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Miljøfaglig Utredning notat 2016-N47
Referat:
Miljøfaglig Utredning AS har registrert naturmangfold i forbindelse med planlagt
gang- og sykkelveg mellom Klampenborg og Leikvoll i Gjerdrum og Skedmo
kommuner. Det er registrert vilttrekk i området, mens grensen for en
naturtypelokalitet ble justert. I forbindelse med etablering av gang- og sykkelvegen
bør det tas hensyn slik at ikke svartelistede arter spres ved masseforflytning.
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1

Innledning

På oppdrag fra Tom Foss i Gjerdrum kommune har Miljøfaglig Utredning AS utført en
kartlegging av naturmangfold i forbindelse med planlagt gang- og sykkelveg mellom
Klampenborg og Leikvoll i Gjerdrum og Skedsmo kommuner.

Figur 1 Skisse over planområdet
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2

Utbyggingsplan

Området ligger sør i Gjerdrum kommune på grensen til Skedsmo og omfatter en
strekning av Fv 120. På strekningen passerer vegen skogsområder i øst og blanding av
jordbruksområder og raviner i vest, jfr kart under. Byggingen av gang- og sykkelvegen
forutsetter utfylling på østsiden av Fv 120. Dette medfører at bekken som renner på
tvers av vegen får lengre kulvert og må trolig legges noe om på enkelte steder pga
fyllingen.

Figur 2 Kart over planområdet til gang- og sykkelvegen (Gjerdrum kommune
2016).
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Figur 3 plantegninger over gang og sykkelvegen med skjæringer, fyllinger og
motfyllinger. (Sweco 2017).
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Figur 4 Ungskog med gran og lauv preget vegetasjonen langs vegen. Foto: Helge
Fjeldstad
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Metode

Som tematisk grunnlag for verdivurderinger benyttes DN-håndbok 13 for kartlegging av
prioriterte naturtyper (Direktoratet for Naturforvaltning 2007), samt forekomst av
rødlistearter med grunnlag i Kålås et al. (2010) og rødlistede naturtyper etter Lindgaard
& Henriksen (2011). I tillegg til dette kommer eventuell relevant faglitteratur omkring
arter og miljøer sin sårbarhet, egen kunnskap om deres utbredelse i regionen mv. Alt
dette blir sammenfattet i en vurdering med grunnlag i utredningskravene som er stilt i
§§8-12 i Naturmangfoldlova. Utbyggingsplanene vurderes og konsekvensutredes med
bakgrunn i metode fra Statens vegvesen (Håndbok V712). På bakgrunn av verdisetting
vurderes omfang av tiltaket der arealbeslag og økologiske funksjoner er sentrale
påvirkninger. Konsekvensene av tiltaket vurderes deretter som en funksjon av omfang
og verdi jfr konsekvensvifta (Statens vegvesen 2014).
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Figur 5 Konsekvensvifte – hvor en finner konsekvensgrad ved sammenstilling av
verdi og omfang. Kilde: Håndbok V712 (Statens vegvesen 2014)
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4

Naturmangfold

Området ble oppsøkt den 31.10.2016. Været var pent. De første frostnettene hadde satt
inn og en mye av vegetasjonen var visnet ned. Supplerende befaring ble foretatt
23.05.2017.
Utbyggingsområdet er lokalisert langs eksisterende Fv 120. Vegen ligger for en stor del
inntil åssiden med grunnlendt mark i øst med nedenforliggende ravineområder på leire i
vest, se figur 5(NGU 2016b). Disse områdene er delvis utnyttet som jordbruksområder.
Berggrunnen i området består av kalkfattige gneisbergarter (NGU 2016a).

Figur 6 Planområdet lagt oppå løsmassekart der rosa farge er grunnlendt
mark/bart fjell og blå farge er tykke marine avsetninger (leire)
(http://geo.ngu.no/mapserver/LosmasserWMS).
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Yngre granskog dominerer skogbildet langs vegen med innslag av gråor-heggeskog
langs bekken i den nordre og søndre delen. Feltsjiket består for en stor del av
hødstauder. I sør krysser planområdet en registrert naturtype – Ulvedalsbekken S
(BN000160160). Lokaliteten er en ravinedal som strekker seg inn i Skedsmo kommune
og den er gitt verdien viktig (B).
Ut fra nye faktaark for naturtypen ravinedal fra juni 2014 (Erikstad 2014) så vil ikke
østre del av lokaliteten tilfredsstille kriteriene som egen naturtype. I faktaarket er det
gitt følgende retningslinjer for å vurdere områder som ravinedal;
”Grenseverdien for vurdering er raviner med samlet lengde på mer enn 500 m (langs
dalbunnen og som ikke er totalt dominert av bakkeplanering, større veier/jernbaner og
andre fyllinger, det vil si at dalformen er intakt og kunstmark (inkludert fulldyrket mark)
ikke overstiger 50%.”
Lokaliteten bryter med krav om samlet lengde og krav om fravær av veier/fyllinger.
Byvegen som går fra Fv120 til husene på Dalen med utfyllinger av gårdplass/hage
omkring har stabilisert ravinen og medført så store inngrep at den ikke er aktuell å
avgrense som ravinedal. Grensa for naturtypen Ulvedalsbekken S bør derfor flyttes vest
for husene på Dalen, jfr skisse.

Figur 7 Gammel (til venstre) og ny avgrensning (til høyre) av Ulvedalsbekken S.
Hvit stiplet linje er planområdet.
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Figur 8 Sentralt i ravinen ligger et bolighus med planert gårdsplass/hage som har
medført stort inngrep i ravinen. Foto: Helge Fjeldstad
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Fauna

Bestanden av elg i Gjerdrum kommune har vært stabil , eller svakt nedgående de siste
årene. Totalt antall felte dyr har ligger på 11-15 dyr. De siste to årene har jaktkvotene
blitt redusert (Hjorteviltregisteret 2016). Rådyrbestanden er trolig ganske god, men
antall felte dyr varierer fra år til år.

Figur 9 Tildelte og felte elg i Gjerdrum kommune (Hjorteviltregisteret 2016)

Figur 10 Felte rådyr i Gjerdrum kommune (Hjorteviltregisteret 2016)
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Kartet under viser påkjørsler av hjortevilt på den aktuelle vegstrekning i perioden 20062016. Alle registreringene gjelder påkjørsler av rådyr, mens ingen elg ble registret
påkjørt på strekningen denne tiårsperioden (Hjorteviltregisteret 2016). Kartet tyder på at
det er størst trekkaktivitet på tvers av Fv 120 av rådyr nord og sør i planområdet.

Figur 11 Kartet viser påkjørsler av rådyr i løpet av tiårsperioden 2006-2016
(Hjorteviltregisteret 2016)
På viltkartet for Gjerdrum (Fylkesrådmannen Miljøvernavdelingen1991) er det
registrert et elgtrekk på tvers av Fv120 på nordsiden av Heksebergåsen (se kart). Leder i
viltnemda i Gjerdrum Mads Olav Hveem opplyser om at det også er et vilttrekk i sør
over grensa til Skedsmo kommune.
Det er ikke kjent om det finnes lokal ørretstamme i denne delen av vassdraget( Hveem
prs medd.), men det kan forventes at arten sporadisk opptrer da ørret er registrert i øvre
deler av vassdraget (Artskart 2016).
Utenfor planområdet i nordøst og sørvest er det tidligere registrert storsalamander (NT)
i små dammer (Artskart 2017). Ingen av disse dammene står i kontakt med vassdraget
nedstrøms vegprosjektet og vil derfor ikke bli berørt. I et sumpområde ved dammen i
ravinen vest for Fjeldly ble det registrert froskeegg under feltbefaringen. Her ble det
også registrert et kull med krikkender.
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Figur 12 Vilttrekk (elg/rådyr) lokalt viktig
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Figur 13 I nord går bekken i lang kulvert under Fv120. Foto: Helge Fjeldstad

Figur 14 Utløpet av kulverten sør for vegen. Foto: Helge Fjeldstad
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6

Rødlistearter

I området ble det ikke registrert rødlistearter under befaringen. I artskart (2016) er heller
ingen like registrert i planområdet til gang- og sykkelvegen.

7

Fremmede arter

I området ble de svartelistede artene parkslirekne, hagerips og hagelupin registrert. I
Artskart (2016) foreligger det fra før registreringer av svartelistearter som kanadagullris,
og kjempebjørnekjeks.
Norsk navn
Parkslirekne
Kanadagullris
Hagelupin
Kjempebjørnekjeks
Hagerips

Latinsk navn
Reynoutria japonica
Solidago kanadensis
Lupinus polyphyllus
Heracleum mantegazzianum
Ribes rubrum

Status
SE
SE
SE
SE
SE

Mengde
Ved Byvegen i sør
Langs Fv 120
Langs Fv 120
Langs Fv 120
Langs bekk v Fv 120

Figur 15 Den fremmede arten parkslirekne (SE) i vegfylling sør i området. Foto:
Helge Fjeldstad
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Omfang og konsekvensvurdering

Omfanget for det biologiske mangfoldet av reguleringsplanen vurderes som lite. De
registrerte vilttrekkeene over Fv120 nord og sør i planområdet vil få små endringer i
påvirkninger som følge av utvidelse med gang- og sykkelvegen.

Alternativ 0
Alternativ 0 innebærer at dagens påvirkning på naturmangfold i utredningsområdet
opprettholdes, noe som innebærer at dagens bruk videreføres. De registrerte
vilttrekkene vil trolig opprettholdes til tross for økning i trafikken på Fv120.
Samlet omfang
Stort negativt

Middels negativt

Litt negativt

Intet

Litt positivt Middels positivt

Stort positivt

▲
Med lite/intet omfang vil også samlet konsekvensgrad for naturmangfoldet bli
ubetydelig.
Samlet konsekvensgrad: Ubetydelig (0)

Alternativ 1 - Utbyggingsalternativet
Utbyggingsalternativet innebærer utfyllinger på vestsiden av vegen samt forlengelse av
kulverter. Graving og utfylling i bekken som passerer området kan medføre tilslamming
i anleggsperioden som kan være til ulempe for eventuell forekomst av fisk i vassdraget
Samlet omfang
Stort negativt

Middels negativt

Litt negativt

Intet

Litt positivt Middels positivt

Stort positivt

▲
Med litt negativt omfang og vil samlet konsekvensgrad for naturmangfoldet bli liten
negativ, jfr. Konsekvensvifta.
Samlet konsekvensgrad: Liten negativ ( - )

9

Avbøtende tiltak

Ved eventuell forlengelse av kulvert og graving ved bekkekryssinger kan det oppstå
fare for tilslamming av bekkene nedstrøms med negative virkninger for eventuelle
fiskebetander. Det bør derfor tas hensyn til dette og unngå graving i perioder med stor
nedbør, fortrinnsvis bør lavvannsperioden på vinteren benyttes. I forbindelse med
utbyggingen bør det tas hensyn til at det finnes svartelistede arter i området og at disse
ikke spres ved masseforflytning etc. Ved etablering av kulverter må det legges til rette
for at kulverten legges dypt nok til at det ikke oppstår vandringshindre for eventuell fisk
som måtte gå i bekken ( fisk er imidlertid ikke registrert).
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Vurderinger i forhold til utredningskrav i
naturmangfoldloven

Her vurderes §§ 8-10, mens §11 om prinsippet om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres
av tiltakshaveren, samt §12 om prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
overlates til utbygger selv å besvare.

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
“Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.”
Denne fagrapporten er utarbeidet for å vurdere verdier og konsekvenser på naturmangfoldet i
utredningsområdet. Utredningen har vært basert på standard metodikk for verdisetting og
konsekvensvurderinger. Kartleggingene har fanget opp både arters forekomst i området,
utbredelsen til ulike naturtyper og tilstanden til naturtyper er beskrevet. Det har vært lagt vekt på
forekomst av rødlistede arter og verdifulle naturtyper, med grunnlag i nasjonale oversikter over
slike.
Gjennom både generelle vurderinger av omfang og spesifikke vurderinger av de verdisatt
lokaliteter er virkningene av planlagt tiltak på dem gjennomgått. Vurderingene er basert på
generell kunnskap om artene sine krav til livsmiljø og naturtypene sine viktige kilder til
variasjon.

§ 9 Føre-var prinsippet
“Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet,
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak”.
Kunnskapsgrunnlaget, gjennom datainnsamlingen vurderes som relativt godt.
Usikkerheten knyttet til forekomst av naturtyper (og rødlistearter) er vesentlig redusert gjennom
registreringene som nå foreligger. Det er imidlertid behov å anvende føre-var-prinsippet for
utbyggingsprosjektet mht planer for masseforflytning slik at ikke svartelistearter spres.

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
“ En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er
eller vil bli utsatt for”.
Det er ikke registrert nye naturtyper som blir berørt av utbyggingen. Fv120 krysser i dag flere
bekker på strekningen og en moderat utvidelse av kulverter for å gi plass til gang- sykkelvegen
vurderes som en svært liten tilleggsbelastning når det gjelder lanskapsøkologiske forhold knyttet
til vassdrag/grønnstruktur i omrrådet.
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