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SAMMENDRAG
Tilstandsrapport for natur og miljø i Rælingen kommune utarbeides for første gang i 2015. Fra og med
2015 skal det utarbeides en ny tilstandsrapport for natur og miljø årlig. Siden dette er den første
tilstandsrapporten på fagfeltet for kommunen, går rapporten grundigere til verks i å beskrive en del av
kommunens ansvarsområder og arbeid som tidligere er gjort enn å bare ta for seg kalenderåret 2014.
Arbeidet med tilstandsrapport for natur og miljø 2015 er basert på et bredt spekter av kilder og
informasjon, med utgangspunkt i allerede tilgjengelig kunnskap og registreringer.
Det er ikke registrert tap av naturmangfold i arealplansaker i 2014. Det er imidlertid lagt inn områder i
ny kommunedelplan som vil berøre kommunens naturmangfold. Dette vil bli registrert som tapt
naturmangfold det året reguleringsplan for de enkelte områdene vedtas. Det er i 2014 blitt gitt en
dispensasjon i Nordre Øyeren naturreservat til utvidelse av eksisterende avløpsanlegg.
Kartleggingsstatusen av naturmangfold i kommunen er vurdert som god. Ved noen naturtyper, særlig
utenfor reservatene og marka, regner man imidlertid med at man ved kartlegging vil finne potensiell
verdifull natur. Dette gjelder i hovedsak den geologiske og biologiske naturen tilknyttet ravinesystemer,
damlokaliteter som habitat for amfibier samt gammel eik som er en utvalgt naturtype. I tillegg er ikke alle
tidligere registreringer beskrevet og vurdert i henhold til dagens standard, noe som vil gjøre det
vanskelig å vurdere belastning for naturen i arealsaker. Det er registrert 4 lokaliteter med hul eik, men
det antas at det er mørketall på dette området da kommunen kjenner til flere lokaliteter som ikke er
registrert i miljødirektoratets naturbase. Det er i 2014 registrert 18 henvendelser for felling av trær i
kommunen. Det er antatt at det reelle tallet for trefellingssaker er større, da henvendelsene ofte kommer
muntlig, i forbindelse med andre saker, eller at kommunen selv oppdager at det er blitt felt trær uten
søknad. Det er i 2014 utarbeidet en egen rutine for vurdering av naturmangfold i arealsaker, samt eget
kvalitetssikringsskriv som redegjør for de kravene som stilles til kartlegging av natur i arealsaker.
Det gjennomføres hvert år tiltak for å bekjempe fremmede arter. De siste årene er det gjennomført tiltak
mot kjempebjørnekjeks, parkslirekne og kanadagjess. Det er også registrert flere fremmede arter hvor
der det ikke er igangsatt tiltak. Det er antatt at det er store mørketall i databasene på de ulike artene,
både for de artene hvor det utføres tiltak og de artene hvor dette ikke gjøres.
I 2014 ble det felt 10 elg (av tildelt kvote på 15) og 16 rådyr (av tildelt kvote på 68). De to siste sesongene
er det ikke felt noen bever (av tildelt kvote 4). Det er i tillegg de siste årene gitt tillatelse til skadefelling
av bever som har etablert seg ved Myrdammen. Det er ikke skadefelt noen bever de to siste årene.
Nedgangen i beverstandens størrelse vurderes som avgjørende for dette, samt lite skadeomfang ved
Myrdammen. Det ble i 2014 registrert 20 fallvilthendelser, av disse var 19 påkjørsel med bil, mens en er
registrert som sykdom eller skade.
Det ble i 2014 tildelt fisketiltaksmidler til Rælingen Jeger- og Fiskeforening (RJFF) og Oslo
fiskeadministrasjon (OFA). RJFF gjennomfører hvert år kultiveringsarbeid i form av utsetting av ørret
ved ni vann i Østmarka, samt tynningsfiske av mort i Ramstadsjøen. I tillegg selges det fiskekort og det
gjennomføres prøvetaking og kalking av vannene; dette er et samarbeid mellom RJFF og Fylkesmannen
i Oslo og Akershus.
Det er siden markaloven ble vedtatt i 2009 er det kun behandlet dispensasjonssaker, samt to
reguleringssaker. Hvert år behandles som regel en søknad om motorisert ferdsel i utmark. Det gis som
regel tillatelse da søknadene enten omhandler utsetting av fisk, eller øvrig forvaltning og/eller skjøtsel.
Kommunen jobber kontinuerlig med både fysisk tilrettelegging og informasjon og arrangementsarbeid
for å gjøre kommunens natur mer tilgjengelig for allmennheten. I løpet av 2013 og 2014 ble det blant
annet laget en ny turvei fra Myrdamen til Nordby, det ble også gjennomført tiltak for å oppgradere
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Åmodtdammen friluftsområde. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er under revisjon
og vil danne grunnlaget for det videre arbeidet med tilrettelegging for friluftslivet.
Ny kommunedelplan for klima og energi er utarbeidet og forventes vedtatt høsten 2015. I forbindelse
med planen ble det utarbeidet et eget miljøprogram for kommunens bygg- og anleggsprosjekter. Det er
også utarbeidet et eget undervisningsopplegg for skole og barnehage som er med på å dekke
kunnskapsløftets kompetansemål innenfor temaet, samt fagområder i rammeplan for barnehage. Det
ble i 2014 arrangert en miljøkonkurranse for barnehagen i regi av Renofil, hvor det ble samlet inn nok
telys til å produsere 13 sykler.
Kommunen mottar eller oppdager til stadighet forsøpling og ulovlige avfallsfyllinger. Det er satt ut 110
søppeldunker i kommunen for å forhindre tilfeldig forsøpling. Det ble i 2013 gjennomført en kartlegging
over private oljetanker, men det er fremdeles usikkerhet knyttet til antallet nedgravde oljetanker i
kommunen. Det ble i sesongen 2014-2015 benyttet 244 tonn salt til salting av veiene om vinteren. Det
ble i 2013 gjennomført en kartlegging av de spredte avløpsanleggene i kommunen med registrering av
type anlegg, tilstand og resipient. Det ble i denne kartleggingen registrert 119 separate avløpsanlegg,
12 minirenseanlegg og 2 filterbedanlegg.
Det overordnede vassdragsarbeidet fortsetter. Rælingen kommune deltar i to interkommunale
samarbeidsprosjekter for å oppfylle kommunens forpliktelser etter vanndirektivet. Arbeidet med
klassifisering av vassdragene er ikke avsluttet, og tiltaksplan for vassdragsarbeidet er under
utarbeidelse. Det er satt mål om god økologisk og kjemisk standard for disse innen 2021.
Rapporten har prioritert tre områder hvor det bør rettes en innsats i perioden fremover for å bidra til å
styrke kommunens forvaltning av natur og miljø. Disse er:
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FORMÅL OG BEHOV
Naturen og våre fysiske omgivelser har alltid vært en viktig del av menneskers liv og en premiss for
vår eksistens på jorda. Vi trenger natur for å gi oss blant annet mat og vann, medisiner og ren luft. Den
kan beskytte oss mot flom og skred. Den spiller en viktig rolle for menneskers opplevelser og
kunnskap og er således en forutsetning for å kunne utøve rekreasjon, friluftsliv, naturbasert reiseliv og
åndelig berikelse. Hvordan mennesker bruker og forholder seg til naturen har endret seg gjennom
tidene. Vi har i dagens samfunn og kultur et mer distansert forhold til den, og det er ikke like enkelt å
se hva det er naturen gir oss av goder som tidligere. Samtidig har vår utnyttelse av den blitt større og
mer intens. I dagens samfunn bruker nordmenn i sitt daglige liv stort sett naturen til rekreasjon og for å
finne tilbake til ro og stillhet.
Kommunens arbeid knyttet til natur og miljø er forankret i ulike lover, nasjonale målsettinger, regionale
målsettinger, samt i ulike lokale planer og strategier. Miljøproblemene er sektorovergripende både i
årsaker og i virkninger, og miljøet rammes av den samlede virkningen av den påvirkningen det blir
utsatt for. Det meste av lovgivningen og planverket retter seg imidlertid i første rekke mot behov og
oppgaver innenfor en enkelt næring eller virksomhetstype. Dette kan gjøre at den samlede
belastningen for den påvirkningen som blir påført miljøet kan være vanskelig å få øye på, samt at
hensynene vi tar på miljøområde for å avbøte skade, i enkelte tilfeller kan fungere negativt for et annet
miljøhensyn. Dette gjør forvaltning av natur og miljø til en kompleks oppgave som derfor ikke kan
være sektorbasert, men må integreres i samfunnsplanlegging og beslutninger innenfor mange
områder. At det tas hensyn til naturen ved all virksomhet, gjennom bærekraftig bruk, er en forutsetning
for at naturen sikres for kommende generasjoner.
Alle virksomheter i kommunen har et selvstendig ansvar for at hensyn til natur og miljø blir en integrert
del av arbeidet som utføres i den daglige driften, og flere av kommunens enheter utfører arbeid som er
med på å bevare eller fremme kommunens natur og miljø. På samme måte er det mange som jobber
med å skadebegrense og tilpasse seg virkningen av endringer. Det er rådmannen som har det
overordnede koordinerings- og pådriveransvaret for miljøarbeidet i kommunen, herunder hovedansvar
for klima- og energiplanen, naturmangfold, miljøsertifisering, miljøkommunikasjon og -rapportering.
Siden arbeidet med natur og miljø skjer på ulike enheter i kommunen, på forskjellige fagfelt samt på
forskjellige nivåer og tilknyttet forskjellige lovverk og planer, er det et behov for å samle og synliggjøre
kommunens arbeid på området for å sikre at kommunen samlet beveger seg i riktig retning. Formålet
med tilstandsrapport for natur og miljø er å synliggjøre kommunens innsats ovenfor egen
administrasjon, politikere og innbyggere, samtidig som den skal gi retning for videre arbeid innen dette
feltet.

Rælingen har mye natur og nærheten til Østmarka og Øyeren er Rælingens fysiske fortrinn og
særpreg. Rælingen kommunes visjon om å være en trivselskommune med nærhet til
Østmarka og Øyeren innebærer at kommunens fysiske utforming og mulighet for å oppleve
natur anses som en ressurs som kan ha positiv innvirkning på innbyggernes helse og
livskvalitet.
Visjonen er et verbalt uttrykk for det Rælingen kommune ønsker å være i møte med sine
innbyggere og omverden, og for den overordnede betydningen av kommunens virksomhet.
Kommunens visjon skal være retningsgivende for, og gi drakraft til, de politiske vedtakene og
den kommunale virksomheten.
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MILJØLOVGIVNING
Miljøvern har stått høyt på den politiske dagsorden både nasjonalt og internasjonalt siden
begynnelsen av 1970-tallet. I 1972 holdt FN den første store internasjonale konferansen om
miljøspørsmål i Stockholm, og samtidig ble Miljøverndepartementet opprettet hos oss som ett av de
første i verden. Siden da har vi fått en omfattende nasjonal miljølovgivning og et stort antall
internasjonale miljøavtaler og organisasjoner med miljøvern som hovedoppgave. I det følgende
kapittelet gjøres det en kort gjennomgang av de viktigste lovene.
GRUNNLOVEN
Norge er blant de drøyt 100 statene som i en eller annen form har grunnlovsfestet vern av naturen, et
godt miljø og en bærekraftig utvikling, jf. Grunnlovens § 112. Bestemmelsen slår uttrykkelig fast både
rettigheter for borgerne og plikter for staten.
Første ledd i § 112 sier at «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der
produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og
allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten». Bestemmelsen forplikter uttrykkelig
til å unngå tap av naturmangfold. Samtidig uttrykker bestemmelsen et av kjernepunktene i prinsippet
om bærekraftig utvikling: vår plikt til å verne naturressursene og miljøet av hensyn til kommende
generasjoner. Bestemmelsens annet ledd omhandler retten til miljø som prosessuell rett. For å ivareta
retten etter første ledd har borgerne «rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av
planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd»
MILJØINFORMASJONSLOVEN
En generell plikt til kunnskap om miljøforhold ble innført i norsk rett med lov om rett til miljøinformasjon
og deltagelse i offentlige beslutningsprosesser. Loven har regler både om kunnskapsplikt for
forvaltningsmyndigheter samt en tilsvarende rett til informasjon for borgerne.
Kommunen har gjennom loven en plikt til å ha kunnskap om miljøforhold. Denne plikten gjelder både å
ha miljøinformasjon som er relevant i forhold til sine egne ansvarsområder og funksjoner, og å gjøre
denne informasjonen allment tilgjengelig (§8). Kommunen plikter også å ha kunnskap om forhold ved
virksomheten som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning på miljøet, herunder innsatsfaktorer og
produkter.
MILJØRETTSLIGE PRINSIPPER
Miljøoppgavene har krevd nytenkning og løsninger på nye rettsspørsmål, og veien mot regler som er
egnet til å løse oppgavene, har gått gjennom diskusjon og utviklingen av rettslige prinsipper. De
miljørettslige prinsippene gir uttrykk for hensyn og verdier som bør prege utviklingen av rettsområder
som har betydning for miljøet og i rettsanvendelsen i enkeltsaker. Listen over miljørettslige prinsipper
er lang. Flere av de viktige prinsippene er tatt inn i naturmangfoldloven og er ment å ha en rolle som
retningslinjer for all offentlig myndighet. Dette gjelder blant annet føre-var-prinsippet, prinsippet om
vurdering av samlet belastning, forurenseren skal betale-prinsippet, prinsippet om best anvendbare
teknikker og beste miljøpraksis. Kravet om at disse prinsippene skal vurderes i alle beslutninger som
tas av forvaltningen i saker som vil få betydning eller kan påvirke naturen.
PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Kommunene har gjennom plan- og bygningsloven hovedansvaret for å disponere arealene i Norge.
Den har en viktig og sentral rolle i arbeidet med å ivareta naturmangfoldet og plan- og bygningsloven
blir ofte kalt «vår viktigste miljøvernlov». Lovens regler om samfunnsplanlegging, arealplanlegging og
byggesaksbehandling er samfunnets viktigste verktøy for å oppnå en fornuftig bruk av arealene og
legge til rette for ny utbygging.
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Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige
generasjoner. Plan- og bygningsloven er, i motsetning til de fleste lover som har betydning for miljøet,
sektorovergripende.
Norsk rett om bruk av arealer, herunder vann og vassdrag, bygger på to grunnprinsipper: Det ene er
utstrakt privat eiendomsrett til grunnarealer. Legalitetsprinsippet krever at inngrep i den private
eierrådighet må ha hjemmel i lov. Det andre er at bruken av arealer og naturressurser, og formingen
av våre ytre omgivelser, er et offentlig anliggende og ansvar. Hva en grunneier til enhver tid ønsker å
gjøre med og på sin eiendom er en viktig drivkraft bak arealbruken, men det er staten og kommunen
som har det siste ord i spørsmål om hvordan arealene skal utnyttes og landskapet og bybildet formes,
ut fra en størst mulig nytte for fellesskapet.
NATURMANGFOLDLOVEN
Naturmangfoldloven er et viktig virkemiddel i den offentlige forvaltningen av naturmangfoldet.
Naturmangfoldloven har som mål å stanse tap av biologisk mangfold, bevare naturmangfoldet for
øvrig og legge til rette for en bærekraftig bruk av naturen. Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr
som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander. Variasjonen av naturtyper, landskap og geologi skal
opprettholdes. En langsiktig og fornuftig bruk skal bringe naturgodene videre til fremtidige
generasjoner.
Loven er en fullmaktslov. Det vil si at loven i seg selv ikke sikrer at verdifull natur vernes. Dette oppnås
bare i den utstrekning myndighetene vil bruke de mulighetene loven gir til å verne områder og forvalte
arter slik at de ikke forringes eller i verste fall forsvinner. Loven har en rekke gode virkemidler i form av
bestemmelser knyttet til offentlig saksbehandling og vurdering av natur (jf. avsnittet om de
miljørettslige prinsippene), vern av arealer, forvaltning av enkeltarter og naturtyper og høsting og uttak
av naturlig viltlevende dyr. Det er anvendelsen av disse hjemlene som er avgjørende for lovens
betydning.
Loven fastsetter en generell aktsomhetsplikt som får betydning på tvers av virksomheter og
samfunnssektorer, og gjelder både for enkeltpersoner, bedrifter og offentlige organer. Plikten går ut på
å opptre aktsomt og «gjøre det som er rimelig» for å unngå skade på naturmangfoldet. Regelen kan
kreve både aktive handlinger og det å avstå fra skadelige handlinger. Den innebærer en plikt til å gjøre
seg kjent med naturverdiene man vil kunne påvirke. Men begrensingen til «det som er rimelig» betyr at
man ikke plikter å treffe tiltak som er uforholdsmessig kostbare.
Generelt gjelder det at naturmangfoldloven virker i et samspill med andre lover. Særlig tilknytning har
viltloven og lakse- og innlandsfiskloven som gir nærmere bestemmelser om forvaltningen av jakt og
fiske. Naturmangfoldloven trekker opp målene og prinsippene, mens de mer detaljerte rammer og den
praktiske gjennomføringen reguleres av disse lovene.
VILTLOVEN MED TILHØRENDE FORSKRIFTER
Viltlovens formål er at viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og
slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne ramme kan viltproduksjonen
høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv.
I offentlig viltforvaltning er kommunen ett av viltorganene, i tillegg til fylkeskommunen, fylkesmannen,
miljødirektoratet og departementet. Viltorganene skal arbeide for å fremme formålet med loven og gi
myndigheter og organisasjoner, bedrifter og personer bistand, råd og veiledning i saker om
viltforvaltning.
Kommunen har både myndighet og plikter etter viltloven, samt den øvrige lovgivningen knyttet til
viltforvaltningen. Kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og
rådyr der det er åpnet for jakt på artene, utstede fellingstillatelse i samsvar med areal- eller

9

kvotefastsettelse, skal samarbeide med grunneiere om organisering av utmarka, påse at jakta
organiseres og utøves forsvarlig i sameier, behandle søknader om skadefelling av viltarter som gjør
skade og arrangere jegerprøveeksamen.
LAKSE- OG INNLANDSFISKLOVEN
Lakse- og innlandsfisklovens formål er å sikre at naturlige bestander av anadrome laksefisk,
innlandsfisk og deres leveområder samt andre ferskvannsorganismer forvaltes i samsvar med
naturmangfoldloven og slik at naturens mangfold og produktivitet bevares.
Kommunene har etter lakse- og innlandsfiskeloven blant annet ansvar og plikt for å gjennomføre tiltak
i akutte krisesituasjoner, innpasse hensynet til fiskeinteressene i den kommunale
oversiktsplanleggingen etter plan- og bygningsloven, bedre allmennhetens adgang til fiske, gi
informasjon om fiskemuligheter og påse hensiktsmessige tiltak for vern og utvikling av
fiskebestandene, sikre fiskeressursene mot inngrep som kan redusere eller ødelegge bestander,
kartlegge bestandene og arbeide for en aktiv lokal fiskeforvaltning, blant annet gjennom
driftsplanlegging.
FORURENSNINGSLOVEN
Forurensningsloven skal verne det ytre miljøet mot forurensning og redusere eksisterende
forurensning, samt redusere mengden avfall og fremme bedre avfallshåndtering.
Loven inneholder en rekke ulike virkemidler kommunen disponerer for å sørge for at regelverket
overholdes. Kommunen kan blant annet gi pålegg om tiltak for å unngå forurensning, kreve
opplysninger fra tiltakshaver, gjennomføre undersøkelser for å sikre at lover, forskrifter og tillatelser
innen sitt myndighetsområde følges, gi pålegg om undersøkelse, fremme krav om
gjenopprettingserstatning til allmennheten, fastsette og frafalle vedtak om tvangsmulkt, selv iverksette
tiltak som ikke blir utført med hjemmel, samt benytte annen manns eiendom for å bekjempe
forurensning.
VANNRESSURSLOVEN OG VANNFORSKRIFTEN
Vannressursloven har til formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag
og grunnvann. Vannforskriften har som mål at alt vann skal ha god økologisk og kjemisk tilstand.
Begge er en konkretisering og oppfølging av EUs vanndirektiv, som ble gjeldene for Norge i 2009.
Kommunen er ikke tillagt noen myndighet etter vannforskriften. Men kommunen er en del av
samarbeidet om regional plan for vannforekomstene og forplikter seg til å delta i samarbeid og
planlegging i vannregioner og vannområder når planleggingen berører kommunens virkeområde eller
kommunens egne planer eller vedtak. Videre har kommunen myndighet på flere områder som påvirker
vannmiljøet og vannkvaliteten, herunder avløp, landbruk, vannforsyning, miljø, forurensning og
arealplanlegging.
I saker der kommunen er myndighet må den vurdere om ny aktivitet eller nye inngrep i en
vannforekomst fører til at miljømål ikke nås eller at tilstanden forringes, og eventuelt om vilkår etter
vannforskriften om ny aktivitet eller nye inngrep er oppfylt.
FRILUFTSLOVEN
Friluftsloven har som formål å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmenhetens rett til ferdsel,
opphold i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og
miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes. Loven fastslår at kommunen skal arbeide for å
fremme friluftsformål innenfor sitt område og har et generelt ansvar for å fremme allmennheten sine
interesser.
Kommunen kan med hjemmel i friluftsloven blant annet regulere ferdsel i utmark og innmark og
gjennomføre tiltak for å lette ferdsel.
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MARKALOVEN
Markalovens formål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse 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.
Lovens geografiske virkeområde (marka) er definert i et eget kart som er forankret i loven og som
strekker seg over fem fylker og 19 kommuner. Det stilles særlig krav til samordning for å få en likeartet
forvaltningspraksis og unngå at naturverdiene forringes «bit for bit» gjennom spredte kommunale
vedtak.
Loven er koblet til plan- og bygningsloven blant annet ved at hele marka er definert som LNF-område.
Det er også områder innenfor marka som er særskilt vernet etter naturmangfoldloven. Loven legger
opp til et generelt forbud mot nye bygge- og anleggstiltak, med visse unntak. Det er særlige regler om
blant annet tilrettelegging for ferdsel, stier og løyper og for motorisert og annen ferdsel.
Sektorlovgivning som jordloven, skogbruksloven, vannressursloven, viltloven mv. gjelder fortsatt i
området.
Loven åpner også for en særskilt vernekategori kalt «friluftslivsområde». Kongen kan verne som
friluftslivsområde «områder som på grunn av naturopplevelsesverdier har særskilte kvaliteter for
friluftslivet. Her kan det fastsettes nærmere bestemmelser om området, herunder bestemmelser om
skjøtsel og bruk, og det kan ikke iverksettes tiltak i et slikt område «som vesentlig kan endre områdets
verdi som friluftslivsområde».
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OM TILSTANDSRAPPORTEN
Tilstandsrapporten er bakoverskuende og følger kalenderåret, det vil si at tilstandsrapport 2015 i
utgangspunktet skal inneholde framstilling og vurdering av kommunens arbeid med natur og miljø i
kalenderåret 2014.
Tilstandsrapport for natur og miljø utarbeides for første gang i 2015 og det skal utarbeides ny
tilstandsrapport for natur og miljø årlig fra og med 2015. Siden dette er den første utarbeidelsen av en
tilstandsrapport på fagfeltet går rapporten grundigere til verks i å beskrive en del av kommunens
ansvarsområder og arbeid som er tidligere gjort enn å bare ta for seg kalenderåret 2014.
Kommunen har et bredt spekter av roller og forpliktelser som påvirker natur og miljø. Det er i denne
første tilstandsrapporten gjort et utvalg av temaområder. Det er sannsynlig at innhold og form kan
endre seg etter hvert som rapporten utvikles som et styringsverktøy.
Tilstandsrapport for natur og miljø er en fagrapport som presenterer kommunens ansvar og rolle
tilknyttet de ulike temaområdene, herunder egne målsettinger og strategier. Den gir en beskrivelse av
temaområdenes status og kommunens arbeid med disse og anbefalinger om hvor kommunen bør
rette en innsats for å tette hull eller styrke arbeidet med enkelte områder. Den skal medføre en god
sikring av de målsettingene, samt oppfølging av de strategiene som retter seg mot natur- og
miljøforvaltning.
Tilstandsrapporten skal på den måten være et verktøy for å se utvikling og skal bidra til en god sikring
av kommunens målsettinger og strategier som retter seg mot natur og miljø. Tilstandsrapporten vil
være en tydeliggjøring av årsberetningen, og vil gå grundigere inn i det arbeidet som er gjort enn det vi
har mulighet for i årsberetningen.
Rapporten gir ingen prioriteringer for arbeidet, men inneholder en anbefaling for videre utvikling knyttet
til alle temaområdene den omtaler. Tilstandsrapporten er dermed ment som et utgangspunkt for en
slik prioritering i kommende handlingsprogram.
Tilstandsrapporten inngår i Rælingen kommunes styringssystem som vist under:

TILSTANDSRAPPORT FOR
NATUR OG
MILJØ

ÅRSBERETNING

1-ÅRSHJUL

HANDLINGSPROGRAM

VIRKSOMHETSPLANER
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NATURMANGFOLD
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NATUR I RÆLINGEN
Rælingen er en kommune med mye natur og betydelige deler av kommunen består av sjelden og/eller
sårbar natur.
Rælingen kommune har et totalareal på 72 km2. Av totalarealet er 15 km2 ferskvann, hvorav det meste
utgjøres av Øyeren, 42 km2 er skog og omtrent 15 km2 består av bebyggelse og jordbruk. Kommunen
ligger hovedsakelig i sørboreal vegetasjonssone, men arealene ned mot Øyeren hører til
boreonemoral vegetasjonssone med innslag av blant annet eik. I skogen består grunnen stort sett av
fjell i dagen, mens løsmassene under den marine grense stort sett består av et tykt dekke med havog fjordavsetninger (marin leire). Nordre Øyeren består i hovedsak av fluviale avsetninger. I
løsmassene under marin grense, mellom Østmarka og Øyeren, har det dannet seg flere ravinedaler.
Dette gjør at kommunen har en tydelig tredelt geologisk-, biologisk- og landskapsprofil med Øyeren og
tilhørende deltaområde i øst, ravinelandskap på marine sedimenter vest for Øyeren og med
høyereliggende barskoger tilhørende Østmarka i vestlige deler, over marin grense.
Kommunen har tre naturreservater; Nordre Øyeren naturreservat i øst og barskogvernområdene
Østmarka og Ramstadslottet naturreservater i vest. I tillegg ligger store deler av skogen innenfor
markagrensa og omfattes dermed av markaloven.
Kommunene er pålagt å kartlegge sine naturtyper for å framskaffe et sikrere grunnlag for
en bærekraftig arealforvaltning. Særlig viktig er det å ha oversikt over naturtyper som enten inneholder
trua og sårbare arter (rødlistearter), som har stor artsrikdom eller som er i tilbakegang.

MÅLSETTINGER FOR NATUREN I RÆLINGEN





Ta vare på et representativt utvalg av arter og mangfold
Verne om hensynskrevende arter (rødlistearter)
Øke kunnskapen blant befolkningen om ville dyr og planter
Øke forståelsen av forvaltning av biologisk mangfold
Grønn plan for Rælingen kommune 2006 – 2017

STATUS
Naturen i Rælingen er variert og store deler av den er særskilt vernet i egen forskrift og/eller er kartlagt
og verdsatt som særlig viktige områder for naturmangfoldet. Kommunen har totalt registrert 14 082
daa med naturtypeareal fordelt på 116 registrerte naturtypelokaliteter. Disse naturtypelokalitetene er
kartlagt etter en metodikk som avsetter områder som er antatt å være spesielt viktig i biologisk
mangfoldsammenheng. Splittet på areal utenfor og innenfor verneområder utgjør dette 129 polygoner,
da noen naturtypelokaliteter omfatter areal både innenfor og utenfor verneområder. Hele 89,7 % av
naturtypearealet ligger innenfor naturreservatene.
Naturtypene kan anses som hotspotlokaliteter for det biologiske mangfold og klassifiseres på en
tredelt skala etter hvor sjelden eller sårbar naturtypen ansees for å være. Av de 116
naturypelokalitetene som er registrert i Rælingen har 22 lokaliteter (12 589 daa) fått verdien svært
viktig A, 57 lokaliteter (948 daa) har fått verdien viktig B og 37 lokaliteter (544 daa) har fått verdien
lokalt viktig C.
Av de 116 naturtypelokalitetene er 101 registrert før 2007, i all hovedsak i hovedåret for
naturtypekartleggingen for kommunen som var i 2002. En gjennomgang av disse, gjort i en rapport fra
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2014, viser at disse gamle dataene virker jevnt over å ha fornuftige verdivurderinger og for det meste
rimelig gode avgrensninger. De har imidlertid nokså korte og overfladiske beskrivelser med tanke på
dagens standard. Det ble også i denne perioden foretatt en helhetlig skogkartlegging i
barskogområdene i Østmarka. Utvalget av områder, avgrensing og verdivurdering av disse er også
trolig ganske god, men tekst og verdivurdering er ikke i henhold til dagens standard.
8 lokaliteter er kartlagt i forbindelse med edelløvskogkartlegging i 2011 og i forbindelse med ny
forvaltningsplan for Øyeren naturreservat i 2009. Disse lokalitetene har en oppdatert beskrivelse og
verdivurdering i Naturbase.
Av utvalgte og kandidater til utvalgte naturtyper utenfor verneområder har Rælingen kommune først og
fremst kjente verdier av betydning innenfor hul eik og naturbeitemark. Videre regnes det som godt
potensial for at det finnes mindre lokaliteter med rike sumpskoger som ligger skjult i flere av de større
naturtypene som allerede er kartlagt i skog, spesielt kan det småkuperte terrenget i Østmarka skjule
mange slike.
Det er også åpenbart at ravinedal, som fikk status som rødlista naturtype i 2011 (se egen faktaboks)
finnes under marin grense i kommunen. Denne er ikke i sin helhet kartlagt som landskapsform.
Ravinelandskapet er også det arealet med størst potensial for å finne flere lokaliteter med gammel eik
og naturbeitemark.
KARTLEGGING AV NATURMANGFOLD DE SISTE ÅRENE
Kartlegging i forbindelse med kommunedelplanen sommeren 2013.
Det ble i forbindelse med rullering av Rælingen kommuneplan foretatt kartlegging og verdisetting av
naturtyper og raviner i fire områder i Rælingen kommunen sommeren 2013. 12 naturtyper ble
kartfestet, hvorav en er ravinedal, mens resten er fordelt på naturtypene rik edelløvskog, gråorheggeskog, naturbeitemark, beiteskog og gamle store trær. Fem naturtyper ble i denne kartleggingen
vurdert som svært viktig natur (A), seks som viktig (B) og en som lokalt viktig (C).
Kartlegging av Marikollen i forbindelse med reguleringsplanarbeid for Marikollen og Brudalsvegen
Det ble sommeren og høsten 2014 gjennomført naturtypekartlegginger med vurdering av biologiske
kvaliteter ved Marikollen og Brudalsvegen inn til Ramstadsjøen. Det ble i denne kartleggingen
avgrenset fire naturtypelokaliteter, hvorav tre er gammel granskog, men en er rik sump- og kildeskog.
Reguleringsforslaget vil kunne medføre at en av naturtypene forsvinner, men det vil bli opprettet en
erstatningslokalitet for denne. Det ble også regulert inn hensynssoner over de naturtypene som var gitt
verdien B eller høyere slik at disse sikres.
TAP AV NATURMANGFOLD
Det er ikke registrert noen saker i 2014 som medfører tap av naturmangfold i Rælingen. Forslag til
kommuneplan ble utarbeidet i løpet av året, og forslag til endringer i arealformål i det endelige
forslaget vil medføre risiko for at registrert verdifull natur forsvinner eller forringes.
Av områdene som gis nytt arealformål er det 13 områder hvor arealendringen medfører risiko for at
registrert natur, på eller i tilgrensende områder, forsvinner eller at verdien forringes. Av disse har tre
områder forekomster av gråor-heggeskog eller edelløvskog (Dammensvika, Lognsdalen,
Strømsdalen), tre områder innehar registrerte barskoglokaliteter (Hansefellåsen 2 og 3, Myrvold sør),
en har naturtypen dam (Elgtråkket), tre områder vil kunne berøre landskapsverdier (Dammensvika,
Lognsdalen, Hektneråsen sør), tre områder har eller grenser inntil registrerte amfibielokaliteter
(Stormyra, Hansefellåsen 2 og Furukollen), et ligger i randsonen til Nordre Øyeren naturreservat
(Nordby bruk), et ligger inntil Nitelva (Nitelva – Henrik Sørensens veg) og et er registrert
sommerfugllokalitet (Støtterudveien).
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Det er til sammen syv områder hvor det er registrert sårbar natur eller er tilgrensende sårbar natur,
men hvor det er foreslått ikke å gjennomføre endringer av arealformål som medfører risiko for naturen.
Dette er ved Neshagan, Karlstad, Hammeren, ved Nordby skole, Åsvang, Østre Strøm og Holt skole.
Samlet sett innebærer arealendringene nedbygging av store arealer med skog, både over og under
marin grense. Gråor-heggeskog og edelløvskog anses som de naturtypene hvor potensialet for
sjeldne arter er høyest i Rælingen.
Alle områdene skal reguleres og hva som eventuelt vil forsvinne av natur vil bli synliggjort i
reguleringsplanprosessen, samt i tiltaksrapporten for det året reguleringsplanen blir vedtatt. Det
samme gjelder for kartlegging av natur som gjennomføres i forbindelse med arealplansaker eller for
øvrig.
SAKSBEHANDLING
For å sikre at kommunen gjennomfører saksbehandling i tråd med de miljørettslige prinsippene og
saksbehandlingsbestemmelsene i naturmangfoldloven har det i løpet av 2014 blitt utarbeidet og tatt i
bruk en egen rutine for vurdering av naturmangfold i arealsaker. Det er også utarbeidet et eget
kvalitetssikringsskriv som redegjør for de kravene som stilles til kartlegging av natur i arealsaker.
ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING
For å kunne forvalte arealene og ivareta de hensynene og gjøre de vurderingene som kreves i planog bygningsloven og naturmangfoldloven, er det et stort behov for stedfestet informasjon. Det er
videre behov for gode rutiner for hvordan kommunen selv forholder seg til de krav som stilles til der
kommunen selv er byggherre eller utbygger.
Sett i en regional og nasjonal sammenheng er det først og fremst naturtyper knyttet til våtmarkene
langs Øyeren, samt naturtypen ravinelandskapet under marin grense som skiller seg ut i Rælingen
kommune. Videre prioriteringer bør først og fremst fokusere på ravinelandskapet, da denne naturtypen
er et spesielt ansvar for kommunen og ligger utenfor verneområder. Her bør fokus ligge både på
oppdatering av gamle registreringer og på nykartlegging, spesielt på beitemark som kan ha endret
hevdstatus.
Regionalt er også de store konsentrasjonene av gammel løvblandet barskog (lavlandsskog) innenfor
Østmarka naturreservat og Ramstadslottet naturreservat av betydning. Nye undersøkelser med fokus
på rik sumpskoger både innenfor eksisterende naturtypelokaliteter og ellers i skoglandskapet kan gi en
rekke nye avgrensninger av denne typen. Man bør være spesielt observant på dette i forbindelse med
søknader av tiltak. Det er mest trolig ikke her det vil være flest spørsmål om nedbygging siden de
fleste slike områder ligger innenfor markagrensa.
I forbindelse med behandlingen av kommuneplanens arealdel påpekte fylkesmannen at det kunne
være hensiktsmessig for kommunen å gjennomføre en ny kartlegging av kommunens damlokaliteter.
Dette vurderes som fordelaktig med tanke på erfaringer gjort de siste årene i nabokommunene knyttet
til dammer som amfibielokalitet og opparbeidelse av erstatningslokaliteter i forbindelse med
nedbygging.
Det at kartleggingsstatusen i kommunen er ansett som god, gjør at vi kan bruke de allerede
eksisterende dataene som en indikator på hvor det mest sannsynlig befinner seg natur av verdi. Fordi
beskrivelsene kan oppleves som mangelfulle sett ut fra dagens standard, blir det til tider problematisk
når dataene skal brukes for å vurdere betydning for natur i arealsaker.
Det bør inngås en rammeavtale for naturtypekartlegging for å bedre prosessen i kommunens egne
prosjekter der det er behov for kartlegging. Selv om det inngås en rammeavtale er det viktig at man er
tidlig ute med bestilling av kartlegging av naturdata da feltsesongen som regel, litt avhengig av hva
som skal kartlegges, er på sommer og høst. Det bør derfor utarbeides tydelige rutiner for når
kommunen selv har tenkt å gjennomføre prosjekter der det potensielt må kartlegges natur.
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RAVINER I RÆLINGEN
Hva er en ravine?
Raviner er forsenkninger eller små, bratte daler som graves ut i løsmasser og som dannes over lang tid,
gjennom lange prosesser.
På Romerike og ved Øyeren finnes et av Norges største ravinelandskap. Rælingen kommune har et tydelig
skille mellom over og under marin grense på omtrent 200 meter over havet. Nedenfor marin grense, altså på
gammel havbunn, består grunnen av et tykt løsmassedekke med hav- og fjordavsetninger (leire). I tiden etter
siste istid har bekker og elver gravd seg ned gjennom leiren og dannet det karakteristiske ravinelandskapet.
Hvorfor er ravinene viktige?
Gjenværende ravinedaler og ravinedalsystemer har betydning både knyttet til biologisk og geologisk mangfold
og som viktige landskapselementer særlig knyttet til kulturlandskapet. Særlig større raviner og ravinesystemer
med intakte erosjonsprosesser har høy biologisk og geologisk verdi. Fordi ravinedaler er dannet gjennom
langsomme og storskala naturlige prosesser, er det en landform som er umulig å gjenskape kunstig. Det betyr
at dersom et ravinesystem ødelegges, så er det tapt for alltid.
Ravinenes status på den norske Rødlista
Raviner utgravd i leire er en internasjonalt sjelden naturtype. Fordi ravinedaler har opplevd en betydelig
nedgang i forekomst de siste 50 årene ble den rødlista som naturtype i 2011 og gitt kategorien sårbar (VU).
Naturtypen regnes således som truet.
Hva truer ravinene?
Nedgangen skyldes i hovedsak at mye av landskapet under den marine grense er blitt benyttet til
jordbruksmark og har i den forbindelse blitt utsatt for nye driftsmetoder og bakkeplanering i landbruket. I
tillegg til bakkeplanering er skredsikring og igjenfylling med overskuddsmasser blitt nye trusler de senere
årene. Det er videre områder av den leirholdige jorda i kommunens raviner som i lengre tid er blitt utnyttet til
byggemateriale i forbindelse med næringsliv. Ikke planert areal av ravinedalene har i stor grad blitt brukt til
beitemark og hagemark. En del av ravinelandskapet er også tilplantet med gran.
Naturtypen står i fare for å forsvinne fra norsk natur og risikoen for at naturtypen forsvinner fra Norge i løpet
av de kommende 50 år er svært høy.
Forvaltning av raviner i Rælingen
På slutten av 90-tallet ble det foretatt en helhetlig kartlegging av verneverdige landskapsområder i Rælingen
kommune. Kartleggingen resulterte i en tematisk plan med beskrivelse og retningslinjer for vern og pleie av
landskapsområder med meget høy vernestatus, vedtatt av kommunestyret i 1999.
Etter at ravinedaler fikk status som rødlista naturtype i 2011 er det blitt utarbeidet en ny metodikk for
kartlegging og verdisetting av naturtypen. I forbindelse med utarbeidelse av ny kommuneplan ble det foretatt
kartlegging av et ravinesystem etter ny kartleggingsmetodikk; Neshagan.
Kartleggingen viser at Neshagan som naturtype ravinedal har verdien svært viktig (A). Den nye
kartleggingsmetodikken tar imidlertid ikke høyde for de biologiske verdiene Neshagan har, verdisettingen
handler om det geologiske mangfoldet. Det er derfor innenfor avgrensningen av Neshagan ravine kartlagt og
verdsatt 7 naturtyper med ulike verdier.
Det er ikke foretatt noen helhetlig kartlegging av kommunens ravinedaler etter den nye metodikken.
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VERNEOMRÅDER
Rælingen kommune har areal innenfor tre naturreservater; Nordre Øyeren og Sørumnesset
naturreservat, Østmarka naturreservat og Ramstadslottet naturreservat. Naturreservater blir
tradisjonelt betraktet som den strengeste vernekategorien. Det er ingen av reservatene som i sin
helhet ligger innenfor kommunens grenser.
Generelt så er det slik at reservatene har egne forskrifter og forvaltes etter disse. Det er forskriftene
som bestemmer hva som er tillatt og ikke tillatt i verneområdet. Tiltak som er i strid med verneformålet
av områdene, må som en hovedregel vike for verneverdiene. Det er fylkesmannen i Oslo og Akershus
som er forvaltningsmyndighet etter loven i alle reservatene i Rælingen og som behandler alle
søknader om tiltak og dispensasjon innenfor reservatene. Kommunen har imidlertid et ansvar for at
tiltak som skal gjennomføres i randsonen og som kan få betydning for reservatene, vurderes på en
god måte.
NORDRE ØYEREN NATURRESERVAT
Nordre Øyeren naturreservat er Nordens største innlandsdelta. Det fredete området er på tilsammen
ca. 62,6 km². Herav utgjør landarealet omtrent 7,5 km² og vannarealet omtrent 55,1 km².
Reservatet ble opprettet 5. desember 1975 med formål å bevare Norges største innlandsdelta med
dets varierte plante og dyresamfunn. Naturreservatet er et internasjonalt viktig våtmarksområde og fikk
Ramsarstatus i 1985 (internasjonal konvensjon om vern av våtmarker). Området har en viss betydning
som hekkeområde, men er av størst betydning for fuglelivet som rasteplass under vår- og
høsttrekkene.

MÅLSETTINGER FOR FORVALTNINGEN AV NORDRE ØYEREN
NATURRESERVAT
Det overordna målet med forvaltningen av reservatene er å ivareta verneverdiene i
verneområdene, både ved å beskytte dem mot uønskete inngrep og å fremme ønsket
aktivitet
Forvaltningsplan for Nordre Øyeren naturreservat og Svelet

Formålet med fredningen er å bevare Norges største innlandsdelta med dets varierte
plante og dyresamfunn
Forskrift om fredning av Nordre Øyeren Naturreservat
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RAMSTADSLOTTET NATURRESERVAT
Ramstadslottet naturreservat er på 2,1 km2. Det omfatter blant annet Østmarkas høyest punkt, nemlig
Barlindåsen på 398 m.o.h. Området ble vernet i 2001. Ramstadslottet er et svært variert skogområde
og er relativt uberørt sammenlignet med resten av Østmarka.
ØSTMARKA NATURRESERVAT
Østmarka naturreservat er på omtrent 18 km2, ligger i Enebakk, Lørenskog og Rælingen. Området ble
fredet som reservat i 1990 og utvidet i 2002.

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 fredning 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 fredning av Østmarka Naturreservat
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STATUS
Rælingen kommune fikk, i 2014, dispensasjon fra verneforskriften for Nordre Øyeren naturreservat og
Sørumsneset naturreservat for utvidelse av kapasiteten på eksisterende avløpsanlegg fra
Årnestangen til Rælingsbrua i Lillestrøm. Bakgrunnen for søknaden om dispensasjon var at Rælingen
kommune venter en befolkningsvekst i årene fremover og har behov for utvidelse av avløpsnettet.
Eksisterende nett har ikke tilstrekkelig kapasitet, noe som medfører at avløpsvann i perioder går via
overløp direkte til Nitelva og Øyeren. Dagens løsninger er dermed ikke bærekraftige i forhold til
befolkningsvekst og klimaendringer.
ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING
Det bør gjøres en gjennomgang av dispensasjonsrutiner for alle internt i kommunen som kan ha
behov for å søke om dispensasjon i reservatene. Dette gjelder i hovedsak der kommunen selv ønsker
å gjennomføre tiltak i, men også der man blir bedt om støtte fra organisasjoner som selv, eller i
samarbeid med kommunen, ønsker å gjennomføre tiltak. Dette skal fortrinnsvis være tiltak som vil
være til fordel for allmennheten, som tilrettelegging for friluftsliv.

NASJONALPARK I ØSTMARKA
Rælingen kommune ble desember 2012 bedt av daværende miljøvernminister Bård Vegar Solhjell,
etter initiativ fra Østmarkas Venner, om å vurdere om kommunen ønsket oppstart av en
verneplanprosess for å verne deler av Østmarka som nasjonalpark. Hovedformålet med vernet
skulle være rekreasjon, friluftsliv og økoturisme.
Saken ble behandlet av formannskapet, komite for klima og miljøvern og endelig av
kommunestyret i mars 2013, hvor det ble vedtatt at Rælingen kommune gikk imot enhver form for
prosess som kunne lede fram til at deler av Østmarka ble vernet som nasjonalpark, slik det
fremgikk av forslaget. Kommunestyret mente at dagens bestemmelser gitt i markaloven ivaretar de
hensyn som må tas med sikte på å bevare naturlig mangfold, næringsdrift, og for å bevare
Østmarka som det naturlige rekreasjonsområdet det er for de østlige delene av
hovedstadsområde.
Av de fem kommunene som har areal innenfor den foreslåtte nasjonalparken var det kun Oslo som
ønsket å starte verneplanprosess i området. De øvrige kommunene, Ski, Enebakk, Rælingen og
Skedsmo innstilte negativt.
Januar 2014 mottok kommunen nytt brev fra klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Det fremgår av
brevet at statsråden mener en forutsetning som bør ligge til grunn for å igangsette nye
verneplanprosesser for å etablere nasjonalparker, er at det foreligger en lokalpolitisk enighet om å
starte et verneplanarbeid.
Statsråden avventer oppfølgingen av nye verneforslag fordi hun vil se dette i sammenheng med
oppfølgingen av den evalueringen som Norsk institutt for naturforskning har gjort av norske
verneområder (NINA rapport 535), og departementets pågående arbeid med en Nasjonale
handlingsplanen for naturmangfold. Handlingsplanen utarbeides for å følge opp Norges arbeid
med FN-konvensjonen om biologisk mangfold. Handlingsplanen vil bli lagt frem inneværende år og
vil blant annet vise hva Norge trenger å verne mer av.
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HULE EIKER
Hul eller grovvokst eik er en utvalgt naturtype som er særskilt sikret 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 ansvar for å ta hensyn til naturtypen i sitt arbeid, samt sørge for at de er ivaretatt i
regionale og kommunale planer. Kommunen har også ansvar for å sørge for at tiltakets konsekvenser
for naturtypen kartlegges før det gis tillatelse til tiltak i en utvalgt naturtype. Hensynet til naturtypen
skal veie tungt ved utøvelse av skjønn i konkrete saker og kommunens vurdering må fremgå av
avgjørelsen.
§ 4 Forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer
Mangfoldet av naturtyper skal ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det
artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype.
Lov om forvaltning av naturens mangfold

Eiketrær kan bli svært gamle, og de fleste hule eiker er mer enn 200 år. I løpet av eikas lange levetid
oppstår mange viktige levesteder på og i treet, som er grunnlaget for eikas rike artsmangfold, som
grov sprekkbark og ulike miljøer med død ved og ved muld. De mange ulike mikrohabitatene i eika, og
det at eika lever så lenge, gjør at en mengde forskjellige arter lever i tilknytning til gamle, hule eiker. I
følge flere kilder er eik det treslaget i Skandinavia som har flest arter knyttet til seg, og det anslås at 4500 lav, moser og sopp har eik som eneste eller viktigste vertstre. I tillegg kommer 8-900 insektarter,
som igjen er assosiert med et stort antall parasitter fra ulike artsgrupper. Totalt kan man derfor anta at
minst 1500 arter er forbundet med eik.
STATUS
Hul eik er, i Miljødirektoratets offisielle naturbase, registrert på 5 lokaliteter i kommunen (den ene har
falt), der fire er registrert som gamle trær og en er registrert som edelløvskog (Rælingen bygdetun,
Hektnersletta, Strøm og Stalsberg). Sistnevnte beskrives som en mellomting mellom park og skog.
Kommunen er kjent med at det finnes flere hule eiker som ikke er kartlagt og registrert i
kartdatabasen.
ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING
Det bør gjennomføres en helhetlig kartlegging og registrering av hule eiker i kommunen. Det vil lette
saksbehandlernes jobb når de vurderer arealsaker og forespørsler som har med dette å gjøre.
21

FREMMEDE ARTER
Fremmede arter er arter som er spredt seg til områder der de ikke hører naturlig hjemme. Fremmede
arter er i dag ansett som en av de fire viktigste årsakene til tap av biologisk mangfold globalt. I Norge
har vi de siste tiårene sett eksempler på introduserte arter som blir svært problematiske når de sprer
seg i naturen. I tillegg til å fortrenge stedegne arter og endre naturtyper, påfører flere av artene
samfunnet store økonomiske tap.
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.
Naturmangfoldloven gir et styrket regelverk for innførsel og utsetting av fremmede organismer,
gjennom blant annet aktsomhetsplikten. Forskriften om fremmede arter, som er hjemlet i
naturmangfoldloven, har som formål å hindre innførsel, utsetting og spredning av fremmede
organismer som kan medføre uheldige følger for naturmangfoldet. Hovedgrepene i forskriften er et
generelt krav om tillatelse ved innførsel og utsetting av en rekke organismegrupper, forbud mot
innførsel, utsetting og omsetting av visse listeførte fremmede organismer, et generelt krav til
aktsomhet ved innførsel og utsetting som ikke krever tillatelse, og meldeplikt for innførsel og utsetting
av visse fremmede organismer som ikke krever tillatelse.

NASJONAL MÅLSETTING
Naturen skal forvaltes slik at arter som finnes naturlig blir sikret i levedyktige bestander, og slik at
variasjonen av naturtyper og landskap blir opprettholdt og gjør det mulig å sikre at det biologiske
mangfoldet får fortsette å utvikle seg.
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
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LOKAL MÅLSETTING
For de prioriterte friluftsområdene; Myrdammen/Nordbysjøen, Åmotdammen og Ramstadsjøen,
skal bestanden av kanadagås holdes på et minimumsnivå
Det er naturlig at kanadagås har tilhold i Nitelva og Nordre Øyeren naturreservat og området er
derfor avsatt for gjess. Det skal ikke gjennomføres tiltak knyttet til gjess i dette området.

Handlingsplan for forvaltning av gjess i Rælingen kommune 2014-2022

STATUS
Rælingen kommune jobber kontinuerlig med kartlegging og bekjempelse av fremmede, skadelige arter
i kommunen. Kommunens administrasjon søker midler til, og gjennomfører bekjempelse av fremmede
plantearter, mens viltnemnda gjennomfører bekjempelsen av kanadagjess i prioriterte friluftsområdene
i kommunen. Fylkesmannen tildeler hvert år midler til arbeidet med bekjempelse av fremmede
plantearter.
For å gjennomføre tiltak knyttet til bekjempelse av kanadagjess må kommunen ha en godkjent plan for
dette, Handlingsplan for forvaltning av gjess i Rælingen kommune, samt ha tillatelse til tiltak vi ønsker
å gjennomføre hvert år. Det er fylkesmannen som godkjenner kommunens handlingsplan, samt gir
tillatelse til gjennomføring av tiltak. Midler til dette går av kommunens viltfond.
Kjempebjørnekjeks
Kjempebjørnekjeks er en fremmed art som både kan medføre helseskader ved hudkontakt og
miljøproblemer ved at den fortrenger naturlig vegetasjon. Arten er svartelistet i kategorien svært høy
risiko (SE) av Artsdatabanken. Det er blitt utført kartlegging og bekjempelse av kjempebjørnekjeks i
Rælingen siden 2009.
Frem til 2013 var det registrert ni lokaliteter i kommunen hvor kommunen gjennomfører bekjempelse.
Det er i 2014 registrert 11 lokaliteter (36 registreringer i artsdatabanken) med kjempebjørnekjeks i
kommunen. Grunnen til at det har vært en oppgang i registrert lokaliteter er at Statens vegvesen
sommeren 2014 gjennomførte en omfattende kartlegging langs fylkesveg 120. I tillegg kan
Artsdatabanken ha flere registeringer på samme lokalitet, for eksempel dersom samme lokalitet er
registrert over flere år.
Parkslirekne
Parkslirekne en fremmed art som på få år kan danne store bestander som fortrenger naturlig
vegetasjon. Arten er svartelistet i kategorien svært høy risiko (SE) av Artsdatabanken. Frem til 2013
var det registrert 2 lokaliteter i kommunen. Det er i 2014 registrert 10 lokaliteter (10 registreringer) med
parkslirekne i kommunen.
Kanadagås
Kanadagås er etter hvert blitt en vanlig art i Norge med forholdsvis stor utbredelse. Arten har skapt
sanitære problemer på kommunens badeplasser. Arten er svartelistet i kategorien svært høy risiko
(SE) av Artsdatabanken. Artsdatabanken har 800 registreringer på kanadagås i kommunen.
Rælingen har hatt problemer med kanadagås ved de to badevannene Myrdammen og Åmotdammen
med tilgrising av ekskrementer. Problemet var lenge økende, men er senere redusert som følge av at
det for perioden 2008 – 2014 er iverksatt tiltak (punktering av egg) for å redusere bestanden.
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Tabell 1: Tabellen viser en oversikt over antall punkterte egg ved de ulike områdene i perioden 2010-2014)

Område

Myrdammen
Nordbysjøen
Ramstadsjøen
Åmodtdammen

2010

2011

Par
observert

Reir
funnet

Punkterte
egg

Par

-

-

-

-

-

-

-

-

observert

Reir
funnet

201220131

2014

Punkterte
egg

Par
observert

Reir
funnet

Punkterte
egg

-

-

1

-

-

3

7

3

2

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

3

-

-

-

1

-

-

1

I 2012 og 2013 ble det ikke funnet hekkende par, men kanadagjess ble likevel observert, dog i et mindre antall fugl enn
tidligere

Øvrige fremmede arter
Det er ikke gjort systematisk bekjempelse av andre fremmede arter, men kommunen følger med på
utviklingen i form av befaring og informasjon fra publikum. Observerte fremmede arter er hagelupiner
(150 registreringer i artsdatabanken), fagerfredløs (ingen lokaliteter i artsdatabanken), kanadagullris
(27 registreringer i artsdatabanken) og kjempespringfrø (1 registrering i artsdatabanken).
ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING
Det er tydelig at kommunen mangler en fullstendig oversikt over antall fremmede arter og hvor de
befinner seg siden registreringene i artsdatabanken er ufullstendige. Kommunen har registrert alle
lokaliteter som er knyttet til den bekjempelsen som blir gjort, men denne omfatter ikke på langt nær
alle artene eller lokalitetene som faktisk finnes. Det blir dermed vanskelig å stille krav i arealplansaker
når man ikke har en fullstendig oversikt over hvilke arter som finnes hvor.
Per i dag er det kun en person som kan registrere funn av fremmede arter i Artsdatabanken. Flere av
kommunens ansatte bør kunne dette og det bør være tydeligere interne rutiner for hvordan vi forholder
oss til og jobber med fremmede arter, slik at man ved observasjon av lokaliteter har et system for å
registrere disse.
Det bør hvert år gis god informasjon til befolkningen om de skadelige konsekvensene av å dumpe
hageavfall i naturen. I tillegg bør kommunen utarbeide interne retningslinjer for flytting av masser.

24

VILTFORVALTNING
Viltforvaltningen i Rælingen ivaretas både fra det offentlige og fra private rettighetshavere.
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. Viltnemnda er den politiske forankringen i viltsaker. Videre har kommunen egen viltvakt
som tar seg av alt fallvilt.
Det nasjonale forvaltningsprinsippet, gitt i naturmangfoldloven, innebærer at alle arter er fredet, med
mindre høsting eller annet uttak skjer med hjemmel i lov. Jakt- og fangsttider blir i hovedsak revidert
hvert femte år, gjennom en omfattende prosess som involverer en bred gjennomgang av
høstingsstatistikk. Arter der det er registrert en negativ bestandstrend over tid, er vurdert nøye i forhold
til om det er jakt og fangst som er årsak til den forverrede situasjonen.
I Rælingen er det utarbeidet egen Driftsplan for elg, som revideres hvert tredje år. Inneværende plan
gjelder for perioden 2014 – 2016. Målet er å opprettholde en sunn og stabil bestand i god produksjon,
uten at beitetrykket blir for høyt, samt unngå konflikter i trafikken.
I Rælingen er det også utarbeidet Handlingsplan for gjess for perioden 2014 – 2022, med egen
tiltaksplan som oppdateres årlig. Tiltaksplanen beskriver i hovedsak reguleringen av kanadagjess ved
de prioriterte friluftsområdene; Myrdammen, Nordbysjøen, Åmotdammen og Ramstadsjøen. Se
avsnittet om fremmede arter for informasjon om dette.
STATUS
Mye av arbeidet ved den kommunale viltforvaltningen er å utføre lovpålagte oppgaver som tildeling av
fellingskvoter for elg, rådyr og bever, og ta hånd om fallvilt innenfor kommunens grenser.
Forvaltning av elg
Fellingskvoten for elg tildeles hvert år etter godkjent driftsplan med avskytningsplan.
Rælingen er en del av Østmarka og Follo elgregion som er avgrenset av tettbebyggelsen i Oslo og
Lillestrøm i nord, Oslofjorden i vest, Østfold i sør og Øyeren i øst. Området omfatter kommunene
Vestby, Frogn, Nesodden, Ås, Ski, Enebakk, Rælingen, Lørenskog og Oppegård, samt Oslo
kommune sør for E6.
Østmarka hadde en topp i avskytning i 2002, deretter var det en jevn nedgang i avskytningen frem til
2009. I 2010 økte avskytningen til 122 dyr etter at den i 2009 var på det laveste gjennom hittil i
perioden med 108 felte dyr. Avskytningen var stabil i 2010 og 2011, før den sank noe i 2012, da det
ble skutt 105 dyr. Etter registreringen av ulverevir med valper i 2013, ble avskytningen redusert til 91
dyr. I 2014 er avskytningen ytterligere redusert til 85 elg.
I Rælingen er det ett elgvald, Rælingen Elgvald, som igjen er inndelt i tre jaktfelt; Tyrihuken jaktfelt,
Midtre Rælingen jaktfelt og Ytre Rælingen jaktfelt. I 2014 ble det under elgjakta felt 10 dyr av ei kvote
på 15. Årsaken til at det ikke ble felt full kvote er usikker, men skyldes sannsynligvis flere forhold.
Forvaltning av rådyr
For rådyr tildeles kvote etter minsteareal, som i Rælingen er 400 dekar per rådyr. I 2014 var det
tilsammen 19 rådyrvald i Rælingen, og under rådyrjakta i 2014 ble det i alt skutt 16 dyr av ei kvote på
68. Uttaket de siste årene har vært beskjedent. En mulig forklaring kan være varierende jaktinteresse
hos valdinnehavere, samtidig som stammen av rådyr vil variere noe fra år til år. En økende tendens er
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at rådyrene stadig mer blir å finne i sitt rette element, kulturlandskapet, og avtar i større
sammenhengende skogområder i Østmarka.
Forvaltning av bever
For bever gir viltnemnda fellingstillatelse for ordinær jakt, samt tillatelse for skadefelling av bever som
har etablert seg i Myrdammen. Myrdammen er et opparbeidet frilufts- og badeområde med
parkmessig preg hvor man ikke ønsker at bever skal kunne felle de bevarte trærne. I 2014 ble det
imidlertid ikke felt noen bever i Rælingen, verken under den ordinære jakta eller som skadefelling ved
Myrdammen.
Fallvilt
I 2014 ble det totalt registrert 20 fallvilthendelser. 19 av fallviltoppdragene var påkjørsel med bil, mens
en hendelse er registrert som sykdom eller skade.
ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING
Viltforvaltningen fungerer fint og det er ikke noe umiddelbart behov for å gjøre endringer.
Det kan være en utfordring til hver tid å ha full oversikt over bestandsutviklingen/bestandsnivået over
de ulike viltarter i kommunen. Spesielt viktig er det å kjenne bestandene og utviklingen til de jaktbare
arter i forbindelse med kvotebestemmelser. Av tidligere erfaringer kan en se at bestandsstørrelsene
kan variere relativt raskt fra et år til et annet. En naturlig årsak til dette kan være antall
rovdyr/predatorer som befinner seg i området. En annen årsak kan være jaktuttaket, som også vil
kunne variere fra år til år.

ULV I ØSTMARKA
I 2013 etablerte et ulvepar seg i Østmarka for første gang siden 1800-tallet. Våren/sommeren 2013
ble det født et valpekull.
Ulven (Canis lupus) er det største medlemmet av hundefamilien. Den er en sosial art som lever i
par eller flokker som hevder territorier. I Norge finner vi den hovedsakelig i sørøstlige deler av
landet ved grensen mot Sverige. Enkeltdyr kan imidlertid streife svært langt og kan i prinsippet
dukke opp hvor som helst i landet. Arten har status som kritisk truet på Norsk rødliste for arter
2010.
Det er lite sannsynlig at ulv har ynglet i Østmarka sist sommer (2014). Tispa som fødte det første
og foreløpig eneste valpekullet i Østmarka er ikke blitt ikke påvist ved DNA de to siste vintrene.
Siste sikre dokumentasjon på at hun fortsatt var i live er et DNA-funn i valpeområdet 13. august
2013.
Denne vinteren er kun én revirmarkerende ulv påvist i Østmarka. Dette er hannen fra paret som
ynglet for 2 år siden. Han er blitt sporet alene, men også sammen med to ettårige avkom (et av
hvert kjønn) fra dette første og så langt eneste dokumenterte valpekullet etter denne hannen og
den opprinnelige tispa som mangler. Det er uklart om et nytt kull av ulvevalper vil bli født i
Østmarka våren 2015. I sjeldne tilfeller kan voksen ulv pare seg med eget avkom.
Kilde: Rovdata
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FISKEFORVALTNING
Rælingen kommunen er har et vannareal på 15 km2, som utgjør 21 % av kommunens totale areal. I
tillegg til Øyeren, som utgjør størstedelen av arealet, har kommunen om lag 50 mindre vann av ulik
størrelse. Kvaliteten på vassdragene er varierende, og enkelte ligger i områder som er følsomme for
forsuring (Se eget avsnitt om kvalitet i vassdrag).
Rælingen har i perioden fra 2002 til 2014 hatt egen fisketiltaksplan. Viltnemnda i Rælingen, som er
den politiske forankringen i fiskesaker, har vedtatt, at de delene av gjeldene fisketiltaksplan som er
relevant for den videre forvaltningen av fiskeressurser, vil inngå i kommunedelplan for idrett, fysisk
aktivitet og friluftsliv. Planen er under revisjon (se eget avsnitt om friluftsliv) og er planlagt vedtatt i
løpet av 2016. Målsettinger som settes i planen vil gjelde for fiskeforvaltningen fra og med den er
vedtatt. Frem til vedtak gjelder Fisketiltaksplan for 2011 – 2014.

OVERORDNET MÅLSETTING
Økosystemene i vassdragene skal være mest mulig likt naturtilstanden. Innenfor dette kan det
være en aktiv utnyttelse av fiskeressursen.

Fisketiltaksplan for Rælingen kommune 2011 - 2014

På lik linje med viltforvaltningen ivaretas kommunens fiskeforvaltningen både av kommunen og
private, ved grunneierne (Rælingen skogeierforeningen), og friluftsorganisasjonene Rælingen Jegerog Fiskerforening (RJFF) og Oslomarkas fiskeadministrasjon (OFA). RJFF har et nært og godt
samarbeid med Rælingen skogeierforening, og det har vært drevet fiskekultivering med bakgrunn i
dette samarbeidet så langt tilbake som på 1940-tallet.
Av de fiskevann 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 vann som ligger lenger vestover
mot grensen til Enebakk og Lørenskog.
Rælingen skogeierforeningen, RJFF og OFA bidrar med en betydelig innsats i kultiveringsarbeidet i
form av administrering av kalking, utsetting av ørret og tynningsfiske av mort, samtidig som de holder
oppsyn med fritidsfiskere og rydder langs vassdragene.
STATUS
Fiskekultivering
Kommunen gir et årlig driftstilskudd til fiskekultivering av vannene. Som tiltak innen fiskekultivering
settes det hvert år ut ørret, samtidig som det ved enkelte vann utøves tynningsfiske av mort.
RJFF utfører kultiveringsarbeid ved følgende vann i Rælingen: Fiskelausa, Gryta, Langtjenn, Søndre
og Nordre Merratjerna, Mørkåstjenn, Myrdammen, Ramstadsjøen, Tristillen og Nes Setertjenn.
Hvert år settes det ut ørret i disse vannene. Årlig settes det ut til sammen litt over 1000 ørret her. I
Ramstadsjøen settes det ut 500 – 550 ørret, i Myrdammen settes det ut 250 – 300 ørret og i de øvrige
småvanna settes det til sammen ut omtrent 300 ørret. I Myrdammen og resten av småvanna foregår
utsetting tidlig i sesongen, i mai måned. I Ramstadsjøen varier tidspunktet for utsett mellom vår og
høst, det vil si i mai etter utsett i småvann eller tidlig i oktober.
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De siste 15 årene har det vært satt fisk innen årsklassene 2 sommerige, 2- årige og 3 sommerige. Det
har enkelte år også vært innslag av 3-årig fisk. Det søkes gjennom dette å få en fornuftig
årssammensetting av fisk i de enkelte vann. De siste årene har Myrdammen vært viet spesiell
oppmerksomhet på grunn av sin enkle tilgjengelighet, da spesielt for barn.
I tillegg til salg av fiskekort utøver RJFF også tynningsfiske av mort, som er et tiltak for å bedre
livsvilkårene for ørret i marka. Tynningsfiske foregår organisert i Ramstadsjøen med ruser og
gjennomføres for å minske konkurransen for den utsatte ørreten. Hvert år tas det ut mellom 600 og
800 mort i Ramstadsjøen. Tynningsfisket er organisert med tømming av ruser omtrent hver 3 dag
igjennom 4 – 5 uker. I de øvrige vannene som kultiveres gjennomføres tynningsfiske alt etter behov og
hvilke ressurser som er tilgjengelige for arbeidet.
RJFF vil for neste femårsperiode videreføre utsettingen av ørret og drive tynningsfiske av mort etter
dagens norm. Det er samtidig planer om å dreie noe av arbeidsinnsatsen over på tilrettelegging og
eventuell forbedring av eksisterende gytebekker.
Vannkjemiske forhold
Hvert år tas det vannprøver som
analyseres for å finne de
vannkjemiske forhold i vannene. Her
finner man bl.a. PH-verdiene, i tillegg
til en rekke andre vannkjemiske verdier.
På bakgrunn av analyseresultatene blir
det bestemt mengde kalk som blir tilført
de enkelte vann. Mengden kalk varierer
mellom 0,5 – 1,5 tonn for hvert vann
per år. Kalking av vannene foregår med
hjelp av helikopter, og dette arbeidet
utføres av Fylkesmannen. Kalking vil
bidra til å opprettholde friske og
balanserte vann, samtidig som det gir
gode og levedyktige forhold for fisken
og for det øvrige biologiske mangfoldet
i sjøene.
De siste års analyseresultater viser
relativt gode pH-verdier i vannene.
Analyseverdiene for 2014 viste pHverdier på 7 for enkelte vann, og alle
vannene hadde pH-verdier på over 6,6.

Tabell 2: Oversikt over målt PH verdi i vann i Rælingen 2014

VANNFOREKOMST

PH verdi

Søndre Merratjern

7.0

Langvann

7.0

Gryta

6.8

Nordre Mårkåstjern

7.0

Ramstadsjøen

6.9

Søndre Nessesetertjern

6.6

Fiskeløysa

7.1

Nordre Merratjern

6.6

Trestillen

6.6

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING
Mye av det arbeidet som i dag legges ned i fiskeforvaltningen er egeninnsats fra frivillige, samt fra
skogeierforeningen/grunneierne, RJFF og OFA. Dersom interessen og arbeidet som utføres av
frivillige endrer seg over tid vil dette medføre utfordringer for kommunen.
Kommunens arbeid med fiskeforvaltningen skal forankres i kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv og det anbefales at det i den prosessen tas stilling til hvordan kommunen best kan legge til
rette for og støtte den frivillige innsatsen som gjøres tilknyttet fiskeforvaltningen.
I tillegg bør kommunen jobbe med å synliggjøre disse interessene bedre i arealplansaker og andre
saker som kan påvirke fiskebestanden i kommunen.
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MOTORFERDSEL I UTMARK
Kommunen har et ansvar for at motorferdsel i utmark og vassdrag forvaltes i samsvar med
motorferdselloven og tilhørende regelverk. Motorferdsel i utmark og vassdrag er ikke tillatt med mindre
annet følger av motorferdselloven eller med hjemmel i denne loven. 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 utømmende liste, er imidlertid tillatt på visse vilkår.
STATUS
Kommunen mottar få henvendelser som gjelder motorisert ferdsel i utmark. I 2014 mottok kommunen
kun en søknad om motorisert ferdsel. Søknaden var fra Rælingen jeger- og fiskeforening (RJFF) ved
fiskeutvalget som søkte om tillatelse i forbindelse med utsetting av ørret i Østmarka.
Søknaden inngår i den uttømmende listen over nødvendig motorferdsel og det ble dermed gitt
tillatelse.
ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING
Kommunen mottar få henvendelser og søknader knyttet til motorisert ferdsel i utmark og det er som
regel ingen vanskelige vurderinger knyttet til disse. Det anbefales derfor at det ikke er behov for noen
videre utvikling på området.
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MARKASAKER
Markaloven trådde i kraft 1. september 2009. Rælingen kommunens området innenfor markagrensen
utgjør omtrent 40 km2 av kommunens totalareal på ca.71 km2.

MARKALOVENS FORMÅL
Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse 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.
Lov om naturområder i Oslo og nærliggende områder

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 i det aktuelle fylket 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 i det aktuelle fylket fatte vedtak i
saken. Fylkesmannens vedtak kan påklages til Klima- og miljødepartementet.
Anlegging av nye stier og løyper krever tillatelse etter markaloven fra den eller de kommuner som
stien/løypen skal ligge i. Anlegging 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
Skogbrukssaker
Det ble i 2014 behandlet to saker etter markaloven i forbindelse med skogbrukstiltak. Begge
omhandlet etablert bruk av veier og var mindre utvidelse av dette. Det ble gitt tillatelse i begge sakene.
Plansaker
Det ble i løpet av 2014 meldt om oppstart for to reguleringsplaner inne i marka: Marikollen og
Brudalsvegen. Kommunen er selv tiltakshaver for begge planene.
Kommunen har ved revidering av kommuneplan gjennomgått reguleringsplaner som har areal innenfor
markagrensa og der arealformålet ikke samsvarer med markaloven. Nytt planforslag overstyrer
reguleringsplanene som ligger innenfor markagrensen, der noen har fått endret arealformål fra
friområde til LNF-området. Ved å gjøre denne endringen blir markalovens formål bedre ivaretatt.
Byggesaker
Kommunen har svært lite bebyggelse inne i marka og har derfor mottatt få byggesaker innenfor marka
siden loven tråde i kraft. De byggesakene som har kommet inn har vært dispensasjonssaker.
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Dispensasjonssaker
Kommunen har de siste årene behandlet og fattet vedtak i tre dispensasjonssaker som ligger innenfor
marka. Dette er opplevelsessenteret Camp foss, rehabilitering av toalettanlegg og belysning mot
Åmotdammen, samt turvei fra Norby skole til Myrdammen. Det ble gitt dispensasjon i alle sakene
(midlertidig ved Camp Foss).
ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING
Markaloven er fremdeles en ny lov. Det innebærer at det kan oppstå usikkerhet i anvendelsen av
loven, siden man ikke har erfaring med verken type saker eller behandling etter loven. Fylkesmannen i
Oslo og Akershus organiserer jevnlig dialogmøter med kommunene som omfattes av loven.
Kommunen bør jobbe med forståelse av loven og det bør utarbeides tydelige rutiner for hvordan man
behandler ulike markasaker, hvem som saksbehandler hvilke type saker og saksgang.

JUSTERING AV MARKAGRENSA
I forbindelse med vedtak av markaloven ble det bestemt at markas grense skulle vurderes senere
gjennom en forskrift til loven. Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) ga i 2010
kommunene mulighet til å sende inn søknader om justering av markagrensen. I prosessen for
mulig endring av grensen var det kun snakk om mindre tekniske justeringer. Større arealer eller
vesentlige innhugg i marka er ikke justeringer.
Det ble i den forbindelse sendt en søknad fra Rælingen kommune til behandling i departementet
med foreslåtte mindre justeringer av markagrensa. Det ble foreslått uttak av arealer ved Blystadlia
(19,2 daa), Sandbekken (19,1 daa), Løvenstad (21,1 daa), Furukollen (7,9 daa),
Stormyrfeltet/Skogvegen (28,5 daa) og Kirkebyvegen (4,9 daa). Det ble i tillegg søkt om å legge
arealer ved Øgardshøgda (10,3 daa) inn i marka.
Miljøverdepartementet signaliserte at det etter innsendt søknad ville bli foretatt en vurdering og
avholdt møter med kommunene og at departementet deretter ville sende forslag til justering av
markagrensa på høring høsten 2010. Saken ligger fremdeles til behandling i Klima- og
miljødepartementet per våren 2015.
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TRÆR
Det skal søkes om å få felle trær på kommunal eiendom. Kommunen fjerner som regel bare trær selv
dersom det er umiddelbar risiko for skade på eiendom eller mennesker. Trær som skygger for sol eller
utsikt er normalt ikke kommunens ansvar eller oppgave. Trær kan imidlertid inneha stor biologisk verdi
både ved å være del av en naturtype, i seg selv være sjelden eller truet eller være et viktig
leveområder for fugler og andre arter.
Innkomne søknader om trefelling behandles fortløpende. Vurderingskriterier som legges til grunn er
blant annet klimatiske forhold, treets tilstand, biologisk mangfold på stedet, stor enighet eller uenighet i
nabolaget og om skade eller ulempe for søkeren er større enn verdien for eieren. Det må avklares
med naboer om trær skal felles. Det kan allikevel komme tilbakemeldinger fra naboer som ikke bor i
umiddelbar nærhet i etterkant av at trær har blitt fjernet. Klager på kommunens avgjørelse må gjøres
innen tre uker etter at svaret er mottatt.
Det gis normalt ikke tillatelse til å felle trær i perioden 1. mai til 1. august av hensyn til yngletid for dyr
og fugler. Tillatelse kan også kun gis dersom det finnes åpning for det i reguleringsbestemmelsene og
treet ikke er vernet gjennom lov eller forskrift eller er ansett som sårbar eller sjelden natur. Som regel
gjennomfører kommunen befaring, og i noen tilfeller kan det være aktuelt at det er kommunen selv
som gjennomfører fellingen/ryddingen.
Dersom treet er en hul eik er det i utgangspunktet ikke lov å felle treet. Se eget kapittel for hule eiker.
STATUS
Det finnes ingen oversikt over hvor mange trefellingssaker som er blitt behandlet i kommunen de siste
årene. Kommunen mottar imidlertid både skriftlige og muntlige henvendelser om trefelling på
kommunal og privat eiendom, både i forkant og etterkant av felling. Det hender også at kommunen
selv observerer at trær har blitt felt hvor det ikke er blitt søkt om tillatelse og/eller hvor det er registrert
sjelden og sårbar natur.
ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING
Det bør utarbeides tydelige rutiner for de ulike trefellingssakene kommunen kan motta forespørsel om,
bør behandle eller ha en formening om. Det bør utarbeides en intern oversikt over mottatte saker og
behandlingen av disse. Videre bør det tydeliggjøres på kommunens hjemmeside hvordan kommunen
forventer at private forholder seg til trefelling. Det bør også opplyses om hvilket rettsvern trær har og
hva private forplikter seg til i den sammenheng.
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FRILUFTSLIV
Friluftsliv blir ofte definert som opphold og fysisk aktivitet i fritiden med sikte på miljøforandring og
naturopplevelse. Som beskrevet tidligere i rapporten har kommunen mye arealer hvor det er mulig å
bedrive friluftsliv, og det er kort vei mellom innbyggerne og naturen noe som kan danne grunnlaget for
gode naturopplevelser.
Kommunens visjon om å være en trivselskommune med nærhet til Østmarka og Øyeren, innebærer at
kommunen jobber aktivt for å benytte seg at det fysiske grunnlaget i kommunen til å fremme trivsel.
Friluftsliv gir trivsel og glede og kommunen har stor mulighet til å legge til rette for friluftsliv når det
planlegges hva arealene skal brukes til.
Kommunen jobber aktivt med å tilrettelegge for friluftsliv i form av blant annet turveier, turstier,
skiløyper og badeplasser, og ulike arrangementer. Tilretteleggingen er et samarbeid mellom de ulike
enhetene i kommunen; kommunalteknikk, kultur- og fritidsenheten, rådmannskontoret, helse og
omsorg og med private organisasjoner.

MÅLSETTINGER FOR FRILUFTSLIVET I RÆLINGEN





Ivaretakelse av grøntstruktur og satsing på friluftsliv er sentralt for kommunen, og skal
være en viktig del av kommunens identitet
Løyper, turveier og sykkelstier er opparbeidet til benyttelse for alle deler av befolkningen,
for å gi muligheter til økt fysisk aktivitet
Turveier, stier og løyper er utviklet slik at det er et nett med grønne ferdselsårer som
binder sammen Nordby, Fjerdingby, Rud, Løvenstad og Blystadlia
En bredere del av befolkningen benytter friluftsmulighetene
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2009 - 2020

STATUS
Når det gjelder opparbeidelse og tilrettelegging for bruk av naturen har kommunen de siste årene gjort
en innsats for å gjøre naturen og landskapet tilgjengelig. Som nevnt i temaområdet som omhandlet
naturmangfold har kommunen en relativt tydelig tredelt profil, med Østmarka i vest, kulturlandskap og
bebygd areal under marin grense og Øyeren og våtmarksområde i øst. Den ulike profilen krever ulik
tilnærming når det gjelder tilrettelegging for bruk.
Fysisk tilrettelegging
I Østmarka finnes det et godt oppgradert sti- og løypenett og dette anses å være relativt godt brukt for
turer til fots. Det finnes totalt 51,5 km skiløyper i Rælingen kommune og vinteren 2014/2015 ble det til
sammen kjørt opp ca. 250 km skiløyper. Det er flere utfordringer når det gjelder oppgradering og bruk
av løypenettet til ulike formål. Østmarka er kupert og det er flere større områder med myr. Dette gjør
det til tider krevende å kjøre løyper. Videre er det merking over store deler av Østmarka og det ble i
2013 satt opp informasjonstavler ved flere av inngangsportene til Marka og Øyeren.
I 2013 ble det opparbeidet en turvei mellom Myrdammen og Nordby og turveien inn til Åmodtdammen
er det siste året også utbedret. Det er også utbedret/ny skiløype fra Smestad til Marikollen, og fra
Myrdammen til Setertjernstua.
De siste årene har kommunen i samarbeid med lag og foreninger satt opp 15 postkasser på ulike
turmål i kommunen. I postkassene er det en turbok hvor man kan skrive navnet sitt. Formålet er å få
stimulere til bruk av naturen for å oppnå bedre fysisk og psykisk helse.
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Organisering og utvikling
Det ble i 2014 opprettet en ny stilling som avdelingsleder for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ved
kommunalteknisk enhet. Dette styrker arbeidet med planleggingen og gjennomføringen av
friluftslivstiltak.
Det ble i 2015 opprettet et friluftsråd i kommunen med medlemmer fra RJFF, speiderforeningen, RØX
og Midtre Rælingen Vel. Rælingen Friluftsråd (RF) er et frivillig og rådgivende organ for foreninger og
organisasjoner innen friluftsliv i Rælingen kommune. Organet skal arbeide for:





å tilrettelegge og fremme friluftslivets interesser for allment bruk
å bedre kommunikasjonen og samarbeidet mellom kommunen og de ulike
friluftslivinteressene i kommunen
å utbre friluftslivet i Rælingen kommune
å bedre rammebetingelser for friluftslivet

Det ble i 2014 også utarbeidet tre studentoppgaver; to fra NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet) og en fra studenter fra idrettshøgskolen som hadde praksisplass i kommunen høsten
2014. Oppgavene omhandlet mulig utvikling av området rundt Nordby bruk, tilrettelegging for bruk av
Neshagan, samt tilgjengelighet i Rælingen. Oppgavene vil bli brukt som inspirasjon og bakgrunnsstoff
i arbeidet med ny kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
Arrangementer og annen tilrettelegging
Kommunen jobber også kontinuerlig med å gjennomføre arrangementer som tar utgangspunkt i og
oppfordrer til bruk av naturen. I forbindelse med kulturuka har det de siste årene blitt arrangert blant
annet flaggermussafari, familedag på Myrdammen, turer i skogen og guidet tur på Øyeren. I
forbindelse med kulturuka høsten 2014 ble det også gjennomført en offisiell nyåpning av
Åmodtdammen friluftsanlegg.
De to siste årene har kommunen også gjennomført, i samarbeid med lag og foreninger, en egen
folkehelsedag som er et lavterskeltilbud i Marikollen idrettspark med blant annet natursti, orientering,
rebusløp, klatring og «test formen».
Det er videre opprettet en facebookside som heter Aktiv i Rælingen, hvor kommunen, lag og
foreninger med bidrag fra innbygger skal fremme ulike aktiviteter som bidrar til god folkehelse, som
Rælingstrimmen, folkehelsedagen, Friskliv, arrangementer som involverer bevegelse gjerne i
kombinasjon med friluftsliv.
ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING
Kommunens arbeid med friluftsliv er forankret i kommuneplanens samfunnsdel og er videre
konkretisert i kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Kommunedelplanen er under
revisjon og forventet vedtatt i 2016.
I forbindelse med revideringen av kommunedelplanen er det blitt satt i gang et arbeid med å kartlegge
og verdisette kommunens friluftsområder. Dette vil være med på å tydeliggjøre behovet for
tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av de ulike friluftsområdene. Kartleggingen bør danne grunnlaget
både for en behovsklassifisering i oppgradering og utarbeiding av sti- og løypenett, men også for
vurdering og vekting av friluftlivshensyn i arealplansaker.
Arbeidet som er satt i gang med prosjektet om merking bør fortsette og ende i en samlet
standard/eventuelt plan for kommunens skilting og merking.
Arbeidet med å revidere kommunedelplanen vil prioriteres som utviklingsarbeid på området det
kommende året og den nye planen kommer til å være førende for kommunens innsats knyttet til
kommunens arbeid med friluftsliv. Vi antar at friluftsliv vil få en større plass i rapporten fremover.
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STATLIGE SIKREDE FRILUFTSOMRÅDER
Det er i Rælingen kommune fire områder som er sikret som statlige sikrede 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. I Norge er det 2 300 friluftsområder som
kommunene og staten i samarbeid har sikret for allmennhetens friluftsliv. Rælingen har fire slike
områder.
Friluftsområder kan være relativt urørte områder, eller de kan være svært tilrettelagte og
opparbeidet. Det er et mål at tilretteleggingen i disse områdene skal være naturvennlig. Det er
utarbeidet egne planer for de statlige sikrede friluftsområdene hvor de ulike tiltakene som skal
gjennomføres i områdene er beskrevet.
MYRDAMMEN
Myrdammen ligger i Østmarka ved Nordby ovenfor Gjellebekkvika vest i Øyeren. Myrdammen ble
sikret som statlig friluftsområde i 1973 og er et innsjøområde omkranset av skog. Området blir
brukt til bading og strandbaserte aktiviteter, som utgangspunkt for turer til fots eller på ski i skogen,
samt fiske i ferskvannet. Området er også registrert som en nasjonalt viktig naturtype da den er
leveområde for rødlisteartene spissnutefrosk og edelkreps, med mulige yngleplasser for amfibier i
myrkantene.
Kommunen har de siste årene, gjennomført en del opparbeiding ved Myrdammen som gjør at
området er godt tilrettelagt for alle. Det er blant annet opparbeidet med turveier, toaletter,
badebrygge, stupebrett og plaskedam. Det anslås at Myrdammen har ca. 60 000 besøkende i året.
ÅMODTDAMMEN
Åmodtdammen ligger nord i kommunen på grensen til Lørenskog, med innfart fra Sandbekken.
Området ble statlig sikret som friluftsområde i 1982.
Åmodtdammen er oppgradert i 2014 med veilys og nye toaletter. Veien opp fra Sandbekken ble
også oppgradert høsten 2014 og det ble gjennomført en offisiell nyåpning av området som
friluftsområde.
TORVA
Torva er et parkområde langs Nitelva som består av turvei og ulike aktivitetsplasser. Torva ble
sikret som statlig friluftsområde i 1973.
Ved Torva ligger det en brygge og det er opparbeidet en turvei og satt opp et informasjonsskilt.
RAMSTADSJØEN
Ramstadsjøen er et flott innsjøområdet med stort naturpreg og lav tilretteleggingsprofil. Området
ble sikret som statlig friluftsområde i 1982.
Det er ved Ramstadslottet satt opp informasjonsskilt om jaktslottet Hulderheim, som ble nedlagt i
forbindelse med at Ramstadsjøen ble drikkevannskilde. Ellers er det ikke gjennomført noen tiltak
ved Ramstadsjøen da kommunen ønsker at området fremstår som naturlig og urørt.
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KLIMAGASSUTSLIPP OG ENERGIBRUK
Kommunene skal, ifølge den Statlige planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene,
gjøre en helhetlig og langsiktig klima- og energiplanlegging som omfatter alle deler av kommunens
virksomhet og ansvarsområde.
Rælingen kommune startet sin oppfølging av planretningslinjen i 2009 da kommunestyret vedtok
Kommunedelplan energi og klima 2009 – 2020. Dette var kommunens første plan som inneholdt
målsettinger for reduksjon i klimagassutslipp og energibruk.
Planen ble i løpet av 2014 og 2015 revidert og forslag til endelig plan skal behandles av
kommunestyret i august 2015. Målsettingene som er gjort rede for i tilstandsrapporten knyttet til klima
og energi er hentet fra forslaget til plan.

OVERORDNET MÅLSETTING FOR KLIMA OG ENERGI I RÆLINGEN
Rælingen kommune skal bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål for å redusere
klimagassutslipp og energiforbruk, i egen virksomhet og i kommunen som helhet, samt være
forberedt på de utfordringene et endret klima vil medføre
Kommunedelplan for klima og energi 2015 - 2026

STATUS
Siden planen ikke er vedtatt ennå og det er gitt en grundig beskrivelse av kommunens klimaarbeid i
den reviderte planen, vil ikke dette bli gjengitt her. Enkelte av temaene det er jobbet med, og som nå
forankres som tiltak i planen, vil i fremtidige tilstandsrapporter bli beskrevet under de ulike temaene i
dette kapittelet. For fremtiden vil denne delen av tilstandsrapporten bli brukt til å gi en detaljert
rapportering på kommunedelplanen og kommunens arbeid med klima og energi.
Flere av tiltakene i den nye planen legger opp til et godt rapporteringssystem for å sikre måloppnåelse.
Når dette er utarbeidet vil det bli en del av den årlige statusdelen til dette kapittelet.
ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING
Arbeidet med klima og energi vil følge tiltaksdelen i kommunedelplan for klima og energi videre. De
viktigste hovedgrepene fremover vil være:





Opprettelse av internt nettverk for klima og energi
Klimaregnskap for kommunen
Rapportering på energibruk i kommunale bygg
Fatte politisk beslutning knyttet til miljøsertifisering av egne bygg
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MILJØSERTIFISERING
Det er i Kommunedelplan klima og energi 2015 – 2026 lagt opp til et økt fokus og arbeid knyttet til
miljøledelse, herunder sertifisering av både kommunale virksomheter og næringslivet i kommunen for
øvrig.

MÅLSETTINGER FOR KLIMA OG ENERGI I RÆLINGEN
Kommunens egen virksomhet skal være et forbilde for innbyggere og andre virksomheter når det
gjelder å ta miljøansvar og klimahensyn skal veie tungt i alle beslutninger som tas
Rælingen kommune skal motivere til økt miljøinnsats og -engasjement hos innbyggere og
næringsliv, ansatte og politikere
Kommunedelplan for klima og energi 2015 - 2026

STATUS
Egen virksomhet
Den forrige kommunedelplanen for energi og klima hadde som målsetting at to kommunale
virksomheter skulle miljøsertifiseres årlig. Dette ble det gått bort fra i vedtak i formannskapet i 2012.
Bakgrunnen var i hovedsak at kommunen ikke hadde nok ressurser til å gjennomføre en slik prosess.
Det ble samtidig vedtatt at man skulle jobbe for å gjøre rådhuset mer miljøvennlig gjennom prosjektet
«miljøvennlig rådhus».
Det er dermed ingen av kommunens virksomheter som er miljøsertifisert. Arbeidet som er gjort i
forbindelse med «miljøvennlig rådhus» er beskrevet på neste side.
Næringsliv
Rælingen kommune har helt siden vedtak av forrige klima- og energiplan, tilbudt næringslivet i
kommunen miljøsertifisering. Dette innebærer at kommunen til enhver tid har hatt godkjent sertifisør
for Miljøfyrtårn og tilby sertifiseringstjenester til ikke-kommunale virksomheter som ønsker å
miljøfyrtårnsertifisere seg i kommunen.
Det er per desember 2014 en miljøfyrtårnsertifisert virksomhet i kommunen.

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING
Det er lagt inn et eget tiltak om miljøledelse i klimaplanen. For å løse de utfordringene kommunen
møtte ved gjennomføring av dette i forbindelse med forrige planen, ligger det nå inne i tiltaket at det i
forkant av sertifisering av kommunens bygg skal gjennomføres en utredning knyttet til miljøsertifisering
av egne bygg.
Det bør informeres bedre om miljøsertifiseringsordningen på kommunens hjemmeside.
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MILJØVENNLIG RÅDHUS
Som en oppfølging av kommunedelplan energi og klima 2009 – 2020 for Rælingen kommune, vedtok
formannskapet i 2012 at rådhuset skulle gjøres mer miljøvennlig gjennom en tiltaksrettet innsats.
Arbeidet med å gjøre rådhuset mer miljøvennlig var i utgangspunktet et resultat av at det var vanskelig å
prioritere en omfattende miljøfyrtårnsertifiseringsprosess på det tidspunktet. Det ble imidlertid konkludert med
at det ville være mulig å sats på konkrete miljøtiltak og jobbe målbevisst med profileringen av disse tiltakene.
Innføring av elektroniske møtedokumenter til politikerne
Det er innført elektroniske møtedokumenter for kommunens politikere. Ved at politikerne har fått mulighet til å
ta i bruk iPad sparer kommunen omtrent 90 % papir ved hver runde med møter i styrer, råd og utvalg. Det ble
tidligere sendt ut 370 sett med møtedokumenter ved hver «runde». Det sendes i dag ut 44 sett.
Ny printerløsning
Det gjennomført en anskaffelse for ny teknisk løsning for å få skrevet ut dokumenter på rådhuset. Løsningen
vil medføre at man må logge seg på printeren for å få skrevet ut dokumenter. Dette skal resultere i at
mengden med utskrevne dokumenter som ikke blir hentet ved printerne forsvinner.
Energieffektiviseringstiltak
Det ble i 2011 inngått en energisparekontrakt for 28 av kommunens bygg. Det er i forbindelse med dette
gjennomført egne energi- og miljøanalyser for hvert av byggene, deriblant for rådhuset.
Analysen inneholder forslag til tiltak man kan gjennomføre for å oppnå energibesparelse. På rådhuset er blant
annet store deler av rørkomponentene isolert, noe som har ført til et redusert varmetap. Det er innført rensing
i vanene i varmeanleggene og ventilasjon blir nå behovsstyrt.
Prosjektet er inndelt i tre faser hvorav fase 2 ble avsluttet i 2013. Det anslås at tiltakene vil resultere i at
kommunen sparer omtrent 3 millioner kWh/år.
Markedsplassen
Det er opprettet en intern markedsplass på kommunens intranett hvor kommunens ansatte har mulighet til å
finne og gi bort brukt kontorinventar som man ikke lenger har bruk for. Dette skal være med på å redusere
forbruk og skape bevissthet rundt gjenbruk.
Nytt sykkelstativ og ladepunkt for elbil
Det er satt opp nytt sykkelstativ utenfor rådhuset. I tillegg er to parkeringsplasser tilrettelagt med ladepunkt for
elbil og reservert for denne bruken. Disse plassene er som regel i bruk.
Sykler for de ansatte
Det er kjøpt inn to sykler som de ansatte kan ta i bruk i arbeidstiden. Det er også kjøpt inn sykler i enheter
som kan erstatte bilkjøring for eksempel mellom Dovrebygget, rådhuset og Kirkebyvegen.
Ny helhetlig avfallssortering
Kommunen har returavtaler for både elektronisk avfall, mobiltelefoner og for tonerkassetter og blekkpatroner.
I tillegg ble det i januar 2014 innført avfallssortering for det øvrige avfallet. Det er plassert ut 13 miljøstasjoner
rundt på rådhuset hvor man kan sortere matavfall, restavfall og glass og metall. I tillegg har alle kjøkken og
pauserom fått et «grønt punkt» hvor man kan kaste matavfall.
Kurs for de ansatte i miljøvennlig kjøring
Det ble i januar 2014 gjennomført kurs for ansatte på rådhuset i miljøvennlig kjøring. Det var femten deltagere
på kurset fra ulike enheter.
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MILJØPROGRAM FOR BYGG- OG ANLEGGSPROSJEKTER
I forbindelse med arbeidet med kommunedelplan klima og energi 2015 – 2026 ble det utarbeidet et
miljøprogram for kommunens bygg og anleggsprosjekter. Miljøprogrammet gjelder for alle bygg- og
anleggsprosjekter
Hensikten med miljøprogrammet er å få en systematisk gjennomgang av hvordan bygg- og
anleggsprosjekter i kommunen skal realiseres med minst mulig miljøbelastning. Miljøprogrammet skal
bidra til å identifisere miljøkrav og -tiltak tidlig i prosessen og beskrive miljøtiltak i anbudsdokumentene
slik at de prises i konkurranse mellom entreprenørene. Videre skal det bidra til at prosjektet får en
bedre miljøkvalitet enn «minimumskravet» ved å gi hjelp til å formulere etterprøvbare og konkrete
målsettinger.
Miljøprogrammet skal sikre åpenhet og etterprøvbarhet og skal sørge for at miljøet er en premiss som
ikke ses isolert men i sammenheng med resten av bygg- eller anleggsprosjektet. Miljøprogrammet
skal sørge for en synliggjøring av hvem som er miljøansvarlig og hvordan dette er forankret i
prosjektet for de ulike fasene.
I byggeprosjekter skal miljøprogrammet være med ved konseptevaluering og før det er gitt bevilgning
til gjennomføring. Det skal politisk behandles ved konseptvalg. I anleggsprosjekter skal
miljøprogrammet være en del av prosjektmappa. Byggherre er ansvarlig for at programmet fylles ut,
dette delegeres til porteføljeansvarlig.

MÅLSETTING FOR KLIMA OG ENERGI I RÆLINGEN
Sikre at miljøhensyn er gjennomgående i alle bygg- og anleggsprosjekter, større anskaffelser og i
saksbehandlingen for øvrig
Kommunedelplan for klima og energi 2015 - 2026

Miljøoppfølgingsplanen er utformet som en liste med ulike krav, inndelt etter tema. De ulike temaene
er energi, materialer, avfall, grunnforhold og forurensning, transport, klimatilpasning og naturmangfold.
STATUS
Miljøprogrammet ble testet på ulike igangsatte prosjekter i forbindelse med utarbeidelsen og er
foreløpig tatt i bruk i prosjektene Løvenstadtunet (demenssenteret) og Løvenstad skole.
ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING
Miljøprogrammet er lagt inn i kommunedelplan for klima og energi som et eget tiltak. I tiltaket ligger
også en forutsetning om at miljøprogrammet innarbeides i allerede eksisterende rutiner for ulike
prosjekter.
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KLIMATILPASNING
Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og
trygghet innenfor sine geografiske områder. Ansvaret innebærer både å jobbe forebyggende for å
forhindre hendelser som ansees som uønsket, samt jobbe skadebegrensende dersom en slik
hendelse inntreffer. I den reviderte kommunedelplanen for klima og energi er derfor planens formål
todelt, hvor den ene delen skal bidra til en reduksjon i de nasjonale klimagassutslippene mens den
andre delen skal styrke kommunens tilpasning til et endret klima.

MÅLSETTING FOR KLIMA OG ENERGI I RÆLINGEN
Rælingen kommune skal være forberedt på å kunne håndtere uforutsette og uønskede hendelser
som følger av forventede klimaendringer de neste 100 årene
Kommunedelplan for klima og energi 2015 - 2026

STATUS
I forbindelse med revidering av kommunedelplan klima og energi, ble det i 2014 gjennomført en risikoog sårbarhetsanalyse (ROS) for uønskede hendelser forårsaket av et endret klima. Formålet med
analysen var å avdekke risiko knyttet til klimarelaterte hendelser, samt utarbeide forebyggende og
skadebegrensende tiltak knyttet til de ulike hendelsene. For å avdekke og kartlegge potensielle
uønskede hendelser i kommunen, ble det holdt en workshop for 20 av kommunens ansatte, samt
deltagere fra Regionkontor Landbruk. Etter workshopen ble det foretatt en sortering og kommunen satt
igjen med syv hendelser det ble gjennomført en ROS på.
Arbeidet med analysen viste at det er elementer knyttet til temaet som gjør det utfordrende å utarbeide
konkrete tiltak på lik linje med de øvrige temaområdene. Blant annet ble det tydelig at
kunnskapsgrunnlaget ikke var tilstrekkelig for å jobbe med så konkrete hendelser som metodikken la
opp til. Siden metodikken er hendelsesbasert, var det utfordrende å sette fingeren på hvilke endringer
i den ordinære samfunns- og kommuneplanleggingen som må til for å forebygge skader forårsaket av
ekstremt vær. Analysen gjorde det derimot tydelig hvor innsatsen i arbeidet bør legges i tiden
fremover. Målsettingene knyttet til temaområdet retter seg derfor mot tilnærmingsmetoder og
prinsipper kommunen bør basere sitt arbeid med klimatilpasning på.
ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING
Som en oppfølging av dette deltar Rælingen kommune i 2015-2016 på et KS nettverk der tema er
klimatilpasning. Målsetting med nettverket er å få oppdatert status om klimaendringene og
konsekvensene, utvikle og styrke strategiene/planene for klimatilpasning, forbedre egen
beredskapsplan med gode tiltak og dele eksempler på gode tiltak og arbeidsmetoder.
Gjennom arbeidet i nettverkssamlingene skal Rælingen kommune gjennomføre et forprosjekt innenfor
tema klimatilpasning.
Forprosjektet skal ende i en rapport som gir et tydelig bilde av kommunens fysiske og administrative
og styringsmessige utfordringer knyttet til klimatilpasning. Forprosjektet skal spesielt ta stilling til
kunnskapsgrunnlaget, bruk av metodikk, hvordan vi skal ivareta tverrfaglig koordinering og forankring,
samt planer og implementering.
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SAMARBEID MED ANDRE KOMMUNER
Rælingen kommune deltar sammen med kommunene Skedsmo, Nittedal, Lørenskog, Rælingen,
Sørum, Fet og Aurskog-Høland i et miljønettverket mellom ansatte med ansvar for miljø, klima og
energi. Miljønettverket er et kommunalt nettverk, men kopling til andre offentlige instanser og private
gjøres der det er hensiktsmessig.
Formålet med nettverket er å være et fagnettverk, som skal bidra til å gi deltagerkommunene økt
kompetanse og gjennomføringskraft knyttet til temaene klima, energi, natur og miljø.
Nettverket skal:



Være en møteplass for kunnskapsbygging og erfaringsutveksling
Utvikle og bruke ulike samarbeidsformer

MÅLSETTING FOR KLIMA OG ENERGI I RÆLINGEN
Kontinuerlig jobbe med tiltak for å redusere kommunens utslipp av CO2 og bruk av
energi i egen virksomhet
Kommunedelplan for klima og energi 2015 - 2026

STATUS
Nettverket hadde i 2014 5 møter.
ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING
Det er et behov for samarbeid med de øvrige kommunene. I sine energi- og klimaplaner har
kommunene flere tiltak og målsettinger som samsvarer. På samme måte står kommunene ovenfor
mange av de samme øvrige problemstillingene i saker som knytter seg til natur og miljø for øvrig.
Fokuset har så langt vært på kunnskapsbygging og erfaringsutveksling. Det bør jobbes med å også få
til å ta i bruk og utvikle ulike samarbeidsformer knyttet til konkrete prosjekter. Ved å samarbeide kan
kommunene få gjennomført større og mer kraftfulle prosjekter enn det er mulighet for enkeltvis.
Utfordringen knyttet til slike samarbeid er at det må forankres godt lokalt, noe som kan være vanskelig
siden regionen er stor og det kan bli mange aktører.
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FORURENSNING OG
AVFALLSHÅNDTERING
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FORSØPLING OG ULOVLIGE AVFALLSFYLLINGER
Forsøpling og ulovlig deponering er både skjemmende og kan utgjøre fare for både mennesker og
miljø. Rundt 10 prosent av alt helse- og miljøfarlig avfall i Norge lures unna de godkjente
avfallsmottakene og kommunen jobber derfor jevnlig med å rydde opp i forsøpling og ulovlig
deponering.
Forurensningsloven stiller strenge krav til behandling av avfall. Kommunen er forurensningsmyndighet
for oppfølging av forsøplingssaker og ulovlig lagring av brukte gjenstander. Kommunen skal drive
tilsyn med situasjonen og kan pålegge opprydning og fjerning av avfall og brukte gjenstander. Dersom
forsøplingen fører til vesentlige terrenginngrep har også kommunen mulighet til å bruke plan- og
bygningsloven som blant annet åpner for å gi tvangsmulkt dersom den ansvarlige ikke har ryddet opp
innen fastsatt frist. Kommunen kan også pålegge den ansvarlige å sende inn nødvendige
opplysninger eller gjøre undersøkelser. Kommunen kan i enkelte tilfeller også selv gjennomføre
opprydningen og i etterkant kreve refusjon av forurenseren.

HÅNDTERING AV FORSØPLING OG ULOVLIGE AVFALLSFYLLINGER
Kommunen kan gi pålegg om at den som har etterlatt, tømt eller oppbevart avfall (…) skal fjerne
det, rydde opp innen en viss frist, eller at han skal dekke rimelige utgifter som noen har hatt til
fjerning eller opprydning.
Forurensningsmyndigheten kan også gi pålegg om opprydding og fjerning til den som var eier av
motorkjøretøy, skip, fly eller annen liknende større gjenstand, da det ble etterlatt (…) eller som er
eier når pålegget gis.
Forurensningsloven § 37

STATUS
Innimellom oppdager eller mottar kommunen melding om mulig forsøpling. Blant annet blir
Myrdammen og Årnestangen friluftsområder utsatt for forsøpling flere ganger i året. Det er
gjennomført flere fysiske tiltak for å forebygge dette, blant annet er det satt opp en bom ved veien opp
til Myrdammen. For å forhindre tilfeldig forsøpling, fins 110 søppeldunker spredt rundt i kommunen
som tømmes to ganger i uken, men kommunen bruker fremdeles store ressurser årlig på å rydde opp i
områder hvor det forekommer forsøpling. Det er også flere områder i kommunen hvor det ofte
rapporteres om privat dumping av ulovlig hageavfall.
Kommunen følger opp alle henvendelser som gjelder forurensning og ulovlige avfallsfyllinger uansett
rapportør og bruker. Det er det siste året blitt gjort en organisasjonsmessig tydeliggjøring av
forurensningsmyndigheten innad i organisasjonen, hvor kommunen har en forurensingsansvarlig som
skal følge opp alle forurensningssaker.
ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING
Det tverrsektorielle samarbeidet rundt innmeldte saker bør bedres og hjemmelsgrunnlaget for hva
forurensningsmyndigheten kan pålegge forurenser bør tydeliggjøres. Det bør utarbeides en tydelig
rutine for saksgangen og oppfølging av de ulike sakene og det bør utvikles verktøy for å håndtere det.
Problemområder bør kartlegges og tiltak bør vurderes ved de områdene hvor kommunen vet det
finnes ulovlige avfallsfylling (Blystadlia og Korsvegen).

45

NEDGRAVDE OLJETANKER
Nedgravde oljetanker representerer en kilde til forurensning av grunn og vassdrag.
Forurensningsloven gir eiere av oljetanker ansvaret for den forurensningen tanken eventuelt medfører.
Dette gjelder alle oljetanker, uansett størrelse. Formålsparagrafen i forskrift om tiltak for å motvirke
fare for forurensing fra nedgravde oljetanker innebærer at tankene til enhver tid skal være i en slik
tilstand at risiko for forurensing er minst mulig. Kommunen er tillagt tilsynsmyndigheten som blant
innebærer å ha et register over de nedgravde oljetankene. Videre er kommunen avhengig av å ha et
oppdatert tankregister for å spore lekkasje, samt ansvarliggjøre tankeier gjennom informasjon til
huseiere, takstmenn og eiendomsmeglere.

NEDGRAVDE OLJETANKER
Formålet (…) er å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker ved å stille krav om
regelmessig kontroll, og krav til oljetankenes tilstand og kvalitet.
Forurensningsforskriften § 1

STATUS
I 2013 gjennomførte kommunen en kartlegging over private oljetanker. Det ble sendt ut informasjon til
alle husstander med en oppfordring om å registrere sin tank. Selv om det ble gjennomført en
kartlegging i 2013 er det fremdeles stor usikkerhet knyttet til hvor mange tanker som reelt finnes og i
hvilken stand disse er i. Det ble i løpet av 2014 ikke registrert noen lekkasjer fra nedgravde oljetanker.
ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING
Hovedproblemet med nedgravde oljetanker er manglende informasjon når hus skifter eier. I mange
tilfeller vet derfor ikke nåværende eier om eventuell oljetank. Grunnet stor forurensningsfare fra
ståltanker som er eldre enn 15 år, skal disse kontrolleres hvert 5 år.
Det bør derfor utarbeides en oversikt over antall oljetanker og hvor mange av disse som er ståltanker
som grunnlag for å kunne vurdere kontroll og tilsyn av disse. Det bør utarbeides rutiner for hvordan
kommunen skal gå frem i avvikshåndteringssaker og hvordan man skal registrere innkomne rapporter
fra kontrollerte tanker. Det bør utarbeides et system for å utlevere informasjon om oljetankene til
interesserte. Det bør vurderes hvordan man skal informere eierne av oljetanker om hva de er forpliktet
til.
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VEISALTING
Rælingen kommune salter viktige veier om vinteren når det er fare for is, for å gjøre veiene så trygge
som mulig. Det saltes også preventivt før snøfall for å unngå å få såle i veien. Veien saltes når det
forventes at temperaturen faller under null grader celsius (i forkant av snø og nedbør under null
grader) og når veiene er forventet å være fuktige. Is vil ikke dannes på en tørr veibane i en tørr
atmosfære. Værforholdene kan bety at vi må salte når som helst.
Kommunens rolle innenfor veisalting er knyttet opp mot trafikksikkerhet, trygge ferdselsveier, og
fremkommelighet. Veisalting er ikke en lovpålagt oppgave for kommunen. Dette er en oppgave knyttet
til sikker ferdsel på vei.
Tilførsel av natriumklorid (veisalt) til overflatevann (flora og fauna), grunnvann og på planter og i jord
kan bidra til miljøkonsekvensene for disse i litt ulik form avhengig av flere faktorer som blant annet
mengde. Når store mengder med salt trenger ned i jordmassene kan det skje en ”ionevandring /
ionebytte” med andre metaller som renner ut i naturen og vassdrag og bidrar til ødeleggelser av det
naturlige balanserte økosystemet. Det er ikke gjort noen undersøkelser om veisaltingen i Rælingen
har noen effekt på miljøet, det er heller ikke registrert noen slike konsekvenser.
STATUS
I figur 1.1 kan man se mengden veisalt målt i tonn. Dersom kommunen den kommende tiden opplever
store variasjoner i temperatur og nedbør som følge av forventede klimaendringer vil dette kunne
medføre større utfordringen knyttet til fremkommelighet og sikkerhet på vei.
Organiseringen av vinterdrift er gjort gjennom kommunens egne mannskaper, ved daglig drift og
beredskapsvakter på kveld og helg. Det er gjennomført i 2013 og 2014 saltekurs for mannskaper og
ansvarlige for veidriften.

Mengder veisalt målt i tonn
260,4

244
201,9

Forbruk sesongen 2012 - 2013

Forbruk sesongen 2013 - 2014

Forbruk sesongen 2014 - 2015

Figur 1: Mengder veisalt målt i tonn for de siste tre sesongene

ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING
Det anbefales ikke at det iverksettes tiltak på dette området, da kommunen ikke har noen målsetting
om å redusere veisaltingen.
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VANNKVALITET I VASSDRAGENE
Det er mye vann i Rælingen og et godt vannmiljø gir oss muligheter til å fiske, drive jordbruk og
friluftsliv. Det er EU sitt rammedirektiv for vann som danner grunnlaget for mye av arbeidet med
vannkvalitet i vassdragene i Norge.
Vanndirektivet, som ble gjeldende for Norge i 2009 gjennom EØS avtalen, signaliserer en ny helhetlig
og økosystembasert forvaltning av alt vann i Norge og resten av Europa. Vannforskriften er den
norske gjennomføringen av vanndirektivet og danner således de juridiske rammene for kommunens
vannarbeid.

VANNKVALITET OG VANNMILJØ
Vannkvaliteten i alle vassdragene i kommunen skal på sikt ha god økologisk tilstand
og tilfredsstille fastsatte brukermål knyttet til bading og rekreasjon, jordvanning og
fritidsfiske. Ved søknad om tiltak langs vassdrag stilles det krav om dokumentasjon av
vannkvalitet både før og etter gjennomføring av tiltaket.
Kommuneplanens arealdel, § 5.7

STATUS
For å gjennomføre EU sitt rammedirektiv for vann forutsetter vannforskriften at det lages
vannforvaltningsplaner for alt vannet vårt. Vannforskriften deler Norge inn i elleve vannregioner. En
vannregion består av ett eller flere tilstøtende nedbørsfelt med tilhørende grunnvann og kystvann.
Vannet skal forvaltes som en helhet fra fjell til fjord, det vil si at det er de naturgitte grensene for
nedbørfeltene og tilhørende kystområder som skal danne forvaltningsgrensene.
Rælingen kommune ligger i sin helhet innenfor vannregion Glomma. Vannregionen består av 14
vannområder, deriblant vannområde Leira-Nitelva og vannområde Øyeren som Rælingen kommune er
en del av.
Vannforvaltningsplanene vil inneholde miljømål som skal oppnås i løpet av en seksårig planperiode.
Det jobbes mot en målsetting om god økologisk og kjemisk standard for vannforekomstene innen
2021. Vanndirektivet har som generelt mål om at alle vannforekomster minst skal opprettholde eller
oppnå «god kjemisk og økologisk tilstand i tråd med nærmere angitte kriterier».
Organisering
Rælingen kommune er deltager i to interkommunale samarbeidsprosjekter for å oppfylle kommunens
forpliktelser etter direktivet; et for vannområdet Leira/Nitelva og et for vannområde Øyeren. Begge
vannområdene Rælingen kommune er deltager i er organisert på samme vis. Arbeidet knyttet til hvert
vannområdet er organisert som et prosjekt med styringsgruppe, en administrativ gruppe, en
referansegruppe, faggrupper innen vann og avløp, økologi og landbruk og med en ansatt
prosjektleder. Styringsgruppene er politiske og i hovedsak besatt av ordførere.
Faggruppene utfører på bestilling fra administrativ gruppe vurderinger knyttet til de ulike fagområdene.
Alt koordineres av prosjektleder.
I første del av planperioden dreier arbeidet seg i svært korte trekk om karakterisering av alle
vannforekomster innenfor vannområdene, vassdragsovervåking og tiltaksplanlegging. Alt arbeid som
gjøres dokumenteres og gjøres tilgjengelig på vannområdene sine hjemmesider. I tillegg til de
nasjonale portalene vann-net.no og vannportalen.no.
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Kvalitet
Etter gitte kvalitetskriterier skal vannkvaliteten i vannområdet innen tidsfristen inneha god kjemisk og
økologisk tilstand. God kjemisk og økologisk tilstand skal om mulig være tilnærmet naturtilstand.
Formålet er å beskytte og om nødvendig forbedre miljøtilstanden i vannområdet. Forurensning skal
fjernes og tiltak skal settes inn der det trengs for å styrke miljøtilstanden gjennom målrettede planer,
herunder riktig arealforvaltning. Arbeidet med å klassifisere vannforekomstene er ikke avsluttet.
Vannområdene er delt inn i vannforekomster. Vannforekomster registrert i Rælingen er:









Byåa
Gjeddetjern
Nedre Nitelva
Norbytjern
Norbyåa
Ramstadbekken
Sideelver til Børtevanna
Svellet









Tiløpsbekker Fjellhamarelva-Sagelva
Tiløpsbekker til Svellet under marin
grense
Tiløpsbekker til Øyeren
Tomter
Øvre Losbyvassdraget
Øyerdelta
Øyeren Nord

I tillegg er forsuring fremdeles et problem i mange av vannforekomstene. Flesteparten av disse kalkes
for å opprettholde tilfredsstillende pH (se kapittel om fiskeforvaltning for dette).
ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING
Den største utfordringen for å kunne nå vannkvalitetsmålene innen 2021er å få redusert
forurensingstilførslene tilstrekkelig og i tide. De vanligste påvirkningsfaktorene på vannets tilstand er
gjødsling, overvannshåndtering i forbindelse med vei, bekkelukkinger, infrastruktur og tette flater.
I saker der kommunen er myndighet må den vurdere om ny aktivitet eller nye inngrep i en
vannforekomst fører til at miljømål ikke nås eller at tilstanden forringes, og eventuelt om vilkår etter
vannforskiften om ny aktivitet eller nye inngrep er oppfylt. Det bør gjøres en gjennomgang og
utarbeide rutiner for hvordan kommunen behandler slike saker.
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UTSLIPP FRA SPREDTE AVLØP
Private avløpsanlegg som ikke er tilknyttet kommunalt avløp defineres som spredte avløp. Spredte
avløpsanlegg skal ha utslippstillatelse som er gitt og fulgt opp av kommunen som lokal
forurensningsmyndighet. Anleggene kan være alt fra gamle septiktanker med spredegrøfter til
moderne minirenseanlegg. Spredte avløp anses som en vesentlig kilde til blant annet fosfor og
bakterier. Konsekvensen av dette er eutrofiering av resipient og dårlig kjemisk og økologisk tilstand på
bekker og vassdrag.
Alle eiendommer skal ha godkjente avløpsløsninger noe som er huseiers ansvar. Det er huseiers
ansvar å påse at anlegget oppfyller den gitte utslippstillatelsen.
Oppfølging og tilsyn av private avløpsløsninger ligger under forurensningsmyndigheten. Den lokale
forurensningsmyndighet gir utslippstillatelser, utfører tilsyn, følger opp eksisterende tillatelser og
sender pålegg om utbedring. Kommunalteknikk og VA avdelingen skal legge til rette for kommunal
tilknytning der det fra kommunens side er økonomisk hensiktsmessig.
STATUS
Septik er ikke lenger en godkjent avløpsløsning og godkjennes ikke ved nyanlegg. Arbeidet med
utfasing av septik er så vidt i gang i Rælingen kommune. Det er ikke satt ett bestemt mål om når alle
private avløpsløsninger skal være godkjent etter dagens forskrift, men arbeidet pågår kontinuerlig.
2021 er fristen for god miljøtilstand for vannområdene. Det arbeides for å koble flest mulig til
kommunalt avløp fram til 2021.
I 2013 ble det gjort en kartlegging av de spredte avløpsanlegg i kommunen med registrering av type
anlegg, tilstand og resipient. Det ble i denne kartleggingen registrert 119 separate avløpsanlegg med
kun slamavskiller eller slamavskiller med sandfilter. I tillegg ble det registrert 12 minirenseanlegg og 2
filterbedanlegg.
For de huseiere som i dag har private avløpsanlegg vil det for de fleste komme pålegg om vesentlig
utbedringer for å oppfylle kravene i forurensningsforskriften. Oppfølging av pålegg vil kunne kreve en
del ressurser for kommunen.
ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING
Det bør utarbeides en oversikt over type saker kommunen mottar knyttet til dette feltet,
hjemmelsgrunnlaget bør tydeliggjøres og grenseganger mellom enhetene bør gås opp. Det anbefales
at det gjøres i sammenheng med andre oppgaver kommunen har tilknyttet forurensningsloven.
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IGJENFYLLING AV BEKKER
Bekker blir ansett som en viktig del av det visuelle landskapsbildet og fra et biologisk ståsted er de
viktige økosystemer for mange sårbare arter. Med tanke på klimaendringer og økte nedbørsmengder
er de også effektive flomveier og ikke minst kjente flomveier. Derfor er det å skulle lukke en bekk
generelt ansett som problematisk. I dag etterstrebes å heller åpne tidligere lukkede bekker.
Å lukke en bekk er et søknadspliktig tiltak etter plan og bygningsloven. I bestemmelsene til ny
kommuneplan er det lagt inn en egen bestemmelse om bekkelukking. Det er plan- og
bygningsmyndighet som behandler søknad om fysiske tiltak i vassdrag.

INNGREP I VASSDRAG OG FLOMFARE
Lukking av bekker og elver, samt oppfyllinger og terrenginngrep som endrer vassdragets naturlige
løp eller endrer forholdene i kantvegetasjonen langs vannstrengen i vassdraget og i de områdene
som oppfattes som en del av vassdragsnaturen, er forbudt.
Kommuneplanens arealdel, § 6.2

STATUS
Det finnes ingen oversikt over i hvilke saker eller i hvor mange saker det er gitt tillatelse til å lukke
bekker. Det finnes heller ingen helthetlig oversikt over hvor det er lukket bekker i kommunen.
ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING
Det bør kartlegges hvilke bekker som er lukket hvor og saker hvor det tillates bekkelukking bør
registreres. Det bør gjøres en gjennomgang på om det er mulig å stille bekkeåpning som vilkår i planog byggesaker og det bør gjøres en vurdering av i hvilke saker dette skal gjøres.
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Forside: Miljøarbeid i skole og barnehage

MILJØARBEID I
SKOLE OG BARNEHAGE
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RENOFIL
Prosjektets visjon er at Rælingen kommune skal fremstå som en kommune med aktive og engasjerte
innbyggere, som bryr seg om og tar ansvar for klimautslipp og et rent og pent miljø i egen kommune.
Målet med prosjektet er at det skal bidra til å styrke lokal tilhørighet, identitetsfølelse og frivillighet for å
skape en økende interesse blant befolkningen til å bidra aktivt for et rent og pent miljø. Det er et særlig
fokus på å styrke barn og unges forståelse og engasjement om emnet.
Prosjektet har egen logo og sin egen maskot, Reno Rælingen, som har fått sin egen sang og
animasjonsfilm.

MÅLSETTINGER FOR KLIMA OG ENERGI I RÆLINGEN
Rælingen kommune skal motivere til økt miljøinnsats og engasjement hos innbyggere, næringsliv,
ansatte og politikere
Kommunedelplan for klima og energi 2015 - 2026

I tillegg til å være forankret i kommunedelplan for klima og energi er det utarbeidet egne effektmål og
resultatmål for prosjektet:
Effektmål




Prosjektet skal bidra til å styrke lokal tilhørighet, identitetsfølelse og frivillighet for å skape en
økende interesse blant befolkningen til å bidra aktivt for et rent og pent miljø.
Prosjektet skal bidra til å styrke barn og unges forståelse og engasjement i forhold til et rent
og pent miljø i egen kommune.
Alle målgrupper skal i løpet av 2012 ha fått tilstrekkelig kunnskap om prosjektet til å sette i
gang egne tiltak for et renere og penere miljø i sitt nærområde.

Resultatmål





Alle innbyggerne i Rælingen kommune skal gjennom målrettet budskapsformidling og
holdningsskapende arbeid ha blitt kjent med / fått et forhold til prosjektet, samt ha økt sin
bevissthet om avfallshåndtering.
Alle innbyggerne i Rælingen kommune skal gjennom engasjerende informasjon bli stimulert til
aktiv deltakelse og medvirkning.
Avfallshåndteringen i Rælingen kommune skal videreutvikles gjennom spesifikke tiltak for økt
avfallsreduksjon, gjenvinning og sortering.

Renofil har frem til 2015 vært et prosjekt som har vært forankret i kommuneplanen og
handlingsprogrammet, politisk og administrativ ledelse, SafiR (Samordning av forebyggende tiltak for
barn og unge i Rælingen), kommunale enheter, ungdomsrådet, barn og unges kommunestyre,
politiske komiteer, kommunestyret, lag og foreninger, næringslivet og innbyggere.
Styringsgruppa for prosjektet har vært SafiRutvalget utvidet med leder av RoAF. Prosjektgruppa har
bestått av en representant fra eiendom, kommunalteknisk enhet, skole, barnehage, RoAF, plan- og
miljørådgiver og tre representanter fra kultur- og fritidsenheten. Referansegruppa har bestått av en
representant fra skole, barnehage, miljøvernrådgiver, frivillig fra nærmiljøgruppa, idrettsrådet og
ungdomsrådet.
53

STATUS
I løpet av prosjektperioden har det blitt gjennomført mange tiltak, blant annet er det blitt plassert ut 11
nye returpunkter for glass og metall med Reno Ræling på, fått på plass flere nedgravde løsninger for
papp/papir og restavfall, plassert ut reklamefinansierte hundebokser, arrangert konkurranser for skoler
og barnehager, dekorert undergangen ved Kiwi, utarbeidet informasjonsmateriell, Reno Ræling har
fått sin egen sang og animasjonsfilm, skoler og barnehager har fått refleksvester med logo og Reno
Ræling på og ungdomsrådet har arrangert miljøkonferanse for andre ungdommer.
ANBEFALING FOR VIDERE UTVIKLING
I forbindelse med ny kommunedelplan for klima og energi er det blitt tatt stilling til hvordan det skal
jobbes med Renofil i årene som kommer. Dette er forankret i planen som egne tiltak i planens
tiltaksdel.
Hvert år skal det arrangeres en aktivitet,
konkurranse eller et arrangement på
barneskolene, barnehagene eller
ungdomsskolene. Arrangementet skal rette seg
mot konkrete kompetansemål i læreplanen og
rammeplanene for barnehagene.
Det skal løpende holdes fokus på aktiviteter
som er med på å underbygge Renofils visjon,
blant annet ved bruk av materialet som er
utviklet i forbindelse med prosjektet.
Kultur- og fritidsenheten har ansvaret for at
dette blir fulgt opp.
Arbeidet med å få involvert velforeninger,
borettslag og næringslivet i prosjektet har vært
krevende og av ulike årsaker så har ikke det
blitt så vellykket som ønsket.
Det har ved flere anledninger vært forsøkt å
innkalle blant annet butikkene til møte, men av
ulike årsaker så ha ingen møtt. Veldig få av
borettslaget og velforeningene har respondert
på henvendelser fra nærmiljøgruppa, som
hadde som oppgave å få dem involvert i
prosjektet.
Figur 2: Reno Ræling
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VURDERING OG GRUNNLAG
FOR VIDERE ARBEID
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VURDERING OG GRUNNLAG FOR VIDERE ARBEID
Tilstandsrapport for natur og miljø utarbeides for første gang i 2015. Vurderingene gjort i denne delen
baserer seg både på den faglige gjennomgangen av de ulike temaene og arbeidet med utarbeidelsen
av rapporten. I denne delen følger en beskrivelse og anbefaling av hvor det bør rettes innsats for å
kunne forvalte naturen og miljøet på best mulig måte i kommunen.
Som beskrevet i rapportens innledende del skal tilstandsrapport for natur og miljø i Rælingen 2015
bidra til en god sikring av kommunens målsettinger og strategier som retter seg mot natur og miljø,
samt være et verktøy for å se utvikling på dette feltet.
Rapporten gir ingen prioriteringer for arbeidet, men beskriver en anbefaling for videre utvikling. Den
skal således gi kommunen et grunnlag for en videre prioritering i kommende handlingsprogram.
Rapportens ulike kapitler beskriver hva det konkret bør jobbes med for å tette eventuelle gap i
forvaltningen knyttet til det enkelte fagområdet. Når disse vurderes samlet gir det grunnlag for å kunne
avgrense tre hovedområder for innsats i perioden fremover og som vil bidra til å styrke kommunens
forvaltning av natur og miljø. De tre hovedområdene er som følger:
KUNNSKAPSGRUNNLAGET
Press på arealene, stadig større krav til vurdering og beslutninger som gjøres av forvaltningen og
raske endringer i samfunnet, gjør at kommunen opplever et større og større behov for stedfestet
informasjon. I tillegg til behovet for dette i forvaltningssammenheng har befolkningen rett til kunnskap
om naturens tilstand, både lovfestet i Grunnloven og i miljøinformasjonsloven.
For å sikre en helhetlig forvaltning av kommunens natur og miljøressurser gjennom en bærekraftig
arealforvaltning, bør kommunen som hovedregel ha en tilfredsstillende oversikt over kommunens
natur og miljø som et utgangspunkt og kun unntaksvis ha behov for fremskaffing av denne
informasjonen ved enkeltsaksbehandling.
Selv om kommunens kartleggingsstatus tilknyttet natur anses som god, avdekker rapporten flere
områder hvor den stedfestede informasjonen kan bli bedre. Det anbefales at innsatsen rettes mot de
områdene hvor man opplever eller ser potensial for konflikter eller der det foregår mye saksbehandling
som i dag vurderes fra sak til sak.
ROLLE OG MYNDIGHET
Arbeidet med rapporten avdekker at det er hjemmelsgrunnlag som bør tydeliggjøres, rolleforståelse
som bør jobbes med og grenseganger mellom enhetene som bør gås opp. Det anbefales at det
brukes tid på å forstå miljølovgivningen og hvilke muligheter og myndighet den gir kommunen, hva det
pålegger oss, og at det videre utarbeides tydelige rutiner for hvordan vi behandler ulike saker internt.
RAPPORTERING
Arbeidet med rapporten har synliggjort muligheter for hva som finnes av informasjon. For å gjøre
tilstandsrapporten til et godt styringsverktøy anbefales det at når rapporten skal utvikles videre bør det
utarbeides et system for rapportering og registrering av saker på de ulike temaområdene.
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ORD- OG BEGREPSFORKLARING

Naturmangfold

Biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold
som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning

Norsk rødliste for arter

Rødlista er en oversikt over arter som er vurdert til å ha en risiko for å
dø ut fra Norge og arter som har dødd ut. Vurderingene er basert på
Den internasjonale naturvernunionen (IUCN) sine kriterier.
Norsk rødliste for arter 2010 inneholder 4599 arter, hvorav 2398 er
truet. Av de truete artene er 276 vurdert som kritisk truet
(CR), 872 som sterkt truet (EN) og 1250 som sårbare (VU).

Norsk rødliste for
naturtyper

«Norsk rødliste for naturtyper 2011» inneholder resultatene fra den
første rødlistevurderingen av naturtyper. Den er primært laget for å gi
forvaltningen et bedre kunnskapsgrunnlag for å forvalte naturområder.
Det er imidlertid viktig å være klar over at fastsetting av en slik risiko
ikke alene er nok til å gjøre prioriteringer for nasjonal forvaltning av
naturtyper.
Rødlista for naturtyper omfatter 80 ulike naturtyper. Av disse
er 40 vurdert som henholdsvis kritisk truet, sterk truet og sårbar, og
betegnes derfor som truete naturtyper.

Svartelista

Svartelista er en vurdering av økologisk risiko for fremmede arter som
kan reprodusere her til lands. Resultatet presenteres i publikasjonen
«Fremmede arter i Norge - med Norsk svarteliste 2012».
I alt er det påvist 2320 fremmede arter i norske områder.
Artsdatabanken har vurdert 1180 av disse med tanke på om de utgjør
en økologisk risiko for stedegne arter og naturtyper. I tillegg er det
vurdert 203 såkalte dørstokkarter.
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ORD- OG BEGREPSFORKLARING

Naturtype

Ensartet type natur som omfatter alle levende organismer og de
miljøfaktorene som virker der, eller spesielle typer naturforekomster
som dammer, åkerholmer eller lignende, samt spesielle typer
geologiske forekomster

Utvalgt naturtype

Noen naturtyper er særlig viktige for det biologiske mangfoldet. Dette
er naturtyper som er spesielt artsrike, er levested for arter som er på
rødlista eller har en spesiell funksjon for enkelte arter
Naturmangfoldloven gir hjemmel for å vedta utvalgte naturtyper, og det
er kongen i statsråd som fastsetter forskrift som angir bestemte
naturtyper som utvalgt. Hul eik er en utvalgt naturtype.
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige
utbredelsesområde.

Vannforekomst

For å gjennomføre EU sitt rammedirektiv for vann (vanndirektivet)
forutsetter forskrift om rammer for vannforvaltning i Norge
(vannforskriften) at det lages vannforvaltningsplaner for alt vannet vårt.
Forskriften deler Norge inn i elleve vannregioner. En vannregion
består av ett eller flere tilstøtende nedbørsfelt med tilhørende
grunnvann og kystvann. Rælingen kommune ligger i sin helhet
innenfor vannregion Glomma, som består av 14 vannområder,
deriblant vannområde Leira-Nitelva og vannområde Øyeren som
Rælingen kommune er en del av.
Vannområdene er delt inn i vannforekomster. Rælingen kommune har
15 slike vannforekomster
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BILDEHEVISNING

Bilde side 6

Trollbær i ravinen i Neshagan, juni 2013.
Foto: Mari Ann Vinje

Bilde side 13

Hul eik på Rud, juni 2014.
Foto: Mari Ann Vinje

Bilde side 18

Utsikt over Øyeren fra Hektner, juni 2015.
Foto: Mari Ann Vinje

Bilde side 19

Utsikt over Østmarka, september 2012
Foto: Tom Bengtson

Bilde side 21

Hul eik i Slynga, mai 2013.
Foto: Mari Ann Vinje

Bilde side 22

Kanadagjess på Myrdammen, juli 2012
Foto: Tom Bengtson

Bilde side 29

Østmarka på vinterstid, februar 2013
Foto: Tom Bengtson

Bilde side 33

Friluftsområde på Myrdammen, august 2012
Foto: Tom Bengtson

Bilde side 37

Lokal flom i Sundbekken, 2013
Foto: Rælingen kommune bildearkiv

Bilde side 44

Nedgravde avfallsløsninger på Smestad, sommer 2012.
Foto: Rælingens kommune bildearkiv

Bilde side 46

Oljetank i hage, 2014
Foto: Mari Ann Vinje

Bilde side 52

Blåveis i Rælingen, 2009
Foto: Tom Bengtson

Bilde side 54

Trollbær i ravinen i Neshagan, juni 2013.
Foto: Mari Ann Vinje
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