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Ekstrakt 
BioFokus har på oppdrag fra 

Pro Bolig AS ved Christian Solli 

undersøkt biologisk mangfold 

på Nygårdsveien 24 og 33 i Ås 

kommune. Nygårdsveien 33 er 

foreslått til boligbebyggelse og 

Nygårdsveien 24 er foreslått til 

næringsbygg. Det ble 

gjennomført feltarbeid og 

befaring med grunneier i 

området 29. oktober 2020. Det 

ble ikke registrert biologisk 

viktig areal etter DN Håndbok 

13 eller Miljødirektoratets 

instruks for naturtype-

kartlegging. Vurdering av 

skisserte tiltak i planområdet 

viser at nye boliger og 

næringsareal kun gir små 

negative konsekvenser for 

biologisk mangfold. Det bør tas 

grep for å hindre spredning av 

fremmede arter i området i 

forbindelse med anleggs-

arbeidet og etter ferdigstillelse. 
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Innledning 
BioFokus har på oppdrag fra Pro Bolig AS ved Christian Solli undersøkt biologisk 

mangfold på eiendommene Nygårdsveien 24 og 33 i Ås kommune.  

Planområdet er delt i to av Nygårdsveien og består av to mindre areal med 

gjengroingsskog på gammelt jordbruksareal. Feltundersøkelser og befaring 

sammen med grunneier ble gjennomført 29. oktober 2020.  

Vi vil takke grunneier Jarle Hopland for gode diskusjoner i felt og Cathrine Løken 

i IN´BY AS for oversendelse av kart og GIS-filer.  

Planområde og utbyggingsplaner 

Planområdet ligger øst og vest for Nygårdsveien, nord for krysset med 

Nordbyveien, rett øst for E18 ved Da Vinci-bruen i nordre del av Ås kommune. 

Planene omfatter et næringsbygg mellom E18 og Nygårdsveien og et boligfelt på 

arealet mellom Nygårdsveien og Nordbyveien. Boligbebyggelsen er planlagt 

konsentrert langs veiene, med et uteoppholdsareal på indre del av tomten (Figur 

2). 

 
Figur 2. Planområdet omfatter to areal. Vest for Nygårdsveien planlegges et næringsbygg. Øst for Nygårdsveien 
planlegges et boligfelt. Illustrasjonsplanen er utarbeidet av IN´BY AS. 

I gjeldende kommuneplan for Ås kommune er planområdet vest for 

Nygårdsveien regulert til næringsvirksomhet (Nygårdsveien 24) og området øst 

for veien regulert til boligformål (Nygårdsveien 33). 
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Metode 

Naturmangfoldvurdering 

Arbeidet har omfattet vurdering av:  

• Områder spesielt viktige for bevaring av biologisk mangfold (viktige 

naturtyper) etter DN-håndbok 13 (Direktoratet for Naturforvaltning 2007) 

med tilhørende oppdaterte faktaark (Miljødirektoratet 2015).  

• Utvalgte naturtyper iht. Naturmangfoldloven og Forskrift om utvalgte 

naturtyper (Lovdata/Miljødirektoratet). 

• Områder pekt ut som naturtyper etter Miljødirektoratets instruks for 

naturtypekartlegging etter NiN (Miljødirektoratet 2019a). 

• Levesteder for rødlistearter, med hovedfokus på karplanter, sopp, moser 

og lav. Rødlistekategorier følger gjeldende norsk rødlista (Henriksen og 

Hilmo 2015), (vedlegg 1).  

• Forekomster av fremmedarter iht. Fremmedartslista 2018 (Artsdatabanken 

2018a), (se vedlegg 2 for forklaring av kategorier). 

• Grønnstruktur med bakgrunn i Miljødirektoratets veileder om planlegging 

av grønnstruktur i byer og tettsteder (Miljødirektoratet 2014) 

Tilgjengelige naturdatabaser og litteratur er gjennomgått for å samle 

eksisterende kunnskap om området, bl.a. Naturbase og Artskart. Feltkartlegging 

i området ble utført av Ulrika Jansson 29. oktober 2020. 

Konsekvensvurdering 

Oppdraget gjelder ikke en konsekvensutredning (KU) i juridisk forstand, men for 

å vurdere konsekvensene av tiltaket har vi for enkelhets skyld basert oss på 

metoden for konsekvensutredninger fra Statens Vegvesen sin Håndbok V712 

«Konsekvensanalyser» (Statens Vegvesen 2018). Det poengteres at metoden er 

laget for større infrastrukturtiltak med flere alternativer, og at en noe forenklet 

tilnærming må brukes for mindre byggeprosjekter. Metoden beskrives kortfattet 

her: 

Sentralt i vurdering og analyse står tre begreper; verdi, omfang/påvirkning og 

konsekvens. 

• Med verdi menes hvor biologisk verdifullt et område, et miljø, eller en 

forekomst er. 

• Med omfang/påvirkning menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket 

antas å medføre for de ulike områdene og miljøene, og graden av denne 

endringen. 

• Med konsekvens menes en avveining mellom de fordeler og ulemper tiltaket 

vil medføre. 



6 
 

Metodikken for å vurdere konsekvensen av alternativene for et fagtema går 

igjennom følgende trinn: 

1. Planområdet/influensområdet deles inn i miljøer/områder som er relevante 

for fagtemaet. Områdene beskrives ut fra tilgjengelige data og eventuelle 

nye registreringer. De verdivurderes deretter ut fra et gitt kriteriesett. For 

naturmangfold er dette definert i Håndbok V712, men bygger i stor grad på 

DN-håndbok 13. 

2. Deretter gjøres en vurdering av omfanget av endringer det aktuelle tiltaket 

antas å medføre for de ulike delområdene. Endringene vurderes i forhold til 

et referansealternativ (det vil si hvordan situasjonen ville være uten 

gjennomføring av tiltaket). For naturmangfold er det definert et kriteriesett 

for vurdering av påvirkning i Håndbok V712.  

3. Konsekvensen for hvert miljø/område fastsettes ved å sammenholde 

områdets verdi med påvirkningen av tiltaket. Dette gjøres ved hjelp av 

konsekvensvifta, se figur 7. 

Alle trinn i prosessen skal dokumenteres og begrunnes, slik at den blir mest mulig 

etterprøvbar. 

 

Figur 3: Konsekvensmatrise (Fra Statens Vegvesen 2018). 

 

Naturmangfoldloven  

Naturmangfoldloven (Klima- og miljødepartementet 2009) legger føringer for 

hvordan naturens mangfold skal hensyntas ved ulike typer planlagte tiltak. 

Nedenfor er paragraf 8-10 under kap. II (alminnelige bestemmelser om 
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bærekraftig bruk) listet, og hver paragraf er kommentert med utgangspunkt i 

BioFokus’ rolle i planprosjektet.   

§ 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. 

• Vitenskapelig kunnskap kan være vanskelig å definere, men BioFokus baserer sine 

vurderinger på bl.a. den norske rødlisten for truete arter (Henriksen og Hilmo 

2015), rødlisten for truete naturtyper (Artsdatabanken 2018b), Artsdatabankens 

oversikt over alle norske arters utbredelse i Artskart (Artsdatabanken og GBIF 

Norge 2019) og Miljødirektoratets oversikt over prioriterte og utvalgte naturtyper, 

informasjon om vilt, samt prioriterte arter i Naturbase (Miljødirektoratet 2019b). I 

tillegg finnes det store mengder informasjon fra biologiske undersøkelser gjennom 

flere tiår som vi bruker aktivt i våre vurderinger.  

• BioFokus kartlegger artsmangfoldet og dokumenterer dette gjennom Artskarts 

løsninger.  

• Vi avgrenser og verdivurderer naturtyper i henhold til DN-håndbok 13 og/eller 

Miljødirektoratets nye metode for naturtypekartlegging basert på 

beskrivelsessystemet NiN.  

§ 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.  

Det vil ikke være mulig i løpet av en enkelt undersøkelse å få en fullstendig oversikt over 

alle biologiske verdier i et utredningsområde. BioFokus bruker derfor faglig skjønn for å 

avveie hvor detaljerte undersøkelsene trenger å være, samt bruker vår kunnskap om 

økologiske sammenhenger ved avgrensning og verdisetting av naturtyper, samt når 

konsekvensene av konkrete tiltak skal vurderes. Vi angir i rapporten noe om 

usikkerheten knyttet til registreringene, og om denne usikkerheten er akseptabel eller 

ikke. Vi vil foreslå tilleggskartlegginger dersom usikkerheten er for stor. 

§ 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. 

BioFokus bruker de samme kildene som nevnt under «kunnskapsgrunnlaget», og gjør 

overordnede vurderinger av forekomster, trusler og økologiske sammenhenger på 

landskapsnivå. Situasjonen i det aktuelle landskapet vurderes også i et regionalt og 

nasjonalt perspektiv.  
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Naturgrunnlag og naturverdier 

Klimasoner og geologi  

Planområdet ligger i boreonemoral vegetasjonssone i svakt oseanisk seksjon. 

Berggrunnen består av granittisk gneis som er en fattig bergart (NGU 

Berggrunnskart). Løsmassene består marine strandavsetninger med større dybde 

i vestre enn i østre del (NGU Løsmassekart). 

Historikk og arealendringer 

Eldste tilgjengelige flybilde fra området er fra 1956. Vestre del av planområdet lå 

den gang på et jorde i aktiv drift, mens nordøstre del var åpen kulturmark med 

ukjent driftsstatus og sørøstre del hadde ung krattskog (Figur 4). I 1978 var ny 

E18 anlagt og det vestre arealet innenfor planområdet var i ferd med å gro igjen, 

mens det nordøstre var i aktiv drift (Figur 5). Fra 1980-tallet har området også i 

den nordøstre delen av planområdet grodd igjen med løvskog og deler av arealet 

er blitt brukt som parkeringsplass og lagringsplass (Figur 6). 

 
Figur 4. Planene for vestre del av området er et mindre næringsbygg, mens planene i østre del er boliger. Her 
plassert på flybild fra 1956. Den gang var dette del av et kulturlandskap. Flybilde fra 1956 er hentet fra 
kart.finn.no. 
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Figur 5. Planene for vestre del av området er et mindre næringsbygg, mens planene i østre del er boliger. Her 
plassert på flybild fra 1978. Ny E18 med plankryss rett vest for planområdet. Vestre del var i ferd med å gro 
igjen, mens nordøstre del var i aktiv drift.  

 
Figur 6. Planforslaget lagt på flybild fra 2017, som stort sett tilsvarer dagens situasjon med ung krattskog både 
i vestre og østre del av planområdet og arealer brukt til parkering/lagring. Da Vinci-brua er anlagt og 
plankrysningen på E18 er fjernet. 
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Tidligere registreringer 

Det er ikke registrert naturtypelokaliteter etter DN Håndbok 13 eller etter 

Miljødirektoratets nye instruks for naturtypekartlegging i planområdet. Det er 

heller ikke registret rødlistearter innenfor avgrensningen. Ved bussholdeplassen 

rett vest for planområdet er det et funn fra 1947 av soppen edeltjærekjuke (VU). 

Arten er registrert med dårlig nøyaktighet (koordinatpresisjon 707 m) og trives 

normalt i gammel edelløvskog med bøk. Det er ikke sannsynlig at arten er 

aktuell i området i dag. I forkant av befaringen var det registrert én fremmed art 

i planområdet; kjempebjørnekjeks (SE). 

Dagens vegetasjon 

Generelt består vegetasjonen i planområdet av ung krattskog etter gjengroing av 

gammel kulturmark. Det inngår også åpne områder helt uten vegetasjon på areal 

som er og/eller har vært i bruk som vei, parkering eller lagringsplass for utstyr, 

materiell og masser.  

I vestre del av området (Nygårdsveien 24) dominerer løvtrær som rogn, bjørk, 

selje, vier og osp, men med innslag av furu og gran. Skogen er ca. 30 til 50 år 

gammel gjengroingsskog på fuktig mark. I feltsjiktet er mjødurt, 

kratthumleblom, vendelrot, ormetelg og høyvokste gress vanlig. Det grøvste 

treet er en bjørk med brysthøydediameter på 40 cm.  

I østre del av området (Nygårdsveien 33) er tresjiktet dominert av boreale 

løvtrær med noe innslag av ung gran, furu og av hassel. Skogen er anslått å 

være mellom 20 og 40 år gammel. Feltsjiktet er mer lavvokst med arter som 

Figur 7. T.h. I vestre del av planområdet er det et skogholt med frisk til fuktig skog med mye mjødurt i 

feltsjiktet og vier og andre løvtrær i tresjiktet. T.v. Ung løvskog dominerer i østre del av planområdet. 
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markjordbær, gaukesyre, sølvbunke, hårfrytle, kratthumleblom, skogburkne og 

ormetelg. Det er et betydelig innslag av fremmede arter i skogholtet.  

Det ble ikke registrert naturtypelokaliteter eller rødlistearter i planområdet ved 

befaring 29. oktober 2020. 

Fremmede arter 

I den østre delen av planområdet (Nygårdsveien 33) er det ved befaring i 2020 

registrert alaskakornell (SE), bulkemispel (SE), sprikemispel (SE), rynkerose 

(SE), hybridbarlind (SE) og mahonie (PH). Det har også vært kjempebjørkekjeks 

i området, men denne ble ikke gjenfunnet ved befaring av Arnt Martin Kvæstad i 

2017 eller ved befaring i 2020. Sørvest for planområdet, ved E18, er det 

registrert en stor bestand med hagelupin (SE) i 2013. Det er ikke undersøkt om 

det fortsatt er hagelupin der i 2020.  
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Konsekvensvurdering 

Verdi 

For å kunne gå videre med vurdering av påvirkning og konsekvenser er 

planområdet iht. metodikken i Håndbok V712 delt inn i delområder/delmiljøer 

som hver er gitt en verdi iht. verdisettingsskalaen i håndboka. Innen 

planområdet er det ikke funnet spesielt viktige naturområder, men 

hverdagsnatur skal også vurderes og planområdet er delt opp av Nygårdsveien til 

to delområder.  

Tabell 1: Delområder med verdibegrunnelse og KU-verdi 

ID Navn Verdibegrunnelse  KU-verdi 

24 Nygårdsveien 24 

Fuktig løvskog etablert på gammel 
jordbruksmark. Tresjikt løvdominert 
og mellom 30 og 50 år gammelt. En 
litt grøvre bjørk. Området vurderes å 
ha noe KU-verdi. 
 

 

     
           ▲ 

33 Nygårdsveien 33 

Svært ung løvskog etablert på 
gammel jordbruksmark. Tresjikt 

løvdominert og mellom 20 og 40 år 
gammelt. Inngår areal brukt som 
lagringsplass/parkering/vei. Flere 
funn av fremmede arter. Området 
vurderes å ligge mellom noe KU-
verdi og uten betydning.  
 

 

     
        ▲ 

Omfang/påvirkning 

Arealtap og biotopreduksjon er ofte den primære påvirkningen ved en 

utbygging. Det planlagte næringsbygget vil påvirke hele skogholtet i den vestre 

delen av planområdet (Nygårdsveien 24). 

Boligbygging i østre del av planområdet (Nygårdsveien 33) vil redusere skogen 

til omtrent en tredel til halvparten av dagens areal, gitt at vegetasjonen 

skjermes i anleggsarbeidet. Dersom all vegetasjon fjernes i anleggsarbeidet vil 

hele skogholtet bli borte og påvirkningen dermed omfatte hele arealet. 

Fragmentering/oppdeling er normalt en annen viktig påvirkning i 

utbyggingssaker. Planene for næring/boliger i området vil først og fremst gi 

arealreduksjon av hverdagsnatur og i liten grad fragmentering. 

Forurensning, forstyrrelser og støy Anleggs- og byggefasen vil medføre støy 

og større eller mindre forurensning pga. avrenning av støv/partikler og ulike 

kjemiske forbindelser (olje/metaller etc.).  

Bruk og påvirkning i etterkant av utbygging er ofte en undervurdert faktor i 

utbyggingsprosjekter, og de sekundære påvirkningene vil i en del tilfeller kunne 

være like store som de direkte. Dette kan være påvirkninger som; slitasje som 

følge av ferdsel og lek, hogst grunnet ønsker om sol og utsyn, dumping av 
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forurenset jord og hageavfall og planting av ny vegetasjon med mulig påfølgende 

spredning av fremmede arter m.m. Det er imidlertid ikke registrert verdifull 

natur i de direkte omgivelsene til planområdet og risikoen for negativ påvirkning 

på verdifull natur er vurdert som liten.  

Konsekvens 
Omfang og konsekvenser av planforslaget for de ulike delområdene/delmiljøene 

vises i tabellen nedenfor. Konsekvensene i tabellen er fremkommet ved bruk av 

konsekvensmatrisen (Figur 3). 

Tabell 2: Verdi, påvirkning og konsekvenser av planforslaget for de aktuelle delområdene. 

Område Verdi og påvirkning  Konsekvens 

Nygårdsveien 

24 

Verdi: Ung løvskog med noe KU-verdi. 

Påvirkning: Hele arealet blir sterkt forringet til ødelagt av 

planene.  

( - ) 

Nygårdsveien 
33 

Verdi: Ung løvskog med ubetydelig til noe KU-verdi  

Omfang: Området blir forringet til sterkt forringet av planene. 
( O / - ) 

 

Konsekvensanalysen viser at planene for ny næring og boliger ved Nygårdsveien 

har liten konsekvens for naturmangfoldet. Kvaliteter knyttet til friluftsliv, 

landbruk eller klima er ikke en del av konsekvensvurderingen i dette notatet.  

Hensyn og avbøtende tiltak 
I den grad det er mulig å bevare stedegen vegetasjon og/eller enkelttrær av 

stedegne løvtreslag (bjørk, osp, rogn, selje) i området vil dette være positivt. En 

bør om mulig prioritere å spare de eldre og litt større trærne, og planlegge for at 

disse kan få lov til å vokse seg gamle på stedet. 

Fremmede arter  

Det er et flertall funn av fremmede arter i østre del av planområdet. Det er viktig 

at håndtere masser med fremmede arter på en slik måte at man ikke utilsiktet 

sprer frø eller plantedeler av disse artene i anleggsfasen. Infiserte jordmasser 

kan måtte håndteres med stor forsiktighet for å unngå spredning og nyetablering 

i området eller spredning til nye områder. Spredning kan skje både ved graving i 

jordmasser, flytting av jordmasser og via jord som følger med biler, maskiner og 

øvrig anleggsutstyr. Ved graving er det viktig at massene håndteres lokalt eller 

deponeres i allerede infiserte områder slik at fremmede arter ikke spres til nye 

områder. I den grad det skal tilføres masser i området er deponering/gjenbruk 

lokalt under dekke av rene masser ofte beste løsning (Misfjord og Angell-

Petersen 2018). 
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For å bekjempe fremmede arter som allerede har etablert seg i området bør man 

følge faglige råd som er tilpasset hver art. Informasjon om bekjempelse av 

fremmede arter finnes i Fylkesmannens handlingsplan mot fremmede skadelige 

arter i Oslo og Akershus (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2010) og i faktablad 

fra Fagus. 

 
For å unngå fremtidig spredning av fremmede arter er det viktig å være bevisst 

ved beplanting i området. Fremmede treslag, busker eller stauder med høy eller 

svært høy risikokategori bør unngås helt. Det beste ville være å unngå alle 

fremmede arter og kun bruke stedegne arter. Dette for å unngå at arealet i 

fremtiden blir en kilde til spredning av fremmede arter.  

Vurdering opp mot Naturmangfoldloven 

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget) og § 9.(føre-var-prinsippet) 

Planområdet er kartlagt for forekomst av naturtyper og viktig grønnstruktur. 

Artsregistreringer for alle artsgrupper er ikke grundig gjennomført, men egne 

feltregistreringer sammen med registreringer på Artskart gir et godt bilde av 

både forekomster og potensial. Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som godt nok til 

å kunne vurdere områdets naturverdi og konsekvenser av tiltaket. Et akseptabelt 

kunnskapsgrunnlag medfører at føre-var-prinsippet i dette tilfellet faller bort.  

§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning) 

Det er ikke registrert viktige naturtyper eller arter i området og tiltaket vil ikke 

påvirke biologisk mangfold i stor grad. Det vurderes at planene ikke vil øke den 

samlede belastningen på viktige økosystemer, men det påpekes samtidig at alle 

planer som berører natur vil redusere det samlede naturarealet til en viss grad.  
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Vedlegg 1. Rødlistearter 
Norsk rødliste for arter (Henriksen og Hilmo 2015) lister og vurderer norske arters risiko 

for utryddelse. For å vurdere en spesifikk arts risiko for utryddelse vurderes grovt sett 

artens sjeldenhet, tilbakegang og leveområdets størrelse og fragmentering. Målsettingen 

med den nasjonale rødlisten er å sikre at artene ikke forsvinner fra landet. 

 

Artene på rødlisten er rangert i seks kategorier. Kategoriene viser hvor høy risiko artene i 

kategorien har for å dø ut, forutsatt at forholdene ikke endres.  

 
Tabell 3. Rødlistekategorier. Kategorier som utgjør truete arter i kursiv. 

RL-

kategori 

Rødlistekategori Forklaring 

RE Regionalt utdødd 

(Regionally Extinct) 

Arter som er utdødd som reproduserende i landet. 

Ifølge IUCN skal denne kategorien kun benyttes når 

det ikke er spor av tvil om at arten er utryddet i 

landet. I tillegg skal arten ha reprodusert i Norge de 

siste 200 årene. 

 

CR Kritisk truet (Critically 

Endangered) 

Arter som har ekstremt høy risiko for å dø ut (50 % 

sannsynlighet for utdøing innen 3 generasjoner og 

minimum ti år) 

EN Sterkt truet 

(Endangered 

Arter som har svært høy risiko for å dø ut (20 % 

sannsynlighet for utdøing innen 5 generasjoner, 

minimum 20 år). 

 

VU Sårbar (Vulnerable) Arter som har høy risiko for å dø ut (10 % 

sannsynlighet for utdøing innen 100 år). 

NT Nær truet (Near 

Threatened) 

En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen 

av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nære ved å 

tilfredsstille noen av disse kriteriene nå, eller i nær 

framtid. 

DD Datamangel (Data 

Deficient 

En art settes til kategori datamangel når usikkerhet 

om artens korrekte kategoriplassering er svært stor, 

og klart inkluderer hele spekteret av mulige 

kategorier fra og med CR til og med LC. 

 

 
Tabell 4. Kategorier for arter som ikke er rødlistet.  

Kategori-

forkortel

se 

Kategori Forklaring 

NE Ikke vurdert (Not 

Evaluated) 

Arter som ikke har blitt vurdert. Dette kan for 

eksempel skyldes dårlig utredet taksonomi, dårlig 

kunnskapsgrunnlag eller mangel på tilgjengelig 

kompetanse.  

NA Ikke egnet (Not 

Applicable) 

Arter som ikke skal vurderes på nasjonalt nivå. I 

hovedsak fremmede arter hvilket er arter som er 

kommet til Norge ved hjelp av mennesket eller 

menneskelig aktivitet etter år 1800. 

LC Livskraftig (Least 

Concern) 

Dette er arter som ikke er direkte truet og har 

livskraftige bestander i Norge. 
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Vedlegg 2: Fremmede arter  
Fremmedartslista for Norge (Artsdatabanken 2018a) lister og risiko-vurderer arter som 

bevisst eller ubevisst er innført til Norge ved hjelp av mennesket, etter år 1800. 

 

Dette betyr at alle arter som er tatt inn i Norge etter 1800 betegnes som fremmede arter. 

De fremmede artene blir vurdert etter invasjonspotensial og økologisk effekt og blir satt i 

en kategori som viser hvilken grad av trussel arten utgjør for norsk natur. 

Invasjonspotensial angir sannsynlighet for artens spredning og etablering i naturen, og 

sannsynlig hastighet for invasjonen. Økologisk effekt viser i hvilken grad den fremmede 

arten kan påvirke stedegne arter og naturtyper. Ikke alle fremmede arter i Norge er 

svartlistearter, men kun de fremmede arter som etter vurdering ender opp i de to høyeste 

kategoriene (SE eller HI). Svartelisten er med andre ord en liste over fremmede arter som 

utgjør svært høy risiko eller høy risiko i norsk natur.  

 

 
Tabell 5. Fremmedartskategori. Kategorier som utgjør størst økologisk risiko i kursiv. 

FA- 

kategori  

Kategori Forklaring 

SE Svært høy risiko 

(Severe impact) 

Fremmede arter med en svært høy risiko er faktiske 

eller potensielle økologiske skadegjørere og har 

potensial til å etablere seg over store områder.  

HI Høy risiko (High 

impact) 

Fremmede arter med høy risiko har stor spredning 

med en viss økologisk effekt, eller stor økologisk 

effekt med en begrenset spredning 

 

PH Potensielt høy risiko 

(Potentially high 

impact) 

Fremmede arter med potensielt høy risiko har enten 

store økologiske effekter, kombinert med et lite 

invasjonspotensial, eller et stort invasjonspotensial, 

men ingen kjente økologiske effekter. 

 

LO Lav risiko (Low 

impact) 

Fremmede arter med lav risiko er ikke dokumentert 

å ha noen vesentlig negativ påvirkning på norsk 

natur. 

NK ingen kjent risiko (No 

known impact) 

Fremmede arter uten kjent risiko har ingen kjent 

spredningspotenial og ingen kjente økologiske 

effekter 
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