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Referat: 
Miljøfaglig Utredning AS har registrert naturmangfold i forbindelse med en planlagt 
boligområde på Hansefellåsen i Rælingen kommune. Utvidelser av trafikkareal i 
forbindelse med ny avkjøring til boligområdet vil medføre arealbeslag i en 
naturbeitemark og en gammel granskog av lokal verdi - C.  Lokalitetene er også en 
del av en større ravinelokalitet (geotop) av svært viktig verdi – A. Utarbeidelse av 
miljøoppfølgingsplan for kryssområdet  med bl.a bestemmelser om etablering av 
sedimentasjonsdammer vil redusere eventuell partikkelforurensning av Sørlibekken. 
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1 Innledning 
På oppdrag fra Henry Dahl Johansen i Block Watne AS  har Miljøfaglig Utredning AS 
utført en kartlegging av naturmangfold i forbindelse med planer om boligområde på 
Hansefellåsen i Rælingen kommune. Denne rapporten omhandler tilleggsvurdering av 
arealinngrep i forbindelse med ny avkjørsel fra Fv120.  
 

 
Figur 1 Kart over planområdet på Hansefellåsen 
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2 Utbyggingsplan 
Området ligger sør for Fjerdingby mellom Hansefellåsen og Nedre Ræligens vei og 
omfatter et østvendt åspart i nord i overkant av eksisterende boligområde. I forbindelse 
med ny avkjøring fra fylkesvei 120 er det i planene lagt opp til mindre deler av en 
ravine øst for fylkesveien må  fylles noe ut i, jfr figur 3.  Denne ravinen ble registrert 
våren 2017 (Jansson & Bichsel 2017) i forbindelse med ravinekartlegging i Rælingen. 
Ravinen strekker seg fra Svellet/Øyeren og opp til Fv120, som har avskåret og fylt ut 
den øvre delen. Ravinen består av skog og kulturlandskap. Sørlibekken er sentral i  
ravinen. 
 

 
Figur 2 Oversikt over registrerte raviner i planområdet samt den registrerte 
naturbeitemarka og den registrerte gamle granskogen.  
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3 Naturmangfold 
I planene inngår utfylling i ravinen ”Sørlibekken” øst for Fv 120. Denne er vurdert til 
svært viktig  verdi – A som geotop, ettersom den bl a. strekker seg helt ned til 
Svellet/Øyeren og utgjør en av få lite påvirkede raviner i Rælingen (Jansson & Bichsel 
2017). En gammel granskog (lokal verdi C ) ble også registrert under 
ravinekartleggingen.  
 

 
Figur 3 Skisse for planlagt utfylling i ravineområdet og avgrensning av 
ravineområde, naturbeitemark og gammel granskog. 

 
Området ble tilleggsbefart den 01.06.2017. Registreringsforholdene var gode. Under 
befaringen ble naturbeitemarka i ravinen rett øst for Fv 120 registrert og avgrenset (se 
beskrivelse i vedlegg). Området har tidligere vært beitet, men er i dag i gjengroing. 
Området bærer preg av å ha vært gjødslet og artsmangfoldet er redusert som følge av 
dette. Den vestre del av området nærmest Fv120 var preget av svartelistearten 
vinterkarse (SE) gjerne i blanding med engsoleie.  
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Figur 4 Sentral del. De gule blomstene er for det meste svartelistearten 
vinterkarsen(SE), men også noe engsoleie. Foto Helge Fjeldstad 

 
Figur 5 Nordre del. Foto: Helge Fjeldstad 
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Figur 6 Søndre del. Foto: Helge Fjeldstad 

 
 

Anleggsfasen 
 
I anleggsfasen vil det bli behov for et større område til manøvreringsareal i forbindelse 
med utvidelse av vegfylling etc. Arealet som er satt av til dette kommer fram av kartet 
under. Dette medfører at store deler av naturbeitemarka  (lokal verdi – C) vil bli 
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beslaglagt i anleggsfasen, og nesten hele granskogslokaliteten (lokal verdi – C) vil gå 
tapt.  
 
 

 
Figur 7 Det midlertidige anleggsområdet vil beslaglegge store verdifulle arealer . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sørlibekken renner gjennom lokaliteten”Sørlibekken V granskog” der den har erodert 
ned til berggrunnen og forsetter ned ravineområdet. Bekken vil være utsatt for 
avrenning av partikler fra det midlertidige anleggsområdet. Partikkelforurensning kan 
være et problem for vannlevende organismer nedstrøms anleggsområdet. I 
reguleringssbestemmelsene  for reguleringsplanen er det satt krav om 
miljøoppfølgingsplan for bygging av krysset på Nedre Rælingsvei (Rælingen kommune 
2018). Miljøoppfølgingsplanen bør inneholde bestemmelser om etablering av 
sedimentasjonsdam(er) i anleggsområdet for å hindre partikkelforurensning av 
Sørlibekken.  
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Figur 8 Sørlibekken renner gjennom den gamle granskogen og ned i bunnen av 
ravinen. Tiltak bør iverksettes for å hindre partikkelforurensning av bekken 
under anleggsarbeidet. Foto: Helge Fjeldstad 
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4 Fremmede arter 
 
I området ble den fremmede arten vinterkarse (SE) registrert rikelig i kanten av den 
gjengroende beitemarka i ravinen.  
 
 

Norsk navn Latinsk navn Status Mengde 
Vinterkarse  Barbarea vulgaris 

 
SE Ved Fv120 

 

5 Mulige konsekvenser 
Det midlertidige anleggsområdet vil beslaglegge størstedelen av naturbeitemarka 
(Sørlibekken naturbeitemark verdi C) og den registrerte gamle granskogen (Sørlibekken 
vest verdi C) samt om lag 7% av geotopen/ravinen Sørlibekken (verdi svært viktig A).  
Dersom man benytter konsekvensmatrisen i håndboka til Statens vegvesen (håndbok 
V712) vil inngrepet medføre at konsekvensen vurderes som middels til stor negativ gitt 
at det midlertidige anleggsområdet tilbakeføres så godt det lar seg gjøre (Figur 7). 
Naturbeitemarka vil trolig miste mye av sin verdi etter utbygging. Kjøring med 
anleggsmaskiner vil være uforenlig med å ta vare på plantelivet i naturbeitemarka. 
Ravinen kan også bli forringet som følge av det ikke er fullt mulig å tilbakestille 
området slik det var før og at noe av fyllingen også blir permanent. Den gamle 
granskogen vil også tape sin verdi for de arealene som benyttes til anleggsområde. Til 
tross for at disse inngrepene forringer ravinen vil den opprettholde sin verdi som A-
lokalitet etter inngrepet. Krav om etablering av sedimenstasjonsdam(er) gjennom 
miljøoppfølgingsplanen vil begrense  partikkelforurensning fra anleggsområdet.  
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Figur 9 Konsekvensvifte hvor en finner konsekvensgrad ved sammenstilling av 
verdi og omfang. Kilde: Håndbok V712 (Statens vegvesen 2014) 

 

 
 

6 Avbøtende tiltak. 
 
På det midlertidige anleggsområdet kan et avbøtende tiltak være å legge duk slik at det 
blir enklere å tilbakeføre landformene etter at anleggsarbeidet er avsluttet.  Tildekking 
bør begrenses til bare de områdene som blir benyttet. Naturbeitemarka vil trolig ikke 
tåle en lengre periode med tildekking, og naturtypen vil trolig gå tapt på de benyttede 
arealene.   
 
Det er i reguleringsbestemmelsene satt krav og miljøoppfølgingsplan for arbeidene i 
kryssområdet til Fv 120. Planen bør omfatte bestemmelser om etablering av 
sedimenstasjonsdammer i anleggsområdet for å begrense  partikkelforurensning fra 
anleggsområdet til Sørlibekken. I tilegg bør planen søke å begrense det midlertidige 
anleggsområdet i størst mulig grad. 
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7 Vurderinger i forhold til utredningskrav i 
naturmangfoldloven  

Her vurderes §§ 8-10, mens §11 om prinsippet om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres 
av tiltakshaveren, samt §12 om prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
overlates til utbygger selv å besvare. 

§ 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.” 
Denne fagrapporten er utarbeidet for å vurdere verdier og konsekvenser på naturmangfoldet i 
utredningsområdet. Utredningen har vært basert på standard metodikk for verdisetting og 
konsekvensvurderinger. Kartleggingene har fanget opp både arters forekomst i området, 
utbredelsen til ulike naturtyper og tilstanden til naturtyper er beskrevet. Det har vært lagt vekt på 
forekomst av rødlistede arter og verdifulle naturtyper, med grunnlag i nasjonale oversikter over 
slike.  
Gjennom både generelle vurderinger av omfang og spesifikke vurderinger av de verdisatt 
lokaliteter er virkningene av planlagt tiltak på dem gjennomgått. Vurderingene er basert på generell 
kunnskap om artene sine krav til livsmiljø og naturtypene sine viktige kilder til variasjon.  

§ 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”. 
Kunnskapsgrunnlaget, gjennom datainnsamlingen vurderes som relativt godt.  
Usikkerheten knyttet til forekomst av naturtyper (og rødlistearter) er vesentlig redusert gjennom 
registreringene som nå foreligger. Det er imidlertid behov å anvende føre-var-prinsippet for 
utbyggingsprosjektet  mht planer for masseforflytning slik at ikke svartelistearter spres. Det er ogå 
en viss usikkerhet knyttet til om ravinen tåler anleggsmaskiner.  

§ 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”. 
Det er registrert en ny naturtype – naturbeitemark – av lokal verdi C som blir sterkt berørt av 
utbyggingen. I Rælingen kommune er det registrert 9 naturbeitemarker i tillegg til lokaliteten i 
Sørlibekken. Dette fordeler seg på 1 A-lokalitet, 4 B-lokaliteter og 4 C-lokaliteter. Tap av en C-
lokalitet med svak hevd vil være en liten tilleggsbelastning for naturtypen naturbeitemark i 
Rælingen.  Det er også registrert en gammel granskog av lokal verdi C som blir sterkt berørt av 
utbyggingen. I Rælingen er det 40 lokaliteter med gammel barskog hvorav 3 er A-lokaliteter, 17 
B-lokaliteter og 20 er C-lokaliteter. Tap av en C-lokalitet vil bare medføre en liten 
tilleggsbelastning for naturtypen gammel granskog som kommunen har mange arealer av.  
I tilegg vil utbyggingen medføre permanente og midlertidige arealinngrep i den svært viktige 
ravinelokaliteten ”Sørlibekken” verdi- A. Ravinene i regionen har i stor utstrekning blitt planert, 
og naturtypen/geotopen er fortsatt under press pga. den har sin forekomst i lavereliggende deler 
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av Romerike med utbyggingspress.  De permanente inngrepene vil beslaglegge om lag 1% av 
ravinen, mens det midlertidige arealinngrepet vil være om lag 6%. Dersom det midlertidige 
anleggsområdet tilbakestilles vil konsekvensene for ravinen bli middels negativ. Ravinelokaliteten 
vil opprettholde sin A-verdi etter utbygging selv om den blir noe forringet.  
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1 VEDLEGG - 
NATURTYPEBESKRIVELSER 

1 Sørlibekken naturbeitemark 

Posisjon (UTM sone 32): 616470 6643680 
Naturtype(r):  Naturbeitemark 
Utforming(er):  Rik beiteeng 
Verdi: Lokalt viktig C 
Mulige trusler:  Gjengroing, nedbygging 
Undersøkt/kilder:  Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS 
Areal:  7,8 daa 
Siste feltsjekk: 01.06.2017 

Beskrivelse 
Innledning: Lokalitetsbeskrivelsen er utarbeidet av Helge Fjeldstad  basert på eget 
feltarbeide 01.06.2017. Kartleggingen er utført i forbindelse med planer om etablering 
av boligområde i Hansefellåsen.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Fv 120 ved Hansefellåsen. Det 
omfatter en naturbeitemark i et ravineområde som strekker seg østover ned til Øyeren. 
Lokaliteten er avgrenset mot vegfylling i vest, skog i nord og sumpskog i sør og øst. 
Ravineområdet består av mektige avsetninger med leire. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er en naturbeitemark av typen 
rik beiteeng. I lokaliteten inngår også noe beitevåteng ned mot sumpskogen.   
Artsmangfold: Av naturengplanter inngår sparsomt med tveskjeggveronika, gulaks, 
prestekrage, og ryllik. For øvrig er det betydelig innslag av nitrogenkrevende og 
gjengroingsplanter som løvetann, stormaure, engsyre, engsoleie, hundekjeks, hundegras, 
engreverumpe, gulflatbelg og skogstorkenebb.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Enga er i gjengroing og har trolig ikke vært beitet på noen 
år. Stort innslag av nitrogenkrevende planter tyder på at den også kan ha vært gjødslet 
noe tidligere.  
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i ravinen Sørlibekken som strekker seg fra 
Fv120 og ned til Øyeren. Ravinen betår av skog og kulturmark, og denne beitemarka er 
en av flere naturtyper som inngår i ravinen.  
Fremmede arter: Den vestre del av området nærmest Fv120 var preget av 
svartelistearten vinterkarse (SE). 
Begrunnelse for verdisetting: Verdisettingen er basert på faktaark for naturtypen fra mai 
2014. Lokaliteten oppnår høy vekt på størrelse (>2 daa) men  lav vekt på tilstand og 
påvirkninge og oppnår ikke krav til verken antall kjennetegnende planter (>15 arter) 
eller rødlistearter. Siden lokaliteten oppnår knapt terskelverdi for to parametre gis  
lokaliteten verdi som lokalt viktig C.  
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør skjøttes ved å sette betedyr på området før det gror 
igjen ytterligere. Det må ikke gjødles med kunstgjødsel. 
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2 Sørlibekken V  
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3 Sørlibekken ravine 
Sørlibekken  

Ravinedal – Beiteområde - Svakkilde-ravinedal Verdi: A 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt 27. april 2017 av Ulrika Jansson og Madlaina 
Bichsel, BioFokus, i forbindelse med ravinekartlegging i Rælingen kommune 2017. 
Partiet nærmest Øyeren (Svellet) er i tillegg befart av Ulrika Jansson 5. mai 2017. 
Ravinedal er vurdert som en sårbar naturtype (VU) av Artsdatabanken (Lindgaard & 
Henriksen 2011). Lokaliteten er vurdert etter faktaarkutkast for ravinedal 2014 (Erikstad 
2014).  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Ravineavgrensningen starter i vest ved Fv 120 (Nerdre 
Rælingsveg) og ender i øst der bekken munner i nordre del av Øyeren (Svellet) rett sør 
for Hammeren. Lokaliteten utgjør den lengste armen av ravinesystemet pluss noen 
kortere sideraviner og deler av sideraviner. Ravinen strekker seg i sørvest-østlig retning. 
Mot nord er systemet avgrenset av en rygg mot et annet ravinesystem. Både i nord og 
sør grenser ravinen mot landbruksområder. Den har gravd seg ned i finkornete marine 
avsetninger, stedvis helt ned til grunnfjellet.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen 
ravinedal. Den utgjøres av en hovedravine (ca. 970 m) med fem mer eller mindre intakte 
sideraviner. Hovedravinen går fra vest til øst, mens sidearmer kommer inn til 
hovedravinen fra sør til nord eller nordvest til sør. Hovedravinen er sammenhengene 
helt fra Nedre Rælingsvei ned til Øyeren og bekken er ikke lagt i rør. Langs etter 
bekkeløpet har bekken stedvis gravet seg helt ned til berggrunnen. Der det er store 
høydeforskjeller er det dannet små fosser og kløfter. Det er også leirutglidninger i 
partier av ravinedalen med større dybde på leiren.  

Ravinedalen dekkes først og fremst av naturbeitemark og blandingsskog. 
Naturbeitemark finnes både oppe i hele vestlige delen, i en sørvendt skråning ca. i 
midten av systemet og nede i østre delen i en nordøstvendt skråning. Naturbeitemark ble 
ved befaringa i april ikke nærmere undersøkt, da det var for tidlig for artsregistrering i 
engvegetasjonen. Noe få arter ble allikevel registrert: Blåkoll (Prunella vulgaris), ryllik 
(Achillea millefolium), Perikumarter (Hypericum sp.) og Markjordbær (Fragaria 
vesca). Tresjiktet er dominert av gran, gråor, hegg, bjørk og selje. Våraspekten av 
feltsjiktet er dominert av hvitveis (Anemone nemorosa), men også vårkål (Ficaria 
verna), maigull (Chrysosplenium alternifolium) forekommer rikelig. Soppen Skarlagen 
vårbeger (Sarcoscypha austriaca) fins spredt i systemet og nederst i systemet er det 
innslag av blåveis (Hepatica nobilis).  

I 2002 ble det i deler av systemet kartlagt en naturtypelokalitet (A-verdi) av typen 
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gråor-heggeskog, utformingen flommarksskog. Skogavgrensningen dekker den midtre 
delen av ravinesystemet og store deler av ravinesystemet Hammarvegen i nord. Helt i 
nordøstenden av systemet ligger en liten naturtypelokalitet til, som har blitt registrert 
som gråor-heggeskog (B- verdi) i 2001. Ved befaringen i 2017 ble det også registrert en 
dam og gammel ravinegranskog. Naturtypelokalitetene beskrives og avgrenses separat.  

Artsmangfold: Grøftelommemose (NT) ble registrert i en ravinearm i nordøst og det er 
stor potensial for den og andre pionermoser på leirutglidninger i hele systemet. De 
registrerte artene i naturbeitemark henviser til godt potensial for mer krevende engarter i 
kulturmark. Potensialet for rødlistearter knyttet til gammel fuktig ravineskog regnes 
også som godt med ganske stor variasjon i skogstrukturen og skogstrukturelementer 
med en god del død ved og stedvis bra kontinuitet (sørlig innenfor de avgrensede 
skoglokalitetene). Det finnes ikke noen artsregistreringer fra før (Artskart 2017). 
Lokaliteten har i tillegg en viss verdi for både fugl, insekter og vilt.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er omkranset av veier i vest og nordvest og 
av jordbruksmark i sør og nord for midten. Omtrent 660 m nedstrøms fra ravinestart i 
vest renner bekken i en liten kløft og en liten bru er bygget over ravinen. Inngrepet for 
ravinen er minimalt og avbryter ikke systemet. En informasjonstavle ved brua 
informerer i tillegg om at bekken tidligere er blitt brukt som drivkraft til en sag og en 
mølle ca. 50 m oppstrøms brua. I nederste (østre) delen av ravinen er det en del hytter 
og tomter, men bortsett fra noe svartelistede plantearter virker påvirkningen på systemet 
meget små. Den nordøstligste sideravinen som grenser mot et boligfelt i nord er 
imidlertid ødelagt i nedre del og ville ikke har vært stort nok til å avgrenses som egen 
ravine, men er inkludert i avgrensningen da øvre del av det systemet er intakt. 
Sideravinen som kommer fra sør inn på hovedarmens midtre delen har blitt forsøkt å 
legge inn på rørsystemet. Per i dag ligger gamle rør i denne bekken og kummer står på 
et sted i sideravinen og én der sideravine flyter inn i hovedravinen. Rett øst for selve 
sideravinen ligger en mindre, tidligere aktiv sidearm som per i dag er planert og 
tilrettelagt for en sti. Stien fører ned i hovedravinen og over nevnte brua.  

Fremmede arter: Rødhyll (HI) spredt i busksjikt.  

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten har mistet noen av sine kortere sideraviner til 
landbruksmark, mens største delen av systemet er intakt og lite påvirket.  

Verdivurdering: Lokaliteten er ca. 970 m lang og har mer enn to sideraviner. Den er 
omkranset av en del veier og åkermark men omfatter et nesten helhetlig system fra 
ravinestart til og med utløp av bekken i Øyeren (Svellet). Den vurderes som svært viktig 
(A).  

Skjøtsel og hensyn: Alle slags fyllinger eller skredsikring vil sterk redusere eller helt 
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ødelegge de kvartærgeologiske verdiene i lokaliteten. Bekkelukking i hele eller deler av 
systemet vil ødelegge ravinen som aktivt system og hindre nydannelse av 
leirutglidninger. Disse utgjør viktige leveområder for pionerarter av blant annet moser 
og bidrar til dynamikken i landskapet. De biologiske verdiene er middels-stor. Noe av 
naturbeitemarken viser lavt beitetrykk eller opphevd beitebruk og bør hevden 
gjenopptas før gjengroingen tiltar ytterligere. Dette for å ivareta den biologiske 
mangfold som er knyttet til kulturlandskapet.  

 


