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Lindeberg næringspark AS v Rasmus Os har utarbeidet detaljreguleringsplan for en utbygging på Smedstua i Lillestrøm kommune. Planen er vedtatt og legger til rette for næringsutbygging. I forbindelse med utbyggingen er det behov for utvidet erosjonssikring
av Jeksla. Vegetasjonen langs Jeksla på strekningen består for det meste av ung gråorskog i sør og hogstflater i nord. Det er tidligere ikke registrert verdifulle naturtyper i
området eller rødlistearter.
Under befaringene ble det ikke registrert naturtyper etter Miljødirektoratets instruks
(2021). Det ble imidlertid registrert flere fremmede arter i planområdet som rødhyll
(SE), blåhegg (SE), fagerfredløs (SE), hagelupin (SE), kanadagullris (SE), kjempebjørnekjeks (SE), honningknoppurt (HI) og krypfredløs (SE).
I forbindelse med erosjonssikringen av Jeksla bør det tas hensyn slik at ikke fremmede
arter spres fra området i forbindelse med anleggsarbeidet.
Forsidebilde: Fra planområdet med bekken Jeksla Foto: Helge Fjeldstad
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Innledning

Lindeberg næringspark AS v Rasmus Os har utarbeidet detaljreguleringsplan for en utbygging på Smedstua i Lillestrøm kommune. Planen er vedtatt og legger til rette for næringsutbygging. I forbindelse med utbyggingen er det behov for utvidet erosjonssikring av Jeksla.
Miljøfaglig Utredning AS har kartlagt naturtyper i området og vurdert utbyggingen i forhold
til naturmangfoldlovens §§ 8-10.

Figur 1 Skisse over område for erosjonssikring
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Metode

Vurderingen av naturmangfoldet i planområdet med nærmeste omgivelser gjøres på bakgrunn av eksisterende data og befaringer i området 08.12.2021 og 01.06.2022. Det foreligger
ingen tidligere registreringer av naturtyper i området.
Området er kartlagt etter det nye typesystemet NiN (Natur i Norge), og verdifulle naturtyper
er identifisert på bakgrunn av Miljødirektoratets nye kartleggingsinstruks (Miljødirektoratet
2021b). Utvelgelsen av viktige naturtyper er gjort med bakgrunn i norsk rødliste for naturtyper (Artsdatabanken 2018a), i tillegg til enkelte naturtyper som har sentral økosystemfunksjon eller er spesielt artsrike (Evju mfl. 2017). Dette systemet blir nå benyttet i en storskala
utvalgskartlegging av norsk natur.
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I Miljødirektoratets nye kartleggingsinstruks blir lokalitetene gitt en økologisk kvalitet på en
fem-delt skala, basert på lokalitetens skår for tilstand og naturmangfold etter vurdering av
ulike, naturtypespesifikke parametere. Kvalitetskategoriene er som følger:
•
•
•
•
•

Svært høy kvalitet
Høy kvalitet
Moderat kvalitet
Lav kvalitet
Svært lav kvalitet

Forekomst av rødlistearter er ofte et vesentlig
kriterium for å verdsette en lokalitet. Gjeldende
norsk rødliste ble lansert i november 2021
(Artsdatabanken 2021b). Rødlistekategoriene
er vist i tekstboks 1.
Fremmede arter kan være en trussel mot lokalt
artsmangfold. I 2018 kom det ut en ny liste
over fremmede arter, der svartelistebegrepet er
faset ut (Artsdatabanken 2018b). Artene er her
fordelt på fem kategorier, se tekstboks 2.

Tekstboks 1. Rødlistestatus:
CR = kritisk truet (Critically Endangered)
EN = sterkt truet (Endangered)
VU = sårbar (Vulnerable)
NT = nær truet (Near Threatened)
DD = datamangel (Data Deficient)
Tekstboks 2. Inndeling av fremmede arter med
økologisk risiko:
NK = ingen kjent risiko (No known impact)
LO = lav risiko (Low impact)
PH = potensiell høy risiko (Potensially high impact)
HI = høy risiko (High impact)
SE = svært høy risiko (Severe impact)

Konsekvenser for naturmangfold og avbøtende/kompenserende tiltak er vurdert i forhold
til Statens vegvesen sin håndbok V712 om konsekvensanalyser (Statens vegvesen 2018),
med Miljødirektoratets kriterier for verdivurdering, påvirkning og konsekvens
(https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/konsekvensutredninger/vur
dere-miljokonsekvensene-av-planen-eller-tiltaket/naturmangfold/).
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Verdi- og potensialvurdering

3.1

Naturtyper

Planområdet langs Jeksla består av ung gråorskog i sør og hogstflater i nord. Området domineres av mye ung gråorskog med høgstauder som mjødurt, vendelrot, enghumleblom,
bringebær, stornesle og skogsivaks. I NiN betegnes denne som (T4-C18). Langs bekken er
det spredt med bekkeblom og her er det innslag av flomskogsmark (T30-C2), men dette er
av svært liten utstrekning. På noe tørrere mark i bekkedalen er det noe svak lågurtskog (T4C2) samt innslag av lågurtskog (T4-C3). Det er også en stor andel sterkt endret mark langs
bekken, både som vegkant og fylling i sør og etter anleggelse av vann/kloakk og pumpestasjon (T35) inntil bekken.
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Figur 2 Fra midtre del av planområdet. Foto: Helge Fjeldstad

3.2

Artsforekomster

Det ble ikke registrert rødlistede karplanter innenfor planområdet. Men det ble funnet spredt
med forekomster av fremmedarter særlig i tilknytning til vegkanter og strerkt endret mark i
sør. En fossekall ble registrert langs Jeksla i desember og på befaring i juni ble arter som
bokfink, kjøttmeis, gråtrost, svarttrost, skjære, ringdue, løvsanger, munk, hagesanger, gjerdesmett og grønnfink (VU) registrert i området. Grønnfink er rødlistet som sårbar som følge
av bestandsnedgang de senere årene. Årsaken til denne nedgangen er trolig en sykdomsepedemi i Nordvest-Europa (Artsdatabanken 2021).
Tabell 1 Tabell over fremmedarter som ble registrert 08.12.2021 og 01.06.2022 i planområdet.

Navn
Blåhegg
Fagerfredløs
Kanadagullris
Kjempebjørnekjeks
Krypfredløs
Hagelupin
Rødhyll
Honningknoppurt
Sibirkornell

Latinsk navn
Amelanchier grandiflora
Lysimachia punctata
Solidago canadensis
Heracleum mategazzianum

Kategori
SE
SE
SE
SE

Lysmanchia nummularia
Lupinus polyphyllus
Sambucus racemosa
Cyanus montanus
Swida alba

SE
SE
SE
HI
HI
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Figur 3 Kart over funn av fremmedarter i området
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Figur 4 Fremmedartene kjempebjørnekjeks (SE) sentralt i området. Foto:. Helge Fjeldstad

Figur 5 Blåhegg har spredd seg på sterkt endret mark sør i planområdet. Foto: Helge Fjeldstad
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Figur 6 Tannsopp registrert på ung gråor langs Jeksla. Foto: Helge Fjeldstad
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Figur 7 I nord grenser planområdet til vegfylling. Foto: Helge Fjeldstad

3.3

Verdivurdering

Kartleggingen avslørte ingen nye naturtyper i planområdet.
Potensialet for nye funn av sjeldne eller rødlistede arter vurderes imidlertid generelt som dårlig innenfor planområdet. Samlet vurderes planområdet å ha liten verdi for naturmangfoldet.
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Vurdering av erosjonssikring

Erosjonssikringen av Jeksla vil skje i et område som er preget av mye aktiviteter og lite opprinnelig natur er igjen. Det er ikke påvist naturverdier etter Miljødirektoratets instruks
(2021). Erosjonssikring vil trolig medføre ubetydelig miljøskade for området.
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Avbøtende/kompenserende tiltak

I forbindelse med erosjonssikringen så bør det iverksettes tiltak slik at ikke fremmede arter
spres i forbindelse med bortkjøring av masser. Det er også viktig å utføre arbeidet slik at
bekken ikke forurenses av partikler mv.
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Vurderinger i forhold til utredningskrav i
naturmangfoldloven

Her vurderes §§ 8-10, mens §11 om prinsippet om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av
tiltakshaveren, samt §12 om prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder overlates til utbygger selv
å besvare.

§ 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.”
Denne fagrapporten er utarbeidet for å vurdere verdier i utredningsområdet. Utredningen har vært basert på
standard metodikk for verdisetting og konsekvensvurderinger. Kartleggingene har fanget opp både arters
forekomst i området, utbredelsen til ulike naturtyper og tilstanden. Det har vært lagt vekt på forekomst av
rødlistede arter og verdifulle naturtyper, med grunnlag i nasjonale oversikter over slike.
Gjennom både generelle vurderinger av omfang og spesifikke vurderinger av de verdisatt lokaliteter er
virkningene av planlagt tiltak på dem gjennomgått. Vurderingene er basert på generell kunnskap om artene sine
krav til livsmiljø og naturtypene sine viktige kilder til variasjon.

§ 9 Føre-var prinsippet
“Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 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 forvaltningstiltak”.
Kunnskapsgrunnlaget, gjennom datainnsamling og feltarbeide vurderes som relativt godt.
Usikkerheten knyttet til forekomst av naturtyper (og rødlistearter) er redusert gjennom registreringene som nå
foreligger. Det er behov å anvende føre-var-prinsippet for utbyggingsprosjektet om masseforflytning og eventuell
spredning av fremmedarter.

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
“ En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli
utsatt for”.
I planområdet er det ikke registrert viktige naturtyper. Erosjonssikringen vil i liten grad endre økosystemene og
sam samlede belastningen på disse i området.
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