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Ekstrakt 
BioFokus, ved Øivind 

Gammelmo og Terje 

Blindheim, har på oppdrag 

for Eiendomsgruppen Oslo 

AS vurdert og kartlagt 

naturverdier i Strømsdalen i 

Rælingen kommune i 

forbindelse med fremleggelse 

av planforslag for 

boligformål. Det er fra 

tidligere avgrenset en 

naturtype (gråor-heggeskog) 

innenfor undersøkelses-

området. Til tross for at 

lokaliteten er sterkt påvirket 

har området fremdeles 

naturverdier og biologisk 

mangfold som tilsier at det 

er lokalt viktig (C-verdi). 

BioFokus har ikke fått i 

oppgave å lage en KU 

knyttet til denne under-

søkelsen. Vår oppgave har 

vært å fastslå hvilke 

naturverdier området har. I 

KU sammenheng tilsier dette 

middels naturverdi. 
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Bakgrunn  
BioFokus, ved Øivind Gammelmo og Terje Blindheim, har på oppdrag fra 

Eiendomsgruppen Oslo AS kartlagt naturverdier ved Strømsdalen i Rælingen 

kommune i forbindelse med fremleggelse av planforslag for boligformål. 

Undersøkelses-området på ca. 11 daa er lokalisert i Strømsdalen nordøst for 

Stalsberghagen Gravlund og Krematorium (figur 1). Området er omgitt av veger 

og eksisterende boliger på alle kanter. Ovenfor og nedenfor lokaliteten ligger 

bekken i rør. 

Metode 
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 & GBIF Norge 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. 

 

 

Figur 1. Undersøkelsesområde (gul-prikket) i Strømsdalen i Rælingen. 



 
Figur 2. Gråor-heggeskog i Strømsdalen i Rælingen. Foto: Øivind Gammelmo, BioFokus. 

 

 

Figur 3. Detaljer fra gråor-heggeskogen i Strømsdalen. Foto: Øivind Gammelmo, 

BioFokus. 

Naturverdier og påvirkning 
Det er fra før registrert én naturtype innenfor undersøkelsesområdet 

(BN00010996 - Stalsberg sør - Gråor-heggeskog) i forbindelse med 



registreringer av nøkkelbiotoper i skog i Lørenskog og Rælingen kommuner 

(Blindheim 1999). Denne lokaliteten ligger i Naturbase (Miljødirektoratet 2016). 

Det foreligger ingen artsregistreringer i Artskart fra lokaliteten (Artsdatabanken 

2016). 

Undersøkelsen ble utført 24. mai 2016 av Øivind Gammelmo og Terje Blindheim 

(begge BioFokus). Ved befaringen var det delvis overskyet, oppholdsvær og 10-

15 varmegrader. Tidspunktet på året var nokså gunstig (noe tidlig) med tanke på 

å fange opp det meste av vegetasjonen i området. 

Nesten hele undersøkelsesområdet består av gråor-heggeskog i en østvendt 

liside fra kulturlandskap/boligområde og ned til bekk. Øst for bekken ligger det 

en sykkel- og gangsti samt en vei. 

I nederste halvdel, finnes ren gråor-heggeskog som er flompåvirket. Her 

dominerer gråor og hegg i tresjiktet, men det er også innslag av edelløvtrærne 

alm og lønn. Tresjiktet i den nederste delen er tett og skogen er godt sjiktet. Ved 

bekken står en del nokså grove gråorer. Feltsjiktet er rikt og er typisk for gråor-

heggeskog. vårkål, tveskjeggveronka, skogburkne, maigull, bekkekarse, 

hestehov, stornesle, vendelrot, bekkeblom, skogstjerneblom, mjødurt, 

engminneblom, skogsivaks, engsoleie, sløke, firblad og springfrø.  

I øverste delen glisner skogen ut, og lågurtskog (på gjenvoksende beitemark) er 

dominerende vegetasjonstype med arter som bl.a. rød jonsokkblom, skogfiol, 

maurarve, hvitveis og sølvbunke. I tillegg til mye gråor, finnes det her større 

innslag av bjørk og selje.  

I området generelt finnes en del død ved, mest av gråor. Dimensjonene på det 

døde trevirket (både gadd og læger) er mest smått, men større dimensjoner 

finnes også.  

I sør finnes et mindre areal med gammeleng. Her finnes bl.a. gulflatbelg, 

skogsnelle, engsnelle, engreverumpe, vårkål og skogstjerneblom. Se for øvrig 

beskrivelse av naturtypen bakerst i notatet. 

Fremmedartene rødhyll (HI - Høy risiko) og kanadagullris (SE - Svært høy risiko) 

ble registrert i forbindelse med kartleggingen, men kun fåtallig. Prydbusken 

rødhyll har i løpet av det siste halve århundret spredt seg raskt til store deler av 

Sør- og Midt-Norge. Den ses lettest når buskene er i blomst eller når fruktene er 

modne. Rødhyll kan fortrenge andre arter og tidvis danne et fremmed busksjikt i 

skog hvor den inngår. Kanadagullris er et typisk eksempel på arter som har 

tilpasset seg vårt klima og er i rask spredning. Foreløpig har den 

hovedutbredelse på Østlandet, der den danner tette bestander og fortrenger 

andre arter. Sør i undersøkelsesområdet i tilknytning til vannledning finnes en 

stor forekomst av skvallerkål. Skvallerkål er svært utbredt og sprer seg raskt. 

Den liker skyggefullt kratt, veigrøfter, skogbryn, hager, parker og strandvoller. 

Den er relativt vanlig i Norge i lavlandet. Skvallerkålen har en svært aggressiv 

voksemåte og danner tette bestander, dette legger beslag på mye lys og 



jordsmonn som ellers ville vært tilgjengelig for naturlige arter. Planten er svært 

vanskelig å fjerne når den først har etablert seg. Det ser imidlertid ut som om 

den i liten grad sprer seg inn i den avgrensa biotopen. 

Området er forholdsvis sterkt påvirket. En kraftgate skjærer gjennom områdets 

nordlige del og under denne er alle trær og høyere vegetasjon kuttet ned. Dette 

gjør at området er delt i to deler. Rett sør for denne kraftgaten er det også gjort 

inngrep i skogen i form av hogst av mindre og større trær. I tillegg er øvre del av 

lia preget av flere større og mindre fyllinger med hageavfall som er dumpet 

nedover i ravinen.  

Konklusjon 
Nesten hele undersøkelsesområdet består av en intakt "halv ravinedal". Den 

østre delen har vegen og sykkelstien lagt beslag på. Til tross for at lokaliteten er 

sterkt påvirket har området fremdeles naturverdier og biologisk mangfold som 

tilsier at det er lokalt viktig (C-verdi). Avgrensingen fra tidligere undersøkelse 

(Heggland 2002) opprettholdes. Se figur 4 for avgrenset naturtype. 

Lokalitetsbeskrivelsen er noe justert (se beskrivelse bakerst i notatet). BioFokus 

har ikke fått i oppgave å lage en KU knyttet til denne undersøkelsen. Vår 

oppgave har vært å fastslå hvilke naturverdier området har. I KU sammenheng 

tilsier dette middels naturverdi. 

 
Figur 4. Undersøkelsesområde (gult prikket) og registrert naturtype (gult heltrukket).  
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Naturtypebeskrivelse 

Stalsberg sør (BN00010996) 
Gråor-heggeskog        Verdi: C 

Innledning: Lokaliteten ble feltregistrert av Arne Heggland 29. mai 2002 i 

forbindelse med kartlegging av naturtyper og verdisetting av biologisk mangfold i 

Rælingen kommune. Lokaliteten ble på nytt befart 24. mai 2016 av Øivind 

Gammelmo og Terje Blindheim (begge BioFokus) i forbindelse med fremleggelse 

av planforslag for boligformål i området. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består av en østvendt liside fra 

kulturlandskap/boligområde og ned til bekk. Øst for bekken ligger det sykkel- og 

gangsti samt vei. 

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: De er næringsrik leirjord på 

stedet. I nederste halvdel, finnes ren gråor-heggeskog. Her dominerer gråor og 

hegg i tresjiktet, men det er også innslag av edelløvtrærne alm og lønn. 

Tresjiktet i den nederste delen er tett og skogen er godt sjiktet. Ved bekken står 

en del nokså grove gråorer. I øverste delen glisner skogen ut, og lågurtskog (på 

gjenvoksende beitemark) er dominerende vegetasjonstype. I tillegg til mye 

gråor, finnes det her større innslag av bjørk og selje. I området finnes en del død 

ved, mest av gråor. Dimensjonene på det døde trevirket (både gadd og læger) er 

små. Feltsjiktet er rikt og er typisk for gråor-heggeskog.  

Artsmangfold: En del av de vanligste karplantene i tilknytning til gråor-

heggeskogen var rød jonsokkblom, skogfiol, maurarve, hvitveis, sølvbunke, 

vårkål, tveskjeggveronka, skogburkne, skvallerkål, maigull, bekkekarse, 

hestehov, stornesle, vendelrot, bekkeblom, skogstjerneblom, mjødurt, 

engminneblom, skogsivaks, engsoleie, sløke, firblad og springfrø. På 

gammelengen i sør finnes bl.a. gulflatbelg, skogsnelle, engsnelle, engreverumpe, 

vårkål og skogstjerneblom. 

Fremmede arter: Det er registrert rødhyll (HI - Høy risiko) og kanadagullris (SE 

- Svært høy risiko) i forbindelse med kartleggingen. 



Bruk tilstand og påvirkning: Området er forholdsvis sterkt påvirket. En 

kraftgate skjærer gjennom områdets nordlige del og under denne er alle trær og 

høyere vegetasjon kuttet ned. Dette gjør at området er delt i to deler. Rett sør 

for denne kraftgaten er det også gjort inngrep i skogen i form av hogst av 

mindre og større trær. I tillegg er øvre del av lia preget av flere større og mindre 

fyllinger med hageavfall som er dumpet nedover i ravinen. 

Del av helhetlig landskap: Området er del av et ravinesystem som tidligere 

har gått nedover mot Nitelva. I dag finnes det kun små fragmenter av dette 

ravinesystemet.  

Verdivurdering: P.g.a. høyspentlinje og at lokaliteten bare består av en “halv 

ravinedal” (vei har tatt resten), verdisettes lokaliteten som en nøkkelbiotop av 

laveste verdiklasse (lokalt viktig). 

Skjøtsel og hensyn: De kartlagte naturverdiene er ikke avhengig av skjøtsel for 

og opprettholdes og videreutvikles. 

 

 

 

 

Figur 5. Detaljer fra gråor-hegeskogen ved Strømsdalen i Rælingen. Foto: Øivind 

Gammelmo, BioFokus.  
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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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Naturverdier i Strømsdalen, Rælingen – kommentarer til NML § 8-12 

Det vises til Rælingen kommunes kommentarer til innsendt planforslag i e-post av 31. 

oktober 2017. BioFokus har i denne omgang ikke sett grundigere på planforslaget, men 

tar utgangspunkt i vår tidligere kartlegging av naturverdier i planområdet (notat 2016-

24) samt tilleggsvurdering fra juni 2017 (inkludert utomhusplan fra dere datert 

18.04.2017). Vi har følgende kommentarer til planområdets/planforslagets forhold til 

Naturmangfoldloven § 8-12: 

 

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget) 

Området er i 2016 (se vårt notat) kartlagt for naturtyper iht. DN-håndbok 13. Det er i 

den forbindelse også gjort ettersøk av rødlistearter og annet artsmangfold. Området er i 

tillegg befart påny i 2017 av Ulrika Jansson (også BioFokus) i forbindelse med 

ravinekartlegging i Rælingen kommune. Naturtypebeskrivelsen er i den forbindelse 

oppdatert (vedlagt). Det er oppdaget én ny rødlisteart i området, grøftelommemose 

(rødlistet som nær truet - NT). Naturverdien er fortsatt vurdert til C-verdi, men ikke 

veldig langt unna B-verdi. Lokaliteten er besøkt i tre runder – først i 2002, deretter i 

2016, og til sist i 2017, og alle har resultert i samme verdivurdering. 

 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes dermed å være godt nok for å gå videre med planene.  

 

 

§ 9.(føre-var-prinsippet) 

I og med at området er godt undersøkt og kunnskapsgrunnlaget oppfylt er føre-var-

prinsippet lite relevant. Det vil aldri være mulig å kartlegge alt. Selv om en går inn med 

svært store ressurser til kartlegging av mange artsgrupper vil det alltid være noe som 

ikke blir oppdaget, og dette er noe en må leve med. Ut fra våre undersøkelser i området 

vurderer vi at det mest vesentlige av naturverdier nå er kjent. 

 

§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning) 
Vurdering av samlet belastning innebærer i hvert fall følgende to ting: 

 

1. Hvordan de avdekte naturverdiene i planområdet (og Strømsnesravinen som 

helhetlig økosystem) blir påvirket av dette og eventuelle andre tiltak i tilknytning 

til området over tid. 

2. Hvordan det planlagte tiltaket bidrar i en samlet påvirkning av ravinesystemene 

med tilhørende skogøkosystem på Romerike. 

 

Disse to punktene vurderes grundigere nedenfor.  

 

1. Strømsnesravinen med tilhørende økosystem er sterkt påvirket fra langt tilbake. 

De fleste arealendringene er gamle, og det er ikke skjedd større arealinngrep 

etter 1999 (flyfoto https://kart.finn.no/ ). Bunnen og østsiden av ravinene er stort 

sett ødelagt opp til Øvre Rælingsvei, selv om noe av terrengformen gjenstår på 

østsiden. Østsiden har dermed lite av naturverdier, men denne delen er likevel 

https://kart.finn.no/
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avsatt som grønnstruktur i kommuneplanens arealdel. Oppstrøms veien er 

ravineformen noenlunde intakt, mens det er gravd i bekken og deler av den er 

lagt i rør. Denne delen er også avsatt til grønnstruktur. Den nederste (nordre) 

delen av ravinesystemet (inkludert en naturtypelokalitet med lågurt-eikeskog, B-

verdi) er i kommuneplanen avsatt til framtidig nærings-bebyggelse, men det er 

ikke kjent for oss om det er konkrete planer her. Av den opprinnelige naturen 

knyttet til ravinesystemet gjenstår i dag kanskje rundt 40% (vurdert ca. opp til 

Bassengåsen) til dels sterkt påvirket natur, mens resten er ødelagt. Dette tiltaket 

reduserer gjenværende natur ytterligere, og eventuell næringsutvikling i nord vil 

redusere ravinenaturen til en liten rest oppstrøms Øvre Rælingsvei. 

 

2. Ravinedaler har begrenset utbredelse i Norge og er i hovedsak konsentrert til 

områder med tykke marine avsetninger i Trøndelag, på Ringerike, på Romerike og 

i Østfold. Raviner er generelt utsatt for et stort arealpress, f.eks. gjennom 

bakkeplanering/oppdyrking, utfylling, plassering av overskuddsmasser, eller veg-

bygging. Naturtypen ravinedal er derfor vurdert som sårbar på norsk rødliste for 

naturtyper. Strømsnesravinen er altfor påvirket og har for korte ravinearmer til å 

bli kartlagt som ravinedal. Naturtypen rik boreal løvskog, som omfatter mye av 

ravineskogene, er rødlistet som DD (datamangel). Ravineskogene/gråor-

heggeskogene på Romerike er uansett i tilbakegang grunnet nevnte 

utbyggingspress. Ravinene i Fet og Sørum er vurdert til å ha blitt redusert med 

20–30 % de siste 50 år (Dang & Simonsen 2015). Vi har ikke tilsvarende tall for 

Rælingen, men antar at det også her er et pågående utbyggingspress på 

gjenværende ravinedaler. Det kan derfor konkluderes med at samlet belastning 

på naturtypene ravinedal og ravineskog (herunder gråor-heggeskog) er stor, både 

på nasjonalt/regionalt og lokalt nivå.  

 

All nedbygging av raviner i regionen er negativ, men det er viktigst å ivareta de 

mer intakte ravinene, og A/B-lokaliteter av ravineskogene. I Strømsnesravinen er 

det imidlertid lite av ravinesystemet som gjenstår, og det har begrenset verdi. 

Den kartlagte gråor-heggeskogen er liten og, som sagt, tilknyttet en sterkt 

påvirket ravine med begrenset verdi. Dette begrenser betydningen av 

økosystemet i et landskapsperspektiv. Vi er enig med planlegger at nedbygging av 

denne C-lokalitet i liten grad påvirker forvaltningsmålene i naturmangfoldloven §§ 

4 og 5. I den grad det skal bygges på naturmark i kommunen er dette et sted 

hvor det påfører forholdsvis lite skade. 

 

 

§11 - Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  

Her kommer det inn kostnader for relevante undersøkelser for å ivareta 

kunnskapsgrunnlaget, avbøtende tiltak for å begrense negativ påvirkning og evt. 

kostnader for kompenserende tiltak. Kostnadene må stå i et rimelig forhold til omfanget 

av utbyggingen. Avbøtende tiltak omtales under § 12 nedenfor. 

 

For å kompensere skader på naturmiljøet som ikke kan unngås, kan en vurdere 

kompenserende tiltak som ivaretar eller gjenskaper tilsvarende naturverdier andre 

steder. I dette tilfellet kunne en potensielt vurdere å gjenåpne bekken oppstrøms og 

restaurere ravineskogen i dette området. Gjenåpning av bekk er trolig en relativt kostbar 

affære, og det er usikkert om dette står i forhold til omfanget av utbyggingen. 
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Opprydding i fyllinger med hageavfall og skrap, og bekjempelse av fremmede arter i den 

naturlige delen av ravinen oppstrøms i tillegg til i planområdet kunne muligens vært 

vurdert som et kompenserende tiltak, som ville bidra til å redusere miljøbelastningen på 

gjenværende natur i Strømsnesravinen. Et slikt tiltak ville imidlertid måtte følges opp 

med forbedrede rutiner for å unngå forsøpling framover, se videre under § 12. 

 

§12 - Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Her kan en vurdere både alternativ plassering, avbøtende tiltak innenfor planområdet og 

eventuelle teknikker og driftsmetoder. 

 

Planområdet er begrenset i størrelse og det er lite å hente på alternativ plassering 

innenfor planområdet, med mindre en skal redusere omfanget. Hvis en bruker et 

landskapsperspektiv og ser bort fra kommuneplanen, eiendomsgrenser m.m. er det klart 

at utbygging på østsiden av Strømsdalen i mindre grad hadde hatt negativ påvirkning på 

naturmiljøet. 

 

I den grad gråor-heggeskogen og flomprosessene blir borte vil bekken i seg selv ha 

begrenset verdi for biomangfold. Å bevare mest mulig av bekken åpen og i sitt naturlige 

løp vil likevel være et godt tiltak som ivaretar flere økosystemtjenester og har betydning 

for en del arter. En bør altså prøve å bruke en lokalisering og byggeteknikker som 

ivaretar og beholder bekken i størst mulig grad.  

 

Fyllinger med hageavfall (hovedsakelig fra tomtene ovenfor ravineskrenten i vest) og 

spredning av fremmede arter er et problem i området. Det å etablere rutiner (som også 

inkluderer eksisterende bebyggelse) for å hindre dumping av hageavfall og for å 

bekjempe forekomster av fremmede arter vil kunne være viktige bidrag til framtidig drift 

av området. 

   

 

Vennlig hilsen 

BioFokus 
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Anders Thylén 
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