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1. Innledning 
Undertegnede er engasjert av Hektneråsen Utbygging AS for å kartlegge naturmangfold og vurdere 

naturfaglige konsekvenser ved utbygging av Hektneråsen nord. Planområdet er på ca 37 daa og ligger 

i Rælingen kommune (figur 1.1). Området er en utvidelse/fortetting av eksisterende boligbebyggelse. 

Deler av området er tatt i bruk til deponi, noe er eldre bebyggelse, mens resten er skog av forskjellig 

karakter (figur 1.2). 

 

 
Figur 1.1 Planområdets lokalisering i Rælingen kommune. 

 

 
Figur 1.2 Planområdets avgrensing. 
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1.1 Planforslag 
Området er under regulering til boligformål i samsvar med kommuneplanens arealdel. Planforslaget 

medfører at skogen i det bratteste området skal bevares som grøntareal, mens de flatere områdene 

skal bygges ut til forskjellige formål (se figur 1.1.1). 

 

Figur 1.1.1 Planforslaget medfører at skogarealet i skråningen skal bevares, mens de flatere områdene skal 

bygges ut. 

En omdisponering fra dagens tilstand til bebygd areal vil medføre at det aller meste av det flate 

naturområdet innenfor planområdet må forventes å gå tapt eller bli sterkt påvirket, mens skogen i 

skråningen hovedsakelig vil utsettes for indirekte påvirkning. Dette er lagt til grunn ved vurdering av 

tiltakets omfang og konsekvenser. 

 

2. Metodikk og grunnlagsdata 
2.1 Feltarbeid og tidligere registreringer 

Det er gjennomført feltbefaring i området 5. juli. Ruten som ble gått er markert i nedenstående kart 

(figur 2.1.1). Benyttet metode er i henhold til DN-håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 

2007). Befaringen ble gjennomført etter en periode med tørt vær. 

 

Figur 2.1.1 Oversiktskart med planavgrensning og befaringsrute. 
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Videre er Naturbase (Miljødirektoratet 2017) og Artskart (Artsdatabanken 2017) gjennomgått for 

aktuelle registreringer/observasjoner innenfor planområdet.  

2.2 Konsekvensanalyse 
Det er tatt utgangspunkt i Vegdirektoratet (Statens vegvesen 2014) sin håndbok V712 for 

konsekvensanalyser. Det er i det nedenstående gitt en kort redegjørelse for metode. For mer 

utfyllende informasjon henvises det til håndbokas kapittel 6.2 Metode for ikke-prissatte temaer og 

kapittel 6.5 Naturmangfold. 

Det benyttes tre sentrale begreper ved vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser: 

- Verdi. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. 

- Omfang. Med omfang menes en vurdering av hvordan og i hvilken grad et område påvirkes. 

- Konsekvens. Med konsekvens menes fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i 

forhold til alternativ 0. Konsekvens fremkommer ved sammenstilling av områdets verdi og 

omfanget av påvirkning på området. 

Verdi 

Det er tatt utgangspunkt i nedenstående tabell (2.2.1) ved vurdering av verdi for naturmangfold. 

 
Tabell 2.2.1 Kriterier for vurdering av verdi for naturmangfold. Hentet fra Statens vegvesen (2014) 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
Landskapsøkologiske 
sammenhenger 

Områder uten 
landskapsøkologisk 
betydning 

Områder med lokal eller 
regional 
landskapsøkologisk 
funksjon. Arealer med noe 
sammenbindingsfunksjon 
mellom verdisatte 
delområder (f.eks 
naturtyper). Grøntstruktur 
som er viktig på 
lokalt/regionalt nivå. 

Områder med nasjonal, 
landskapsøkologisk 
funksjon. Arealer med 
sentral 
sammenbindingsfunksjon 
mellom verdisatte 
delområder (f.eks 
naturtyper). Grøntstruktur 
som er viktig på 
regionalt/nasjonalt nivå. 

Vannmiljø/ 
miljøtilstand 

Vannforekomster i 
tilstandsklasse svært 
dårlig eller dårlig. 
Sterkt modifiserte 
vannforekomster. 

Vannforekomster i 
tilstandsklasse moderat 
eller god/lite påvirket av 
inngrep. 

Vannforekomster nær 
naturtilstand eller i 
tilstandsklasse svært god 

Verneområder, 
nml. kap V 

 Landskapsvernområder 
(nml. § 36) uten store 
naturfaglige verdier. 

Verneområder (nml. §§ 36, 
37, 38 og 39). 

Naturtyper på land og i 
ferskvann 

Areal som ikke 
kvalifiserer som viktig 
naturtype 

Lokaliteter i verdikategori 
C, herunder utvalgte 
naturtyper i verdikategori 
C. 

Lokaliteter i verdikategori 
B og A, herunder utvalgte 
naturtyper i verdikategori 
B og A. 

Naturtyper i saltvann Areal som ikke 
kvalifiserer som viktig 
naturtype. 

Lokaliteter i verdikategori 
C. 

Lokaliteter i verdikategori 
B og A. 

Viltområder Ikke vurderte områder 
(verdi C). Vilttrekk og 
viltområder med 
viltvekt 1. 

Viltområder og vilttrekk 
med viltvekt 2-3. 
Viktige viltområder (verdi 
B). 

Viltområder og vilttrekk 
med viltvekt 4-5. 
Viktige viltområder (verdi 
A). 

Funksjonsområder for 
fisk og andre 
ferskvannsarter. 

Ordinære bestander av 
innlandsfisk, 
ferskvannsforekomster 

Verdifulle fiskebestander, 
f.eks laks, sjøørret, 
sjørøye, harr m.fl. 

Viktig funksjonsområde for 
verdifulle bestander av 
ferskvannsfisk, f.eks laks, 
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uten kjente 
registreringer av 
rødlistearter. 

Forekomst av ål. Vassdrag 
med 
gytebestandsmål/årlig 
fangst av anadrome 
fiskearter <500 kg. Mindre 
viktige områder for 
elvemusling eller 
rødlistearter i kategoriene 
sterkt truet EN og kritisk 
truet CR. Viktig område for 
arter i kategoriene sårbar 
VU og nær truet NT. 

sjøørret, sjørøye, ål, harr 
m.fl. Nasjonale 
laksevassdrag. Vassdrag 
med 
gytebestandsmål/årlig 
fangst av anadrome 
fiskearter >500 kg. Viktig 
områder for elvemusling 
eller rødlistearter i 
kategoriene sterkt truet 
EN og kritisk truet CR.  

Geologiske 
forekomster 

Områder med 
geologiske 
forekomster som er 
vanlige for distriktets 
geologiske mangfold 
og karakter. 

Geologiske forekomster og 
områder (geotoper) som i 
stor grad bidrar til 
distriktets eller regionens 
geologiske mangfold og 
karakter. 
Prioriteringsgruppe 2-3 for 
kvartærgeologi. 

Geologiske forekomster og 
områder (geotoper) som i 
stor grad bidrar til 
landsdelens eller landets 
geologiske mangfold og 
karakter. 
Prioriteringsgruppe 1 for 
kvartærgeologi. 

Artsforekomst  Forekomst av nær truede 
arter (NT) og arter med 
manglende datagrunnlag 
(DD) etter gjeldende 
versjon av Norsk rødliste. 
Fredete arter som ikke er 
rødlistet 

Forekomst av truete arter, 
etter gjeldende versjon av 
Norsk rødliste, dvs 
kategoriene sårbar VU, 
sterkt truet EN og kritisk 
truet CR. 

 

Verdivurderingene for hvert område/miljø skal angis på en glidende skala fra liten til stor verdi. 

Vurderingen skal vises på en figur (2.2.1) slik som illustrert nedenfor der verdien er markert med en 

pil. 

  

 

Figur 2.2.1 Illustrasjon over verdivurdering for naturmangfoldfaktorer, hentet fra Statens vegvesen (2014). 

 

Omfang 

Ved vurdering av omfang er nedenstående figur (2.2.2) lagt til grunn. 
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Figur 2.2.2 Illustrasjon for fastsetting av et tiltaks påvirkning (omfang) på det aktuelle naturmangfoldtema. 

Hentet fra Statens vegvesen (2014).  

 

Påvirkningene kan være positive eller negative og skal vurderes i forhold til 0-alternativet (ingen 

endring). Utreder må gjennom omfangsvurderingen først ta stilling til om et tiltak vil ha negativ, 

positiv eller ingen påvirkning på et område. Det må redegjøres for hva tiltaket betyr for et område, 

f.eks i form av tapt areal, støy, oppsplitting osv. Virkning på økologiske funksjoner og sammenhenger 

skal deretter omtales. Anleggsområdet må også vurderes og omtales, i og med at areal tatt i bruk til 

anleggsformål normalt ikke kan tilbakeføres til noe nær økologisk tilstand. Midlertidig skade knyttet 

til anleggsperioden (f.eks støy, nedslamming osv.) må også omtales. 

I følge nml. § 8 gjelder kravet om kunnskapsgrunnlaget også effekten av påvirkninger. Alle 

vurderinger må derfor begrunnes og eventuell usikkerhet må beskrives slik at det kan vurderes om 

føre-var-prinsippet i nml. § 9 skal tillegges vekt. 

Direkte virkninger inkluderer tap av naturmangfold gjennom arealbeslag. I tillegg skal en vurdere 

hvor viktig den berørte delen er for helheten og dermed hvilke økologiske funksjoner som bevares i 

restarealet. Fare for oppsplitting og brudd på landskapsøkologiske sammenhenger skal alltid 

vurderes. Det er også viktig å beskrive hvilke indirekte og langsiktige virkninger et tiltak kan få. 

Konsekvens 

Konsekvensen fremkommer ved å sammenholde verdivurderingen med omfangsvurderingen (figur 

2.2.3). X-aksen i konsekvensvifta tilsvarer verdiskalaen og y-aksen omfangsskalaen. 
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Figur 2.2.3 Sammenstilling av verdivurdering og omfangsvurdering gir konsekvensen. Hentet fra Statens 

vegvesen (2014). 

Det skal vurderes om alternativene strider mot nasjonale mål for naturmangfold. Det finnes ingen 

omforent liste over nasjonale mål for naturmangfold, og slik vurdering skal være gjenstand for et 

begrunnet faglig skjønn. Vurderingen gjelder i fravær av eventuelle kompenserende tiltak. Eventuell 

økologisk kompensasjon kan, forutsatt at kompensasjonstiltak er gjennomførbart og vil redusere 

vesentlige, negative konsekvenser, gi grunnlag for å revurdere motstrid mot nasjonale mål. Dersom 

alternativet strider mot nasjonale mål for naturmangfold skal dette markeres i konsekvenstabellen 

og videreføres til sammenstillingen. 

Nml. § 10 sier at «En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som 

økosystemet er eller vil bli utsatt for». Dette innebærer at ulike typer tiltak og påvirkningsfaktorer må 

ses i sammenheng i forbindelse med fastsettelse av konsekvensgrad. 

Nml. § 12 omhandler blant annet alternativ lokalisering av tiltaket. I en kommuneplan med 

begrunnet vurdering og rangering av flere alternativer er denne vurderingen oppfylt. I en 

reguleringsplan gjøres ofte små og store justeringer i arbeidet med planen, uten at alternativer skilles 

ut. En gjennomgang av de ulike variantenes påvirkning på naturmangfold er en del av 

beslutningsgrunnlaget på en reguleringsplan med KU, og vil oppfylle omtalen av nml. § 12.  

Usikkerhet 

Den viktigste årsaken til usikkerhet er kunnskapsmangel om verdiene, omfanget av påvirkning og 

utforming av tiltaket. Usikkerhet i verdi og/eller omfang skal følge med konsekvensvurderingen. 
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Selv om kunnskapsgrunnlaget er godt vil det være enkelte usikkerheter som er viktige å være klar 

over i analysen. Dette kan blant annet være knyttet til følgende. 

- Er det naturmangfold som er vanskelig å kartlegge på tildspunkt for feltarbeid, f.eks sopp, 

hekkende fugler osv? 

- Er potensiale for artsmangfold vurdert og lagt til grunn for verdivurderingen? 

- Foreligger det viktige usikkerhetsmomenter i forbindelse med løsningsvalg for tiltaket, og vil 

dette kunne ha påvirkning for naturmangfoldtemaet? 

- Hvor stor permanent skade vil anleggsperioden påføre naturmangfoldet i nærliggende 

arealer? 

Eventuelle beslutningsrelevante kunnskapshull knyttet til et alternativ skal omtales. 

 

3. Registreringer 
3.1  Naturgrunnlag 

Planområdet ligger i boreonemoral vegetasjonssone og er vurdert til svakt oseanisk 

vegetasjonsseksjon. Denne inndelingen gir indikasjoner på geografiske variasjoner mellom kyst og 

innland, der vintertemperatur og luftfuktighet er viktige klimafaktorer (Moen 1998). 

I følge NGUs kartbaser (NGU 2017 a og b) er området en del av Stora Le-Marstrandformasjonen, og 

berggrunnen består dermed hovedsakelig av kalkfattige gneisvarianter. De lavereliggende områdene 

har tynne havavsetninger, mens de høyereliggende partiene er bart fjell med stedvis tynt 

løsmassedekke.  

Planområdet består av en bratt skråning og en flate nedenfor. Skogen i brattskråningen er 

grunnlendt og lite produktiv, og er dominert av furu med noe innslag av blant annet gran, bjørk og 

rogn. I de flatere områdene er det gråor, gran og bjørk som dominerer, og grunnforholdene er mer 

fuktige og næringsrike. Skogen i det bratte området er flersjiktet og delvis gammel. Det er begrenset 

med død ved i hele området, men i overgangen mellom skråningen og flaten er det enkelte gamle 

bjørkelæger. 
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Figur 3.1.1 Grunnlendt skog i bratt terreng. 

 

 

Figur 3.1.2 Tettere vegetasjon nede på flaten, dominert av gråor og bjørk. I venstre bakgrunn kan det skimtes 

en tett liten bestand med unggran. 
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I den produktive skogen med fuktigere og mer næringsrik jord var det et mindre område med godt 

utviklet tre- og feltsjikt hovedsakelig bestående av gråor og mjødurt, mens bunnsjiktet var nærmest 

fraværende på grunn av manglende lysinnslipp (figur 3.1.4). 

 

Figur 3.1.4 Ung gråorskog på halvfuktig mark. Undervegetasjonen er nærmest ensartet og består av mjødurt. 

Området ble vurdert med tanke på sumpskog-klassifisering, men skogen fremsto som for tørr og 

hurtigvoksende. Det kunne se ut til at lokaliteten var delvis drenert gjennom den nærliggende 

veggrøfta og en kum.  

Den tørrere grunnlendte skogen i brattskråningen hadde innslag av liljekonvall, linnea, bærlyng og 

røsslyng, samt smyle og etasje- og vanlig sigdmose. 

En del av det flate området i sør er tatt i bruk til stein- og løsmassedeponi. Dette området må i denne 

sammenheng anses for å være utbygd, og har ikke lenger noen naturmessige verdier. Det er også noe 

spredt eldre bebyggelse innenfor planområdet. 

3.2 Naturtyper 
Det ble ikke funnet naturtyper i henhold til DN-håndbok 13 på befaringen. Det er heller ikke noen 

registrerte naturtyper innenfor planområdet i Naturbase (Miljødirektoratet 2017). 

3.3 Rødlistearter 
Det ble ikke funnet rødlistearter innenfor planområdet. Det er heller ikke registrert funn av 

rødlistearter i Artskart (Artsdatabanken 2017).  

3.4 Svartelistede arter 
Det ble observert rødhyll HI innenfor planområdet. I tillegg er det i Artskart (Artsdatabanken 2017) 

registrert flere lokaliteter med hagelupin SE innenfor planområdet og en lokalitet med kanadagullris 
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SE langs fv120 rett nord for planområdet. Det var derfor forventet å finne begge arter innenfor 

planområdet, men de ble ikke observert på befaring. 

Tabell 3.4.1 Det er gjort funn av to svartelistede arter innenfor planområdet, hagelupin og rødhyll. 

Art Vitenskapelig navn Svartelistestatus Forekomst 

Hagelupin Lupinus polyphyllus Svært høy risiko SE Omfattende 

Rødhyll Sambucus racemosa Høy risiko HI Flere steder 

 

Funnsteder for svartelistearter er markert i nedenstående kart. 

 

Figur 3.4.1 Funn av svartelisteartene hagelupin (fra Artskart) og rødhyll (observert på befaring).  

3.5 Vilt 
I følge hjorteviltregisteret er det ingen fallvilthendelser knyttet til veiene i utkantene av det aktuelle 

planområdet de siste 10 årene. I og med at området ligger inne mellom allerede utbygde 

boligområder og ikke kan sies å være noen naturlig korridor for viltet, var dette som forventet.  

4. Vurdering av verdi 
Det er ikke registrert naturtypelokaliteter innenfor området. 

Det er ikke registrert rødlistede arter innenfor området. 

Det er ingen registrerte vannforekomster innenfor området, og det er ingen områder av spesiell 

landskapsøkologisk verdi. Det er ingen verneområder i tilknytning til planområdet. 

Tabell 4.1 Verdisetting av naturfaglige tema, jfr Statens vegvesen (2014).  

Naturfaglige tema Verdiskala 

Landskapsøkologiske sammenhenger 
 
 
 
 

 

Vannmiljø/ 
miljøtilstand 

Ingen vannforekomster innenfor planområdet, ikke aktuelt 

Verneområder, 
nml. kap V 

Ikke aktuelt 
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Naturtyper på land og i ferskvann 
 
 
 
 

 

Naturtyper i saltvann Ikke aktuelt 

Viltområder 
 
 
 
 

 

Funksjonsområder for fisk og andre 
ferskvannsarter. 

Ikke aktuelt 

Geologiske forekomster 
 
 
 
 

 

Artsforekomst 
 
 
 
 

 

 

5. Omfangs- og konsekvensvurdering 
5.1 Alternativ 0 

Alternativ 0 innebærer at området ikke endres gjennom utbygging, og dagens påvirkning på 

naturmangfold i utredningsområdet opprettholdes. Dagens verdi for naturmangfold vil dermed trolig 

forbli uforandret (figur 5.1.1). 

 

Figur 5.1.1 Alternativ 0 innebærer ingen påvirkning på naturmangfold innenfor registreringsområdet. 

5.2 Alternativ 1 
Alternativ 1 – utbyggingsalternativet – medfører at deler av området vil bli nedbygd, mens den bratte 

skråningen vil bli bevart som grøntareal (se figur 1.1.1). Ingen områder av spesiell verdi for 

naturmangfold vil bli påvirket, men deler av den eksisterende naturen vil gå tapt. 

Totalt vurderes det slik at alternativ 1 har litt negativt omfang. 

 

Figur 5.2.1 Alternativ 1 vil ha litt negativ påvirkning på naturmangfold. 

Med litt negativt omfang og middels verdi blir konsekvensen i henhold til konsekvensvifta (figur 

2.2.3) liten negativ (-). 
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5.3 Sammenstilling og rangering 
Nedenstående tabell (5.3.1) sammenstiller og rangerer de to vurderte alternativene. Tabellen 

baserer seg på ovenstående vurderinger av verdi og omfang, samt tidligere nevnte konsekvensvifte. 

Tabell 5.3.1 Sammenstilling og rangering av vurderte alternativ. 

 Samlet konsekvens Rangering Beslutningsrelevant 
usikkerhet 

Alternativ 0 0 1 Ingen 

Alternativ 1 (utbyggingsalternativet) Liten negativ 2 Ingen 

 

5.4 Påvirkning av tiltak og anleggsarbeid på områdene utenfor planområdet 
I tillegg til virkningen innad i utbyggingsområdet må det forventes en påvirkning på nærliggende 

områder. I dette tilfellet ligger planområdet inne mellom andre allerede utbygde områder, og det er 

således ingen omkringliggende naturområder som kan forventes å bli påvirket i særlig grad. Unntaket 

kan være områder som benyttes til masselagring eller lignende, da risikoen for spredning av 

svartelistede arter fra planområdet er tilstede. Dette må hensyntas i den videre planlegging og i 

anleggsarbeidet. 

 

6. Usikkerhet 
Registreringsusikkerhet 

Området ble gjennomgått på en slik måte at det anses som lite trolig at spesielt verdifulle 

naturmiljøer er oversett. Terrenget var preget av en tørkeperiode i forkant av befaringen, så det er 

sannsynlig at mangfoldet av sopp, karplanter osv. er større enn det som ble observert.  

Befaringstidspunkt i juli medfører relativt lite synlig og hørbar fugleaktivitet i forhold til tidligere på 

våren eller senere på sommeren. Mange arter, både hekkende og trekkende, vil derfor kunne 

overses, og det må antas at rødlistede fuglearter benytter området enten i forbindelse med hekking, 

næringssøk eller trekk. Det er imidlertid ikke sannsynlig at rødlistede rovfuglarter hekker i området 

uten at det ble observert på befaring eller er kjent fra tidligere. 

Det er ikke gjennomført egne insektundersøkelser. Selv om andelen grove løvtrær og død ved er liten 

i området vil det alltid kunne være et potensiale for funn av rødlistede insekter. 

Vurdering av verdi 

Som følge av en viss usikkerhet knyttet til registreringene og det faktum at ikke alle artsgrupper er 

fullstendig registrert, vil det være en liten usikkerhet knyttet til vurdering av verdi. 

Vurdering av omfang 

Det er ikke knyttet stor usikkerhet til vurdering av omfang i og med at kun ett alternativ, alternativ 1, 

er vurdert. Det er likevel en viss usikkerhet knyttet til omfang på det planlagte grøntarealet som følge 

av ferdsel fra nytt boligområde, tømming av hageavfall osv. Dette området er preget av flersjiktet 

eldre furudominert blandingsskog, og bør ha god vindstabilitet selv om eksponeringen øker.  

Det er også en viss usikkerhet knyttet til massehåndtering og risiko for spredning av svartelistede 

arter. 

Vurdering av konsekvens 

Det er kun knyttet mindre usikkerhet til vurderingen av konsekvens. 
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