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Ekstrakt 
BioFokus har på oppdrag for 

Rælingen kommune kartlagt 

naturverdier innenfor deler 

av ny reguleringsplan for 

Fjerdingby/Marikollen. Det 

er blitt avgrenset fire 

naturtypelokaliteter, 

fremmet forslag om 

opprettelse av en dam og 

gitt generelle kommentarer 

på en flere delarealer. 

Svartelistede planter er 

kommentert. Det er gjort en 

vurdering av biologiske 

kvaliteter langs vei/sti fra 

Marikollen og inn til 

Ramstadsjøen, 

Brudalsveien. Konsekvenser 

av tiltak er vurdert i forhold 

til de enkelte registrerte 

lokaliteter og på 

landskapsnivå.  
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Bakgrunn 
Arbeidet med ny regulering i Marikollen idrettsanlegg er forankret i 

kommunedelplanen for Fjerdingby 2009-20 som ble vedtatt 4. november 2009 

(Rælingen kommune 2009). Marikollen er nevnt en rekke ganger i planen og 

følgende kan oppsummere målsettingen for Marikollen i planen:  

«Nærheten mellom et aktivitets- og idrettstilbud i Marikollen og et sentrumstilbud vil 

være sentralt for opplevelsen av Fjerdingby som et attraktivt sted. Marikollen idrettspark 

planlegges utvidet både for å styrke posisjonen som et regionalt anlegg og for å gi et 

ytterligere godt aktivitetstilbud sommer og vinter - med blant annet nytt alpin- og 

hoppanlegg.» 

I søknad til Fylkesmannen om oppstart av reguleringsplanarbeid etter 

markaloven skrives følgende om formålet med planarbeidet og bakgrunnen for 

søknaden, (utdrag):  

«Formålet med planarbeidet 

Østmarka er verdifull for Rælingens innbyggere som rekreasjons- og 

friluftsområde. Rælingen kommune ønsker å tilrettelegge for en variert og økt 

bruk av Marka med både uorganiserte og organiserte aktivitetsmuligheter. Helse 

og trivsel blant innbyggerne er et viktig formål ved kommunens arbeid med å 

tilrettelegge for naturopplevelser og fysisk aktivitet i Marka. I Rælingens 

kommuneplan er det satt som målsetting at ivaretakelse av grønnstruktur og 

satsing på friluftsliv er sentralt for kommunen og skal være en del av kommunens 

identitet. Hensikten med planarbeidene det søkes oppstart for er å tilrettelegge for 

positive tiltak innen friluftsliv og idrett, som kan gi høyere aktivitetsnivå blant 

befolkningen og bedre idrettstilbud for barn og unge. 

 
Bakgrunn for søknaden 

Planene for utvikling av den delen av Marikollen idrettspark som ligger innenfor 

markagrensen er avklart i forbindelse med miljøverndepartementets stadfesting 

av Kommunedelplan Fjerdingby 2009-2020. I departementets brev av 05.07.12 

fremgår hvilke forhold som er viktig å ivareta i reguleringsarbeidet som 

forutsettes gjennomført før tiltak i området igangsettes. Blant annet er det 

påpekt viktigheten av grundig kartlegging av naturverdier og ivaretagelse av 

allerede registrert verdifull og truet naturmangfold i området. Bevaring av 

verdifullt og truet naturmangfold er noe som vil bli hensyntatt i 

reguleringsplanarbeidene det søkes oppstart for.  

 

Marikollen er det viktigste innfartsstedet til marka i Rælingen både sommer og 

vinter. For at flere skal kunne benytte seg av marka til rekreasjon og 

friluftsopplevelser har kommunene en målsetting om å øke tilgjengeligheten og 

legge bedre til rette for alle brukergrupper. Brudalsvegen mellom Marikollen og 

Ramstadsjøen er en felles driftsvei for flere skogeiendommer i området. Veien har 

skogsbilveistandard de første 800 m fra Marikollen og inn i Marka. Veien har 

behov for oppgradering både slik at den kan fungere som turvei på sommeren 

og skiløype på vinteren og slik at den kan benyttes som tømmervei for 

skogeiendommene rundt. 

 

Beskrivelse av tiltakene ved Marikollen 

Marikollen idrettspark planlegges utvidet for å gi et bedre aktivitetstilbud både 

sommer og vinter, samt styrke idrettsparken sin posisjon som et regionalt 



anlegg. Reguleringsplanen for Marikollen idrettspark vil omfatte utvidelse av 

alpinanlegget med nye nedfarter og ny heis, samt etablering av 

transportløyper/innfartsløyper til anlegget fra Blystadlia. Planen vil også omfatte 

etablering av nye langrennsløyper sør for adkomstveien til dagens anlegg.» 

 

I forbindelse med oppstarten av reguleringsarbeidet for Marikollen idrettsanlegg 

ble det sendt ut et varsel om oppstart som kort oppsummerer grunneierstatus og 

gjeldende reguleringer i området (Rælingen kommune 2014b). Varselet er 

gjengitt nedenfor:  

«På vegne av Rælingen kommune, varsles det i henhold til Plan- og bygningsloven §12-8 

om oppstart av planarbeid med detaljreguleringsplan for Marikollen idrettsanlegg, 

Rælingen kommune. Planområdet omfatter eiendommene 102/362, 102/210, 102/224, 

102/342, 102/44, og deler av eiendommene gnr./bnr: 102/360, 102/358, 102/359, 

102/5, 99/94, 99/7, 99/1-3-5, 102/7, 125/1, 103/9, 99/13 og 99/203. 

 

Deler av planområdet er i dag regulert til offentlige byggeområder, land- og 

skogbruksområde, friområder og trafikkområder. I kommuneplanen ligger området inne 

som idrettsanlegg, LNF-område og offentlig bebyggelse. I forbindelse med 

kommunedelplan Fjerdingby 2009-2020, vedtatt av kommunestyret 04.11.2009, ble det 

utarbeidet konsekvensutredning av planområdet. Miljøverndepartementet har gitt 

tillatelse til oppstart av planarbeidet i tråd med markaloven § 6 første ledd.» 

 

Krav til kartlegging av biologiske verdier  
I et notat fra Rælingen kommune er bakgrunnen for og kravene til en kartlegging 

av biologisk mangfold oppsummert (Rælingen kommune 2014a). Dette brevet er 

gjengitt, noe redigert, nedenfor og danner bakgrunnen for de resultatene og 

vurderingene som er gjort i denne rapporten.  

«I forbindelse med utarbeidelsen av Kommunedelplan Fjerdingby 2009-2020 ble det gjort 

registreringer av biologiske viktige områder nord for dagens alpinanlegg (Høitomt 2009). 

Det ble her registrert tre områder med verdifulle naturtyper. I tillegg er det her registrert 

to naturtyper i Naturbase; Marikollen (BN 00011047) og Knøllsmåsan øst (BN00011027) 

som henholdsvis er registrert som naturtypene dam (viktig) og gammel barskog (lokalt 

viktig). I området sørøst for det nåværende idrettsanlegget er det ikke gjort 

naturtyperegistreringer i Naturbase. Områdene som er avsatt som naturtyper i Naturbase 

stammer fra en kartlegging gjort på starten av 2000 tallet og området sørøst for 

anlegget antas å ha inngått i denne kartleggingen.  

 

Planene for utvikling av Marikollen idrettspark som ligger innenfor markagrensa er 

avklart i miljøverndepartementets stadfesting av Kommunedelplan Fjerdingby 2009 -

2020. I departementets brev, datert 5. juli 2012, fremgår det hvilke forhold som er viktig 

å ivareta i reguleringsarbeidet som forutsettes gjennomført før tiltak i området 

igangsettes. Blant annet er det påpekt viktigheten av grundig kartlegging av naturverdier 

og ivaretagelse av allerede registrert verdifull og truet naturmangfold i området.  

Etter departementets oppfatning er det mulig å utforme reguleringsplan etter 

kommunedelplanens § 1 for de tiltak som tillates, slik at nødvendige avbøtende tiltak for 

disse områdene innarbeides. Det ble derfor gjort oppdateringer i plandokumentet med 

plankart i tråd med stadfestingen og krav til endringer som departementet forutsatt. Det 

fremgår også av stadfestingsbrevet, samt kommunedelplanens bestemmelser, at det bør 

vurderes om det ved gjennomføring av de nye anleggene er mulig å reversere de skader 

som er påført dammen i Marikollen.  



 

Det er kun fire av de fem registrerte områdene som ligger inne i plankartet, i tillegg er 

plasseringen av naturtypen Marikollen (BN 00011047) feil. Dette gjør at det er usikkerhet 

rundt avgrensningen og plasseringen av de øvrige naturtypene. Det ønskes derfor en 

kartlegging av hele området; nord og sør for eksisterende alpinanlegg, med en 

beskrivelse av avbøtende tiltak, spesielt med tanke på en buffersone for skogområdene 

og gjenoppretning av dammen, samt for andre naturtyper kartleggingen kan avdekke.  

 

Det planlegges i tillegg en turvei inn til Ramstadsjøen (Brudalsvegen) som starter ved 

eksisterende skogsbilveg. Langs den eksisterende veien er det kartlagt en naturtype dam 

i naturbase; Fjerdingbyputten (lokalt viktig). Planarbeidet vil ikke medføre noen 

endringer i veien slik den ligger i dag, men det er behov for en kartlegging lang den nye 

traseen. Den nye traseen vil gå på det som er en traktorvei i dag, men det vil bli 

gjennomført en oppgradering av denne.  

Avgrensningen for reguleringsplanen for Marikollen, samt for Brudalsvegen er vedlagt. 

Metodikk og krav til kvalitet på leveransen er beskrevet under.  

 

Kvalitetsstandard  

Med kartlegging/registrering menes systematisk registrering av arter, bestander eller 

naturtyper, og nedtegninger av deres forekomst eller utbredelse på kart.  

For grunnlag i naturtyperegistreringen brukes revidert utgave av DN-håndbok 13 

«kartlegging av naturtyper og verdsetting av biologisk mangfold» (DN-håndbok 13. 2. 

utgave 2006). I tillegg registreres arter som er oppført på siste utgave av 

Artsdatabankens Rødliste og Svartliste. Det skal også settes opp en oversikt over 

lokaliteter som er oppsøkt, men som ikke er vurdert som spesielt verdifulle. I 

kartleggingen skal man redegjøre for alle funn av naturtyper og enkeltarter i henhold til 

overnevnte håndbøker og lister.  

 

Utvidelsen av alpinanleggets konsekvenser for de registrerte naturverdiene skal 

vurderes. Det ønskes også en beskrivelse av eventuelle avbøtende tiltak som kan 

redusere uønskede konsekvenser, herunder gjenoppretningstiltak for dammen og 

buffersoner for naturtypene.» 

 

Tidligere undersøkelser 
I tillegg til rapporten fra 2009 nevnt over er området undersøkt for naturtyper i 

skog i 1998-1999 (Blindheim 1999). En av lokalitetene som er avgrenset i dette 

prosjektet ble allerede avgrenset den gang og er ikke påvirket siden. Det finnes 

noen funn av rødlistede sopparter i området, men disse har en presisjon som 

gjør det svært vanskelig å bruke de direkte i denne undersøkelsen (Artskart 

2014).  

 

Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldloven (Miljøverndepartementet 2009) legger føringer for hvor hvordan naturens 

mangfold skal ihensyntas ved ulike typer planlagte tiltak. Nedenfor er paragraf 8-10 under kap. II 
(alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk) listet og hver paragraf er kommentert med 
utgangspunkt i BioFokus sin rolle i planprosjektet. Øvrige paragrafer kan angå prosjektet, men 
ligger ikke innenfor vårt mandat og vurdere.  

 

§ 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. 

 Vitenskapelig kunnskap kan være vanskelig å definere, men BioFokus baserer bl.a. 
sine vurderinger på den norske rødlisten for truete arter (Kålås et al. 2010), rødlisten 
for truete naturtyper (Lindgaard og Henriksen 2011), Artsdatabankens oversikt over 

alle norske arters utbredelse (Artsdatabanken & GBIF Norge 2010) og Miljødirektoratet 
sin oversikt over prioriterte og utvalgte naturtyper, informasjon om vilt, samt 
prioriterte arter (Miljødirektoratet 2013). I tillegg finnes det store mengder informasjon 
fra biologiske undersøkelser gjennom flere tiår som vi bruker aktivt i våre vurderinger. 

 BioFokus kartlegger artsmangfoldet og dokumenterer dette gjennom Artskart sine 

løsninger. 

 Vi avgrenser og verdivurderer naturtyper i henhold til DN håndbok 13 og 
beskrivelsessystemet NiN. 
 

§ 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. 

 Det vil ikke være mulig i løpet av en enkelt undersøkelse å få en fullstendig oversikt 
over alle biologiske verdier i et utredningsområde. BioFokus bruker derfor faglig skjønn 

for å avveie hvor detaljerte undersøkelsene trenger å være, samt bruker vår kunnskap 
om økologiske sammenhenger ved avgrensning og verdisetting av naturtyper, samt 
når konsekvensene av konkrete tiltak skal vurderes. Vi angir i rapporten noe om 
usikkerheten knyttet til registreringene om denne usikkerheten er akseptabel eller 
ikke. Vi vil foreslå tileggskartlegginger dersom usikkerheten er for stor. 
 

§ 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. 

 God oversikt over foreslåtte tiltak, også gjennom anleggsperioden, er en 

forutsetning for å vurdere samlet belastning på en god måte. Det er også 

viktig å kjenne til hvilke konsekvenser etterbruken får for det mangfoldet som 

finnes. Økosystemvurderinger er komplekse og krever god oversikt over 

enkeltarters økologi og samspillet mellom arter og øvrig naturmiljø. 

 

 

Avgrensning / undersøkelsesområde 
Avgrensningen av planområdet strekker seg på begge sider av Øvre Rælingsvei, 

men det er kun den søndre og vestre delen av det som omfattes av denne 

rapporten (figur 1). Det undersøkte området domineres av barskog hvor grana 

er det dominerende treslaget. I tillegg utgjør de åpne arealene hvor det er 

slalåm- og hoppbakke en del areal. Hele området er nordvendt og har noe 

topografisk variasjon med små koller, smådaler med mindre bekkefar, skrenter 

og bergflater. Hele skogarealet er aktivt brukt i skogbrukssammenheng, men det 

finnes skog med varierende alder og utforming innenfor planområdet. Mange 

ulike deler av området er i svært aktivt bruk i dag som friluftsområder og som 

treningsområder. Denne rapporten behandler ikke temaet friluftsliv. Figur 3 

nedenfor viser et situasjonskart hvordan et fremtidig anlegg i Marikollen skal se 

ut med oppdaterte skiløyper og slalåmanlegg.  



 

 
Figur 1. Kartet viser avgrensningen av planområdet slik dette foreligger i Norge digitalt.  



 
Figur 2. Kartet viser forslag til utforming av Marikollen idrettsanlegg (Grindaker 2014). 

 

Feltarbeid 
Det ble utført feltarbeid i området 10. juni 2014 av Terje Blindheim og Ole 

Lønnve, 19. August av Ole Lønnve og 24. september av Terje Blindheim. 24. 

september ble det gjennomført en to timers befaring langs Brudalsveien og det 

ble gjort en vurdering av soppfloraen. Det var svært lite sopp og finne og det ble 

derfor brukt lite tid på dette arbeidet. Det har vært fokus på å avklare status for 

de registrerte naturtypene innenfor planområdet. Kartlegge områder hvor det er 

planlagt tiltak i form av løyper eller skianlegg. Alle artsfunn er gjort tilgjengelige i 

Artsdatabankens Artskart via BioFokus sin egen Artsfunndatabase. Naturtyper 

som er kartlagt følger gjeldende standard jfr. DN-håndbok 13 og er overført til 

Rælingen kommune og til Fylkesmannens miljøvernavdeling for innleggelse i 

Naturbase. 



Resultater 
Nedenfor presenteres en oversikt over de registrerte naturtypelokalitetene, en 

presentasjon av kvalitetene langs Brudalsveien fra Marikollen til Ramstadsjøen. 

Enkelte områder som vil bli belastet særlig tungt av inngrep behandles særskilt 

og funn av og potensial for rødlistede og svartelistede arter beskrives.  

Naturtypelokaliteter 

 
Figur 3. Kartet viser tre registrerte naturtyper (lokalitet 37, 150 og 151) som ligger innenfor eller helt på 
grensen av planområdet. Lokalitet 0 er forslag til sted for opprettelse av ny dam som erstatter dammen som 



kan sees midt i slalåmbakken med grønn strek. Den grønne streken på figur 37 erstatter tidligere gul strek. 
Lokalitet 150 og 151 har ikke tidligere vært inne i Naturbase, men lokalitet 150 er tidligere omtalt i Høitomt 
(2009). 

Lokalitet 37 (BN00011027), Knollsmåsan Øst; Gammel granskog 

(gammel lavlandsgranskog), B verdi (16 daa). 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/ Terje Blindheim 10. juli 
2014 i forbindelse med vurdering av biologiske verdier knyttet til regulering av 
Marikollen idrettsanlegg. Lokaliteten er tidligere avgrenset og finnes i Naturbase 

som lokalitet BN00011027. Denne vurderingen og beskrivelsen erstatter tidligere 
data. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Bjønnåsen nordvest 
for toppen av slalåmbakken. Lokaliteten er nordvest vendt og småkuppert. 

Berggrunnen er fattig, men er trolig noe oppløst i nord da det her er litt rikere 
vegetasjon i partier. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Hoveddelen av arealet 

betegnes best som naturtypen gammel granskog og deltype lavlandsgranskog. 
Grana dominerer nesten totalt, kun med en mindre andel løvtrær av bjørk, rogn, 

samt noen furutrær nord i området hvor det er mer grunnlendt. Vegetasjonen 
varierer i takt med de topografiske forholdene. Helt i nord er det mest åpent 
fattig berg med lav tretetthet som dominerer. Nedenfor berget og stien som går 

oppe på platået er det svakt utviklet lågurtvegetasjon med innslag av 
snerprørkvein. I forsenkningen hvor det tidvis renner en mindre bekk er det 

småbregneskog og elllers i lokaliteten typisk utviklet blåbærgranskog.  

Skogen er flersjiktet med liten spredning. Det finnes læger av gran i alle 
nedbrytningsstadier, men overveiende i tidlige og midlere stadier. Av andre 

elementer kan nevnes noe gadd av gran og rogn, en bekk, samt bergvegger 
langs bekken. De groveste lægrene er nesten 50 cm i diameter. Skogen er 

forholdsvis grov med en del grantrær som måler mellom 50 og 65 cm i diameter 
og enkelttrær har forholdsvis grov barkstruktur. Enkelte gamle stubber finnes 
spredt.  

Artsmangfold: Ingen rødlistede eller sjeldne arter ble kartlagt. I sør finnes ei 
låg med granrustkjuke og hyllekjuke ble funnet på flere læger. Kan være noe 

mer potensial for vedboende arter, men kontinuiteten i død ved i denne regionen 
er generelt lav og truete vedboende arter er sjeldne. Svakt potensial for 
markboende sopp på de rikeste arealene.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er lite påvirket av nyere tids inngrep, 
men enkelte stubber av gran forekommer.  

Fremmede arter: Ingen registrert. 

Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for denne naturtypen 

(august 2014) og skårer middels høyt på skogtilstand og påvirkning og lavt, men 

over terskelverdi for andre parametere. Lokaliteten har oppnådd middels verdi 

på to og lav verdi på tre parametere og gis derfor samlet verdi som viktig (B 

verdi). 

Skjøtsel og hensyn: Det er ingen kvaliteter ved biotopen som trenger skjøtsel 

for å ivaretas eller videreutvikles. Fri utvikling med nydannelse av død ved og 

eldre trær er optimalt for de registrerte kvalitetene. 



 

 
Figur 4. Bildene viser typiske gammelskogselementer som liggende død ved og grove trær fra lokalitet 37. 



 

Lokalitet 150, Blystadlia Ø: Rikere sumpskog (rikere 

løvsumpskog), B verdi (5,3 daa) 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/ Ole J. Lønnve 19. august 
2014 i forbindelse med vurdering av biologiske verdier knyttet til regulering av 

Marikollen idrettsanlegg. Lokaliteten ble første gang registrert i 2009 av BioFokus 
v/ Torbjørn Høitomt, men ikke detaljert beskrevet eller avgrenset. Området er 
ikke lagt inn i Naturbase tidligere. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger inntil gangveien mellom 
Marikollen og Blystadlia. Berggrunnen utgjøres av gneis og amphibolitt med 

svært lite løsmasser. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder 
naturtypen rikere sump- og kildeskog med utforming rikere løvsumpskog.  

Avgrensningen omfatter et mindre parti forholdsvis rik sumpskog. Lokaliteten er 
ikke grøftet, slik at vannhusholdningen gjennom lokaliteten er intakt.  

Arealet domineres av svartor, men også med et betydelig innslag gråor. I tillegg 
forekommer bjørk, selje, trollhegg, Salix sp. (trolig svartvier og gråselje), gran 
og furu. Maks størrelse på svartor er 30-40 cm dbh (diameter ved brysthøyde), 

mens enkelte graner er forholdsvis grove, opp mot 50 cm dbh. Ellers 
forekommer mannasøtgras, flaskestarr, myrfiol, bukkeblad, tettegras, 

bekkeblom, hengeving, myrhatt og mjødurt i feltsjiktet. Død ved (både stående 
og liggende) er det derimot lite av innenfor avgrensningen.  

Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert, men slike sumpskoger er 

viktige habitater for en rekke fugler, insekter og amfibier. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er lite påvirket av nyere tids inngrep, 

men enkelte stubber av gran forekommer.  

Fremmede arter: Ingen registrert. 

Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for rikere sump- og 

kildeskog fra juni 2014. Området skårer lavt på parameterne størrelse og 

artsmangfold, men den skårer middels på småskalavariasjon og spesielle 

naturtyper. På påvirkning skårer den derimot høyt. Det er lite død ved innenfor 

avgrensningen, noe som trekker verdien noe ned. Lokalitetens samlet sett 

vurderes derfor som viktig (B verdi) da den skårer lavt på to parametere, 

middels på to parametere og høy på én parameter. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling uten inngrep er optimalt for en skogtype som 

har få naturlige forstyrrelsesregimer. Det er viktig at drenering som kan føre til 

endringer i grunnvannsnivået ikke utføres. 



 
Figur 5. Øvre bilde viser de sentralene delene hvor det er mye svartor, mens det nedre bildet viser kantsone 
med forholdsvis grov gran i overgang mot fastmarksskogsmark. Fotos: Ole Lønnve, BioFokus. 

  



Lokalitet 151, Marikollen N; Gammel granskog og gammel 

sumpskog, C verdi (5,4 daa). 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/ Terje Blindheim 10. juli 

2014 i forbindelse med vurdering av biologiske verdier knyttet til regulering av 
Marikollen idrettsanlegg. Lokaliteten er ikke tidligere avgrenset. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rett vest for toppen av 

slalåmbakken på Marikollen. Området utgjør en forsenkning med forsumpet skog 
i bunnen og til dels brattlendt terreng mer berg.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten utgjør en 
blanding av gammel granskog, delnaturtype lavlandsblandskog og fattig 

sumpskog, delnaturtype gammel gran- og bjørkesumpsko som tenderer mot 
intermediær rik i kantene og har noe kildekarakter i partier. Skogen er 
overveiende grandominert, men i en sørvendt bratt skrent vokser noe rogn og 

osp. I sumpen på flata finnes noe gråor. Skogen er en til tosjiktet med et 
dominerende øvre sjikt av grantrær som begynner å bli forholdsvis grove. Det 

finnes spredt med død ved, hovedsakelig i tidlige nedbrytningsstadier. 
Vegetasjonen er stort sett fattig til intermediær med arter som gråstarr, 
bekkestjerneblom, myrfiol, gulldusk, myrmaure, krypsoleie, vasshår, skogsnelle, 

gråor og spriketorvmose. I den litt rikere sørvestvendte skråninga vokser det 
liljekonvall og snerprørkvein. 

Artsmangfold: Ingen rødlistede eller sjeldne arter ble kartlagt og potensialet 
vurderes ikke som veldig høyt. Sumpskog som dette er imidlertid en viktig 
skogtype for mange arter som krever stabilt høy luftfuktighet over tid og tilgang 

på død ved.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er lite påvirket av nyere tids inngrep, 

men enkelte stubber av gran forekommer. Området er tidligere grøftet, men 
grøftene er nå nesten helt grodd igjen.  

Fremmede arter: Ingen registrert. 

Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter faktaarkene for gammel sumpskog 

og gammel granskog og vurderes samlet å være av lokal verdi (C verdi) da 

området er lite, forholdsvis fattig og uten spesielle dødved kvaliteter. Området 

har imidletid en god arrondering og vil på noe sikt kunne utvikle viktige 

kvaliteter. 

Skjøtsel og hensyn: Det er ingen kvaliteter ved biotopen som trenger skjøtsel 

for å ivaretas eller videreutvikles. Fri utvikling med nydannelse av død ved og 

eldre trær er optimalt for de registrerte kvalitetene. 



 
Figur 6. Øvre bilde viser de forsumpede partiene i lokalitet 151, mens nedre bilder viser en sørvestvendt 
brattkant med mer løvskog og noe tørr og litt rik vegetasjon.  

  



Lokalitet 152, Marikollen Ø; Gammel granskog, B verdi (6 daa). 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/ Terje Blindheim 24. 
september 2014 i forbindelse med vurdering av biologiske verdier knyttet til 
regulering av Marikollen idrettsanlegg. Lokaliteten er ikke tidligere avgrenset. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på den nord og østvendte 
ryggen sør for eksisterende hoppbakke. Grunnlendt mark på fattig berggrunn i 

bratt terreng med mindre hyller og bergvegger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er forholdsvis 
homogen med gran som klart dominerende treslag. Naturtypen er derfor gammel 

granskog, lavlandsutforming. I tillegg til grana er det er godt innslag av rogn og 
noe selje. Vegetasjonen er i hovedsak lyngdominert blåbærskog, men med svak 

lågurtvegetasjon med mye snerprørkvein i mindre søkk. Skogen er flersjiktet 
med liten til stor spredning og yngre skog er nå på vei opp i glenner hvor en del 
av grantrærne har gått over ende. Skogen er ikke veldig gammel, men området 

har en konsentrasjon av død ved av gran som er bakgrunnen for avgrensningen. 
Kontinuiteten i død ved er ikke lang. Nesten alle læger er av nyere dato, men 

noen få middels nedbrutte og sterkt nedbrutte læger finnes. Det er lite død ved 
av løvtrær. Det er få store gamle trær både av gran og løvtrær. Fattige 
bergvegger er tallrike i den bratte terrasseformede skoglia som lokaliteten 

utgjør. 

Artsmangfold: På død ved av gran ble det funnet granrustkjuke og rynkeskinn 

og hengelaven gubbeskjegg ble funnet i beskjedne mengder på noen tørrtrær av 
gran. Det ble lett etter markboende sopp i de rikere lågurtsøkkene, men ingen 
spesielle arter ble registrert. Det ble heller ikke funnet spesielle lav knyttet til de 

mange rognetrærne i området. Trærne er trolig for unge og det er få 
nærliggende lokaliteter med sjeldne lavarter som kan fungere som 

spredningskilder.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Mye av den døde veden skyldes mest trolig 
hogst i tilliggende bestand mot sør og øst. Det finnes gamle stubber spredt i 

området, men det er forholdsvis lenge siden siste hogst i dette området, noe 
som trolig skyldes at det er meget bratt.  

Fremmede arter: Ingen registrert. 

Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter faktaarkene gammel granskog og 

vurderes å være av lokal til regional verdi. Lokaliteten gis ut fra en føre var 

vurdering verdi som viktig (B verdi) området er lite, forholdsvis fattig og 

kontinuiteten i død ved er lav. Området har imidlertid en del død ved av til dels 

grove dimensjoner og med større konsentrasjoner enn det som er vanlig i 

landskapet. Det er også gjort funn av tre signalarter knyttet til eldre barskog. To 

av disse er rødlistet som nær truet. Potensialet for ytterligere rødlistearter 

knyttet til død ved vurderes som middels stort. Skogen er ikke negativt påvirket i 

nyere tid. 

Skjøtsel og hensyn: Det er ingen kvaliteter ved biotopen som trenger skjøtsel 

for å ivaretas eller videreutvikles. Fri utvikling med nydannelse av død ved og 

eldre trær er optimalt for de registrerte kvalitetene. For å unngå for store 

kanteffekter ved hogster i fremtiden er noe av ungskogen mot sør og øst 

inkludert i biotopgrensene.   



 

  

Figur 7. Øvre bilde viser utsnitt av lokalitet 152 på en av de noe rikere hyllene i skråninga. Nederst til venstre 
rynkeskinn (NT) og til høyre bispelue som ifølge Artskart ikke er kartlagt i Rælingen tidligere. 



Dam 
Naturtypelokalitet Marikollen (BN00011047) som ble kartlagt sist i 2002 ble 

besøkt og vurdert av BioFokus 10. juni 2014. Følgende beskrivelse er hentet fra 

Naturbase i august 2014:  

«Områdebeskrivelse innlagt av AHE den 08.11.2000: Lokaliteten består av et lite 

skogstjern/skogsdam der mye av vannspeilet ligger i skygge. Dammen er grunn og med 

steile kanter. Det er ikke fisk i dammen. Lokaliteten har forekomster av minst 2 

amfibiearter, hvorav en rødlistet (Gjerde 1997, Strand 2000). I disse undersøkelsene, ble 

dammen referert til som dam nr. “Ø 15”. Dokumenterte levesteder for rødlistede amfibier 

er svært viktige naturtyper og det er derfor viktig å bevare dammen intakt. Supplerende 

informasjon innlagt av AHE den 30.05.2002: Dammen ble oppsøkt 29.05.2002 av Arne 

Heggland. Utfyllingsarbeider har vesentlig forringet dammens østlige bredd, hvor en 

leire/jordfylling fra alpinanlegget nå grenser direkte mot dammen. Det har avleiret seg et 

tykt lag med sedimenter på bunn av dammen, og den ligger mer åpent for sollys enn før. 

Undersøkelsen viste at dammen fremdeles huser mye vanlig frosk. Lokalitetsverdien 

reduseres til viktig (fra svært viktig) pga. forringelsen, men lokaliteten vurderes 

fremdeles som en viktig naturtype.» 

Undersøkelsene i 2014 viser at dammen har marginale kvaliteter da den skygges 

ut, er lite produktiv og snart fylt opp av organisk materiale fra løvtrærne som 

står rundt. Fyllingen har ødelagt mye og det er forholdsvis lite areal med åpent 

vannspeil igjen. Dammen ligger skyggefullt til og er forholdsvis dyp og kald med 

mudderbunn. Noe død ved, for det meste av gran, ligger på kryss og tvers i- og  

Figur 8. Bilder av dammen i slalåmbakken som snart er i ferd med å gro igjen. Fotos: Ole Lønnve, 

BioFokus. 

over dammen. Vegetasjonen rundt dammen utgjøres av litt bjørk og Salix sp., 

samt sennegras og flaskestarr. Dyrelivet er sparsomt, men det ble registrert 

rumpetroll av padde (Bufo bufo). Ut over dette ble det kun funnet noen få 

individer av vannkalver (1-2 arter). Disse ble ikke bestemt til art, men det dreier 

seg høyst sannsynlig om vanlige arter. Lokaliteten vurderes derfor å ha lavt 

potensial for amfibier og virvelløse dyr knyttet til dammer. 

I tillegg til denne dammen, ble det også gjort undersøkelser i enkelte kulper i 

tilknytning til bekken som drenerer gjennom området. Det ble heller ikke her 

registrert andre amfibiearter enn padde eller gjort andre interessante artsfunn. 



Vår anbefaling i forhold til denne dammen, som ikke kan sies å ha veldig store 

naturfaglige kvaliteter slik den nå fremstår, er at det gjennom planprosessen 

legges til rette for å opprette en ny dam på et mer egnet sted. I figur 4 har vi 

angitt et område med nr. 0 som et potensielt sted for en ny dam, se bilde av 

området i figur 9. Her er det lysåpent, produktivt og enkelt å komme til for å 

grave ut, samt gjøre mindre restaureringstiltak på sikt. Det er også mulig å legge 

noen av bekkene som kommer ned i bunnen av slalåmbakken inn i dammen for å 

sikre en viss grad av gjennomstrømning. Årlig slått av engarealer rundt dammen 

ville vært meget positivt for biologisk mangfold. Dersom denne plassen ikke er 

mulig å bruke bør dammen legges til et lignende sted med noen lunde samme 

kvaliteter med tanke på jordsmonn, vegetasjon og lysforhold.  

 
Figur 9. Oversiktsbilde over område som vil være velegnet for å grave opp en kunstig dam. 

 

Langrennsløyper sørøst i planområde 
Sørøst i planområdet, rett sør for dagens idrettsanlegg, finnes i dag en 

eksisterende lysløype som er planlagt vesentlig oppgradert, se kart i figur 2 og 

typisk utforming av skogen i figur 10. Skogen er forholdsvis ensjiktet, høyreist 

og til dels ganske grovvokst. Blåbærvegetasjon er dominerende, men tilløp til 

fattig sumpskog finnes også på de flate områdene. Sumpskogene er delvis 

grøftet. Det går en rekke stier og mindre veier gjennom området i dag. De 

skoglige kvalitetene er ikke store nok til at området som helhet eller mindre 

delområder kan karakteriseres som viktige naturtyper etter DN håndbok 13. Det 

er lite død ved, grove trær og skogen er forholdsvis homogen med få 

gammelskogsstrukturer og elementer. Det er ikke gjort funn av sjeldne og trua 

arter. Området har imidlertid verdi på lik linje med all skognatur og de 

inngrepene som er planlagt ser ut til å være så omfattende at dagens kvaliteter i 

liten grad kan ivaretas innenfor rammene av et moderne langrenns anlegg. 

Løypene går for tett slik at kanteffektene fra løypene blir store og skogen vil 

trolig tørke ut selv om noen biter får stå igjen. Tiltaket vil derfor få en klar 

negativ konsekvens for skogverdiene i dette området lokalt.  



 
Figur 10. Skogområdet sørøst i planområdet hvor det er planlagt omfattende langrennstraséer er forholdsvis 
homogent og inneholder til dels storstammet og høyreist og åpen granskog med god sikt. Her finnes et stort 
nettverk av stier og veier. 

Som et avbøtende tiltak vil det være svært gunstig for mange arter om kantene 

på løypene kunne behandles med slått. Dette vil få frem en blomsterrik 

engvegetasjon som er gunstig for mange nektar- og pollenspisende arter. Bildet i 

figur 11 viser hvordan slik engvegetasjon fremstår i deler av området i dag. Det 

er optimalt om kantene består av naturlig skogsmark hvor kun trærne er fjernet 

og ikke bare kunstmark av påkjørte masser. Disse to alternativene gir ulik flora 

og den sistnevnte et langt større potensial for innspredning av fremmede arter, 

som f. eks. lupin som allerede sprer seg langs lysløypa. Om et slik avbøtende 

tiltak er mulig når moderne skianlegg skal bygges er usikkert, men bør hvertfall 

vurderes i en planfase.  

  

Figur 11. Bildene viser to eksempler på dagens situasjon langs to av løypene i området hvor det er 
planlagt nytt omfattende løypenett. Asfalterte rulleskiløyper vil bli breiere og vegetasjonsbeltet må i sin 
helhet ligge utenfor banen og kanskje også utenfor grøfter. 



Ringløype fra toppen av marikollen og mot Blystadlia 
Det er planlagt en ringløype for skigåing fra toppen av Marikollen og mot 

Blystadlia, se figur 1 og 2. Under befaringen av denne ble det ikke gjort funn av 

spesielle arter eller naturtyper. Mye av løypa går gjennom yngre skog og den 

eldre skogen har ikke spesielle kvaliteter som utmerker seg. Vi er ikke kjent med 

hvilket omfang en slik løype måtte ha, men de negative konsekvensene på 

naturen i form av direkte beslag, kanteffekter og økt trafikk øker med størrelsen 

på tiltaket. 

Brudalsveien 
Brudalsveien ble kartlagt i løpet av et par timer 10. juni 2014 og er ikke kartlagt 

i detalj. I tillegg ble veien befart 24. sept. 2014 sammen med representanter fra 

kommunen, Fylkesmannen og Grindaker. Etter første kartlegging ble det 

avdekket at veien/stien har til dels frodige 

blomsterrike kanter på det meste av strekningen 

fra skianlegget og inn til Ramstadsjøen. 

Vegetasjonen varierer langs traséen avhengig av 

grunnforhold, grøfting og veiens utforming. 

Generelt kan det sies at veien blir mer og mer sti 

jo lenger inn mot vannet en kommer. Stedvis er 

veien kunstig hevet og det renner og kanaliserer 

bekker som tidligere har rent fritt over mindre 

sletter med myr og sumpskog. Særlig i de indre 

delene er det ganske lenge siden det er gjort noe 

med veien/stien. Vegetasjon og bekker m.m. har derfor fått etablere seg og 

fremstår i dag som «naturlig» vegetasjon med arter som hører hjemme i disse 

omgivelsene. Urterik vegetasjon i ellers skogdominerte områder gir et verdifullt 

tilfang av nektar og pollen til arter som i deler av sin livssyklus er avhengig av 

slik mat. Mange arter er knyttet til trær og sopp og ofte død ved som larver, 

mens de har sitt voksenstadium som flyvende hvor de oppsøker nektar og 

pollenkilder. Intakte kantsoner som de som finnes langs denne veien er derfor 

verdifulle.  

Brudalsveiens funksjon i fremtiden 

I forbindelse med befaringen kom det frem flere ulike ønskelige formål for denne 

veien.  

 Oppgradering av veien for å tilfredsstille friluftslivet med tanke på lettere 

fremkommelighet for syklister, barnevogner, bedre skiløyper som krever 

mindre snø m.m. Det ble i denne sammenheng også nevnt en evt. 

påkobling av vei med veien som går til Setertjern, ca. 2 km i sørvestlig 

retning fra nordenden av Ramstadsjøen. 

 Hente vann fra Ramstadsjøen til bruk for snøproduksjon i skianlegget. 

Dette medfører nedleggelse av stor rørledning i veien. Denne må enten 

graves ned eller dekkes til med nye masser, evt. en kombinasjon av disse 

metodene.  

Figur 12. Bildet viser hvordan veien er 
bygd opp mot kanten av dalen og hvordan 
bekken går langs denne.  



 Ønske om skogsbilvei for å lette skogsdriften i området. 

Bygging av ny fullstandard skogsbilvei vil dekke alle behov som er nevnt over, 

men vil også gi ganske store naturinngrep. I partier må fjellknauser sprenges 

bort, det må lages fyllinger, veien må utvides i hele sin lengde fra 

Fjerdingbyputten og inngrepet vil berøre Ramstadslottet NR i større og mindre 

grad på litt ulike punkter langs veien. Det må også felles en god del skog langs 

veien. Store deler av den kantvegetasjonen som har etablert seg etter siste 

utbedring av veien vil bli berørt. Moderne veibygging tar plass og etterlater seg 

sår som det vil ta lang tid før gror. I områder med mange nye fjellskjæringer vil 

det ikke komme opp ny vegetasjon. Dagens vei/sti er også kunstig bygget, men 

landskapsinngrepene er langt mindre enn de en ny stor vei vil gi flere steder. 

Figur 14 nedenfor viser en kartoversikt over strekningen og viser noen bilder av 

hvordan det ser ut langs veien.  

Konsekvensene av en ny skogsbilvei er vanskelig å anslå, men det er helt klart at 

den vil være noe negativ da den båndlegger noe natur og ødelegger kantsoner 

som det vil ta lang tid før reetablerer seg, noe økt grad av fjellskjæringer og 

utfyllinger ikke alltid gir like god grunnlag for. Skissene for veien som er 

utarbeidet av Grindaker viser at det enkelte steder må sprenges og fylles ut slik 

at total bredde blir minst 20 meter. Befaringen i september viste imidlertid at en 

befaring under planleggingen er viktig for å kunne legge veien på en måte som gi 

minst mulig inngrep. Terrenget og eksisterende inngrep ga flere steder mulige 

alternativer for trasévalg. Det er uklart om det å legge en vannledning under 

veien vil gi en tilleggsbelastning på naturen. Dersom vannledningen krever 

ytterligere bredde, behov for utfyllinger eller lignende vil vannledningen isolert 

sett også gi en negativ konsekvens for naturmiljøet. I nedre del må jo også veien 

eller grøftene graves opp for å få ned ledningen.  

For å forbedre veien til friluftsbruk isolert vil en mindre vei av bedre standard 

enn dagens være tilstrekkelig. Det bør da være mulig å bruke mindre maskiner 

for å legge et nytt toppdekke innenfor den bredden veien har i dag. Om det også 

er mulig innenfor dagens bredde å kombinere nedleggelse av vannrør, og at det 

går an å kjøre på den med skogsredskaper som i dag, må besvares av andre 

med riktig kompetanse.  

Det bør vurderes hvorvidt det kan være en mulighet å hente vann fra f. eks. 

Øyeren. Her kan en rørgate stort sett graves ned i løsmasser og sporene etter et 

slikt inngrep vil være borte etter kort tid. Dersom det er aktuelt å bygge 

vannbasseng for snøproduksjon i tilknytning til Fjerdingbyputten bør 

konsekvenser av et slikt tiltak utredes særskilt.  

Dagens vei og sti, som holdes åpen med kantslått, vil helt klart være det beste 

alternativet for naturmiljøet. Det er imidlertid mange måter å bygge veier på i 

terrenget. Et skånsomt og ikke for breit alternativ vil trolig kunne bevare noe av 

den kantvegetasjonen som i dag finnes langs eksisterende sti og det kan legges 

til rette for å få opp ny. En full utbygging av høystandard skogsbilvei vil gi langt 



større og mer negative konsekvenser. Et avbøtende tiltak kan i denne 

sammenheng være å bygge en fullskala vei kun over en kortere strekning enn 

helt sør til Ramstadsjøen.  

 
Figur 13. Bildet viser intakt sumpskog i nordenden av Ramstadsjøen. En evt. skogsbilvei vil gå gjennom denne 
skogen for at større kjøretøyer skal kunne snu i enden av veien.   
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Figur 14. Viser kartutsnitt over Bruflatveien fra Marikollen idrettsanlegg og sør til Ramstadsjøen. 
Bildene viser ulike deler av strekningen som vises med piler på kartet. 



Fremmede arter 
Store deler av de åpne områdene knyttet til eksisterende slalåmanlegg, 

parkeringsplasser og deler av lysløypetraseene er bevokst med store mengder 

hagelupin og kanadagullris som begge er vurdert å ha svært høy risiko med 

tanke på spredning og negativ effekt på stedegen vegetasjon. Artene finnes i så 

store populasjoner i dette området at hvertfall kanadagullris, som er en effektiv 

vindspredt plante, vil spre seg til store tilliggende områder og begge vil spre seg 

effektivt i nærområdene. Begge artene danner tette tepper og fortrenger derfor 

de fleste andre planter og danner homogene bestand.  

Flytting og transport av masser er en av de største grunnene til spredning av 

fremmede arter. Bortkjøring av infiserte masser til nye områder som ikke har 

disse artene fører til ytterligere spredning. Det bør derfor legges vinn på å bruke 

eventuelle masser som skal flyttes på stedet. I etterkant av prosjektet bør det 

sees på mulighetene for å holde uønsket vegetasjon nede ved slått av plantene 

før de setter frø. I flere slalåmanlegg brukes også beitedyr for å holde 

vegetasjonen nede. 

 

Landskapsvurderinger og samla belastning 
Naturmangfoldloven sier at man skal vurdere den samlede belastningen på 

naturen av de tiltak som er planlagt gjennomført. I tillegg til ordinær 

skogbruksdrift og eksisterende stier og veinett, samt dagens omfang av 

slalåmløyper og skitraséer vil nye anlegg føre til tap av i første rekke ordinær 

skognatur. Det bør vurderes om det kan kompenseres for dette tapet ved å 

prioritere andre områder for lengre hogstomløp økt grad av lukkede hogster og 

opprette buffersoner rundt de registrerte naturtypelokalitetene. Det bør sikres at 

inngrep mot det større og sammenhengende gammelskogsområdet på Bjønnåsen 

blir så lite berørt som mulig for å hindre ytterligere fragmentering.  

Det er svært vanskelig å si om de samlede inngrepene er så store at spesielle 

natursystemer blir ødelagt helt eller delvis. Det er imidlertid lite trolig da 

arealene som skal benyttes ikke inneholder veldig spesielle naturkvaliteter. Det 

er ikke kjent rødlistede arter og området har ikke noen spesielt viktig funksjon 

for viltarter. Fokus på å få opprettet en ny dam på egnet sted og styrking av 

gammelskogskvaliteter i gjenblivende skog vil til en viss grad kunne bøte på en 

del av de planlagte tiltakene. De samla konsekvensene for naturen langs dagens 

sti/vei inn til Ramstadsjøen avhenger av hvilken type veiløsning som velges og 

delvis hvordan vanntilførselen for snøproduksjon ordnes.  

De tre registrerte naturtypelokalitetene har i utgangspunktet noe buffersoner 

inkludert i grensene. Lokalitet 37 og 151 har imidlertid potensial for å utvides for 

å styrke disse miljøene på sikt. 
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