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Referat: 
Miljøfaglig Utredning AS har kartlagt naturtyper, rødliste- og svartelistearter i 
planområde for ny reguleringsplan for førerhundskole på Norderås i Ås kommune. 
Ingen nye naturtyper ble registrert. Det ble registrert rødlistearter innenfor 
planområdet, samt  flere fremmede arter. Ved utbygging må det tas hensyn slik at 
ikke fremmede arter spres ved masseforflytning.  

Forsidebilde: Planområdet sett mot sørvest. Foto: Helge Fjeldstad 
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1 Innledning 
På oppdrag fra Øvre Romerike Prosjektering v Aksel Askeland har Miljøfaglig 
Utredning AS kartlagt rødlistede og fremmede arter i et planområde ved Norderås i ås 
kommune. Under følger oversikt over planområdet.  
 
 

 
 

Figur 1 Oversiktskart av planområdet ved Norderås. 
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Figur 2 Detaljkart av planområdet. (ØRP 2018) 

2 Metode 
Som tematisk grunnlag for verdivurderinger benyttes DN-håndbok 13 for kartlegging av 
prioriterte naturtyper (Direktoratet for Naturforvaltning 2007), samt forekomst av 
rødlistearter med grunnlag i Henriksen og Hilmo (2015) og rødlistede naturtyper etter 
Lindgaard & Henriksen (2011) og fremmede arter  i henhold til fremmedartslista 
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(https://www.artsdatabanken.no/fremmedearter). I tillegg til dette kommer eventuell 
relevant faglitteratur omkring arter og miljøer sin sårbarhet, egen kunnskap om deres 
utbredelse i regionen mv.  
 
Området ble oppsøkt den 26.06.2018. 
 

3 Naturmangfold 
 
Området ligger på marine avsetninger. Området består i dag av et brakklagt jorde i sør 
og et område benyttet til midlertidige gjødseldeponier mv. i nord. Spredt i området er en 
rekke fremmede arter.  
 

 
Figur 3 Sørvest i planområdet står det et par asketrær (VU) like utenfor 
plangrensa. Foto: Helge Fjeldstad 

4 Naturtyper 
 
Ingen naturtyper ble registrert i planområdet.   Det er heller  ingen registrerte naturtyper 
i Naturbase (Miljødirektoratet 2018). 
 

5 Rødlistearter 
Forekomst av rødlistearter er ofte et vesentlig kriterium for å verdsette en lokalitet. 
Gjeldende norske rødliste kom i 2015 (Henriksen & Hilmo 2015). Der er IUCNs 
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kriterium for rødlisting av arter (IUCN 2005) brukt i rødlistearbeidet, og dette har bl.a. 
ført til at en del arter med store forekomster, men med dokumentert tilbakegang, har 
blitt ført opp på rødlista. Rødlistekategoriene med rangering og forkortelser er (med 
engelsk navn i parentes) : 

RE – Regionalt utryddet (Regionally Extinct) 
CR – Kritisk truet (Critically Endangered)   
EN – Sterkt truet (Endangered) 
VU – Sårbar (Vulnerable) 
NT – Nær truet (Near Threatened) 
DD – Datamangel (Data Deficient) 

Ellers vises det til Henriksen & Hilmo (2015) for nærmere forklaring av inndeling, 
metoder og utvalg av arter for den norske rødlista. Der er det også kortfattet gjort rede 
for hva slags miljø artene lever i og viktige typer trusler. 
 
I området ble rødlistearten alm (VU)  registrert i kantsonen vest i planområdet. 
Rødlistearten ask (VU) ble registrert like utenfor plangrensa i sørvest.  
 

 
Figur 4 Gjødseldeponiet i nord med kantsone i bakgrunnen der rødlisterten alm 
(VU) vokser. Foto: Helge Fjeldstad 

6 Fremmede arter 
 
Norsk svarteliste for arter ble første gang presentert i 2007 (Gederaas m.fl. 2007). I den 
forbindelse ble det for første gang i Norge gjennomført en risikovurdering av fremmede 
arter, og i alt 217 av 2483 kjente fremmede organismer i Norge ble vurdert. I 2012 ble 
en ny svarteliste publisert (Gederaas m.fl. 2012) der en bruker en ny og oppdatert 
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metodikk for risikovurdering. I 2018 kom det ny og oppdatert fremmedartsliste 
(Artsdatabanken 2018b). Artene blir fordelt på fem kategorier: 

- SE – Svært høy risiko (Arter som har en sterk negativ effekt på norsk natur) 
- HI – Høy risiko (Arter med stor spredning, og med en viss økologisk effekt eller 

stor økologisk effekt med en avgrenset spredning) 
- PH – Potensielt høy risiko (Arter med svært avgrenset spredningsevne, men 

stor økologisk effekt – eller omvendt) 
- LO – Lav risiko (Arter med lav risiko har lav eller moderat spredning og middels 

til svake økologiske effekter) 
- NK – Ingen kjent risiko (Arter uten kjent spredning og ingen kjente økologiske 

effekter) 

 
 

 
Figur 5 Den fremmede arten parkslirekne (SE) vokser i jordekanten i sør. Foto: 
Helge Fjeldstad 

 

Tabell 1 Oversikt over registrerte fremmede arter i området 

Norsk navn Vitenskapelig navn Risiko 
kategori Forekomst 

Hagelupin Lupinus polyphyllus SE I sør 

Rynkerose Rosa rugosa SE Mot veg i øst 

Parkslirekne Reynoutria japonica SE I sør 

Syrin  Syringa vulgaris SE I sør 

Legesteinkløver Melilotus officinalis SE I nord 
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I området ble det registrert flere fremmede arter, jfr kart under.  
 

 
Figur 6 Kart med enkelte funn av fremmede og rødlistede arter i området.   
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