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 Sammendrag 

I forbindelse med detaljregulering av Vollskogen i Ås kommune har Norconsult blitt engasjert for å gjennomføre en utredning av 

naturmangfold i planområdet. Denne rapporten omfatter en vurdering av naturverdiene i planområdet og utbyggingens mulige virkninger 

for disse. Det gis også forslag til skadereduserende tiltak som vil kunne redusere negative virkninger. Avslutningsvis belyses forholdet til 

naturmangfoldloven kapittel ll. 

Kunnskapsgrunnlaget består av både tidligere registreringer i offentlige databaser og en supplerende feltbefaring 27.august 2020. Av 

naturtyper ble det registrert rik gransumpskog (EN), flere store gamle trær av ask (VU) og spisslønn, og to eiketrær som innfrir kravene 

som utvalgt naturtype. Av rødlistede arter var det tidligere registrert bakkemaure (NT) og skogpersille (VU) i utredningsområdet. Av vilt 

er det tidligere registrert både små- og storsalamander (NT), buttsnutefrosk og nordpadde i tilknytning til dammen ved Nedre 

Pentagonvei (2011). Det er flere trivielle fuglearter tilknyttet området, samt gulspurv (NT) som har sitt leveområde i vekslende landskap 

mellom jorder og skog. Det har også tidligere vært en hekkende gråhegrekoloni nordøst i Vollskogen, men den har trolig utgått grunnet 

hogst i området. Det ble også registrert et grevlinghi og liggegroper etter rådyr under befaring.  

Verdi, virkning og konsekvensvurdering er basert på håndbok V712 om konsekvensutredning fra Statens vegvesen (2018). Naturtypene 

som blir berørt av tiltaket er forskriftseika øst for Østre Voll, samt noen av asketrærne. Disse har svært stor og stor verdi og 

virkningsgraden vurderes først og fremst som ubetydelig, men om det ikke tas hensyn til rotsystemet for eika under anleggsfasen 

vurderes det at eika blir forringet. Under anleggsfasen bør det derfor settes opp en sikringssone med gjerder rundt eika, og det bør 

videre utarbeides en plan for kjøreveier og lagringsplasser for materiell og utstyrt for å unngå unødig slitasje, forurensing og 

komprimering av rotsonen til eika. Siden utredningsområdet fungerer som et viktig økologisk funksjonsområde for to nær truede arter og 

er stort nok til å opprettholde levedyktige bestander av «nær-vilt» vurderes utredningsområdet til å ha middels verdi for vilt. Det er 

planlagt at det skal være åpne vannveier mellom parkeringen til Nedre Pentagon og boligfeltet, noe som kan være positivt for 

vandringsmuligheter for salamander, men boligutbyggelsen vil likevel kunne omringe og isolere dammene. Det er også lagt inn en 

kantsone i nord med en bredde på minimum 25 meter, noe som gjør at tiltaket i noen grad hensyntar «nær-vilt» som rådyr, gulspurv og 

andre vanlige fuglearter. Videre vil tiltaket medføre inngrep i en av få relativt store skoger i bebyggelsessonen i Ås kommune. Mellom 

60-65 % av skogen vil bli direkte berørt og skogsareal vil gå tapt til fordel for ny boligbebyggelse. Det er sannsynlig at inngrepet vil 

medføre at områdets verdi for vilt (rådyr, grevling, fugler, amfibier osv.) i det landskapsøkologiske perspektivet vil falle bort. Det 

resterende skogarealet vil også bli påvirket av støy, lysforurensning og forstyrrelser fra bebyggelsen. Virkningene av tiltaket vurderes 

derfor å føre til sterk forringelse av naturverdiene for vilt. Samlet sett vurderes konsekvensen av tiltaket å gi middels negativ konsekvens 

og medføre betydelig miljøskade (--) på naturverdiene i utredningsområdet. 

Forslag til skadereduserende tiltak for eika og asketrærne er å påse at gravearbeid under anleggsfasen ikke blir utført i rotsonen, eller at 

tyngre gjenstander, masser, maskiner eller andre tunge objekter blir lagret under eika i rotsonen. Dette kan skade røttene og kan på sikt 

svekke eika og redusere levetiden. Under anleggsfasen bør det settes opp en sikringssone med gjerder rundt eika, og det bør videre 

utarbeides en plan for kjøreveier og lagringsplasser for materiell og utstyrt for å unngå unødig slitasje, forurensing og komprimering av 

rotsonen til eika. Ved graving i rotsonen bør arborist være til stede og påse at røtter kuttes riktig. Som skadereduserende tiltak for å ivareta 

små- og storsalamander, bør det ikke bygges for tett opp til salamanderdammen og området som står igjen bør bestå av naturlig 

vegetasjon. Det bør også etableres en ny salamanderdam med vandringsvei til den eksisterende. For å redusere lysforurensning bør man 

bevisst planlegge plassering av utelys slik at skogkanter og naturområder blir minst mulig opplyst. Det kan også være aktuelt å ha 

tidsbrytere på utebelysning slik at denne slås av i en periode på natten.  

Kunnskapsgrunnlaget jfr. naturmangfoldloven § 8 vurderes som tilstrekkelig for å hvilke naturverdier som finnes i utredningsområdet. 

Videre vurderes det at det også er lite sannsynlig at store naturverdier ikke har blitt registrert. Når det kommer til kunnskapsgrunnlaget 

for vurdering av hvilke virkninger tiltaket vil ha for viltverdiene i Vollskogen hefter det en del usikkerhet. Ofte finnes det en kritisk grense 

for hvor små skoger kan bli før enkelte arter takker for seg. Hvor denne grensen går er ofte vanskelig å fastslå. Føre-var-prinsippet jf. 

naturmangfoldloven § 9 er lagt til grunn og konsekvensgraden har derfor blitt satt noe opp. Det er få store skoger igjen i bebyggesonen i 

Ås kommune. Tiltaket vil medføre inngrep i en av få resterende store skoger i bebyggelsessonen. Skogområdene i Ås er gjenstand for 

en samlet belastning, og følgelig er konsekvensgraden satt relativt strengt jf. § 10 om samlet belastning. Det legges til grunn at 

tiltakshaver etterfølger prinsippene i naturmangfoldloven §§ 11 og 12 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

og at det benyttes miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Dette er særlig med tanke på graving i områdene rundt forskriftseikene og 

skadereduserende tiltak for salamander. Dette inkluderer også konsekvensreduserende tiltak for å redusere risiko for spredning av 

fremmede arter til/fra området under anleggsfasen. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og formål 

I forbindelse med detaljregulering av Vollskogen i Ås kommune har Norconsult blitt engasjert for å 

gjennomføre en utredning av naturmangfold i planområdet. Denne rapporten omfatter en vurdering av 

naturverdiene i planområdet og utbyggingens mulige virkninger for disse. Det gis også forslag til 

skadereduserende tiltak som vil kunne redusere negative virkninger. Avslutningsvis belyses forholdet til 

naturmangfoldloven kapittel ll. 

1.2 Utredningsområde 

Utredningsområdet inkluderer både planområdet og influensområdet. Planområde er det arealet som blir 

direkte berørt av tiltaket i form av arealbeslag eller andre inngripende tiltak. Influensområdet defineres som 

det samlede arealet der det kan forventes å forekomme naturverdier som kan påvirkes av tiltaket. Hele 

Vollskogen inngår som influensområde for å fange opp eventuelle leveområder/økologiske 

funksjonsområder for mer arealkrevende arter som kan påvirkes av tiltaket. For detaljregulering av 

Vollskogen gjelder dette i særlig grad vilt. Både kartleggingen og vurdering av virkninger er gjort for hele 

utredningsområdet.  

1.3 Tiltaksbeskrivelse 

I detaljreguleringen er det planlagt inntil 290 boenheter i Vollskogen med to adkomstveier (Figur 1). 

Hovedadkomstvei for biler vil være veien fra Nedre Pentagon vei. Den andre adkomstveien kommer fra 

Vollveien og er skolevei mot Brønnerud. Mot Kjerringjordet i nord er det satt av et grøntområde som er minst 

25 meter bredt. Fra den nye regulerte veien til den etablerte salamanderdammen ved Kilehagen, øst i 

planområdet, er det omtrent 50 meter. Videre sørover langs veien vil det være et belte med grøntområde 

som er minst 15 meter bredt mellom vei og jordet, som ender opp i et grøntområde.  Det skal også være en 

grønnkorridor gjennom boligfeltet som knytter sammen området i nord og sør. Dette grøntdraget vil være 

mer naturlig, mens grøntdraget langs veien vil i større grad være bearbeidet. Det vil også bli en åpen 

vannvei i denne grønnkorridoren som følger veien. Øst i planområdet vil det også bli tilrettelagt for fuktdrag 

fra Nedre Pentagonvei, forbi parkeringsplassen til Nedre Pentagon og til den nylige etablerte 

salamanderdammen ved Kilehagen.  I det resterende arealet av Vollskogen (helt sør og vest) som ikke blir 

direkte berørt av boligutbyggelsen, vil det tilrettelegges for noe friluftsliv. 
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Figur 1: Bildet viser illustrasjonsplanen (02.06.2021) over planområdet. Område for delingsfunksjoner vil også bli regulert inn i planen nordøst i planområdet og det vil bli tilrettelagt for friluftsliv i 
skogen i sør og vest. 
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2 Metode og kunnskapsgrunnlag 

2.1 Uteredningsmetodikk for vurdering av verdi, virkning og konsekvens 

Vurdering av verdi, virkninger og konsekvens for naturmangfoldet er basert på Statens vegvesen Håndbok 

V712 om utredning av teamaet naturmiljø. Naturmiljø defineres der som: «Tema naturmiljø omhandler 

naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyr og planters levegrunnlag, samt geologiske 

elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle terrestriske (landjorda), limnologiske (ferskvann) og marine 

forekomster (brakkvann og saltvann), og biologisk mangfold knyttet til disse.»  

Metoden har følgende hovedelementer: 

- Beskrivelse av karakteristiske trekk i området 

- Verdisetting 

- Vurdering av virkning på verdier i området 

- Vurdering av konsekvens av tiltaket 

Verdsetting gjøres i forhold til kriteriene satt opp i Tabell 1.  

Tabell 1: Verdisetting av naturmangfold. Kilde: Statens vegvesen Håndbok V712 - Konsekvensanalyser (2018). 
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Vurdering av effekt/omfang gjøres etter Tabell 2, mens vurdering av konsekvens gjøres med utgangspunkt i 

«konsekvensvifta» vist i Tabell 3 og kriteriene for fastsettelse av konsekvens i Tabell 4. Vurderingen av 

konsekvenser for utbyggingsalternativet sammenliknes opp mot null-alternativet, altså virkningene av at 

utbyggingen av Vollskogen ikke gjennomføres og at dagens bruk fortsetter slik den er nå (dagens situasjon). 

Tabell 2: Veiledning for vurdering av påvirkning av fagtema naturmangfold. Kilde: Statens vegvesen Håndbok V712 - 
Konsekvensanalyser (2018). 

 

Tabell 3: Konsekvensvifta og skala for konsekvensgrader. Kilde: Statens vegvesen Håndbok V712 - 
Konsekvensanalyser (2018). 
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Tabell 4: Kriterier for fastsettelse av konsekvens for tiltaket. 

 

Det henvises til Vegdirektoratets Håndbok V712 for mer detaljert metodebeskrivelse. 

2.2 Eksisterende informasjon og feltregistrering 

Eksisterende informasjon om utredningsområdet ble innhentet fra nasjonale databaser (Tabell 5). Det ble også 

utført en supplerende feltkartlegging og verdivurdering etter Miljødirektoratets kartleggingsinstruks som basere 

seg på Natur i Norge-metodikken (NiN), den 27.08.2020. For store gamle trær ble DN-håndbok 13 brukt for å 

fange opp naturverdiene og verdivurderingen. Feltkartleggingen ble utført av naturforvalter Sylvia Stolsmo. 

Det ble også sett etter vilt og dyrespor for å vurdere hvilken funksjon området kan ha for blant annet dyrelivet. 

Norsk rødliste 2015 (Henriksen & Hilmo, 2015) er benyttet for kategorisering av truede og sårbare arter, mens 

Fremmedartslista 2018 (Artsdatabanken, 2018) er benyttet for kategorisering av fremmede arter. 

Tabell 5: Oversikt over nasjonale digitale databaser benyttet i utredningen. 

Data Beskrivelse Kilde Link 

Naturtyper Kart over naturtyper 

med faktaark 

Naturbase kart.naturbase.no 

Geologiske forekomster Berggrunn, 

løsmasser og 

geosteder 

Norges Geologiske 

Undersøkelser (NGU) 

geo.ngu.no/kart/berggrunn/ 

Vilt Kart med 

artsregistreringer 

 

Kart med registrering 

over fallvilt 

Artsdatabanken 

 

 

Hjorteviltregisteret 

artskart.artsdatabanken.no/app 

 

 

hjorteviltregisteret.no/FallviltInnsyn 

Arter av nasjonal 

forvaltningsinteresse 

Rødlistede arter og 

fremmede arter  

Artsdatabanken artskart.artsdatabanken.no/app 

Historiske flyfoto Flyfotoserie som går 

bakover i tid 

Finn Kart kart.finn.no 
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2.3 Forholdet til naturmangfoldloven kap. ll 

Formålet til naturmangfoldloven er å ta vare på naturen ved bærekraftig bruk og vern (jf. §1). 

Naturmangfoldloven § 7 legger §§ 8-12 til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet ved 

forvaltning av fast eiendom. Krav til kunnskapsgrunnlaget, føre-var-prinsippet, den samlede belastningen, 

kostander ved miljøforringelser, og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder fremkommer av §§ 8-12. 

Denne rapporten (kapittel 6) vurderer om kravene i §§ 8-12 er fulgt eller om det bør settes krav til 

skadereduserende tiltak for å innfri kravene.  
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3 Terrestrisk naturmiljø og verdier i planområdet 

3.1 Områdebeskrivelse 

Vollskogen ligger i et kulturlandskap der det er sparsomt med skog, og selve Vollskogen er omkranset av 
jorder og boligfelt. Skogen har trolig opprinnelig vært en sumpskog, men store deler har etter flere år med 
omfattende grøfting gått over til å bli plantet produksjonsskog. Skogen består derfor i hovedsak av plantet 
produksjonsskog. Fra historiske flyfoto kan en også se at deler av området tidligere har vært dyrket. I dag er 
det gran som dominerer, og noen steder er skogen tettvokst med unge grantrær. Det er også innslag av 
eksempelvis bjørk, rogn, osp og selje. Det er også hogstflater der det er oppslag av unge trær av bjørk og 
rogn. Skogen er frisk, og det går flere grøfter gjennom skogen. Arter som blåbær, gjøksyre, hårfrytle, 
maiblom, skogsalat, gullris, skogstjerneblom, fugletelg og skogstjerne er vanlige. Litt mer kalkkrevende arter 
som hengeving, krossved, firblad, fredløs og tysbast forekommer veldig lokalt, nord i skogkanten mot 
Kjerringjordet. Skogen er gjennominfisert av fremmedarten rødhyll.  
 

3.2 Berggrunn og løsmasser 

Berggrunnen i området består av granittisk øyegneis. Gneis anses som en næringsfattig bergart da den har 

en normal forvitring og vil dermed ikke gi grunnlag for noe spesielt krevende naturtyper. Området har lite bart 

fjell og det er en del løsmasser over berggrunnen. Disse løsmassene består i hovedsak av hav- og 

fjordavsetning avsetninger, noe randmorene og marin strandavsetning (Figur 2). Både hav- og 

fjordavsetninger og marin strandavsetning kan gi gode vekstvilkår.  

 

Figur 2: Løsmassekartet viser at utredningsområdet består i hovedsak av hav- og fjordavsetninger (lys blå), med innslag 

av marine strandavsetninger (mørk blå) og randmoreren (grønn) i nord. 
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3.3 Naturtyper 

Kartet under viser en oversikt over naturverdier i utredningsområdet (Figur 2).  

 

Figur 3: Oversikt over naturverdier i området. Grønt er naturtyper, blått er ulike viltregistreringer og gult er 
enkeltforekomster av rødlistede arter. 
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 Rik gransumpskog 

Helt sørøst i Vollskogen i influensområdet ble det registrert en naturtype, Rik gransumpskog (Figur 4). Dette 

er en sterkt truet naturtype (EN) med sentral økosystemfunksjon. Basert på kriterier fra Miljødirektoratets 

kartleggingsinstruks vurderes tilstanden og naturmangfoldet som følgende: 

 

Tilstanden vurderes som dårlig da deler har blitt grøftet og skogen er yngre produksjonsskog (hogstklasse 

3). Det er også en nokså svak effekt av fremmedarter, særlig rødhyll.  

Naturmangfoldet vurderes som lite siden det er lite liggende død ved, få habitatspesifikke arter, og arealet 

anses som lite siden det er på litt under 4 dekar. Vanlige arter i lokaliteten er enghumleblom, gjøksyre, 

mjødurt, skogsnelle, hestehov og myrtistel. Det ble ikke observert rødlistede arter ved 

kartleggingstidspunktet.  

Dårlig tilstand og lite naturmangfold gir samlet sett en lav lokalitetskvalitet.  

 

 

Figur 4: Rik gransumpskog med unge grantrær. 
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 Hule eiker – utvalgt naturtype 

Det ble registrert to hule eiker i utredningsområdet.  

Litt vest for Østre Voll ble det registret en eik som innfrir kravene til utvalgt naturtype etter Forskrift om 

utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (Figur 5). Etter kriterier fra Miljødirektoratets 

kartleggingsinstruks vurderes tilstanden som god siden eika står fritt i åkerkant og det er god solinnstråling. 

Eika står inntil en skogsbilvei. Naturmangfoldet vurderes som moderat siden eika har en omkrets på ca. 270 

cm og små barksprekker. Det er ingen tegn til synlige hulheter. God tilstand og moderat naturmangfold gir 

samlet sett en høy lokalitetskvalitet. Etter kriterier fra DN-håndbok 13 skårer eika moderat på størrelse og 

sprekkebark, høyt på landskapsøkologi, og lavt på hulhet og rødlistede arter. Samlet sett vurderes eika som 

viktig (B-verdi).  

Det ble også registrert en eik ved Østre Voll som innfrir kravene til utvalgt naturtype etter Forskrift om 

utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven. Etter kriterier fra Miljødirektoratets kartleggingsinstruks 

vurderes tilstanden som god siden eika står fritt i hage og det er god solinnstråling. Naturmangfoldet 

vurderes som moderat siden eika har en omkrets på omtrent 250 cm. Barksprekkene er opptil 1,5 cm dype. 

Det er ingen tegn til synlige hulheter. God tilstand og moderat naturmangfold gir samlet sett en høy 

lokalitetskvalitet. Etter kriterier fra DN-håndbok 13 skårer eika moderat på størrelse og høyt på 

landskapsøkologi. Den skårer lavt for hulhet, rødlistede arter og sprekkebark. Samlet sett vurderes eika som 

lokalt viktig (B-verdi).  

Samlet sett vurderes begge eikene til å ha svært stor verdi siden de også er en utvalgt naturtype. 

   

Figur 5: Bildet til venstre viser forskriftseika vest for Østre Voll, mens bildet til høyre viser forskriftseika som står i hagen 
ved Østre Voll. 
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 Store gamle asketrær (VU) 

Ved Vollveien 16 ble det registrert flere store gamle trær av ask. Ask er en rødlistet art kategorisert som truet 

(VU) på grunn av sterk bestandsreduksjon grunnet askeskuddsyken. Alle asketrærne som ble registrert er 

livskraftige (Figur 6) og har dermed stor betydning for naturmangfoldet. Trærne som står lengre inn på 

tomten møter inngangskriteriene etter DN-håndbok 13 for naturtypen Store gamle trær da de på øyemål er 

større enn 200 cm i omkrets, og trolig mindre enn 240 cm. Disse askene skårer høyt på kriteriet 

landskapsøkologi, men trolig lavt på størrelse, hulhet, sprekkebark og rødlistede arter. Samlet sett vurderes 

disse til å være lokalt viktige (C-verdi). Asken som står nærmest Vollveien ser ikke ut til å være stor nok i 

omkrets til nå inngangskriteriet for naturtypen Store game trær, men er et viktig for rekrutteringa av store 

gamle trær av ask i området.  

 

Figur 6: Vitale asketrær (VU) ble registrert ved Vollveien 16. Asketreet markert med rød pil er den som står nærmest 

Vollveien og er trolig under 200 cm i omkrets. Bildet til høyre viser asketreet som står lengst sør. 
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Det ble også registrert en ask øst for Østre Voll som står i gjengrodd innmark (Figur 7). Denne deler seg i 

flere stammer under brysthøyde (1,3 meter over bakken). Denne skårer høyt på landskapsøkologi og trolig 

lav på størrelse, hulhet, sprekkebark og rødlistede arter. Samlet sett vurderes den til å være lokalt viktig (C-

verdi). 

 

Figur 7: Et asketre (VU) ble også registrert litt øst for Østre voll. Asketreet står i gjengrodd innmark. 

 

Asketrærne vurderes samlet sett til å ha stor verdi siden de er en sårbar art (VU) på rødlista. 
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 Store gamle spisslønn 

Av andre store gamle trær i utredningsområdet ble det også registrert en spisslønn. Denne har en omkrets 

omkring 200 cm og begynnende hulhet ved basis (Figur 8). Etter kriteriene fra DN-håndbok 13 skårer 

spisslønnen lavt på størrelse, rødlistede arter, sprekkebark og landskapsøkologi, men moderat på hulhet. 

Spisslønnen vurderes derfor som lokalt viktig (C-verdi) og har dermed noe verdi.  

 

Figur 8: En stor vital spisslønn med begynnende hulhet ved basis. 

 Rødlistede arter 

Av rødlistede arter er det tidligere registrert bakkemaure og skogpersille sør i Vollskogen. Bakkemaure er en 

nær truet art (NT) og ble registrert i 2004. Skogpersille er truet (VU) og ble registrert i 2015. De ble ikke 

gjenfunnet under befaring i 2020, men det utelukker likevel ikke at artene fremdeles kan finnes i området i 

dag. Fra historiske flyfoto har ikke området for funnstedet endret seg betydelig, noe som kan øke 

sannsynligheten for at artene fremdeles finnes i området. Området der bakkemaure og skogpersille er 

registrert vurderes derfor til å ha stor verdi. 
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3.4 Vilt 

Små- og storsalamander (NT) 

Ved dammen ved Nedre Pentagonvei har det vært registrert storsalamander (NT) og småsalamander fra 

2005 og 2010 (Figur 2 og Figur 9 ). Småsalamander ble også observert i 2011. Storsalamanderen er 

rødlistet som nært truet og årsaker som nevnes er utbygging, fylling av dammer og isolering. For 

salamanderen er det viktig å ha grøntområder i kort avstand fra dammen slik at de kan finne løv, røtter og 

hulrom å finne ly og overvintre. Andre amfibier som er registrert i tilknytning til dammen er nordpadde og 

buttsnutefrosk. Det har i nyere tid også blitt etablert en kompensasjonsdam for salamandere litt lengre 

sørover, vest for Kilehagen, som antas å være viktig for populasjonen av små- og storslamander i området, 

samt andre amfibier. 

Fugl 

Nordøst i Vollskogen har det tidligere hekket en gråhegrekoloni over mange år. Gråhegre er en art som er 

livskraftig og det er ikke knyttet noen bestemte begrensninger til denne arter. Den ble registrert i Artskart i 

2003, og registreringen begynner derfor å bli gammel. I en rapport fra 2011 er det vurdert at 

gråhegrekolonien er utgått på grunn av hogst rett sør og vest for kolonien (Biofokus, 2011). Det har i senere 

tid blitt observert enkelte gråhegrer rundt planområdet, men dette har ikke vært i tilknytning til hekkeaktivitet. 

Det ble heller ikke observert noen tegn til hekking av gråhegre under befaring i 2020. Det er derfor trolig at 

hekkelokaliteten for gråhegrekolonien er utgått.  

Over hele Vollskogen ble det i 2016 registrert gulspurv, som er en nært truet art (NT).  Gulspurven har 

leveområdet sitt i kulturlandskapet der den driver fødesøk i åpne landskap, men trenger skogholt og 

kantsoner for hekking og beskyttelse. Vollskogen er derfor et viktig habitat for gulspurv i området.  

Det er også registrert en rekke mer trivielle fuglearter og det er satt opp flere fuglekasser i skogen (Figur 9). 

Dette indikerer at vollskogen er viktig for nærviltet i området.  

Grevling 

Det ble funnet grevlinghi med flere innganger nordvest i Vollskogen (Figur 9). I tilknytning til grevlinghiet ble 

det også observert flere ferdselsårer for grevling i skogen i skråningen, flere innganger og groper hvor den 

gjør fra seg.  

Landskapsøkologiske funksjonsområder 

Ås kommune er i gang med å utarbeide en overordnet plan for grønn infrastruktur i kommunen. Vollskogen 

har i dette prosjektet fått skår 2 på verdi. Skår 2 på verdi innebærer at lokaliteten er en «viktig grønn 

infrastruktur som opprettholder kritiske sesongtrekk for hjortevilt eller rødlistede arter» (viktig grønnkorridor) 

og er et «viktig delområde som er stort nok til å opprettholde noenlunde intakte leveområder for arter. Viktige 

områder for «nær-vilt» i tilknytning til bebyggelse» (kjerneområde). Begrunnelsen for at lokaliteten får skår 2 

er dermed at «området vurderes å være et viktig økologisk funksjonsområde for vanlig forekommende 

viltarter (fugl, rådyr og småpattedyr) i denne delen av kommunen.». Fra Hjorteviltregisteret har fallvilt av 

rådyr blitt registrert i området rundt Vollskogen. Dette sammen med observerte liggegroper fra rådyr under 

feltbefaringen i 2020, indikerer at Vollskogen blir aktivt brukt av rådyr i området.  

 

Siden utredningsområdet fungerer som et viktig økologisk funksjonsområde for to nær truede arter og er 

stort nok til å opprettholde levedyktige bestander av «nær-vilt» vurderes utredningsområdet til å ha middels 

verdi for vilt. 
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Figur 9: Det er knyttet en del vilt til Vollskogen. Øverst til venstre er et av flere innganger til et grevlinghi. Det er også satt 
opp en del fuglekasser rundt omkring i skogen (øverst til høyre). Hodeskalle av noe småvilt er vist nede til venstre. Bildet 

nede til høyre viser salamanderdammen ved Pentagon.  
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3.5 Fremmede arter 

Det ble registrert en rekke fremmede arter i utredningsområdet. Særlig rødhyll (SE) hadde en dominerende 

utbredelse i hele Vollskogen og noe langs veikanten mot Pentagon (Figur 10). Arter som kanadagullris (SE), 

nattlys (LO), gravbergknapp (SE), rynkerose (SE), kjempebjørnekjeks og hvitsteinskløver (SE) ble i 

hovedsak funnet langs veikantene ved Pentagon.  

 

Figur 10: Her er det en "skog" av rødhyll (SE). Bildet viser hvor dominerende den fremmede arten rødhyll har blitt flere 
steder i utredningsområdet. 
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4 Vurdering av virkninger og skadereduserende tiltak 

4.1 Null-alternativet 

Null-alternativet innebærer at dagens påvirkning på naturmangfold i utredningsområdet fortsetter som før. 

Området består i hovedsak av kulturskog og brukes som friluftsområde. Dagens bruk vil i stor grad ikke 

påvirke naturverdiene i området og påvirkningen vurderes som ubetydelig. 

4.2 Naturtyper 

 Rik gransumpskog 

Naturtypen rik gransumpskog blir ikke direkte berørt av tiltaket, men kan bli påvirket hvis vannforholdene 

endres. Virkningsgraden vurderes i utgangspunktet til ubetydelig, men om vannstanden endres slik at det 

får betydelig påvirkning for naturtypen vurderes virkningsgraden til å bli høyere. For store endringer i 

vannstanden kan gi negative virkninger på naturtypen noe som vil kunne gi grunnlag for innsigelse fra 

miljøforvaltningen jf. rundskriv T2/16 fra Klima- og miljødepartementet. Som skadereduserende tiltak bør en 

unngå å endre vannstanden i området. I reguleringsplanen er det lagt inn at noen av de naturlige vannveiene 

vil være åpne. Den åpne vannveien i grønnkorridoren fra nord til sør, samt det hellingsgraden for det 

naturlige vannsiget, ser ut til å kunne bidra til å opprettholde stabile vannforhold for naturtypen. Det bør 

derfor påses at det naturlige vannsiget får renne fritt ned til naturtypen og ikke bli blokkert av veien i sør.  

 Hule eiker 

Av eiketrærne er det bare eika øst for Østre Voll som kan bli direkte berørt av tiltaket da det skal legges vei 

forbi denne. Denne vegtraseen er lagt slik at den svinger utenom eika. Som skadereduserende tiltak bør det 

likevel påse under anleggsfasen at gravearbeid ikke blir utført i rotsonen, eller at tyngre gjenstander av 

materielaer, masser, maskiner eller andre tunge objekter blir lagret under eika i rotsonen. Dette kan skade 

røttene og kan på sikt svekke eika og redusere levetiden. Under anleggsfasen bør det settes opp en 

sikringssone med gjerder rundt eika, og det bør videre utarbeides en plan for kjøreveier og lagringsplasser for 

materiell og utstyrt for å unngå unødig slitasje, forurensing og komprimering av rotsonen til eika. Ved graving 

i rotsonen bør arborist være til stede og påse at røtter tilhørende forskritseika kuttes riktig.  

Virkningsgraden vurderes først og fremst som ubetydelig, men kan vurderes til forringet om det ikke tas 

hensyn til rotsystemet for eika under anleggsfasen.  

 Store gamle trær av ask 

Siden ask er en sårbar art (VU) og de fleste trærne var store nok til å innfri kravet som naturtypen Store 

gamle trær etter DN-håndbok 13 bør disse hensyntas i anleggsfasen. Det er to trær som blir direkte berørt av 

tiltaket der det er planlagt gang- og sykkelvei ved Østre Voll. I sonen nær de største asketrærne bør arborist 

være med under gravearbeid og påse at røtter i tilknytning askene kuttes riktig. Det ene asketreet som er 

mindre enn inngangskriteriet for Store gamle trær og som står nærmes Vollveien ser ut til å bli fjernet når det 

legges vei. Siden dette asketreet ikke var stort nok til å inngå i naturtypen Store gamle trær settes 

virkningene av tiltaket på asketrærne til å bare være noe forringende.  

 Store gamle trær av spisslønn 

Spisslønnen vil ikke bli direkte eller indirekte berørt av tiltaket og tiltaket vil føre til ubetydelige endringer for 

denne. 
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 Rødlistede arter 

De rødlistede artene bakkemaure (NT) og skogpersille (VU) blir ikke direkte berørt av tiltaket og \ 

virkningsgraden vurderes derfor til ubetydelig.  

4.3 Vilt 

Salamander og amfibier 

Utredningsområdet har ikke blitt grundig undersøkt for hvilke deler av Vollskogen som er viktigst som 

økologisk funksjonsområde for salamander, men det er høyst sannsynlig å tro at i hvert fall de nærmeste 

områdene er i bruk. I dag er det allerede boliger (Kilehagen) tett opp mot salamanderammen. Å bygge 

boliger og vei på den andre siden vil trolig ha negative virkninger for salamander, til tross for at det i 

planskissen er lagt inn et belte for grøntarealer langs boligområdet. Dette fordi nærliggende arealer går tapt, 

dammen omringes av boligfelt (dammen isoleres) og det blir mer aktivitet rundt dammen. Dette er et problem 

fordi det trolig kommer ringvirkninger slik som at overvintringsmuligheter i hulrom under røtter, kvister og blad 

kan reduseres betraktelig da det blir mer plen og mer «ryddig».  

Som skadereduserende tiltak for å ivareta små- og storsalamander bør det ikke bygges for tett opp til 

salamanderdammen og området som står igjen bør bestå av naturlig vegetasjon. Dette er også gunstig for 

andre amfibier. Et annet skadereduserende tiltak som kan gi økt naturmangfold er å etablere en ny 

salamanderdam og sikre vandringsmuligheter til den eksisterende dammen.  

Videre er det planlagt at det skal være et grønt fuktdrag mellom parkeringen til Nedre Pentagon og 

boligfeltet, som vil ligge på minst 5 meter. Det vil også være åpen vannvei fra parkeringen til Nedre 

Pentagon og forbi den etablerte salamanderdammen utenfor Kilehagen. Åpne vannveier og fuktdrag er 

positivt da det vil bidra til å opprettholde en vandringsvei mellom dammen ved Nedre Pentagonvei og 

dammen ved Kilehagen, siden salamanderen og andre amfibier trenger fuktige områder som vandringsveier 

for å bevege seg i terrenget.  

«Nær-vilt» 

Det er også lagt inn en kantsone i nord med en bredde på minst 25 meter og i vest på ca. 100 meter, noe 

som gjør at tiltaket også i noen grad hensyntar «nær-vilt» som rådyr, grevling, gulspurv og andre vanlige 

fuglearter og småviltarter. 

På den andre siden vil detaljreguleringsplanen for Vollskogen medføre inngrep i en av få relativt store skoger 

i bebyggelsessonen i Ås kommune. Mellom 60-65 % av skogen vil bli direkte berørt og skogsareal vil gå tapt 

til fordel for ny boligbebyggelse. Det er sannsynlig at inngrepet vil medføre at områdets verdi for vilt (rådyr, 

grevling, fugler, amfibier osv.) i det landskapsøkologiske perspektivet vil falle bort. Det resterende 

skogarealet vil også bli påvirket av støy, lysforurensning og forstyrrelser fra bebyggelsen. Virkningene av 

tiltaket vurderes derfor å føre til sterk forringelse av (vurderingen ligger i nedre del av denne 

virkningskategorien) naturverdiene for vilt.  

Lysforurensning vil kunne endre konkurranseforhold mellom arter, forstyrre vandrings- og adferdsmønstre, 

hekketider og døgnrytme, mens støy vil kunne føre til redusert bruk av området. For å redusere 

skadeomfanget av lysforurensning vil tiltak som å begrense lysbruken til å bare belyse de ønskede 

områdene (skjerme de omkringliggende områdene), samt å slå av lysene i en periode på natten (f.eks fra kl 

23.00 til kl 06.00) være nyttige. Man kan også dimme lyset når det ikke er behov for det (endre 

lysintensiteten).  
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4.4 Andre generelle tiltak for å øke naturmangfoldet 

Å ta vare på stedegne trær, som for eksempel eiketrær og andre løvtrær innimellom bolighusene kan være 

et tiltak for å øke naturmangfoldet. Det bør før utbygging utføres en befaring der man merker trær som skal 

stå igjen og tas vare på under anleggsfasen. For flere forslag til tiltak som kan bidra til økt naturmangfold i 

planområdet se notatet «Tiltak for økt naturmangfold i Vollsgkoen».   

4.5 Fremmede arter 

Under anleggsfasen bør det på sees at maskiner som brukes i prosjektet og masser som tilføres ikke er infisert 

med fremmede arter, og at maskiner og redskapene vaskes før og etter bruk for å minimere risikoen for 

introduksjon av nye og spredning av fremmede arter til/fra planområdet. Det bør derfor utarbeides en 

risikovurdering og en arbeidsbeskrivelse ved håndtering av infiserte masser som eventuelt brukes i det nye 

området for å sikre at forskriften om fremmede arter overholdes. 



VOLLSKOGEN DETALJREGULERING 

 
Fagrapport naturmangfold 
Oppdragsnr.: 5206250   Dokumentnr.: 03   Versjon: J03 

  

2021-06-11  |  Side 25 av 28  

5 Oppsummering av verdi, virkninger og konsekvens 

Verdiene i området vurderes fra noe til svært stor. Tabell 6 oppsummerer verdi, virkningsgrad og 

konsekvensgrad for de ulike deltemaene/delområdene.  

Tabell 6: Tabellen gir en samlet oversikt over verdi, virkningsgrad og konsekvensgrad av tiltaket på de ulike 
naturverdiene i utredningsområdet. 

Naturverdier i 

utredningsområdet 

Verdi Virkning Konsekvensgrad 

for deltema 

Rik gransumpskog Middels Ubetydelig / noe forringet 0 / - 

Hule eiker Svært stor Noe forringet - 

Store gamle trær av ask (VU) Stor Noe forringet - 

Store gamle trær av spisslønn Noe Ubetydelig 0 

Bakkemaure (NT) Noe Ubetydelig 0 

Vilt Middels Sterkt forringet -- / --- 

 

Samlet vurderes det at tiltaket vil medføre middels negativ konsekvens som innebærer en betydelig 

miljøskade (--) for naturmangfoldet dersom utbyggingen blir gjennomført (Tabell 7). For null-alternativet 

vurderes konsekvensen til å bli ubetydelig.  

Tabell 7: Sammenstilling av konsekvensgrader for null-alternativet og utbyggingsalternativet, til samlet konsekvens. 

Naturverdier i utredningsområdet Null-alternativet Utbygging 

Rik gransumpskog 0 0/- 

Hule eiker 0 - 

Store gamle trær av ask (VU) 0 - 

Store gamle trær av spisslønn 0 0 

Bakkemaure (NT) 0 0 

Vilt 0 --/--- 

Samlet konsekvens Ubetydelig konsekvens (0) Middels negativ konsekvens (--) 

Rangering 1 2 

Forklaring til rangering Ingen endring i miljøtilstand Alternativet fører til størst 

konsekvensgrad med betydelig 

miljøskade for vilt i et 

landskapsøkologisk perspektiv. 

Det er også noe miljøskade for 

asketrærne.  
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6 Vurdering av naturmangfoldloven kap. II, §§ 8-12 

Kunnskapsgrunnlaget omfatter eksisterende data hentet fra Naturbase, Artskart og NGU, samt data 

innhentet i forbindelse med kartlegging i felt. Tidspunktet for kartleggingen anses for å være godt innenfor 

kartleggingssesongen. Kartleggingen, sammen med de tidligere registreringene, gjør at 

kunnskapsgrunnlaget vurderes som rimelig i forhold til tiltakets omfang for å utrede hvilke naturverdier det er 

i området, jfr. naturmangfoldloven § 8.  Videre vurderes det at det også er lite sannsynlig at store 

naturverdier ikke har blitt registrert. 

 

Når det kommer til kunnskapsgrunnlaget for vurdering av hvilke virkninger tiltaket vil ha for viltverdiene i 

Vollskogen hefter det en del usikkerhet. Ofte finnes det en kritisk grense for hvor små skoger kan bli før 

enkelte arter takker for seg. Hva denne grensen er vet vi lite om. Det er også en del usikkerhet knyttet til 

hvilke virkninger lysforurensningen i dette tilfelle vil føre til da det på nåværende tidspunkt ikke foreligger en 

detaljert lysplan for utredningsområdet. Det er også sparsomt med dokumentert erfaringsgrunnlag fra 

tidligere prosjekter når det gjelder dyre- og fuglearters respons på og mulig tilvenning til støy. For disse 

vurderingene av konsekvens er føre-var-prinsippet etter § 9 lagt til grunn og konsekvensgraden har derfor 

blitt satt noe opp. Det er få store skoger igjen i bebyggesonen i Ås kommune, og disse er utsatt for bit-for-bit-

nedbygging. Tiltaket vil medføre inngrep i en av få resterende store skoger i bebyggelsessonen. 

Skogområdene i Ås er gjenstand for en samlet belastning, og følgelig er konsekvensgraden satt relativt 

strengt jf. § 10 om samlet belastning. 

Det legges til grunn at tiltakshaver etterfølger prinsippene i naturmangfoldloven §§ 11 og 12 om at 

kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og at det benyttes miljøforsvarlige teknikker og 

driftsmetoder. Dette er særlig med tanke på graving i områdene rundt forskriftseikene og skadereduserende 

tiltak for salamander. Dette inkluderer også konsekvensreduserende tiltak for å redusere risiko for spredning 

av fremmede arter til/fra området under anleggsfasen. 
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APPENDIX 

I Tiltak for økt naturmangold i Vollskogen 
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Til: Vollskogen AS via Rambøll v/ Julian Bødtker Ghansah 

Fra: Norconsult v/ Sylvia Stolsmo 

Dato 2021-04-13 

 Tiltak for økt naturmangfold i Vollskogen 

Bakgrunn 

Hovedutvalget for teknikk og plan vedtok 9.desember en tilleggsutredning av naturmangfold ved 

fastsetting av planprogrammet. Tilleggsutredningen lyders om følgende: «Hvordan planen legger 

opp til å oppnå et økt mangfold av naturtyper og arter innenfor planområdet, herunder bosteder for 

arter som kan hjelpes av slike tilpasninger.» Dette notatet kommer med forslag til tiltak for å oppnå 

økt naturmangfold i planområdet for Vollskogen. 

Områdebeskrivelse 

Skogen har trolig opprinnelig vært en sumpskog, men store deler har etter flere år med omfattende grøfting 

gått over til å bli plantet produksjonsskog. Skogen består derfor i hovedsak av plantet produksjonsskog. Fra 

historiske flyfoto kan en også se at deler av området tidligere har vært dyrket. I dag er det gran som 

dominerer, og noen steder er skogen tettvokst med unge grantrær. Det er også innslag av eksempelvis 

bjørk, rogn, osp og selje. Det er også hogstflater der det er oppslag av unge trær av bjørk og rogn. Skogen 

er frisk, og det går flere grøfter gjennom skogen. Arter som blåbær, gjøksyre, hårfrytle, maiblom, skogsalat, 

gullris, skogstjerneblom, fugletelg og skogstjerne er vanlige. Litt mer kalkkrevende arter som hengeving, 

krossved, firblad, fredløs og tysbast forekommer veldig lokalt, nord i skogkanten mot Kjerringjordet. Skogen 

er gjennominfisert av fremmedarten rødhyll. 

Skjøtsel og hogsttiltak 

Fleraldret skog og skog med ulike treslag vil være positivt for naturmangfoldet. For å øke naturmangfoldet i 

Vollskogen bør monokulturene med gran brytes opp. Dette kan gjøres ved tynning eller småflatehogst, 

gjerne i kombinasjon. Større løvtrær bør stå igjen. Dette vil på sikt kunne øke andelen løvtrær i området, 

samt føre til mer undervegetasjon da lystilgangen økes.  

Eldre granskog som har stått tett er veldig ustabil, og kraftig tynning for å oppnå en flersjiktet skog i disse 

områdene kan medføre fare for store mengder vindfall og skogen kan kollapse. Skånsom plukkhogst kan da 

være et alternativ for å oppnå en flersjiktet skog i disse områdene. 

For å oppnå ønsket resultat er det viktig at det utarbeides en mer detaljert skjøtselsplan som tar stilling til 

hvor kraftig tynning/hogst som er hensiktsmessig for Vollskogen. Det må også understrekes at å endre 

artssammensetningen i en skog vil ta tid og det kan være vanskelig å oppnå ønsket resultat.  

La eiketrær og andre store løvtrær stå igjen til uteareal til boligfeltet. Disse trærne bør blinkes ut før 

utbygging slik at de kan blir hensyntatt i anleggsfasen.  
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Trekirkegård 

Det er lite død ved i området. Siden død ved er viktig for insekter og sopp kan det være aktuelt å øke 

mengden død ved. Dette kan gjøres ved at større trær som blir hogd grunnet utbygging eller tynning i 

skogen blir lagt på egnede steder. Det anbefales da at trestokkene ligger enkeltvis og/eller i mindre klynger. 

Det bør gjøres en vurdering av hvilke trær som er aktuelle for utlegging i terrenget som død ved. Det kan 

være hensiktsmessig å velge trær i ulike alder, av ulike treslag og som er i ulik nedbrytningsfase for å øke 

mangfoldet i død ved.     

Restaurering   

Vollskogen har trolig vært en sumpskog og det ble også registrert en sumpskog sørøst i Vollskogen. Et tiltak 

for å legge til rette for økt mangfold av naturtyper kan være å tette noen av grøftene og la skogen utvikle seg 

fritt. Over tid kan det da utvikle seg sumpskog. Intakte/restaurerte sumpskoger vil kunne bidra til å regulere 

overvann da sumpskog har en flomdempende effekt. I likhet med å åpne de naturlige bakkedragene (åpne 

vannveier) vil en sumpskog kunne øke biomangfoldet ved at tilgangen til vann for nærvilt og amfibier øker. 

Sumpskog har også et naturlig innslag av død ved, da den har en selvtynnende effekt. Død ved er igjen 

viktig for insekter og sopp.  

Det anbefales at grøftene i sør restaureres da dette området ligger i tilknytning til en allerede eksisterende 

sumpskog. En mer detaljert tiltaksplan bør utarbeides der man går grundigere til verks for å finne områder 

som er egnet for restaurering. 

Bekjempe fremmede arter 

Som nevnt innledningsvis er Vollskogen gjennominfisert av rødhyll. Som regel anbefales det ikke å 

bekjempe arten da sannsynligheten for at den vil dukke opp igjen er stor siden den spres med fugl over 

lange avstander. Men i dette tilfellet er det etterspurt tiltak for å øke naturmangfoldet i Vollskogen, og å få 

vekk rødhyll ville vært gunstig for dette målet da den dominerer busksjiktet. For å bekjempe rødhyllen bør 

man kutte ned planten før den setter frø og sprøyte stubbene etterpå. Dette bør gjentas årlig til det har 

etablert seg annen vegetasjon.  

Generelle tiltak for vilt 

I dag er det satt opp en del fuglekasser rundt om i Vollskogen og det er knyttet en del vanlige fuglearter til 

skogen. Det vil derfor være potensial for å øke naturmangfoldet ved å sette opp fuglekasser. Disse må 

vedlikeholdes med jevne mellomrom for at tiltaket skal ha en langvarig effekt. Fuglekassene bør ha ulike 

størrelse og ulik hulldiameter. De bør også henges opp spredt.  

Det er også registrert flaggermus på campus til NMBU, så det vil være mulighet å henge opp 

flaggermuskasser på hus og trær. Da er det viktig at kassene henges opp slik at den får mest mulig direkte 

sollys for å øke sjansen for at den blir brukt. Kassene må ha minst 4 timer sol hver dag, henges opp så høyt 

som mulig over bakken og unngå hushjørner med vindtrekk. For mer informasjon om oppheng av 

flaggermuskasser se link: https://filer.zoologi.no/dokumenter/ee6efa914f545d9d1352631d197f7d37.pdf 

Det er også observert en del piggsvin i boligfeltet over Vollskogen, og kompostbinger som er åpne og 

tilgjengelig vil være gunstige for disse. Det finnes også egne pinnsvin-hus å få kjøpt for en billig penge. 

For salamander og andre amfibier bør man unngå å bygge tett opp mot den etablerte salamanderdammen 

og området som blir igjen bør bestå av naturlig vegetasjon. For å øke naturmangfoldet og sikre det man har 

kan man også etablere en ny salamanderdam med vandringsmulighet til den eksisterende. Det er også viktig 

https://filer.zoologi.no/dokumenter/ee6efa914f545d9d1352631d197f7d37.pdf
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å opprettholde den eksisterende vandringsveien mellom salamanderdammen ved Kilehagen og Pentagon. Å 

ha åpne vannveier er viktig for vilt, og da særlig amfibier slik som salamander, buttsnutefrosk og padde. 

Åpne vannveier som får renne naturlig, er viktig for tilsig og opprettholdelsen av vannstanden for naturtypen 

Rik gransumpskog som er registrert sørøst i Vollskogen.  

Andre tiltak for å bevare naturmangfoldet er å begrense lysforurensning. Dette kan gjøres ved bevisst 

planlegging av plassering av utelys slik at skogkanter og naturområder blir minst mulig opplyst. Det kan også 

være aktuelt å ha tidsbrytere på utebelysning slik at denne slås av i en periode på natten.  

Grønne tak og parsellhager er tiltak som også kan være med å øke naturmangfoldet da det kan bidra med 

økt andel av grønt areal i utredningsområdet. Grønne tak og parsellhager kan gi mat til pollinerende 

innsekter som bier og sommerfugler. Da anbefales det også at det plantes en del attraktive ville planter som 

prestekrage, engknoppurt, rødknapp, skogkløver, bergmynte, blåknapp, tiriltunge osv. Eksempler på 

attraktive hageplanter har man vårlyng, krokus, blomkarse, lavendel, storhjortetrøst og julerose. Her er det 

viktig å unngå å plante fremmede arter.  
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