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Romfarer arkitekter AS v Stein Høglund utarbeider detaljreguleringsplan for en
utbygging i Nylendeveien i Enebakk kommune. Planen skal legge til rette for bygging
av boliger i området. Planområdet ligger delvis i et bebygd område samt noe skog og en
mindre dam inngår. I tillegg inngår Nylendeveien fra Osloveien i planområdet. Det er
tidligere registrert en verdifull DN-13 naturtypelokalitet – dam - av verdi viktig i
planområdet.
Under befaring ble det ikke registrert naturtyper etter Miljødirektoratets instruks (2021).
Det ble imidlertid registrert en rekke fremmede arter i planområdet som fagerfredløs
(SE), rynkerose (SE), kanadagullris (SE) gravmyrt (SE), hekkspirea (HI), snøbær (HI),
hagelupin (SE), hvitsteinkløver (SE), legesteinkløver (SE), skogskjegg (SE),
spadebergblom (HI) og filtarve (SE). En busk med ask (VU) ble registret i en vegkant.
Ved en eventuell utbygging bør det tas hensyn slik at ikke fremmede arter spres fra
området i forbindelse med anleggsarbeidet.
Forsidebilde: Fra dagens parkanlegg Foto: Helge Fjeldstad
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Innledning

Romfarer arkitekter AS v Stein Høglund utarbeider detaljreguleringsplan for en utbygging i
Nylendeveien i Enebakk kommune. Planen skal legge til rette for bygging av boliger i
området. Planområdet ligger delvis i et bebygd område samt noe skog og en mindre dam og
stor grasslette inngår.
Miljøfaglig Utredning AS har kartlagt naturtyper i området og vurdert utbyggingen i forhold
til naturmangfoldlovens §§ 8-10.

Figur 1 Avgrensning av planområdet Nylende park i Enebakk kommune (Romfarer arkitekter 2021).
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Figur 2 Skisse til plankart (Romfarer arkitekter 2021)
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Metode

Vurderingen av naturmangfoldet i planområdet med nærmeste omgivelser gjøres på
bakgrunn av eksisterende data og befaring i området 16.10.2021. Det foreligger tidligere
registreringer av en dam nord i planområdet (Miljødirektoratet 2021a).
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.
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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3

Verdi- og potensialvurdering

3.1

Naturtyper

Foruten sterkt endrete naturtyper som ny løs fastmark (T37), plener parker og liknende
(T43), hardt endret fastmark (T39), som utgjør store deler av lokaliteten, opptrer svak
lågurtskog (T4-C2) og blåbærskog (T4-C2) i skråningen i vest, og noe blåbærskog i
hogstflata i øst. Videre er det noe helofyttsamfunn i dammen med tjønnaks, dunkjevle, starr
mv..
Det ble ikke registrert naturtyper etter Miljødirektoratets instruks (2021b).
Fra før er det registrert en DN13 naturtypelokalitet – dam - av verdi viktig (Jansson 2013).
Denne er intakt i dag.

Figur 3 Dam i planområdet. Denne er tidligere registrert som en DN-13 lokalitet av verdi viktig i Naturbase
(Miljødirektoratet 2021).
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3.2

Artsforekomster

Det ble registrert en rødlistet art innenfor planområdet, dette er en liten busk av et asketre
(EN) i en vegkant. Det ble også funnet store forekomster av fremmedartene kanadagullris
(SE), fagerfredløs (SE) og hagelupin (SE). I tillegg ble det registrert fremmedarter som
rynkerose (SE), gravmyrt (SE), filtarve (SE), hvitsteinkløver (SE), skogskjegg (SE),
hekkspirea (HI), snøbær (HI) og spadebergblom (HI). Det foreligger også endel fremmede
arter inne i hageanlegg med disse ble ikke nærmere undersøkt.

Figur 4 Hagelupin (SE) er tallrik nord i planområdet. Foto: Helge Fjeldstad

Figur 5 Fagerfredløs (SE) nord i planområdet. Foto: Helge Fjeldstad
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Figur 6 Fremmedarten kanadagullris (SE) i vegkant i planområdet. Foto: Helge Fjeldstad

Tabell 1 Tabell over fremmedarter som ble registrert 16.10.2021 i planområdet.

Navn
Fagerfredløs
Kanadagullris
Gravmyrt
Hekkspirea
Filtarve
Hagelupin
Rynkerose
Skogskjegg
Hvitsteinkløver
Spadebergblom
Snøbær

Latinsk navn
Lysimachia punctata
Solidago canadensis
Vinca minor
Spiraea salicifolia
Cerastium tomentosum
Lupinus polyphyllus
Rosa rugosa
Aruncus dioicus
Melilotus albus
Bergenia crassifolia
Symphoricarpos albus
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Kategori
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
HI
HI

Figur 7 Oversikt over fremmede arter samt rødlistearter i planområdet

3.3

Verdivurdering

Kartleggingen avslørte ingen nye naturtyper i planområdet. Befaringen ble utført sent i
vekstsesongen (16.10.2021), men det var likevel gode registreringsforhold.
Potensialet for nye funn av sjeldne eller rødlistede arter vurderes imidlertid generelt som
dårlig innenfor planområdet.
Samlet vurderes planområdet å ha middels verdi for naturmangfoldet (en DN-13 lokalitet av
verdi viktig, de vedlegg).
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Vurdering av konsekvenser

Utbyggingen vil delvis skje i et tidligere delvis utbygde område.
Det er ikke påvist naturverdier etter Miljødirektoratets instruks (2021). Dammen og store
deler av parkanlegget sør for denne skal bevares i følge forslag til ny utbygging.
Utbyggingen vil medføre ubetydelig miljøskade for området, jf. Miljødirektoratets veileder.
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Naturmangfoldlovens §§ 8-10

Naturmangfoldlovens § 7 sier: «Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler
tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av
beslutningen.»
Nedenfor følger en gjennomgang av §§ 8-10, og en vurdering av hvorvidt disse er besvart.
5.1

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget

Kunnskapsgrunnlaget i planområdet er relativt godt, med befaring i oktobet med kartlegging
av naturtyper etter Miljødirektoratets instruks (2021) og tilhørende artskartlegging. Mulige
mangler er undersøkelser av insekter, men potensialet for funn av uvanlige eller rødlistede
arter i denne gruppen vurderes som dårlig. Manglene anses ikke å være så store at det er
sannsynlig at vurderingen av graden av miljøskade vil endres med bedre kunnskapsgrunnlag.
5.2

§ 9 Føre-var-prinsippet

Det er ikke utført egne registreringer av insekter. Selv om potensialet for funn innenfor denne
gruppen vurderes som dårlig, må dette tas i betraktning i et føre-var perspektiv.
5.3

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning

Det ble ikke registrert naturtyper etter Miljødirektortets instruks (2021), men en dam som er
kartlagt etter DN-håndbok 13 ligger i utbyggingsområdet. Denne skal bevares i henhold til
planene. Den samlede belastningen på naturtypen dam vil bli ubetydelig.
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Avbøtende/kompenserende tiltak

I forbindelse med en eventuell utbygging så bør det iverksettes tiltak slik at ikke fremmede
arter spres i forbindelse med bortkjøring av masser.
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