
 

 

 

 

 

 
 

 

  

Tilstandsrapport for natur og miljø 2020 
 

 
 
 
Del 1: Fysisk miljø   
 
 
Vedtatt i kommunestyret 17.06.2020 i sak 2020/1796. 
 



2 
 

 
 
 
 
 
 

Innhold 
 

1. Om tilstandsrapport 2020 ............................................................................... 3 

2. Overordnet vurdering for videre arbeid ......................................................... 4 

3. Naturmangfold ................................................................................................. 7 
Natur i Rælingen ................................................................................................................ 7 
Verneområder .................................................................................................................. 12 
Fremmede arter ............................................................................................................... 13 
Markasaker ...................................................................................................................... 18 

4. Friluftsliv, vilt og fiske ................................................................................... 21 
Friluftsliv ........................................................................................................................... 21 
Viltforvaltning ................................................................................................................... 24 
Fiskeforvaltning ................................................................................................................ 27 

5. Landbruk ........................................................................................................ 30 
Landbruket ....................................................................................................................... 30 
Landbruk og vannmiljø ..................................................................................................... 32 
Forurensing fra landbruket ............................................................................................... 33 
Økologisk jordbruk ........................................................................................................... 34 
Jordvern ........................................................................................................................... 35 
Kulturlandskapstiltak i landbruket ..................................................................................... 36 
Skogbruk og trær ............................................................................................................. 37 

6. Kulturminner og kulturmiljø.......................................................................... 41 
 
 
 
 
 
  



3 
 

 

1. Om tilstandsrapport 2020 
Tilstandsrapport for natur og miljø 2020 er en fagrapport som skal gi en samlet informasjon 
om tilstanden i kommunens miljø og naturarbeid, og knytte dette til gjeldende styringssystem 
i kommunen. Rapporten skal bidra til god sikring av kommunens målsetninger og strategier 
som retter seg mot natur og miljø, samt et verktøy for å avdekke og tydeliggjøre 
forbedringsområder innenfor de ulike fagfeltene.  

Tilstandsrapporten inngår i Rælingen kommunes styringssystem som vist under:  

 
 

Rapporten er bakoverskuende og inneholder fremstilling, vurdering av resultater og 
forbedringspunkter kalenderåret 2019. Rapporten vil også inneholde enkelte elementer fra 
2018, for å dekke opp rapportering på grunn av manglende tilstandsrapport i kalenderåret 
2018.  

Arbeidet med natur og miljø er komplekst arbeid som skjer på ulike enheter i kommunen, på 
forskjellige fagfelt og tilknyttet forskjellig lovverk og planer. Tilstandsrapport for natur og miljø 
2018 er en omfattende rapport hvor miljølovgivningen for kommunen er omtalt, og er et viktig 
grunnlagsdokument til denne rapporten. Tilstandsrapport fra 2015, 2016 og 2017 må også 
sees på som grunnlagsdokumenter for tidligere arbeid og anbefalinger. 

Tilstandsrapport 2020 er delt opp i to deler; del 1 fysisk miljø, og del 2 klima og energi. 
Kapittel 1 og 2 er lik i begge rapportene så de kan leses uavhengig av hverandre. I kapittel 2 
følger det en vurdering av tilstandsrapporten samlet, samt en anbefaling for det videre 
arbeidet med klima i Rælingen kommune. Disse anbefalingene skal sees på som 

https://www.ralingen.kommune.no/tilstandsrapport-for-natur-og-miljoe-2018.6131969-363248.html
https://www.ralingen.kommune.no/tilstandsrapport-for-natur-og-miljoe-2015.5807975-363248.html
https://www.ralingen.kommune.no/tilstandsrapport-for-natur-og-miljoe-2016.5915441-363248.html
https://www.ralingen.kommune.no/tilstandsrapport-for-natur-og-miljoe-2017.6012745-363248.html
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overordnede fokusområder, og er ment som et utgangspunkt for en prioritering i kommende 
handlingsprogram og overordnet planlegging.  

De neste kapitelene vil være ulike for delrapportene, med rapportering og forbedringspunkter 
for temaer i den daglige driften til kommunen. Det er de forskjellige enhetene som har ansvar 
for å følge opp avdekte forbedringspunkter i handlingsprogram og egen utvikling.  

2. Overordnet vurdering for videre arbeid 
 
Tilstandsrapporten er et verktøy for å sikre kontinuerlig forbedring. Det er mange tematiske 
forbedringspunkter, og denne rapporten gir en helhetlig oversikt over hvordan vi jobber og 
videre forbedringspunkter under de ulike temaene. Det er en omfattende mengde 
forbedringspunkter, og disse er systematisert i overordnede fokusområder, basert på 
foregående tilstandsrapporter. Dette danner et godt grunnlag for å rette innsats der det er 
størst behov, og viser behov for prioriteringer.  

 
De fire overordnede fokusområdene er som følger:   

 
Hvert av disse overordnede punktene vil bli nærmere omtalt med eksempler på 
forbedringspunkter hentet fra årets rapportering.  
 
Systematisk arbeid med natur og miljø vil få hovedfokus i neste års miljøarbeid i Rælingen 
kommune. Det er et omfattende punkt, men det er også det punktet som vil legge grunnlaget 
for klima- og miljøforvaltningen, og vil gi gode tiltak i neste års handlingsprogram.  
 
Revidering av kommunedelplan klima og energi er nødvendig, men det er flere ting som må 
gjennomføres først. Som tidligere tilstandsrapporter påpeker, må et miljøledelsessystem 
utformes og implementeres før kommunedelplanen revideres. Dette er fordi et 
miljøledelsessystem legger grunnlaget for en systematikk som kommunen skal jobbe videre 
med, og er nødvendig for å fastsette mål og finne gode indikatorer for måloppnåelse i 
kommunen. Det er dette en revidert kommunedelplan må baseres på. Siden 
tilstandsrapporten baserer seg på arbeid gjennomført i 2019, og ny miljørådgiver ble ansatt 
medio 2019, vil miljøledelse og revidering av kommunedelplan få en større del i neste års 
tilstandsrapport.  
 
 
 

Systematisk 
arbeid med natur 

og miljø
Kunnskap og 
kompetanse

Roller og 
myndighet

Direkte 
forbedring av 
kommunens 
miljøtilstand

I dokumentet er grønne ord med understrek interaktive lenker til rapporter eller ulike 
nettsider. 
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Systematisk arbeid med natur og miljø 
 
I tidligere arbeid med tilstandsrapport og kommunedelplan for klima og energi har det vært 
behov for å videreutvikle systematikk for å sikre kommunens miljøarbeid. Kommunen har de 
siste årene brukt mye ressurser på området, som man har sett gode resultater av. Arbeidet 
med å utarbeide et miljøledelsessystem og revidering av kommunedelplan klima og energi 
var to helt essensielle grep for å ha et fungerende styringssystem for miljøforvaltningen i 
kommunen. Tilstandsrapport for natur og miljø 2020 gir følgende forbedringspunkter:  
 
Etablere systematikk 

 Miljøledelse, videreføre dette arbeidet som vil legge grunnlaget for målsetting og 
måloppnåelse i eiendomsavdelingen og kommunalteknikk.   

 Innkjøpssystematikk og strategi for miljø- og klimahensyn i kommunens anskaffelser  

Lage rutiner  

 Oversikt over planlagte og pågående tiltak gjennomført av kommunalteknikk i marka 
 Rutine saksgang saker med terrengendring 
 Avvikshåndtering nedgravde oljetanker  
 Følge opp tilsynsansvar mindre avløpsanlegg 
 Varslingsrutiner forsøplingssaker  

Lage oversikt  

 Prosjektgruppe kartlegge kommunens samlede bilbehov og maskinpark  
 Oversikt over nedgravde oljetanker  

Innarbeide krav i allerede lagde planer  

 Innarbeide miljøkrav i store anskaffelser og rammeavtaler, og bruke miljø som 
kvalifikasjonskrav og / eller tildelingskriterier  

 Miljøoppfølgingsprogram: videreutvikle / revidere, og etablere utslippsbudsjett  

Evaluering av verktøy 

 Verktøy som er tatt i bruk i utbyggingsservice bør evalueres når man har fått et 
erfaringsgrunnlag, b.la. verktøy for klimatilpasning og verktøy for kulturminner og 
kulturmiljøer.  

Kunnskap og kompetanse 
 
Kommunen bør som hovedregel av en tilfredsstillende oversikt over kommunens natur og 
miljø, og kun unntaksvis ha behov for fremskaffing av denne informasjonen ved 
enkeltsaksbehandling.  Det er viktig at kunnskapsgrunnlaget er godt nok til å ta gode 
avgjørelser i saksbehandlingen, samtidig som det setter premisser for de store linjene i 
arealplanleggingen. Arbeid med revidering kommuneplanens arealdel og kommunedelplan 
klima og energi vil gi økt fokus på dette. I tillegg kan internt nettverk for klima og miljø 
avdekke områder hvor det er behov for ytterligere kompetanse. Gjennomføring av workshops 
og kursing internt i kommunen er også viktige elementer.  
 
Kunnskapsgrunnlag  

 Oppdatere database for grunnforurensing  
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 Ferdigstille kartlegging raviner  
 God dialog med ulike leverandører/direktorater/fagforum for å holde 

kunnskapsgrunnlag oppdatert  

Kompetanse  

 Søke om midler til kompetanseheving internt  
 Bruke etablerte nettverk (internt og eksternt)  
 Øke kompetansen internt i kommunen med restrukturering av eks. drift med 

spesialisering innenfor ulike fagfelt, og ansettelse av ingeniører innen energifag 

Informasjon til innbyggere  

 Opprettholde god informasjonsflyt og pådriver i eksterne kampanjer  
o Konsekvenser ved å dumpe hageavfall i naturen  
o Ulike tilskuddsordninger landbruk 
o Kulturminner og kartreferanser  
o Miljøfyrtårn  
o Energikampanjer o.l.  

 
Rolle og myndighet 

Arbeidet med rolle og myndighet innebærer fokus på rolleforståelser, grenseganger mellom 
enheter og tydeliggjøring av hjemmelsgrunnlag i tillegg til konkretisering av begreper. Dette 
området har blitt jobbet godt med siden første tilstandsrapport, men dette er et felt som 
krevet kontinuerlig fokus og dermed anbefales det å videreføres som et av hovedområdene.  
 
Rolle og myndighet  
 Følge opp tilsynsansvar mindre avløpsanlegg 

 
Direkte forbedring av kommunens natur- og miljøtilstand 

 
Det er viktig å beholde fokus på tiltak som sikrer en målrettet innsats for å begrense en 
negativ miljøpåvirkning eller bidrar til en forbedring og sikring av viktige miljøkvaliteter i 
kommunen. Systematikken, kunnskap og kompetanse vil føre til langvarig forbedring av 
kommunens natur- og miljøtilstand. 
Tilstandsrapporten avdekker også følgende forbedringspunkter:  
 
Utslipp og forurensing 

 Redusere saltforbruk 
 Bedre håndtering av gummigranulat på kunstgressbaner  

Redusere tilstedeværelse av skadelige arter 

 Fokus på fåtall fremmede plantearter, og søke om tilskudd til bekjempelse  
 Eggpunktering som tiltak mot kanadagås  

Viltforvaltning  

 Optimal balanse mellom dødsårsaker for rådyr  
 Krysningspunkt for vilt inkludert i fremtidig arealplanlegging 
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3. Naturmangfold 
 

Natur i Rælingen 
 
Tredelt geologisk-, biologisk- og landskapsprofil med Øyeren og tilhørende deltaområder i 
øst, ravinelandskap på marine sedimenter vest for Øyeren og i vestlige områder er det 
høyereliggende barskoger over marin grense som er deler av Østmarka.  
Forvaltning av alle verdifulle naturtyper og rødlistede arter skjer i den daglige driften, og er 
oppfølging av lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) fra 2009. 
Kommunene er pålagt å kartlegge sine naturtyper for å fremskaffe et sikrere 
kunnskapsgrunnlag for en bærekraftig arealforvaltning  

Status 
Rødlista arter i Rælingen  

En rødliste er en gruppevissortering av 
arter basert på deres risiko for å dø ut. 
Rødlista er et viktig grunnlag for en 
kunnskapsbasert forvaltning av 
naturmangfold. Rødlista deler arter inn i 
ni kategorier, og av disse er det tre 
kategorier som regnes som truet (figur 1)  

I 2018 var det over 2100 observasjoner, fordelt 
på 66 arter hvorav hovedandelen er observasjoner av fugler enten i kulturlandskap eller i 
Nordre Øyeren naturreservat. Det ble blant annet observert storspove (VU), fiskeørn (NT), 
svarthalespove (EN), sivhauk (VU), makrellterne (EN), vipe (EN), åkerrikse (CR).  

I 2019 var det noe lavere antall observasjoner, 1761, men også da 
hovedsakelig av fugl i samme landskap. Det er en meget stor reduksjon i 
observerte antall kritisk truet fuglearter (2018=43, 2019=1).  

En forklaring på endringene i observerte truede arter er en samvirkning 
av lokale, nasjonale og internasjonale forhold. Tap av habitater og 
forringelser av økosystemer har effekter for hele kjeden i økosystemene, 
og det viser seg tydelig i reduksjonen av trekkfugler. Lokalt for 
bestandene i Øyeren er vannstanden en viktig faktor. Vannstanden 
regulerer tilgangen på mat.  

Ved kunstig høy vannstand på våren, fylles mudderbankene opp med 
vann og mister flere av vadefuglene som har korte bein, en viktig matkilde 
og tvinges til å fly videre. Elvedeltaet er et essensielt rasteområde, og ved 
tap av en viktig matstasjon under trekk får blant annet konsekvenser for 
overlevelse videre under trekket.  
 

Figur 1: Oversikt over kategorier i nasjonal Rødliste basert på 
utdøingsrisiko.  

Figur 2: oversikt over observerte 
rødlistearter i Rælingen kommune 2018 
og 2019 (Artsdatabanken) 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100
https://artskart.artsdatabanken.no/app/#map/427864,7623020/3/background/greyMap/filter/%7B%22IncludeSubTaxonIds%22%3Atrue%2C%22Found%22%3A%5B2%5D%2C%22CenterPoints%22%3Atrue%2C%22Style%22%3A1%7D
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Tabell 1. antall observasjoner av rødlistede arter fordelt på kategorier i Rælingen kommune 2018 og 2019 
(Artsdatabanken) 

Antall objekter i kategorier etter Norsk rødliste Observasjoner fordelt på 
rødlistestatus  

2018 

 Antall 
arter 

Antall 
observasjoner 

CR EN VU NT 

Fugler 48 2113 43 476 660 934 

Karplanter 6 8   7 1 

Lav 1 1    1 

Pattedyr 2 5  1  1 

Sommerfugler 8 11  1 3 7 

Veps  1 2    1 

Totalt:  66 2140 43 478 670 945 

2019 

Fugler 43 1734 1 350 483 900 

Karplanter 4 5   2 3 

Lav 1 2    1 

Pattedyr 2 10 9  1  

Sommerfugler 2 3   1 2 

Sopper 2 3   1 2 

Veps 1 4    1 

Totalt  53 1761 10 350 488 909 
 
Naturtyper i Rælingen  

Naturtypelokalitetene i tabell 2 er kartlagt etter en metodikk som avsetter områder som er 
antatt å være spesielt viktige i sammenheng med biologiskmangfold. Naturtypene kan anses 
som hotspot-lokaliteter for det biologiske mangfoldet, og klassifiseres på en tredelt skala (A-
C) etter hvor sjelden eller sårbar naturtypen anses for å være.  

Pr. 2019 er det kartlagt totalt 179 lokaliteter hvorav 28 har svært høy verdi (tabell 2). Det er 
blant annet ravinedaler, kulturlandskap og dam-områder som har fått høyest verdisetting.  
Gammel barskog og ravinedaler er naturtyper som dekker store områder. Det har ikke blitt 
kartlagt natur siden 2017 da det ble gjennomført egen kartlegging og verdivurdering av 
ravinedaler, og andre naturtyper innenfor ravine avgrensningene i kommunene. Denne 
kartleggingen er ikke fullstendig, og det anbefales derfor å fullføre denne. Forklaring av 
resultat av denne kartleggingen kan leses i Tilstandsrapport for natur og miljø 2018.  

Pr. 2017 ble kartleggingsstatusen i kommunen ansett som god, dog med noe ujevn kvalitet 
alt ettersom når og i hvilken forbindelse de er kartlagt, og dette er fortsatt gjeldende for 2019.  
 
 

https://artskart.artsdatabanken.no/app/#map/427864,7623020/3/background/greyMap/filter/%7B%22IncludeSubTaxonIds%22%3Atrue%2C%22Found%22%3A%5B2%5D%2C%22Style%22%3A1%7D
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Tabell 2. Oversikt over naturtyper, lokaliteter og verdi i Rælingen kommune. 

Hoved-
naturtype 

Naturtype Antall lokaliteter      Verdi 
A B C 

Skog 

Gammel barskog / granskog 45 3 21 21 
Gammel boreal lauvskog 6  4 2 
Gammel lavlandsblandsskog 7  6 1 
Gammel sumpskog 1   1 
Bjørkeskog med høgstauder 3  1 2 
Gråor-heggeskog 11 1 8 2 
Rik edellauvskog 11 3 7 1 
Rik blandingsskog i lavlandet 1  1  
Rik sump- og kildeskog 7  4 3 

Kultur-
landskap 

Beiteskog 2 1 1  
Naturbeitemark 12 1 5 6 
Store gamle trær 34 3 11 20 

Ferskvann 
/ våtmark 

Dam 12 5 3 4 
Deltaområder 1 1   
Evjer, bukter og viker 2 2   
Kroksjøer, flomdammer og 
meandrende elveparti 

1 1   

Mudderbank 3 3   
Viktig bekkedrag 1 1   
Intakt lavlandsmyrer 1  1  

Rasmark 
Ravinedal 16 3 2 11 
Flommarkskog (grå-heggeskog) 3  3  

Totalt  179 28 78 73 
           
Naturmangfold i arealplanleggingen 2018/2019  

Naturmangfold i saker der kommunen er planmyndighet følger en grundig systematikk som i 
hovedsak er basert på de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven, les mer om dette 
på side 12 i rapporten. Det ble i 2018/2019 vedtatt ti reguleringsplaner i Rælingen kommune. 
Det var registrert sårbar/sjelden natur ved to av planene. Det gjøres rede for vurderingene av 
disse i avsnittene under.  
Dammensvika  
I 2019 vedtok kommunestyret områdereguleringsplan for Dammensvika. I forbindelse med 
planarbeidet ble det utarbeidet en utredning av naturmangfold, utført på bakgrunn av 
eksisterende informasjon samt en enkel befaring oktober 2017. Innenfor planområdet er det 
en ravine som i kommunens kartlegging ble registrert med en C-verdi. Naturtypen 
Bjørkeskog med høgstauder (viktig (B)) er også registrert. Naturmangfoldrapporten 
utarbeidet av Rambøll konkluderer med at ravinelokaliteten bør forbli ubebygd i størst mulig 
grad. Planforslaget legger opp til å i stor grad bevare ravinen gjennom å plassere 
bebyggelse nord i planområdet og regulere ravinen som et naturområde. 
Hansefellåsen  
Områdereguleringsplan for Hansefellåsen ble vedtatt av kommunestyret våren 2019. Det ble 
i forbindelse med planarbeidet gjennomført en naturtypekartlegging av Miljøfaglig Utredning 
AS. 
Det er tidligere registrert to naturtyper innenfor planområdet. Dette er en gammel granskog 
(Hansefellåsen øst) og en dam (Kirkeby). I forbindelse med kartleggingsarbeidet for 
naturmangfold ble de tidligere registreringene vurdert på nytt med hensyn på verdi. 
Planområdet berørte i en tidlig fase også lokaliteten Hammern med Gråor-Heggeskog ved 
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utvidelse av planområdet for krysset med fv. 120. Planområdet ble redusert for ikke å berøre 
denne lokaliteten.  
Ved ny kartlegging ble det funnet flere naturtypelokaliteter innenfor Hansefellåsen, samt at 
nytt kryss ved Haug/Nybak slik det var planlagt tidligere med fylling bl.a. ville berøre en 
ravine som er vurdert til å ha verdi A. 
Under med nummer listes opp alle lokalitetene og verdi.  

1. Gammel granskog (Hansefellåsen øst), verdi B  
2. Dam (Kirkeby), viktig viltområde verdi C.  
3. Hammern Gråor-Heggeskog, verdi A  
4. Gammel granskog (Hansfellåsen nordøst), verdi B  
5. Ravine, verdi A  
6. Naturbeitemark, verdi C  
7. Gammel lavlandsgranskog, verdi C 

Utbyggingen av hele Hansefellåsen medfører at to naturtypelokaliteter (Gammel granskog 
øst og nordøst) av regional verdi (B) vil gå tapt, samt leveområder for rødlistearten grønnsko 
vil bli borte. Lokaliteten Dam (Kirkeby) vil bli bevart ved at det er avsatt en 20 m vid 
hensynssone i reguleringsplanen. 
 
Fylkesmannen fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn  
Ved offentlig ettersyn fremmet Fylkesmannen innsigelse til planforslaget. Planlagt kryss på 
Nedre Rælingsveg medførte at veien må breddeutvides med ca. 5 meter for å få plass til et 
venstresvingfelt. Det var ved offentlig ettersyn av områdereguleringsplanen for 
Hansefellåsen planlagt at veifyllingen dermed også skulle utvides ca. 5 meter østover. På 
grunn av at veifyllingen ville berøre ravinen som ligger øst for Nedre Rælingsveg, som har 
nasjonalt svært viktig verdi, kom det ved offentlig ettersyn av planen innsigelse til dette fra 
fylkesmannen. Fylkesmannen mente at valg av løsning for kryss ved fv. 120 ikke var 
tilstrekkelig godt begrunnet og at den samfunnsmessige nytten av valgt løsning ikke veide 
opp mot de negative konsekvensene tiltaket ville ha for natturtypelokaliteten i Sørlibekken.  
I etterkant av innsigelsen ble det foretatt en vurdering av om det var andre muligheter for å 
bygge krysset mellom Nedre Rælingsveg og hovedavkjørselen til Hansefellåsen og på en 
måte som ikke ville berøre ravinen på nedsiden av veien.  
På bakgrunn av endringene gjort i planforslaget med bruk av spunt i stedet for fylling i 
ravinen, samt utdypet alternativs-vurdering for valgt avkjørselsløsning fra fv. 120, trakk 
fylkesmannen innsigelsen ved brev datert 18.02.2019 under forutsetning av at denne 
løsningen ble innarbeidet i plankart og bestemmelser til planen. 
I tillegg pågikk det oppfølging og utarbeidelse av andre reguleringssaker som har hatt 
betydning for kommunens naturmangfold i 2018-2019. De viktigste av disse er;  
 Detaljregulering av Strandveien  
 Detaljregulering av Nordby idrettsanlegg  
 Detaljregulering Strandvegen 3-5  
 Detaljregulering av Haugen gård  
 Detaljregulering i Strømsdalen  
 Detaljregulering av Flateby vannverk  
 Detaljregulering av Brudalsvegen  

 
Naturmangfold der kommunen selv er tiltakshaver eller byggherre  
I alle saker som berører natur har kommunen en generell aktsomhetsplikt. Denne pålegger 
kommunen å vise hensyn og gjøre det som med rimelighet kan forventes for å unngå skade 
på naturmangfoldet.  
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For bygg- og anleggsprosjekter er det lagt inn i miljøprogram- for bygg og anleggsprosjekter 
at de miljørettslige prinsippene skal vurderes i alle saker som berører natur. I de sakene som 
skal behandles av planmyndigheten, eksempelvis Fjerdingby skole eller detaljreguleringen 
av Nordby idrettsanlegg skal planmyndigheten påse at dette er gjort på en god måte. Det er 
imidlertid større utfordringer i de prosjektene som ikke trenger myndighetsbehandling. Der 
har kommunen et særskilt ansvar for å sørge for at aktsomhetsplikten i naturmangfoldloven 
følges.  
 
Status Strandveien 
Det er enda ikke fastsatt en dato for møte med fylkesmannen om mekling.  
 

 
 
 
 

 
Nordre Øyeren. Foto: Mia Valsjø 
 
 
 

For å bedre kartleggingsstatusen i kommunen, vil det være aktuelt å ferdigstille 
kartlegging av raviner i hele kommunen.

Det bør utarbeides et eksempelhefte med mulige løsninger for hvordan man skal ivareta 
de mest vanlige/sårbare/sjeldne naturtypene i kommunen i saker der disse blir berørt.

Det bør gjennomføres årlig workshop med fokus på hvordan man ivaretar hensynet til 
natur i alle kommunens roller - det anbefales at første workshop bør ha fokus på 

prosjekter der kommunen selv er tiltakshaver/grunneier

Forbedringspunkter
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Verneområder 
 
Østmarka omfattes av kommunene Oslo, Ski, Enebakk, Lørenskog og Rælingen, og 
Rælingen har areal innenfor Nordre Øyeren og Sørumneset naturreservat, Østmarka 
naturreservat og Ramstadslottet naturreservat.  
 

   
Fylkesmannen i Akershus er forvaltningsmyndighet innenfor reservatene, men Rælingen 
kommune ha lokal myndighet etter plan- og bygningsloven, og regulerer arealbruken utenfor 
og i randsonene til verneområdene, i tillegg til å godkjenne tiltak innenfor verneområdet som 
krever godkjenning etter plan- og bygningsloven. 
Følgende dispensasjoner ble behandler i 2018-2019: 
 
Nasjonalpark Østmarka  
November 2019 fikk Miljødirektoratet i oppdrag å starte den formelle verneplanprosessen for 
Nasjonalpark Østmarka. Marka har rike naturkvaliteter, med stort innslag av gammelskog, 
truede sopp, moser, lav og insekter. Som en del av denne prosessen skal det utredes ulik 
alternativer, både når det gjelder avgrensing og mulige vernekategorier, og det skal avklares 
hvordan verneverdiene og viktige friluftsområder best kan ivaretas for fremtiden. Størrelsen 
på nasjonalparken vil avhenge av hvor mye skog private grunneiere ønsker å inngå avtale 
om å verne, og dette skjer gjennom frivillig vern av skog, og det er høyst usikkert om/ i 
hvilken grad Rælingen kommune blir berørt. Hvilke inngrep som kan omfattes av en 
nasjonalpark, hvilke som blir liggende utenfor og hvilke som eventuelt bør fjernes, vurderes i 
verneplanprosessen, og det er lagt opp til en god og inkluderende verneplanprosess hvor 
alle bruker- og samfunnsinteresser skal identifiseres, vurderes og veies opp mot hverandre, 
og det er anslått at det vil ta om lag to år før det fattes et endelig vedtak.    
 
 

Målsetting for forvaltningen av Nordre Øyeren naturreservat 
Formålet med fredningen er å bevare Norges største innlandsdelta med dets varierte 

plante og dyresamfunn. 
Forskrift for vern av Nordre Øyeren naturreservat 
Verneformål for Ramstadslottet naturreservat 

Formålet med fredningen er å bevare en representativ barskog i østlandsområdet med 
stor variasjon i topografi og skogvegetasjon, med alt naturlig plante og dyreliv. 

Forskrift om vern av Ramstadslottet naturreservat 
Verneformål for Østmarka naturreservat 

Formålet med fredningen er å bevare et større, relativt uberørt og variert 
barskogområde med tilhørende plante- og dyreliv, som er typisk for denne delen av 

Oslomarka, og som har særskilt vitenskapelig og pedagogisk betydning. 
Forskrift om vern av Østmarka naturreservat 

 

http://nordreoyeren.naturreservat.no/
https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000638
https://www.ralingen.kommune.no/barskogreservater-i-ostmarka.425239.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/barskogreservater-i-ostmarka.425239.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/barskogreservater-i-ostmarka.425239.no.html
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ostmarka2/id2677773/
http://frivilligvern.no/
https://lovdata.no/forskrift/1975-12-05-11
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-07-1425
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2002-12-13-1546


13 
 

 
 
 

Fremmede arter  
 
Fremmede arter er arter som er spredt til områder der de ikke hører naturlig hjemme, og er i 
dag ansett som en av de fire viktigste årsakene til tap av biologisk mangfold 
globalt. Kommunen har en viktig rolle i å hindre spredning av fremmede, skadelige arter. Det 
innebærer forebyggende opplysningsarbeid rettet mot kommunens innbyggere, god 
arealforvaltning, forsvarlig håndtering av hageavfall og bekjempelse av bestander av 
fremmede arter som kan skade det biologiske mangfoldet.  

 
Kommunen gjennomfører årlig bekjempelse av tre prioriterte plantearter, alle kategorisert til å 
utgjøre en svært stor risiko (SE) i fremmedartslista; kjempebjørnekjeks, parkslirekne og 
kjempespringfrø.  
Kommunen har også prioritert opplysningsarbeid rette mot brunskogsnegl og tiltak rettet mot 
kanadagås på kommunens badeplasser. RJFF gjennomfører fellefangst av mink langs elver 
og vassdrag i marka. 
 
STATUS  

Fremmede plantearter  
Kartlegging og tiltak gjennomføres gjennom sommerhalvåret (tabell 3). Tiltakene viser god 
effekt på kjempebjørnekjeks. Parkslirekne stiller større krav til tidspunkt for gjennomføring for 
å oppnå ønsket effekt. Kombinert med at bruk av sprøytemidler stiller store krav til riktig vær, 
har det vist seg vanskelig å holde bestanden nede. Kommunens kartlegging blir bedre for 
hvert år og kan nå anses som god.  

Rælingen kommune anbefales å være en aktiv part i arbeidet mot Nasjonalpark 
Østmarka.

Fortsette arbeidet med gjennomgang av dispensasjonsrutiner, som anbefalt i 2018 

Forbedringspunkter

Nasjonal målsetning 
Menneskeskapt spredning av organismer som ikke hører naturlig hjemme i 

økosystemene skal ikke skade eller begrense økosystemenes funksjon. 
Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter 

Lokal målsetting 
For de prioriterte friluftsområdene; Myrdammen / Nordbysjøen, Åmotdammen og 

Ramstadsjøen, skal bestanden av Kanadagås holdes på et minimumsnivå. 
Handlingsplan for forvaltning av gjess i Rælingen kommune 

 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/md/vedlegg/planer/t-1460.pdf
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Tabell 3. Oversikt over fremmede arter i Rælingen, 2014-2019. 

  Kjempebjørnekjeks  Parkslirekne  Kjempespringfrø  
År  Totalt

  
Nye 
funn-
steder
  

Steder 
ikke 
gjenfunnet
  

Totalt
  

Nye 
funn-
steder
  

Steder 
ikke 
gjenfunnet
  

Totalt
  

Nye 
funn-
steder
  

Steder 
ikke 
gjenfunnet
  

2014
  

11  0  0  0  0  0  0  0  0  

2015
  

11  0  0  0  0  0  0  0  0  

2016
  

10  3  4  4  4  0  1  1  0  

2017
  

6  2  6  7  3  0  1  0  0  

2018
  

6  1  7  6  3  4  1  1  1  

2019
  

5  0  9  11  4  3  1  0  1  

 

Kanadagås   
Skadefelling av kanadagås gjennomføres kun dersom eggpunktering ikke har hatt 
tilstrekkelig effekt ved kommunens badeplasser (tabell 4). Kommunen har tidligere brukt 
betydelige ressurser på å rydde etterlatenskaper etter kanadagjess på badeplassene. 
Tallenes nedgang tyder på ønsket effekt etter at kommunen gjennomførte skadefelling første 
gang i 2017. Tiltak forutsetter godkjent tiltaksplan for gjess og godkjenning etter søknad.  
Tabell 4. Skadefellingsstatistikk, Rælingen kommune 2017-2019. 

 
Skadefellingsstatistikk Kanadagås 

Område  2017  2018  2019  
   Antall 

felte 
fugler  

Antall 
aksjoner  

Antall 
felte 
fugler  

Antall 
aksjoner  

Antall 
felte 
fugler  

Antall 
aksjoner  

Myrdammen  9  2  -  -  -  -  
Åmotdammen  10  2  8  1  3  1  

 
Eggpunktering gjennomføres årlig ved funn av hekkende par (tabell 5). Det er krav til at ett 
egg forblir urørt, av dyrevelferdshensyn. Tiltak forutsetter godkjent tiltaksplan for gjess og 
godkjenning etter søknad.  
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Tabell 5. Statistikk for punktering av kanadagåsegg i Rælingen kommune. 

Statistikk for punktering av kanadagåsegg i Rælingen kommune 
Område 2014 2015 2016 
 Par 

sett 
Reir 
funnet 

Pnkt. 
Egg 

Par 
sett 

Reir 
funnet 

Pnkt. 
Egg 

Par 
sett  

Reir 
funnet 

Pnkt. 
egg 

Myrdammen 1 - - 1 - - 1 - - 
Nordbysjøen 3 2 7 2 2 5 3 - - 
Ramstad-
sjøen 

- - - 1 1 4 0 - - 

Åmot-
dammen 

1 - - 1 - - 1 1 4 

Område 2017 2018 2019 
 Par 

sett 
Reir 
funnet 

Pnkt. 
Egg 

Par 
sett 

Reir 
funnet 

Pnkt. 
Egg 

Par 
sett  

Reir 
funnet 

Pnkt. 
egg 

Myrdammen 1 - - 1 - - 1 - - 
Nordbysjøen 9 4 12 2 - - 3 1 4 
Ramstad-
sjøen 

- - - - - - - - - 

Åmot-
dammen 

1 - - - - - - - - 

 

Brunskogsnegl 
Brunskogsneglen har stedvis tette bestander i kommunen. Tørkesommeren 2018 var ikke til 
fordel for arten og det var en betydelig nedgang fra 2017. I 2019 var det igjen flere 
henvendelser og flere observasjoner av arten, riktignok ikke på nivået fra 2017.  
Kommunen arrangerte i 2017 og 2019 foredrag om brunskogsneglen. Formålet var å opplyse 
og informere innbyggerne om sneglens biologi og bekjempelsesmetodikk av arten.  
Kommunen mottar årlig henvendelser om å gjennomføre tiltak mot 
brunskogsnegler. Kommunen holder vegetasjonen nede på sine eiendommer, men 
prioriterer ikke egne tiltak rettet mot arten.  

 
Øvrige arter  
RJFF har de siste årene gjennomført systematisk fellefangst av mink.  
Det er ikke gjort systematisk bekjempelse av andre fremmede arter, men kommunen følger 
med på utviklingen i form av befaring, informasjon fra publikum og registreringer i 
artsdatabanken.    
 
Hageavfall 
Det er viktig at man ikke kaster hageavfall ut i naturen, men bruker gjenvinningsstasjonene 
evnt. egne kontainere i et borettslag. Dette er både for å unngå spredning av uønskede arter 
og spare kommunen for ressurser rundt en eventuell opprydding. 
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Det gis hvert år god informasjon til befolkningen om de skadelige konsekvensene av å dumpe 
hageavfall i naturen, dette bør opprettholdes.

For å redusere ressursbruken på badeplassene i sommerhalvåret anbefales det å 
videreføre eggpunktering som et tiltak mot kanadagås. Det bør som et tillegg til eggpunktering 
vurderes om det skal gjennomføres skadefellingstiltak, dersom individer oppholder seg rundt 

badeplassene og bidrar til økt ressursbruk ved opprydding av ekskrementer.

Ved bekjempelse av fremmede plantearter vurderes det som hensiktsmessig å fortsatt 
fokusere på et fåtall arter, da det i tillegg til å være begrenset med ressurser til tiltaket er 

en utfordring å få satt av nok tid fra de daglige driftsoppgavene. Fokuset bør opprettholdes på 
de tre prioriterte artene. I likhet med tidligere år anbefales det å søke om midler til tiltak mot 

fremmede skadelige arter.

Forbedringspunkter
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Foredrag med Erling Fløistad, 17 september 2019. 

Erling Fløistad jobber som kommunikasjonsrådgiver ved NIBIO, og er en av Norges ledende 
eksperter på brunskogsnegl, ble invitert til biblioteket i Rælingen Rådhus hvor han holdt foredrag for 
kommunens innbyggere. Gode råd og tips ble i etterkant publisert på kommunens hjemmeside, og 
under følger et lite utdrag:  

Sneglene har hovedsakelig ett års syklus, og legger egg fra høsten og fram til vinteren. Når sneglen 
har paret seg og kan legge egg, vil den bruke all energi på å lage egg – den kan legge opp mot 400 
egg før den dør. Når eggene klekkes, vil noen av disse overleve vinteren og bruker hele våren på å 
spise seg fete. I jakten på sneglene er det beste tidspunktet fra kvelden til sola forsvinner, da de 
venter på fuktighet i gresser før de kryper ut av gjemmestedene sine. Men for hver snegle man 
finner, er det 4-5 som ikke har kommet ut enda. Det anbefales da å gå ut tre-fire ganger i løpet av 
kvelden, tre-fire kvelder på rad, og lage seg et eget mentalt kart om hvor det er mest snegler. Har du 
klipt en snegl, og kommer tilbake på samme sted etter 30 minutter, vil du fort se om det er flere der 
eller ikke. Brunskogsneglen er en innført art, men før eller senere vil det komme en knekk i 
populasjonen når arten får naturlige fiender. Men før denne naturlige reduksjonen kommer, er det 
ulike tiltak som kan gjennomføres:  

 Forebygging er det desidert viktigste tiltaket. Det finnes ikke noe vidundermiddel for å 
bli kvitt sneglene, et begrenset areal kan beskyttes, men dette vil ikke kunne fjerne 
bestander. Det anbefales å prøve seg litt fram for å se hva som fungerer best i egen 
hage, man sparer seg mye snegler med god gammeldags «gartnervirksomhet». Det er 
lurt å tenke langsiktig i denne kampen, og fokusere på sneglehusene og redusere 
skjulesteder/eggområder. Man kan fjerne sneglenes gjemmesteder ved luking av ugress 
og i staudebed, og begrense tilgangen til gode gjemmesteder i eks. steinfyllinger. 

 Fjerne egg og snegl 
 Begrense egen innførsel. Plantene man kjøper fra hagesentre kan inneholde snegler i 

pottene, så vær oppmerksom på dette. I tillegg er det viktig å være obs at importerte 
planter som dør i en hage blir behandlet som spesialavfall og kases på kommunal 
hageavfalls-områder, for å unngå spredning av disse fremmede artene i naturen.  

 Ta vare på naturlige fiender. I en komposthaug vil brunskogsnegler finne gode 
leverområder om den blir liggende uforstyrret. Men ved å snu på den ett par ganger i 
året vil man skape forstyrrelser som gjør haugen et yndet sted for insekter og biller, som 
kan være fiender for brunskogsneglen. Dette tiltaket vil også være positivt for andre 
økosystemtjenester i naturen.  

 

 

Fløistad holdt foredrag på rådhuset, med et engasjert publikum. (foto: Mia Valsjø) 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.ralingen.kommune.no/sliter-du-med-brunskogsnegler.6243015-282834.html
https://www.ralingen.kommune.no/brunskogsnegle.479228.no.html
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Markasaker 
 
Markaloven trådde i kraft 1. september 2009. Rælingen kommunes området innenfor 
markagrensa utgjør omtrent 40 km2 av kommunens totalareal på ca.71 km2. Det er et 
generelt byggeforbud i Marka. Kommunen er førsteinstans i behandlingen av alle saker om 
bygge- og anleggstiltak etter markaloven. Alle søknader om tiltak skal dermed sendes direkte 
til Rælingen kommune.  

 
Kommunen kan gi tillatelser til tiltak som er i tråd med kommuneplan eller reguleringsplan 
som er stadfestet etter markaloven eller som ikke omfattes av loven (skogsdrift) eller av 
byggeforbudet (landbrukstiltak). Dette forutsetter at alle arealplaner, også kommuneplanen, 
som ligger innenfor markagrensa er stadfestet av Klima- og miljødepartementet, som loven 
pålegger.  
 
Kommunen har fullmakt til å avslå en dispensasjon, men har ikke fullmakt til å gi tillatelse før 
Fylkesmannen og eventuelle andre direkte berørte statlige eller regionale myndigheter har 
blitt hørt i saken. Dersom Fylkesmannen eller andre direkte berørte statlige eller regionale 
myndigheter ikke har innvendinger, kan kommunen gi tillatelse. Dersom en eller flere av 
høringsinstansene går imot at det gis tillatelse, skal Fylkesmannen fatte vedtak i saken. 
Fylkesmannens vedtak kan påklages til Klima- og miljødepartementet. 
  
Anlegning av nye stier og løyper krever tillatelse etter markaloven fra kommunen. Anlegning 
av større løyper krever at det også blir utarbeidet reguleringsplan for tiltaket. Tiltak innen 
skogbruk og landbruk er fortsatt regulert av skogbruksloven og jordloven og behandles av 
Regionkontor landbruk.  
 
STATUS 

Lovendring for justering av markagrensen i Rælingsåsen 
I forbindelse med at Klima- og miljødepartementet ønsker å fremme et forslag om en 
lovendring for Stortinget der de ønsker å gjøre endringer i markas avgrensning, sendte 
Rælingen kommune inn forslag til hvordan ny grense kan endres i kommunen. Rælingen 
kommune har de siste årene gjort flere politiske vedtak med ønske om å få vurdert en 
endring av markagrensa for en eventuell utbygging av Rælingsåsen. Desember 2015 
behandlet kommunens politikere forslag til lovendring som åpner opp for å flytte grensa slik 
at Rælingsåsen i sin helhet blir liggende utenfor Marka. 
Klima- og miljødepartementet arbeider nå med å utarbeide en proposisjon til Stortinget. 
Saken er planlang fremmet til Stortinget våren 2018.  

 

 

Markalovens formål 
Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelser og idrett. 

Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og 
kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre 

formål. 
    Markaloven 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-05-35
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Skogbrukssaker 
Det har vært en skogbrukssak i marka i 2017. Det gjaldt etablering av skogsbilvei 
(landbruksvei) med tilgrensende velte- og snuplass mellom Blystadlia og Marikollen.  
Det har blitt utarbeidet rutiner for saksbehandling av skogbrukstiltak i Marka etter markaloven 
§ 14. Rutinene klargjør hvordan landbrukskontoret og rådhuset skal håndtere søknadene seg 
imellom. Rutinene har blitt tatt i bruk i 2017. 

Plan- og byggesaker i marka 
I 2019 ble det varslet oppstart av detaljreguleringsplan for ny hovedvannledning 
Nordbysjøen- Flateby vannverk i marka. Hensikten med planen er å etablere ny vannledning 
for reservevann og tilskuddsvann. Områdereguleringsplan for Hansefellåsen ble vedtatt i 
2019. Planen legger til rette for etablering av en tursti gjennom marka som vil gå mellom 
reguleringsområde i Hansefellåsen til Fjerdingby sentrum. 

Dispensasjonssaker i marka 
I perioden 2018-2019 har kommunen behandlet fem søknader om dispensasjon jf. 
markaloven § 15, fra forbudet mot bygge- og anleggstiltak i marka jf. markaloven § 5.  
 

 
Motorferdsel i utmark 
Kommunen har et ansvar for at motorferdsel i utmark og vassdrag forvaltes i samsvar med 
motorferdselloven, markaloven og tilhørende regelverk. Kommunen har plikt til å behandle 
søknader om dispensasjon fra det generelle forbudet mot motorferdsel i utmark og vassdrag, 
samt veilede søkere i regelverket. Siden Østmarka i sin helhet ligger innenfor Oslomarka og 
dermed omfattes av markaloven, behandles søknader om motorisert ferdsel i Østmarka 
etter markaloven. Det er et generelt forbud for motorferdsel i Oslomarka. Nødvendig 
motorferdsel, gitt i en uttømmende liste, er imidlertid tillatt på visse vilkår.  
I 2018 og 2019 var det henholdsvis 0 og 3 søknader om motorisert ferdsel i utmark.  
 

  

ENDRINGER AV MARKALOVEN  
 
I 2015 sendte Rælingen kommune et forslag til justering av markargensen til Klima- og 
miljødepartementet (KLD), i forbindelse med KLDs arbeid med et forslag om lovendring som 
blant annet skulle se på justeringer av grensen. Rælingen kommunes forslag til lovendring 
åpent for å flytte grensen slik at Rælingsåsen i sin helhet blir liggende utenfor markagrensen.  
 
Stortinget behandlet i 2019 forslaget til regjeringen om endring av markaloven med justering av 
markagrensen m.m. Proporsjonen foreslo justering av markagrensen i to kommuner, Nittedal 
og Lunner. Det ble også gjort endringer i markaloven paragraf § 2 for å klargjøre når 
grenseendringer kan finnes sted. Rælingen kommunes innspill om å justere markagrensa slik 
at Rælingsåsen i sin helhet blir utenfor marka, ble ikke tatt til følge.  
 
I markaloven § 2 er det nå presisert at justering av markagrensen kan gjøres dersom 
vesentlige samfunnsinteresser medfører at dette vil være nødvendig. Nye utbyggingsarealer 
som følge av mangel på dette presiseres det at ikke er en vesentlig samfunnsinteresse.   
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Utsikt fra Ramstadslottet. Foto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Østmarkas fineste utsikt fra Bjørnåsen. Foto: Mia Valsjø 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opprette en oversikt over planlagte og pågående tiltak som gjennomføres av kommunalteknikk i marka. 

For å skape en mer effektiv forvaltning av markaloven bør det vurderes om tiltak (eksempelvis gapahuk) i 
Marka kan tillates gjennom kommuneplanens bestemmelser.

Forbedringspunkter
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4. Friluftsliv, vilt og fiske  
  

Friluftsliv  
 
Kommunen jobber aktivt med å tilrettelegge for friluftsliv. Kommunen drifter og utvikler 
badeplasser, turveier, skøytebaner og en rekke grøntområder på kommunal eiendom. I 
tillegg utvikler og ivaretar kommunen stinettverket i samarbeid med DNT og RØX 
(Foreningen for Østmarka på kryss og tvers Rælingen). Kommunen vedlikeholder 
også løypetraseer og kjører skiløyper på vinteren i tett samarbeid med skiforeningen. 
 

 
STATUS 
Kommunens statlig sikra friluftsområder 
At et område er statlig sikret vil si at staten har, gjennom kjøp av grunn eller avtaler om bruk 
og tilrettelegging, sikret folks tilgang til friluftsområdet. Rælingen kommune har fire slike 
områder (tabell 6). Forvaltningsplan med tiltaksplan for områdene skal godkjennes årlig av 
fylkesmannen. Kommunen søker og mottar årlig støtte av fylkeskommunen for utvikling av 
områdene. Områdene driftes gjennom hele året og spesielt i sommerhalvåret legger 
kommunen ned betydelige ressurser til drift av anleggene. I drift inngår blant annet tilsyn, 
søppelhåndtering, reparasjoner, vask, tilrettelegging og etterfylling av ved på faste 
bålplasser. Videreutvikling av områdene gjøres i henhold til tiltaksplan for områdene og 
baserer seg i stor grad på tilskudd.  
 
Tabell 6. Oversikt over statlig sikra friluftsområder i Rælingen kommune. 

 2018 2019 
Myrdammen Myrdammenhytta ferdigstilt 

sommer 2018, åpen for 
utleie 
Etablering av 
sykkelparkering 

Stor oppgradering av badeplasser, og 
oppgradering av parkering og tilkomstvei 
startet 2019 og ferdigstilles 2020 

Åmotdammen Etablering av 
sykkelparkering 

Lions klubb Strømmen etablerte 
gapahauk ved badeplassen 

Ramstadsjøen Etablering av 
sykkelparkering i Marikollen 

DnT ferdigstilte Huldreheim 

Torva Bilparkering, sykkelparkering 
og turvei 

Drenering av aktivitetsflate og etablering 
av universelt utformet toalett ble påstartet 
i 2019 og ferdigstilles i 2020 

 

Målsettinger for friluftslivet 
• Tilgjengeligheten til Østmarka og Øyeren bedres gjennom god adkomst, 

sammenhengende turveier og utfartsparkeringer 
• Rekreasjonsområder blir utviklet og hverdagslandskapet tilrettelegges for fysisk 

aktivitet 
 

Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

https://www.ralingen.kommune.no/idrett-fysisk-aktivitet-og-friluftsliv.326165.no.html
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Turskiltprosjektet 
Prosjektet har pågått siden 2017 og har et formål om å utbedre stinettverket i hele 
kommunen ved å ivareta de viktigste stiene og tilrettelegge for nye der det er behov. 
Prosjektet har fokus på å tilrettelegge nær bebyggelse og lede turgåere fra bebyggelse mot 
viktige turmål i kommunen. All skilting utenom skiforeningen sine røde skilt, skal følge 
merkehåndboka til DNT. Dette innebærer en kontinuerlig jobb med å rydde opp i gammel 
skilting og merking som ikke følger standarden. DNT og RØX er uvurderlige 
samarbeidspartnere for kommunen i planlegging og gjennomføring.  
Det er satt opp informasjonsskilt ved Marikollen, Huldreheim, Huldrekolonien, Marikollslottet 
og Tjuvstuåsen. Informasjonen er utarbeidet i samarbeid med historielaget i kommunen. 
Det er i samarbeid med RJFF utarbeidet nye informasjonsskilt om fisking i marka. Skiltene 
plasseres ut ved innfartsårer og aktuelle fiskevann og erstatter gamle informasjonsplansjer. 
Områder som er skiltet, merket og tilrettelagt i 2018 og 2019 er: 
 

 Området rundt Tristilen 
 Området rundt Ramstadsjøen 
 Området rundt Åmotdammen 

 

Reguleringsplan Brudalsvegen/Fjerdingbydammen 
Det pågår reguleringsarbeid for Brudalsvegen og Fjerdingbydammen. I tillegg til å forsyne 
vann til snøproduksjon i Marikollen, reguleres området til å kunne opparbeide 
Fjerdingbydammen som et attraktivt friluftslivsområde; med bademuligheter og bedre 
forholdene for turgåere og skigåere innover Brudalsvegen. Ytterligere informasjon om 
reguleringsarbeidet fremgår i politisk sak 16/20 fra møte i formannskapet 16.03.2020. 
 
Skiløyper 
Rælingen kommune har totalt ca. 50 km skiløyper i marka. Løypenettet er kupert og passerer 
en del våte og ellers utfordrende partier. En stadig utbedring av løypenettet de seneste årene 
har derimot gjort flere av traseene bedre tilpasset løypekjøring. Det ble i 2019 blant annet 
gjort større utbedringer av løypenettet mellom Annekloppa skytebane og Myrdammen. 
Arbeidet med den nye lysløypa i Marikollen har kommet langt på vei og planlegges ferdigstilt 
i 2020. 
Vinteren 2019/2020 ble det inngått en prøveordning med skiforeningen om samkjøring av 
skiløyper i Rælingen. Prøveordningen vil bli evaluert i etterkant av skisesongen. 

Tilgjengelighet til elver og innsjøer 
Det er ønskelig å fortsette å se på muligheter for å bedre tilgjengeligheten til Øyeren, Nitelva, 
Leira gjennom brygger og mindre parkanlegg. Tilgangen til Øyeren og Nitelva er i dag 
begrenset til noen få områder.  
I Rælingsmarka er det en god variasjon av tilgjengelighet til og tilrettelegging av vannene. I 
marka kan en, avhengig av grad av eventyrlyst og erfaring, besøke alt fra tilrettelagte vann 
som Myrdammen og Åmotdammen til mer bortgjemte og mindre besøkte vann lenger inn i 
Østmarka. 

Friluftsrådet 
Kommunen har et aktivt friluftsråd som fronter friluftslivsinteressene i dialog med kommunen. 
og fungerer som et bindeledd mellom kommunen og lokale lag og foreninger. Friluftsrådet 



23 
 

kommer med høringsinnspill, fungerer som bindeledd for lokale lag og foreninger med 
friluftslivsinteresser, og har en aktiv rolle i arbeidet med aktuelle planverk. 

Skøytebaner 
Kommunen drifter i dag fire skøytebaner; Blystadlia, Løvenstad, Marikollen og Hektneråsen 
(figur 3). Det er stor aktivitet på kommunens skøytebaner og kommunen drifter disse 
kontinuerlig når det er minusgrader 

Utfartsparkeringer 
Kommunen har fokus på god tilgjengelighet til marka. I dette inngår det å blant annet ivareta 
behovet for utfartsparkeringer til marka i aktuelle reguleringsplaner. Pr i dag er det fem 
kommunale utfartsparkeringer som tilbyr et godt utgangspunkt for å komme seg ut i marka 
(figur 4).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Kommunens skiltprosjekt fortsetter og stinettverket utvikles område for område. Målet er at 
hele stinettverket skal følge merkehåndboka (sett bort i fra løyper som er merket av 

skiforeningen).

Arbeidet med kommunedelplanen har lagt grunnsteinene for kommunens videre 
friluftslivsutvikling og det blir i årene fremover viktig å sette disse planen ut i livet.

Forbedringspunkter

Figur 3. Oversikt over kommunens 
skøytebaner. Figur 4. Oversikt over kommunens 

utfartsparkering utfartsparkeringer til marka. 
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Viltforvaltning 
 
Vilt- og fiskeforvaltningen i Rælingen ivaretas både fra det offentlige og fra private 
rettighetshavere. Kommunen er et av viltorganene i den offentlige viltforvaltningen.   

 
Kommunens rolle er å ivareta viltet som en viktig del av det biologiske mangfoldet og 
synliggjøre viltinteressene i beslutningsprosessene. Samtidig har kommunen flere oppgaver 
som kvotebestemmelser (jakt), rapportering (jakt og fallvilt) utarbeide forvaltningsplaner, gi 
høringsuttalelser med mer. Videre har rettighetshaverne (grunneierne) og 
friluftsorganisasjonen Rælingen Jeger- og Fiskerforening (RJFF) en viktig rolle i forvaltningen 
av utnyttbare viltressurser gjennom jakta. Viltutvalget er den politiske forankringen 
i saker som omhandler vilt. Videre har kommunen egen viltvaktordning som tar seg av alt 
fallvilt.  

Forvaltning av elg  
Rælingen er en del av Østmarka og Follo elgregion. I Rælingen kommune er det ett godkjent 
elgvald som igjen er inndelt i tre områder. Jaktkvotene for Rælingen elgvald vedtas for en 3-
årsperiode gjennom valdets driftsplan. Driftsplan for 2020-20222 skal opp til behandling i 
viltutvalget i juni. For årene 2017-2019 har det vært en dramatisk nedgang i antall felte dyr 
(figur 5). Dette tas med som et grunnlag i fastsettelsen av nye kvoter. Det er også en 
nedadgående trend i sett elg per jegerdag i kommunen (figur 6). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Formålsparagrafen i viltloven 
Viltet og dets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at 

naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne ramme kan 
viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæringen og friluftsliv. 

Forvaltningsprinsippet i naturmangfoldloven 
Høsting og annet uttak av naturlig viltlevende dyr skal følge av lov eller vedtak med 

hjemmel i lov. Unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og dere reir, bo eller hi skal 
unngås. 

 

Figur 5. Sum felte elg i Rælingen kommune perioden 1990-2019. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-29-38
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100
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Forvaltning av rådyr  

I Rælingen kommune er det tre godkjente rådyrvald. Jaktkvotene vedtas årlig av 
viltutvalget. Jaktuttaket på rådyr de tre siste årene har vært høyere enn tidligere år. Økningen 
antas ikke å være styrt av bestandstetthet, men heller en økt jaktinnsats eller økt uttelling av 
jakta. En større jaktinnsats øker verdien av å benytte jaktstatistikk til å vurdere 
bestandsutviklingen, samtidig som det kan gi en høyere utnyttelse av viltet og en 
reduserende effekt på antall viltpåkjørsler. Det er viktig å se jaktuttaket i sammenheng med 
andre registrerte dødsfall. Antall registrerte dødsfall totalt har vært på tilnærmet samme nivå 
de tre seneste årene (figur 7). Fallvilt som ikke blir oppdaget og dyr tatt av rovvilt er ukjente 
faktorer i dette regnestykket. Fallviltstatistikken før 2017 er ufullstendig og tas derfor ikke 
med i oversikten.  
 

 
Figur 7. Hendelser med rådyr 2013-2019. 

Forvaltning av bever  
Frem til 15.05.2017 ble bever forvaltet gjennom kvotefordeling, på lik linje som hjortevilt. Som 
følge av nasjonal ny nasjonal forskrift på bever forvaltes i dag bever som småvilt. Kommuner 
som ønsker å åpne opp for beverjakt må vedta egen lokal forskrift for bever. Rælingen 

Figur 6. Sett elg pr. jegerdag 1990-2019. 
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vedtok ny lokal forskrift om jakt og fangst av bever 27.mars.2019. Det har ikke blitt felt bever i 
kommunen etter ny forskrift (tabell 7). Rælingen skogeierforening, RJFF og kommunen 
har dialog rundt bestandstetthet og jakt på bever, for å sikre et fornuftig jaktuttak. Det har i 
2019 vært betydelig ressursbruk knyttet til opprydding etter bever i området rundt 
Myrdammen, men det har ikke blitt åpnet for jakt eller skadefelling i området. Hensynet til 
den lave bestandstettheten (kraftig nedgang fra 2013) og naturopplevelsen ved å ha bever i 
et mye besøkt område har veid tungt i denne vurderingen. 
Tabell 7. Jaktstatistikk for bever 2003-2020, Rælingen kommune. 

Jaktstatistikk for bever i Rælingen kommune 2003-2020   
03  
- 

04  

04  
- 

05  

05  
- 

06 

06 
- 

07  

07 
- 

08  

08  
- 

09  

09  
- 

10  

10 
-  

11  

11 
- 

12  

12 
- 

13  

13 
- 

14 

14 
- 

15 

15 
-  

16 

16 
- 

17 

17 
- 

18 

18 
- 

19 

19 
- 

20 
Kvote per år  2  2  2  2  2  2  2  4  8  4  4 4 0 1 0 Fri Fri 
Antall felte 
dyr  

2  2  2  2  2  2  2  4  2  3  0 0 0 1 0 0  

Skadefellinger  1  -  -  1  -  -  -  3  -  -  - - - - - -  
 

Forvaltning av hjort  
Ny lokal forskrift av bever utløste endringer i tidligere lokal forskrift for jakt etter elg, rådyr og 
bever.  
Som følge av økte antall observasjoner av hjort ble det i ny lokal forskrift for hjortevilt 
(27.03.2019) åpnet opp for jakt på hjort i kommunen. Jakt på hjort forutsetter, i tillegg til 
forskrift, søknad og godkjenning av et vald bestående av eiendommer som totalt oppnår et 
minsteareal på 15 000 daa. Det er pr i dag ikke opprettet et hjortevald i kommunen.  

Fallvilt  
Grevling var involvert i 3 tilfeller 2018 og 5 tilfeller i 2019, alle var påkjørsler med dødelig 
utfall. Rådyr utgjorde alle andre hendelser i 2018 og 2019, hvor tall for dødelig utfall fremgår i 
figur (hendelser med rådyr). Det var også henholdsvis 4 og 4 påkjørsler med rådyr i 2018 og 
2019 hvor dyret ble friskmeldt eller ikke funnet.  
Kommunen har en egen viltcontainer som benyttes til nedfryst lagring av fallvilt i påvente av 
prøveresultater for skrantesjuke (CWD). Det er inngått avtale med Lørenskog kommune om 
sambruk av containeren. I 2019 ble det også inngått en midlertidig avtale med Skedsmo 
kommune, gjeldende frem til kommunesammenslåing.  

Rælingen kommune har en velfungerende viltvaktordning for innhenting av fallvilt. Sak om 
godtgjøring av viltvakta skal opp til politisk behandling i 2020.  

Skrantesjuke  
Siden første påviste tilfelle av skrantesjuke i Norge i 2016 har det vært et stort fokus på 
innsamling av hjerne- og lymfeprøver. Alt fallvilt fra hele landet skal testes, og Rælingen 
kommune har gode rutiner for dette. Rælingen kommune er ikke av de tilfeldig utvalgte 
kommunene som skal teste felt elg under jakta. Sykdommen er så langt ikke påvist i 
Akershus.  

Småvilt og rovvilt  
Siden 2013 har det vært ulv i Østmarka. Det har vært store utskiftninger i Østmarka-flokken 
på få år. Under vintertellingen 2020 er det pr 13.mars bekreftet 6 ulver innenfor reviret.    
Grunneierne regulerer jakt på småvilt, som rev, hare og skogsfugl. RJFF har i dag rettigheter 
fra Rælingen skogeierforening til salg av jaktkort.  
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Elg i solnedgang. Foto: Joakim Lyngen 

 

 

 

 

 

 

 

Fiskeforvaltning 
 

Det anbefales i større grad å inkludere krysningspunkter for vilt i fremtidig arealplanelgging. Med 
dagens hyppige utbygning langs fv. 120, bør det søkes å  ivareta krysningspunkter som gir minst 

fare for påkjørsler. 

Det bør etterstrebes å nå den optimale balansen mellom dødsårsaker for rådyr, hvor jaktuttak bør 
stå for det klart største uttaket.

Forbedringspunkter
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Rælingen kommune har et vannareal på 15 km2, som utgjør 21 % av kommunens totale 
areal. 

 
Øyeren og Nitelva drives det ikke aktivt kultiveringsarbeid og det kan derfor fiskes uten 
fiskekort, så lenge gjeldende fiskeregler og ferdselsrestriksjoner overholdes. Det er 
Fylkesmannen som har forvaltningsansvaret for naturreservatene Nordre Øyeren og 
Sørumsneset. 

Det er om lag 50 vann av ulik størrelse i Rælingens del av Østmarka. I litt over halvparten av 
disse vannene gjøres det årlige kultiveringstiltak for å opprettholde en sunn sammensetning i 
næringskjedene og et attraktivt fritidsfiske. Kultiveringen gjennomføres av Rælingen Jeger- 
og Fiskerforening (RJFF) og Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) i samarbeid med 
kommunen og grunneiere i Rælingen skogeierforening. RJFF og OFA legger ned en 
betydelig innsats årlig i form av vannprøvetaking, utsetting av ørret, tynningsfiske av mort, 
oppsynsfiske med fritidsfiskere og rydding langs vassdragene. Av de fiskevannene som 
kultiveres i Rælingen kommunes del av Østmarka, har RJFF ansvaret for 75 % av vannene, 
mens OFA har ansvaret for de resterende 25 %. Geografisk sett er de vann som ligger 
nærmest bygda RJFF sitt område, mens OFA tar seg av noen av de vannene som ligger 
lenger vestover mot grensen til Enebakk og Lørenskog. 

STATUS 

Fiskeutsetting 
OFA og RJFF setter årlig ut totalt 2200-2800 ørret fordelt på over 30 vann som ligger helt 
eller delvis innenfor kommunegrensen. RJFF selger årlig i overkant av 1000 fiskekort, mens 
OFA selger i underkant av 10 000 fiskekort i Oslomarka, i tillegg til Akerselva. 

Vannkjemiske forhold 
Hvert år analyseres vannprøver fra vann i Rælingen. Her finner man blant annet pH-
verdiene, som legger grunnlaget for eventuell kalking av de ulike vannene. Kalking 
administreres av Fylkesmannen i Oslo og Akershus og benyttes som tiltak mot forsuring av 
vassdrag. Fylkesmannen vurderer at vann med minimum pH 5.8 (pH 6.2 for vann med 
edelkreps) er nødvendig for å opprettholde friske og balanserte vann med levedyktige forhold 
for fisk og øvrig biologisk mangfold. Dagens pH i vannene i Rælingen virker nå å ha 
stabilisert seg over fylkesmannens minstemål, noe som har redusert behovet for kalking. 
Årsaken er trolig mindre sur nedbør i kombinasjon med fortsatt virkning av kalk i vannene. 

Annet 
RJFF har i samarbeid med kommunen utarbeidet nye skilt for informasjon om fiske i marka. 
Skiltene ble satt ut ved inngangsporter til marka og ved aktuelle fiskevann i 2019. 
RJFF og OFA mottok henholdsvis 15 000,- og 5 000,- i tilskudd fra kommunen til arbeidet 
med fiskekultivering i 2018 og 2019. 

 

Overordnet målsetning 
• Øke tilgangen av fisk egnet for sportsfiske 

• Adgang til fiske for alle 

https://www.ralingen.kommune.no/idrett-fysisk-aktivitet-og-friluftsliv.326165.no.html
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Ramstadsjøen i Rælingen foto: BK Kjelsrud. Hentet fra RJFF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det anbefales at informasjon om fiske og problematikken rundt smitte av krepsepest ivaretas i 
fremtidige informasjonsskilt i og rundt marka.

Det anbefales å opprettholde fokuset på å øke den naturlige reproduksjonen i de vannene hvor 
dette er mulig. Fiskekultiveringskurs og tilrettelegging av potensielle gytebekker er i den 

sammenheng viktige tiltak.

Forbedringspunkter

https://www.njff.no/fylkeslag/akershus/lokallag/raelingen/Sider/Fiskeutvalget.aspx
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5. Landbruk 
 

Landbruket 
 

Målet om bærekraftig utvikling står sentralt i landbruket. Som følge av dette er det en viktig 
oppgave å redusere uheldige miljømessige virkninger av landbruksdrift. Det gjelder blant 
annet avrenning og erosjon fra jordbruksareal og behandling av spesialavfall. 

Bærekraftig utvikling innebærer også ansvar for å ivareta og utvikle miljøverdier knyttet til 
landbruksarealene, som friluftsliv, biologisk mangfold, landskapsestetikk og kulturminner, 
samtidig som det skal det være en bærekraftig økonomisk utvikling for landbruksnæringen. 

Kommunene har det lokale ansvaret for å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken. 
Kommunens rolle innen landbruk er å ivareta målsettinger i arealpolitikk og 
næringslivspolitikk gjennom juridiske og økonomiske virkemidler. 

Det er Regionkontor landbruk (RKL) som er kommunens lokale landbruksmyndighet. 
Kontoret har ansvaret for saksbehandling og tilsyn etter blant annet skogloven og 
jordbruksloven, samt tildeling av tilskuddsordninger i landbruket. Kontoret skal også være et 
faglig organ innen grønn sektor og tilknyttede næringer. 

Jordbruksstatistikk  
Tabell 8. Antall mottatte søknader, bevilget tilskudd, eksamener og autorisasjonsbevis. 

      2018  2019  
 Produksjonstilskudd  
  

Søknader  18  17  
Tilskudd  3 894 

530  
3 971 

291  
 Refusjon utgifter til avløser, ferie og fritid 
  

Søknader  9  10  
Refusjonsbeløp  481 

895  
499 878  

  
 SMIL - Fangdammer, bygnings- og 
hydrotekniske miljøtiltak   

Søknader  6  0  
Tilskudd  145 

290  
0  

 SMIL - Kulturlandskapsmidler og biologisk 
mangfold  
  

Søknader  4  3  
Tilskudd  107 

100  
433 700  

  
 SMIL – Planleggings- og 
tilretteleggingsprosjekter  

Søknader  0  0  
Tilskudd  0  0  

 Dreneringstilskudd  
  

Søknader  2  0  
Tilskudd  23 160  0  

 RMP – Tilskudd til kulturlandskapstiltak  
  

Søknader  9  10  
Tilskudd  270 

285  
213 650  

 RMP – Tilskudd til forurensningstiltak  
  

Søknader  12  12  
Tilskudd  455 

225  
312 291  

Sum tilskudd  
 

5 402 
365  

5 503 
394  
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Landbruk og vannmiljø 
 
Landbruket kan være en bidragsyter til redusert vannkvalitet i vann, vassdrag og sjø. 
Sammen med tilførsler fra avløp, industri og samferdsel bidrar landbruk med næringsstoffer 
og jordpartikler som fører til eutrofiering og nedslamming. Det finnes flere tilskuddsordninger 
som stimulerer til gjennomføring av miljøtiltak i landbruket for å redusere avrenning til 
vassdrag. 

Det gis støtte gjennom Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler) til forskjellige 
investeringstiltak for å redusere forurensning fra landbruket, som fangdammer og utbedring 
av hydrotekniske anlegg. 

Gjennom regionalt miljøprogram gis det årlig støtte til vedlikehold og drift for forskjellige 
miljøtiltak i landbruket, som utsatt jordarbeiding eller å anlegge grasdekte soner på de mest 
erosjonsutsatte arealene. Det er Regionkontor landbruk som fatter vedtak om tilskudd til 
miljøtiltak gjennom regionalt miljøprogram og SMIL. 

 

STATUS 

 I 2018 og 2019 søkte 76 % av gårdbrukerne i Rælingen om tilskudd gjennom 
regionale miljøtilskudd (RMP), dette omfatter både tiltak innen kulturlandskap og 
forurensning. 

 Henholdsvis 23 % og 14 % av kornarealet var omfattet av tiltak med ingen/utsatt 
jordarbeiding i 2018 og 2019. 

Oversikt over oppslutningen om RMP i 2019 er presentert i tabell 9. 
Tabell 9. Oversikt over oppslutning om RMP i forhold til produksjonstilskuddssøknadene (PT) fra 2018 og 2019. 

RMP  2018  2019  
Oppslutning   
(Antall RMP/PT søknader)  

76 %   
(13/17)  

76 %  
(13/17)  

Oppslutning: Prosentdel av kornareal med redusert/utsatt 
jordarbeiding  

 23 % 14 % 

 

 RKL fikk 9 SMIL-søknader til behandling fra gårdbrukere i Rælingen i 2018, hvorav 6 
om forurensningstiltak. I 2018 ble det søkt om og innvilget 2 søknader om drenering 
av jordbruksjord i Rælingen. 

HOVEDMÅLSETTING FOR FORURENSNING  
Rælingen kommune skal stimulere til effektive forurensningstiltak for rene vassdrag  

DELMÅL 
Vannkvaliteten skal ligge innenfor tilstandsklasse II og I  

Kommunedelplan landbruk  
MÅLSETTING FOR FORURENSNING  

Forbedre forurensningstilstanden i vassdrag og sidebekker ved erosjonsforebyggende 
tiltak og endret jordbruksproduksjon  

Landbrukets tiltaksstrategier 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/regionalt-miljotilskudd/om-regionale-miljotilskudd
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 I 2019 ble den ingen SMIL-søknad om forurensningstiltak i Rælingen. Det ble mottatt 
total 3 SMIL-søknader fra Rælingen, 2 om kulturlandskapstiltak og en om 
kulturminne. 

 Regionkontor landbruk er involvert i arbeidet med vannforskriften gjennom deltakelse 
i temagruppe landbruk både i vannområde Øyeren og i vannområde Leira-Nitelva 

 

 
 

Forurensing fra landbruket 
 

Forskrift om gjødslingsplanlegging setter krav om at alle foretak som disponerer 
jordbruksareal med planteproduksjon og som har rett til produksjonstilskudd skal utarbeide 
gjødslingsplan før hver driftssesong. Videre setter forskrift om plantevernmidler som krav at 
alle som bruker yrkespreparater skal føre journal over bruk av plantevernmidler. Brudd på 
kravene om gjødslingsplan og plantevernjournal kan medføre at kommunen foretar avkorting 
i produksjonstilskudd i jordbruket. 

Forskrift om gjødselvarer mv, av organisk opphav har bestemmelser om lagring og bruk av 
gjødselvarer. Det kan ikke spres gjødsel på snødekt eller frossen mark, og lagring av gjødsel 
må ikke skje på flomutsatt areal eller så nært vassdrag at det medfører fare for forurensning. 

Forurensningsforskriften kapittel 4 om anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt har til 
formål å forebygge, begrense eller stanse forurensning/erosjon fra planeringsfelt. Det er 
søknadsplikt for planeringsfelt over 1 daa. I tillegg er det krav til vegetasjonssone mot 
vassdrag i forskrift om produksjonstilskudd. Kantsonen har også juridisk beskyttelse i 
vannressursloven. 

STATUS 

Gjødselplanlegging 
Regionkontor landbruk kontrollerer gjødslingsplaner gjennom saksbehandling stedlig kontroll 
av produksjonstilskudd i jordbruket og Regionalt miljøprogram. 

 Det ble ikke foretatt avkorting hos noen foretak for manglende eller mangelfull 
gjødslingsplan i 2019 

Plantevern 
Regionkontor landbruk kontrollerer, gjennom stedlig kontroll av produksjonstilskudd i 
jordbruket og Regionalt miljøprogram, at foretak som bruker yrkespreparater har 
plantevernjournal. I 2018 og 2019 ble det ikke foretatt avkortning i produksjonstilskudd som 
følge av manglende plantevernjournal. 
Kontoret er eksamensansvarlig og utsteder autorisasjonsbevis for yrkesmessig bruk av 
plantevernmidler/yrkespreparater. 

Regionkontor landbruk er en pådriver gjennom informasjon og veiledning for at næringa 
benytter de ulike miljøordningene innenfor RMP og SMIL.

Forbedringspunkter
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 Det ble utstedt henholdsvis 3 og 0 autorisasjonsbevis for plantevernmidler i Rælingen 
i 2018 og 2019. 

Bruk av avløpsslam 
Regionkontor landbruk er delegert myndighet og behandler saker etter forskrift om 
gjødselvarer mv, av organisk opphav, herunder meldinger om bruk av avløpsslam på 
jordbruksareal, godkjenning av nye gjødsellagre. Alle saker om spredning av avløpsslam 
oversendes kommunehelsetjenesten for uttalelse. 

 Det var ingen meldinger om bruk av avløpsslam i Rælingen i 2019 

Forurensning og planering 
Regionkontor landbruk er delegert myndighet og behandler saker etter 
forurensningsforskriften kapittel fire. 

 Det var ingen søknader om planering til behandling i Rælingen i 2019 

 
 

Økologisk jordbruk 
 
Satsning på økologisk jordbruk er blant annet begrunnet i at det tas ekstra miljøhensyn i 
produksjonen. Økologiske driftsformer har positiv betydning for naturmangfold. Dyrking uten 
bruk av kjemisk-syntetisk sprøytemiddel og kunstgjødsel, kombinert med vekstskifte, har 
positiv effekt for biologisk mangfold. Jordkvalitet og struktur er også områder hvor økologisk 
landbruk bidrar til mindre jordpakking og erosjon, som i tillegg er en fordel for å beskytte 
jordressursene. 
 
Regionkontor landbruk fatter vedtak om produksjonstilskudd i jordbruket til økologisk 
landbruk (tabell 10). De økonomiske betingelsene for dette fastsettes imidlertid i de 
nasjonale jordbruksforhandlingene. 
 
 
 

Siden det er mange ulike hensyn som må avklares i saker som medfører terrengendring 
og disse ofte krever behandling etter flere lovverk bør det utarbeides en tydelig rutine for 

saksgangen av denne typen. 

Det må sikres fortsatt samordning med kommunehelsetjenesten rundt håndtering av 
saker som gjelder bruk av avløpsslam på jordbruksareal.

Regionkontor landbruk informerer om kravene til gjødslingsplan og plantevernjournal, og 
fører kontroll med at foretak har gjødslingsplan og plantevernjournal i tråd med 

forskriftene.

Forbedringspunkter
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Tabell 10. Oversikt over økologisk planteproduksjon i daa i Rælingen for 2018 og 2019. **Kilde: Søknader om 
produksjonstilskudd 2018 og 2019. 

 
Rælingen kommune har gjennom sine kommunale virksomheter en mulighet til å påvirke 
innkjøp av økologiske varer. Dette gjelder både ved offentlige anskaffelser til kantiner og til 
kommunens kjøkken.  
 
STATUS 
Endringene i økologisk areal i Rælingen fra 2018 til 2019 knytter seg til jordbruksarealer på 
våtmarksområdene på Årnestangen, driften av disse arealene endrer seg fra år til år ut fra 
vannstand og flom i Øyeren. 
 

 
 

Jordvern 
 
Jordvern handler om å sikre jordbruksarealet for varig framtidig matproduksjon og i størst 
mulig grad unngå at matjord omdisponeres og tas i bruk til andre formål. 
 
STATUS 
Tabell 11 viser avgang på jordbruksareal til annet enn landbruk i Rælingen 2015-2019, både 
etter jordlov og etter plan- og bygningsloven. Kilde er Kostra ved SSB. 
 
 
 
 
 

Det bør vurderes om kommunen skal stille krav til økologiske varer ved offentlige anskaffelser 
og innkjøp til kommunens kantiner og storkjøkken. Det bør lages en oversikt over dette

Regionkontor landbruk fortsetter å informere om hvilke støtteordninger som finnes til 
økologisk landbruk, og videreformidler informasjon om rådgiverapparatet hos eksempelvis 

norsk landbruksrådgivning

Forbedringspunkter

Økologisk dyrking  2018  2019  
Totalt jordbruksareal i drift daa **  6 142  

  
6 171  
  

Totalt økologisk areal i drift daa**  2 050   1 194   

% økologisk av totale jordbruksareal  33 %    
  

19 %  
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Tabell 11. Avgang på jordbruksareal til annet areal i Rælingen 2015-2019. 

   2015  2016  2017  2018  2019  
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål 
enn landbruk (dekar)  

30,0  11,0  16,4  6,4  2,0  

Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn 
landbruk (dekar)  

30,0  11,0  16,4  6,4  2,0  

Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn 
landbruk (dekar)  

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

 
Tallene viser at det er en nedgang i arealavgangen, men at det i alt vesentligste er dyrka jord 
som må avgis. Dette er alvorlig for framtidige generasjoner og evnen til å produsere mat 
lokalt i en krisesituasjon. I det vesentligste er saker etter plan- og bygningsloven den viktigste 
faktor for å håndtere jordsmonn som blir flyttet vekk. Til sammenligning har Lørenskog hatt i 
sum over fem år under halvparten av Rælingen arealtall (65 daa vs 28 daa). 
 
Med prosjektet Jordsmonn i plan- og bygningslovsaker i 2019 igangsatte Regionkontor 
landbruk en videre drøfting av tapet av jordsmonn fra jordbruksarealene. Lisa Karine 
Haugland var prosjektleder. Målet med prosjektet var å komme fram til gode rutiner for å 
ivareta jordsmonnet i tilfeller hvor planprosesser i kommunen åpner for omdisponering av 
matjord. Prosjektet hadde en tverrfaglig sammensatt prosjektgruppe med fagpersoner fra 
plan- og byggesak, miljø, landbruk og geodata. Prosjektet har resultert i en rapport med 
anbefalt rutine og veiledning for utarbeidelse av jordflyttingsplan. Det ble utledet temakart 
basert på NIBIOs jordsmonnsdata som viser mulige arealer som potensielt kan egne seg for 
oppdyrking, jordflytting eller jordforbedring. Arbeidet er videre fulgt opp i kommunene, som 
har tilpasset egne veiledere for jordflytting i plan- og bygningslovsaker. 
 

 
 
 

Kulturlandskapstiltak i landbruket 
 

Rælingen har et særegent kulturlandskap med ulendt terreng og ravinedaler, der 
jordbruksareal med aktiv landbruksdrift ligger mellom Øyeren og Østmarkas åsrygger. 
Omtrent 30 % av de truete artene på den nasjonale rødlista er knyttet til jordbrukets 
kulturlandskap. Jordbruket i Rælingens drives med både korn og grasproduksjon til husdyr. 
Et aktivt husdyrmiljø gjør at beitelandskapet med raviner og arealer på Fautøya, 
Årnestangen og Rælingsøya kan holdes åpent med beitende husdyr. 

Det finnes flere tilskuddsordninger i landbruket som stimulerer til gjennomføring av 
skjøtselstiltak for å bevare et åpent kulturlandskap. 

Kommunen bør fortsette arbeidet om å skape et bedre grunnlag for å vurdere landbruket i 
sin saksbehandling, som vedtatt i forbindelse med fjorårets tilstandsrapport.

Forbedringspunkter
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Det gis støtte gjennom SMIL-midlene, til investeringstiltak for å holde gamle beiter åpne. 
Dette kan være oppsett av nye gjerder og rydding av gjengrodde beiter. Gjennom RMP kan 
det gis årlige tilskudd til skjøtsel av kulturlandskapet gjennom ulike tiltak med beiting eller 
slått. 

Forskrift om produksjonstilskudd har som vilkår for å få areal- og kulturlandskapstilskudd at 
det ikke gjøre inngrep som forringer kulturlandskapet. 

STATUS 
Både i 2018 og 2019 søkte 76 % av gårdbrukerne i Rælingen om tilskudd gjennom RMP, 
dette omfatter både tiltak innen kulturlandskap og forurensning. Det ble omsøkt tilskudd til 
skjøtsel av 932 daa med verdifull beitemark, dette omfatter både raviner og biologisk 
verdifulle areal innenfor Nordre Øyeren reservat. Det var i 2018 og 2019 søkt støtte til total 7 
SMIL-prosjekter, 4 søknader i 2018 og 3 i 2019. Disse omhandlet å gjenåpne gamle beiter 
og istandsetting av kulturminner. 
 

 
 
 

Skogbruk og trær 
 
Miljøtiltak i skogbruk 
Regionkontor landbruk har delegert myndighet til å fatte vedtak etter forskrift om nærings- og 
miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Forskriften er et økonomisk virkemiddel med formål å bidra 
til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, 
landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet. 
Det er i Rælingen et ønske om å øke bruken av norsk trevirke i kommunale bygninger. Dette 
målet er forankret i forslag til kommunedelplan landbruk, og er innarbeidet som krav i 
kommunens miljøprogram for bygg- og anleggsprosjekter. 
 
STATUS 
Det har vært et stabilt avvirkningsvolum i Rælingen de siste årene. Dette henger sammen 
med bedre tømmerpriser i 2015/2016 og frem til i dag, som fremgår av figur 8. Plantetallet 
henger sammen med avvirkningsvolumet, og det anbefales å plante innen ett år etter hogst. 
Vi ser av figur 9 at den følger omtrentlig avvirkningsnivået ett år etter, men i 2019 ble det satt 
ut færre planter. 
 
Ungskogpleie selekterer fremtidstrærne, og fjerner lauv som utkonkurrerer hoved-treslaget. 
Ungskogpleie er essensielt for å sikre at fremtidsskogen binder bedre CO2 optimalt., og 
utføres 5 – 15 år etter hogst. Figur 10 viser at ungskogpleienivået er altfor lavt, gitt det som 
ble hogd for 10 år siden. Prosjekter for å øke ungskogpleienivået hjelper, og kommunen 
avsluttet nylig et prosjekt i 2019. 

Regionkontor landbruk er en pådriver gjennom informasjon og veiledning for at næringa 
benytter de ulike miljøordningene innenfor RMP og SMIL. 

Forbedringspunkter
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Figur 8. Volum tømmer avvirket Rælingen, og verdi de siste årene. Tømmerprisene har økt de siste årene, spesielt 
prisen på massevirke. Prisene har gått noe ned i 2019. 

 

 
Figur 9. Antall utsatte skogplanter har gått kraftig ned i 2019. Grafen bør følge avvirkningsvolumet, da man bør plante 
så fort som mulig etter hogst. Det har i 2018 og 2019 blitt gitt tilskudd til supplering, pga tørkesommeren 2018. 
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Figur 10. Antall daa ungskogpleie utført i Rælingen. Det er i Rælingen et stort etterslep på ungskogpleie; den grønne 
streken indikerer det nivået aktiviteten burde vært på.. I 2014 og 2018 utførte RKL et prosjekt for å øke ungskogpleie. 

Skogeiere i Rælingen har en økende beholdning av fondsmidler som kan brukes til 
investeringer i skogbruket (figur 11). Figur 11 henger sammen med de tre foregående 
figurene, og viser at det gjerne kunne investeres mer i skogen siden skogfondsbeholdningen 
har økt. 

 
Figur 11. Beholdning av skogfondsmidler for skogeiere i Rælingen. Skogeier plikter å sette av 4 – 40 % av 
skoginntekter på fond, som skal brukes til investering i skogbruket som planting, ungskogpleie, veibygging mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ungskogpleie 
I Rælingen er det et stort etterslep på ungskogpleie. Rapporten Klimakur 2030 trekker frem 
ungskogpleie som godt et tiltak til å binde CO2, gjennom å sikre veksten til fremtidstrærne i 
produksjonsskog.  

RKL utførte ungskogpleieprosjekt med oppsøkende virksomhet i 2017 – 2019. Prosjektet førte til 
en flerdobling av aktiviteten, og anbefales videre. 

Skogeiere i Rælingen har store muligheter for å øke aktiviteten i skogbruket, som ungskogpleie. 
Skogeiere har en økende beholdning av skogfondsmidler som kan brukes til å investere i 
fremtidsskogen.  

Viktigheten av skogbruket bør tydeliggjøres, som for eksempel økt bruk av trevirke i kommunale 
bygg. 

 
 
 

https://www.miljodirektoratet.no/klimakur
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Trefelling på kommunal eiendom  
Privatpersoner kommer ofte med henvendelser om fjerning av vegetasjon på kommunal 
eiendom. Bakgrunn for henvendelsene er som regel redusert utsikt, solforhold og ved fare for 
liv, helse eller skade på eiendom. For kommunen er det viktig med likebehandling 
og gode faglige vurderinger knyttet til naturmangfold. Kommunen har utarbeidet retningslinjer 
for å ivareta disse hensynene. Kommunen retningslinjer og informasjon om 
søknadsprosessen for trefelling er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.  

Eiketrær  
Hule eiker er en utvalgt naturtype og er beskyttet etter naturmangfoldloven. Det betyr at 
disse trærne skal bevares, og at grunneiere med hul eik på tomta skal utøve aktsomhet for å 
unngå skade på naturtypen. Kommunen har derfor et ansvar for å ta hensyn til naturtypen i 
sitt arbeid og hensynet skal veie tungt ved utøvelse av skjønn i konkrete saker.   
Kommunens hule eiker ble kartlagt i 2017. Innbyggerne kan finne mer aktuell informasjon om 
hule eiker på kommunens hjemmeside.  
 
STATUS  

Trefelling på kommunal eiendom  
Det ble registrert henholdsvis 22 og 30 henvendelser om trefelling i 2018 og 2019.  
De fleste av henvendelsene gjaldt søknad om felling av trær på kommunal eiendom.  
Alle søknader ble behandlet etter kommunens retningslinjer. Trefelling på kommunal 
eiendom gjennom kommunal drift blir ikke statistikkført. 

Eiketrær  
Kommunen søkte på vegne av grunneier om tilskudd til skjøtselstiltak av én hul eik i 2019.  
Grunneier fikk godkjent søknaden, og tilstandsvurdering og beskjæringen ble gjennomført 
av fagperson.  
Kommunen har i 2019 inngått avtale med ny privatperson for å sikre gode vekstvilkår for 
1000-årseika på Hektnersletta. Eika ble plantet ved 1000-årsskiftet og har siden blitt gjødslet 
og ivaretatt gjennom avtale med privatperson. 

 

 
 

Følge opp det lave plantetallet for 2019. RKL gjennomfører foryngelseskontroller.

Gjennomføre prosjekter og drive oppsøkende virksomhet for økt ungskogpleie. 
Sommerjobbprosjekt: se på muligheten for å lære opp og bruke ungdom til å utføre 

ungskogpleie og planting.

Forbedringspunkter
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6. Kulturminner og kulturmiljø 
Kommunen har hovedansvaret for bevaring av kulturminner, kulturmiljø og landskap i 
lokalsamfunnet. Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer 2017 – 2028 ligger til grunn 
for kommunens arbeid på området. 

 
Plan- og bygningsloven er det viktigste juridiske verktøyet for å ivareta kommunens 
kulturminner og kulturmiljøer, mens kunnskaps- og holdningsbyggende arbeid ovenfor eierne 
av kulturminnene er et virkemiddel det legges stor vekt på. 
 
Status  
Formelt vern av kulturminner og kulturmiljøer  
Kulturminneplanens målsetting om å sikre verneverdige kulturminner og kulturmiljøer 
gjennom formelt vern ivaretas av kommunens arealplanlegging og byggesaksbehandling.   
I 2018/2019 ble det vedtatt 8 detaljreguleringsplaner og to områdereguleringer. To av 
planene hadde registrerte kulturminner innenfor plangrensen ved oppstart av 
planarbeidet: Detaljreguleringsplan for Hekteråsen nord (2019) og detaljreguleringsplan for 
Gamle Strømsveg (2018). I førstnevnte plan ble ikke det registrerte kulturminnet, et 
bolighus som er vurdert til vernekategori 2 i kulturminneplanen, hensyntatt. I sistnevnte 
plan ble eksisterende regulering av to eiendommer til spesialområde bevaring bestemt 
videreført, samt en ny eiendom i planområdet gitt tilsvarende regulering.   
Med bakgrunn i det ovenstående er antall dekar med formelt vern økt med 1.9 da (gnr/bnr 
106/181) i 2018/2019, til totalt 38,9 da.  
 
I arealdelen til kommuneplanen er det ifølge bestemmelser og retningslinjer fem 
hensynssoner for bevaring av kulturmiljøer i byggeområder, to hensynssoner for kulturminner 
og kulturmiljø i LNF-områder, og tre hensynssoner for kulturminner fredet etter 
kulturminneloven.  
 
I 2018 tok planavdelingen i bruk sitt nye innholdsverktøy for sikring av kulturminner og 
kulturmiljøer i reguleringsprosesser (se Tilstandsrapporten 2018, side 81, for detaljert 
beskrivelse). Siden reguleringsplanarbeid ofte foregår over lang tid, forventer man imidlertid 
ikke effekt av denne implementeringen før i løpet av 2020/2021, når de nyeste 
planene er kommet lenger i planprosessen.   
I 2019 ble de 50 viktigste kulturminnene i kommunen inspisert av brannvesenet, med tanke 
på brannsikring.   
 

Nasjonalt mål for kulturminneforvaltningen 
Tapet av verneverdige kulturminner skal minimeres. 

Norges miljømål 
Kulturminner og kulturmiljøer 

Ta vare på, og bruke kulturminner og kulturmiljøer som en positiv ressurs i Rælingen, og 
derigjennom bidra til økt kulturforståelse, identitet og tilhørighet, trivsel og verdiskaping. 

Kommunedelplan kulturmiljøer og kulturminner 
 

https://www.environment.no/no/miljomal/
https://www.ralingen.kommune.no/kommunedelplan-for-kulturminner-og-kulturmiljoeer-2017-2028.6075926-282834.html
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Automatisk fredede kulturminner  
I Rælingen kommune finnes det 6 kulturminner som er automatisk fredet (vedlegg B, s.3 i 
Kulturminneplan for kulturminner og kulturmiljøer). 17 kulturminner har status 
som uavklarte og skal behandles som fredet til en evaluering er gjennomført. I tillegg 
finnes en fredet lokalitet med flere enkeltobjekter som har ulike typer vern.  
Sefrak-registrerte bygg og kulturminner  

I regulerings- og byggesaker sjekkes grunnkartet opp mot Sefrak-
registeret og kulturminneplanen for å se om kulturminner påvirkes, og hvordan 
de eventuelt skal ivaretas. Som hovedregel praktiserer man at dersom et objekt står omtalt i 
kulturminneplanen skal det tillegges vekt.    

Fra og med 2018 fører planavdelingen statistikk over frafall/endring av Sefrak-registrerte 
kulturminner (tabell 12). Statistikken gir en indikasjon på hvor omfattende problemet er selv 
om den kun viser omsøkte endringer og frafall. Spekulativt forfall og tiltak som gjøres 
uten søknad finnes det ikke rapporterbare tall på. Riksantikvaren har gått bort fra sin 
ambisjon om å redusere det årlige frafallet av kulturminner til under 0,5% fordi det ble for 
krevende å følge opp. Rælingen kommune har foreløpig ikke et godt grunnlag for å beregne 
det lokale frafallet prosentvis, da ikke foreligger en håndterbar oversikt over de eksisterende 
kulturminnene i kommunen.   
  

https://www.riksantikvaren.no/sefrak/
https://www.riksantikvaren.no/sefrak/
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Tabell 12. Riving/tilbygg/endringer av kulturminner og SEFRAK 2018 og 2019 i Rælingen kommune. 

Riving/tilbygg/endringer av kulturminner og SEFRAK 2018 og 2019 
20

18
 

Kultur-
minnenr. 

Sefrak 
nr. 

G.nr/b
nr 

Adresse Saksnr Merknad 

   208/2 -
 208/3   

104/12
8   

Skogvegen 2   17/4024 
  

Riving av bolig og 
garasje   

24.2      106/67   Eikelivegen 15   15/6459 
  

Riving av 
enebolig   

20.2      103/28
9   

Nylandsvegen 36   18/2499 
  

Tilbygg/fasade   

25.3   225/20
4   

104/35   Stormyrvegen 2   18/2541 
  

Ny avkjørsel   

19.2   228/40
6   

101/11
9   

Nygardsvegen 35   18/3713 
  

Riving låve   

13.6   501/18   96/116   Smestadvegen 34   18/2942 
  

Riving bolig   

22.26      104/67   Hagastubakken18   15/2189 
  

Tilbygg   

19.1   406/4 – 
406/6   

101/5   Nygardsvegen 18   18/1048 
  

Riving av 
våningshus-
uthus   

   203.18   105/14   Sorenskrivervegen 
6e   

17/3062 
  

Bruksendring   

23.26   203/30   105/44   Sorenskrivervegen 
20   

17/2051 
  

Tilbygg   

11.1   502/52   93/1   Årnes gård   14/1230 
  

Tilbygg/driftsbygn
ing   

15.4      99/36   Kirkebyvegen 20   18/1414 
  

Nytt kafebygg   

7.18   503/55   82/41   Nordyvegen 83   17/2363 
  

Riving enebolig   

20
19

 

Kongevege
n   

   99/54   Kirkevegen   17/2373 
  

Utvidelse av 
veien med 
sideparkering   

22.9   204/34   104/56   Skolevegen 8B   18/3692 
  

Endring fra uthus 
til enebolig. Ingen 
fasadeendringer   

   205/20   104/5   Knattenvegen 2   19/2394 
  

Riving enebolig   

24.2      106/67   Eikelivegen 15   15/6459 
  

Riving enebolig   

15.4      99/36   Kirkevegen 20   18/1414 
  

Oppføring av 
kafebygg   

26.18      106/28
4   

Pynten 7   19/1348 
  

Fasadeendring/b
ytte av vinduer   

24.14      106/24   Gamle Strømsveg 7
8a   

19/536   Riving enebolig   

23.17      105/30   Sorenskrivervegen1
3   

18/3781 
  

Påbygg, 
ombygging, 
fasadeendring   
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Kompetanse og eksterne ressurser  
Rælingen kommune har ikke en dedikert kulturminnerådgiver. Ansvaret for fagområdet er 
fordelt mellom utbyggingsservice, planavdelingen og kulturenheten. Plan og 
utbygging har ansvar for det formelle vernet, kulturenheten har ansvar 
for holdningsskapende arbeid. Utbyggingsservice har en ansatt med bakgrunn som 
arkeolog, og denne kompetansen er en verdifull ressurs. Det er ikke foretatt 
kompetansehevende tiltak gjennom kurs eller nyansettelser i rapporteringsperioden.  
En viktig ekstern ressurs i arbeidet er enkeltpersoner i Rælingen historielag, som innehar 
stor kunnskap om lokal historie og kulturminnene/-miljøene i kommunen.   
Saker med kulturminner/-miljøer av regional og eller nasjonal interesse oversendes Akershus 
fylkeskommune for uttalelse.   
Nettverk for kulturminner og- miljøer startet opp i 2018. Det skal særlig vektlegge informasjon 
og holdningsskapende arbeid, men er også blitt en viktig arena for 
informasjonsutveksling. Nettverket består av tre representanter fra plan og utbygging, to fra 
kultur- og fritidsenheten, samt to fra Rælingen historielag. Kultursjefen er formell leder. I 
2019 har gruppa blant annet jobbet med tilrettelegging av Byåa, bevisstgjøring rundt de 
spesielle bomiljøene på Rud, og bevaring av den gamle rørgata til kraftverket på 
Nordby. Nettverket har planlagt og gjennomført ett publikumsarrangement i 
rapporteringsperioden.   
 

 
 
 

Informasjon om kulturminner i Rælingen må gjøres mer tilgjengelig for innbyggerne 
gjennom kortfattede tekster på kommunens hjemmeside, med kartreferanser der dette er 

aktuelt.

Det er ønskelig å få laget en mer begrenset liste over kulturminner som skal prioriteres 
bevart enn det som i dag finnes.

Det er fortsatt viktig å ha fokus på kompetanseheving internt, og søke midler til dette der 
det er mulig.

«Verktøy for kulturminner og kulturmiljøer» er tatt i bruk av utbyggingsservice og 
planavdelingen, og bør evalueres i 2020 eller 2021 når man har fått et erfaringsgrunnlag 

og begynner å se effekten av dette.

Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer har lagt grunnsteinene for kommunens 
videre utvikling på området og det blir i årene fremover viktig å sette planen ut i livet.

Forbedringspunkter



45 
 

 
 
 

Holdningsskapende arbeid 
En viktig strategi i arbeidet med å bevare kulturminner, er å stimulere innbyggerne til å 
føle stolthet over sin lokalhistorie og kulturminnene i bygda. Særlig viktig er det at eiere 
av kulturminner ser verdien og betydningen av disse, heller enn å oppleve det som en 
byrde å eie noe som må ivaretas på en spesiell måte. Det er også viktig at kommende 
generasjoner får informasjon og opplæring slik at de blir interessert i å ta vare på 
kulturminnene i framtiden. Dette jobbes det med på ulike måter. 
Direkte dialog med eiere av kulturminner er et effektivt virkemiddel. I arbeidet med å 
tilgjengeliggjøre Byåa for turgåere ble alle berørte grunneiere tidlig kalt inn til 
informasjonsmøte med arkeolog, og man har beholdt den tette dialogen gjennom 
prosjektet. Dette gjør at grunneiere føler seg hørt, og er svært positive til det som skjer.  
Arrangementer skaper engasjement. I 2019 ble foredraget «Historien om Rud» 
gjennomført på Heimen grendehus, med veldig stort oppmøte. Kulturminnenettverket 
planlegger derfor et tilsvarende foredrag på Nordby. I tillegg jobber kulturenheten opp 
mot frivillige foreninger for å stimulere til andre typer arrangementer relatert til 
kulturminner og -miljøer. 
Skolene er en viktig arena for å spre kunnskap om lokale kulturminner. Kulturarv er et 
tema innenfor Den Kulturelle Skolesekken, og i Rælingen har vi flere lokale produksjoner 
i tillegg til de som leveres fra fylket, herunder «En gammeldags skoledag» på 
bygdetunet» og «Vandring på Kongeveg» som arrangeres årlig.  
Generelt informasjonsarbeid – det jobbes med å synliggjøre lokale kulturminner på 
kommunens hjemmeside, og på den måten gjøre de mer tilgjengelige for innbyggerne. 
Ved å spre kunnskap ønsker man å oppnå større interesse 

 
Bilde fra Vandring på Kongeveg, vår 2019 (foto: Ingun Helene Byboth Elvhaug) 
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Rælingen kommune 
Postboks 100 
2025 Fjerdingby    
 
Besøksadresse:  
Bjørnholthagan 6 
2008 Fjerdingby    
 
Telefon: 63 83 50 00    
E-post: 
postmottak@ralingen.kommune.no 
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