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Kort sammendrag

I forbindelse med omregulering (formålsendring) av et areal tilknyttet Langset skole
ved Minnesund i Eidsvoll kommune, er det gjennomført en kartlegging av biologisk
mangfold i varslingsområdet. Rapporten omfatter en beskrivelse av
naturmangfoldet i området, og en vurdering av planarbeidet opp mot prinsippene
i naturmangfoldloven §§ 8-12.

Varslingsområdet omfatter Langset skole med uteområder, parkeringsareal og ny
«kiss and ride», samt en boligtomt og øvre del av en skogkledt ravine. I tillegg til
sistnevnte er det av naturmangfoldverdier registrert et antall livsløpstrær vest i
området. For øvrig er det registrert 11 ulike fremmedarter i området. Området som
per dags dato er planlagt utbygd overlapper verken med ravinen eller
livsløpstrærne. Utbyggingen vil imidlertid kunne berøre flere forekomster av
fremmede arter, og det må iverksettes forebyggende tiltak for å hindre spredning
av disse artene innad i og ut av byggeområdet. Det er anbefalt å utarbeide en
artsspesifikk tiltaksplan for å sikre korrekt håndtering.

Planarbeidet er vurdert opp mot prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12.
Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som tilstrekkelig og føre-var-prinsippet kommer
ikke til anvendelse. Utbyggingen medfører trolig ikke økt samlet belastning på
områdets økosystemer. Kostnadene ved å sikre korrekt fremmedartshåndtering skal
bæres av tiltakshaver.
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1. Innledning

I forbindelse med omregulering (formålsendring) av et areal tilknyttet Langset skole

ved Minnesund i Eidsvoll kommune, er det gjennomført en kartlegging av biologisk

mangfold i varslingsområdet. Denne rapporten omfatter en beskrivelse av

naturmangfoldet i området, og en vurdering av planarbeidet opp mot prinsippene i

naturmangfoldloven §§ 8-12.

Figur 1: Langset skole (rød figur) ligger ved Minnesund i Eidsvoll kommune, Viken fylke.
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2. Metode

2.1. Undersøkelsesområdet

Undersøkelsesområdet omfatter varslingsområdet for reguleringsplan for Langset

skole, samt omkringliggende områder som kan bli berørt av ytterligere inngrep i

området (Figur 2). Varslingsområdet er på ca. 46 daa.

Figur 2: Varslingsområdet er vist med rød strek. Ny "kiss and ride" sør for bolighuset
er foreløpig ikke inkludert i offentlig kartgrunnlag, og er her tegnet inn med sorte streker.
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2.2. Datainnsamling og -grunnlag

Datagrunnlaget består av offentlig tilg jengelig informasjon fra databaser og

kartinnsyn, supplert med informasjon fra befaring av området. Offentlig informasjon

er hentet fra de nettbaserte databasene Naturbase, Artskart, Kilden og Norges

geologiske undersøkelser, hvor registreringer relatert til naturmangfold er undersøkt

og vurdert. Området ble befart 9. juni 2021. Observerte naturelementer ble registrert

med appen ArcGIS Collector for iPad, som gir en feilmargin for punkter og

polygoner på ± 5 meter. Dataene er samlet og prosessert i ArcGIS Pro.

2.3. Beskrivelse av naturmangfoldet

I naturmangfoldloven er naturmangfold definert som «biologisk mangfold,

landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, som ikke i det alt vesentlige er et

resultat av menneskers påvirkning» (§ 3). Biologisk mangfold er videre definert som

«mangfoldet av økosystemer, arter og genetiske variasjoner innenfor artene, og de

økologiske sammenhengene mellom disse komponentene». Fagrapporten er basert

på en vurdering av følgende elementer (listen er ikke uttømmende).

2.3.1. Verdifulle arter, naturtyper og økologiske sammenhenger

Lokalklima og økosystemtjenester

Lokalklima i området; bioklimatisk sone og seksjon, temperatur- og
oseanitetsgradient.
Forsynende, regulerende og kulturelle økosystemtjenester, og verdien av
disse iht. NOU 2013:10.

Geologiske forekomster

Sjeldne eller viktige bergarter samt kalkholdige bergarter.
Løsmasser som påvirker områdets karakter, f.eks. mht. tykkelse, kalkinnhold
eller erosjon.

Vannforekomster

Vannforekomster i influensområdet som er av betydning for biologisk
mangfold.
Miljøtilstanden – økologisk og kjemisk tilstand, og eventuell d ifferanse til
nasjonale miljømål.

Landskapsøkologiske sammenhenger og økologiske funksjonsområder for vilt/ fisk

Områdets funksjon for naturlig viltlevende landpattedyr, fugler, krypdyr,
amfibier og fisk iht. DN håndbok 11 om viltkartlegging (2000).
Områder som oppfyller en økologisk funksjon for en art, slik som
gyteområde, hiområde, oppvekstområde, vandrings- og trekkruter,
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beiteområde, spill- eller parringsområde, yngleområde, overvintringsområde
og leveområde (Naturmangfoldloven § 3 (r)).

Naturtyper

Utvalgte naturtyper iht. Forskrift om utvalgte naturtyper etter
naturmangfoldloven
Viktige naturtyper (A/B/C-verdi) etter DN håndbok 13, 15 og 19 om hhv.
Kartlegging av naturtyper og verdisetting av biologisk mangfold (2007a),
Kartlegging av ferskvannslokaliteter, og Kartlegging av marint biologisk
mangfold.
Viktige naturtyper etter Miljødirektoratets instruks for utvalgskartlegging etter
Natur i Norge (NiN) systemet, veileder M-1102 (2019).
Rødlistede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2018.
Viktige livsmiljøer i skog iht. håndbok for Miljøregistrering i Skog (MiS) (2001).

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Rødlistede arter i kategoriene NT, VU, EN og CR (nær truede og truede), jf.
Norsk rødliste for arter (2015).
Ansvarsarter; arter med forekomst i Norge som utgjør over 25 % av europeisk
bestand
Fredede og prioriterte arter; arter fredet etter naturvernloven fra 1970 eller
gjennom internasjonale konvensjoner, og arter utnevnt og sikret etter
naturmangfoldloven fra 2009 samt egne forskrifter.
Andre spesielt hensynskrevende arter; arter Miljødirektoratet mener bør gis
spesiell oppmerksomhet, som ikke fanges opp av øvrige kriterier. Dette
omfatter blant annet arter på Bern- og Bonnkonvensjonens lister.

2.3.2. Fremmede skadelige arter

Fremmede arter er arter som ikke forekommer naturlig i Norge. Med dette menes

arter som kom til Norge etter år 1800, og har vært sammenhengende

reproduserende uten menneskelig hjelp i mer enn 10 år. De fremmede artene er

risikovurdert på Artsdatabankens Fremmedartsliste (2018) der risikokategorien er

bestemt av artens økologiske effekt og potensiale for spredning og etablering.

Inkludert i rapporten er arter med høy (HI) og svært høy risiko (SE) for stedegent

naturmangfold (Artsdatabanken, 2018b). Kravene til aktsomhet i forbindelse med

virksomheter og tiltak som kan medføre spredning av fremmede arter, er lovfestet i

forskrift om fremmede organismer (2015).

Den som iverksetter tiltak som kan medføre utilsiktet spredning skal opptre aktsomt

for å hindre at aktiviteten medfører uheldige følger for det biologiske mangfold,

herunder å ha kunnskap om risikoen for uheldige følger, om hvilke tiltak som er
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påkrevd for å forebygge slike følger, og å treffe forebyggende tiltak for å hindre at

aktiviteten medfører uheldige følger (§ 18).

I tillegg til aktsomhetskravet har den ansvarlige en tiltaks- og varslingsplikt samt en

plikt til å informere berørte parter. Dersom det oppstår (fare for) skade på det

biologiske mangfold som følge av utilsiktet spredning skal den ansvarlige

umiddelbart iverksette egnede tiltak for å avverge eller begrense skaden, samt så

langt det er mulig gjenopprette den tidligere tilstanden ved fjerning av

fremmedartene eller andre egnede tiltak (§ 20). Den ansvarlige skal sørge for at

ansatte og andre som er involvert i aktiviteten har kunnskap om risikoen for uheldige

følger og forbyggende tiltak i samsvar med overnevnte paragrafer samt øvrige

bestemmelser i forskriften. Informasjonsplikten gjelder også ovenfor kunder og

andre mottakere av organismene (§ 20).

Den som er ansvarlig er i tillegg underlagt krav om tiltak rettet mot mulige vektorer

og spredningsveier for fremmede organismer (§ 24). Før flytting av løsmasser eller

andre masser som kan inneholde fremmede organismer, skal den ansvarlige

undersøke om massene inneholder fremmede organismer som kan medføre risiko

for uheldige følger for det biologiske mangfoldet dersom de spres, samt treffe

egnede tiltak for å forhindre slik risiko, f.eks. tildekking, nedgraving eller levering til

lovlig avfallsanlegg. I tillegg skal den som er ansvarlig for transport av organismer

som kan medføre risiko for uheldige følger dersom de spres, sørge for at

organismene oppbevares eller emballeres slik at de ikke kan slippe ut til nærmiljøet

under transporten (§ 23).

2.4. Avbøtende og forbedrende tiltak

Det er vurdert hvordan eventuelle negative virkninger av planen kan motvirkes ved å

implementere tiltak for å unngå, begrense, istandsette og hvis mulig kompensere for

vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og driftsfasen.

2.5. Vurdering iht. naturmangfoldloven

For å vurdere hvorvidt planens virkninger for naturmangfoldet er tilstrekkelig belyst

er tiltaket vurdert opp mot naturmangfoldlovens bestemmelser.

Naturmangfoldlovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige

og geologiske mangfold og økologiske prosesser 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 (§ 1). Prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn som
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retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder ved forvaltning av fast

eiendom (§ 7). Vurderingen tar blant annet utgangspunkt i forvaltningsmålene for

naturtyper, økosystemer og arter samt den generelle aktsomhetsplikten i §§ 4-6.

2.6. Forbehold

Det tas forbehold om at det kan finnes uoppdagede naturelementer av verdi, som

verken er fanget opp i offentlige databaser eller ved den prosjektspesifikke

befaringen. Dette kan for eksempel skyldes tidspunktet for kartleggingen, siden

forskjellige arter og artsgrupper har forskjellige vekstmønster gjennom sesongen.

For eksempel er noen arter mest fremtredende om våren, mens andre ikke er synlige

før til høsten. I tillegg vil artenes størrelse og adferd påvirke sannsynligheten for å bli

observert i løpet av befaringens begrensede tidsrom.
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3. Dagens situasjon

3.1. Historikk og overordnet preg

Historiske flyfoto viser at området på 1930-tallet bestod dels av produksjonsskog og

dels av jordbruksmark. Ravineområdet var allerede avstengt mot Mjøsa på grunn av

utbyggingen av jernbanen, og i øvre del var det allerede planert inn mot

ravinedalen. Frem mot 1970-tallet b le større deler av skog- og jordbruksområdet

bygd ned, men det var først nærmere utbyggingen av Langset skole og

Minnesundhallen i 2014, at alt utomhusareal b le omgjort til parkareal. Området

fremstår i dag som intensivt skjøttet og består hovedsakelig av monokultur (plen).

Flersjiktet vegetasjon forekommer i enkelte bed, men ravinedalen er det eneste

gjenværende området med tilnærmet naturlig vegetasjon.

3.2. Lokalklima

Naturgeografisk ligger området i sørboreal bioklimatisk sone og i

overgangsseksjonen (Bakkestuen m.fl., 2008). Dette gir et lokalklima med midlere

temperaturer og nedbørsnivå. Sørboreal sone kjennetegnes av barskog og boreal

løvskog, men har innslag av varmekjær edelløvskog og oreskog. Varmekjære arter

forekommer.

3.3. Økosystemtjenester

Området er sterkt preget av menneskelig påvirkning. Det finnes bed med

pollinatorvennlige busker og stauder, men det er relativt få i forhold til arealet.

Uskjøttede arealer i nærheten (skrotemark med fremmedarter) opplever trolig større

aktivitet. Ravineområdet bidrar til lokal luftrensing, vannfordrøyning/-rensing og

erosjonssikring, samt støydemping fra E6.

3.4. Geologi

3.4.1. Berggrunn

Berggrunnen i området består av gneis, definert som granodiorittisk til tonalittisk

gneis – som regel migmatittisk med slirer, linser eller små kropper av granitt og

pegmatitt (NGU, u.å.). Dette gir grunnlag for relativt kalkfattig vegetasjon.
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3.4.2. Løsmasser

Ravineområdet og kantsonen ned mot E6 ligger på breelvavsetninger, mens

brorparten av varslingsområdet ligger på elve- og bekkeavsetninger (NGU, u.å.).

Jordsmonnet har relativt høy andel sand, og god infiltrasjonsevne. Basert på

mengden fremmede arter i området er det imidlertid sannsynlig at det ble tilført

masser utenfra ved tidligere byggeprosjekt.

3.5. Vannforekomster

Det er ingen definerte vannforekomster innenfor varslingsområdet. Bekken i

ravinedalen er avhengig av tilført vann fra omkringliggende område (rør), og

drenerer til Mjøsa via rør under jernbanen og E6. Ravinen vil ha en viss rensende

effekt på dette overvannet, men er preget av høy tilførsel av næringssalter samt

hageavfall og søppel.

3.6. Landskapsøkologiske sammenhenger og økologiske

funksjonsområder

Området er sterkt preget av menneskelig aktivitet og er av liten betydning for

landskapsøkologiske sammenhenger og økologiske funksjoner.

3.7. Naturtyper og geotoper

Det er ikke registrert rødlistede naturtyper eller lokaliteter som kvalifiserer til viktige

naturtyper i henhold til DN-håndbok 13 (Artsdatabanken, 2018; Direktoratet for

naturforvaltning, 2007). Ravinedalen som ligger delvis innenfor området, samt de

store bjørketrærne på skolens utearealer, er allikevel av verdi for områdets

biologiske mangfold (Figur 3).
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Figur 3: Registrerte ravinelokalitet og livsløpstrær i varslingsområdet.

3.7.1. Ravineformasjon

Grenseverdien for vurdering etter DN-håndbok 13 er at ravinen har en samlet

lengde på mer enn 500 m og ikke er sterkt berørt av bakkeplanering, større

veier/ jernbaner og andre fyllinger. Det vil si at dalformen må være intakt og

kunstmark (inkludert fulldyrket mark) ikke overstiger 50 %. Ravineformasjonen ved

Langset er en 170 meter lang restlokalitet, som ble avskåret fra Mjøsa da jernbanen

ble bygget på slutten av 1800-tallet. Den kvalifiserer derfor ikke til å bli vurdert som

en viktig geotop/naturtype. Ravineformasjonen har allikevel noe verdi for biologisk

mangfold, da den representerer en restlokalitet med naturlig vegetasjon i et område
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som ellers er sterkt preget av utbygging. Ravineformasjonen er meget bratt og

relativt dyp (10-20 meter). Den er vanskelig tilgjengelig for mennesker, særlig etter

den ble gjerdet inn i forbindelse med utbyggingen av skoletomta, men det har blitt

hevet en del søppel og hageavfall d it (Figur 4). Våtdraget i bunn av ravinen har ikke

konstant vannstand, da det avhenger av tilførsel av overvann fra omkringliggende

områder. Jordsmonnet er sandrikt og har god infiltrasjonsevne. Vegetasjonen i

ravinen er tydelig gjødselpreget (Figur 5). Dette stammer nok både fra lang tids

jordbruk i nærområdene, samt tilsig av næringssalter fra dagens omgivelser.

Tresjiktet er ungt og består hovedsakelig av boreal lauvskog, herunder osp, rogn,

selje, hegg og spisslønn. Spredt finnes stubber etter grove trær som har gått over

ende for en god stund tilbake. Det finnes en del død ved av varierende

nedbrytningsgrad. Floraen er rik og høyvokst (storbregneskog/høgstaudeskog), med

mye skogburkne, tyrihjelm, brennesle, bringebær, bekkeblom, skogstjerneblom,

hvitveis og firb lad. Rødhyll finnes spredt (fremmedart, kategori SE).

Ravineformasjonen har følgelig ingen sjeldne kvaliteter, men den gir et positivt

bidrag til lokal overvannshåndtering. Slik uforstyrret, fuktig krattskog rommer i tillegg

viktige habitater for spurvefugl.

Figur 4: Det ligger mye hageavfall og søppel i ravinen.
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3.7.2. Livsløpstrær

Med livsløpstrær menes i denne sammenheng trær som er veletablert og har

potensiale til å bestå i hele sin naturlige levetid. Forekomster av store og gamle trær

er viktig for det biologiske mangfoldet - mange arter er avhengig av de hulrom og

grove sprekker i barken som ofte dannes i eldre trær. Trærne som står på skoletomta

er foreløpig ikke så store at de kvalifiserer til den viktige naturtypen store gamle trær

etter DN-håndbok 13 (omkrets i brysthøyde på minimum 250 cm). De har imidlertid

potensiale til å bli det, og bør betraktes som livsløpstrær. Det er registrert totalt 12

trær med en omkrets på inntil 200 cm (Figur 3, Tabell 1).

Tabell 1: Registrerte livsløpstrær ved Langset skole. Nummereringen samsvarer med den i Figur 3.

Nr. Beskrivelse

1
Fire store bjørketrær med grov sprekkebark. Omkrets i brysthøyde på inntil 200 cm.
Fuglekasse montert høyt på ett av trærne.

2
Fire store bjørketrær med grov sprekkebark. Omkrets i brysthøyde på inntil 200 cm.
Fuglekasse montert høyt på ett av trærne.

3
Tre store bjørketrær med grov sprekkebark. Omkrets i brysthøyde på inntil 200 cm.
Fuglekasse montert høyt på ett av trærne.

Figur 5: Tresjiktet i ravinen er ungt, men det finnes mye død ved av forskjellig nedbrytningsgrad.
Vegetasjonen er tydelig preget av gjødselpåvirkning.
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4
Ett stort bjørketre med grov sprekkebark. Omkrets i brysthøyde på 175 cm.
Barkskade på de nederste to meterne av stammen.

Figur 6: Bjørketrærne i område nummer 1 og 2 vises hhv. foran og bak i bildet.
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Figur 7: Bjørketrærne i område nummer 3.
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Figur 8: Bjørketreet i område nummer 4 har dessverre en betydelig barkskade,
noe som kan medføre redusert levetid.
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3.8. Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Det er i Artskart registrert to nær truede arter innenfor varslingsgrensen: ullurt og

vårveronika (Artsdatabanken, u.å.). Begge er registrert i 2004, midt på

parkeringstomta sør i varslingsområdet. Dette arealet var asfaltert parkeringsareal

allerede i 2004, og det er usikkert nøyaktig hvor observasjonene er gjort. Artene ble

ikke observert ved den prosjektspesifikke befaringen i 2021. Det ble heller ikke

observert andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse.

3.9. Fremmede skadelige arter

Det er i Artskart registrert to fremmede skadelige arter innenfor varslingsgrensen:

hagelupin (SE) og hvitdodre (SE). Begge artene er registrert i tilknytning til vegnettet

øst og sør for varslingsområdet (Trondheimsveien). Hagelupin er registrert syv steder

i 2017og 2019, mens hvitdodre er registrert ett sted i 2004. Kun hagelupin ble

observert ved den prosjektspesifikke befaringen i 2021, men til gjengjeld i store

mengder (Figur 9). Det ble i tillegg observert et titalls andre fremmedarter i og i

nærheten av varslingsområdet: hvitsteinkløver (SE), rødhyll (SE), rynkerose (SE),

russekål (SE), mispel (SE/HI, ikke bestemt til art), spirea (SE/HI, ikke bestemt til art),

snøbær (HI), hestekastanje (PH), blågran (LO) og tuja (LO) (Figur 10). Ved inngrep

som berører disse forekomstene har tiltakshaver plikt til å iverksette tiltak for å

forhindre utilsiktet spredning. Det anbefales å utarbeide en artsspesifikk tiltaksplan

for forekomstene som berøres, for å sikre korrekt håndtering av artene.

Figur 9: Det er observert store mengder hagelupin (SE) i området, særlig i veigrøfter og på løsmasser
som ligger brakk omkring varslingsgrensen (her langs vegen midt i bildet).



Fagrapport naturmangfold - Langset skole 19

Figur 10: Fremmede arter registrert i og i nærheten av varslingsområdet.
Størrelsen på punktforekomstene representerer artens tallrikhet/utbredelse.
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4. Tiltaket og dets virkninger

4.1. Beskrivelse av tiltaket

Hensikten med omreguleringen (formålsendringen) er å legge til rette for utbygging

av ny barnehage innenfor eksisterende skoleområde for Langset skole. Endringen

innebærer å omregulere eksisterende byggeområde for undervisning (skole) til

byggeområde for tjenesteyting med høyere utnyttelsesgrad (antatt BYA 25%).

Arealet innenfor varslingsgrensen benyttes i dag til skole, idrettshall, bolig, interne

veier og parkeringsplass. Arealet er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting, vei og

sentrumsformål i kommuneplanen. Barnehagen er tenkt plassert mellom

eksisterende skolebygg og parkeringsplass. En tidlig skisse av omfanget og

plasseringen av utbyggingen er g jengitt i Figur 11.

Figur 11: Innledende skisse som gir et overordnet perspektiv på omfanget og plasseringen av
barnehagen (rød stiplet linje).



Fagrapport naturmangfold - Langset skole 21

Gjeldende utkast til landskapsplan (datert 22.06.21) er gjengitt i Figur 12, og danner

grunnlag for vurderingene i kap. 4.2.

Figur 12: Gjeldende utkast til landskapsplan (datert 22.06.21), utarbeidet av Landskaperiet.

I tillegg til arealbeslaget skissert over, ønsker utbygger å se på muligheten for at

overvann fra de nye tette flatene kan fordrøyes og ledes til ravinen for drenering.

Ravine
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4.2. Tiltakets virkninger

Omreguleringen (formålsendringen) vil i seg selv ikke medføre konsekvenser for

områdets naturmangfold, siden begge formål innebærer utbygging av området.

Foreløpige skisser antyder at området som vil bli berørt av nye inngrep verken

overlapper med ravinedalen eller livsløpstrærne som er registrert (Figur 13).

Økningen i mengden overvann som kanskje vil ledes til ravinen, vil sannsynligvis ikke

påvirke ravineområdets funksjon negativt. Verken ravinedalen eller naturtypene i

ravinen er vurdert som viktige/sjeldne, og det er ikke observert rødlistede arter i

området. Økt fuktighet vil trolig ikke påvirke artsmangfoldet og -diversiteten

negativt. Ved fare for økt forurensning på grunn av kort oppholdstid for

vannmassene (økt vannmengde, redusert filtrering), bør det vurderes å etablere en

rensedam ovenfor ravinen.

Figur 13: Illustrasjon av hvordan arealet for den planlagte utbyggingen (rød stiplet linje) grenser til, men
ikke overlapper med naturmangfoldverdiene i varslingsområdet. Bakgrunnskartet er et utsnitt fra Figur 3.
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4.3. Avbøtende og forbedrende tiltak

4.3.1. Minimere inngrep i ravinen

Ved fremtidige inngrep i varslingsområdet bør det tas sikte på å minimere

påvirkningen på ravinen, for å opprettholde områdets bidrag til lokal luftrensing,

vannfordrøyning/-rensing og erosjonssikring.

4.3.2. Vurdere behov for rensedam

Dersom det er fare for at økt vannmengde og kort oppholdstid for vannmassene kan

medføre økt forurensning (mindre/ lite filtrering), bør det vurderes å etablere en

rensedam ovenfor ravinen.

4.3.3. Revegetere og øke andelen flersjiktet vegetasjon

Arealer som skal revegeteres må tilplantes med stedegne arter, og helst med flersjiktet

vegetasjon. Variert vegetasjon bidrar til erosjonssikring, lokalklima, økt biologisk

mangfold og bedre lokal vannhåndtering (infiltrasjon og rensing). Der det er mulig

kan åpne arealer gjerne tilplantes med blomstereng (norskprodusert frøblanding), for

å skape funksjonsområder for pollinatorer.

4.3.4. Korrekt behandling av fremmede arter

For å sikre korrekt behandling av fremmedartsforekomstene som berøres, anbefales

det å utarbeide en prosjektspesifikk tiltaksplan. Denne bør omfatte anbefalinger om

gode rutiner for anleggsarbeidet, samt artsspesifikke tiltak basert på artenes

spredningsøkologi.
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5. Vurdering av naturmangfoldloven §§ 8-12

5.1. Kunnskapsgrunnlaget (§ 8)

«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. (…).»

Utredningen er basert på vitenskapelig kunnskap innhentet etter gjeldende

metodikk, både fra offentlig tilg jengelige databaser og prosjektspesifikk befaring.

Det foreligger god kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og

økologiske tilstand, og effekten av påvirkninger fra eventuelle inngrep. Det vurderes

slik at kunnskapsgrunnlaget står i rimelig forhold i sakens karakter.

5.2. Føre-var-prinsippet (§ 9)

«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 er ansett som tilstrekkelig for å kunne vurdere tiltakets

virkninger for naturmiljøet. Der det foreligger risiko for irreversibel skade på

naturmangfoldet er denne kjent.

5.3. Økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10)

«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som

økosystemet er eller vil bli utsatt for».

Den skisserte utbyggingen medfører ikke økt samlet belastning på områdets

økosystemer. Det er anbefalt at ravineområdet bevares for å opprettholde områdets

bidrag til lokal luftrensing, vannfordrøyning/-rensing og erosjonssikring. Det er

anbefalt at tilstrekkelig vannrensing sikres gjennom avbøtende tiltak (se kap. 4.3.2).

De rødlistede artene som er observert i og i nærheten av varslingsområdet er

registrert på asfaltert areal (parkeringplass sør i området). Artene ble ikke observert

ved den prosjektspesifikke befaringen. Sannsynligheten for at de forekommer i



Fagrapport naturmangfold - Langset skole 25

området som er tenkt utbygget, eller kan spre seg hit, er svært liten (sterkt endret

mark, monokultur). Formålsendringen og utbyggingen vil følgelig ikke ha negative

virkninger for forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer eller forvaltningsmål for

arter (§§ 4-5).

5.4. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§ 11)

«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.»

Tiltakshaver skal bekoste nødvendige tiltak for å hindre spredning av fremmede

arter. Ved behov også tiltak for å hindre økt forurensning av nærliggende

vannforekomster.

5.5. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12)

«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.»

Utbyggingen er planlagt i et område som allerede er sterkt endret, dette bidrar til

bærekraftig arealutvikling. Det forutsettes at anleggsarbeidene gjennomføres med

gode rutiner for bevaring av livsløpstrær og ravineområdet, samt tilstrekkelig tiltak

for håndtering av fremmede arter.
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