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Ekstrakt 
Biofokus har på oppdrag fra 

Rælingen kommune ved Mari 
Ann Vinje kartlagt biologiske 

verdier langsmed Brudals-
vegen, samt områdene rundt 

Fjerdingbyputten. 
Utgangspunktet for kartleg-

gingen er en planlagt oppgr-
adering av Brudalsveien, 

samt vurdering av 

konsekvenser knyttet til to 
alternative vannforsyn-

ingsveier til Marikollen 
skisenter.  Konsekvensene 

for neddemming av 
Fjerdingbyputten med 

omgivelser er vurdert som 
store negative, mens de 

negative konsekvensene av å 

hente vann fra Ramstadsjøen 
er vurdert noe mindre 

negative. 
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Innledning 
 

Bakgrunn 

Rælingen kommune sitt arbeid med å oppgradere Marikollen skianlegg er per 

2015 i full gang. Alpinbakken skal utvides og det er planlagt et nettverk av 

skiløyper i tilknytning til bakken (Figur 1). Både bakken og langrennstraseer skal 

forsynes med kunstsnø og til det trengs det store mengder med vann. Rælingen 

kommune har i denne sammenheng spurt BioFokus om å utrede konsekvensene 

på naturmiljøet for to alternative vannkilder. I tillegg ønsker kommunen en 

uavhengig vurdering av de biologiske konsekvensene ved å oppgradere 

Brudalsveien til skogsbilveistandard helt inn til Ramstadsjøen. 

 
Figur 1. Planlagte tiltak rundt Marikollen skianlegg per 2014 (Grindaker landskapsarkitekter). 

Oppdrag og beskrivelse av alternative tiltak 
BioFokus har på oppdrag fra Rælingen kommune ved Mari Ann Vinje kartlagt 

området fra Marikollen langs Brudalsveien og nærliggende områder sørover til 

Ramstadsjøen, samt området rundt Fjerdingbyputten i Rælingen kommune. 

Hensikten med denne kartleggingen har vært å avdekke hvilke naturverdier som 

finnes for å kunne vurdere konsekvensene av mulige tiltak. Arbeidet har ikke 

vært del av en ordinær KU prosess og det foreligger ikke noe 0-alternativ eller 

noe planprogram som klart definerer arbeidet som skal utføres i forhold til natur 

og miljø. Vi har imidlertid valgt å følge termene for konsekvensutredninger i 

denne rapporten. Som basis for våre vurderinger har vi valgt som 0-alternativ at 



arealene vi vurderer i fremtiden behandles som i dag innenfor Markalovens 

forskrifter om hogst av skog og tilrettelegging.  

I et notat fra Rælingen kommune fra 2015 er de mulige tiltakene presisert og 

beskrevet som følger (utdrag):  

Alternativer som skal vurderes for vannforsyning til bruk for snøproduksjon i skianlegget 

(se eget skriv for en mer detaljert beskrivelse): 

1. Hente vann fra Ramstadsjøen. Dette medfører nedleggelse av en stor rørledning i 

veien. Denne må enten graves ned eller dekkes til med nye masser, eventuelt en 

kombinasjon av metodene. Det må etableres en pumpestasjon som pumper 

vannet til Marikollen. Dette krever at vegen oppgraderes til skogsbilvegstandard, 

men det vil i tillegg medføre et større anleggsbelte; minimum ti meter på utsiden 

av veibredden. 

2. Hente vann fra Fjerdingbyputten. Dette medfører en oppdemming av putten som 

demmer opp et magasin av ønskelig volum. Magasinbehovet er foreløpig satt til 

100 000 m3 og en 500 mm selvfallsledning ned til pumpehuset. Det vil også 

medføre at den eksisterende vegtraseen må flyttes lenger øst på planområdet. Se 

egne kart for en tenkt avgrensning av dammen og planområdet.  

Kommunen ønsker at vegtraseen til Ramstadsjøen uavhengig av dette skal vurderes med 

tanke på at planforslaget legger opp til at veien skal oppgraderes til skogsbilvegstandard 

(se trassetegninger for dette). Planforslaget tar utgangspunkt i at vegen ikke skal berøre 

Ramstadslottet naturreservat og ønsker derfor en vurdering av hvilke betydning det vil 

ha for de øvrige områdene som dermed vil måtte endres.  

Konsekvenser av oppgradering til skogbilvegstandard og nedlegging av rørledning i veien 

inn til Ramstadsjøen, samt oppdemming av Fjerdingbyputten for de registrerte 

naturverdiene skal vurderes. Det ønskes også en beskrivelse av eventuelle avbøtende 

tiltak som kan redusere uønskede konsekvenser.  

Det står også i kontrakten at BioFokus skal gjøre en vurdering av Fjerdingbyputtens evne 

til å oppnå vanndirektivets målsetting om god økologisk og kjemisk tilstand innen 2021 

ved en gjennomføring av en oppdemming. Fjerdingbypytten ligger i vannforekomst 002-

3224-R. Tilløpsbekker Svellet over marin grense. I det videre planarbeidet må det 

vurderes hvilken innvirkning det kan ha på vannforekomsten å benytte Fjerdingbyputten 

som vannkilde til snøproduksjonsanlegget. BioFokus må vurdere hvilken innvirkning 

tiltaket vil ha på vannforekomstens tilstand og om denne forringes. 

Avgrensningen av planområdet kan sees av figur 2 og 3 nedenfor. Vurderingene 

av Selve Brudalsveien er gjort i tre deler som kan sees røde klammer i figur 2.  



 
Figur 2: Bildet viser de to foreslåtte alternativene for tilførsel av vann til snøkanoner. Blå linje viser 

tilførselsledning etter planen. De røde klammene med angitt med sør, midtre og nord angir delstrekninger som 
er brukt i verdi- og konsekvensvurderingene. 

sør 

Midtre 

Nord 



 
Figur 3: Stiplet linje viser planområdet ved Fjerdingbyputten inkludert oppdemming av putten. 



Metode 

Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldloven (Miljøverndepartementet 2009) legger føringer for hvor hvordan naturens 

mangfold skal hensyntas 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.  

 

§ 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. 

 

Kartlegging 

Området ble befart 25.06.2015 av BioFokus ved Terje Blindheim og John Gunnar 

Brynjulvsrud. Ole Jørgen Lønnve (BioFokus) har befart området ved 

Fjerdingbyputten 19.06.2015. Det ble gjennomført en befaring av området 

sammen med Grindaker, kommunen og Fylkesmannen 24. september 2014. 



Brudalsveien fra Marikollen til Ramstadsjøen ble kartlagt. Dette inkluderer 

områdene rundt tilløpet i nordenden av Ramstadsjøen, samt områdene rundt 

Fjerdingbyputten. Ferskvannsundersøkelser i Ramstadsjøen er ikke blitt utført. 

Alle arter er lagt inn i BioFokus Artsfunnbase og vil bli tilgjengelig i 

Artsdatabankens Artskart. Registrerte naturtyper er dokumentert/oppdatert og 

vil bli oversendt til Fylkesmannen for innleggelse i Naturbase.  

Det har ved denne befaringen ikke vært særlig fokus på moser og lav da det ville 

kreve en ekstra dag dedikert til dette, men karplantefloraen vurderes som godt 

undersøkt. Potensialet for å finne sjeldne/truete lav- og mosearter vurderes 

generelt som lavt.  

Det ble inventert etter insekter, amfibier og andre småkryp i og rundt 

Fjerdingbyputten den 19. juni. Insekthåv ble benyttet til innsamling av arter 

rundt putten, mens stangsil ble benyttet for innsamling av arter i putten. 

Værforholdene ble ugunstige utover dagen, bl.a. med en regnbyge, som satte 

visse begrensninger på innsamlingen rundt putten. 

Dette notatet gir på ingen måte en fullstendig oversikt over hva som finnes av 

arter innenfor det undersøkte området. Derimot skal den gi et godt innblikk i 

hvilke naturkvaliteter som finnes langs veien og undersøkelsene er tilstrekkelig 

gode for å verdivurdere naturtyper og natur generelt. 

Ut over undersøkelsene som ble utført av BioFokus i 2014 (Blindheim og Lønnve 

2014) og tidligere kartleggingen av Fjerdingbyputten kjenner vi ikke til 

systematiske kartlegginger som er gjort innenfor undersøkelsesområdet. Ingen 

spesielt forvaltningsinteressante arter er dokumentert fra området i Artskart. 

 

Utvelgelse og verdisetting 

Metoden for utvelgelse og verdisetting av lokaliteter følger DNs håndbok 13, revidert 

utgave (Direktoratet for Naturforvaltning 2007). Følgende kriterier er viktige ved 

utvelgelse av viktige naturtyper: 

 Naturtypers sjeldenhet nasjonalt og lokalt  
 Forekomst av viktige nøkkelelementer 

 Viktige forekomster av signalarter eller rødlistede arter. 
 Områdets topografiske og geografiske plassering. 

 Områdets evne til å fylle en funksjon for bevaring av biologisk mangfold. 
 

Systemet for verdisetting har tre verdikategorier: Svært viktig – A, Viktig – B, Lokalt viktig 

– C. DN gir følgende kriterier for rangering av lokaliteter innen en naturtype: 

 Størrelse og velutviklethet 
 Grad av tekniske inngrep 

 Forekomst av rødlistearter 
 Sjeldne utforminger (nasjonalt og regionalt). 



 

Metodikken for konsekvensutredning i Håndbok 140 har et eget system for verdisetting av 

areal. Her blir alt areal (også det som ikke har spesielle naturkvaliteter) verdisatt etter en 

egen trinnløs skala, evt. 5-delt skala. 

Konsekvensvurderinger 

Metoden for konsekvensutredningen baseres på Statens Vegvesen sin Håndbok V712 

«Konsekvensanalyser» (Statens Vegvesen 2014). Håndboka er revidert fra den gamle 

Håndbok 140. Metoden beskrives forenklet her: 

Sentralt i vurdering og analyse står tre begreper; verdi, omfang og konsekvens. 

 Med verdi menes hvor verdifullt et område, et miljø, eller en forekomst er. 

 Med omfang menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for 

de ulike områdene og miljøene, og graden av denne endringen. 

 Med konsekvens menes en avveining mellom de fordeler og ulemper tiltaket vil 

medføre. 

Metodikken for å vurdere konsekvensen av alternativene for et fagtema går igjennom 

følgende trinn: 

1. Influensområdet deles inn i miljøer/områder som er relevante for fagtemaet. 

Områdene beskrives ut fra tilgjengelige data og eventuelle nye registreringer. De 

verdivurderes deretter ut fra et gitt kriteriesett. For naturmiljø er dette definert i 

Håndbok 140, men bygger i stor grad på DN-håndbok 13. 

2. Deretter gjøres en vurdering av omfanget av endringer det aktuelle tiltaket antas å 

medføre for de ulike delområdene. Endringene vurderes i forhold til 0-alternativet 

eller referansealternativet (det vil si hvordan situasjonen ville være uten 

gjennomføring av tiltaket). For naturmiljø er det definert et kriteriesett for vurdering 

av omfang i Håndbok 140.  

3. Konsekvensen for hvert miljø/område fastsettes ved å sammenholde områdets 

verdi med omfang et av tiltaket. Dette gjøres ved hjelp av konsekvensvifta, se figur 

4. 

4. I den grad tiltaket berører flere områder/miljøer gjøres det til slutt en samlet 

vurdering av konsekvens for det aktuelle fagtemaet. 

Alle trinn i prosessen skal dokumenteres og begrunnes, slik at den blir mest mulig 

etterprøvbar. 



 
Figur 4: Konsekvensmatrise (Fra Statens Vegvesen 2014). 

 

Planområde 

Planområdet som konsekvensene skal vurderes innenfor er satt ganske snevert 

rundt de tiltakene som skal utredes. For en smal veistrekning med 

planområdegrenser som ligger noen få meter utenfor dagens vei vil følgelig 

omfanget av planlagte tiltak bli svært store sett i forhold til planområdets areal. 

Vi har derfor valgt å se litt bort fra planområdet for veien sin del og vurdere 

omfang verdi noe mer skjønnsmessig for å få frem noe sammenlignbare 

vurderinger som er gjort for de øvrige områdene.  

  



Naturverdier 

Naturgrunnlag og kunnskapsstatus 

Hele undersøkelsesområdet består av fattige berggrunnstyper av gneis som 

dominerer det meste av Østmarka. Området ligger i sin helhet over marin 

grense. Konvekse partier med tynnere løsmasser har forholdsvis fattig 

vegetasjon, mens det i forsenkninger og bratte skråninger med større 

konsentrasjoner av utvaskede mineraler, har rikere vegetasjon enn ellers i 

landskapet.  

Brudalen består i hovedskap av skogsområder med innslag av partier med 

våtmark, sump, smådaler, skrenter, ur og bekkedrag. Skogarealet (med unntak 

av Ramstadslottet naturreservat) er stort sett i aktiv bruk i skogbruks-

sammenheng og det dominerende treslaget er gran. Store deler av området er i 

bruk som friluftsområder.  

Brudalsvegen 

Brudalsveien strekker seg fra Marikollen til Ramstadsjøen, og er per i dag en 

felles driftsvei for flere skogeiendommer i området. De første 800 m fra 

Marikollen har skogsbilveistandard, men sørover mot Ramstadsjøen har «veien» 

varierende kvalitet og fra 2-4 meters bredde (Figur 5). Veien går i all hovedsak 

gjennom skogsområder hvorav mesteparten er hogstpåvirket, og det fins i tillegg 

partier med bl.a. engvegetasjon, myr og sumpskog. Generelt sett har veien 

frodige blomsterrike kanter som varierer i forhold til bl.a. grunnforhold, grøfting, 

og eksponering. Det renner en bekk langsmed store deler av veien som stedvis 

krysser under veien. Langsmed bekken fins partier med frodig kantvegetasjon 

med dominans av arter som bl. a. strutseving og turt.  

Planområdet til Brudalsveien er i kommuneplanen avsatt til LNF- formål.  

 

 



 

 
Figur 5. Eksempler på veistandard på brudalsveien fra nord til sør. Øvre bilde viser veien i nord slik den ser ut 

opp til Fjerdingbyputten, mens det nedre bilde viser «veien» slik den ser ut nær Ramstadsjøen. Stedvis går 
veien inntil bekk som trolig ble flyttet noe på når Fjerdingbyveien ble utbedret sist for en god del år tilbake. 

Ramstadsjøen 

På nordøstre side av Ramstadsjøen har et område status som statlig sikra 

friluftsområde (ID: FS00001739). I forbindelse med befaring ble det 

dokumentert en naturtypelokalitet (gammel fattig sumpskog med lokalitetsnavn 

Ramstadsjøen NV) som er lagt til i Naturbase. Lokaliteten er vurdert som lokalt 

viktig (C- verdi). I nordenden av vannet ligger et våtmarksområde som trolig er 

en viktig viltbiotop/hekkeområde. Ramstadsjøen i sin helhet ligger innenfor 

verneplan for Oslomarksvassdragene (ID: 006/1). 

Fjerdingbyputten 

På vestsiden av Brudalsvegen ligger naturtypelokalitet Fjerdingbyputten. Denne 

er tidligere vurdert som lokalt viktig- C- verdi, med naturbase ID: BN00011046. 

Se avgrensning av naturtype og områder berørt av potensiell oppdemming i 

Figur 16. 

Ramstadslottet naturreservat 

Over en strekning på 1,15 km går veien langs grensen til Ramstadslottet 

naturreservat (ID: VV00001504) (Figur 6). Grensemerker står enkelte steder 

langs veien og det er usikkert hvorvidt grensen går i veikant eller litt fra veien 

enkelte steder. Langs et myrparti som ligger vest for veien følger vernegrensen 

vestsiden av myra og er ikke i kontakt med veien.  



 
Figur 6. Avgrensningen av Ramstadslottet naturreservat er vist med grønn strek, mens den blå streken angir 
grensen mot Brudalsveien. Nordlige del av Ramstadsjøen vises som et smalt vann i sør. Kart fra Naturbase.no. 

Beskrivelse av delstrekninger 

Nedenfor presenteres registrerte naturtypelokaliteter i undersøkelsesområdet, 

samt en oversikt over naturkvaliteter langs Brudalsveien på strekningen fra 

Marikollen til Ramstadsjøen. 

Stedfestingen i beskrivelsen nedenfor er hentet fra plan og profilkart levert av 

Grindaker AS Landskapsarkitekter, og beskriver antall meter langs Brudalsveien 

fra start av planområdet ved Marikollen til slutt ved Ramstadsjøen. Disse plan- 

og profilkartene kan fås ved henvendelse til kommunen. Se figur 2 for et 

overblikk over strekningen og hvordan de tre delparsellene som er vurdert 

separat er inndelt. 

Fra parkeringsplassen ved Marikollen stiger veien moderat opp til 

Fjerdingbyputten. Strekningen har rimelig god skogsbilveistandard. Veien er 

omkranset av i hovedsak yngre skog og urterike kanter. 

Fjerdingbyputten (figur 2, 3, 7, 16) ligger ca. 600 meter fra Marikollen og her er 

det avgrenset en naturtypelokalitet med intakt lavlandsmyr i mosaikk med dam 

og gammel sumpskog (ID: BN00011046). Under befaring ble det påvist 

naturkvaliteter som gir grunnlag for oppjustering av verdien fra lokal verdi til 

verdi viktig (B verdi) (se vedlegg 1) og grensene for lokaliteten ble noe justert.  



 
Figur 7: Bildet øverst viser Fjerdingbyputten og bildet under viser tilhørende våtmarksområde til 
Fjerdingbyputten. Foto: Ole J. Lønnve og J.G. Brynjulvsrud. 

 

 



Lenger inn fra ca. 1650 m ligger et område med grøftet, fattig gransumpskog på 

vestsiden av veien. Fra omtrent 1750 m og drøye 1,1 km inn går grensen til 

Ramstadslottet naturreservat mer eller mindre langs Brudalsveien (figur 8). 

Langs denne strekningen, sør for Olaputten, ved ca. 2050 m ligger en 

ballblomeng på vestsiden av veien (figur 9). Her kommer også en liten bekk inn 

fra vest. Etter omtrent 2100 m går veien i en drøyt 100 m lang kløft/liten dal 

med bratte skråninger på begge sider (figur 10).   

 
Figur 8: Viser naturvernområde Ramstadslottet (rød skravering) og verneplan for Oslomarksvassdragene (blå 
ruter) og Statlig sikra friluftsområde (blå skravering) (Miljødirektoratet 2015). 



 
Figur 9: Bildet viser ballblomeng like ved Brudalsveien helt på grensen til reservatet i nord. Foto: J.G. 
Brynjulvsrud.  



 
Figur 10: Øvre bilde viser Brudalsveien med bratte skrenter på hver side og frodig kantvegetasjon. Nedre viser 
steinur like ved avgrensingen til Ramstadslottet naturreservat. Foto: J.G. Brynjulvsrud 



 

I vestskråningen ved 2800 m er det rike sig med innslag av lågurteng dominert 

av liljekonvall, skogstjerne og snerprørkvein. Her fins også vekselfuktig 

skredmark og noe rikere li med bl.a. vårerteknapp, hvitbladtistel, storkonvall, 

skogfiol, blåveis, teiebær, skogvikke og hassel. Etter dette partiet og ned til 

Ramstadsjøen er det frodige veikanter med arter som maiblom, skogstorkenebb, 

sløke, engsnelle, skogsnelle, ormetelg, engsoleie, enghumleblom, bekkeblom, 

mannasøtgras, bleikstarr, gråstarr, skogsalat, linnea og skogvikke. Grønsko ble 

registrert på død ved like ved veien. Dette er en art som ofte forbindes med 

gammel skog. På de indre delene av veien er det lenge siden det har blitt utført 

noen form for utbedring, og dette resulterer i at kantsoner, bekker m.m. som har 

etablert seg i disse områdene fremstår som naturlige.   

Øst for tilløpet til Ramstadsjøen ligger et større våtmarksområde med tilhørende 

ugrøftet sumpskog med gran som dominerende treslag. Sumpskogen er 

avgrenset som naturtypelokalitet Ramstadsjøen NV (figur 11, 12) og vurdert som 

lokalt viktig- C- verdi (se vedlegg 2). På østsiden av tilløpet er det i skråningen 

vekselfuktig, overrislet eng med arter som fagerklokke, blåveis, bleikstarr, 

snerprørkvein, enghumleblom, tepperot og knollerteknapp. Rundt nordenden av 

vannet er det et åpent område med fattig-intermediær myr med arter som 

blåtopp, tepperot, sveltull bukkeblad, stortranebær, melkerot, frynsestarr, men 

også arter som hører til intermediære-rike vegetasjonstyper som myrklegg, 

gulstarr og særbustarr. Nordenden av vannet er grunt flere hundre meter ut og 

er trolig en viktig viltbiotop, spesielt med tanke på fugl (figur 13). Det ble 

registrert andefugl med unger under befaring. 

 
Figur 11: Viser avgrensingen til Ramstadsjøen NV (grønt polygon) i forhold til Ramstadsjøen. Rød stiplet linje er 
tursti. 



 
Figur 12: Viser deler av sumpskogen. Foto: J.G. Brynjulvsrud 

 
Figur 13: Viser nordenden av Ramstadsjøen med våtmarksområde. Foto: J.G. Brynjulvsrud 



Oppsummerende om naturverdier 
Planområdet er dominert av skog i ulik alder og med vekslende vegetasjon fra 

fattige til noe rikere skogtyper. Ramstadslottet naturreservat har sin avgrensning 

langs veien over en strekning på ca. 1,1 km, og naturtypelokalitetene 

Fjerdingbyputten og Ramstadsjøen NV ligger er registrert som prioriterte 

naturtyper med henholdsvis verdi som viktig (B verdi) og lokalt viktig (c verdi). 

De to sistnevnte er våtmarksmiljøer som utgjør verdifulle biotoper for mange 

arter.  

Myrområder har mange viktige funksjoner for det biologiske mangfoldet. Mange 

arter er direkte tilknyttet myr, bl.a. torvmoser, en rekke karplanter, insekter og 

mange fuglearter. Myra har en viktig funksjon som vannmagasin og hindrer 

uttørring av bekker og elver, og i tillegg en renseeffekt på vann pga. lang 

oppholdstid. Intakte lavlandsmyrer i innlandet er under arealpress fra landbruket 

og/eller befolkningstetthet i denne regionen og er generelt ømfintlig for inngrep 

(Direktoratet for Naturforvaltning 2007).  

Store deler av strekningen langs Brudalsveien har frodige, blomsterrike veikanter 

som varierer fra relativt fattig kantvegetasjon til rikere sig og skredmark. Slike 

urterike soner i områder som ellers er dominert av skog er verdifulle områder for 

insekter som er pollen og nektarspisende i deler av sin livssyklus. På lengere 

partier langs veien går det i dag bekkeløp som har frodig kantvegetasjon med bl. 

a. strutseving. Bekken er nok påvirket etter flere oppgraderinger av veien, men 

fremstår i dag som godt etablert og med mye de samme økologiske funksjonene 

som mindre bekker i et hvert skoglandskap har.  

Tabell 1. Delområder / delmiljøer med verdibegrunnelse og KU-verdi 

Navn Verdibegrunnelse «KU»-verdi 

Fjerdingbyputten Hele den avgrensete naturtypen inkludert 
myr, åpent vannspeil og skog langs bekk. 

Naturtype med B verdi. Viktig fnksjons-
område for fisk, amfibier og invertebrater. 

 
                                                     

                 ▲ 

Brudalsveien, nordre del 
(1,1 km)  

Gjelder veien fra Marikollen og inn til 
veien møter bekken fra Olaputten. Mye av 
strekningen har yngre skog og forholdsvis 

påvirket skognatur inn mot veien. Av 
delstrekningene langs Brudalsveien 
vurderes derfor denne strekningen å den 
laveste verdien (liten verdi). 

                        
 
   ▲                                                                                                                                                                       

Brudalsveien, midtre del 
(1,52 km) 

Denne midtre strekningen av 
Brudalsveien har variert preg, stedvis 

med eldre naturskog langs veien og 
stedvis yngre skog. Større deler av 
strekningen har bekkeløp langs veien 

med variert fuktvegetasjon, innslag av 
myr og sumpskog. Verdien vurderes 
derfor som noe høyere enn den nordre 
delen (liten-middels verdi). 

                        

 
      ▲                                                                                                                                                                       

Brudalsveien, søndre del 
(530 m) 

De søndre 530 meterne av Brudalsveien 
går gjennom en markert dal med bratte 

sider både øst og vest for veien. Her er 
skogen forholdsvis intakt på begge sider 
uten nyere hogstinngrep. Vegetasjonen er 

til dels rik, det finnes noe død ved og 

                        

 
        ▲                                                                                                                                                                       



Navn Verdibegrunnelse «KU»-verdi 

løvtreinnslag, samt ur, berg og rasmark. 
Verdien er derfor vurdert til noe under 
middels, høyeste verdi for de tre 

delstrekningene av veien.  

Sumpskog ved 

Ramstadsjøen 

Hele den avgrensete naturtype  
                                                     

           ▲ 
Våtmarksområder i 
Ramstadsjøen 

Myrvegetasjon, helofytt vegetasjon og 
langskuddsvegetasjon (begrenset) fra 
enden av veien og ca. 500 meter sørover 

i Ramstadsjøen. Ingen spesielle arter er 
registret, men området vurderes å ha en 
funksjon for våtmarksfugl, øyestikkere og 

andre ferskvannstilknyttede invertebrater, 
samt noen karplanter knyttet til myr og 
grunne vann. Verdien vurderes derfor 

som middels høy. 

                        

 
         ▲                                                                                                                                                                       

 

Konsekvensutredning 

Påvirkning / Omfang 

De foreslåtte tiltakene vil, dersom de gjennomføres, påvirke naturmangfoldet 

innenfor plangrensene på ulike måter. Nedenfor beskrives påvirkningen på 

naturmiljøet for hvert av tiltakene. 

Fjerdingbyputten 

Omfanget av påvirkning er for Fjerdingbyputten sin del avhengig av hvilken 

løsning som velges for tilførsel av vann til snøkanonanlegg. Veien i seg selv vil 

trolig ikke være noen trussel mot de registrerte kvalitetene. Det samme gjelder 

om vann velges tilført fra Ramstadsjøen. Velges alternativet med å hente vann 

fra Fjerdingbyputten ved å lage en tre meter høy dam litt nord for myrområdet 

vil alle naturkvaliteter slik de forefinnes i dag bli borte. Et slikt tiltak vi i sin 

helhet ødelegge en prioritert naturtype med verdi som viktig (B verdi), inkludert 

myrområder, vann med fisk og amfibier, en intakt gytebekk og tilhørende 

sumpskogspartier. Omfanget er med andre ord stort og negativt for denne 

lokaliteten om dette alternativet velges.  

Oppgradering av Brudalsveien til skogsbilvegstandard 

Brudalsveien har per i dag status som tur/driftsvei. Foreslått tiltak er 

oppgradering av veien til skogsbilvei-standard klasse 4, som har en minimum 

veibredde på 4 meter inkludert veiskulder. Veien skal fungere som skogsbilvei 

om sommeren og skiløype i vinterhalvåret. Den totale bredden på veien vil være 

større i områder hvor det kreves fylling.  

Nordre del, 1,1 km fra Marikollen 

Veien fra Marikollen og opp til Fjerdingbyputten antas å oppfylle kravene til 

skogsbilveistandard klasse 4 og det vil her ikke være behov for videre 

oppgradering. Fra Fjerdingbyputten og ca. 600 meter sørover til veien møter 



bekken fra Olaputten er naturen forholdsvis påvirket etter hogster og litt 

modifisering av dagens vei. Veien er allerede forholdsvis bred, kantene mot 

skogsmarka er forholdsvis slake og det er stort sett fattig vegetasjon og ingen 

bekker eller våtmark på denne strekningen. Dersom veien bygges skånsomt med 

minimal bruk av arealer utenfor veilegemet i byggefasen bør det være mulig å 

oppgradere veien hit uten at det negative omfanget for naturmiljøet blir veldig 

stort. Dersom det trengs en bred sone langs hele veien for å få veien bygget vil 

dette føre til et direkte arealtap av ordinær skogsvegetasjon. 

Denne delen av veien passerer Naturtypelokalitet Fjerdingbyputten som er 

vurdert som en viktig (B verdi). Dagens vei grenser til området og det antas at 

en forlengelse av denne ikke medfører noen forringelse av myr og 

våtmarksområdet som er avgrenset.  

Midtre del, 1,1 – 2,6 km fra Marikollen 

I overgangen mellom nordre og midtre delområde, der dagens sti møter bekken 

fra Olaputten, vil det komme en større fylling og bekken må legges i rør herfra 

og et stykke sørover. Generelt vil det antakelig bli en del bekkelukking eller 

flytting av bekk på dette midtre delstrekket da bekken går langs veien mange 

steder. Stedvis må det trolig skytes ut trasé i fjell og det vil derfor bli tap av 

både skogsareal, bekkemiljøer og til dels våtmark der det må lages fyllinger for å 

øke bredden på dagens vei. Det er planlagt møteplasser hvor veibredden blir 

betydelig bredere, hvorpå det direkte arealtapet blir større.  

På en strekning over ca. 900 meter (fra ca. 1750-2600 m på plantegningene) går 

dagens vei langs vernegrensen de første 700 meterne, mens et sumpskogsparti 

skiller veien fra grensen de siste 200 meterne, før veien går inn i den siste kløfta 

før Ramstadsjøen. Avstand mellom vernegrense og dagens vei/planlagt vei varier 

ellers fra 0-12 meter og har også den samme vekslende avstanden til bekkeløp 

(Figur 14 under). Forutsetningen for våre vurderinger er at verneområdet ikke 

skal berøres. I de partiene hvor det er liten plass til vei øst for vernegrensen vil 

det her måtte sprenges vekk til dels mye fjell eller mindre daler hvor det går 

bekk i dag må fylles igjen og bekken legges i rør eller flyttes (figur 14).  

 
Figur 14. Kartet til venstre (2150-2250 meter) viser parti hvor dagens vei går tett inn til vernegrensen (grønn 

strek). Kartet i midten viser et utsnitt litt lenger nord (1950-2050) som viser en avstand mellom dagens vei og 

vernegrense på 8-10 meter. Kartet til høyre viser et utsnitt fra Grindaker sin planskisse for veitrasé fra samme 

område (1950-2250 meter). Her ser vi at planlagt vei i partier vil komme i konflikt med 
vernegrense/eiendomsgrense som vises med rød strek og med bekkekløp. 



 
Figur 15. Parti av dagens vei som går gjennom et forholdsvis trangt skar der grensen til verneområdet går helt i 
veikanten, se grensestolpe i forgrunnen.  

Søndre del, 2,6 km – Ramstadsjøen 

Den sørligste delen av veien skal gå gjennom en forholdsvis trang kløft/dal hvor 

halve lengden av dette delstrekket går tett inntil verneområdet. I den delen av 

kløften som grenser til verneområdet vil veien flere steder måtte sprenges til 

dels langt inn i fjell øst for dagens vei. På østsiden av veien er det til dels rik 

vegetasjon, innslag av lauvtrær og noe død ved der hvor det er noe jordsmonn 

og ikke bart fjell. Arealtapet av slik vegetasjon vil være betydelig og avhenger av 

hvor mye fjell som må sprenges for å få anlagt veien. Det er sannsynlig at 

eksisterende kantsoner ikke vil kunne erstattes da ny veiskjæring vil være av en 

helt annen kvalitet enn dagens.  

Våtmark ved Ramstadsjøen 

Sumpskog ved Ramstadsjøen 

Vest for enden av veien ligger en intakt, ugrøftet sumpskog som vil bli til dels 

kraftig berørt av planlagt vei og dens fyllinger. Her vil arealtapet av en prioritert 

naturtype være betydelig og fyllingen vil trolig gå ut over områdets naturlige 

vannbalanse og med det skade sumpskogskvalitetene.  

Våtmarksområder i Ramstadsjøen 

Åpen myrflate av fattig-intermediær type mellom enden av vei og Ramstadsjøen, 

samt flytemyr, helofyttvegetasjon og åpent grunt vann utover i Ramstadsjøen vil 

bli påvirket i første rekke av vannledning som må legges 700 meter ut over 

Ramstadsjøen på et dyp som hindrer at isdannelser i vannet kan ødelegge 

ledningen. Dersom det er mulig å anlegge ledningen utelukkende ved å bruke 

myra og vannet som anleggsområde vil det være mulig å legge ned røret ved å 

grave en grøft på 2-4 meters bredde som fylles igjen med de samme massene 

som er fjernet. Dersom landarealene på kantene av den lange bukta må brukes 

vil dette medføre hogst av store arealer og kantsonene til vannet slik de fremstår 

i dag vil bli sterkt forringet. Det antas at hvertfall våtmarksmiljøet i vannet kan 

reetableres forholdsvis raskt etter et slik inngrep, mens det for myrområdene 

nær land vil ta lengere tid. Omfanget av inngrepet vil variere fra middels til stort 



avhengig av hvordan tiltaket blir løst rent teknisk. Det å grave opp 700 meter 

med vann og våtmark som tidligere ikke er påvirket må generelt sett vurderes 

som et stort inngrep. Ved bygging av skogsbilvei kan de øvre delene av myra bli 

påvirket av veien. Dersom veien skal fylles opp i så stor grad som planlagt vil 

fyllingen kunne komme til å dekke en ganske stor del av myrarealet ned mot 

vannet. Generelt for veibygging gjennom Brudalen gjelder at bredden på 

inngrepet mange steder i stor grad vil være langt større enn bredden på ferdig 

veilegeme inkludert eventuelle fyllinger. Å bygge vei gjennom så pass vanskelig 

terreng vil ofte ta stor plass slik at arealtap og biotopreduksjon derfor vil være 

større enn det som kommer frem av anleggsskissene som i dag foreligger.  

 

Konsekvensvurderinger 
Verdi, omfang og konsekvenser av ulike tiltak på de forskjellige delområdene er 

presentert i tabellen nedenfor (Tabell 2). De foreslåtte tiltakene vurderes opp 

mot dagens situasjon som innbefatter bruk og vern i henhold til 

markaforskriften. 

Tabell 2. Oversikt over verdi, omfang og konsekvens for ulike tiltak. Konsekvensgraden er beregnet ut fra 

konsekvensvifta vist i Figur 4. Nordre, midtre og søndre del av brudalsveien referer til inndeling vist i Figur 2. 

Delområde Verdi og omfang Konsekvens 
Fjerdingbyputten - 

neddemming 

Verdi: Intakt intermediær myrflate, ferskvann med 

fisk og amfibier, intakt gytebekk og sumpskog 

vurderes å har stor verdi på KU skalaen. 

Omkringliggende bakggrunnsnatur Liten verdi. 

 

Omfang: Neddemming av hele biotopen og flytting 

av vei som følge av dette. Se Figur 16 nedenfor for å 

se på arealet som går tapt ved en oppdemming. 

 

Det vil kun være alternativet med neddemming av 

Fjerdingbyputten som vil gi utgjøre en negativ 

påvirkning på denne lokaliteten, samt øvrig natur 

rundt området som blir neddemmet. Omlegging av 

vei mot øst vil også utgjør et betydelig tap av intakt 

skognatur. Dagens bekk ut av Fjerdingbydammen og 

videre nedover vil bli tørrlagt helt til dammen er fylt 

opp. 

 

Mot dagens situasjon: Fullstendig ødeleggelse av 

registrert naturtype med verdi viktig, samt 

ødeleggelse av tilliggende arealer med skog og tap 

av skognatur der ny vei må anlegges. Omfanget 

vurderes samlet som stort negativt.  

Mot dagens situasjon 

 

Neddemmingsalternativ 

Stor negativ 

(---) 

 

Bygging av ny vei 

Ingen 

(0) 

 

Vann fra Ramstadsjøen 

Ingen 

(0) 

Brudalsveien, nordre 

del – ny vei og 

nedleggelse av vannrør. 

Verdi: Forholdsvis påvirket natur i tilknytning til 

veien, men til dels blomsterrike veikanter og intakt 

skogsvegetasjon av varierende alder. 

Svartflekksmyger (NT) flyr i veikantene rundt 

Fjerdingbyputten naturtypelokalitet som grenser mot 

veien. Samlet vurderes denne veistrekningen å ha 

noe over liten verdi. 

 

Omfang: Vil i første rekke gå ut over ordinær 

skogsnatur uten spesielle prioriterte kvaliteter. Det 

antas at første del av veien fra Marikollen ikke 

behøver å utvides, men at den må graves opp for å 

få ned vannrør. Det forventes at omfanget av 

påvirkning på naturen ikke blir større ved en 

kombinert løsning med vei og vannledning i samme 

trasé. Omfanget vurderes samlet som lite-middels 

negativt. 

Mot dagens situasjon 

 

Bygging av vei og 

nedleggelse av 

vannledning i nordre 

ende av Brudalsveien 

 

Liten negativ 

(-) 



Delområde Verdi og omfang Konsekvens 
Brudalsveien, midtre 

del – ny vei og 

nedleggelse av vannrør. 

Verdi: Noe mer intakt natur langs veien enn langs 

den nordre delen. Partier med kløftepreg, intakt 

eldre barskog, innslag av rikere vegetasjon, våtmark 

og skogsbekk som går langs veien. Ingen rødlistede 

arter er registrert og ingen prioriterte naturtyper er 

avgrenset. Samlet vurderes denne veistrekningen å 

ha liten-middels verdi. 

 

Omfang: På grunn av terrenget og at veibyggingen 

ikke skal berøre naturreservatet som stedvis ligger 

nært opp til eksisterende vei vil inngrepene bli større 

her enn lenger nord. Bekken må legges i rør og/eller 

legges om ganske mange steder, smådaler må fylles 

igjen og bruk av fyllinger som øker arealtapet av 

skogsnatur og våtmark vil øke i forhold til den 

nordre delen. Som for den nordre delen antas det at 

rørnedleggelse i veien ikke øker arealtapet ut over 

det omfanget som bygging av veien medfører. 

Omfanget av tiltaket vurderes derfor samlet som noe 

under middels negativt. 

Mot dagens situasjon 

 

Bygging av vei og 

nedleggelse av 

vannledning i midtre 

del av Brudalsveien 

 

Liten-middels negativ 

(- / --) 

 

Brudalsveien, søndre 

del – ny vei og 

nedleggelse av vannrør. 

Verdi: Veien går her gjennom en trang dal med 

overveiende eldre barskog med forholdsvis rik 

vegetasjon og innslag av skredmark, løvtrær og noe 

død ved. Ingen rødlistearter er kartlagt, men mosen 

grønskog som er vurdert for den nye rødlisten ble 

funnet på østsiden av veien. Samlet vurderes denne 

veistrekningen å ha liten-middels verdi. 

 

Omfang: Topografi og det forhold at veien ikke skal 

berøre verneområdet som på halve strekningen går 

ned i kløfta fra vest gjør at det her vil bli nødvendig 

med mye sprengning av fjell på østsiden av dagens 

vei. Utsprengt fjell må brukes for å fylle opp vei nede 

ved Ramstadsjøen og et stykke oppover mot 

verneområde. Samlet tap av skogsnatur vil være 

betydelig på denne strekningen og kløftens 

naturkvaliteter vil bli endret som følge av 

omfattende sprengning og fyllinger. Det antas at 

anleggelse av pumpestasjon i sørenden av veien ikke 

medfører ytterligere tap av areal ut over 

veianlegget. Omfanget vurderes derfor til middels 

negativt. 

Mot dagens situasjon 

 

Bygging av vei og 

nedleggelse av 

vannledning i søndre 

ende av Brudalsveien 

 

Liten-middels negativ 

(- / --) 

 

Sumpskog ved 

Ramstadsjøen – 

bygging av snuplass 

Verdi: Intakt ugrøftet sumpskog med noe eldre skog 

som er vurdert å ha lokal verdi som prioritert 

naturtype. Verdien vurderes i «KU» sammenheng 

som noe under middels. 

 

Omfang: Vil bli berørt av veiens snuplass slik den er 

planlagt i dag. Veien må fylles ganske kraftig opp i 

sumpskogen for å komme i plan med tilliggende 

kolle øst for denne. Store deler av lokaliteten vil 

derfor bli berørt direkte eller indirekte gjennom 

endrete grunnvannsforhold. Omfanget vurderes 

derfor som stort og negativt for tiltaket på denne 

biotopen. I tillegg vil en fylling slik den er planlagt gå 

ut over myr og myrkantvegetasjon som finnes 

mellom biotop og vann og mellom veien og vannet. 

Mot dagens situasjon 

 

Bygging av snuplass i 

sørenden av 

Brudalsveien 

 

Middels negativ 

(--) 

 

Våtmarksområder i 

Ramstadsjøen – 

nedleggelse av 

vannledning 

Verdi: Våtmark i form av myr og helofyttsump, 

samt grunne vannmasser med noe 

langskuddsvegetasjon. Smal tarm av Ramstadsjøen. 

Verdi for andefugl og fisk, trolig liten funksjon for 

sjeldne og trua arter. Området vurderes å ha noe 

under middels verdi.  

 

Omfang: For å få lagt ned en så pass stor ledning 

som skal ligge frostfritt kreves det en del graving. 

Omfanget vurdert her tar utgangspunkt i at 

kantsonene langs sjøen ikke berøres, men at tiltaket 

kan skje fra lekter på sjøen eller på is om vinteren. 

Det vil opplagt bli skader på vegetasjon knyttet til 

Mot dagens situasjon 

 

Nedleggelse av 

vannledning over en 

lengde på 700 meter 

 

Liten negativ 

(-) 

 



Delområde Verdi og omfang Konsekvens 
myr, men dersom tiltaket gjøres skånsomt vil trolig 

det aller meste av dette området kunne reparere seg 

ganske raskt etter av vannledningen er lagt ned. 

Omfanget av selve vannuttaket ved produksjon av 

snø er vanskelig å vurdere. Uttak av 100 000 

kubikkmeter vann vil senke vannspeilet med i 

underkant av en halv meter i løpet av to dager. På 

dypere vann vil dette ha lite å si, men inne grunne 

viker og spesielt i tørre år hvor vannstanden er lav 

vil vi kunne få bunnfryste områder som vanligvis 

ikke er det. Omfanget vurdert for nedleggelse av 

ledningen alene vurderes som liten negativ.  

 

 
Figur 16: Bildet t.v. viser avgrensing til ny vannstand (ytre blå linjer) etter oppdemming av Fjerdingbyputten. 
Bildet t.h. viser naturtypeavgrensingen til Fjerdingbyputten (grønt polygon).  

 

Oppsummering og usikkerhet 

Bygging av brudalsveien uavhengig av hvilket alternativ for vanntilførsel som 

velges vil medføre et ganske stort inngrep på i dag forholdsvis intakt 

Østmarksnatur. Et anleggsbelte som vil kunne gå inntil ti meter på utsiden av 

ferdig veibredde vil samlet sett legge beslag på et stort areal i marka. All 

nåværende veikantvegetasjon, store deler av bekken med tilhørende miljøer, 

samt en god del skogsnatur (ca. 30 daa) vil forsvinne som følge av denne 

utvidelsen. Da store deler av Brudalsveien per i dag har bratte skråninger på en 

eller begge sider vil et utvidet anleggsbelte resultere i betydelige inngrep med 

hogst, fjellskjæring, graving og fylling. Spesielt på arealer med fylling og 



fjellskjæring vil det ofte bli dårlig grunnlag for planter, hvilket vil føre til at det 

tar lang tid før vegetasjonen reetablerer seg. Omfanget av tiltaket øker jo lenger 

sør på veien en kommer og er samlet vurdert å ha liten-middels negativ 

konsekvens på naturmiljøet gitt at Fjerdingbyputten ikke berøres. 

Neddemming av Fjerdingbyputten vurderes å ha stor negativ konsekvens på 

naturmiljøet. Ved oppdemming av Fjerdingbyputten i henhold til den planen som 

foreligger vil dagens naturtypeavgrensing (ID: BN00011046) bli liggende under 

vann (figur 16). Dette medfører at hele naturtypen med dens biologiske og 

landskapsøkologiske verdier vil forsvinne. Det er høyst usannsynlig at en 

eventuell ny dam vil oppnå tilsvarende kvaliteter for biologisk mangfold. 

Vannstanden vil bl.a. variere mye i løpet av vinterhalvåret med tanke på 

vannmengdene som kreves for å forsyne snøkanonene. Med tanke på topografien 

og eksisterende vegetasjon i området rundt planlagt dam er det lite eller ingen 

muligheter for nyetablering av tilsvarende myrområder ved denne lokaliteten. 

Vanndirektivet 

BioFokus er bedt om å gjøre en vurdering av om Fjerdingbyputten kan oppnå 

vanndirektivets målsetting om god økologisk og kjemisk tilstand innen 2021 ved 

gjennomføring av en oppdemming. Rent økologisk byttes dagens økosystem ut 

med et annet dersom det demmes opp. Et mindre tjern og omkringliggende 

våtmark, samt en intakt gytebekk, byttes ut med et helt annet økosystem med 

nye vanndybder som fluktuerer med vannforbruket i skianlegget, en langt større 

vannflate og fravær av bekker som kan fungere for gyting. Disse inngrepene 

vurderes som så store og gjennomgripende at den nyanlagte dammen da må 

kategoriseres som en sterkt modifisert vannforekomst. Tekstboksen under 

beskriver denne kategorien vannforekomst. I slike vannforekomster settes andre 

krav til at «god økologisk og kjemiske tilstand» er oppnådd. Målsettingene for 

økologisk og kjemisk tilstand skal fastsettes i hvert enkelt tilfelle. Det er derfor 

vanskelig innenfor rammene av denne rapporten å komme noe videre med dette 

spørsmålet. For å fastsette nye kvalitetsmål må for et nytt økosystem bør det 

brukes kvalifiserte hydrologer og limnologer.  

  

Teksboks: Utdrag fra vannforskriften 

Vannforskriften har en egen kategori av vannforekomster som kalles for sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF). Dette er 

vannforekomster som har blitt betydelig fysisk endret for å ivareta samfunnsnyttige formål som kraftproduksjon, drikkevann, 

vannuttak, landbruk, skipsfart, flomvern og lignende. Det kan være elver, innsjøer og kystvann. Det er viktig å sikre en balanse 

mellom miljøforbedringer og samfunnsnytte, som f.eks. kraftproduksjon og flomvern.  

Dersom de fysiske inngrepene i vannforekomsten skal opprettholdes ut fra sin samfunnsnytte, er det lite hensiktsmessig å ha 

god økologisk tilstand som miljømål for slike vannforekomster. Istedenfor "god økologisk tilstand" får SMVF miljømålet "godt 

økologisk potensiale" (GØP), som er tilpasset den samfunnsnyttige bruken av vannforekomsten. Miljømålene er altså spesifikk 

for den enkelte vannforekomst utpekt som SMVF, og er ikke lik miljømålet for naturlige vannforekomster der miljømålet 

gjelder for alle vannforekomster av samme vanntype. Miljømålet må defineres i hvert tilfelle av SMVF, da påvirkningen på den 

økologiske tilstanden kan variere mellom ulike vannforekomster og påvirkninger som kvalifiserer til SMVF. Sterkt modifiserte 

vannforekomster revurderes i neste plan. Det vil si at en SMVF har denne statusen bare fram til neste forvaltningsplan. 



Konsekvensen av vannledningen er vurdert ut fra at skogsbilvei inn til 

Ramstadsjøen blir bygd og det er kun eventuelt merforbruk av areal knyttet til 

pumpehus, samt ledningen ut i Ramstadsjøen, som vil belaste naturen ut over 

omfanget av veibyggingen. Tilleggskonsekvensene av disse tiltakene er vurdert 

som liten negativ. Dersom vei med veiklasse 4 standard ikke skal gjennomføres 

vil konsekvensene av en ledningstrasé alene trolig kunne bli en del mindre enn 

for veiens da det bør være mulig å legge ned en ledning innenfor det arealet 

hvor dagens vei går. Dersom dette ikke er teknisk mulig vil konsekvensene av 

også dette tiltaket isolert sett ha de samme konsekvensene som de har for 

veibyggingen. 

De to alternativene for vanntilførsel 

Det er ovenfor vurdert at begge de to alternativene for vanntilførsel til 

skianlegget vil gi en negativ konsekvens for naturmiljøet. Størst negativ 

konsekvens (---) er vurdert for alternativ Fjerdingbyputten da det er vil være 

snakk om en fullstendig ødeleggelse av et intakt våtmarkssystem. Konsekvensen 

for alternativ Ramstadsjøen er vurdert som mindre dersom vei allikevel skal 

bygges. Dersom det ikke er aktuelt å bygge vei i veiklasse 4 vil trolig ledningen 

kunne legges ned med noe mindre inngrep enn for veien, men dette er usikkert 

og påvirkningen på naturområdet over en strekning på nesten tre kilometer vil 

være forholdsvis stor.  

For begge alternativene vil mellom 20-30 dekar med intakt natur bli borte og 

erstattet av vannflate og svært påvirket veikant. Den naturen som blir borte 

langs veien finnes spredt i hele Østmarka, mens Fjerdingbyputtens kvaliteter er 

noe sjeldnere og denne lokaliteten utgjør et mer helhetlig økosystem. Inngrep 

helt inn til Ramstadsjøen medfører økt trafikk og en ytterligere fragmentering av 

skogsnatur i Østmarka. For Fjerdingbyputtens del vil tiltaket være mer lokalt og 

sånn sett gi et mindre omfang. Her vil imidlertid oppdemming medføre et ganske 

stort tilleggsinngrep ved at veien må legges i helt ny trasé øst for dagens vei, 

lenger oppe i skråninga.  

Usikkerhet 

Det er knyttet usikkerhet til følgende forhold ved våre vurderinger 

 De byggetekniske løsningene for å legge en rørledning 700 meter ut i 

Ramstadsjøen er usikre. Våre konsekvensvurderinger er gjort ut fra en 

antagelse om minimale inngrep og en rask reetablering til dagens 

naturtilstand i områdene med åpent vann og noe lenger for myr.  

 Vi har antatt at bygging av pumpehus ikke medfører arealbeslag ut over 

veiarealets og at fremføring av elektrisitet til dette huset legges sammen 

med vannledningen og ikke medfører ekstra arealingrep. 

 Vi har gått ut fra at den totale bredden på veianlegget er opp til 10 meter 

bredere enn ferdig vei. Vi har imidlertid ikke hatt oversikt over potensielle 

oppfyllinger av mulig overskuddsmasse andre steder enn i tilknytning til 

veien. Dersom det deponeres masser ut over det som er nødvendig for å 

bygge veien øker dette det negative omfanget av tiltaket. 



 Vi har forutsatt at det er mulig å utbedre veien forbi Fjerdingbyputten uten 

å påvirke denne lokaliteten negativt. 

 Kartlegging av biologisk mangfold over en kortere periode gir bare et 

øyeblikksbilde av den naturen som tiltakene skal vurderes opp imot. Bedre 

undersøkelser kunne gitt mer informasjon om flere arter. Vi tror imidlertid 

at det datagrunnlaget vi har hatt tilgjengelig har vært tilstrekkelig for å 

kunne gjøre rimelig gode vurderinger av verdi og omfang.  

 

  



Avbøtende tiltak 
 Avbøtende tiltak i forbindelse med en eventuell oppgradering av 

vegtraséen kan være å opparbeide kantsoner som holdes åpne med 

kantslått. Om arbeidet rundt utvidelsen gjøres skånsomt slik at noe av 

dagens kantvegetasjon bevares vil dette være gunstig for å raskere 

reetablere blomsterrik engvegetasjon i veikanten. 

 Det bør vurderes om ikke en eventuell snuplass ved Ramstadsjøen kan få 

plass øst for sumpskogen ved å utnytte arealet helt inn mot skråninga i 

øst og frem til kollen som grenser mot sumpskogslokaliteten.  

 Det bør prioriteres å flytte bekkeløp der dette er mulig fremfor å lukke 

bekkeløpet. 

 Dersom vann skal hentes fra et annet sted enn Ramstadsjøen bør det 

vurderes å avslutte veien lenger nord for å unngå bygging av den siste 

delstrekningen som er teknisk krevende å få til uten store naturinngrep. 

Det er flere områder nordover hvor en eventuell vei kan avsluttes.  

 Siden begge alternativer for henting av vann til skianlegget medfører til 

dels store naturinngrep bør andre alternativer vurderes. Vann fra Øyeren 

bør være et alternativ som vurderes. 

 Dersom økt tilgjengelighet inn til Ramstadsjøen av friluftshensyn er 

ønskelig, og at dette krever utbedring av eksisterende vei, vil det være 

gode muligheter for å få til dette uten større inngrep enn det som kan 

gjøres langs dagens vei.   

 Det er satt som en betingelse for undersøkelsen og vurderingene av 

konsekvenser at Ramstadslottet NR ikke skal berøres av tiltaket «ny 

Brudalsvei». Flere steder går grensen for verneområdet nær eller helt 

inntil dagens vei/sti. Det er ikke påvist sjeldne eller truete arter rett på 

innsiden eller rett på utsiden av verneområdet, og naturkvalitetene må 

kunne betegnes som forholdsvis like ellers med ordinære skog og 

vegetasjon på begge sider av veien.  

 

I partier med svært utfordrende topografi på østsiden av veien, som f. 

eks. ved den søndre delen av verneområdet, vil den samlede 

naturbelastningen av tiltaket bli mindre ved å benytte noe areal innenfor 

verneområdet. Dette forutsetter at det samlede areal som utnyttes (areal 

ferdig vei + evt. fyllinger andre steder) blir merkbart mindre ved en slik 

løsning. Skog som utnyttes til fordel for vei innenfor reservatet er borte for 

alltid, i tillegg hugges skogen som da spares på østsiden med jevne 

mellomrom. Det bør av denne grunn dokumenters godt at et inngrep i 

verneområdet faktisk kommer ut med en positiv konsekvens for miljøet 

over tid. Dette kan trolig kun gjøres i forbindelse med en detaljplanlegging 

av veien og evt. utstikking av vei i felt. Det bør uansett legges stor vekt på 

å utføre tiltaket så skånsomt, og smalt, som mulig.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1 

52 Fjerdingbyputten  

Intakt lavlandsmyr  –  Øvrige myrer i lavlandet med stort arealpress   

Verdi: B   Areal :  10,3 daa 
Innledning: Lokaliteten er kartlagt 25.06.2015 av BioFokus ved John Gunnar Brynjulvsrud 

og Terje Blindheim, og av Ole Jørgen Lønnve 19.06.2015 i forbindelse med oppstart av 

planarbeid for Brudalsveien.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten befinner seg i Akershus fylke, Rælingen 

kommune, sør for Marikollen og utgjør et mindre myrtjern med tilhørende åpne myrflater, 

myrkantmark og noe fastmarksskog. 

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som en mosaikk av 

naturtyper med 70% intermediær, intakt lavlandsmyr rundt dam, og 10% gammel gran- og 

bjørkesumpskog i sør. Selva vannspeilet i myra utgjør om lag 20 % av den totale 

avgrensingen. Fattig-intermediær myr dominerer på området, men en del vegetasjon av 

intermediær-rik type forekommer. Av treslag er gran og bjørk dominerende med innslag av 

gråor, selje, einer og rogn. Det er noe død ved i sumpskogen. I dammen fins bl.a. vanlig 

tjønnaks, blærerot og gul nøkkerose. 

Artsmangfold: På myrene rundt dammen vokser arter som bukkeblad, flaskestarr, tepperot, 

blåtopp, elvesnelle, veikveronika, myrklegg, sveltull, myrsauløk og særbustarr. I dammen er 

det registrert småsalamander (NT), spissnutefrosk (NT), buttsnutefrosk og ørret som gyter i 

bekken som har et meandrerende løp med bunn av finsedimenter. I området er også 

sommerfuglen svartflekksmyger (NT) registrert. Lokaliteten kan ha potensiale også for 

sjeldne insekter i tilknytning til myr og sumpskogområdene rundt dammen, men ingen slike 

ble kartlagt i forbindelse med registreringer i 2015.  

Bruk tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger i et friluftsområde med sti/vei 

(Brudalsveien) som går på østsiden av dammen. Dammen er fra før demt opp ved utløpet i 

nordenden, men det er kun snakk om en liten heving av vannstanden og det er usikkert om 

denne terskelen har noen funksjon i dag. Myra er å anse som intakt og velutviklet. Det er lite 

tegn til slitasje i form av tråkk eller stier, men noe tråkk i myrkant mot dam, trolig skapt av 

fiskere. 

Fremmede arter: Det ble ikke funnet noen fremmede arter på lokaliteten  

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en del av Østmarkas småkuperte mosaikklandskap 

og er ikke direkte forbundet med lignende våtmarkssystemer.   

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig - B verdi. Den huser et beskjedent antall 

sjeldne arter, men innehar et relativt stort artsmangfold av både insekter og planter, og noen 

av disse artene er kjennetegnende for intermediær-rik myr. Lokaliteten fremstår som lite 

påvirket, og i tillegg fins partier med sumpskog som er en viktig biotop for en rekke 

habitatspesialister. Intakte, ugrøftede lavlandsmyrer er et relativt sjeldent innslag i denne 

delen av landet.   

Skjøtsel og hensyn: Naturkvalitetene på lokaliteten fremmes best ved fri utvikling. 

  



Vedlegg 2  

658  Ramstadsjøen NV  

Gammel sump- og kildeskog  –  Gammel gran- og bjørkesumpskog   Verdi: 

C   Areal :  2,5 daa 
Innledning: Lokaliteten er kartlagt 25.06.2015 av BioFokus ved John Gunnar Brynjulvsrud 

og Terje Blindheim i forbindelse med oppstart av planarbeid for Brudalsveien. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten befinner seg i Akershus fylke, Rælingen 

kommune, I nordenden av Ramstadsjøen. Lokaliteten utgjør en mindre, tresatt våtmark.  

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som gammel 

sumpskog og grenser til åpen myrflate ved Ramstadsjøen og ellers til fastmarksskog på alle 

kanter. Enkelttrær har noe høyere trealder og det finnes spredt med gammelskogselementer 

som liggende og stående død ved og gadd. De gamle trærne har enda ikke utviklet grov stabil 

barkstruktur egnet for kravfulle arter som typisk kunne finnes i dette miljøet. Skogen er i 

hovedsak dominert av gran og bjørk med innslag av gråor. I feltsjiktet forekommer vegetasjon 

som hører til intermediær-rik type som grønnstarr og sumphaukeskjegg. 

Artsmangfold: På myrområdene vokser arter som bukkeblad, gråstarr, korallrot og 

sumpklubbemorkel. I kantsonene vokser bl.a. spriketorvmose, fagermoser, elvesnelle, 

flekkmarihånd, flaskestarr, sumphaukeskjegg og grønnstarr. Gammelgranslav vokser på flere 

av granene.  

Bruk tilstand og påvirkning: Det går merket blåsti gjennom området og skiløypa passerer 

rett utenfor på den åpne myra. Ut over dette er det ingen tegn til slitasje etter tråkk. 

Lokaliteten er ugrøftet og grunnvannsforholdene intakte.  

Fremmede arter: Det ble ikke funnet noen fremmede arter på lokaliteten. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en av flere lignende sumpskogsmiljøer i Østmarkas 

skoglandskap, men ligger ikke i direkte tilknytning til andre kjente naturtypelokaliteter av 

samme type.   

Verdivurdering: Lokaliteten har elementer av gammel sumpskog, men disse er ikke så gamle 

og velutviklede at de gir rom for å huse sjeldne og trute arter enda. Våtmarka er ugrøftet og 

intakt på andre måter. Vegetasjonen er stedvis av intermediær utforming. De samlede 

kvalitetene over et forholdsvis lite areal tilsier at lokaliteten har lokal verdi (C verdi).  

Skjøtsel og hensyn: Naturkvalitetene på lokaliteten fremmes best ved fri utvikling. 
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