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FORORD 

Asplan Viak har vært engasjert av Follohus Eiendom AS for detaljregulering av boliger på Østre 
Solberg i Ås kommune. Erik Lundby og Stian Rogne har vært oppdragsgivers kontaktpersoner for 
oppdraget.   

Dette notatet beskriver naturgrunnlaget i planområdet og vurderer om det finnes spesielle 
naturverdier. Naturviter Rein Midteng har vært temaansvarlig og har gjort vurderingene som 
presenteres i dette notatet. 

 

Ås og Sandvika , 16.03.2018 

 

 

Jannicken Throndsen Rein Midteng 

Oppdragsleder Temaansvarlig 
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1 INNLEDNING 

Planområdet ligger ved Solbergveien på den sydøstre delen av Østre Solberg gård som ligger i Ås 
kommune, på grensen til Ski. I tillegg til å beskrive naturforholdene i området, vurderes visse 
paragrafer i Naturmangfoldloven. Behov for avbøtende tiltak er vurdert og funnet unødvendig.  

 

Figur 1. Lokalisering av planområdet. 

 

Figur 2.Planområdet viser arealet som har vært naturfaglig undersøkt. 
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1.1 NASJONALE MÅL OG RETNINGSLINJER 
 

1.2 Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldloven er gjeldende for all bruk av natur. Når det fattes et offentlig vedtak skal de 
miljørettslige prinsipper i denne legges til grunn for vedtaket. Det er særlig §§ 8-11 som i denne 
forbindelse er relevant og man er forpliktet til å redegjøre for hvordan de miljørettslige prinsippene 
for offentlig beslutningstaking i §§ 8-11 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp.  

I Naturmangfoldlovens §§ 8-11 heter det at:   

«§ 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.   

§ 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.»   

§ 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.   

§ 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.   

1.2.1 Kilder til kunnskap om naturverdier i området og usikkerhetsvurdering 

Vurderingen er basert på sjekk mot relevant informasjon på nettbaserte innsynsløsninger om 
henholdsvis naturtyper (naturbase.no) og artsforekomster (artsdatabanken.no), men først og fremst 
registreringer gjennomført av Rein Midteng, Asplan Viak 15.12.2017.  

Det vurderes at kunnskapsgrunnlaget er rimelig godt og tilstrekkelig for sikker verdisetting av 
området. Riktignok var tidspunktet for sen for en god kartlegging av karplante- og soppfloraen i 
området, men lite naturareal, mangel på strukturer knyttet til eldre skog (for eksempel dødved og 
grove gamle trær) og fattig berggrunn, medfører at potensialet for at uoppdaga interessante sopp, 
lav og karplanter er begrensa.  
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2 METODE OG DATAGRUNNLAG 

2.1 Kriterier for verdi  

Utredningsområdets naturverdi er vurdert for naturtypelokaliteter, og verdivurderingene er gjort i 
hht. i DN-håndbok 13 og metodikk for konsekvensutredninger etter Statens vegvesens (SVV) sin  
håndbok V712 (Statens Vegvesen 2013). 

2.1.1 Metodikk for verdisetting av naturtypelokaliteter   

Kartleggingen og verdisettingen av naturmiljø/biologisk mangfold er basert på nasjonal metodikk for 
kartlegging av biologisk mangfold utarbeidet av Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for 
Naturforvaltning). Dette gjennom kartlegging av naturtyper (DN håndbok 13-1999/2014). 
Kartleggingen fokuserer på å avgrense områder som er spesielt viktige for det biologiske mangfoldet. 
Slike avgrenses som naturtypelokaliteter.   

Lokalitetene verdisettes fra nasjonalt/svært viktig (A), via regionalt/viktig (B) til høy lokal verdi (C). 
Lokaliteter og områder kartlagt etter metodikken utgjør som oftest maks 2-5 % av arealet i en 
kommune, og ”lista” ligger således relativt høyt for at en lokalitet eller område avgrenses. 
Naturtypelokalitetene er klart definert og avgrenset på grunnlag av i hovedsak botaniske kriterier. 
Eksempler på naturtypelokaliteter som avgrenses er slåtteenger, gammel barskog og rik edelløvskog. 
I tabell 1 er det gitt en sammenlikning av de ulike metodene for verdisetting av natur.   

Rødlistearter er arter som er i tilbakegang og som derfor kan være truet grunnet negativ 
bestandsutvikling. Referanser til rødlistearter og rødlistekategorier følger Henriksen & Hilmo (2015). 
Kjente funn av slike arter er registrert i Artsdatabankens Artskart (artsdatabanken.no). Denne siden 
ble sjekket før feltregistreringene, og i forbindelse med utarbeidelse av konsekvensutredningen. 
Funn av rødlistearter vil for øvrig kunne støtte grunnlaget for avgrensning av naturtypelokaliteter. 
Trua arter er arter i kategoriene CR (kritisk trua), EN (sterkt trua), VU (sårbar), mens nært trua arter 
(NT) er arter som kan bli plassert i en trua kategori om bestandsnedgangen fortsetter. Rødlistearter 
er alle kategoriene samlet.   

Rødlista naturtyper er naturtyper som er i tilbakegang og som derfor kan være truet grunnet negativ 
bestandsutvikling. Hvilke dette gjelder, og hvilke kategorier de har, er gitt i (Lindgaard & Henriksen 
(2011).   

Tabell 1: Verdiklassifisering av lokaliteter basert på DN-håndbøkene og V712.   
Naturforhold  Verdi  

(DN-håndbøkene)  

Verdi KU  

(SVV håndbok V712)  

Nasjonal- 

lokal 

verdiskala  

Svært viktig natur  A – svært viktig  Stor verdi  Nasjonal verdi  

Viktig natur  B – viktig  Stor verdi  Regional verdi  

Lokalt viktig natur  C – lokalt viktig  Middels verdi  Høy lokal verdi  

Ordinær øvrig natur  Ingen verdisetting   Liten verdi  -  

Bebygde areal og fulldyrka 

mark 
Ingen verdisetting  Ingen  relevans for 

fagtemaet  
-  
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3  NATURGRUNNLAGET  

 

3.1 Berggrunn og løsmasser  

Berggrunnen er viktig ved at den forsyner plantene med næringsstoffer. Det meste av de løse 

jordlagene (alle mineraljordartene) er oppstått ved oppsmuldring av berggrunnen, og i jorda er 

det et stort lager av næringsstoffer som planter drar nytte av. Der jorddekket er tynt, frigjøres 

næringsstoffer fra berggrunnen og kommer vegetasjonen til nytte.   Det er stor forskjell på ulike 

mineralers og bergarters innhold av plantenæringsstoffer og hvor lett stoffene frigjøres slik at 

planterøttene kan få tak i dem. Særlig over kalkstein kan det være mange plantearter, arter 

som er mer eller mindre sjeldne der berggrunnen ikke består av kalkstein. Hvor raskt forvitring 

en bergart har er også vesentlig for innslaget av næringsstoffer. Rask forvitring av en bergart 

fører til at mineraler oppløses og næringsstoffer kan bli tilgjengelig for plantene. 

Tilgjengeligheten avhenger videre bla. av hvor tykke løsmassene over bergarten er, hvor lett 

mineralene vaskes vekk av vann, hvor omdannet («stekt») bergarten er mm.  

 

Berggrunnen i området består ifølge NGU (ngu.no) av biotittgneis og stedvis øyegneis. Dette 

gir et begrensa potensial for et interessant planteliv. Men dette avhenger også av hvilken type 

løsmasser som finnes over berggrunnen. Løsmassene består i hovedsak av tykke 

strandavsetninger mens mindre deler har tynne marine avsetninger. Marine avsetninger vil 

ofte ha innslag av kalkioner i form av skalldyr noe som også kan gjelder for strandavsetninger 

og slik øke sjansene for interessante arter. 

 

3.2 Vegetasjon 

Det meste av planområdet som ikke allerede er utbygd består av dyrka mark hvor et større areal av 
dette nylig er tatt ut av produksjon med påfølgende fjerning av jordlaget (fig.3). 

 

Figur 3.Søndre deler av planområdet. 

Karplantefloraen var ikke mulig å registrere, men inntrykket er en klar dominans av triviell høyvokst 
nitrogenelskende kantvegetasjon (fig.4.) langs veier og jordekanter. Noe som for øvrig er vanlig i 



 7 

 

Follohus Eiendom AS Asplan Viak AS 

 

regionen. I slik vegetasjon er det lite potensial for å finne interessante karplanter. Spredt finnes løvtrær 
av små og midlere dimensjoner. Det ble registrert artene ask, spisslønn, furu, hengebjørk og osp.    

 

Figur 4. Krattformet vegetasjon og spredte løvtrær (ask ved uthuset) av midlere dimensjoner er vanlig i de uutbygde deler av 
planområdet.   

 

Figur 5.Hengebjørk.  
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4 VERDIVURDERING  

Det er ikke funnet grunnlag for å avgrense naturtypelokaliteter innenfor influensområdet. Lite 
planområde, stor grad av menneskelig utbygging, mangel på grove og gamle trær og nitrogenfil 
vegetasjon og fattig berggrunn er viktige grunner til dette. Det er heller ikke observert eller kjent at 
forvaltningsmessig viktige fuglearter bruker influensområdet. Men her er kunnskapsgrunnlaget 
dårligere pga årstiden for registreringene. Det har inntil nylig tidligere vært en lokalt viktig trekkvei 
nord/sør for elg i området, men utbygginger i nærområdet samt tung infrastruktur med veier 
medfører at trekkveien i liten grad fungerer for arten samtidig som det ikke er viltmessig tilrådlig 
med kryssing av elg i dette området pga kollisjonsfare og stress.  

Det konkluderes med at planområdet har liten verdi for deltemaet naturmiljø.  

4.1 Vurdering av kravene i naturmangfoldloven  

Foreliggende utredning er en oppfølging av kravene i §§ 8-11. Det er gjennomført nytt feltarbeid 
innenfor planområdet for å vurdere om det har areal som kvalifiserer til å være naturtypelokaliteter 
(DN-håndbok 13, 1999, 2014) eller viktige viltområder (DN håndbok 112000), noe som oppfyller §§ 8 
og 9. Når nye naturområder planlegges tatt i bruk til utbyggingsformål, er det viktig at arealet først 
undersøkes ved hjelp av kvalifisert personell, da kun om lag 20% (estimert til være 25% i 2016) av 
verdifulle områder (naturtypelokaliteter) er funnet ifølge rapporten «Ressursbehov ved 
kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper» (Gaarder, Larsen, & Melby 2007).  En undersøkelse 
tidlig i en planfase vil ofte medføre at ev. konflikter mellom utbygging og naturbevaring i større grad 
kan unngås ved at planene i større grad kan tilpasses naturverdiene på stedet. En slik 
fremgangsmetode imøtekommer også kravene i Naturmangfoldloven. Tiltaket er finansiert av 
forslagsstiller, noe som kan sies å være et bidrag til å oppfylle § 11. I forhold til § 10 (samla 
belastning) vurderes det at denne ikke kommer til anvendelse da ingen spesielle naturverdier som i 
nasjonal eller regional sammenheng er særlig verdifulle eller verdier som er i tilbakegang, blir berørt 
av tiltaket.   
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