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Kommunedelplan for naturmangfold – Ski kommune

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der
produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres
ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for
etterslekten.»
(grunnloven § 112)

«Naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold
og økologiske prosesser skal tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også
slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel,
nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.»
(naturmangfoldloven § 2)

Forsidebilder: Dalsbekken; hekkende sangsvaner (foto: Christer Olsen); gammel barskog; hul eik;
småsalamander; Busterud slåttemark. (foto: Ski kommune).
Øvrige foto: Hans Vestre (s. 7, 8, 19, 21) og Ski kommune (s. 16)
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FORORD
Ski har en rik og variert natur, med mange sjeldne naturtyper og arter. Landskapsmessig er
kommunen delt i to, hvor store skogområder kjennetegner den nordlige delen, mens
kulturlandskapet er typisk for den sørlige delen. Ski inngår også som en del av
kjerneområdet for salamandere i Norge, som også betyr et spesielt ansvar for å ta vare på
disse artene.
Arealendringer er den største trusselen og viktigste påvirkningsfaktoren for naturmangfoldet i
Norge. Det er derfor spesielt viktig å sikre helhetlig planlegging, der virkninger for
naturmangfoldet ses i sammenheng med større områder og summen av flere tiltak. I Meld.
St. 14 (2015-2016) Natur for livet, meldte Regjeringen at de ville iverksette et pilotprosjekt for
å prøve ut bruk av kommunedelplaner som verktøy for å ta vare på naturmangfold. Av 20
kommuner som meldte sin interesse, ble Ski plukket ut som én av fem pilotkommuner med
oppstart høsten 2016. Prosjektet skal være avsluttet innen 31. desember 2017.
Norge har forpliktet seg internasjonalt til å bidra til å stanse tapet av naturmangfold innen
2020. Ski kommune som forvaltningsmyndighet, driftsutøver og grunneier har en liten, men
viktig rolle i dette fellesarbeidet. Det gjør seg ikke minst gjeldende i disse tider, hvor
kommunen står overfor en omfattende utbyggingsvirksomhet de nærmeste årene.
Truede arter og sjeldne naturtyper får ofte rollen som svært kostbare syndebukker når store
prosjekter blir satt på vent eller må omprosjekteres. Årsaken til de store merkostnadene er
imidlertid som oftest ikke naturmangfoldet i seg selv, men at prosessen i forkant har vært for
dårlig. Det er billigere, raskere og mindre konfliktfylt å ta de nødvendige utredninger og
hensyn så tidlig som mulig, fremfor at naturmangfoldet kommer inn sent. Et godt
kunnskapsgrunnlag om natur vil både gjøre det lettere å stanse tapet av biologisk mangfold,
gi raskere og bedre arealplan- og byggeprosesser, hindre konflikter, gi mer forutsigbarhet og
lønne seg økonomisk.
Det er dog viktig å understreke at denne kommunedelplanen ikke er uttømmende, men nok
et steg på veien til et enda bedre kunnskapsgrunnlag og et økologisk grunnkart for Ski
kommune.
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1. INNLEDNING
1.1 Bakgrunn og formål
Naturmangfoldet utgjør til sammen de økosystemene som er vårt livsgrunnlag og som vi er
avhengige av at fungerer godt. Et rikt naturmangfold gir også store helsemessige gevinster i
form av rekreasjon og opplevelser. I tillegg til å på denne måten angå oss alle, har naturen
og dens innvånere en egenverdi – vi mennesker deler kommunen med tusenvis av andre
arter.
Utarbeidelse av kommunedelplanen er del av et nasjonalt pilotprosjekt finansiert av
Miljødirektoratet, der Ski er valgt ut som én av fem pilotkommuner sammen med Fredrikstad,
Haugesund, Hemne og Tana.
Bakgrunnen for prosjektet er Meld. St. 14 (2015-16) Natur for livet – norsk handlingsplan for
naturmangfold, der det står følgende:
«Regjeringen ønsker å legge til rette for at kommunene kan øke sin kompetanse om
naturmangfold. Regjeringen foreslår at dette skal skje gjennom et godt kunnskapsgrunnlag
og økt veiledning, og gjennom et pilotprosjekt om kommunedelplaner for naturmangfold. I
dette pilotprosjektet vil det bli lagt vekt på de verdiene som naturmangfoldet representerer i
nasjonal, regional og lokal sammenheng.»
Oppdraget gikk ut på at Ski kommune skulle utarbeide sin egen tematiske kommunedelplan
for naturmangfold. Formålet er å få en helhetlig oversikt over verdifulle naturområder og arter
i Ski kommune, med spesiell vekt på natur av lokal verdi. Planen skal gi et bedre
kunnskapsgrunnlag og bli et retningsgivende verktøy for kommunen. Kommunale planer for
naturmangfold er ment å styrke kunnskapsgrunnlaget for politiske og administrative
beslutninger i kommunen, skape forutsigbarhet for forvaltningen, eiere og utbyggere og være
et redskap for å synliggjøre naturmangfoldet som ressurs. Det er samtidig et delmål å utløse
engasjement rundt og eierskap til naturverdiene i kommunen.
Grunnet prosjektets form og tidsplan ble det ikke lagt opp til samkjøring med Oppegård
kommune i denne omgang.

1.2 Prosess: Organisering og medvirkning
Prosjektgruppen har bestått av miljøvernrådgiver Maja Dinéh Sørheim, skogbestyrer Reidar
Haugen og leder for planavdelingen Kristian Larsen.
Planprogrammet ble lagt ut på høring 30. november 2016 med høringsfrist 17. januar 2017.
Medvirkning fra både enkeltpersoner og lag/foreninger var viktig, ikke minst når det gjelder å
innhente verdifull lokalkunnskap. Aktuelle organisasjoner og enkeltpersoner med god
kunnskap om det lokale naturmangfoldet ble invitert til temamøter. Det ble også åpnet for å
komme med skriftlige og muntlige innspill utenom møtene.
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Det ble invitert til følgende møter:
Mars:
29. mars:
19. april:
20. april:
24. april:
25. april:
27. april:
2. mai:
11. mai:

Interne arbeidsseminarer med prosjektgruppen og Follo landbrukskontor.
Arbeidsmøte med personene/firmaene som har utført mesteparten av
kartleggingsarbeidet i Ski.
Temamøte: Botanikk og sopp
Temamøte: Fugl
Temamøte: Amfibier og reptiler
Temamøte: Vilt og pattedyr
Temamøte: Vassdrag/fisk/ferskvannsinsekter
Temamøte: Landlevende insekter
Grunneiermøte

Temamøtet amfibier/reptiler samt grunneiermøtet ble avlyst da ingen meldte seg på.

1.3 Om planen
Planområdet omfatter hele Ski kommune.
I oppdraget fra Miljødirektoratet er det forutsatt at det i første omgang skulle utarbeides en
plan basert på eksisterende kunnskap og data. Kartleggings- og registreringsarbeid ble
derfor ikke utført i denne prosessen, men er tatt inn i planens oppfølgingsdel. Som
eksisterende kunnskap regnes databasene Natur2000/Follokart, Naturbase og Artskart,
skriftlige kartleggingsrapporter, eksisterende hensynssoner i kommune-/reguleringsplaner
samt annen kjent informasjon som ikke er kartfestet/formalisert.
Pilotprosjektet skulle ha særlig fokus på natur av lokal verdi. Ski kommune er godt kartlagt
etter gjeldende håndbøker og standarder, og hoveddelen av arbeidet ble derfor fokusert på å
identifisere områder med viktige økologiske funksjoner som faller utenfor
kartleggingsstandardene. Med utgangspunkt i allerede registrerte verdifulle naturtyper og
truede og sårbare arter, tar planen derfor for seg viktige forbindelser, nettverk, hotspots og
økologiske funksjonsområder (se ordliste i kap. 2.2) av lokal verdi. Det har også blitt lagt vekt
på å avdekke om det finnes ytterligere kunnskapsbehov og områder med særlig behov eller
potensial for ytterligere kartlegging.
Kommunedelplanen for naturmangfold vil ikke være juridisk bindende for arealbruk, men gi et
styrket kunnskapsgrunnlag for både politikere og administrasjonen om hvordan hensynet til
naturmangfold bør ivaretas.
Et viktig poeng med pilotprosjektet har vært å underveis finne ut hvilke sluttprodukter det er
behov for og hvordan disse best kan fremstilles. Det har blitt lagt stor vekt på at resultatet
skal være både et håndterbart og nyttig hverdagsverktøy for forvaltningen, samtidig som det
er lett tilgjengelig for innbyggere, utbyggere og andre interesserte. I tillegg må det på en
enkelt måte kunne oppdateres og holdes levende, i takt med ny kunnskap og endringer.
Planen består derfor av et digitalt kartlag samt dette følgedokument med beskrivelse av
prosjektet, innføring i bakgrunnskunnskapen og en «bruksanvisning» for kartlaget.
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1.4 Forhold til andre planer i kommunen
Kommunedelplanen for naturmangfold utarbeides i forkant av selve kommuneplanen. Den
skal derfor utgjøre et kunnskaps-/forvaltningsgrunnlag for den kommende kommuneplanen,
på samme måte som andre tematiske kommunedelplaner. Det kunnskapsgrunnlaget som
utarbeides og nedfelles i kommunedelplanen for naturmangfold skal være utgangspunkt for
kommunens videre arealplanlegging og -forvaltning. Kommunedelplaner har med sin
forankring til kommuneplanen en egen status i forhold til andre tematiske planer.
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2. NATUR- OG AREALFORVALTNING
Bevaringsbiologi og populasjonsdynamikk er nødvendig kunnskap for å drive en bærekraftig
forvaltning i tråd med lovverk og nasjonale og lokale mål.

2.1 Lover og verktøy
Naturmangfoldloven er den mest sentrale loven når det kommer til naturforvaltning. Den
gjelder for alle (fra enkeltpersoner til staten) og for alle tiltak (små og store) som berører
natur. Plan- og bygningsloven stiller krav til bærekraftig utvikling og gir muligheter til å ta
miljøhensyn i arealforvaltningen. Formålsparagrafene i skoglova og jordbrukslova fremhever
viktigheten av hensyn til miljø og naturmangfold innen de to sektorene. PEFC-standarden er
også et viktig verktøy som skogbruket forholder seg til. Vannressursloven har bestemmelser
om kantvegetasjon langs vassdrag, mens miljøinformasjonsloven bl.a. stiller krav til at
kommuner skal ha tilstrekkelig miljøinformasjon til å utføre sine oppgaver og at denne
informasjonen skal være offentlig tilgjengelig. For utdrag av de mest aktuelle paragrafene, se
vedlegg 1. Merk at denne oversikten ikke er uttømmende.
I Ski kommunes kommuneplan 2011-2022 ble det vedtatt mål og strategier som sammen
med lovverket danner kommunens verktøykasse for forvaltning av naturmangfoldet:
Langsiktige mål og strategier for samordnet areal- og transportutvikling og strategier
for naturmangfold:
 Den sammenhengende grønnstrukturen i kommunen skal styrkes og sikres
mot oppdeling, gjenbygging og oppsplitting i randsonene. […]
 Naturmangfoldet i Ski skal forvaltes slik at det bidrar til å oppfylle nasjonale
mål om naturtyper, artsmangfold og vassdrag. […]
Strategier, naturmangfold:
 Løpende oppdatere og kartfeste verdifulle naturtyper og viltområder.
 Kartleggingen skal være premissgivende for fremtidig arealplanlegging og
naturforvaltning i kommunen.
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2.2 Lyninnføring i landskapsøkologi

Habitat/leveområde

En plante- eller dyrearts foretrukne leveområde,
som gir best mulige livsbetingelser og som den er
tilpasset til. F.eks. vanndam, gammelskog eller
slåtteeng.

Fragmentering

Oppsplitting av et sammenhengende leveområde
i flere mindre leveområder. F.eks. veier,
utbygging eller hogst.

Økologisk funksjonsområde

Område som oppfyller en økologisk funksjon for
en art. F.eks. hekke-/yngle-/gyteområde,
oppvekstområde, vandrings- og trekkruter,
beiteområde, hiområde, overnattingsområde,
spill-/parringsområde, overvintringsområde,
leveområde m.m.

Hotspot

Et område som har særlig høyt artsmangfold. I
denne planen et område med mange lokalt
sjeldne arter i kombinasjon med én eller flere
utrydningstruede arter.

Populasjon

En naturlig avgrenset gruppe individer av samme
art innenfor et geografisk område. Hvor stort det
geografiske området er, avhenger fra art til art.

Migrasjon

Dynamikk av inn- og utvandring mellom
populasjoner. Viktig for langsiktig overlevelse,
bl.a. ved å hindre innavl. Sannsynligheten for
migrasjon avhenger av hvor isolert populasjonen
er i forhold til spredningsmekanismene til arten.

Utryddelsesgjeld

Lokal utryddelse av en art kan inntreffe med en
betydelig tidsforsinkelse i etterkant av hendelsen
som forårsaket det (f.eks. tap og/eller
fragmentering av habitatet). Fenomenet oppstår
fordi de allerede eksisterende individene av arten
kan leve i mange år før de dør, selv om
reproduksjon ikke lenger er mulig eller habitatet
ikke lenger kan opprettholde en stor nok
populasjon for langsiktig overlevelse.
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Kanteffekt

Der to veldig ulike områder (f.eks. skog og
åpen eng) møtes, oppstår det en sone
preget av begge økosystemene. I denne
sonen kan det være store forskjeller i lys,
temperatur, vind og fuktighet sammenliknet
med kjerneområdet av økosystemet. Disse
klimatiske forskjellene kalles kanteffekter.
Samme effekt oppstår der natur møter
bebygd areal. Se Figur 1

Buffersone

Omkringliggende vegetasjon som har som
funksjon å forhindre at det mer verdifulle
kjerneområdet påvirkes utenfra (ref.
kanteffekt). Se Figur 2

Korridor

Striper med egnet vegetasjon som kobler
sammen fragmenterte leveområder i
landskapet. Minimumsbredden varierer etter
hvilke(n) art(er) som er målgruppen. Se
Figur 2 og 4.

Hoppesteiner

Små områder med egnet vegetasjon som
danner en flekkvis fordelt korridor mellom
fragmenterte leveområder. Størrelse på og
avstand mellom dem avhenger av
omkringliggende område og hvilke(n) art(er)
som er målgruppen. Se Figur 3

Refugium

Mindre lokaliteter i ellers ugunstige
omgivelser, der dyr og planter kan overleve.
I urbane sammenhenger kan det f.eks. være
større parker (med variert vegetasjon og
utforming, ikke «gressørken»),
hundremeterskoger o.l.

«Grønt» vs. grønt

Store, ensformige områder som f.eks.
parkgressplener, kornåkre og granplantasjer
ser grønne og pene ut, men er lite egnede
for andre arter. For å ha en økologisk
funksjon kreves som regel en viss variasjon i
vegetasjonen, både i artssammensetning og
utforming. Dette gjelder også for korridorer
(se Figur 4).
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Figur 1: Kanteffekt. Netto tap av habitat som følge av kanteffekter minsker jo større området er.
Illustrasjon: U.S. Department of Agriculture

Figur 2: Buffersoner og korridor mellom to habitater. Illustrasjon: U.S. Department of Agriculture

Figur 3: Hoppesteiner. Tilstrekkelig størrelse og liten avstand gir ønsket funksjon som vandringsvei
(t.v.), mens en manglende hoppestein eller for stor avstand kan gi isolasjon (t.h.). Illustrasjon: U.S.
Department of Agriculture.

Figur 4: Forskjellen på strukturell sammenheng mellom habitater og en økologisk funksjonell korridor.
Illustrasjon: U.S. Department of Agriculture

11

Kommunedelplan for naturmangfold – Ski kommune

2.3 Hva truer naturmangfoldet?
Menneskers bruk av arealer er den desidert største årsaken til tap av naturmangfold.
Nedbygging av natur, industrialisering av jord- og skogbruket, veianlegg, strømkabler,
toglinjer etc. medfører tap og fragmentering av gjenværende leveområder. I tillegg vil
klimaendringene medføre forandringer i de gjenværende økosystemene. Den samlede
belastningen fra tap og fragmentering av leveområder gir utslag både på lokal og global
skala.

Figur 5: Arealendringer, forurensning, klimaendringer, høsting og fremmede arter representerer de
fem store globale truslene mot biologisk mangfold. I Norge er arealendring den klart viktigste
påvirkningsfaktoren. Kilde: Artsdatabanken

Bevaring av viktige naturtyper og enkeltforekomster av rødlistearter er viktig, men vil i det
lange løp være tilnærmet bortkastet om ikke nødvendige økologiske funksjonsområder også
ivaretas og/eller restaureres. Det vil for eksempel være liten vits i å ivareta en amfibiedam
dersom leveområder og vandringsveier bygges ned, eller gamle, hule eiker uten å sikre
rekruttering av nye.

2.3 Forutsetninger for bærekraftig arealbruk
Som lokal planmyndighet har kommunen stor påvirkningsmulighet når det kommer til å
begrense tapet av naturmangfold som følge av arealendringer. Dette forutsetter dog at
kommunene samarbeider om de store linjene på tvers av kommunegrensene og at man tør
være restriktive med nedbygging av viktig natur.
Naturvernloven fra 1970 var i stor grad basert på klassisk vern av natur og enkeltarter. I
naturmangfoldloven fra 2009 er økosystemtankegangen langt bedre fundert. Loven gjelder
all natur og alle tiltak som påvirker natur, og arter og deres leveområder skal ses i
sammenheng.
Det er likevel sjeldent naturverdier som ikke omfattes av kriteriene for naturtyper eller
rødlistearter blir hensyntatt. Uten å også ivareta økologiske funksjonsområder som
vandringsveier og yngleområder, blir resultatet fort utryddelsesgjeld.
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For å utøve en arealforvaltning slik naturmangfoldloven legger opp til, må lokale og statlige
myndigheter ta den kunnskapsbaserte forvaltningen ett hakk opp fra kun å vektlegge
naturtyper og rødlistearter. Skal mangfoldet av arter ivaretas i levedyktige bestander på lang
sikt og skal mangfoldet av naturtyper ivaretas med tilhørende artsmangfold og økologiske
prosesser, må deres økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene
som de er avhengige av tillegges vekt og hensyntas.
I tillegg er det ikke til å komme bort ifra at arealer ikke er en fornybar ressurs. Om målet om å
stanse tapet av naturmangfold skal nås, må tap og fragmentering av natur opphøre.

Figur 6: Tiltakshierarkiet (hentet fra Statens Vegvesen, etter Meld.St. 14 Natur for livet)

De ulike tiltakene – unngå, avbøte, restaurere og kompensere – må gjøres på riktige steder
og på riktig måte. Det må være system, sammenheng og et helhetlig mål med alle de små
tiltakene for at hensikten – å bevare naturmangfoldet på lang sikt – skal oppnås.
Bruk av kompensasjon må være absolutt aller siste utvei og praktiseres meget strengt, slik at
det ikke blir en lettvint måte å kjøpe seg fri på. Det tar mange år før nyetablerte
erstatningsområder har oppnådd samme verdi og funksjon som det opprinnelige. I tillegg er
det ingen garantier for at nyetableringen blir vellykket. I de tilfeller der det blir snakk om å
tillate kompensasjon, er det derfor viktig at mengden natur som nyetableres er større enn
den lokaliteten som går tapt. Hvor mye større avhenger fra tilfelle til felle. Et tankekors er
også at på det arealet som blir brukt til å kompensere, fantes det mest sannsynlig natur fra
før som går tapt ved å bli omdannet.
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4. NATURMANGFOLDET I SKI – HISTORIKK OG DAGENS KUNNSKAP
Her gis en kort presentasjon av systematiske registreringer siden 1996. Også før 1996 ble
det foretatt ulike registreringer/kartlegginger, bl.a. av øyenstikkere i utvalgte områder, viltkart
og dammer i kulturlandskapet. I tillegg er det utført en rekke kartlegginger i forbindelse med
reguleringsplaner.
Skiprosjektet 1996-1998
Det statlig initierte prosjektet «Skogbruk og skogøkologi i kommunal næringsutviklings- og
arealforvaltningsprosess» brukte Ski kommune som en pionérkommune. Prosjektets
hovedformål var å fremskaffe nye data om miljøverdier i skog: Nøkkelbiotoper, botaniske
registreringer, viktige øyenstikkerlokaliteter, amfibielokaliteter, fiskeførende bekker og elver,
kulturminner samt områder av særskilt betydning for friluftslivet. Som ledd i dette arbeidet
engasjerte Ski kommune Stiftelsen Siste Sjanse (nå BioFokus) til å gjennomføre
nøkkelbiotopregistreringer.
Dette store prestisjeprosjektet ble meget vellykket og ga kommunen nye opplysninger om
bl.a. biologisk mangfold. Kartfesting og fordeling av ulike vegetasjonstyper i skog,
registrering og lokal verdsetting av 61 nøkkelbiotoper i skogområdene, rødlistearter i 16 av
nøkkelbiotopene, buffersoner, nøkkelområder, kantsoner, brente områder,
spredningsmuligheter, lokaliteter med sjeldne karplanter. Av de 61 nøkkelbiotopene var 40
kontinuitetspreget granskog. Det ble gjennomført undersøkelser i 35 dammer og tjern etter
egnede biotoper for amfibier, med positivt resultat i 31 av dem. Gammel kulturmark ble også
registrert. Hele prosjektet resulterte i et handlingsprogram.
Viltkartlegging 1996-2001
Ski kommune gjennomførte i perioden viltkartlegging etter anvisninger i DN-håndbok nr. 11.
Arbeidet ble organisert som et prosjekt med stor bruk av viltfaglige ressurspersoner inkl.
hobbyornitologer, jegere og andre. Arbeidet resulterte i 169 registrerte viltområder som også
ble digitalisert på Ski kommunes kartbase og videre til nasjonale kartbaser. For en del
opplysninger, bl.a. tiurleiker og rovfuglreir ble det begrenset offentlighet. I ettertid er viltkartet
supplert med nye registreringer.
Fisketiltaksplan for Ski kommune 1999
Planen samler all kjent kunnskap om ferskvannsfisk i kommunen, basert på mange års
kunnskapsinnhenting, prøvefiske, vannanalyser m.m. I Ski er det registrert 14 arter av
ferskvannsfisk i de omtrent 30 innsjøene som er forbundet med bekkesystemer og vassdrag.
Artssammensetningen er variert fra ørretvann over den marine grense i nordøst til vann
dominert av abbor, gjedde og mort i resten av kommunen. Ål og kreps finnes i flere vann og
bekker, samt et bredt utvalg av karpefisk.
Miljøregisteringer i skog (MiS) 2002-2005
På oppdrag fra Viken Skog og Landbrukskontoret utførte stiftelsen Siste Sjanse (nå
BioFokus) miljøregistreringer i skog på de fleste skogeiendommer i Follo, inkludert Ski. Det
ble i Ski registrert og kartfestet over 80 MiS-figurer etter et statlig registreringsverktøy. De
fleste registreringene er i dag del av naturtypeområder. Disse MiS-figurene er fortsatt et
verktøy i den offentlige skogforvaltningen.
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Kartlegging av biologisk mangfold i Ski 2000
På oppdrag fra Ski kommune ble det av NIJOS i 2000 gjennomført kartlegging av biologisk
mangfold med vekt på kulturlandskapet. Til sammen 181 lokaliteter ble kartfestet og
beskrevet, fordelt på 19 ulike naturtyper. Alle lokaliteter er verdsatt, der 51 var svært viktig,
45 viktig og 81 hadde lokal verdi. En oversikt over kjente forekomster av truede og sjeldne
arter er også gitt. 51 rødlistede arter ble registrert i kommunen. Kartleggingen ble foretatt
etter DN-håndbok 13. Oppdraget besto av systematisering av eldre informasjon, bearbeiding
og verdsetting, noe nyregistrering og fremstilling av digitalt mangfoldkart.
Kantsonekartlegging 2005
Stiftelsen Siste Sjanse (nå Biofokus) registrerte viktige kantsoner til vann og vassdrag i Ski
kommune. Totalt 57 lokaliteter med en samlet lengde på ca. 63 kilometer ble registrert som
særlig viktige kantsoner. For de resterende ca. 240 kilometer med kantsoner anbefales
generelle hensyn jf. vannressursloven § 11.
Statusrapport natur og miljø i Ski kommune 2006
Denne rapporten gir en statusbeskrivelse for biologisk mangfold i Ski per mai 2006. Siste
Sjanse har på oppdrag fra Ski kommune sammenstilt eldre naturtypeinformasjon (NIJOS),
kartlagt ferskvannsobjekter og kantsoner langs vassdrag og lagt inn alle naturdata i
databasen Natur2000. Det er også foretatt endrede lokalitetsoversikter, arealtall, verdsetting
og lokalitetsnummerering. Ca. 30 nye lokaliteter i skog er tilføyd, 10 gamle er fjernet, 25
lokaliteter i skog fikk forandret grenser. Det er blitt kartlagt 29 nye naturtypelokaliteter knyttet
til vann og våtmark, 63 km kantsoner kartfestet og fordelt på tre ulike behandlingsklasser. De
samlede data ble gjengitt i et nytt naturtypekart m/beskrivelser med til sammen 227
lokaliteter. Viltdatabasen ble også overført til Natur2000.
Landskapsøkologisk plan for Ski kommuneskoger 2006
Stiftelsen Siste Sjanse (nå Biofokus) utarbeidet på oppdrag av Ski kommuneskoger en
landskapsøkologisk plan , som alle grunneiere med skogeiendommer over 10 000 daa er
pålagt å ha. Planen har hovedfokus på biologisk mangfold og deler kommuneskogene inn i
ulike forvaltningsregimer basert på mangelanalyse fra ASIO-modellen.
Storfuglleiker i Oslo og Akershus 2006-2008
I regi av Fylkesmannen i Oslo og Akershus ble alle kjente tiurleiker i fylkene undersøkt. Totalt
ble 7 kjente (fra viltkartet) leiker i Ski oppsøkt våren 2006. Etter feltundersøkelser ble 3 leiker
funnet å være intakte, 3 leiker intakte, men flyttet, og 1 leik trolig utgått. 1 av leikene hadde 610 tiur.
Biologiske registreringer i 38 dammer i Ski kommune 2009
Stiftelsen BioFokus har på oppdrag fra Ski kommune gjort biologiske registreringer i 38
utvalgte dammer i søndre del av kommunen. Dammene var tidligere delvis registrert av
konsulentfirmaet Naturplan AS under utredning av ny trasé for E 18 i 2005, men ikke gjort
tilgjengelig for kommunen. 7 dammer har fått verdien A, 18 verdi B, 11 verdi C og to dammer
er ikke verdisatt som naturtype. Nesten alle dammene inneholder sjeldne og truede arter.
Registreringene ble digitalisert og tilføyd kommunens naturtypekart og Natur2000.
Truede ansvarsarter i Oslo og Akershus 2016
Stiftelsen BioFokus har foretatt en evaluering av alle truede arter påvist i Oslo og Akershus
og som fylkene har et spesielt ansvar for å ivareta. Tre slike arter er påvist i Ski kommune:
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rankstarr (Carex acutiformis), Pycnora praestabilis (en lavart) og grønn engmott (Sitochroa
palealis).
Hule eiker 2014-2016
På oppdrag fra Ski kommune gjennomførte BioFokus kartlegging av eiketrær som faller
innunder forskrift om utvalgte naturtyper.
Som resultat av dette grundige registreringsarbeidet gjennom så mange år, er det registrert
322 verdifulle naturtyper i Ski. 6 områder er vernet som naturreservat eller naturminne.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus utgav i 2014 rapporten «Kartleggingsstatus for viktige
naturtyper i Oslo og Akershus» fra 2014, hvor Ski ble klassifisert som godt kartlagt. I
Artsdatabanken finnes registreringer av enkeltarter.

Tabell 1: Oversikt over registrerte naturtyper, viltlokaliteter og truede arter i Ski kommune. Merk at
denne planen benytter de nye vilttrekkene, mens det er de gamle som ligger til grunn for tabellen.
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5. KOMMUNEDELPLAN FOR NATURMANGFOLD
Hovedoppgaven i prosjektet har vært å sammenstille eksisterende kunnskap samt kartfeste
øvrige lokale naturverdier kommunen mener er viktig for naturmangfoldet. Lokale
naturverdier som manglet for Ski kommunes del var først og fremst økologiske
funksjonsområder. Naturtyper og rødlistearter er viktig, men hva annet «ikke-verdifullt» –
som ikke omfattes av kartleggingshåndbok eller rødliste – må bevares for at disse skal sikres
på lang sikt?
Til dette arbeidet ble det i tillegg til kommunens egen fagkompetanse innhentet eksterne
bidrag. Enkeltpersoner med stor lokalkunnskap fra Norsk ornitologisk forening, Norsk
botanisk forening og Norges sopp- og nyttevekstforening, samt fagpersoner tilknyttet NMBU
bidro med verdifulle innspill. BioFokus, Limnokonsult og Sandaas Naturfaglige utredninger
har jobbet mye med kartlegging i Ski og omegn, og vært verdifulle ressurspersoner.
Det er lite detaljert lokalkunnskap om insekter i kommunen, men Norsk entomologisk
forening har bidratt med veiledning til hvordan fremtidig kartleggingsarbeid bør legges opp. I
tillegg er det i løpet av prosjektperioden utarbeidet helt nye vilttrekk, utført av
viltforvaltningen, jeger- og fiskeforeningene og grunneiere.
I tråd med oppdraget fra Miljødirektoratet er det altså ikke utført nye kartlegginger eller
registreringer. Planarbeidet har bestått av å sammenstille eksisterende informasjon som ikke
tidligere er kartfestet eller formalisert samt å identifisere økologiske funksjonsområder ut fra
allerede kartlagte naturverdier. Det er ikke blitt tatt hensyn til faktorer som ikke har vært
relevant for mandatet, f.eks. friluftsliv, reguleringsstatus, planlagte arealendringer o.l.

5.1 Kriterier for utvelgelse av områder
Viktige områder for artsgrupper (fugl og botanikk) som ble spilt inn til planarbeidet, ble
gruppert etter følgende kriterier:
1. Rødlistearter
2. Fåtallige arter
3. Hensynskrevende arter
4. Arter som er uvanlige i Ski
Kun områder med forekomst av flere arter som nevnt i kriteriene over (såkalte hotspots), ble
tatt med i planen.
De fleste planteartene som er sjeldne i Ski, er ikke sjeldne på landsbasis; det overveiende
fattige jordsmonnet gir seg utslag både i artsutvalg og artstetthet av planter. Lokalt gir marine
avsetninger og hydrogeologiske forhold gir et stedvis rikere artsmangfold. Slike
kalkavhengige plantearter er også en indikator for rik insektdiversitet. Områder med flere
forekomster av arter i kategori 4 ble derfor kun tillagt vekt i kombinasjon med minst ett av de
øvrige kriteriene.
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I tillegg til en rekke økologiske funksjonsområder (trekkveier, leve- og overvintringsområder,
buffersoner, urbane bioveier, etc.) ble det også identifisert områder med særlig
kartleggingspotensial samt noen enkeltområder som bør vurderes restaurert.
Større områder uten naturtype- eller rødlisteregistreringer ble vurdert som områder med
kartleggingspotensial, for å avgjøre hvorvidt mangelen på registreringer skyldes fravær av
slike naturverdier eller kartleggingsmangel. Også biotoper som erfaringsmessig er
interessante men uten registrerte verdier, f.eks. dammer, er tatt med som områder med
kartleggingspotensial.
Som områder med restaureringspotensial regnes områder som i sin naturlige form har hatt
betydelig høyere naturverdi enn nåværende.

5.2 Beskrivelse av områdene
Aktuelle områder er angitt på plankartet. Kartet fremstilles best i den digitale
innsynsløsningen, men er også å finne i vedlegg 2 sammen med en sammenstilling av tekst
og beskrivelse for hver enkelt lokalitet.
Nåværende kunnskaps- og kartleggingsgrunnlag gjør at enkelte naturverdier pr. i dag ikke
egner seg for kartfesting. Disse omtales derfor på generelt grunnlag:


Rekrutteringsområder for eik er særlig viktig i områder nært eksisterende hule eiker.
Det er viktig å sørge for tilvekst av nye eiketrær og bevaring av mellomstore eiker
som ennå ikke omfattes av forskriften om utvalgte naturtyper.



Kantsoner med løvtrær i landbruket er positivt både for landbruket og
naturmangfoldet. Bredden på løvtrebeltet er stedsavhengig.



Skogteiger og store åkerholmer i kulturlandskapet er veldig viktige for vilt (bl.a. som
oppholdssteder, skjul, kalvingsområder og hoppesteiner mellom habitater)



Frem til det foreligger egen kartlegging av insekter i Ski kommune, er følgende å anse
som særlig viktige områder for insekter:
o
o
o
o
o

Gammel kulturmark uten industrialisering
Alle korridorer (veikanter er ikke idéelt, dog bedre enn ingenting)
Død ved
Gamle (løv)trær, særlig eik
Raviner

I tillegg er følgende rødlistearter av fugler vidt utbredt i Ski: sanglerke, taksvale, stær og
gulspurv i kulturlandskap, gjøk i skogstrakter. De ble derfor ikke tillagt spesiell vekt ved
rangering av viktige fugleområder, men bør settes fokus på i hele kommunen.
Natur- og kulturbeitemarker, slåttemarker, hagemarker, beiteskog, kulturlandskapsdammer
og andre naturtyper knyttet til drift av kulturlandskap trenger skjøtsel for å opprettholde
og/eller restaurere sin naturmangfoldverdi. Disse er kartlagt som naturtyper med
skjøtselsanbefalinger og er derfor ikke markert som eventuelle restaureringspotensialer i
kommunedelplanen.
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5.3 Anvendelse av plankartet
Kommunedelplanen sier noe om hvilke områder som er av stor lokal verdi for
naturmangfoldet i kommunen og hvor det bør legges særlig vekt på å ivareta de(n)
økologiske funksjonen(e). Det er kun områder inntegnet i forbindelse med
kommunedelplanen («Kommunedelplan for naturmangfold» i kartets tegnforklaring) som
inngår i planforslaget. Øvrige kartfestede naturverdier er som følge av tidligere
registreringsarbeid (se kap. 4) og ligger fast som del av kunnskapsgrunnlaget.
Viltkartleggingen i 1996-2001 er til nå den eneste kartleggingen som har tatt for seg viktige
områder for enkelte dyrearter. Det er imidlertid ikke tidligere gjort en slik type kartlegging og
sammenstilling av viktige økologiske funksjonsområder i kommunen. Datasettet i denne
kommunedelplanen er dermed førstegenerasjons og ikke å anse som uttømmende.
Bevaring av økologiske funksjonsområder er ikke nødvendigvis synonymt med at arealet er
tapt for all fremtidig virksomhet. Mange naturverdier er for eksempel avhengige av fortsatt
skjøtsel. Dette gjelder spesielt i kulturlandskapet. Som denne planen viser er mange
fuglearter knyttet til kulturlandskapet, hvor man med enkle grep kan gjøre en stor forskjell.
Noen områder og funksjoner er derimot avhengig av å få stå urørt eller å restaureres for å
bevare sin verdi. De avmerkede områdene skal derfor ikke tillegges en generell tolkning som
«no-go»-områder; hva som er best for naturmangfoldet er en vurderingssak fra område til
område.
Markeringer for damnettverk er kun ment å illustrere en mulig dynamikk mellom dammene
samt behovet for leveområder på land tilknyttet hver enkelt dam. Nøyaktig hvor og hvordan
dyrene vandrer kan vi ikke vite uten å igangsette relativt omfattende studier. Formålet er
imidlertid å gjøre oppmerksom på at vandringsveier mellom og leveområder tilknyttet de
aktuelle dammene bør opprettholdes og/eller restaureres.
Informasjon om særlig sårbare arter (f.eks. reirplasser for rovfugl) er unntatt offentlighet.
Viktige områder for skogsfugl er tegnet inn, men lokalisering av spillplassene er ikke
offentliggjort.
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6. OPPFØLGING
Steg 1: Langsiktig bærekraftig naturforvaltning
Naturmangfoldplanens kartfestede data og registreringer skal legges til grunn under
utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel. Dette kan gjøres ved bruk av formål,
hensynsoner, båndlegging, retningslinjer, bestemmelser, og/eller vilkår for utbygging med
f.eks. krav om avbøtende tiltak dersom tiltak/virksomheter kommer i konflikt med
naturmangfoldet.
Naturmangfoldhensyn kan med fordel ses i sammenheng med friluftslivshensyn, folkehelse,
klimatilpasning etc., som alle fordrer en tydelig, strategisk og forutsigbar arealforvaltning/planlegging.
Kommunedelplanen for naturmangfold skal:


Være utgangspunkt for konsekvensutredning av arealinnspill til kommuneplanen.



Være bakgrunn for utforming av kommuneplanens arealdel med formål
(byggeområder og verneområder), hensynssoner, båndlegging, bestemmelser,
retningslinjer og vilkår for utbygging, etc.



Ligge til grunn for fremtidig arealforvaltning.



Være utgangspunkt for å igangsette felles naturmangfoldprosjekter med private
grunneiere og lokale organisasjoner.



Benyttes som del av kunnskapsgrunnlaget ved utøving av offentlig myndighet, jf.
naturmangfoldloven § 8, og ved drift av kommunens arealer.

Steg 2: Utredningsbehov
Fremtidig kartleggingsarbeid bør særlig fokusere på å bedre kunnskapen i kommunen innen
følgende tema:


Insekter. Det bør tas utgangspunkt i å kartlegge sommerfugler, humler, solitære bier
og øyenstikkere, da disse er enkle og gode indikatorgrupper for høy artsrikdom.
Kartleggingsarbeidet bør først utføres på slike lokaliteter: Myr (skog), gammelskog,
raviner, slåttemark/naturbeitemark, eng generelt. I ferskvann er vårfluer og steinfluer
gode indikatorgrupper for høy artsrikdom.



Raviner.



Oppdatering av noen eldre registreringer, primært de som krever skjøtsel/hevd for å
beholde sin verdi.



Buffersoner og korridorer.

Kommunen bør også ta sikte på å utarbeide et fullgodt økologisk grunnkart med Natur i
Norge (NiN)-metoden, samt bedre den generelle artskartleggingen.
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Steg 3: Restaurering av forringet natur
Det er i Meld. St. 14 Natur i Norge satt et mål om å restaurere 15 % av forringet natur. Ski
kommune kan bidra til dette nasjonale målet på følgende måter:


Kommunal grunn: søke om og/eller bevilge midler samt inngå samarbeid med frivillige
lag/organisasjoner.



Privat grunn: veilede grunneiere om metoder og søknadsmuligheter, samt oppfordre
til egeninnsats og samarbeid med frivillige lag/organisasjoner.

Det bør særlig fokuseres på ikke-industrialisert kulturmark, gammelskog og korridorer.
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VEDLEGG 1 – UTDRAG FRA AKTUELLE LOVER
Merk at denne oversikten ikke er uttømmende.

Naturmangfoldloven
§ 4.(forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer)
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og
med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte
naturtype. Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så
langt det anses rimelig.
§ 5.(forvaltningsmål for arter)
Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene
forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er
nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og de
øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av. […]
§ 7.(prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12)
Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig
myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast
eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.
§ 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.
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer
gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til
bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.
§ 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.
§ 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.
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§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.
§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
samfunnsmessige resultater.

Vannressursloven
§ 11.(kantvegetasjon)
Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset
naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. Denne
regelen gjelder likevel ikke for byggverk som står i nødvendig sammenheng med vassdraget,
eller hvor det trengs åpning for å sikre tilgang til vassdraget.
Grunneieren, tiltakshavere og berørte fagmyndigheter, kan kreve at kommunen fastsetter
bredden på beltet. Bredden kan også fastsettes i rettslig bindende planer etter plan- og
bygningsloven.
Vassdragsmyndigheten kan i særlige tilfelle frita for kravet i første ledd.

Miljøinformasjonsloven
§ 1.Lovens formål
Denne loven har til formål å sikre allmennheten tilgang til miljøinformasjon og derved gjøre
det lettere for den enkelte å bidra til vern av miljøet, å verne seg selv mot helse- og
miljøskade og å påvirke offentlige og private beslutningstakere i miljøspørsmål. Loven skal
også fremme allmennhetens mulighet til å delta i offentlige beslutningsprosesser av
betydning for miljøet.

§ 8.Det offentliges ansvar for å ha og tilgjengeliggjøre miljøinformasjon
Forvaltningsorganer som nevnt i § 5 første ledd bokstav a skal på et overordnet nivå ha
miljøinformasjon som er relevant i forhold til sine egne ansvarsområder og funksjoner, og
gjøre denne informasjonen allment tilgjengelig.
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Skogbrukslova
§ 1.Formålet med lova
Denne lova har til formål å fremme ei berekraftig forvaltning av skogressursane i landet med
sikte på aktiv lokal og nasjonal verdiskaping, og å sikre det biologiske mangfaldet, omsyn til
landskapet, friluftslivet og kulturverdiane i skogen.

Jordlova
§ 1.Føremål
[…] Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut
frå framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera
miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og
ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og
planter.
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VEDLEGG 2 – PLANKART
Kommunedelplankartet innarbeides som et kartlag i Follokart. Kartets digitale format gjør det
vanskelig å vise på en god måte i dokumentformat. En PDF-fil av kartet vedlegges separat,
mens informasjonen til hvert enkelt område er å finne i Tabell 2.
Tabell 2: Beskrivelse av hver enkeltlokalitet i plankartet til kommunedelplan for naturmangfold.
Kilder: Svein Dale ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (fuglelokaliteter), Norsk
ornitologisk forening, Norsk botanisk forening, Norges sopp- og nyttevekstforening,
Naturvernforbundet i Ski og Oslo/Akershus, skogbestyrer i Ski kommuneskoger Reidar Haugen,
skogbrukssjef ved Follo Landbrukskontor Morten Lysø, landbruksrådgiver ved Follo Landbrukskontor
Kristine Born og miljøvernrådgiver i Ski kommune Maja Dinéh Sørheim. For detaljer om områdene for
botanikk (arter, funndato og registrator) henvises det til Artsdatabankens Artskart.

NR.

INFORMASJON

5

Fuglelokalitet 1391(C): Ti våtmarksarter registrert. Krikkand, stokkand, skogsnipe, strandsnipe og
sivspurv hekker. Jerpe og orrfugl hekker også. Storfugl forekommer.

6

Fuglelokalitet 1471(C): Krikkand og kvinand er sett. Rødstjert hekker, trolig også tretåspett. Storfugl
forekommer.

7

Fuglelokalitet 634(C): Rik forekomst av spurvefugler i løvskogen. Rødstjert og bøksanger hekker.

8

Fuglelokalitet 1010(C): Ni våtmarksarter registrert. Knoppsvane, stokkand, enkeltbekkasin,
strandsnipe og sivspurv hekker.

9

Fuglelokalitet 977(C): Ni våtmarksarter registrert. Kanadagås, stokkand, rørsanger og sivspurv
hekker. Vendehals hekker også.

10

Fuglelokalitet 978(C): Ti våtmarksarter registrer. Knoppsvane, strandsnipe og sivspurv hekker.

11

Fuglelokalitet 1013(C): Ni våtmarksarter registrert. Krikkand, kvinand, enkeltbekkasin, strandsnipe
og sivspurv hekker.

12

Fuglelokalitet 1916(C): Åtte våtmarksarter registrert. Stokkand, enkeltbekkasin og sivspurv hekker.

13

Fuglelokalitet 2226(C): Syv våtmarksarter registrert. Enkeltbekkasin og sivspurv hekker.

14

Fuglelokalitet 931(C): 13 våtmarksarter registrert. Stokkand, kvinand, enkeltbekkasin og sivspurv
hekker. Gresshoppesanger registrert.

17

Fuglelokalitet 424(C): Seks våtmarksarter registrert (hvorav fem hekker). Dvergspett og tornskate
hekker også.

18

Fuglelokalitet 262(C): 11 våtmarksarter registrert, få av dem hekker (sivspurv). Løvmeis hekker.

19

Fuglelokalitet 263(C): 8 våtmarksarter registrert. Stokkand, kvinand og sivspurv hekker.

20

Fuglelokalitet 269(C): Seks våtmarksarter observert. Skogsnipe og spurveugle hekker. Vipe hekker
på jordene.

21

Fuglelokalitet 2367(C): Fem våtmarksarter registrert. Sangsvane har hekket. Kvinand og skogsnipe
hekker også.

22

Fuglelokalitet 267(C): Krikkand, kvinand og trane sett. Orrfugl og rødstjert hekker.
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23

Fuglelokalitet 268(B): Viktig for våtmarksfugler. Stokkand, strandsnipe, fiskemåke, rødstjert,
bøksanger og sivspurv hekker. 12 andre arter observert.

24

Fuglelokalitet 214(C): 16 våtmarksarter forekommer på trekk og i hekketiden. Andre hekkefugler:
skogdue, vendehals.

25

Fuglelokalitet 1610(C): Musvåk, orrfugl og tretåspett hekker, kanskje også storfugl.

26

Fuglelokalitet 1752(C): Skogdue, vendehals og tornskate hekker.

27

Mulig leve og vandringsområde for amfibier. Fuglelokalitet 266(C): Hekkelokalitet for sangsvane.
Seks andre våtmarksarter observert. Vendehals og løvmeis hekker også.

28

Fuglelokalitet 1775(C): Viktig for trekkfugler og hekkefugler. Vipe hekker trolig. Vendehals og
tornskate hekker.

29

Fuglelokalitet 90(A): Mange arter forekommer.

30

Fuglelokalitet 271(C): Åtte våtmarksarter registrert, bl.a. dvergdykker. Stokkand og sivspurv hekker.

31

Fuglelokalitet 1803(C): Rensedammene viktige for våtmarksfugler. Bekkene viktige. 16 arter
registrert, bl.a. vipe og enkeltbekkasin. Åkerrikse er registrert. Vendehals, dvergspett og løvmeis
hekker.

35

Fuglelokalitet 1177(C): Enkeltbekkasin og sivspurv hekker.

36

Fuglelokalitet 1109(B): Svært viktig for trekk- og hekkefugler. Vipe, løvmeis og tornskate hekker.
Observert opptil 65 vipe, 30 skogdue, 50 bergirisk og 30 snøspurv. Vaktel observert flere ganger.

37

Fuglelokalitet 1805(C): Vaktel og åkerrikse forekommer. Vipe og løvmeis hekker, skogdue
forekommer om sommeren.

38

Fuglelokalitet 2212(C): Fire våtmarksarter registrert. Krikkand hekker.

39

Fuglelokalitet 158(A): Mange arter forekommer. Område for skogsfugl

40

Fuglelokalitet 1397(C): Syv våtmarksarter registrert. Strandsnipe og vendehals hekker, kanskje
trane. Nattravn er hørt.

41

Fuglelokalitet 849(C): Bra for åkerrikse og vaktel.

42

Fuglelokalitet 941(C): Bra område for trekkfugler. Vaktel og åkerrikse hørt. Løvmeis hekker. Vipe og
skogdue sett, usikkert om de hekker.

44

Fuglelokalitet 725(B): Viktig område for trekkfugler, inkludert gjess, rovfugler og spurvefugler. Vipe,
skogdue og tornskate hekker, vaktel og åkerrikse også registrert. 25 skogdue sett på høsten.

45

Fuglelokalitet 264(C): Relativt få våtmarksarter registrert, men sivspurv hekker. Skogdue hekker
også. Generelt bra for spurvefugler på trekk og i hekketiden.

46

Fuglelokalitet 1611(B): Viktig område for trekkfugler på dyrket mark og variert hekkefuglfauna.
Åkerrikse er registrert. Skogdue, løvmeis og tornskate hekker. Hornugle.

47

Fuglelokalitet 1551(C): Vipe hekker (opptil 28 individer sett om våren). Vaktel og åkerrikse
forekommer. Generelt bra for trekkfugler og variert hekkefuglfauna.

48

Kartleggingspotensial: Fangdammer

49

Kartleggingspotensial: Fangdam

26

Kommunedelplan for naturmangfold – Ski kommune
51

Kartleggingspotensial: Fangdammer

52

Kartleggingspotensial: Fangdam

53

Kartleggingspotensial: Fangdam

54

Kartleggingspotensial: Fangdam

55

Kartleggingspotensial: Fangdam

59

Område for botanikk: lokalt hotspot

60

Område for botanikk: lokalt hotspot

61

Område for botanikk: lokalt hotspot

70

Område for botanikk: lokalt hotspot

71

Område for botanikk: gammelskog med kartleggingspotensial; lokalt hotspot.

72

Område for botanikk: lokalt hotspot

75

Område for botanikk: lokalt hotspot

76

Område for botanikk: lokalt hotspot

77

Område for botanikk: lokalt hotspot

78

Område for botanikk: lokalt hotspot

79

Område for botanikk: lokalt hotspot

80

Funksjonsområde: Forbindelse/korridor. Område for botanikk: lokalt hotspot

81

Område for botanikk: lokalt hotspot

82

Område for botanikk: lokalt hotspot

83

Område for botanikk: lokalt hotspot

84

Område for botanikk: lokalt hotspot

85

Område for botanikk: lokalt hotspot

86

Område for botanikk: lokalt hotspot

87

Restaureringsområde: kjempesoleie

88

Område for botanikk: lokalt hotspot

92

Område for botanikk: lokalt hotspot

93

Område for botanikk: lokalt hotspot

94

Lokalt elgtrekk

95

Funksjonsområde: korridor

97

Fuglelokalitet: Viktig, artsrikt område.

99

Område for fugl
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102

Isolert dam med nettverkspotensial. Mulig leveområde for amfibier (nøyaktig avgrensning usikker)

103

Isolert dam med nettverkspotensial. Mulig leveområde for amfibier (nøyaktig avgrensning usikker)

131

Funksjonsområde: Mulig leveområde for amfibier (nøyaktig avgrensning usikker)

138

Damnettverk + dammer med nettverkspotensial. Mulig leveområde og vandringsforbindelse for
amfibier (nøyaktig avgrensning usikker)

139

Funksjonsområde: Korridor. Restaureringspotensial: revegetering og meandrering.

140

Damnettverk. Mulig leveområde og vandringsforbindelse for amfibier (nøyaktig avgrensning usikker)

141

Isolert dam. Mulig leveområde for amfibier (nøyaktig avgrensning usikker)

143

Isolert dam. Mulig leveområde for amfibier (nøyaktig avgrensning usikker)

144

Funksjonsområde: Forbindelse/korridor

146

Isolert dam med nettverkspotensial. Mulig leveområde for amfibier (nøyaktig avgrensning usikker)

147

Isolert dam med nettverkspotensial. Mulig leveområde for amfibier (nøyaktig avgrensning usikker)

153

Verdifull natur: Hagemark under skjøtsel

154

Fuglelokalitet: Skogsfugl

156

Isolert dam med nettverkspotensial. Mulig leveområde for amfibier (nøyaktig avgrensning usikker)

157

Kartleggingspotensial: dam

158

Mulig leveområde for amfibier

159

Isolert dam med nettverkspotensial. Mulig leveområde for amfibier (nøyaktig avgrensning usikker)

161

Kartleggingspotensial: dam

162

Kartleggingspotensial: dam

165

Fuglelokalitet: Skogsfugl

167

Isolert dam med nettverkspotensial. Mulig leveområde for amfibier (nøyaktig avgrensning usikker)

168

Buffersone

173

Restaureringspotensial: myr (naturlig restaurering)

174

Kartleggingspotensial: dammer

175

Funksjonsområde: Forbindelse/korridor. Restaureringspotensial: Revegetering.

176

Funksjonsområde: Buffersone

177

Nasjonalt viktig natur: Fredet hul eik

178

Funksjonsområde: Forbindelse/korridor

179

Funksjonsområde: Forbindelse/korridor

180

Funksjonsområde: Forbindelse/korridor
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181

Funksjonsområde: Buffersone

182

Kartleggingspotensial: dam.

183

Damnettverk. Mulig leveområde og vandringsforbindelse for amfibier (nøyaktig avgrensning usikker)

184

Damnettverk. Mulig leveområde og vandringsforbindelse for amfibier (nøyaktig avgrensning usikker)

187

Isolert dam. Mulig leveområde for amfibier (nøyaktig avgrensning usikker)

188

Kartleggingspotensial: dam.

189

Fuglelokalitet: Skogsfugl

190

Fuglelokalitet: Skogsfugl

191

Fuglelokalitet: Skogsfugl

192

Fuglelokalitet: Skogsfugl

193

Fuglelokalitet: Skogsfugl

195

Damnettverk. Mulig leveområde og vandringsforbindelse for amfibier (nøyaktig avgrensning usikker)

196

Damnettverk. Mulig leveområde og vandringsforbindelse for amfibier (nøyaktig avgrensning usikker)

197

Kartleggingspotensial: dam.

198

Kartleggingspotensial: dam.

199

Kartleggingspotensial: mulig kunnskapshull?

200

Kartleggingspotensial; mulig kunnskapshull?

201

Funksjonsområde: Korridor/forbindelse

202

Kartleggingspotensial: dam

203

Funksjonsområde: Buffersone

204

Funksjonsområde: Buffersone

205

Område for botanikk: artsrik veikant

206

Område for botanikk: blomsterrike tørrbakker/natureng.

207

Verdifull naturtype: Intermediær myr

208

Funksjonsområde: Buffersone. Område for botanikk: lokalt hotspot.

210

Kartleggingspotensial: mulig lokalt viktig gammelskog.

211

Funksjonsområde: Korridor/forbindelse

212

Funksjonsområde: Korridor/forbindelse

213

Funksjonsområde: Forbindelse/viltrefugium; bidrar til å koble Midtsjøvann og Nærevann. Mulig
område for skogdue. Mye døde trær.

214

Funksjonsområde: Forbindelse/korridor. Restaureringspotensial: revegetering og meandrering.
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215

Funksjonsområde: Forbindelse/korridor

216

Funksjonsområde: Del av urban forbindelse/korridor; urbant refugium.

217

Funksjonsområde: Del av urban forbindelse/korridor; urbant refugium.

218

Restaureringspotensial: sammenkoble urban forbindelse/korridor.

219

Funksjonsområde: Delvis forbindelse/korridor. Restaureringspotensial: forbedring av
korridorfunksjonen.

220

Funksjonsområde: Del av urban forbindelse/korridor; urbant refugium. Restaureringspotensial:
stedvis forbedring av korridorfunksjonen.

221

Fuglelokalitet: Område for hornugle

222

Damnettverk + dam med nettverkspotensial. Mulig leveområde og vandringsforbindelse for amfibier
(nøyaktig avgrensning usikker)

223

Funksjonsområde: Buffersone

224

Damnettverk + dam med nettverkspotensial. Mulig leveområde og vandringsforbindelse for amfibier
(nøyaktig avgrensning usikker)

225

Damnettverk + dammer med nettverkspotensial. Mulig leveområde og vandringsforbindelse for
amfibier (nøyaktig avgrensning usikker)

226

Damnettverk. Mulig leveområde og vandringsforbindelse for amfibier (nøyaktig avgrensning usikker)

227

Isolert dam med nettverkspotensial. Mulig leveområde for amfibier (nøyaktig avgrensning usikker)

228

Isolert dam med nettverkspotensial. Mulig leveområde for amfibier (nøyaktig avgrensning usikker)

229

Kartleggingspotensial: dam

233

Funksjonsområde: Delvis forbindelse/korridor. Restaureringspotensial: forbedring av
korridorfunksjonen.
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