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Ekstrakt
BioFokus har på oppdrag for KTV
prosjekt AS undersøkt biologisk
mangfold i felt B3 på vestsiden
av
Veslebukta
i
Oppegård
kommune i forbindelse med
boligfortetting
i
området.
Området består per i dag av et
boligfelt med eneboliger og en
kantsone med svartor mot
Veslebukta. Naturverdier i form
av viktige naturtyper, eldre trær,
restnatur og kantsone med
strandsump er kartfestet og
tekstlig beskrevet i notatet.
Fremmede arter er inntegnet på
kart og det er gitt innspill til
hvordan disse bør håndteres for
å unngå spredning. Det er gjort
en enkel vurdering av biologiske
konsekvenser av tiltaket som
viser
at
konsekvenser
på
biologisk mangfold av bygg og
infrastrukturtiltak er begrenset,
mens det er en svak negativ
konsekvens av økt ferdsel i
tilknytning til turveien og en
middels til stor negativ konsekvens av massestabiliserings
tiltak på kantsonemiljøet langs
vannet.
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Innledning
BioFokus har på oppdrag fra KTV Prosjekt AS undersøkt biologisk mangfold i felt
B3, GF3 og GN5 vest for Veslebukta i Oppegård kommune. Bakgrunnen for den
biologiske undersøkelsen er planlagt boligfortetting i felt B3, vest for Veslebukta,
og anleggelse av turvei langs vestsiden av Kolbotnvannet, som berører felt GF3
og GN5.
I oppdraget inngikk naturtypekartlegging iht. DN-håndbok 13, enklere
viltkartlegging iht. DN-håndbok 11, kartlegging av truete arter og prioriterte
arter, kartlegging av fremmede skadelige arter og kartlegging av
kantvegetasjonssoner langs vann og vassdrag. Det er også gjort en enklere
vurdering av grønnstrukturelementer med bakgrunn i Miljødirektoratets veileder
om planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder og en enklere konsekvensvurdering av foreslåtte tiltak. Vi vil takke Tone Færøvik i Civitas for oversendelse
av prosjektrelevant informasjon underveis i prosjektet.
6. april 2021 ble BioFokus forespurt av Tone Færøvik i Civitas om å oppdatere
rapporten da det var blitt foretatt geotekniske utredninger av Sweco som kunne
medføre endringer i påvirkningen på natur om planlagte tiltak blir gjennomført
som planlagt. I forespørselen om oppdatering av rapport står følgende:
«Geoteknisk utredninger konkluderer med at det er behov for stabilisering av
grunnen på de flatere partiene mot vannet, da det her er svært sensitiv leirgrunn
med sprøbruddsegenskaper. Det betyr at det må stabiliseres med enten
kalksement eller spunt».
I Sweco sin rapport (RIG-02 rev 02) heter det i konklusjonen:
«Ved oppstart av utbygging av trinn 2 må det utføres stabiliserende tiltak mot
Kolbotnvannet.
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Dimensjoneringen av det stabiliserende tiltaket utføres som en del av
detaljprosjektet. Det vil da være viktig å ta hensyn til gjennomføringen av
anleggsfasen slik at belastninger på terrenget blir inkludert i beregningene».
Forslaget til turvei som var lagt ute i vannet og som opprinnelig ble vurdert å ha
middels negative konsekvenser er etter første rapport endret slik at denne nå er
planlagt vest for vannet og dette tiltaket vil da trolig overlappe med tiltaket for
stabilisering av grunnen her.
På bakgrunn av disse nye opplysningene har BioFokus v/Terje Blindheim og
Ulrika Jansson oppdatert rapporten noe i forhold til disse tiltakene, men ikke alle
figurer er konsekvent oppdatert på grunn av tidspress. Dette er forklart i de
figurene det gjelder.

Planområdet
Planområdet ligger lengst nord i Kolbotntjernet på vestre siden av Veslebukta.
Det omfatter planområde B3, GF3 og GN5 som omkranses av Kantorveien i vest
og nord, Båtsleppa i sør og Veslebukta i Kolbotntjernet i øst.
I gjeldende kommuneplan for Oppegård kommune (2011-2022), er kantsonene i
Storebukta og Veslebukta regulert til grønnstruktur, mens tilgrensende areal er
regulert til boligbebyggelse (https://www.oppegard.kommune.no/kommuneplan-20112022.430238.no.html). I høringsutkastet til ny kommuneplan (2019-2030) er
kantsonen i Storebukta videreført, mens de resterende arealet foreslås regulert
til sentrumsformål (https://www.oppegard.kommune.no/forslag-til-kommuneplan-nordrefollo.476522.no.html).

Utbyggingsplaner
Tiltaket berører et område med etablerte eneboliger (B3) og en kantsone (GF3
og GN5) ned mot Veslebukta (Figur 1). I landskapsplan datert 13.05.2019 er
feltet med eneboliger planlagt erstattet med rekkehus og blokkbebyggelse (Figur
2). Fortettingen er planlagt i to byggetrinn, der den vestre delen planlegges
utbygd først. Kantsonen på land er planlagt videreført som et belte med naturlig
vegetasjon/plen. Det er planlagt turvei i vest for vannet noe innenfor et belte
med trær og våtmarksvegetasjon. For å gjennomføre trinn 2 av utbyggingen er
det nødvendig å stabilisere masser ned mot vannet noe som forårsaker inngrep
helt ned mot kantsonen til vannet.
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Figur 1. Fortetting planlegges i felt B3. Biologisk kartlegging er utført i felt B3, GF3 og GN5.
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Figur 2. Landskapsplan datert 20.06.2019, utarbeidet av Ktv Prosjekt AS. De biologiske undersøkelsene er gjort
innenfor svart stiplet linje.
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Metode
Arbeidet har omfattet vurdering av:
•

•
•

•
•
•

Områder spesielt viktige for bevaring av biologisk mangfold (viktige
naturtyper) etter DN-håndbok 13 (Direktoratet for Naturforvaltning 2007)
med tilhørende oppdaterte faktaark (Miljødirektoratet 2015).
Utvalgte naturtyper iht. Naturmangfoldloven og Forskrift om utvalgte
naturtyper (Lovdata/Miljødirektoratet).
Levesteder for rødlistearter, med hovedfokus på karplanter, sopp, moser
og lav. Rødlistekategorier følger gjeldende norsk rødlista (Henriksen og
Hilmo 2015), (vedlegg 1).
Viktige viltområder og områdets landskapsøkologiske betydning.
Grønnstruktur med bakgrunn i Miljødirektoratets veileder om planlegging
av grønnstruktur i byer og tettsteder (Miljødirektoratet 2014)
Forekomster av fremmedarter i kategori SE, HI og PH iht.
Fremmedartslista 2018 (hentet 23.05.2019) (Artsdatabanken 2018a), (se
vedlegg 2 for forklaring av kategorier).

Tilgjengelige naturdatabaser og litteratur er gjennomgått for å samle
eksisterende kunnskap om området, bl.a. Naturbase og Artskart. Det er utført
feltarbeid i området 21.05.2019 av Ulrika Jansson.

Konsekvensvurdering
Oppdraget gjelder ikke en konsekvensutredning (KU), men for å vurdere
konsekvensene av tiltaket har vi for enkelhets skyld basert oss på metoden for
konsekvensutredninger
fra
Statens
Vegvesen
sin
Håndbok
V712
«Konsekvensanalyser» (Statens Vegvesen 2018). Det poengteres at metoden er
laget for større infrastrukturtiltak med flere alternativer, og at en noe forenklet
tilnærming må brukes for mindre byggeprosjekter. Metoden beskrives kortfattet
her:
Sentralt i vurdering og analyse står tre begreper; verdi, påvirkning og konsekvens.
•

Med verdi menes hvor biologisk verdifullt et område, et miljø, eller en
forekomst er.

•

Med påvirkning menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å
medføre for de ulike områdene og miljøene, og graden av denne endringen.

•

Med konsekvens menes en avveining mellom de fordeler og ulemper tiltaket
vil medføre.

Metodikken for å vurdere konsekvensen av alternativene for et fagtema går
igjennom følgende trinn:
1. Planområdet/influensområdet deles inn i miljøer/områder som er relevante
for fagtemaet. Områdene beskrives ut fra tilgjengelige data og eventuelle
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nye registreringer. De verdivurderes deretter ut fra et gitt kriteriesett. For
naturmangfold er dette definert i Håndbok V712, men bygger i stor grad på
DN-håndbok 13.
2. Deretter gjøres en vurdering av påvirkningen av det aktuelle tiltaket antas
å medføre for de ulike delområdene. Endringene vurderes i forhold til et
referansealternativ (det vil si hvordan situasjonen ville være uten
gjennomføring av tiltaket). For naturmangfold er det definert et kriteriesett
for vurdering av påvirkning i Håndbok V712.
3. Konsekvensen for hvert miljø/område fastsettes ved å sammenholde
områdets verdi med påvirkningen av tiltaket. Dette gjøres ved hjelp av
konsekvensvifta, se figur 3.
Alle trinn i prosessen skal dokumenteres og begrunnes, slik at den blir mest mulig
etterprøvbar.

Figur 3: Konsekvensmatrise (Fra Statens Vegvesen 2018).

Naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven (Klima- og miljødepartementet 2009) legger føringer for
hvordan naturens mangfold skal hensyntas ved ulike typer planlagte tiltak.
Nedenfor er paragraf 8-10 under kap. II (alminnelige bestemmelser om
bærekraftig bruk) listet, og hver paragraf er kommentert med utgangspunkt i
BioFokus’ rolle i planprosjektet.
§ 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.
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•

•
•

Vitenskapelig kunnskap kan være vanskelig å definere, men BioFokus baserer sine
vurderinger på bl.a. den norske rødlisten for truete arter (Henriksen og Hilmo
2015), rødlisten for truete naturtyper (Artsdatabanken 2018b), Artsdatabankens
oversikt over alle norske arters utbredelse i Artskart (Artsdatabanken og GBIF
Norge 2019) og Miljødirektoratets oversikt over prioriterte og utvalgte naturtyper,
informasjon om vilt, samt prioriterte arter i Naturbase (Miljødirektoratet 2019). I
tillegg finnes det store mengder informasjon fra biologiske undersøkelser gjennom
flere tiår som vi bruker aktivt i våre vurderinger.
BioFokus kartlegger artsmangfoldet og dokumenterer dette gjennom Artskarts
løsninger.
Vi avgrenser og verdivurderer naturtyper i henhold til DN-håndbok 13 og/eller
Miljødirektoratets nye metode for naturtypekartlegging basert på
beskrivelsessystemet NiN.

§ 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.
Det vil ikke være mulig i løpet av en enkelt undersøkelse å få en fullstendig oversikt over
alle biologiske verdier i et utredningsområde. BioFokus bruker derfor faglig skjønn for å
avveie hvor detaljerte undersøkelsene trenger å være, samt bruker vår kunnskap om
økologiske sammenhenger ved avgrensning og verdisetting av naturtyper, samt når
konsekvensene av konkrete tiltak skal vurderes. Vi angir i rapporten noe om
usikkerheten knyttet til registreringene, og om denne usikkerheten er akseptabel eller
ikke. Vi vil foreslå tilleggskartlegginger dersom usikkerheten er for stor.

§ 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.
BioFokus bruker de samme kildene som nevnt under «kunnskapsgrunnlaget», og gjør
overordnede vurderinger av forekomster, trusler og økologiske sammenhenger på
landskapsnivå. Situasjonen i det aktuelle landskapet vurderes også i et regionalt og
nasjonalt perspektiv.

Tidligere registreringer
Det er ikke registrert naturtyper etter DN Håndbok 13 i planområdet tidligere. Av
artsforekomster er det registrert flere rødlistede fuglearter i eller i direkte
tilknytting til planområdet (Tabell 1). Det er også registrert fremmede arter som
kanadagås (SE), brunskogsnegl (SE) gravbergknapp (SE) parkslirekne (SE) og
syrin (NR).
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Tabell 1. Tidligere registrerte rødlistearter i eller i direkte tilknytting til planområdet

Artsgrup
pe
Fugler
Fugler

Norsk navn

Vitenskapelig navn

Finner/Samler

Funndato

Kategori

fiskemåke
hettemåke

Nær truet (NT)
Sårbar (VU)

makrellterne

Carsten Lome
Olsen, K.M.; Laugsand,
A.E.
Carsten Lome

30.07.2016
18.05.2009

Fugler

Larus canus
Chroicocephalus
ridibundus
Sterna hirundo

11.05.2013

Fugler
Fugler
Fugler

nattergal
sivhøne
sivspurv

Carsten Lome
Carsten Lome
Tellef Barøy Vestøl

12.06.2006
30.07.2016
16.05.1991

Fugler
Fugler

stær
taksvale

Luscinia luscinia
Gallinula chloropus
Emberiza
schoeniclus
Sturnus vulgaris
Delichon urbicum

Sterkt truet
(EN)
Nær truet (NT)
Sårbar (VU)
Nær truet (NT)

18.04.1991
17.07.2014

Nær truet (NT)
Nær truet (NT)

Fugler

toppdykker

Podiceps cristatus

Tellef Barøy Vestøl
Carsten Lome|Tommy
Roger Stølen
Tellef Barøy Vestøl

25.04.1991

Nær truet (NT)

Naturgrunnlag og naturverdier
Naturgrunnlag og generell beskrivelse av planområdet
Berggrunnen i området er overveiende fattige gneiser, men det er stedvis innslag
av rikere bergarter som amfibolitt. Løsmassene i felt B3 består først og fremst av
fyllmasser, men enkelte steder er det naturlige knauser med nakent fjell der
både tilførte og naturlige løsmasser mangler helt. I felt GF3 og GN5 er det både
marine leirer og påførte jordmasser i løsmasselaget. Felt B3 består av etablert
småhusbebyggelse med tilhørende infrastruktur og hager. I området finnes
spredte elementer med viktig grønnstruktur, som eldre trær og lite påvirket
natur, mens storparten av arealet er lite biologisk interessant. Det er stort
innslag av fremmede arter i hagene, flere med høy risikokategori (HI og SE). I
felt GF3 og GN5 inngår mye plenareal, men også viktig grønnstruktur i form av
flere store svartorer og partier med intakt kantsone med vierkratt og
strandsumpvegetasjon. Også i dette området inngår flere fremmede arter og det
er dumpet hageavfall i kantsonen enkelte steder.

Figur 4. T.v. Et berglendt parti med opprinnelig vegetasjon og spredte furu. T.h. Boliger, infrastruktur og
biologisk fattig hagevegetasjon med plen og tujahekker i forkant. I bakkant av bildet ligger felt GF3 og
GN5 med en trerekke i kantsonen mot Veslebukta.
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Den grønnstrukturen i planområdet som har størst biologisk verdi er kantsonen i
GF3 og GN5 (Figur 5, Figur 7), med flere grove svartorer, grove bjørker, partier
med vierkratt og naturlig strandsumpvegetasjon (nr. 1 i Figur 7). Flere svartorer
måler over 40 cm i stammediameter, og enkelte har godt utviklede sokler (f.eks.
nr. 2 i Figur 7). I området som helhet (B3, GF3 og GN5) finnes også enkelttrær
av osp, bjørk og furu som skiller seg ut som mer biologisk interessante enn øvrig
vegetasjon. I vest inngår et lite parti med en naturlig bergknaus med eldre
furutrær og grunnlendt fattig mark (nr. 8). All avgrenset biologisk viktig
grønnstruktur er avgrenset og nummerert på kart (Figur 7).

Kantsonen mot Veslebukta (nr. 1)
Den naturlige kantsonen mot Veslebukta er smal, men det finnes en stripe med
naturlig strandsumpvegetasjon med arter som takrør, sverdlilje, mjødurt,
skogsivaks, myrkongle, flaskestarr og gulldusk i feltsjiktet, partier med vier og
hegg i busksjiktet (best utviklet lengst nord og lengst sør) og grov svartor og
bjørk i tresjiktet (Figur 5). Den indre delen av kantsonen er i større grad påvirket
av menneskelig bruk, med klippet plen og innplantede busker og stauder. Flere
steder er det også lagt ut brygger i vannet og nordøst for Båtsleppa 5 er det en
større hageavfallsfylling i kantsonen og delvis ut i vannet (Figur 5).

Figur 5. Øverst t.v. Smal stripe med naturlig kantvegetasjon. Øverst t.h. Grove svartor ytterst mot
tjernet. Nederst t.v. Hagefylling i strandsonen nordøst for Båtsleppa 5. Nederst t.h. eldre bryggeanlegg
lengst sør i planområdet.
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Store trær (nr. 3,4,5,6 og 7)
I kantsonen mot Veslebukta står flere grove svartorer på 40-60 cm i diameter i
brysthøyde. Én svartor skiller seg ut med over 200 cm i brysthøydeomkrets og
godt utviklet sokkel. Denne avgrenses som egen naturtypelokalitet og beskrives
separat. Av andre godt etablerte trær er en osp og to bjørker mellom Båtsleppa
11 og Veslebukta (nr. 3 og 4 i Figur 7), to bjørker ved Båtsleppa 2 (nr. 5 og 6 i
Figur 7) og to furutrær ved Kantorveien 13 (Figur 6, nr. 7 i Figur 7). Disse
trærne er først og fremst viktige for vanlige arter av insekter og fugl, og utgjør
en rest av naturlig vegetasjon i et ellers bebygd og beplantet område.

Bergknaus med furu (nr. 8)
Nordvest i planområdet, rett vest for Kantorveien 9, ligger et knausparti uten
påførte jordmasser og bevokst med naturlig vegetasjon for berglendt mark (Figur
6, nr. 8 i Figur 7). I feltsjiktet vokser arter som tyttebær, smørbukk, småsyre,
stemorsblom, beitesvever og vårskrinneblom. I busksjikt og nedre tresjikt vokser
rogn, osp og bjørk og i et øvre tresjikt dominerer småvokst eldre furu. De
grøvste furutrærne måler ca. 45 cm i brysthøydediameter, mens de fleste er
mindre grove. Lengst nordvest står en yngre ask (VU) i skrenten ned mot
Kantorveien. En liten blåheggbusk (SE) og et mindre parti med gravbergknapp
(SE) har etablert seg i nordvestre del, i tilknytting til en liten hageavfallsfylling.
Rundt bergknausen, på tykkere jordsmonn, vokser flere fremmede arter, blant
annet vinterkarse (SE) og moskusjordbær (HI).

Figur 6. T.v. To store furutrær ved Kantorveien 13.
Øverst t. h. Berglendt naturlig mark ved
Kantorveien 9. Nederst t.h. Eldre furuskog på
bergknaus ved Kantorveien 9.
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Naturtypelokalitet Store gamle trær, svartor
Veslebukta V
Store gamle trær – Svartor Verdi: C Areal : 0,25 daa
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus ved Ulrika Jansson i forbindelse med
registrering av biologisk viktige areal i et utbyggingsområde vest for Veslebukta i
Oppegård kommune. Oppdragsgiver var KTV Prosjekt AS.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Treet står i en smal kantsone med plenareal og fuktog sumpvegetasjon vest for Båtsleppa 11 ved Veslebukta. Berggrunnen i området består
først og fremst av fattige gneiser, med det kan også være innslag av amfibolitt og
kalksilikatlinser. Løsmassene består av marine avsetninger og påførte jordmasser.
Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen
store gamle trær og består av en svartor (avgrenset med kroneradius). Treet er stort,
med en stammeomkrets på over 200 cm. Det står på en grov sokkel, med begynnende
hulheter ved basis. Kronen er høy og bred, med grove greiner. Treet har sprekkebark
med ca. 1,5 til 2 cm dype barksprekker.
Artsmangfold: Det er ikke gjort funn av sjeldne arter på treet, men grove trær med
sokkel og død ved er viktig for mangfoldet av sopp og insekter.
Bruk tilstand og påvirkning: Det er satt ut enkelte krukker med hageplanter på
sokkelen og rett ved trebasis.
Fremmede arter: Treet står på et plenklippet areal, med flere hageplanter i området
rundt. Disse påvirker ikke treet.
Del av helhetlig landskap: Svartoren står i vannkanten på vestsiden av Veslebukta.
Flere andre grove svartorer står i kantsonene på begge sider av Veslebukta og i
sumpskogen i Storebukta. Dette gjør at treet inngår i en større helhet.
Verdivurdering: Svartoren er over inngangsverdi på størrelse, men det er ikke gjort
funn av rødlistearter på eller rett ved treet. Treet står i vannkanten, på et plenklippet
areal med innslag av vannkantplanter og sumpvegetasjon. Det står nærmere enn 500
meter fra andre grove svartorer i Veslebukta og Storebukta. Den vurderes samlet som
lokalt viktig basert på treets kvaliteter for biologisk mangfold (C-verdi).
Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske kvalitetene vil være å unngå hogst av
treet eller av greiner i trekronen, da både levende og døde stammedeler og greiner er
viktige for arter tilknyttet store gamle trær. Graving i rotsonen skader treet og bør derfor
unngås.
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Figur 7. Biologisk viktig grønnstruktur er avgrenset på flybildet og nummerert. De avgrensede områdene
beskrives i teksten. Illustrasjonskart datert 13.05.2019 vises i samme kart for å vise på mulige konflikter.
Illustrasjonen viser at turveien er lagt ut i vannet. Dette er nå endret, se Figur 2 for oppdatert versjon.
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Artsmangfold
Kantsonen mot Veslebukta er den delen av planområdet som er viktigst for det
biologiske mangfoldet. Trær og busker i kantsonen er tilpasset periodevise
oversvømmelser og disse kan huse spesialiserte moser og sopp. Kantsonen er
også et viktig levested og skjulested både for vanninsekter som øyenstikkere,
vannymfer og libeller og for fugl. Både våtmarksfugl og småfugl bruker kratt i
kantsonen som skjulesteder, og for å finne mat. Flere rødlistede sjøfugl og
våtmarksfugl er registrert i Veslebukta, deriblant makrellterne (EN), hettemåke
(VU), fiskemåke (NT), sivhøne (VU) og toppdykker (NT). Blant småfugl er
sivspurv (NT), stær (NT), taksvale (NT) og nattergal (NT) registrert i området
etter 1990 (Tabell 1). I kantsonen fins også døende trær og busker. Disse blir
raskt levesteder for både insekter og sopp som lever av å bryte ned de døde
stammene.
Det er lite dokumentert artsmangfold i området for øvrig, og potensialet for
rødlistearter og andre sjeldne arter er begrenset. Potensialet per i dag er i
hovedsak knyttet til de eldre trærne i området, både spredte enkelttrær og
kollen med eldre furu. Blomstrende frukttrær har også betydning for pollinerende
insekter. Ellers ble det registrert et asketre (VU) ved befaring, men treet var
ungt og uten særlig biologisk verdi.
I den grad stedegne trær og busker i planområdet får utvikles naturlig, trærne
blir gamle og hule og mengden og kvaliteten på død ved øker, så vil potensialet
for et rikt artsmangfold også øke.

Landskapsøkologi
Ser man på det større landskapsbildet ligger planområdet i en av få
vegetasjonsrike viker i nærområdet. Kolbotntjernet har vegetasjonsrike viker
lengst sør (ved Ekornrud) og lengst nord (Storebukta, Fiskern og til viss gras
Veslebukta), mens den vestre siden har bratt terreng helt ned til vannet og lite
utviklet kantvegetasjon. Omgivelsene nord for og øst for Kolbotntjernet er i stor
grad påvirket av utbygging, mens vestre og søndre del er lite påvirket av
utbygging.
Innerst i Veslebukta er det anlagt brygger og det er planer om å anlegge turveier
i kantsonen på land og/eller ute på vannet i store deler av Veslebukta. Påvirkning
i planområdet må derfor sees i sammenheng med øvrige planer i Veslebukta som
berører kantsonen og de artene som er avhengige av denne typen vegetasjon.
Fra en landskapsøkologisk synvinkel, og for å opprettholde grøntstrukturens
funksjon for fuglelivet, er det viktig at den intakte/funksjonelle naturen er mest
mulig sammenhengende. Større sammenhengende naturområder er viktige som
mulige leveområder for mange arter, mens det for konnektiviteten og
grøntstrukturens funksjon som korridor, er spesielt viktig å ivareta naturlige
lommer og kantstrukturer i utbyggingsområder hvor det er lite natur igjen.
Kantsonen langs vannet i planområdet er en slik lomme med naturlig vegetasjon
som har betydning for konnektiviteten i landskapet.
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Fremmede arter
Fremmede arter er innførte arter som er risikovurdert vedrørende i hvilken grad
de kan ha negativ påvirkning på eksisterende flora og fauna. Arter innført til
Norge etter år 1800 er vurdert på følgende skala: Ingen kjent risiko (NK), lav
risiko (LO), potensielt høy risiko (PH), høy risiko (HI), svært høy risiko (SE).
Det er gjort et nokså grundig ettersøk av fremmede arter i planområdet og de
største forekomstene er avgrenset på kart (Figur 8). Det er også innhentet
informasjon om fremmede arter fra Artskart. Til sammen er over 17 forskjellige
fremmede arter registrert innenfor planområdet (Tabell 2). Tuja (LO) var den
vanligst forekommende, mens arter som alaskakornell (SE) og krypfredløs (SE)
utgjør den største økologiske risikoen på biologisk mangfold i kantsonen. På
bergknausen i vest utgjør vinterkarse (SE), gravbergknapp (SE), moskusjordbær
(HI) og blåhegg (SE) den største risikoen.
Tabell 2. Fremmede arter som er funnet innenfor planområdet i 2019 eller tidligere. Listen er ikke uttømmende.

Artsnamn

Latin

Kategorier

Alaskakornell/sibirkornell
Blåhegg
Brunskogsnegl
Buskmure
Filtarve
Gravbergknapp
Kanadagullris
Krypfredløs
Moskusjordbær
Parkslirekne
Praktgullbusk
Rynkerose
Spadebergblom
Spirea, flere arter

Swida sericea/sibirica
Amalanchier spicata
Arion vulgaris
Dasiphora fruticosa
Cerastium tomentosum
Phedimus spurius
Solidago canadensis
Lysimachia nummularia
Fragaria moschata
Reynoutria japonica
Forsythia x intermedia
Rosa rugosa
Bergenia crassifolia
Spirea sp.

Syrin
Tuja
Vinterkarse

Syringa vulgaris
Thuja occidentalis cf.
Barbarea vulgaris

SE/HI
SE
SE
PH
SE
SE
SE
SE
HI
SE
LO
SE
HI
flere
kategorier
NK
LO
SE
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Figur 8. Fremmede arter registrert ved befaring 2019. Rødt omriss markerer planområdet. Lilla omriss markerer
registrerte fremmedartsforekomster. I tillegg er brunskogsnegl og parkslirekne funnet i eller rett ved
planområdet. Se tabell 2 for risikokategori for enkeltarter.
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Konsekvensvurdering
Verdi
For å kunne gå videre med vurdering av påvirkning og konsekvenser er
planområdet iht. metodikken i Håndbok V712 delt inn i delområder/delmiljøer
som hver er gitt en verdi iht. verdisettingsskalaen i håndboka. Innen
planområdet er det vurdert tre delområder: kantsonen mot Veslebukta (inkludert
naturtypeavgrensning av svartor) nr. 1,2, bergknausen med furu nr.8, og de
spredte store trærne i resten av arealet som et delområde nr. 3,4,5,6,7.
Delområder og konsekvensutredningsverdier vises i tabell 3.
Tabell 3: Delområder med verdibegrunnelse og KU-verdi
ID

Navn

Verdibegrunnelse

Nr. 1, 2

Kantsone
mot
Veslebukta og grov
svartor

Kantsone
med
strandsumpvegetasjon, vierkratt og flere grove
svartorer, derav en som er avgrenset
som naturtypelokalitet med C-verdi
iht.
DN-håndbok
13..
Viktig
landskapsøkologisk og viltfunksjon

Furukolle

Fjellknaus med naturlig vegetasjon
og eldre furutrær. En av få rester av
naturlig vegetasjon i et område
boligområde.

Nr. 8

Nr. 3, 4,
5 ,6 ,7

Spredte eldre trær

Eldre bjørker, osp, og furuer spredt i
bebyggelsen som har en viss verdi
for først og fremst vanlige arter av
insekter og fugl.

KU-verdi

▲

▲

▲

Påvirkning
Arealtap og biotopreduksjon
Arealtap og biotopreduksjon er ofte den primære påvirkningen ved en utbygging.
Ved planlagt utbygging/fortetting vil furukollen og de spredte trærne
sannsynligvis bli borte, mens kantsonen vil bli mindre direkte berørt av bygg og
infrastruktur. Turveien som tidligere var planlagt ute i vannet, noe som ville ført
til både biotopreduksjon og fragmentering, er flyttet og lagt inne på land mot
bebyggelsen, se Figur 2. Det vil si at den i liten grad legges i sårbar natur, men
vil fortsatt kunne ha en viss negativ effekt med tanke på forstyrrelse for fugl.
Fragmentering/oppdeling
Fragmentering er normalt en annen viktig påvirkning i utbyggingssaker. I
Kolbotn pågår fortetting i hele sentrumsområdet og både Storebukta og
Veslebukta påvirkes av utbygging og fortetting av boligområder og tilrettelegging
med turveier. Hver enkelt utbygging gir i seg selv mindre alvorlig påvirkning,
men samlet sett påvirkes restarealene med natur i nordre del av Kolbotnvannet i
stor grad. Dette gjelder i særlig grad kantvegetasjonen mot Kolbotntjern, men
også de spredte naturverdiene i form av annen restnatur og store trær som i stor
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grad blir borte i dette og i tilsvarende prosjekter. Slike grønnstrukturelementer
blir derfor mer sjeldne i landskapet og vil i fremtiden forekomme enda mer
spredt.
Forurensning, forstyrrelse og støy
Anleggs- og byggefasen vil medføre støy og større eller mindre forurensning pga.
avrenning av støv/partikler og ulike kjemiske forbindelser (olje/metaller etc.)
som vil kunne gå ut i Veslebukta. Det forutsettes imidlertid at utbygger
minimerer tiden med høyt støynivå og iverksetter tiltak som begrenser avrenning
og utslipp, slik at forurensningseffekten dermed blir svært begrenset. Den
planlagte turveien er nå plassert nærmere bebyggelsen noe som er gunstig for
viltarter som lever i, og bruker kantsonen av vannet på ulike tider av året.
Arbeidet med turveien vi i liten grad medføre noen tilleggsbelastning på fugl i
anleggsfasen ut over det en massestabilisering vil gi. Etter anleggsfasen må det
forventes at flere folk bruker turvei og områdene mot vannet enn det som tilfelle
i dag og sånn sett vil belastningen på viltet øke noe. Utbyggingsprosjektet som
helhet vil både innebære økt ferdsel innenfor kantsonen pga. økt ferdsel på de
nye adkomstveiene til blokkbebyggelsen.
Bruk og påvirkning
Bruk og påvirkning i etterkant av utbygging er ofte en undervurdert faktor i
utbygginger inntil verdifull natur, og de sekundære påvirkningene vil i en del
tilfeller kunne være like store som de direkte. Dette kan være påvirkninger som;
slitasje som følge av ferdsel og lek, hogst grunnet ønsker om sol og utsyn,
dumping av forurenset jord og hageavfall med påfølgende spredning av
fremmede arter m.m. Slike aktiviteter kan redusere restnaturens naturverdi og i
verste fall føre til tap av naturverdiene selv om de direkte inngrepene har vært
små i selve byggefasen. I planområdet vil utsiktshogst i kantsonen være en
mulig trussel i tillegg til tilrettelegging og økt ferdsel som forstyrrer fuglelivet.
Ved riktig skjøtsel og hensyn vil imidlertid naturverdiene i området også kunne
øke hvis det blir fokusert på å la den naturlige kantsonen utvikle seg fritt,
samtidig som hageavfall og fremmede arter aktivt begrenses/fjernes. Tilplanting
i området bør også skje med omhu slik at fremmede arter med høy økologisk
risiko unngås i kantsonen og øvrige fellesareal.
Stabilisering av løsmasser
Det ble i februar 2021 gjennomført undersøkelser av grunnen i de østre deler av
planområdet ned mot Kolbotntjern. Resultater fra undersøkelsene er gitt i en
datarapport fra selve grunnundersøkelsene (Nilsen 2021) og en geoteknisk
vurdering (Moe 2021). I forbindelse med vurdering av påvirkning har BioFokus
fått gode innspill på mail fra Karl Fredrik Moe i Sweco og Tone Færøvik i Civitas.
I Moe (2021) heter det «Stabiliteten i skråningen ned mot Kolbotnvannet er
beregnet til å være ikke tilfredsstillende og det må derfor utføres stabiliserende
tiltak i forbindelse med utbyggingen. Aktuelle tiltak for å øke stabiliteten kan
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være kalk-sement stabilisering av leiren eller å etablere en spuntvegg på
nedsiden av utbyggingen for å hindre at belastninger i utbyggingsområdet
påvirker skråningen i vannet. Før de stabiliserende tiltakene er utført må det ikke
tilføres belastninger i området som forverrer stabiliteten. Dimensjoneringen av
det stabiliserende tiltaket må ta hensyn til planlagte områder for mellomlagring
av masser og plassering av tunge maskiner og materiell.» Det er to metoder for
stabilisering.
Gjennom mailkorrespondanse med Moe fremkommer det at begge de aktuelle
tiltakene må gjennomføres så nærme vannet at røtter må fjernes og dermed
også nødvendigvis trærne som utgjør tresjiktet i kantsonen i sone 1 i Figur 7.
Påvirkningen av tiltaket på sone 1 og 2 må derfor sies og være stor og negativ (--) da alle trær må hugges, også treet som er vurdert som egen naturtypelokalitet. Øvrige trær mellom vannkant og planlagt bebyggelse må også fjernes. I
anleggsfasen er det svært sannsynlig at det vil bli avrenning fra både
stabilisering og fra byggeprosjektet ellers, til Kolbotntjern. Når det gjelder
endringer i det naturlige vannsiget mellom fremtidig bygg og Kolbotntjern vil
dette i større grad opprettholdes ved en å bruk kalk-sement-stabilisert masse
enn ved spunting som skaper en tett barriere i massene. Med et stort
boligkompleks ovenfor vannet, store gravearbeider og massestabilisering helt
ned mot vannet vil det uansett metode trolig være lite areal igjen som kan
regnes som naturlig i dette området. Valg av stabiliseringsmetode bør derfor
gjøres ut fra andre forhold enn hensyn til drenering. Overflatedreneringen etter
anleggsfasen vil ifølge Moe ikke påvirkes av noen av stabiliseringsmetodene.

Konsekvens
Påvirkning og konsekvenser av planforslaget for de ulike
delområdene/delmiljøene vises i tabellen nedenfor. Konsekvensene i tabellen er
fremkommet ved bruk av konsekvensmatrisen (Figur 3).
Tabell 4: Verdi, påvirkning og konsekvenser av planforslaget for de aktuelle delområdene.

Område

Verdi og påvirkning
Verdi: Kantsone med strandsumpvegetasjon, vierkratt og
svartor. Middels verdi.
Påvirkning: Bygg og infrastruktur vil med riktig hensyn i
byggefasen kun i mindre grad berøre kantsonen og svartorene.
Turveien vil imidlertid til en viss grad påvirke vegetasjon i nord
og i sør og pga. økt ferdsel i stor grad påvirke funksjonen av
kantsonen for fuglelivet langs etter hele strekningen.

Nr. 1, 2.

Påvirkningen fra bygg og infrastruktur vurderes å gi ubetydelig
endring. Påvirkning fra turveien (økt ferdsel) vurderes til noe
forringet for delområdet.
Tiltak knyttet til massestabilisering vil i stor grad fjerne
eksisterende tresjikt med gamle svartor trær langs hele
vannkanten. Det er enda noe uklart hvor nære trærne inngrepet
må gjøres, men dersom det ender med at de må hugges og det
graves nærme vannkanten vil det ta mer enn 25 år før gamle
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Konsekvens

2-3 minus
(- -) til (- - -)
For gammel svartor er
konsekvensen - - -, mens
den er noe lavere for
kantsonen som helhet da
det går fortere å
reetablere denne enn de
gamle trærne. Turveien
vurderes å gi
konsekvensen noe negativ
(-)

Område

Verdi og påvirkning

Konsekvens

trær av svartor igjen vil finnes i vannkanten, mens det vil ta 1025 år før man får tilbake en kantsone som vil kunne ha en viktig
funksjon for bl. a. fugl. Påvirkningen vurderes å være i området
forringet til svært redusert avhengig av hvordan tiltaket
gjennomføres. Det er bl. a. viktig å kunne spare stubber og så
mye av rotsystemet som mulig slik at det skyter nye skudd fra
stubbene som kan benytte seg av gjenværende rotsystem. Da vil
tilveksten av nye trær gå raskere enn om alt fjernes. Det er
heller ikke mulig å fjerne hele stubbene og røttene uten å gjøre
mye inngrep i selve kantsonen og vegetasjonen der.
Verdi: Furukolle med eldre furu på nakent berg og grunnlendt
naturmark. Noe verdi.
Nr. 8

Påvirkning: Nye boliger og planlagt infrastruktur vil påvirke
furukollen sterkt da det er planlagt både rekkehus og vei i
delområdet. Påvirkningen er stor både i anleggsfasen og etter
ferdigstillelse.

1 minus
(-)

Påvirkningen vurderes som ødelagt/sterkt forringet.
Verdi: Spredte eldre bjørker, osper og furuer. Noe verdi.

Nr. 3,4,5,6,7

Påvirkning: Påvirkningen er trolig stor da trærne står tett opp
mot planlagt infrastruktur og bebyggelse. Enkelte av trærne vil
kunne bevares dersom det blir vist hensyn i anleggsfasen.
Massestabilisering vil gi samme påvirkning på delområde 3 og 4.

0-1 minus
(0/-)

Påvirkningen vurderes som forringet.

Konsekvensene viser en stor negativ påvirkning av deler av tiltaket (turvei/økt
ferdsel og massestabilisering) og en begrenset negativ påvirkning av hoveddelen
av tiltaket (bygg og infrastruktur). Bygging og infrastruktur må imidlertid sees i
sammenheng med massestabiliserings tiltaket da sistnevnte ikke behøver å
gjennomføres om bygget i trinn 2 ikke skal reises.

Hensyn og avbøtende tiltak
Kantsonen mot Veslebukta
Kantsonen med strandsumpvegetasjon og naturlige trær og busker er viktig for å
ivareta det biologiske mangfoldet av karplanter, mose, lav, sopp, insekter og fugl
innenfor fortettingsområdet. Både strandsumpvegetasjonen i feltsjiktet, vier- og
heggekratt og grove svartor er viktige å bevare og videreutvikle for å fremme
det biologiske mangfoldet i arealet og i nordre del av Kolbotntjernet som helhet.
Det beste for det biologiske mangfoldet i kantsonen vil være å la feltsjiktet
utvikle seg fritt og ikke klippe arealet som plen, som skissert i landskapsplanen.
Det er også viktig å ta hensyn til at trær og busker huser et mangfold av liv også
som døde eller døende. Det anbefales derfor å ikke fjerne døende eller døde
stedegne busker og trær i kantsonen i forbindelse med tiltaket. Fremmede arter i
kantsonen kan med fordel fjernes. Arealet øst for veien bør dermed, foruten
fjerning av fremmedarter, beholdes mest mulig urørt og fritt fra alle typer
inngrep.
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I Miljødirektoratets Håndbok 27 – Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv
(Direktoratet for Naturforvaltning 2006) anbefales å holde turveier adskilt fra
vannkantvegetasjon for å unngå konflikter mellom naturmangfold og friluftsliv. Å
kombinere planlagt infrastruktur for adkomst til blokkbebyggelsen med
turvei/gangfelt slik det nå er foreslått, se figur 2, vil være et godt grep for å
beskytte fuglelivet og samtidig gi en viss tilgang til vannet. Å gjøre vannet
tilgjengelig for turgåere fra en eller et par mindre brygger ut gjennom kantsonen
vil ha en mindre negativ påvirkning på vegetasjon og fugleliv.
Massestabilisering
Ifølge St. meld 14 natur for livet, skal prinsippene i tiltakshierarkiet (Figur 9)
ligge til grunn i overordnet arealpolitikk. Først skal det vurderes hvordan negativ
konsekvens kan unngås, deretter hvordan det eventuelt kan avbøtes og
restaureres og til slutt, vurderes kompensasjon. Ansvaret for prioriteringen i
tiltakshierarkiet ligger hos tiltakshaver/forvaltningsmyndighet.

Figur 9. Tiltakshierarkiet tilsier at man først skal unngå, deretter avbøte, så restaurere og eventuelt,

som siste utvei, kompensere (modifisert etter Meld. St. 14 Natur for livet, s. 87).

Når enkelttiltak eller den samlede effekten av tiltak viser seg å påvirke et
naturmiljø vesentlig og negativt slik som er tilfelle for kantsonekvalitetene i
Kolbotntjern ved denne utbyggingen bør man ta ett steg tilbake og vurdere om
det på noen måte er mulig å unngå konflikten med naturmiljøet som er påpekt.
Avbøtende tiltak vil være av ren kosmetisk karakter sammenlignet med en
alternativ utnyttelse som medfører at massestabilisering kan unngås. Det vil være
positivt med lenser i vannet i anleggsfasen og dersom stubbene kan bevares
(gjerne som 3 meter høye høystubber) er det fint. Nye skudd fra disse stubbene
vil utvikle nye busker og etter hvert trær, langt raskere enn om hele rotsystemet
må etableres på nytt. Det beste for naturverdiene er imidlertid helt klart å finne
løsninger som ikke medfører behov for massestabilisering.
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Furukolle
Hensyn til restnatur på kollen med furu vil kun være mulig hvis planene for
utbyggingen endres og furukollen innlemmes som friområde/grøntareal.

Spredte eldre trær
De spredte eldre trærne i området bevares best gjennom å etablere hensynssoner
rundt trær som ønskes bevart. Dette må gjøres før anleggsfasen slik at
graving/sprenging unngås i rotsonen til trærne i anleggsfasen. Innmåling av de
trær som ønskes bevart må gjøres i forbindelse med detaljregulering, men
omtrentlig hensynssone rundt viktige trær er skissert på kart.

Fremmede arter
I forbindelse med gravearbeider i planområdet er det viktig å håndtere jordmasser
med fremmede arter (både levende plantemateriale og frøbank i jord) med stor
forsiktighet for å unngå spredning og nyetablering i området eller spredning til nye
områder. Spredning kan skje både ved graving i jordmasser, flytting av jordmasser
og via jord som følger med biler, maskiner og øvrig anleggsutstyr. Ved graving er
det viktig at massene håndteres lokalt eller deponeres i allerede infiserte områder
slik at plantene ikke spres til nye områder. I den grad det skal tilføres masser i
byggeområdet er deponering/gjenbruk lokalt under dekke av rene masser ofte
mest aktuelt bruk (Misfjord og Angell-Petersen 2018).
Mange arter sprer seg via frø og frøene overlever gjerne lenge i jorda. Lupinfrø
kan f. eks. spire etter 40 år i jorda. Enkelte arter, som f. eks. kanadagullris, sprer
seg i tillegg via rotskudd, og ved graving som fører til oppdeling av rotsystemet,
kan biter av roten danne nye planter selv om området dekkes med nye ugressfrie
jordmasser. Alaskakornell kan også rotslå fra greiner. Alt levende materiale fra
den planten utgjør derfor en risiko. Risikoen for at anleggsarbeidet fører til at
fremmede arter sprer seg og etablerer seg på nye steder vurderes derfor som stor.
For å bekjempe fremmede arter som allerede har etablert seg i området bør man
følge faglige råd som er tilpasset hver art. Informasjon om bekjempelse av
fremmede arter fins i Fylkesmannens handlingsplan mot fremmede skadelige arter
i Oslo og Akershus (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2010) og i faktablad fra
Fagus.
For å unngå fremtidig spredning av fremmede arter til kantsonen mot Veslebukta
er det viktig å være bevisst ved beplanting i det nye boligfeltet. Det bør helst
brukes stedegne arter, men fremmede arter som ikke er vurdert å utgjøre noen
større risiko for andre arter eller for økosystemet kan også brukes. Fremmede
arter i de to høyeste kategoriene (HI og SE) bør unngås helt. Det er samtidig viktig
å informere hageeiere til private boliger i det nye området om hvilken risiko
fremmede arter kan utgjøre for det biologiske mangfoldet, slik at de kan velge
andre alternativer ved beplanting i egen hage. Det bør også informeres om at
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dumping av hageavfall i naturen er forbudt og at alt avfall også fra private hager
skal leveres på avfallsstasjon.

Vurdering Naturmangfoldloven
§ 8.(kunnskapsgrunnlaget) og § 9.(føre-var-prinsippet)
Området er nokså grundig kartlagt for naturverdier. Viktig grønnstruktur for
biologisk mangfold og naturtyper er kartfestet og beskrevet. Artsregistreringer
for alle artsgrupper er ikke grundig gjennomført, men egne feltregistreringer og
sammen med registreringer på Artskart gir et godt bilde av både forekomster og
potensial. Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som godt nok til å kunne vurdere
potensial for ulike artsgrupper og til å vurdere områdets naturverdi og
konsekvenser av tiltaket. Et akseptabelt kunnskapsgrunnlag medfører at førevar-prinsippet faller bort.

§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning)
Nordre og østre del av Kolbotntjernet er preget av boligbebyggelse. Samtidig er
det kun lengst nord i tjernet (Storebukta, Fiskern og til viss grad Veslebukta) og
lengst sør (ved Ekornrud) som det fra naturen sin side er potensial for
vegetasjonsrike viker med strandsumpvegetasjon som gir livsgrunnlag for en
lang rekke insekter og fugl. Planområdet ligger derfor i en av få vegetasjonsrike
viker i Kolbotntjernet.
Innerst i Veslebukta er det tidligere anlagt brygger og det er planer om å anlegge
turveier i kantsonen langs vannet. Påvirkning i planområdet må derfor sees i
sammenheng med øvrige planer i Veslebukta som berører kantsonen og de
artene som er avhengige av denne typen vegetasjon.
Økt ferdsel i området og massestabilisering vil, sammen med andre
gjennomførte og/eller planlagte tiltak i kantsonen, bidra til en forholdsvis stor
samlet belastning på denne typen økosystem i nærområdet. Samlet belastning
vil risikere å medføre at områdets funksjon for vann- og vannkantfugl (inkludert
rødlistede arter) blir redusert.
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Vedlegg 1. Rødlistearter
Norsk rødliste for arter (Henriksen og Hilmo 2015) lister og vurderer norske arters risiko
for utryddelse. For å vurdere en spesifikk arts risiko for utryddelse vurderes grovt sett
artens sjeldenhet, tilbakegang og leveområdets størrelse og fragmentering. Målsettingen
med den nasjonale rødlisten er å sikre at artene ikke forsvinner fra landet.
Artene på rødlisten er rangert i seks kategorier. Kategoriene viser hvor høy risiko artene i
kategorien har for å dø ut, forutsatt at forholdene ikke endres.
Tabell 5. Rødlistekategorier. Kategorier som utgjør truete arter i kursiv.

RLkategori
RE

Rødlistekategori

Forklaring

Regionalt utdødd
(Regionally Extinct)

Arter som er utdødd som reproduserende i landet.
Ifølge IUCN skal denne kategorien kun benyttes når
det ikke er spor av tvil om at arten er utryddet i
landet. I tillegg skal arten ha reprodusert i Norge de
siste 200 årene.

CR

Kritisk truet (Critically
Endangered)

EN

Sterkt truet
(Endangered

Arter som har ekstremt høy risiko for å dø ut (50 %
sannsynlighet for utdøing innen 3 generasjoner og
minimum ti år)
Arter som har svært høy risiko for å dø ut (20 %
sannsynlighet for utdøing innen 5 generasjoner,
minimum 20 år).

VU

Sårbar (Vulnerable)

NT

Nær truet (Near
Threatened)

DD

Datamangel (Data
Deficient

Arter som har høy risiko for å dø ut (10 %
sannsynlighet for utdøing innen 100 år).
En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen
av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nære ved å
tilfredsstille noen av disse kriteriene nå, eller i nær
framtid.
En art settes til kategori datamangel når usikkerhet
om artens korrekte kategoriplassering er svært stor,
og klart inkluderer hele spekteret av mulige
kategorier fra og med CR til og med LC.

Tabell 6. Kategorier for arter som ikke er rødlistet.

Kategoriforkortel
se
NE

Kategori

Forklaring

Ikke vurdert (Not
Evaluated)

NA

Ikke egnet (Not
Applicable)

LC

Livskraftig (Least
Concern)

Arter som ikke har blitt vurdert. Dette kan for
eksempel skyldes dårlig utredet taksonomi, dårlig
kunnskapsgrunnlag eller mangel på tilgjengelig
kompetanse.
Arter som ikke skal vurderes på nasjonalt nivå. I
hovedsak fremmede arter hvilket er arter som er
kommet til Norge ved hjelp av mennesket eller
menneskelig aktivitet etter år 1800.
Dette er arter som ikke er direkte truet og har
livskraftige bestander i Norge.
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Vedlegg 2: Fremmede arter
Fremmedartslista for Norge (Artsdatabanken 2018a) lister og risiko-vurderer arter som
bevisst eller ubevisst er innført til Norge ved hjelp av mennesket, etter år 1800.
Dette betyr at alle arter som er tatt inn i Norge etter 1800 betegnes som fremmede arter.
De fremmede artene blir vurdert etter invasjonspotensial og økologisk effekt og blir satt i
en kategori som viser hvilken grad av trussel arten utgjør for norsk natur.
Invasjonspotensial angir sannsynlighet for artens spredning og etablering i naturen, og
sannsynlig hastighet for invasjonen. Økologisk effekt viser i hvilken grad den fremmede
arten kan påvirke stedegne arter og naturtyper. Ikke alle fremmede arter i Norge er
svartlistearter, men kun de fremmede arter som etter vurdering ender opp i de to høyeste
kategoriene (SE eller HI). Svartelisten er med andre ord en liste over fremmede arter som
utgjør svært høy risiko eller høy risiko i norsk natur.
Tabell 7. Fremmedartskategori. Kategorier som utgjør størst økologisk risiko i kursiv.

FAkategori
SE

Kategori

Forklaring

Svært høy risiko
(Severe impact)

HI

Høy risiko (High
impact)

Fremmede arter med en svært høy risiko er faktiske
eller potensielle økologiske skadegjørere og har
potensial til å etablere seg over store områder.
Fremmede arter med høy risiko har stor spredning
med en viss økologisk effekt, eller stor økologisk
effekt med en begrenset spredning

PH

Potensielt høy risiko
(Potentially high
impact)

Fremmede arter med potensielt høy risiko har enten
store økologiske effekter, kombinert med et lite
invasjonspotensial, eller et stort invasjonspotensial,
men ingen kjente økologiske effekter.

LO

Lav risiko (Low
impact)

NK

ingen kjent risiko (No
known impact)

Fremmede arter med lav risiko er ikke dokumentert
å ha noen vesentlig negativ påvirkning på norsk
natur.
Fremmede arter uten kjent risiko har ingen kjent
spredningspotenial og ingen kjente økologiske
effekter
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