnad for utbygging av infrastruktur til første byggetrinn 
(Kjoslia 1) er anslått til 20-30 millioner kroner. Grunneierne har knyttet til seg to 
utbyggingsfirmaer som skal finansiere kostnadene.  
 
Som en del av utbyggingen skulle Mjøsen Skog starte hogst av de planlagte vegene og 
hytteområdene. I forbindelse med dette sjekker Mjøsen Skog ulike databaser og finner at det er 
registrert huldrestry på en planlagt hyttetomt. De kontakter kommunens skogbruksrådgiver for 
å rådføre seg om dette, da huldrestyr er en art som står på den norske rødlista som sterkt truet 
(EN – nest høyeste kategori). 
 
Dette var ikke omtalt i plandokumentene. Det ble da tatt en «tenkepause» for å avklare 
hvordan dette skulle løses.  
 
Planprosessen 
Funn av denne arten er ikke omtalt i kommunedelplan for Veslesetra vedtatt i 2016. Den er 
heller ikke omtalt i plandokumentene til detaljreguleringsplanen, som ble vedtatt i 2018. Dette 
kom heller ikke fram ved høringa av planen. Så dette er oversett av både plankonsulent, 
kommunen som planmyndighet, og fylkesmannen som høringsinstans med et ansvar for sårbare 
arter.  
 
Ved undersøkelser i etterkant har en funnet ut at det ble avgrensa en MIS-figur omkring denne 
lokaliteten i 2005 (MIS = miljøregistrering i skog). Et område på 4 dekar registreres da som 
«hengelav». I 2017 ble det på oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomført en nærmere 
kartlegging av slike områder. I mars 2017 ble området befart, og det ble funnet huldrestry på 
ett tre. Dette ble lagt inn i artskartet. Dette var etter oppstart av arbeidet med 
reguleringsplanen, men det var før forslaget til reguleringsplan ble sendt på høring. At det her 
forelå ei registrering av en sterkt trua art ble imidlertid ikke oppdaga i den videre 
planprosessen.  
 
Saksgangen kan kort oppsummeres slik: 

- Miljøregistrering i skog 22.09.2005 («hengelav») 
- Oppstartmøte reguleringsplanen 10.06,2016 
- Huldrestry lagt inn i artskartet 07.03.2018 
- Varslet oppstart i aviser og naboer m.m. i brev 22.03.2017 
- Offentlig ettersyn og høring 15.03.2018 – 09.05.2018 

 



  
 
 

 

Huldrestry 
Huldrestry er en lav som danner lange tråder. Den vokser helst på gamle, seintvoksende 
grantrær i nordvendt terreng, men vendt ut mot lysninger. Arten dør ut ved flatehogst, og er 
sensitiv for kantsoneeffekter og forurensing. Huldrestry er utbredt i boreal barskog i Europa, 
Asia og Nord-Amerika. Populasjonen av arten har gått sterkt tilbake i Europa, og Norge har et 
spesielt ansvar for å ta vare på arten i europeisk sammenheng. I Norge finnes den først og 
fremst på de sørlige delene av Østlandet. Tyngdepunktet av utbredelsen ligger nord i 
Nordmarka, på Totenåsen, og på åsene mellom Snertingdal og Gausdal. Forekomsten i Kjoslia 
er blant de nordligste funnene på Østlandet.  
 

  

  

Utbredelse av huldrestry i Gausdalsområdet Huldrestry i Kjoslia 
 
Samråd med fylkesmannen 
Kommunen har forelagt problemstillinga for fylkesmannen for å få vegledning, både av juridisk 
art og hvordan en praktisk best kan løse denne situasjonen. Kommunen har ikke fått noen klar 
tilråding om dette, anna enn at saken bør behandles på nytt.  
 
Fylkesmannen har ingen myndighet til å frigi lokaliteter. Dette skjer gjennom reguleringsplan 
der naturmangfold behandles etter naturmangfoldloven og miljørettslige prinsipper legges til 
grunn.  
 
Fylkesmannen anbefaler at kommunen behandler saken på nytt:  

- Saksbehandlingsfeil som kan ha fått betydning for utformingen av planen 
- Bygge og deleforbud 
- Følge opp naturmangfoldloven i ny behandling av reguleringsplan.  

Alternativ dersom kommunen ikke ønsker å behandle saken på nytt: Fylkesmannen kan da på 
eget initiativ vurdere om vedtaket til kommunen er ugyldig. Finner fylkesmannen at saken er 
ugyldig må kommunen behandle saken på nytt. 



  
 
 

 

 
 
Biologisk rapport 
Kommunen har i henhold til rammeavtale knyttet til seg biolog fra Norconsult. Dette etter 
samråd med grunneierne bak planen. Dette for å kartlegge status på forekomsten, om det 
finnes flere voksesteder i området, samt å få anbefaling om tiltak som kan gjennomføres.  
 
Biolog fra konsulentfirmaet Norconsult har gjennomført befaring, og rapporten fra dem er 
vedlagt saka. Det er ikke funnet huldrestry på flere enn det ene treet. Rapporten redegjør for 
artens krav til voksested og -miljø, og tiltak vurderes. 

a. Sette igjen ei vernesone omkring treet med radius 50 meter der det ikke blir hogd/bygd. 
Dette krever omgjøring av planen der minst 6 hyttetomter må tas ut. Internvegene vil 
tangere denne sona. Konsulenten mener dette kan la seg gjøre, og at drenering ved 
vegbygging og grøfting ikke vil påvirke grunnvann eller mikroklimaet mer enn i en 
situasjon med snauhogst utenom vernesona. Til gjengjeld vil hyttebygging med 
vedfyring og bruk av biler på fossilt drivstoff medføre forurensing, som huldrestry er 
svært sårbar for.  

b.  Det vises til litteratur om at huldrestry er velegna for transplantering. Dette er 
gjennomført med hell andre steder. Det foreligger metodikk for hvordan denne 
transplantasjonen bør foregå. Det må da velges ut minst tre trær i nærheten av 
hverandre som arten kan transplanteres til. Disse trærne bør stå i tilsvarende terreng 
som «mortreet» - i svak hellende nordvendt skråning med en liten lysning mot sør. 
Trærne bør være seintvoksende graner av nokså høg alder. Området omkring trærne 
må avsettes i en ny MIS-figur som legges inn i database og inkluderes i neste versjon av 
skogbruksplan.  

 
Konklusjon fra biologen: Å sette igjen en vernesone som angitt i pkt. a. anses som lite 
hensiktsmessig, både fordi det praktisk sett er vanskelig gjennomførbart, og fordi det er 
usikkert hvordan arten vil overleve innen vernesona på sikt pga. kantsoneeffekter og uttørking. 
Biologen anbefaler alternativ b. der en legger det gjeldende plankartet til grunn, men med en 
klausul i planbestemmelsene om at man må utføre en transplantasjon av huldrestry som 
beskrevet i b.  
 
Juridiske forhold 
Planen er vedtatt, og det er ikke kommet klage på vedtaket. Slik sett er planen endelig 
godkjent.  
 
Fylkesmannen viser imidlertid til at dersom kommunen velger å ikke behandle planen på nytt, 
kan de på eget initiativ vurdere om vedtaket til kommunen skal kjennes ugyldig. I så fall må 
kommunen behandle planen på nytt.  
 
Forvaltningsloven § 35: Et forvaltningsorgan kan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er 
påklaget dersom 

a) endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte 
tilgodeser eller 



  
 
 

 

b) underretning om vedtaket ikke er kommet fram til vedkommende og vedtaket heller 
ikke er offentlig kunngjort, eller 

c) vedtaket må anses ugyldig.  
  
 
VURDERING: 
Det er beklagelig at denne informasjonen ikke har blitt innhenta i planprosessen, og at det 
dermed er viktige miljøhensyn som ikke er vurdert. Dette kan sjås på som saksbehandlingsfeil. 
Fylkesmannen anbefaler at saken behandles på nytt. 
 
Juridiske forhold 
Hjemmel for å ta opp igjen saken til ny behandling ligger i forvaltningslova § 35. Pkt. a) antas 
ikke å være aktuell, da det er klart at en endring av planen vil være til skade for forslagsstiller. 
Pkt. b) er heller ikke tilfelle. Pkt. c) om at vedtaket kan være ugyldig kan det imidlertid 
argumenteres for slår inn, fordi det ikke er vurdert konsekvenser for kjente naturverdier.  
 
Rådmannen er derfor kommet til at det er riktig å behandle saken på nytt, for å minske risikoen 
for at vedtaket kjennes ugyldig.  
 
Miljømessige hensyn 
Forholdet til naturmangfoldlova: Etter den nye rapporten vurderes det at kunnskapsgrunnlaget 
etter § 8 er tilstrekkelig opplyst. Biologen sier at «man kan med rimelig stor sikkerhet slå fast 
at man har avdekket alle forekomster av huldrestry innen området», jfr. føre var-prinsippet i § 
9. Med hensyn til samlet belastning etter § 10 er det særlig relevant å vurdere hvorvidt et 
eventuelt tap av huldrestryforekomsten i Kjoslia utgjør et utilbørlig bidrag til den samlede 
belastningen på artens voksesteder. Det vises til at arten har nokså mange intakte forekomster 
bl.a. sør og vest for Auggedalen. Her vurderer rådmannen det slik at ved å gjøre anbefalte 
tiltak så har en dekka opp for total belastning etter § 10. I følge § 11 skal kostnadene ved 
miljøforringelse dekkes av tiltakshaver. Dette vil være kostnader med flytting av huldrestry. 
Ellers tas det utgangspunkt i at det benyttes miljøforsvarlige driftsmetoder etter § 12.  
 
Samfunnsmessige hensyn 
Reguleringsplan for Kjoslia 1 er en del av større utbygging innen kommunedelplanen. Det er 
behov for store investeringer innen veg, bru, vatn og avløp m.m. Tiltakshaverne har i havn 
avtaler om finansiering og gjennomføring av dette, som også vil utløse mulighetene for å gå 
videre med mere utbygging innen området, i samsvar med kommunedelplanen. Å stoppe denne 
planen vil ha svært store konsekvenser i forhold til det arbeidet som er utført, en vil bli satt 
tilbake i flere år med gjennomføringa og det vil medføre store ekstra kostnader om en skal lage 
ny plan. Dette vil også medføre at framføring av veg til Skeikampen Skiarena vil få en veldig 
usikker framdrift og finansiering. Dette er en godkjent plan som er under utbygging.  
 
Å ta ut 6 tomter vil også ha store konsekvenser etter som det er forhandla fram felles 
finansieringsløsninger ut fra opprinnelig antall tomter. Det er også usikkerhet om dette vil være 
tilstrekkelig for å ivareta forekomsten av huldrestry.  
 



  
 
 

 

Andre samfunnsmessige hensyn er at bygging av fritidsboliger gir store ringvirkninger innen 
kommunen og for samfunnet generelt. Det medfører mange arbeidsplasser i utbygging av 
infrastruktur og hytter, det gir merverdi til de som står bak som gir grunnlag for nye 
investeringer, og eierne av nye hytter legger igjen betydelige verdier i nærmiljøet gjennom 
handel av dagligvarer, tjenester og vedlikehold av hyttene.  
 
Konklusjon 
Fordi kunnskap om huldrestryforekomsten ikke var vurdert ved vedtak av planen, så tas 
vedtaket opp til ny behandling. Rådmannen tilrår at vedtaket opprettholdes, med et vilkår om 
at huldrestry flyttes til en egnet lokalitet i nærheten. Dette skal gjennomføres i samarbeid med 
biolog. Vilkår om dette tas inn i rekkefølgebestemmelsene. Det må foreligge avtale med 
grunneier av den nye plasseringa før flytting skjer. Det avgrenses en MIS-figur omkring den 
nye lokaliteten.  
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 
      vedtak: 
 
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes foreliggende 

detaljreguleringsplan for Kjoslia 1.  
 

2. I reguleringsbestemmelsene tas inn et nytt pkt. 7.5 under Rekkefølgebestemmelser: 
Hogst eller utbyggingstiltak i H-5 – H-10 kan ikke foretas før huldrestryforekomst er flytta. 
Dette skal skje i samarbeid med fagkyndig person.  
 

3. Det er et vilkår at forekomst av huldrestry flyttes til en egna lokalitet i nærheten. 
Lokaliteten avgrenses som en MIS-figur.  Det må inngås avtale med grunneier av ny 
lokalitet om dette før flytting.   

 
 
Kommunestyret behandlet saken den 21.02.2019 sak 12/19 
 
Behandling: 
Habilitet: Stein Erik Skjelsvold, Ap, tok opp sin habilitet pga. eierskap. Han gikk i fra ved 
behandling av habilitetsspørsmålet, 21 representanter i salen. Han ble enstemmig vedtatt 
inhabil. Laila Iren Vilhelmsen kom inn som vara.  
 
22 representanter ved behandling av saken.  
 
Votering i saken:  
Enstemmig vedtatt.  
 
 
 



  
 
 

 

Vedtak: 
 
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes foreliggende 

detaljreguleringsplan for Kjoslia 1.  
 

2. I reguleringsbestemmelsene tas inn et nytt pkt. 7.5 under Rekkefølgebestemmelser: 
Hogst eller utbyggingstiltak i H-5 – H-10 kan ikke foretas før huldrestryforekomst er flytta. 
Dette skal skje i samarbeid med fagkyndig person.  
 

3. Det er et vilkår at forekomst av huldrestry flyttes til en egna lokalitet i nærheten. 
Lokaliteten avgrenses som en MIS-figur.  Det må inngås avtale med grunneier av ny 
lokalitet om dette før flytting.   

 
 


