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Kartlegging av biologisk mangfold, Tjanåsen Rælingen

Innledning
Det ble startet opp detaljregulering for Tjanåsen i Rælingen kommune i Akershus fylke.

Planene er å bygge ut eiendommen til boligformål.

Figur 1. Kartet viser beliggenheten til planområdet.
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Figur 2. Plankart/illustrasjonsplan med detaljer og avgrensing av planområdet
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Dagens situasjon
Reguleringsområdet ble undersøkt 13.11.2018 med fine værforhold ,men noe sent på høsten.
Området består i dag i hovedsak av et skogsområde med furuskog med innslag av løvskog i
skrenter og forsenkninger som ligger på at kupert høydedrag vest for FV 120 vest for Øyeren.

Generelt om området
Geologi, løsmasser og klima
Området ligger på overgangen mellom den sørboreale og boreonemorale vegetasjonsregion
med innslag av edelløvtrær og varmekjære arter. Videre ligger det på overgangen mellom svak
oseanisk og kontinental vegetasjonsone.
Berggrunnen består av granat-biotittgneis, biotitt-muskovittgneis og stedvis amfibolitt.
Løsmassedekket er overveiende tynt og delvis uten løsmasser. Øst for området er det hav- og
fjordavsetninger.

Figur 3. Berggrunnen i området (NGU)
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Figur 4. Løsmassene i området

Tidligere registreringer
Naturbase har ingen informasjon om dette området. Det er ikke registrert verken rødlistede
arter eller fremmedarter innenfor planområdet (artskart).

Naturtyper
Hele området består generelt av et kupert terreng lokalisert på en kolle i landskapet.
Planområdet stiger slakt fra nord mot sør med overgang til brattere skrenter mot sør og øst. Det
er bærlyngskog som dominerer med furu på høydedragene og innblanding med bjørk i lesidene
og forsenkninger. På de øverst beliggende områdene mot sør er det overveiende lyngskog og
små arealer med lavskog. Området er hogstpreget og har overveiende ung skog i hogstklasse 4,
og det forekommer lite død ved. Områdene mot nord og på vestsiden og midten er av en slik
utforming.
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Figur 5. Bærlyngskog dominerer generelt innenfor området

Figur 6. Mot høyden kommer det inn skrinnere vegetasjon med lyngskog
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Det går et bekkedrag fra nord mot sør midt i området som utgjør en forsenkning i terrenget med
relativt bratte skrenter på begge sider. I bunnen av denne dominerer bjørkeskog med en litt
frodigere utforming. Det er overveiende ett tett granfelt innplantet i dette området. Gran er
også innplantet i skråningen mot sørøst. Denne er eldre skog.

Figur 8. Tett granfelt innplantet langs bekkedraget sentralt i området.

I de bratte skrentene mot sør og sørøst er det barblandingskog med eldre skog med delvis
kontinuitetspreg og innslag av bjørk, alm, eik, osp, selje, hassel. Mot høyden dominerer furu
med innslag av småvokst eik.
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Figur 9. Lia mot sør med frodigere blandingskog

I foten av lia mot øst er det oppslag av ung løvskog med hassel og bjørk.
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Figur 10. Hassel og selje med innplanting av gran i foten av lia mot øst. Trolig oppslag på tidligere åpent område.

Viktige naturtyper
Det er avgrenset et område av lokal verdi med barblandingskog med delvis kontinuitetspreg i lia
mot sør og sørøst. Vegetasjonen er svak lågurtskog på grensen til lågurtskog med innslag av
enkelte mer krevende urter. Lia er variert, og har et potensial for forekomster av blant annet
sjeldne vedboende sopp.
Nedre del av lia har innslag av relativt storvokst osp. Det er videre forekomster av alm, eik,
hassel. Det er enkelte store læger av osp i lavere nebrytningsklasser. Lenger opp i lia kommer
det inn storstamma furu med enkelte store furulæger. Enkelte av disse er mer nedbrutte. Det er
blandet inn småvokst alm og eik sammen med furua.
Mot vest er det et eldre granfelt med forekomst av flere granlæger. Terrenget er her kupert
med forsenkinger og høydedrag med alm og gråor i forsenkningen. På benkene er det
lyngfuruskog og litt død ved av furu sammen med granlæger. Mot toppen er det lav-lyngskog
med bærlyngskog av bjørk i forsenkningene. I foten av vestlia er det bjørk og småfallen hassel og
alm og selje som dominerer sammen med platanlønn. Dette er trolig arealer som tidligere har
vært åpne, muligvis oppdyrket eller beitet (bilde).
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Øst i lia er det bærlyngskog og lite død ved. Grensen for avgrensing av lokaliteten er satt her.
Ved bekkedraget som går fra sør til nord er det en forsenkning på omtrent 5 meter. Der er det
blandingskog med dominans av bjørk og tett granplanting.

Figur 11. Avgrensing av den lokalt verdifulle skogslia.
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Figur 13. Død ved av blant annet osp i lia.

Figur 14. Død ved av gran og furu i øvre del av lia og mot vest.
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Vurdering
Vi kan ikke se at viktige naturverdier blir berørt i en slik grad at det er nødvendig å gjøre
spesielle tiltak dette prosjektet. Området består overveiende av triviell bærlyngskog uten
kontinuitetspreg og liten verdi i sammenheng med naturmangfold. Mot sør og sørøst er det en
brattere li med mer verdifull barblandingskog som har mange dødvedhabitater for blant annet
sjeldnere sopparter. Utfra plankartet synes denne å ikke bli berørt av boliger eller infrastruktur
som adkomstveier innfor planforslaget. Lia bør få stå urørt for hogst.
Dette området som er avgrenset som en lokalt viktig naturtypelokalitet har forekomster av noe
rikere løvskog/edeløvskog med innblanding av osp i nedre og midtre del. I forhold til hensynet til
arter her, bla i forhold til fugl, danner skogen ovenfor buffersone mot planavgrensingen. I øvre
del er det fattigere og åpnere skog med blanding av furu, dels gran og litt eik og innslag av endel
død ved. Slik planavgrensingen er satt her er det avsatt en tilstrekkelig hensynssone/buffersone i
forhold til å bevare naturverdiene innenfor lokaliteten. Skogen er for en stor del åpen i dette
området slik at arter som er hensynskrevende i forhold til uttørking (feks lavarter) i liten grad er
sårbare i forhold til kanteffekter ol. Det er generelt en tilstrekkelig buffersone rundt lokalitetens
naturverdier og planavgrensingen slik planforslaget er utformet.

Forholdet til Naturmangfoldloven
§8 Kunnskapsgrunnlaget
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet
En har gjennom denne undersøkelsen kartlagt eventuelle naturverdier i tilknytning til det
planlagt regulerte området, og kunnskapsgrunnlaget vurderes til å være godt. Det ble registrert
naturverdier i form av en variert skogli med dødvedhabitater for sjeldne arter.
§9 Føre-var-prinsippet
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet,
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe
Siden kunnskapsgrunnlaget er vurdert til å være godt, er det ikke behov for å bruke føre-varprinsippet ved en regulering av dette området.
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§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning

Planforslaget legger opp til å ikke berøre skoglia med mer verdifulle naturtyper. De områdene
som blir berørt består av trivielle naturtyper som er vanlig forekommende i regionen. Samlet
belastning blir liten eller ingen for naturtyper.
§ 11. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
«Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.»
Tiltakshaver skal sørge for at driften av uteområdet ikke legger opp til bruk av fremmedarter
som har høy risiko for skade på naturmangfoldet, de såkalte svartelisteartene.
§ 12. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
samfunnsmessige resultater.»
Det bør ikke tas ut mer skog enn nødvendig. Eventuelle «svartelistearter» må håndteres slik at
det ikke medfører fare for spredning, både under transport av infiserte masser, og ved
deponering.

Avbøtende tiltak
Det viktigste avbøtende tiltaket for de registrerte naturverdiene er at det settes av en bred
buffersone av skog som ikke skal berøres av hogst rundt den avgrensende lokaliteten. Det synes
som at plankartet har ivaretatt dette i forhold til tomtene og adkomstveiene innen områdeet.

12

