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Bakgrunn
Tomtene fra Storetveitvegen 98 og nordover til veien sør for Storetveitvannet skal bygges ut til
boligformål (Figur 1). I forbindelse med byggingen skal det på tomten også opparbeides uteområder.
NaturRestaurering AS (NRAS) har i forbindelse med prosjektet vært engasjert for å registrere og
rapportere utbyggingsområdets økologiske verdi. Denne rapporten beskriver kartleggingen av det
aktuelle utbyggingsområdet, funn i databaser og andre eksterne kilder, samt forslag til tiltak som kan
heve den økologiske verdien av området. Basert på dette er det gjort vurderinger etter §§ 8 – 12 i
Naturmangfoldloven av hvordan planforslaget vil påvirke naturmangfoldet.

Figur 1. Flyfoto som viser tiltaksområdet i dag (www.norgeibilder.no) og situasjonsplan.
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Eksisterende kunnskapsgrunnlag
Datamateriale og annen informasjon er hentet inn fra databasene Artskart, Naturbase, økologiske
grunnkart, Kilden mm. Søk ble utført 24.09.2021 og 03.02.2022. Det er ikke registrert noen
naturtypekartlegging innenfor tiltaksgrensen, verken etter NiN-metodikk eller DN-håndbok 13, men
den viktige naturtypen «Middels kalkrik innsjø» (Stortveitvannet) og utvalgt naturtype «hule eiker»
(Øvre Fantoftveien 41) befinner seg ca. 100 meter henholdsvis nord og øst for tiltaksgrensen. Området
er i dag registrert som «bebygd og samferdsel», med «barskog, middels skogbonitet» i nord-østre
hjørne. Berggrunnen består av aluminiumsilikatskifer, og det går et fuktig (trolig underjordisk) drag
gjennom tiltaksområdet (Figur 2).
Det rødlistede artene ask (EN), lind (NT) og fiskemåke (VU) er registrert på selve tomten. Flere
rødlistede fugler er registrert i umiddelbar nærhet til tomten: stær (NT), gråspurv (NT), storskarv (NT),
vipe (CR), taksvale (NT), tårnseiler (NT), tyrkerdue (NT), sanglerke (NT), havelle (NT) og hettemåke
(CR). Dette er arter som enten er tilknyttet et tradisjonelt kulturlandskap (for eksempel taksvale,
tårnseiler, sanglerke og vipe), eller er mer typisks sjøfugler (storskarv, havelle, hettemåke). Fremmede
arter på tomten er beskrevet under punktet «kartlegging av tomten» under.

Figur 2. Kartet viser tomten og registrerte naturtyper (grønt skravert polygon), samt markfuktighetsklasser.
Mørk blå farge viser områder med mye vann (vann, bekker, elver, rør etc).
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Vurderingene i denne rapporten bygger hovedsakelig på kartlegging 12. juni 2019, utført av professor
i botanikk og mykologi, Leif Ryvarden. Datainnhenting fra andre kilder er gjort av økolog Jørn Olav
Løkken 03.02.2022. Befaringen og vurderinger av tomtens økologiske verdi ble i 2019 gjennomført før
forberedende tiltak og anleggsarbeid ble igangsatt på tomten. Kategorisering av rødlistearter og
fremmedarter følger følgende inndeling (jfr. Artsdatabanken, figur 3):
Kategorier: rødlista

Kategorier: fremmedartslista

Figur 3. Rødliste- og fremmedartkategorier. Kilde: Artsdatabanken, juni 2021.

Kartlegging av tomten
NRAS gjennomførte 12. juni 2019 en kartlegging av vegetasjon, naturtyper og annet biologisk
mangfold på og rundt tomten. NRAS har tidligere utført tilsvarende kartlegging av nabotomten
sommeren 2017. Utredningsområdet består av fire ulike delområder: 1) Veidekkes bygning med
tilstøtende blomsterbed og gressplener (nr. 96 og 98), 2) kratt og engområde mellom Veidekkes
bygning og Vestre Fantoftåsen, 3) to villahager nord for nr. 96, og 4) et lite engområde helt nord i
utredningsområdet.
1.) Veidekkes bygning med tilstøtende bed og gressplener (Bilde 1 og 2): På vestsiden av
bygningen er det plantet en rekke fremmede busker og trær, inkludert innførte eksemplarer
av rødlistearten barlind (VU), samt Thuja sp., Cupressus sp., brudespirea m.fl. Dette har ingen
biologisk verdi, det samme gjelder trerekken mellom parkeringsplassene og Storetveitvegen.
Her det plantet lindetrær (ingen store) og spredte prydbusker av diverse arter. På østsiden av
bygningen er et en ca. to meter bred gressplen inn mot en bratt skrent. Mens gressplenen blir
slått, er det et viltvoksende kratt i skrenten med fremmede arter som Rhododendron,
brudespirea m.m. Økologisk sett har dette området ingen verdi.
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Bilde 1. Vestsiden av Veidekkes bygning, mot Storetveitvegen.

Bilde 2. Øtsiden av Veidekkes bygning mot Vestre Fantoftåsen.
2.) Naturområdet mellom Vestre Fantoftåsen og skrenten ned mot Veidekkes bygning (Bilde 3):
Dette området er ca. 6-8 m bredt og er begrenset mot Vestre Fantoftåsen med et gammelt,
dels forfalt steingjerde/-mur. I dag fremtrer dette som et engområde under sterk gjengroing
med spredte små asketrær (VU) og fremmedarten platanlønn (SE). Andre hageplanter
omfatter bl.a. skogskjegg (SE). Ved skrenten mot Veidekkes bygning er det et felt med små
trær med dominans av rødlistearten ask (VU), men også spredte eksemplarer av bjørk, hassel
og platanlønn (SE). I sitt gjengroingsstadium med sterkt innslag av blant annet fremmedarten
platanlønn, er området uten økologisk verdi med et unntak av vegetasjonen på og langs det
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gamle steingjerdet/-muren. Dette gjerdet skal ifølge utbygger beholdes. Ved bortluking av
fremmedarter og fjerning av oppvoksende tre-vegetasjon vil det være mulig å gjenskape noe
av den opprinnelige tørketålende vegetasjonen her, med arter som bl.a. sisselrot og flere arter
bergknapp (Sedum).

Bilde 3. Steingjerdet/-muren langs østgrensen til utredningsområdet.
3.) Villahagene: De to villahagene lengst nord i området ligger inntil Vestre Fantoftåsen og har
nok i sin tid vært velholdte villahager, som nå viser tegn på gjengroing. I hagene er det ingen
tegn til den opprinnelige vegetasjonen og begge hagene er rene kulturprodukter uten
økologisk verdi. De fleste av artene på listen over hageplanter (Tabell 1) ble registrert i de to
hagene.
4.) Lite engområde helt nord (Bilde 4): Denne delen består av en bratt skrent med en smal stripe
av gras og ugrasplanter ut mot Storetveitvegen. Dette området har nok i sin tid vært
parkbehandlet, og det er flere eksemplarer av Rhododendron og andre prydbusker der. I dag
er den flate delen under gjengroing med gras og store ugrasplanter og blant annet myrtistel,
noe som antyder dårlig drenering. Området framstår som et rent kulturprodukt under
gjengroing og har ingen biologisk verdi.
Oppsummering - kartlegging av tomten: Nesten hele utredningsområdet bærer preg av å ha vært
utviklet og skjøttet som park/hage i lang tid, og har i dag svært liten økologisk verdi. Eneste lokalitet
med potensiell verdi er en smal vegetasjonssone langs et gammelt steingjerde/-mur ved Vestre
Fantoftåsen, som i dag er nesten gjengrodd og mye av den opprinnelige eng-floraen er tilnærmet
borte. Aggressive fremmedarter dominerer i flere av delområdene av utredningsområdet. Den
økologiske verdien av utredningsområdet og umiddelbar nærhet vurderes som liten.
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Tabell 1. Registrerte arter på og like rundt tomten, fra kartleggingsdagen 12. juni 2019. Se ovenfor for
kategorisering av rødlistearter (rød skrift) og fremmedarter med svært stor (SE), stor (HI) og potensielt stor (PH)
spredningsrisiko (uthevet skrift).
Trær:
Urter, tofrøbladete:
Einer (Juniperus communis)
Tungras (Polygonum aviculare)
Hybridbarlind (Taxus × media) plantet SE
Høymol (Rumex longifolius)
Vanlig bjørk (Betula pubescens)
Brennesle (Urtica dioica)
Hassel (Corylus avellana)
Vassarve (Stellaria media)
Lind (Tilia cordata)
Vanlig arve (Cerastium fontanum)
Platanlønn (Acer pseudoplatanoides) SE
Engkarse (Cerastium pratense)
Ask (Fraxinus excelsior) VU
Tunarve (Sagina procumbens)
Selje (Salix caprea)
Krypsoleie (Ranunculus repens)
Hegg (Prunus padus)
Engsoleie (R. acris)
Kirsebær (Prunus avium)
Gjetertaske (Capsella bursa-pasto ris)
Bøk (Fagus silvatica) som hekk
Engkarse (Cardamine pratensis)
Enghumleblom (Geum rivale)
Bregner:
Jordbær (Fragaria vesca)
Sisselrot (Polypodium vulgare)
Bringebær (Rubus idaeus)
Skogburkne (Athyrium filix-femina)
Mjødurt (Filipendula vulgaris)
Marikåpe (Alchemilla sp.)
Urter, enfrøbladete:
Gjerdevikke (Viccia sepium)
Hundegras (Dactylis glomerata)
Rødkløver (Trifolium pratense)
Rødsvingel (Festuca rubra)
Kvitkløver (Trifolium repens)
Engrapp (Poa pratensis)
Tiriltunge (Lotus corniculatus)
Lundrapp (P. nemoralis)
Gulskolm (Lathyrus pratensis)
Tunrapp (P. annua)
Stankstorknebb (Geranium robertianum)
Engkvein (Agrostis tenuis)
Geitrams (Epilobium angustifolium)
Kantkonvall (Polygonatum odoratum)
Krattmjølke (E. motanum)
Jordnøtt (Conopodium majus)
Hageplanter :
Skvallerkål (Aegopodium podograria)
Thuja sp.
Krypfredløs (Lysemachia nummularia)
Cupressus sp.
Skogsvinerot (Stachys sylvatica)
Alpehøymol (Rumex alpinus)
Vivendel (Lonicra periclymenum)
Sibirvalmue (Papaver croceum) PH
Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis)
Løytnantshjerte (Lamprocapnos spectabilis)
Glattvernoika (Veronica serpyllifolia)
Skogskjegg (Aruncus sylvatica) SE
Tveskjeggveronika (V. chaemdrys)
Berberis (Berberis vulgaris)
Groblad (Plantago major)
Storhjelm (Aconitum napellus)
Vendelrot (Valeriana officinalis)
Akeleie (Aquilega vulgaris)
Blåklokke (Campanula rotundifolia)
Korallhagtorn (Crataegus calcyna)
Ugrasklokke (C. ranuculoides)
Parkhagtorn (C. laevigata) HI
Vanlig ryllikk (Achillea millefolium)
Sprikemispel (Cotoneaster divaricatus) SE
Tusenfryd (Bellis perennis)
Rosa sp.
Burot (Artemisia vulgaris)
Brudespirea (Spiraea cfr arguta)
Landøya (Senecio jacoboea)
Praktmarikåpe (Alchemilla mollis) SE
Myrtistel (Circium palustre)
Hagesildre (Saxifraga cfr arendsii)
Åkertistel (C. arvense)
Geum chielnse
Åkerdylle (Sonchus arvensis)
Sildrespir (Astilbe x arendsii)
Løvetann (Taraxacum sp.)
Fagerfredløs (Lysemachia punctata) SE
Buskmure (Potentilla fruticose) PH
Rhododendron spp –flere sorter
Syrin (Syringia vulgaris)
Skjærsmin (Philadelphus coronarius)
Hortensia (Hydragea paniculata).
Fagerbusk (Kolkwitizia amabilis)
Lodnesolhatt (Rudbeckia hirta)
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Vurderinger etter naturmangfoldloven
Tabell 2. Vurderinger etter de miljørettslige prinsippene i §§ 8 - 12, jf. § 7 i naturmangfoldloven.
§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 og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan
bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.”
Kommentar
Arter og artsmangfold
Kartlegging, 12.06.2019
Søk i databaser: 03.02.2022
www.naturbase.no,
www.okologiskegrunnkart.artsdatabanken.no,
www.artsdatabanken.no

Verneområder
www.naturbase.no

Naturtyper og suksesjon
Kartlegging, 12.06.2019
Søk i databaser: 03.02.2022
www.naturbase.no,

Det er i artskart påvist tre rødlistearter på tomten: lind
(NT), ask (EN) og fiskemåke (VU). Alle karplantene er
registrert av NRAS ved befaring av tomten. Rødlistede
edelløvtrær som ask og alm er svært vanlige i dette
området, det samme gjelder rødlistet sjøfugl, og
området ansees ikke som viktig habitat for disse
artene per se. Ut over dette er det registrert flere
rødlistede sjøfugl og fugl tilknyttet et tradisjonelt
kulturlandskap i umiddelbar nærhet til tomten (Se
over).
Ingen innenfor eller i umiddelbar nærhet til
tiltaksområdet. Det nærmeste verneområdet er
Fjøsanger landskapsvernområde, i underkant av en km
vest for tomten.
Det er ikke funnet noen utvalgte naturtyper i
planområdet eller i umiddelbar nærhet til dette.

§ 9 ”FØRE VAR”
”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”

Fare for irreversibel skade på naturmangfoldet?

Ja

Fare for alvorlig skade på naturmangfoldet?

Ja

Viser "Føre var" behov for handleplikt?

Nei

Fare for avrenning til Storetveitvannet
Naturtype med vegetasjonsrike
gruntvannsområder.
Fare for avrenning til Storetveitvannet.
Naturtype med vegetasjonsrike
gruntvannsområder.

§ 10 SAMLET BELASTNING
”En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli
utsatt for”.
Vil planforslaget i sum føre til for stor belastning
på økosystemet?

Nei

Tiltaksområdet er i dag stort sett preget av
utbygging. Det er ved befaring funnet noen
rødlistede trær, men som er relativt vanlige
i området.
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§ 11 KOSTNADER VED MILJØFORRINGELSE
”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 dekker merkostnader for å unngå
miljøforringelse?

Ja

§ 12 MIJLØFORSVARLIGE 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”.

Er byggemetoden, byggteknikken og
driftsmetoden miljøforsvarlig?

Ja

Vi legger til grunn for våre vurderinger at
dette er ivaretatt fra utbyggers side, samt
at tilrådninger gitt nedenfor følges.

Våre vurderinger
Planområdet er i dag dominert av menneskeskapt infrastruktur som veier, parkeringsområder og hus.
Det er ikke påvist noen rødlistede eller viktige naturtyper innenfor området, men det er påvist noen
rødlistede arter av edelløvtrær og fugl både på planområdet og i forlengelse av dette. Disse er stort
sett relativt vanlige arter i området, og selve tiltaksområdet utpeker seg ikke som spesielt viktig
leveområde for disse artene. I park/landbruksområdet i vest er det registrert flere rødlistede fugler
tilknyttet et tradisjonelt kulturlandskap. Selv om for eksempel vipe er registrert her i 2010, har
frekvensen gått ned, og svært få slike arter er registrert etter 2010. Det ble ved befaring observert en
del fremmedarter i tiltaksområdet. Selve tiltaksområdet er sterkt menneskepåvirket og innehar lav
økologisk verdi slik det står i dag, men det må påpekes at det ligger i umiddelbar nærhet til verdifull
naturtype i nord (Storetveitvannet) og et parklandskap i vest preget av flere fugler tilknyttet et
tradisjonelt kulturlandskap.

Avbøtende tiltak
Gitt nærheten til Storetveitvannet, må det gjennomføres tilstrekkelig tiltak for å unngå erosjon
og/eller avrenning til dette. Dette gjelder også generelt; unngå forurensning og avrenning fra
byggeområdet til sårbare resipienter. Enhver forurensning i form av kjemikalier, olje, drivstoff,
sprengstein, jord m.m. må forhindres, og det er svært viktig at forurensning fra evt. ulykker ikke når
Storetveitvannet og omkringliggende våtmark nord for tomten. Denne lokaliteten må også beskyttes
fra avrenning i driftsfasen. Storetveitvannet ligger noe lavere i terrenget og hindring av avrenning
gjøres best ved kartlegging av rådende dreneringsforhold og evt. kummer og rørsystemer, med
påfølgende etablering av beskyttende voller, bruk av filterduk m.m. Mellomlagring av masser må
gjøres på steder hvor det ikke er fare for sig og avrenning til mindre bekker, kummer, kulverter o.l.
som har Storetveitvannet som resipient.
En støyende anleggsperiode kan ofte virke forstyrrende på fugl og andre arter, spesielt i hekke- og
yngletiden. Tomten ligger riktignok i et område som i mange år har vært sterkt preget av menneskelig
aktivitet og infrastruktur, og det er ikke påvist viktige naturområder eller kjente viktige hekkeplasser
innenfor mange hundre meter fra tomten.
Større trær bør bevares dersom dette er mulig, særlig rødlistede edelløvtrær. Lindene langs
Storetveitveien skal ifølge prosjektets LARK bevares, men dersom slike trær fjernes fra tomta bør de
erstattes av nye av samme art.
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Stedegne masser bør gjenbrukes, både for å unngå forurensninger og for å minimere risikoen for
spredning av fremmede arter. Tilførte masser må være rene og bør inneha de samme egenskapene
som massene i området rundt når det kommer til pH og næringsgrad. Beplanting av området bør bestå
av stedegne arter.
Dersom fremmedarter etablerer seg i forbindelse med utbyggingen, bør disse fjernes så fort som
mulig. Det henvises til Plantevernleksikonet (https://www.plantevernleksikonet.no/) for mer utførlige
beskrivelser av bekjempelsestiltak per fremmedart. Det ble observert noen arter på fremmedartlisten
med høyt spredningspotensiale innenfor, og i nærhet til, tiltaksområdet. Disse burde fjernes i
forbindelse med tiltaket for å hindre kolonisering av eksponerte jordmasser under og etter bygging og
beplantning.
Kunnskapsgrunnlaget i dette notatet vurderes som sikkert. Dokumentet tilfredsstiller §8
kunnskapsgrunnlaget) i Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven).
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