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Naturverdier i Strømsdalen i Rælingen - tilleggsinformasjon  

 

BioFokus, ved Øivind Gammelmo og Terje Blindheim, har på oppdrag for Eiendomsgruppen Oslo AS tidligere 

vurdert og kartlagt naturverdier i Strømsdalen i Rælingen kommune i forbindelse med fremleggelse av 

planforslag for boligformål (Gammelmo & Blindheim 2016). Det er fra tidligere avgrenset en naturtype (gråor-

heggeskog - Stalsberg sør (BN00010996)) innenfor undersøkelses-området. Til tross for at lokaliteten er sterkt 

påvirket har området fremdeles naturverdier og biologisk mangfold som tilsier at den er lokalt viktig (C-verdi). 

Derfor ble denne naturtypelokaliteten kun justert og videreført som naturtype i forbindelse med kartleggingen. 

BioFokus fikk ikke i oppgave å lage en KU knyttet til denne undersøkelsen. Vår oppgave har kun vært å fastslå 

hvilke naturverdier området har. I KU sammenheng tilsier dette middels naturverdi. 

 

Kartlegging av naturtypelokaliteter følger DN-håndbok 13, revidert utgave (Direktoratet for Naturforvaltning 

2007). Det henvises til denne, og da spesielt kapitlene 2-6, for en nærmere redegjørelse av kriterier for utvelgelse 

av naturtyper og verdisetting. BioFokus bruker faglig skjønn for å avveie hvor detaljerte undersøkelsene trenger 

å være. Vi bruker vår kunnskap om arter og økologiske sammenhenger ved avgrensning og verdisetting av 

naturtyper. Området ble kartlagt for utvalgte/prioriterte naturtyper, rødlistearter, svartelistearter og andre 

naturverdier. Naturbase (Miljødirektoratet 2016) og Artskart (Artsdatabanken 2016) ble konsultert for 

informasjon om tidligere registrerte naturtyper og eventuelle funn av rødlistearter i området. Målet med 

undersøkelsen var å påvise og beskrive eventuelle naturverdier innenfor undersøkelsesområdet. 

 

I ettertid har vi blitt kontaktet for å gi en mer utfyllende vurdering om bekken som renner igjennom området. 

Tilleggsinformasjonen i dette brevet gjelder altså en bekk som renner igjennom undersøkelsesområdet og 

dermed også igjennom naturtypen som ble registrert i forbindelse med nevnte kartlegging.  

 

Tilleggsvurdering av bekken i Strømsdalen 

 

Undersøkelsesområdet er del av et ravinesystem som tidligere har gått nedover mot Nitelva. I dag finnes det kun 

små fragmenter av dette ravinesystemet igjen, blant annet området i Strømsdalen. Bekken det er snakk om er en 

viktig del av dette ravinesystemet og av den registrerte naturtypen. Hovedverdiene i naturtypen er knyttet til den 

flompåvirkede delen av gråor-heggeskogen og er vist i grønt på figur 1. Dette området blir jevnlig oversømmet 

ved større vannføring i bekken og dette har bidratt til å danne den flompåvirkete delen gråor-heggeskogen. 

Denne delen er viktig for det biologiske mangfoldet og naturverdiene i området, og det er viktig at denne 

dynamikken opprettholdes dersom mangfoldet og verdiene skal bevares.  

 

Selve bekken kan karakteriseres som en ravinebekk. Bekkens verdier ligger både i vannet og i kantsonene langs 

bekken, samt dynamikken i ravinedalen og gråor-heggeskogen. I denne resten av en ravinedal finner vi et 

naturmiljø som i stor grad mangler ellers i landskapet rundt. Området der bebyggelsen er planlagt er vist i 

vedlegg 1. Denne utbyggingen vil i stor grad påvirke dynamikken i den flompåvirkede delen av gråor-

heggeskogen (og naturtypen som helhet). For å bevare mest mulig av de eksisterende verdiene i området bør 

bekkens naturlige løp og det flate partiet med flompåvirket gråor-heggeskog i størst mulig grad forbli upåvirket. 

Dersom bekken legges i rør eller dersom det lages et kunstig løp med bearbeidede kanter vil naturverdiene i 

området reduseres betydelig. Bekkedraget er altså en viktig del av gråor-heggeskogen som er avgrenset som 

naturtype med lokal verdi (C-verdi).  
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Figur 1. Undersøkelsesområdet (oransje) ved Strømsdalen i Rælingen. Den avgrensede naturtypen er merket 

med gult, den mest verdifulle delen av gråor-heggeskogen langs bekken er markert med grønt. Innmålinger av 

bekk og veger er vist med blått. 
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