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Referat: 
Miljøfaglig Utredning AS har kartlagt naturmangfold i del av næringsområdet Ørn syd 
i Eidsvoll kommune.  Ingen naturtyper eller rødlistearter ble registrert, men en rekke 
svartelistearter ble funnet i utkanten av skogsteigen som ble kartlagt, typisk mot 
vegene i øst og sør og mot en jordvoll i nord. Ved utbygging må det tas hensyn slik 
at ikke svartelistearter spres ved masseforflytning. Det bør lages en tiltaksplan for 
håndtering av fremmede arter i planområdet. 
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1 Innledning 
På oppdrag fra Øvre Romerike Prosjektering AS har Miljøfaglig Utredning AS kartlagt 
naturmangfoldet i del av næringsområdet Ørn syd på Dal i Eidsvoll. Planområdet 
grenser til E6 i vest og Sessvollvegen i sør. Området omfatter en gjenstående skogteig. 
Under følger oversikt over planområdet.  
 
 

 
 

Figur 1 Det undersøkte skogsområdet på Ørn syd ved Dal i Eidsvoll. 
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2 Metode 
Som tematisk grunnlag for verdivurderinger benyttes DN-håndbok 13 for kartlegging av 
prioriterte naturtyper (Direktoratet for Naturforvaltning 2007), samt forekomst av 
rødlistearter med grunnlag i Henriksen og Hilmo (2015) og rødlistede naturtyper etter 
Lindgaard & Henriksen (2011). I tillegg til dette kommer eventuell relevant faglitteratur 
omkring arter og miljøer sin sårbarhet, egen kunnskap om deres utbredelse i regionen 
mv.  
 
Området ble oppsøkt den 11.05.2018. 
 
 

 
Figur 2 Området består av middelaldrende barblandingsskog i vest og yngre 
barblandingsskog i øst. Foto: Helge Fjeldstad 

3 Naturmangfold 
 
Området omfatter en skogsteig som står igjen omgitt av trafikkarealer og 
næringsarealer. Mektige løsmasser av sand dekker området som har en vegetasjon av 
gran og furu med innslag av bjørk, rogn og selje. Feltsjiktet domineres av 
blåbærlyng/tyttebærlyng, etasjemose og stedvis noe hvitveis. I vest er skogen 
middelaldrende  med et belte av ung bjørkeskog ut mot E6. I øst er det dominans av ung 
barskog, mest furu. Skogen har lite dødved og stedvis er den halvåpen med glenner.  
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4 Naturtyper 
 
Ingen naturtyper ble registrert i planområdet.    
 

5 Rødlistearter 
Forekomst av rødlistearter er ofte et vesentlig kriterium for å verdsette en lokalitet. 
Gjeldende norske rødliste kom i 2015 (Henriksen & Hilmo 2015). Der er IUCNs 
kriterium for rødlisting av arter (IUCN 2005) brukt i rødlistearbeidet, og dette har bl.a. 
ført til at en del arter med store forekomster, men med dokumentert tilbakegang, har 
blitt ført opp på rødlista. Rødlistekategoriene med rangering og forkortelser er (med 
engelsk navn i parentes) : 

RE – Regionalt utryddet (Regionally Extinct) 
CR – Kritisk truet (Critically Endangered)   
EN – Sterkt truet (Endangered) 
VU – Sårbar (Vulnerable) 
NT – Nær truet (Near Threatened) 
DD – Datamangel (Data Deficient) 

Ellers vises det til Henriksen & Hilmo (2015) for nærmere forklaring av inndeling, 
metoder og utvalg av arter for den norske rødlista. Der er det også kortfattet gjort rede 
for hva slags miljø artene lever i og viktige typer trusler. 
 
I området ble det ikke registrert rødlistearter. 
 
 

 

 

6 Fremmede arter 
 
Norsk svarteliste for arter ble første gang presentert i 2007 (Gederaas m.fl. 2007). I den 
forbindelse ble det for første gang i Norge gjennomført en risikovurdering av fremmede 
arter, og i alt 217 av 2483 kjente fremmede organismer i Norge ble vurdert. I 2012 ble 
en ny svarteliste publisert (Gederaas m.fl. 2012) der en bruker en ny og oppdatert 
metodikk for risikovurdering. Artene ble fordelt på fem kategorier: 

- SE	–	Svært	høy	risiko	(Arter	som	har	en	sterk	negativ	effekt	på	norsk	natur)	
- HI	–	Høy	risiko	(Arter	med	stor	spredning,	og	med	en	viss	økologisk	effekt	eller	

stor	økologisk	effekt	med	en	avgrenset	spredning)	
- PH	–	Potensielt	høy	risiko	(Arter	med	svært	avgrenset	spredningsevne,	men	

stor	økologisk	effekt	–	eller	omvendt)	
- LO	–	Lav	risiko	(Arter	med	lav	risiko	har	lav	eller	moderat	spredning	og	middels	

til	svake	økologiske	effekter)	
- NK	–	Ingen	kjent	risiko	(Arter	uten	kjent	spredning	og	ingen	kjente	økologiske	

effekter)	
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Figur 3 Svartelistearten hagelupin (SE) er utbredt i kantsonen mot E6 i vest og mot 
Sessvollvegen i sør.  Foto: Helge Fjeldstad  
 
 
 

Tabell 1 Oversikt over registrerte svartelistearter i området 

Norsk	navn	 Vitenskapelig	navn	 Risiko	
kategori	

Forekomst	

Hagelupin	 Lupinus	polyphyllus	 SE	 Omfattende	mot	E6	og	mot	
Sessvollvegen	

Vinterkarse	c.f.	 Barbarea	vulgaris	 SE	 I	nordgrense	

Rødhyll	 Sambucus	racemosa	 HI	 Spredt	
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I området ble det registrert svartelistede arter som hagelupin, vinterkarse og rødhyll. 
Spesielt var det mye hagelupin mot E6 i vest og Sessvollvegen i sør. 
 
 

 
Figur 4 Kart over funn av svartelistearter i området 

 

 
Figur 5 Rødhyll (HI) ble funnet sentralt og nord i området. Foto: Helge Fjeldstad 
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7 Avbøtende tiltak 
Det bør lages en tiltaksplan for håndtering av fremmede arter i planområdet. Planen bør 
omfatte tiltak i forbindelse med bortkjøring av masser, samt tiltak for å redusere 
svartelistearterne i området. Dette kan dreie seg om slått, tildekking, luking, sprøyting 
etc.  
 

8 Vurderinger i forhold til utredningskrav i 
naturmangfoldloven  

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

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

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

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
“ En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er 
eller vil bli utsatt for”. 
Ingen  verdifulle naturtyper vil gå tapt og det er ikke registrert rødlistearter i området den 
samlede belastningen på økosystemet vurderes som liten  
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Figur 6 Antatt vinterkarse (SE) på skrotemart i nordkant av 
undersøkelsesområdet. Foto: Helge Fjeldstad 


