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Referat: 
Miljøfaglig Utredning AS har registrert naturmangfold i forbindelse med et planlagt 
utbyggingsområde ved Fjerdingby i Rælingen kommune. Det ble verken registrert 
viktige naturtyper eller rødlistearter i området. Svartelistearter som hagelupin og 
kanadagullris ble registrert.  I forbindelse med utbygging bør det tas hensyn til at ikke 
svartelistede arter spres ved masseforflytning.  
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1 Innledning 
På oppdrag fra Rælingen kommune  har Miljøfaglig Utredning AS utført en kartlegging 
av naturmangfold i forbindelse med et utbyggingsområde ved Fjerdingby i Rælingen 
kommune.  
 

 
Figur 1 Oversiktskart over planområdet i Rælingen kommune 
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2 Utbyggingsplan 
Området ligger sentralt på Fjerdingby i Rælingen og utgjør en skogkledd kolle omgitt 
av veger og bybyggelse.  
 

 
Figur 2-1 Skisse for de planlagte utbyggingsområdet. 

 

3 Naturmangfold 
Området ble oppsøkt den 01.06.2017. Været var pent. Forholdene var gode for 
registrering av de fleste artsgrupper.  
 
Utbyggingsområdet er lokalisert på en skogkledd kolle sentralt på Fjerdingby. 
Vegetasjonen består for en stor del av bærlyng barblandingsskog og noe blåbærskog, 
dvs forholdsvis kalkfattige vegetasjonstyper.  Mot nordøst og mot vegen i sørvest 
kommer det inn skrotemark med svartelistearter. Skogen er hovedsakelig gammel furu 
og granskog men her er lite død ved. I sørvest er det ungskog og i sørøst er det foretatt 
gjennomhogst. Området er grunnlendt med fremstikkende berg.  
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Gjennom skogen går det flere stier og området bærer preg av mye ferdsel som noe 
søppel og rester etter plankehytter etc. Fuglekasser og orienteringsposter ble også 
observert i området.  
 
Artsmangfoldet er begrenset med relativt får arter. Furu og tildels gran dominerer med 
tillegg av lauvtrær som bjørk og rogn. I busksjiktet er det en del einer og i feltsjiktet 
dominerer lyngarter som blåbærlyng og røsslyng. På en grangadd ble soppen duftskinn 
registrert.  
 
Det ble ikke funnet grunnlag for å avgrense naturtyper i området.  
 
Det foreligger ingen registreringer av naturtyper eller rødlistearter i området fra før 
(Naturbase 2017, Artsdatabanken 2017). 
 

 
Figur 2 Skogen domineres av bærlyng-barblandingsskog med en god del 
blåbærskog. Foto. Helge Fjeldstad 
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Figur 3 Lokale "byggeprosjekter" i skogen, eher en plankehytte. Foto: Helge 
Fjeldstad 

 
Figur 4 på en grangadd ble soppen duftskinn registrert. Foto: Helge Fjeldstad 
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Berggrunnen består av Granat-biotittgneis, biotitt-muskovittgneis, stedvis amphibolitt 
og kalksilikatlinser, stedvis migmatittisk (Stora Le-Marstrandformasjonen) 
 (NGU 2017a). 
 
Løsmassene  er i følge løsmassekartet til NGU (2017b) tynt torvdekke over 
berggrunnen. 
 
 

 
 

Figur 5 Løsmassekart fra planområdet viser tynt torvdekke over berggrunnen 
(geo.ngu.no/losmasse). 
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4 Fremmede arter 
 
I området ble det svartelisteartene hagelupin (SE) og kanadagullris (SE) registrert mot 
vegen i sørvest og mot gangveg i nordøst.  
 
 
Norsk navn Latinsk navn Status Mengde 
Hagelupin Lupinus polyphyllus 

 
SE I sørvest mot veg og i nordøst 

Kanadagullris Solidago canadensis SE I sørvest ved gangveg 
 

 
Figur 6 Funn av svartelisteartene hagelupin (SE) og kanadagullris i området. 
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Figur 7  En mindre utfylling i nordøst der hagelupin (SE) hadde etablert seg med 
en god bestand. Foto: Helge Fjeldstad 

 

 
Figur 8 Hagelupin (SE) inngår også i vegkanten i sørvest . Foto: Helge Fjeldstad 

 
 

5 Omfang  
Omfanget for det biologiske mangfoldet av reguleringsplanen vurderes som lite.  I 
forbindelse med utbyggingen bør det tas hensyn til at det finnes svartelistede arter i 
området og at disse ikke spres ved masseforflytning etc. 
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6 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. 

§ 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”. 
Ingen verdifulle naturtyper eller viltlokaliteter blir berørt av utbyggingen og den samlede 
belastningen på økosystemet vurderes som liten.  

7 Vurdering av konsekvens 
Konsekvensene av planene slik de foreligger vurderes som små.  
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