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1 Bakgrunn og mål

Registreringene er gjort i forbindelse med utredning om massedeponi der eier ønsker
å fylle ut ravinen for å få sammenhengende, dyrkbart jordbruksareal.

Mål for registreringene:
1. Kartlegge artsmangfold og sårbarhet
2. Billeddokumentasjon

2 Metoder
Lokaliteten er gått opp i felt. Digitale avgrensning ble gitt av Bjørn Erik Bondlid,
Areal+. Direktoratet for naturforvaltning sin håndbok 13 i kartlegging av naturtyper er
brukt som rettesnor for arbeidet. Som databaseverktøy er Natur2000 brukt, mens
behandling av digitale data er gjort i Gis Line/Vesla Geonor. Registrerte arts- og
naturforekomster er vurdert ut i fra kriterier gitt i håndbok 13 for sårbare arter og
naturtyper.

Figur 1. Kartdata over avgrensning av området er gitt av AREAL
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3 Kartleggingshistorikk
Lokaliteten er ikke tatt med som prioritert naturområde i den kommunale
naturtyperegistreringen. Området ligger midt inne landbruksintensivt område med
korndyrking. Selv om den ikke er vurdert som prioritert naturtype, er deler av
området er  registrert som rik bakkevegetasjon gjennom MIS-registreringene (blått
felt på kartet nedenfor). Noen hundre meter lenger vest ligger verneområde for
våtmark Andelven, Nessa og Risa samt område ved Eidsvoll prestegård.

Figur 2. Blå avgrensning er registrert som "rik bakkevegetasjon" i MIS-registreringene. Fra
www.naturbase.no

Figur 3. Tunet på Mork
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4 Naturforhold

4.1 Naturgeografi
Kommunen grenser i nord til Østre Toten og Stange, i øst til Nord-Odal, i sørøst til
Nes, i sør til Ullensaker, og i vest til Nannestad og Hurdal.
Eidsvoll er en industri- og landbrukskommune (skogbruk og jordbruk). Kommunen
ligger ved E6 og Dovrebanen like nord for Oslo lufthavn på Gardermoen.
Hurdalssjøen ligger i kommunen. Norges største innsjø, Mjøsa, ligger i nord og elva
Vorma renner sørover gjennom kommunen. Kommunesenteret ligger ved Vorma nær
Eidsvoll stasjon og kalles Sundet eller Eidsvoll sentrum.
Høyeste punkt er Skreikampen på 698 , og store deler av kommunen ligger under
marin grense.

Lokaliteten på Mork utgjør en ravine  sør for Eidsvoll sentrum. Under marin grense.
Jordsmonnet er kalkholdig, dyp leirjorda er dyp og produktiv, men leirlagene kan
gjøre jorda hard og ugjennomtrengelig. Det er ellers god vann- og næringstilgang i
ravinen.

4.2 Klima
Klimasonen er OC, med innslag av både vestlige og østlige arter. Klimaet i Eidsvoll
er svakt kontinentalt med liten til moderat årsnedbør og forholdsvis kalde vintre og
varme somre. Forskjellene i årsnedbør og temperatur innad i kommunen er små.
Gjennomsnittlig årstemperatur er 3,9 o C. Vekstsesongens lengde (antall dager med
gjennomsnittstemperatur større eller lik 5oC) er mellom 170 og 180 dager, og
gjennomsnittlig årstemperatur er 2-4 o C. Årlig nedbørmengde er 700 – 1000 mm i
året, og klimaet er preget av relativt milde somre og kalde vintrer.

4.3 Geologi
Hele Eidsvoll ligger innenfor det såkalte Oslofeltet. Det er marine finsedimenter over
fhv fattige bergarter (ulike gneiser) i området. Marin grense ligger på ca. 215 moh.,
på det såkalte Berger-Asak-trinnet (Malmen 1981). Løsmassene består av mektige
leireavsetninger fra den gang dette var havbunn.

Figur 4. Vannmasser har gravd seg ned i leirlaget og dannet ravinen.



5

Under nedsmeltingen i slutten av siste istid har det gravd seg større og mindre
bekker i disse leirmassene og dannet det vi i dag ser som raviner. Sjiktene i ravine er
ofte lagdelt, der de finere partikler som leire er samlet i bunnen, mens sjiktene lenger
oppe er silt – sandholdig silt eller sand/grus.

5 Registrert naturtype
Lokaliteten er en ravine inneholder både naturtypene skog og kulturlandskap. Av
skog er det i hovedsak naturtypen Gråor-heggeskog F05 av typen C3a,
høgstaude.strutsevingutforming, og Naturbeitemark D04 med innslag av G7 frisk tørr
middels baserik eng og G12 –våt/ fuktig middels næringsrik eng.

Raviner på Østlandet er vanskelig å drive som jordbruksareal, og derfor er de ofte
brukt til beite. Ravinene ligger oftest i næringsrik marin grunn, og vekstforholdene er
ofte gode med god varme, vann og næringstilgang. Naturbeitene blir ofte artsrike, og
dersom de ligger urørt er gjerne flommarkskog en klimakstype i de fuktige områdene
i ravinebunnen. Dette gir ofte et godt grunnlag for et rikt biologisk mangfold.

I ravinen på Mork er naturtypen i hovedsak gjengrodd naturbeitemark som er mer
eller mindre gjengrodd.

5.1 Registrerte rødlistearter
Det ble ikke observert rødlistearter under registreringene i lokaliteten. Området er
likevel et aktuelt leveområde for flere truede insekt- og fuglearter.

Rødlisten over truede arter i Norge er delt inn i følgende kategorier:
Lokalt utryddet – RE (Regionally extinct). Arter som tidligere har reprodusert i
Norge, men som nå er utryddet (gjelder ikke arter utryddet før år 1800).
Kritisk truet – CR (Critically endangered) (50% sannsynlighet for utdøing innen
10 år). Arter som i følge kriteriene har ekstrem høy risiko for utdøing.
Sterkt truet – EN (Endangered) (20% sannsynlighet for utdøing innen 20 år)

Arter som i følge kriteriene har svært høy risiko for utdøing.
Sårbar – VU (Vulnerable) (10% sannsynlighet for utdøing innen 100 år). Arter som
i følge kriteriene har høy risiko for utdøing.
Nær truet – NT (Near threatened) (5% sannsynlighet for utdøing innen 100  år).

Arter som i følge kriteriene ligger tett opp til å kvalifisere for de tre ovennevnte
kategoriene for truethet, eller som trolig vil være truet i nær fremtid.
Datamangel – DD (Data deficient)Arter der man mangler gradert kunnskap til å
plassere arten i en enkel rødlistekategori men der det på bakgrunn av en vurdering
av eksisterende kunnskap er stor sannsynlighet for at arten er truet i henhold til
kategoriene over.
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6 Registrert område

Naturtype: Gråor-heggeskog F05 og Naturbeitemark D04 med innslag av G12 –
fukteng

Areal: 100 daa
Verdi: Lokal
Kommune: 0237 Eidsvoll
Registrert dato: 15.06.2014

Innledning
Ravinedalen ved Mork er foreslått som område for massedeponi. Naturtypene i
lokaliteten er mange og fragmenterte, og deler av ravinen har vært brukt som beite til
storfe til ca 40-50 år siden. Beitemarkene er sterkt gjengroende, men har stedvis
fremdeles en del indikatorer for verdifull beitemark. Resten av lokaliteten består av en
dyp ravineskog med til dels bratte sider. Ravinebunnen har svakt utviklet
flommarskspreg. Deler av lokaliteten er hogd ut i senere tid og har rikelig oppslag av
or og rødhyll. Bunndekket her er typisk skogbunnsdekke for fuktig, nitrogenrik skog
med rikelig innslag av skogstjerneblom, svinerot, turt og brennesle. De bratteste
områdene har innslag av leger, og dersom utviklingen fortsetter  vil
«gammelskogpreg» med Gråor-Heggeskog dominere. En del av område er en
gammel fylling.

Figur 5 Hagelupin dominerer i område som er tatt i bruk som fylling
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7 Beskrivende del
7.1 Innledning

Lokaliteten består av mosaikkpreget skog. Deler av lokaliteten er hogd ut siste året.
Ravinen er kun stedvis svært bratt, og mesteparten av ravinen har tidligere vært
beitemark for storfe på gården. I dag er naturbeitemarka svært gjengrodd, og
dominerende treslag er gråor. De mer skyggefulle partiene har innslag av grantrær.
Bunnvegetasjonen i skogområdene er karakteristisk skogstjerneblom. I de mest
næringsrike områdene utgjør stornesle et uframkommelig busksjikt.
Langs kanten mot gårdstunet i nord ligger en rekke store lønnetrær, og midt i
lokaliteten mot nord ser det ut til å gå en gamme vei eller mulig gutu for dyr som nå
er gjengrodd.

Det er få leger (falne trær) i lokaliteten, og gammelskogpreg er ennå ikke utviklet.

Restlokalitetene av naturbeitemark er sterkt nitrifisert og har mistet det vesentlige av
artsmangfoldet, men karakterarter som prestekrage, aurikkelsveve, engtjæreblom og
rødknapp er svært sparsom til stede i kantområder. Restene av de gamle
beitelokalitetene  er ellers dominert av høyvokste arter som brennesle, hundekjeks,
engkvein, hundegras og noe sølvbunke. Den mest artsrike naturenga ligger utenfor
lokaliteten i nordøst.

Nordvest i ravinen går et gammelt gjerde, og i denne dette området er det også
registrert drensrør.

Figur 6. Drensrør til venstre og rester etter plankegjerde til høyre
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Figur 7. Av flyfoto fra 2002 kan vi fremdeles se at området er blitt brukt til naturbeitemark
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Figur 8. Hogstflate på sørsiden i ravinen

Store deler i sørlige deler og i midten av lokaliteten er hogget ut siste året. Her
kommer det nye oppsalg av gråor og rødhyll. I bunnen av ravinen er det relativt åpent
med god næringstilgang.

7.2 Beliggenhet/avgrensing
Lokaliteten ligger sør for Eidsvoll sentrum. Eidsvoll sentrum ligger rett sør før
sørspissen av Mjøsa, noen km fra E6, Lokaliteten avgrenses av dyrka mark på alle
kanter unntatt i sørøst der lokaliteten grenser mot jernbanelinja og en gjengrodd
naturbeitemark. Ytterkantene av lokaliteten følger ravinekanten. Tunet på gården
Mork ligger rett nord for lokaliteten.

Figur 9. Avgrensing gitt av oppdragsgiver AREAL+
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Figur 10. Lokaliteten logger innefor den røde, stiplede linjen. Bildet er fra 2012. Deler av lokaliteten
ble hogget etter at bildet er tatt i skogområdene på sørsiden (se figur 4), samt skogholtet i nordvest
som strekker seg som en «pølse» nedover mot sørvest.

Figur 11. Mot øst går toglinja til Dovrebanen
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7.3 Naturgrunnlag
Berggrunnen består av stedegne bergarter fra permtiden (Osloriften). Dyp- og
gangbergarter som alkaliefeltspatsyenitt og kvarts- alkaliefeltspatsyenitt (nordmarkitt)
dominerer (Bjørlykke 1979). Lokaliteten ligger i sørboreal vegetasjonssone, samt i
overgangsseksjonen mellom kontinentale og oseaniske vegetasjonsseksjoner (Sb-
Oc). Bunnen i ravinen består av næringsrik leire og silt.

7.4 Naturtyper og utforminger
Hovednaturtypen er i dag Gråor-heggeskog med ravine/liskog - utforming (F05) med
tilhørende sedimenter og forsumping i bunnen av ravinen. Dominerende treslag her
er gråor, og naturtypen her har elementer av dårlig utviklet flommarkskog, strutseving
- utforming (C3a). Lokaliteten har kun minimalt med innslag av med utviklet
Høgstaude –strutseving-utforming , men større områder med skogstjerneblom og
skogsvinerot som er karakteristisk for flommarskog. Dette dominerer også feltsjiktet i
de hogde områdene.

I de bratteste områdene er det sparsomme innslag av leger og elementer av Gammel
lauvskog (F07). Skogen utgjør til sammen ca 30% av totalarealet.

Ca 40-45% er uthogd skog med feltskjikt som Gråor-heggeskog, mens omtrent 5-
10% av arealet har fungert som fylling.

Figur 12 Hogstavfall på nordsiden i ravinen Figur 13. Enkelte elementer har preg av ”Gammel

lauvskog” med leger av gamle trær (F07). Disse er
imidlertid for små til å gi lokaliteten denne naturtypen
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Figur 14. Strutseving forekommer sparsomt

Figur 15. Hogstflate til høyre og ungskog/kratt til venstre i bildet
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Figur 16. Skogsvinerot i felt/busksjikt er karakteristisk i flommarkskog. På bildet vises også skogsnelle
og skogstjerneblom.
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Det som er igjen av naturbeitemark (G12) framstår i dag relativt artsfattig  med
dominans av høytvoksende, nitrofile gras og urter. De fuktige partiene i bunnen av
ravinen har element av fukteng med soleiehov og mjødurt som gir innslag av
Soleiehoveng (G12a). De våteste partier har element av naturtypen Evje (E12) med
rikelig forekomst av elvesnelle. Disse områdene kan være leveområde for en rekke
vannlevende dyr og  innsekter. Den fuktige naturtypen utgjør maksimum ca 2% av
arealet, det vil si ca 2 dekar.

Figur 17. Ravinebunnen er stedvis mer åpen. Her er elementer av naturtypene Fukteng (G12) og Evje
(E12).

Figur 18. Mye av den gamle beitemarka er fremdeles sparsom tresetting
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7.5 Tilstand
Lokaliteten samlet sett i dårlig forfatning ut i fra naturtypeverdi. Store deler av skogen
er hogd, og naturbeitemarka er sterkt gjengrodd og mistet mye av artsmangfoldet.
Merk at her menes ikke «gjengrodd» bevokst med skog og kratt, men at
artsmangfoldet er endret slik enkelte arter dominerer fullstendig over sårbare.,
lyselskende og mindre næringskrevende artene som lett blir utkonkurrert av
høytvoksende og næringskrevende arter. Næringstilgangen har økt blant annet ved
at gammelt gras har hopet i bunnsjiktet. Samtidig er jorda svakt forsuret som følge av
økt humussyrer som blir frigitt ved nedbrytningen. Dette vil på sikt forandre
artssammensetningen i en beitet eng. Dette er altså tilfelle i beitene i ravinen på
Mork. Mange av beiteartene som var til stede da enga ble beitet er fraværende. Det
opprinnelige mangfoldet i beitet er i svært dårlig tilstand/fraværende med unntak av
noen enkeltforekomster av karakterarter.
Gråorskogen som ikke er hogget  i lokaliteten, er relativt ung men kun svært få
innslag av eldre trær/gammelskog Det mest «intakte» partiet i lokaliteten er de fuktige
partiene i bunnen av ravinen, som har elementer av fukteng og evje og trolig
leveområde for amfibier og vannlevende innsekter.

7.6 Artsmangfold
Lokaliteten er mosaikkpreget med gammel/gjengrodd beitemark, fuktig evje og
nitrogenrik evje/fukteng. Tresjiktet består i hovedsak av gråor, men enkelte selje,
gran, lønn og svartor. Lønna har trolig spredd seg fra beplantningen ved gardstunet.
I busksjiktet forekommer arter som strutseving, skogsvinerot, kratthumleblom,
skogsalat og turt. En del krattoppslag av rødhyll forekommer i hogstflatene. Større
felt er også dekket av I spesielt næringsrike områder vokser også nitrogenkrevende
arter som brennesle og mjødurt. Feltsjiktet stedvis større «matter» av
skogstjerneblom i de fuktige områdene. I litt tørrere felt er feltssjiktet delvis dominert
av skogsnelle. Ellers forekommer blåveis, hvitveis, liljekonvall, firblad, krypsoleie og
gaukesyre.
Det er også enkeltforekomster av enkelte karakterarter i den gamle beitemarka med
arter som engknoppurt (i vest), prestekrage, firkantperikum, aurikkelsveve, rødknapp,
fuglevikke, knollerteknapp, engtjæreblom (i nordøst) og legeveronika.
Den gamle fyllinga dominerer hagelupin. Dette er en svartelistet art søm bør fjernes
fra område dersom det ikke fylles igjen.

Figur 19. Den gamle fyllinga i kant mot dyrka mark. Dette området er dominert av svartelistet
hagelupin
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Figur 20. Meldestokk mellom skogstjerneblom

Figur 21. Skogstjerneblom danner «matter» i  feltsjiktet. Her i hogget område
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Figur 22. Skogsvinerot er trives i flommark-skog, men har her spredd seg til den gamle beitemarka

Figur 23. Hvitveis
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Figur 24. Storfrytle og mjødurtblader
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Figur 25. Rødknapp, perikum og karve i restlokalitet

Figur 26. Skogsnelle og hundekjeks
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Figur 27. Hundegras, skogkløver, engsoleie og hundekjeks

Figur 28. Skogbunnsfeltsjikt med skogsnelle og skogstjerneblom
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Figur 29. Engtjæreblom i beitemarka i nordøst
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Figur 30 Prestekrage lengst vest i lokaliteten

Figur 31. Firblad og skogsnelle
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Figur 32. Engsnelle

Figur 33. Krypsoleie og elvesnelle
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Figur 34. Elvesnelle
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Figur 35. Feltsjikt av skogsnelle

Figur 36. Rødrandkjuke
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7.7 Dyreliv

Av dyreliv ble det hørt trost, ringdue, rev, samt spor etter hjortevilt.

Figur 37 Revehi

Figur 38. Spor etter hjortedyr
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7.8 Påvirkning og trusler
Hogst i skogområdene og gjengroing av naturbeitemarka. Nedbygging/fylling er også
en trussel for plante- og dyrelivet i lokaliteten.

7.1 Skjøtsel
Fri utvikling uten hogst- eller tekniske inngrepinngrep. Rydding og beiting av de
gamle beiteområdene. Fjerning av alt gammelt, organisk materiale.

8 Verdibegrunnelse
Lokaliteten framstår som fragmentert med en mosaikk av dårlig utviklede
naturtypeutforminger. Naturtypene fordeler seg på gjengrodd beitemark, dårlig
utviklet skogsområde og hogstflater. Naturbeitemarka har mistet sitt vesentlige
artsmangfold. Videre er store deler av skogen hogd ut slik at denne  heller ikke har
verdi som naturområde.

Ravinesidene mot nord har den mest intakte skogsutformingen, og dette området er
trolig et viktig leveområde for arter som grevling og rev.

Vegetasjonstypen i bunnen av ravinen er av størst botanisk interesse, med elementer
av fukteng og evje. Disse partiene utgjør kun liten del av lokaliteten, men kan være
et viktig leveområde for en rekke vannlevende organismer. Det ble imidlertid ikke
registrert spesielle forekomster under befaringen.

Som verdi for hjortevilt ligger  som en øy midt i fulldyrket område, og kan derfor ha
betydning for viltet. Lokaliteten ligger i midlertid ikke i et prioritert viltområde, slik at
dette ikke får vesentlige konsekvenser. Med dette som bakgrunn settes verdien til C
– lokalt viktig.
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9 Artsliste
Art Latin

Aurikkelsveve Hieracium lactucella
Bekkeblom ssp. palustris Caltha palustris ssp. palustris
Bjørk Betula pubescens
Blåveis Hepatica nobilis Schreb
Bringebær Rubus idaeus
Bustnype Rosa villosa ssp. mollis
Elvesnelle Equisetum fluviatile
Engknoppurt Centaurea jacea
Engkvein Agrostis capillaris
Engsyre Rumex acetosa ssp. acetosa
Firblad Paris quadrifolia
Firkantperikum Hypericum maculatum
Fuglevikke Vicia cracca
Gjøksyre Oxalis acetosella
Gran Picea abies
Gråor Alnus incana
Gulflatbelg Lathyrus pratensis
Hagelupin Lupinus polyphyllus
Hegg Prunus padus
Hestehov Tussilago farfara
Hundegras Dactylis glomerata
Hundekjeks Anthriscus sylvestris
Hvitkløver Trifolium repens
Hvitveis Anemone nemorosa
Knollerteknapp Lathyrus linifolius
Kratthumleblom Geum urbanum
Krattmjølke Epilobium montanum
Krypsoleie Ranunculus repens
Kveke ssp. repens Elymus repens ssp. repens
Liljekonvall Convallaria majalis
Meldestokk Chenopodium album
Mjødurt Filipendula ulmaria
Myrtistel Cirsium palustre
Prestekrage Leucanthemum vulgare
Rødhyll Sambucus racemosa
Rødknapp Knautia arvensis
Skogkløver Trifolium medium
skogsalat Mycelis muralis
Skogsnelle Equisetum sylvaticum
skogstjerneblom Stellaria nemorum ssp. nemorum
Skogsvinerot Stachys sylvatica
Spisslønn Acer platanoides
Springfrø Impatiens noli-tangere
Storfrytle Luzula sylvatica
Stornesle ssp. dioica Urtica dioica ssp. dioica
Strutseving Matteuccia struthiopteris
Svartor Alnus glutinosa
Sølvbunke Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv.
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Tepperot Potentilla erecta
Turt Cicerbita alpina
Tveskjeggveronika Veronica chamaedrys
Vårkål Ranunculus ficaria
Åkertistel Cirsium arvense

Sparstad Naturkartlegging 2014
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1 Sammendrag 

COWI AS har fått i oppdrag av Hagen Gjenvinning AS å detaljregulere et område 

på ca. 85 daa på sørsiden av Mork gård, Eidsvoll kommune i Akershus fylke. 

Tiltaksområde er en leirravine som skal fylles igjen til permanent 

massemassemottak med etterbruk jordbruk. Tiltaket er utredet etter 

naturmangfoldlovens kapittel 2, §§ 8-12. Kunnskapsgrunnlaget bygger på 

rapporten: Registrering i forbindelse med utredning av massedeponi, utgitt av 

Sparstad Naturkartlegging i 2014. Oppdatert kunnskap er innhentet i april 2019 

fra åpne databaser. Planområdet er en leirravine, en geotop som er rødlistet og 

sårbar som naturtype (VU). Ravinen er vurdert til verdi B. Inne i ravinen er det 

registrert flere naturtyper med verdi C. Tiltaket vil fylle igjen store deler av 

ravinen. Ravinedalen og de registrerte naturtypene inne i ravinen går tapt. For å 

ivareta naturmangfold som kan tas vare på, anbefales etablering av fangdam for 

vann i bunnen av ravinen tidlig i driftsfasen, for å fange opp og hindre 

partikkelflukt til Andelva. Det foreligger god og oppdatert dokumentasjon om 

arters bestandssituasjon og utbredelsen av naturtyper innenfor planområdet. 

Det er liten fare for at ukjente verdier for naturmangfoldet går tapt som følge at 

tiltaket. Når det gjelder økosystemtilnærming og samlet belastning er ravinen 

ved Mork gård en del av et større ravinesystem som drenerer til Andelva. Flere 

raviner i området er tidligere fylt igjen og denne ravinen blir en av flere som går 

tapt. Ytterligere tap fører til større avstander mellom økosystemene i raviner og 

er uheldig for naturmangfold. Kunnskapen om naturmangfold og oversikt over 

mulige konsekvenser vurderes som god nok til å kunne ta en avgjørelse i saken. 

For fagtema naturmangfold er tiltaket svært uheldig og anbefales ikke 

gjennomført. 

 

2 Innledning 

COWI AS har fått i oppdrag av Hagen Gjenvinning AS å detaljregulere et område 

på ca. 85 daa på sørsiden av Mork gård, Eidsvoll kommune i Akershus fylke. 

Område er en ravine og skal fylles igjen til permanent massemassemottak med 

etterbruk jordbruk (Figur 2-1). Planområdet ligger sørøst for tunet for Mork 

gård, vest for jernbanen og Andelva. Område er avsatt til LNFR i 

kommuneplanens arealdel.  

Dette notatet vurderer tiltaket etter naturmangfoldloven (NML) kapittel II. 

Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk. Notatet gir anbefalinger i 

anleggsperioden. 
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Figur 2-1: Kartutsnittet viser planområdet, hentet fra planprogram 07 12 2012 rev 17 09 

2014 

 

3 Metode 

Informasjon om naturmangfold er basert på rapport fra 2014 (Sparstad, 2014). 

Sparstad har vurdert og avgrenset naturtyper etter nasjonal metodikk jamfør 

DN-håndbok 13 (DN, 2007). Naturmangfoldet kan endres over tid. 

Kunnskapsgrunnlaget for vurderingen er derfor supplert med undersøkelser i 

mai 2019 i databasene Artsdatabanken, Miljødirektoratets Naturbase og Vann-

nett. Arter i Artskart er fra år 2000 – 2020. 

Artsdatabankens liste over uønskede fremmede organismer i Norge 

(Artsdatabanken Fremmedartslista, 2019) er benyttet sammen med Norsk 

rødliste (Artsdatabanken, Norsk rødliste for arter, 2019). Tabell 3-1 gir 

forklaringer på rød- og fremmedartskategoriene.  

Ravinedalen er verdivurdert etter Veileder for kartlegging, verdisetting og 

forvaltning av naturtyper på land og i ferskvann (Miljødirektoratet, 2015).  

Grunnlaget for vurdering av virkningen av tiltaket bygger på forslag til 

reguleringsbestemmelser gitt av driftsplan for massemassemottaket og 

hydrologiske og hydrogeologiske vurdering for massemottaket. Naturforvalter 

Beate Aase Heidenreich er ansvarlig for notatet.  
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Tabell 3-1. Kategorier fra Norsk rødliste og Fremmedartslista for Norge. 

Rødlistekategorier Kategorier fremmed arter 

RE 

CR 

EN  

VU 

NT 

DD  

Regionalt utryddet  

Kritisk truet  

Sterkt truet 

Sårbar 

Nær truet  

Datamangel 

SE 

 

HI 

  

PH

  

LO 

  

Svært høy risiko for sterk negativ effekt på norsk natur 

 

Høy risiko for stor spredning med en viss økologisk effekt, 

eller stor økologisk effekt med en begrenset spredning  

Potensielt høy risiko for svært begrenset spredningsevne, 

men stor økologisk effekt– eller omvendt 

Lav risiko for lav eller moderat spredning og middels til 

svake økologiske effekter 

4 Om tiltaket 

Planområdet består av en ravinedal (Figur 4-1) som fylles igjen med masser. 

Massene skal tilfredsstille kravene til uforurensede masser, det vil si oppfyller 

normverdiene i vedlegg 1 forurensningsforskriften kapittel 2. Ravinen fylles til 

80 meter fra jernbanen (Figur 4-2). Høyden skal ligge i flukt med dagens 

jordbruksareal. Massene skal hovedsakelig komme fra prosjekt i nærområdet 

som gir en forventet oppfyllingstid på 10-15 år. Etterbruken er jordbruk. 

Driftsplan for Mork gård beskriver hvilken type masser og mengder som over tid 

forventes til massemottaket, hvordan disse skal kontrolleres og hvordan 

massemottaket skal bygges opp, se notatet Driftsplan Mork gård (A123850-

NOT-RIG-001). 

I bunnen av ravinen etableres en fangdam som sedimenterer partikler. Det skal 

monteres en målestasjon for turbiditetsmålinger og jevnlig tas prøver av 

drensvannet.  
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Figur 4-1: 3D-modellen viser ravinedalen før oppfylling og Mork gård i nordvest. 

Fundamentene til jernbanen vises så vidt foran i bildet 

 

Figur 4-2: 3D-modellen viser ravinen etter igjenfylling, se Figur 4-1 for situasjonen før 

igjenfylling. 

 

5 Kunnskapsgrunnlaget 

5.1 Naturgrunnlaget 

Planområdet ligger 140-178 meter over havet i sørboreal bioklimatisksone i et 

dalformet åslandskap under marin grense. Landskapet er i hovedtrekk et 

jordbrukslandskap med leirraviner og bebygde områder (Artsdatabanken, 2019). 

Gården Mork ligger mellom to ravinedaler nord for Andelva. Andelva ligger i 

verneområdet kalt Naturfredning - Andelven, Nessa og Risa (ID:VV00000598), 

verneformen er dyrelivsfredning. Elven renner ca. 150 meter sørøst for 

plangrensen.  

5.2 Naturtyper 

5.2.1 Ravinen en rødlistet 

Ravinen er en leirravine og del av et større ravinesystem som drenerer til 

Andelva, som renner ut i Vorma ved Eidsvoll. Vannets erosjon har sammen med 

landhevingen etter siste istid, gitt landskapet med v-formede ravinedaler (Figur 

5-1). Leirravinen som landform er en geotop som står på norsk rødliste for 

naturtyper, vurdert som truet med status sårbar (VU) (Artsdatabanken, Norsk 

rødliste for naturtyper, 2019). Sørvest for ravinen på Mork indikerer kartet i 

Figur 5-1 at flere raviner sannsynligvis har forsvunnet ved tidligere igjenfylling. 

Slik igjenfyllinger har endret de typiske ravinelandskapene og har ført til at flere 
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raviner er vernet eller foreslått vernet. Ravinesystemet på Mork er ikke vernet 

eller foreslått vernet. 

I følge Miljødirektoratets faktaark om raviner er "Raviner på Østlandet vanskelig 

å drive som jordbruksareal, og derfor er de ofte brukt til beite. Ravinene ligger 

oftest på næringsrik marin grunn, og vekstforholdene er ofte gode med god 

varme, vann og næringstilgang. Naturbeitene blir ofte artsrike, og dersom de 

ligger urørt er gjerne flommarkskog en klimakstype i de fuktige områdene i 

ravinebunnen. Dette gir ofte et grunnlag for et rikt biologisk mangfold" 

(Miljødirektoratet, 2015). 

Ravinen er verdivurdert. Grenseverdien for vurdering og verdisetting av raviner 

er en samlet lengde på mer enn 500 meter hvor høyeste verdi er A og laveste C 

(Miljødirektoratet, 2015). Ravinedalen i Mork er målt til ca. 1200 meter (850 + 

350 meter) fra jordet vest for Mork gård til fyllingen til jernbanen ved Andelva, 

inkludert sidedalen i nordvest. Etter metodikken får ravinen på Mork verdi B, 

som vanligvis står for regionalt viktig.   

5.2.2 Naturtyper i ravinen 

I følge Sparstad er hovednaturtypen i ravinen, som utgjør ca. 40-45%, en 

gråor-heggeskog med ravine/liskog-utforming (F05)1. Øvrige naturtyper er 

elementer av flommarkskog (C3a) og noe gammel lauvskog (F07) på ca. 30 % 

av arealet. Øvrige vegetasjonstyper er naturbeitemark (G12), soleiehoveng 

(G12a) og en evje (E12) som utgjør ca. 2 % av arealet. Naturtypen ble verdisatt 

samlet til lokalt viktig (C verdi). Funn i Artskart viser et stort antall arter av 

sopp, de fleste med tilhold på død ved, se vedlegg. 

                                              
1 Parentesene viser til kategorien i registeringsmetodikken fra DN-Håndbok 13 (DN, 

2007).   
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Figur 5-1: Kartutsnittet viser ravinen på Mork merket med rødt. Et stort system av 

ravinedaler drenerer til Andelva, som renner ut i Vorma ved Eidsvoll. Sørvest for ravinen 

på Mork er sannsynligvis flere raviner forsvunnet ved igjenfylling. Kilde: Norgeskart/ 

Statens kartverk 

  

Figur 5-2: Utsnitt viser registrert naturtype hentet fra rapport om naturmangfold 

(Sparstad, 2014). 
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5.3 Arter 

Under Sparstads kartleggingen ble det ikke registrert arter på norsk rødliste, 

men området i bunn av ravinen vurderes å kunne være et viktig leveområde for 

en rekke vannlevende organismer. Det ble imidlertid ikke registrert spesielle 

forekomster under befaringen. Videre vurderer Sparstad område som et aktuelt 

leveområde for flere truede insekts- og fuglearter (Sparstad, 2014). En 

forekomst av vipe fra 1960 er registrert (Artdatabanken, 2019). Vipe er en 

rødlistet art vurdert som truet (EN). Funnet anses foreldet, men nevnes for å 

vise at kulturlandskapet i tilknytning til raviner er viktige for kulturlandskaps 

arter og ravinenes rolle i et økosystem. Artslisten er sjekket mot Norsk 

fremmedartsliste (Artsdatabanken Fremmedartslista, 2019) og to arter finnes i 

område: Hagelupin og rødhyll, begge med status svært høy risiko (SE). Noe sør 

for planområdet, ved jernbanen finnes vinterkarse (Barbarea vulgaris) og rødhyll 

(Sambucus racemosa) begge med svært høy risiko (SE) ( (Artdatabanken, 

2019) 

5.4 Vannmiljø 

Bunnen av ravinen beskrives med god vanntilgang. "De våteste partier har 

elementer av naturtypen evje (E12) med rikelig forekomst av elvesnelle. Disse 

områdene kan være leveområder for en rekke vannlevende dyr og innsekter. 

Den fuktige naturtypen utgjør maksimum ca. 2% av arealet, det vil si ca. 2 daa 

(Sparstad, 2014)". Vannmiljø for øvrig er ikke behandlet i rapporten til Sparstad 

(2014). Vannet drenerer til vannforekomsten Andelva med tilløpsbekker, 

vannforekomstid: 002-1553-R (Figur 5-3). I følge Vann-nett er ikke det fuktige 

området i bunn av ravinen ikke tatt med under beskrivelsen av 

vannforekomsten. Hydrologirapporten beskriver nedbørsfelt og 

grunnvannsforekomsten i området. 

 

 

Figur 5-3: Kartutsnittet viser vannforekomsten Andelva med tilløpsbekker, 

vannforekomstid 002-1553-R. Mork gård og ravinen vises med gul sirkel. 

6 Virkningen av tiltaket 

Tiltaket fører til at ravinedalen går tapt. Ravinen er rødlistet med verdi B, i 

ravinen finnes naturtyper vurdert til lokalt viktige, verdi C. Naturmangfold som 
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kan tas vare på er en bekk i bunnen av ravinen. Tiltaket er svært uheldig for 

naturmangfold og anbefales ikke gjennomført. 

7 Anbefalinger i anleggsperioden 

Prosjektet omfatter beslaglegning av en viktig landskapstype, geotopen ravine 

med naturtyper. For å ivareta naturmangfoldet som kan tas vare på, anbefales 

følgende tiltak i anleggsperioden: 

 

› I forbindelse med anleggsperioden er det fare for partikkelflukt av vann til 

Andelva. Denne risikoen løses ved at fangdammen i bunnen av ravinen 

etableres tidlig i driftsfasen.  

8 Vurdering av tiltaket etter naturmangfoldloven  

Naturmangfoldloven (NML) har i kapittel 2 bestemmelser om bærekraftig bruk. 

Av naturmangfoldlovens § 7 går det fram at prinsippene i lovens §§ 8-12 skal 

legges til grunn som retningslinjer i forbindelse med utøvelse av offentlig 

myndighet. 

I NML § 8 går det frem at offentlige beslutninger som berører naturmangfold 

skal bygge på vitenskapelig kunnskap om bestandssituasjonen for ulike arter, 

utbredelse og økologiske tilstand til naturtyper, og effekten av påvirkning. 

Kunnskap om naturmangfold, arter, naturtyper og økologisk tilstand er å finne 

flere steder. Loven sier at kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i rimelig 

forhold til sakens karakter.  

Virkningen av tiltaket skal vurderes ut fra den samlede belastningen 

økosystemet blir utsatt for, jr. NML §10. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig 

kunnskap om virkningen tiltaket har på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet 

legges til grunn, jf. § 9 med sikte på å unngå vesentlig skade på 

naturmangfoldet.  

I følge naturmangfoldlovens § 11 er det tiltakshaver som skal dekke kostnadene 

ved å hindre eller avgrense skade som tiltaket har på naturmangfoldet, dersom 

det ikke er urimelig ut fra tiltaket og skadens karakter. I tillegg skal det etter 

NML § 12 tas utgangspunkt i driftsmetoder, teknikker og lokalisering av tiltaket 

som ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av 

mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. 

I denne saken bygger kunnskapen på rapporten: Registrering i forbindelse med 

utredning av massedeponi, utgitt av Sparstad Naturkartlegging i 2014, samt 

informasjon fra Naturbase (Miljødirektoratet 2019), Artsdatabanken 

(Artsdatabanken, 2019), informasjon fra NGU (Norges geologiske undersøkelse) 

og vurdering av ravinens verdi (Miljødirektoratet, 2015). Planområdet er en 

leirravine, en geotop som er rødlistet og sårbar som naturtype (VU). Leirravinen 

er verdivurdert til verdi B. Inne i ravinen er det registrert flere naturtyper med 

verdi C. Tiltaket vil fylle igjen store deler av ravinen med masser. Ravinedalen 

som landskapstype og de registrerte naturtypene i ravinen vil gå tapt. 
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Arter av nasjonalforvaltnings interesse i planområdet er tre fremmede arter med 

svært høy risiko for økologisk effekt og svært høy risiko for spredning og 

etablering i norsk natur. Fremmede arter kan komme til å bli spredd ved flytting 

av forurensede masser. Massene i område ikke skal fjernes og massene som 

tilføres skal være rene. 

Det foreligger god og oppdatert dokumentasjon om arters bestandssituasjon og 

utbredelsen av naturtyper innenfor planområdet. Kunnskapen om naturmangfold 

og oversikt over mulige konsekvenser vurderes som god nok til å kunne ta en 

avgjørelse i saken. Det vurderes derfor ikke som nødvendig å ta NML § 9, føre-

var-prinsippet i bruk i denne saken.  

Når det gjelder økosystemtilnærming og samlet belastning, jr. NML § 10, er 

ravinen ved Mork gård en del av et større ravinesystem som drenerer til 

Andelva. Flere raviner langs Andelva er tidligere fylt igjen og denne ravinen blir 

en av flere som går tapt. Ytterligere en tapt ravine fører til større avstander 

mellom økosystemene som er i raviner. Raviner er en rødlistet naturtype og 

tiltaket er svært uheldig for naturmangfold og anbefales ikke. 

Kostnadene for å unngå skade på miljø, jr. NML § 11 og miljøforsvarlige 

teknikker og driftsmetoder jr. NML § 12, skal bæres av utbygger. Anleggsarbeid 

og driftsmetoder skal utføres på en slik måte at naturmiljøet ikke kommer 

ytterligere til skade. Det er gitt følgende anbefalinger for anleggsvirksomheten: 

› I forbindelse med anleggsperioden er det fare for partikkelflukt av vann til 

Andelva. Denne risikoen løses ved at fangdammen i bunnen av ravinen 

etableres tidlig i driftsfasen.  

Det er liten fare for at ukjente verdier for naturmangfoldet går tapt som følge av 

tiltaket. Det er likevel vurdert slik at tiltaket er uheldig med hensyn til 

naturmangfoldet.  
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10 Vedlegg 

 

Funn av arter i Mork ravine hentet ut fra Artsobservasjoner 10.05.2019 og 

gjengitt i figurer og tabell. 

 

 

Figur 10-1: Kartutsnitt fra Artsobservarsjoner viser rødlistestatus og funnsted på arter 

registrert innenfor planområdet. Kilde: Artskart 10.05.2019 
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Figur 10-2: Kartutsnittet viser noen av artene som er funnet. Fullstendig liste vises lenger 

ned. Kilde: Artskart 10.05.2019 

 

Tabell 10-1: Artsobservasjoner fra Mork ravine. Kilde: Artskart 10.05.2019 

Institusjon Kategori Vitenskapelig navn Norsk navn Artsgruppe Finner/Samler Funndato 

Norsk botanisk forening 
Svært høy risiko 
(SE) Sambucus racemosa rødhyll Karplanter 

Oddmund 
Wold|Cornelia 
Solheim 18.05.2017 

Norges sopp- og nyttevekstforbund Livskraftig (LC) Phlebia radiata rosettsopp Sopper Gaute Mohn Jenssen 19.04.2019 

Norges sopp- og nyttevekstforbund Livskraftig (LC) Stereum subtomentosum viftelærsopp Sopper Gaute Mohn Jenssen 19.04.2019 

Norges sopp- og nyttevekstforbund Livskraftig (LC) Inonotus radiatus orekjuke Sopper Gaute Mohn Jenssen 19.04.2019 

Norges sopp- og nyttevekstforbund Livskraftig (LC) Stereum rugosum skorpelærsopp Sopper Gaute Mohn Jenssen 19.04.2019 

Norges sopp- og nyttevekstforbund Livskraftig (LC) Fomitopsis pinicola rødrandkjuke Sopper Gaute Mohn Jenssen 19.04.2019 

Norges sopp- og nyttevekstforbund Livskraftig (LC) Antrodiella serpula vortekjuke Sopper Gaute Mohn Jenssen 19.04.2019 

Norges sopp- og nyttevekstforbund Livskraftig (LC) Sarcoscypha austriaca skarlagen vårbeger Sopper Gaute Mohn Jenssen 19.04.2019 

Norges sopp- og nyttevekstforbund Livskraftig (LC) Ganoderma applanatum flatkjuke Sopper 
Brit Aase|Gaute 
Mohn Jenssen 19.04.2019 

Norges sopp- og nyttevekstforbund Livskraftig (LC) Gyromitra esculenta sandmorkel Sopper 

Brit Aase|Gaute 

Mohn Jenssen 19.04.2019 

Norges sopp- og nyttevekstforbund Livskraftig (LC) Postia tephroleuca melkekjuke Sopper 
Brit Aase|Gaute 
Mohn Jenssen 19.04.2019 

Norges sopp- og nyttevekstforbund Livskraftig (LC) Lenzites betulinus bjørkemusling Sopper 
Brit Aase|Gaute 
Mohn Jenssen 19.04.2019 

Norges sopp- og nyttevekstforbund Livskraftig (LC) Phellinus populicola stor ospeildkjuke Sopper 
Brit Aase|Gaute 
Mohn Jenssen 19.04.2019 

Norges sopp- og nyttevekstforbund Livskraftig (LC) Chondrostereum purpureum sølvglanssopp Sopper 

Brit Aase|Gaute 

Mohn Jenssen 19.04.2019 

Norges sopp- og nyttevekstforbund Livskraftig (LC) Hymenochaetopsis tabacina tobakksbroddsopp Sopper 
Brit Aase|Gaute 
Mohn Jenssen 19.04.2019 

Norges sopp- og nyttevekstforbund Ukjent Antrodia tanakai  Sopper 
Brit Aase|Gaute 
Mohn Jenssen 19.04.2019 

Norges sopp- og nyttevekstforbund Livskraftig (LC) Fomitiporia punctata putekjuke Sopper 
Brit Aase|Gaute 
Mohn Jenssen 19.04.2019 

Norges sopp- og nyttevekstforbund Livskraftig (LC) Corticium roseum blekrosa barksopp Sopper Gaute Mohn Jenssen 22.04.2019 
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Norges sopp- og nyttevekstforbund Livskraftig (LC) Stereum subtomentosum viftelærsopp Sopper Gaute Mohn Jenssen 22.04.2019 

Norges sopp- og nyttevekstforbund Livskraftig (LC) Fomitiporia punctata putekjuke Sopper Gaute Mohn Jenssen 22.04.2019 

Norges sopp- og nyttevekstforbund Livskraftig (LC) Gloeophyllum sepiarium vedmusling Sopper Gaute Mohn Jenssen 22.04.2019 

Norges sopp- og nyttevekstforbund Livskraftig (LC) Trichaptum abietinum fiolkjuke Sopper Gaute Mohn Jenssen 22.04.2019 

Norges sopp- og nyttevekstforbund Livskraftig (LC) Peniophora pithya tjæretorneskinn Sopper Gaute Mohn Jenssen 22.04.2019 

Norges sopp- og nyttevekstforbund Livskraftig (LC) Phellinopsis conchata seljekjuke Sopper Gaute Mohn Jenssen 22.04.2019 

Norges sopp- og nyttevekstforbund Livskraftig (LC) Fomes fomentarius knuskkjuke Sopper Gaute Mohn Jenssen 22.04.2019 

Norges sopp- og nyttevekstforbund Livskraftig (LC) Annulohypoxylon multiforme bjørkekullsopp Sopper Gaute Mohn Jenssen 22.04.2019 

Norges sopp- og nyttevekstforbund Livskraftig (LC) Trametes ochracea beltekjuke Sopper Gaute Mohn Jenssen 22.04.2019 

Norges sopp- og nyttevekstforbund Livskraftig (LC) Stereum hirsutum ragglærsopp Sopper Gaute Mohn Jenssen 22.04.2019 

Norges sopp- og nyttevekstforbund Livskraftig (LC) Hymenochaetopsis tabacina tobakksbroddsopp Sopper Gaute Mohn Jenssen 22.04.2019 

Norges sopp- og nyttevekstforbund Livskraftig (LC) Basidioradulum radula tannsopp Sopper Gaute Mohn Jenssen 22.04.2019 

Norges sopp- og nyttevekstforbund Livskraftig (LC) Irpex lacteus piggmusling Sopper Gaute Mohn Jenssen 22.04.2019 
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