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1.

Innledning
Rambøll har på oppdrag fra ARCASA arkitekter utført en utredning
av naturmangfold i forbindelse med områderegulering for
Dammensvika i Rælingen kommune (Figur 1).
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Figur 1: Planområdets plassering rett sør for Lillestrøm stasjon og
sentrumsområde.
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NO 915 251 293 MVA

Illustrasjonsplanen (Figur 2) og reguleringsplankartet (Figur 3) viser hvordan området er
tenkt bebygd.

Figur 2. Illustrasjonsplan, Link arkitektur.

Figur 3. Reguleringsplankart.
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2.

Metode
Utredningen er utført med bakgrunn i eksisterende informasjon samt en enkel befaring 31.
oktober 2017. området er tidligere kartlagt av siste sjanse (2001), NINA (2013) og av
Biofokus i 2017. Resultatene fra sistnevnte foreligger kun som utkast til rapport, men er tatt
med i denne utredningen.
Det er ikke utført naturtypekartlegging eller kartlegging av rødistearter, men i forbindelse
med befaringen ble det registrert svartelistearter som fremdeles var mulig å
identifisere/artsbestemme.

2.1

Kategorisering av rød- og svartelistede arter
Der arter som er rød- eller svartelistet er omtalt i rapporten, gjelder følgende
kategorisering:
Rødlista arter
Rødlistevurdering av arter baserer seg på tilstanden og utviklingen til artens bestander eller
leveområder. En art kan bli rødlista hvis artens bestander eller leveområder gjennomgår en
rask reduksjon, bestandene eller leveområdene er små og fragmenterte og de er i nedgang,
eller hvis det finnes svært få individer av arten eller den finnes på svært få lokaliteter.
Kategoriseringen av artene er hentet fra Artsdatabankens rødliste fra 2015.
RE = Regionalt utryddet
CR = Kritisk truet
EN = Sterkt truet
VU = Sårbar
NT = Nær truet
Svartelistede arter
Alle arter som ikke naturlig hører hjemme i norsk natur, vurderes med tanke på om de
utgjør en økologisk risiko for stedegne arter og/eller naturtyper. Den økologiske
risikovurderinga er en kombinasjon av invasjonspotensial og økologisk effekt, og det er
disse to faktorene som avgjør hvilken kategori arten havner i.
SE = Svært høy risiko
HI = Høy risiko
Kategorien PH (Potensielt høy risiko) inngår ikke i svartelista, men defineres som en
fremmed art som har potensial for høy risiko. Slike arter er tatt med i vurderinga selv om de
ikke er med på svartelista fordi de har potensial for høy risiko.

2.2

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse
Følgende kriterier er gitt for arter av forvaltningsinteresse:
Arter av særlig stor forvaltningsinteresse:
1) Ansvarsarter (>25 % av europeisk bestand)
2) CR, EN og VU i rødlista
3) Andre spesielt hensynskrevende arter
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4) Spesielle økologiske former
5) Prioritert art etter naturmangfoldloven
6) Fredede arter
Arter av stor forvaltningsinteresse:
1) NT i rødlista
For mer informasjon om arter av nasjonal forvaltningsinteresse vises det til
miljødirektoratets temasider: https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/21

3.

Områdebeskrivelse
Området består av en ravinedal mellom eksisterende bebyggelse og tilhørende infrastruktur.
Innenfor planområdet finnes både kjøreveier, gang- og sykkelveier og eksisterende
bebyggelse i tillegg til ubebygde arealer.

3.1

Berggrunn og løsmasser
Berggrunnen i området består av glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og amfibolitt
(Overveiende granat-muskovittgneis, stedvis med disten og/eller sillimanitt, og med
kalksilikatlinser).
Dette er berggrunn med normal til lett forvitring som kan gi grunnlag for noe mer kravfull
vegetasjon. Områder med kalk har i tillegg ekstra potensiale for rik vegetasjon.
Løsmassene i området består av tykk havavsetning (Figur 4).

Figur 4: Berggrunnskart over området. Planområdet er markert med rødt.
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At det er tykt løsmassedekke i området kan bety at næringstilgangen fra berggrunnen får
mindre betydning for floraen i området. Da vil sammensetningen av løsmassene ha større
betydning.
3.2

Naturtyper
Det er registrert flere naturtypelokaliteter i og i nærheten av planområdet (Figur 5).

Figur 5: Utsnitt fra Naturbase med registrerte naturtypelokaliteter. Planområdet er markert med rødt.

Følgende beskrivelse av lokaliteten som omfatter store deler av ravinedalen i planområdet
er hentet fra faktaarket i Naturbase:
BN00010990 – Haugenravinen
Naturtype: Gråor-heggeskog
Verdi: Viktig (B-verdi)
Registreringsdato: 2001.06.05
Nøyaktighet: <20 meter
Beliggenhet: Området ligger inneklemt mellom bebyggelse, veier/tunnelmunning og eng
som vokser igjen.
Beskrivelse: Lokaliteten har blitt kartlagt av Stiftelsen Siste sjanse (nå BioFokus) i
forbindelse med kartlegging av naturtyper og verdisetting av biologisk mangfold i Rælingen
kommune i 2002. Området ble undersøkt av Arne Heggland 5. juni 2001 og dessuten av
Birgitta Prøis i 1996 i forbindelse med registrering av verneverdige landskapsområder i
Rælingen kommune (Rælingen kommune 1997). Lokalitetsbeskrivelsen er laget av AHE den
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07.11.2001: Tresjiktet er svært ulik aldra med enkelte grove ask, samt noen relativt grove
bjørk og lønn. Andre treslag som forekommer er: Osp, hassel, rogn, hegg, selje og, ikke
minst, gråor. Gråor er et vesentlig treslag nederst, langs bekken. Bekken er intakt.
Vegetasjonsmessig minner ravinen om mange andre av de “verneverdige
landskapsområdene” i kommunen.
Artsmangfold: Miljøet har stor funksjon som grøntlunge i bebyggelsen, og har rik botanikk
og et rikt fugleliv.
Verdibegrunnelse: Bekkedalen har klar verdi for biologisk mangfold. Området er med i
undersøkelsen av landskapsområder i Rælingen kommune (Rælingen kommune 1997), og
faller i denne rapporten under område L1 (Haugenravinen), som er gitt mindre høy
verneverdi. Haugenravinen tilhører ikke de områdene som ble gitt høy verneverdi av
kommunen da resultatene fra kartleggingen i 1996 ble tatt opp til politisk behandling, kfr.
Rælingen kommune (1999). Alle ravinesystemer med kontinuitetspreget og intakt
gråorheggeskog skal kartlegges, da naturtypen gir grunnlag for høy biologisk produksjon og
har et stort artsmangfold. Lokaliteten får viktig verdi i henhold til DN-håndbok 13 på grunn
av sin størrelse, artsinventar, mengde med død ved og grad av kontinuitet og urørthet.
Påvirkning: Området har mindre geologisk verdi enn mange av de andre ravinene, fordi
formasjonen ikke er del av et større ravinesystem, og fordi den er avskjært av tunge
tekniske inngrep tett inntil.
Kilder:
Birgitta Prøis – Feltundersøkelser
Heggland, Arne (2002): Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold i
Rælingen kommune.
(http://www.biofokus.no/pages/biolitt/view/1b44fcfcab2be637f0a04170d32cb7371227563b/)
3.3

Kartlegging av raviner i 2017
I 2017 har Biofokus, på oppdrag fra Rælingen kommune, kartlagt raviner i kommunen. i
forbindelse med dette er ravinen i planområdet i Dammensvika undersøkt på nytt. Området
ble befart 27. april 2017.
I Biofokus sin foreløpige rapport er Haugenravinen beskrevet som «En mindre
ravineavgrensning med C-verdi, to skoglokaliteter, en med C-verdi (lengst sør) og en med
B-verdi (nordre del). 2 eiker». Det er beskrevet en geologisk lokalitet (ravinedal) (C-verdi),
av delnaturtypen «Ravinedal i marin leire med gjennomgående bekk», med en lokalitet med
rik boreal lauvskog (delnaturtype: Rik løvskog i lisiden).
Følgende beskrivelse er hentet fra Biofokus sitt utkast til rapport:
154 Haugen I
Ravinedal – Ravinedal i marin leire med gjennomgående bekk Verdi: C
Areal: 29,39 daa
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av BioFokus ved Ulrika Jansson og Madlaina Bichsel
27.04.2017 i forbindelse med ravinekartlegging i Rælingen kommune. Området er tidligere
befart av NINA ved Egil Bendiksen i 2013 i forbindelse med utbyggingingsplaner og av Siste
sjanse (nå BioFokus) ved Arne Heggland i 2001 i forbindelse med verdisetting av biologisk
mangfold. Birgitta Prøis registrerte området i 1996 i forbindelse med registrering av
verneverdige landskapsområder. Området tilhørte i den undersøkelsen område L1
Haugenravinen. Ravinedal er vurdert som en sårbar naturtype (VU) av Artsdatabanken
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(Lindgaard & Henriksen 2011). Lokaliteten er vurdert etter faktaarkutkast for ravinedal 2014
(Erikstad 2014).
Beliggenhet og naturgrunnlag: Området ligger vest for Haugen og Rud, inneklemt
mellom bebyggelse og veier i nordre del av Rælingen kommune. Ravinedalen har gravd seg
ned i rike marine avsetninger, stedvis ned til grunnfjellet. Ravinen er avskåret av vei båe i
øvre og nedre del.
Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder geotopen
ravinedal. Biologiske kvaliteter er beskrevet i egne naturtypelokaliteter (BN00010990 og to
hule eiker). Den utgjøres av en hovedravine med 320 m åpen bekk og to sideraviner med
mellom 80 og 120 m lange bekker i øst. Hovedbekken har bratte ravinesider, særlig lengst i
nord, mens øvre del og sideravinene i øst er slakere. Det er aktiv graving både i
hovedbekken og i sidebekkene og flere partier med naken leire fra utglidninger ble
registrert.
Artsmangfold: Stor potensiale for pionermoser på naken leire. Ask (VU) vokser i
ravinedalen.
Bruk tilstand og påvirkning: Forsøpling, isolasjonsmaterial og lignende ligger i bunn av
dalen flere steder og dekker stedvis bekken. Øvre deler av både hovedbekken og
sidebekkene ligger i rør under bebyggelse. I nordvest, nedenfor Liavegen 12, er lia fylt ut til
ei sammenhengende kunstig ur av grov kampestein, helt ned i bunnen og til med ut i
bekken.
Fremmede arter: I kantsoner mot bebyggelse fins fremmede arter som kanadagullris (SE)
og skogskjegg (HI). Det er registrert både høstberberis (SE) og rødhyll (HI) innenfor
avgrensningen.
Del av helhetlig landskap: Ravinedaler fins i Norge stort sett kun på Østlandet og i
Trøndelag. Mange av de opprinnelige ravinesystemene i Rælingen er bakkeplanert eller
byggd ut. I Nordre del av Rælingen er det derfor kun små og påvirkede ravinedaler igjen.
Verdivurdering: Lengden av den lengste aktive ravinearmen er ca. 320 m, og samlet har
hovedravinen og sideravinene en lengde på til sammen ca. 500 m. Det er til sammen tre
ravinearmer. Hovedravinen har bratte sider med utglidninger og rotvelt og det er en åpen
bekk i bunn. Lokaliteten er isolert fra andre aktive systemer på alle sider. Det ligger i en
region med store historiske inngrep i ravinelandskapet og har derfor en viktig restfunksjon.
Samlet vurderes systemet per i dag som lokalt viktig (C) da det er påvirket av veier og
bebyggelse og ikke når erosjonsbasis i Nitelva.
Skjøtsel og hensyn: De små gjenstående kvartærgeologiske verdiene vil reduseres eller
helt forsvinne ved fylling, skredsikring etc. De små biologiske verdiene vil begunstiges av
fjerning av fremmede arter og ved å unngå å bruke område til dumping av hageavfall og
annet avfall. Det bør vurderes hva som kan gjøres for å fjerne hele eller deler av
steinfyllingen i nordvestre del av avgrensningen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
155 Haugen II
Rik boreal lauvskog – Rik løvskog i liside Verdi: B Areal: 14,24 daa
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av BioFokus ved Ulrika Jansson og Madlaina Bichsel
27.04.2017 i forbindelse med ravinekartlegging i Rælingen kommune. Haugenravinen er
tidligere kartlagt av NINA ved Egil Bendiksen i 2013 i forbindelse med utbyggingingsplaner
og av Siste sjanse (nå BioFokus) ved Arne Heggland i 2001 i forbindelse med verdisetting av
biologisk mangfold. Birgitta Prøis registrerte området i 1996 i forbindelse med registrering
av verneverdige landskapsområder (Rælingen kommune 1997), og faller i denne rapporten
under område L1 (Haugenravinen), som er gitt mindre høy verneverdi. Haugenravinen
tilhører ikke de områdene som ble gitt høy verneverdi av kommunen da resultatene fra
kartleggingen i 1996 ble tatt opp til politisk behandling, kfr. Rælingen kommune (1999).
Kunnskapen från tidligere kartlegginger er videreført, men avgrensning og beskrivelse er
noe revidert. Naturtypen overlapper delvis med avgrensning av geotopen ravinedal.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Området ligger ved Haugen og Rud, inneklemt mellom
bebyggelse og veier i nordre del av Rælingen kommune. Skogen vokser på rike marine
leiravsetninger.
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Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder både edelløvskog
og gråorskog, til dels flompåvirket i bunn av dalen.I nordvest er tresjiktet svært variert. I lia
vokser ask, sommereik (én grov eik), spisslønn, hassel, hegg, lavlandsbjørk og gran. Ask er
representert med mange høye trær med stammediameter på 40-45 cm. Det er også noen
eiketrær et stykke oppe i lia med tilsvarende dimensjoner. Det er mange hasselgrupper
spredt over arealet, og flere synes gamle med også døde delstammer, enkelte med
delstammer opp mot 18 cm i dbh. Hegg vokser rikelig gjennom mesteparten av lia og bidrar
ikke minst til et velutviklet busksjikt. Det er også enkelte grove hengebjørk. Gran, inkludert
noen store individer, vokser spredt. Videre inngår noe osp og rogn. Våraspektet er dominert
av hvitveis. Ellers er karakteristiske arter trollbær, skogsvinerot, leddved og firblad, Av
andre arter kan nevnes kratthumleblom, skogsalat, krossved, knollerteknapp og liljekonvall.
Langs bekken i dalbunnen dominerer gråor, med en stripe med velutviklet flommarksskog
(gråor-heggeskog) med grove trær av gråor. Karakteristisk her er partier med vekslende
dominans av bekkekarse, maigull, skogstjerneblom og springfrø. Vanlige arter i bunnsjiktet
er blant annet stortaggmose (Atrichum undulatum), lundveikmose (Cirriphyllum piliferum),
lundmoser (Brachythecium spp.) og rundmose (Rhizomnium sp.). Krusfagermose
(Plagiomnium undulatum) ble registrert i bunnen av sideravinen. Her fins også en bred,
åpen forsenkning som er sterkt dominert av bekkekarse, og dels med maigull, springfrø,
mannasøtgras, krypsoleie og bekkeblom, flankert av heggekratt på sidene. I litt høyere
partier i flomskogen vokser stornesle, engsnelle, skogburkne, kratthumleblom, broddtelg,
tyrihjelm, sløke og ikke minst småplanter av ask.
Søndre (øvre) del av ravinedalen har yngre og mer kulturpreget skog, men med innslag av
eldre gran og ask og med gråor langs bekken. Partier med seljedominans fins også i tillegg
til grupper med hassel og en del hegg og spisslønn. Her vokser en grov eik og en stor lind.
Feltsjiktet er til dels kulturpreget med innslag av hundegress, hundekjeks og en del
fremmede arter.
Artsmangfold: Området har rik og frodig ravinevegetasjon med mange typiske arter for
ravinedaler. Ask (VU) fins både som store individ og som hyppig forekommende i felt- og
busksjikt. Det er stor produksjon av insekter som gir grunnlag for rik fuglefauna i
ravineskogen. Det er tidligere registrert bl. a. svarttrost, gråtrost, rødvingetrost med reir,
rødstrupe, bokfink, grønnfink, kjøttmeis, gransanger, hagesanger og ringdue. Rådyr og
grevlinghi ble observert.
Bruk tilstand og påvirkning: Det er spredte spor etter hogst, men dette gjelder
enkelttrær. Relativt mange læger dekker skogbunnen, dels grove og av høy
nedbrytningsgrad. I nordvest, nedenfor Liavegen 12, er lia fylt ut til ei sammenhengende
kunstig ur av grov kampestein, helt ned i bunnen og til med ut i bekken. Trær og vegetasjon
er her fullstendig utradert.
Fremmede arter: Lengst i sør ble det registrert skogskjegg (HI). Høstberberis (SE) og
rødhyll (HI) er også registrert innenfor avgrensningen. Kanadagullris (SE) ble registrert
utenfor skogavgrensningen i østre del av ravineavgrensningen i skrent mot boligfelt.
Del av helhetlig landskap: Skogen ligger i en ravinedal inneklemt mellom boligfelt og
infrastruktur. Lignende skogtyper fins i andre ravinedaler i kommunen.
Verdivurdering: Lokaliteten har stor treslagsvariasjon og många grove trær, blant annet
av ask, eik og lind. Lokaliteten har skog med høy produksjon og frodig vegetasjon som gir
grunnlag for rik insektsfauna og stor mengde fugl. Lokaliteten får verdi som viktig (B) i
henhold til DN-håndbok 13 på grunn av sin størrelse, artsinventar, mengde med død ved og
grad av kontinuitet og urørthet.
Skjøtsel og hensyn: De beste for de biologiske verdiene i området vil være å la skogen
utvikle seg fritt, unntatt rundt de store eikene som er registrert, der det bør åpnes opp.
Fjerning av fremmede arter vil være positivt.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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3.4
3.4.1

Arter
Rødlistearter
Det er registrert et hekkeområde for hettemåke (VU) delvis innenfor området, i tillegg til
gulspurv (NT) og stær (NT) ved planavgrensningen i nordvest (Figur 6).

Figur 6: Registrerte forekomster av rødlistearter i, og i nærheten av, planområdet (markert med rødt
omriss).
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3.4.2

Svartelistearter
Det er registrert to forekomster av Kanadagullris (SE) innenfor planområdet i
Artsdatabankens artskart (Figur 7).

Figur 7: Utsnitt av det aktuelle området i Artsdtabankens artskart. Planområdet er markert med rødt
omriss.
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3.5

Registreringer i forbindelse med utført befaring
I forbindelse med befaringen i området, ble det påvist flere tidligere uregistrerte
forekomster av svartelistede plantearter (Figur 8).

Figur 8: Registreringer fra den utførte befaringa.

Det ble også observert rådyr i området under befaringa.

4.

Tilpasninger gjort i planforslaget på grunn av naturverdier
På grunn av konflikt med ravinedalen i planområdet, er det gjort justeringer av bebyggelsen
underveis i planprosessen. Dette innebærer at et hus som var foreslått i tidlig del av
planprosessen, og som var i nokså stor konflikt med ravinedalen, er tatt ut av planen.
Istedenfor det er tatt med to nye som er plassert i ravinedalens aller nordligste del (Figur 9)
(felt Cb i reguleringsplankartet, jf. Figur 3).
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Figur 9: Oppdatert illustrasjonsplan.

De to nye byggene berører også naturtypelokaliteten, men helt i utkanten. Selv om
konflikten med lokaliteten ikke er helt unngått, er dette et bedre alternativ enn tidligere
forslag med tanke på naturmangfold.

5.

Utredning i henhold til naturmangfoldloven §§ 8-12
I det følgende er planene vurdert mot prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12:

5.1

§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget
Det aktuelle området er godt undersøkt, og sist kartlagt i 2017. Dette grunnlaget anses som
tilstrekkelig for å belyse planens konsekvenser for naturmiljø/biologisk mangfold.

5.2

§ 9 – Føre-var-prinsippet
Kunnskapsgrunnlaget om området anses som tilstrekkelig, og føre-var-prinsippet kommer
derfor ikke til anvendelse.

5.3

§ 10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning
Utbygging av felt Cb medfører at nedre del av ravinedalen ødelegges eller forringes kraftig
sammenlignet med dagens situasjon. Ravinedal som naturtype er rødlistet i kategorien VU

12/14

på grunn av bakkeplanering i jordbruket (til tross for at dette er en mindre trussel nå enn
tidligere), veibygging, oppfyllinger, samt sikring mot skred og etablering av dammer i
jordbruket.
At naturtypen er rødlistet medfører at et hvert inngrep som forringer eller ødelegger
gjenværende lokaliteter vil være negativt med tanke på samlet belastning for naturtypen
som helhet.
Utover dette vil ikke tiltaket medføre økt barriereeffekt eller forringe landskapsøkologisk
sammenheng mellom større skogs-/naturområder i vesentlig grad. Området er omgitt av
bebyggelse og tilhørende infrastruktur og binder ikke sammen større naturområder i dag.
5.4

§ 11 – Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Hvis felt Cb i reguleringsplanen bygges ut som planlagt vil dette påvirke ravinedalen både
direkte og indirekte. Dette er likevel et vesentlig bedre alternativ enn tidligere planer, og
konsekvensen for naturmangfoldet er derfor vesentlig mindre med tilpasningen som er
gjort. Likevel er ikke konflikten helt unngått. Ravinen blir fortsatt noe berørt. Krav om
økologisk kompensasjon i form av etablering av tilsvarende verdier andre steder anses ikke
som aktuelt i dette tilfellet, da det ikke er mulig å gjenskape tilsvarende naturverdier på
kunstig måte.
Hvis den planlagte utbyggingen utføres, godtar man også den miljøforringelsen det
medfører, og utover krav om bidrag til restaurering av tilsvarende lokalitet et annet sted det
vanskelig å se for seg en måte å erstatte naturverdiene som blir forringet. Det påpekes at
miljøforringelsen er redusert etter justering av bebyggelsen som er gjort på grunn av
konflikten med naturverdiene.
Hvis store/gamle trær skal felles i forbindelse med arbeidene anbefales det at disse legges
igjen i området. Dette gjelder spesielt eiketrær, men også andre gamle/grove trær. Å legge
igjen de felte trærne i området vil medføre at treet som habitat for insekter, vedboende
sopp og lignede blir værende i området.
Med tanke på anleggsperioden/deponiperioden er det viktig at tiltaket ikke medfører
forurensning (inkludert partikkelspredning) nedover mot og til Nitelva. Dette gjelder spesielt
for de delene av utbyggingen som er planlagt i vannkanten.

5.5
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§ 12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Det forutsettes at utbyggingen og utformingen av området utføres på en mest mulig
skånsom måte og at det gjøres minst mulig terrenginngrep, særlig i og nær ravinedalen. Det
er også viktig at svartelistearter ikke spres i forbindelsen med arbeidene, jf. jf.
aktsomhetsplikten iht. naturmangfoldloven og forskrift om fremmede arter § 24. Det er
relativt store forekomster av svartelistearter i området, så potensiale for uønsket spredning
er stor. For håndtering av masser med spiringsdyktige deler av slike arter finnes følgende
alternativer:

1) Infiserte masser legges i et varig deponi innenfor planområdet.
Dette innebærer at massene deponeres i en dyp fylling. Hvis dette blir løsningen må det
sikres at disse massene ikke kan røres på et senere tidspunkt, fordi frøbanker fra mange av
de svartelistede artene kan overleve i svært mange år i bakken, for så å spire når de får
forhold som tillater det. Ved lagring av massene i et slikt deponi må det også tas hensyn til
at avrenning i området potensielt kan vaske ut frø/planterester fra den deponerte jorda hvis
de infiserte massene ikke er skilt fra over- og underliggende lag.
2) Infiserte masser leveres til destruksjon ved et godkjent mottak.
I dette tilfellet vil massene varmebehandles slik at frø og planterester ødelegges. Dette
innebærer at massene må fraktes ut av området, og det er viktig at dette skjer på en
forsvarlig måte slik at artene ikke spres i forbindelse med transporten. Dette innebærer
tiltak som å dekke massene godt til under transporten og fjerne alle jordrester fra biler,
gravemaskin og annet utstyr før de flyttes ut av området.
3) Infiserte masser brukes som topplag innenfor planområdet i områder som
skal slås hyppig.
Dette medfører at eventuelle frø og planterester ikke får mulighet til å spire/slå rot. I dette
tilfellet er det viktig at det sikres gjennom reguleringsplanens bestemmelser at massene må
følges opp og faktisk slås hyppig nok, og ikke fraktes ut av området på et senere tidspunkt.
5.5.1

Plassering av bygninger og utforming av området
Under denne paragrafen hører også plassering av tiltak og bygninger samt vurdering av
eventuell alternativ lokalisering. Det anbefales at selve ravinen forblir ubebygd for å ivareta
verdiene som er knyttet til området. For å imøtekomme dette, er bebyggelsen justert ved at
et bygg er tatt ut av planen, og erstattet med to nye (jfr Figur 9, side 12). Dette gjør at
konflikten er redusert, men siden de to nye byggene også så vidt berører
naturtypelokaliteten så vidt, kan ikke konflikten anses som fullstendig unngått. Det påpekes
at forslaget er vesentlig bedre nå, til tross for at konflikten ikke er fullstendig unngått.

6.

Oppsummering og konklusjon
Det planlegges utvikling av et delvis ubebygget område til boligbebyggelse med tilhørende
infrastruktur og uteområder. Deler av utbyggingen vil berøre en ravinedal med rik boreal
lauvskog. Dette er uheldig med tanke på naturverdier/biologisk mangfold. Dersom man fullt
ut skal kunne ivareta naturverdiene som finnes her, må ravinen i sin helhet forbli ubebygd.
Alt areal innenfor registrert naturtypelokalitet (Figur 5) må da reguleres til annet enn
bebyggelse, for eksempel til naturområde.
Planforslaget er blitt justert underveis i planprosessen for å ivareta naturverdiene i størst
mulig grad. Slik forslaget nå foreligger berører det kun den nordligste delen/utkanten av
naturtypelokaliteten, og medfører det nokså lite konflikt med naturverdiene.
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