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Referat:
Miljøfaglig Utredning AS har registrert naturmangfold i forbindelse med planlagt
reguleringsplan ved Kopperudmoen i Nannestad kommune. Det er registrert en
lokalitet med vannkantsamfunn av viktig verdi (B) i området, samt svartelistede arter.
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1

Innledning

På oppdrag fra Hellvik Hus Romerike Eiendomsutvikling AS har Miljøfaglig Utredning
AS utført en kartlegging av naturmangfold i forbindelse med ny reguleringsplan for
Haugerud i Nannestad kommune

Figur 1 Skisse over planområdet
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2

Utbyggingsplan

Området ligger øst for Maura ved Kopperud i Nannestad kommune og omfatter
eksisterende boligbebyggelse, skogsområder og skrotemark og utfyllte områder både i
nordvest og sørøst.

Figur 2 Kart over planområdet (Plan1 2017).
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Figur 3 Forslag til reguleringsplan for områder pr. mai 2017 (Plan1 2017)
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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). I tillegg til dette kommer eventuell relevant faglitteratur
omkring arter og miljøer sin sårbarhet, egen kunnskap om deres utbredelse i regionen
mv. Alt dette blir sammenfattet i en vurdering med grunnlag i utredningskravene som er
stilt i §§8-12 i Naturmangfoldlova.
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Naturmangfold

Området ble oppsøkt den 19.06.2017.
Utbyggingsområdet er lokalisert ved Kopperud, øst for Maura. Det grenser inntil Rv
120 i nord. I utbyggingsområdet er det i dag spredt bebyggelse med hager, utfyllinger
og skrotemark. En kraftlinje krysser området. Skogen i området er hovedsakelig ung
bærlyng/blåbærskog og et område i nordøst er nylig avvirket. I nord er et det en grunn
myrdam omgitt av myr/sumpskogsmark (se forsidebilde).

Figur 4 Planområdet lagt oppå løsmassekart der oransje farge er
breelvavsetninger (gus/sand) (http://geo.ngu.no/mapserver/LosmasserWMS).
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Naturtyper

Figur 5 Vannkantsamfunn vurdert som viktig (B) (oransje område).
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1

Kopperudmoen sør

Posisjon (UTM sone 32): 6114000 6681570
Naturtype:
Vannkantsamfunn
Utforming(er):
Elvesnelle-starr-sump
Verdi DN:
Viktig B
Mulige trusler:
Gjengroing, nedbygging
Undersøkt/kilder:
Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS
Areal:
2,2 daa
Siste feltsjekk:
19.06.2017
Beskrivelse
Innledning: Lokalitetsbeskrivelsen er utarbeidet av Helge Fjeldstad basert på eget
feltarbeide 19.06.2017. Kartleggingen er utført i forbindelse med ny reguleringsplan i
området.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Kopperudmoen like sør for Rv
120. Det omfatter en dam med omkringliggende myr og myrsumpskog. Lokaliteten er
avgrenset mot fastmark.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:Lokaliteten er en starrsump med dominans
av flaskestarr, vegetasjonstype O4 hos Fremstad 1997.
Artsmangfold: Av arter dominerer flaskestarr med stort inslag av gråstarr, slåttestarr,
mannasøtgras, myrhatt, myrmjølke og vanlig andemat. Rumpetroll av vanlig
buttsnutefrosk ble også registrert.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen er hovedsakelig intakt, men i sørvest er det fyllt
noe ut i myra. Mot vegen i nord er det noe søppel.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en del av vannkantsamfunn som finnes i
raviner på Romerike
Fremmede arter: Ingen registrerte
Begrunnelse for verdisetting: Verdisettingen er basert på faktaark for naturtypen fra juni
2014. Lokaliteten oppnår middels vekt på størrelse (1-10 daa), lav vekt på artsmangfold,
rødlistearter, påvirkning og lav vekt på hyppighet i regionen sam høy vekt på fremmede
arter (fravær av arter). Siden lokaliteten er større enn 1daa og lokaliteten er vanlig til
tallrik i regionen skal den da ha verdi som viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Ingen spesielle
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Hjortevilt

I Nannestad kommune er det gode bestander av elg og rådyr, mens hjort også
forekommer sparsomt.

Figur 6 Tabellen viser felte rådyr i Nannestad i perioden 2011-2016
(Hjorteviltregisteret 2017)
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Figur 7 Tabellen viser felte elg i Nannestad i perioden 2011-2016
(Hjorteviltregisteret 2017)

Figur 8 Oversikt over fallvilt i området 2011-2017 (Hjorteviltregisteret 2017)
Det er ikke registrert viktige viltlokaliteter i planområdet. Av fallviltkartet over ser vi at
det det er kjørt på to elg ved Rv 120 i nordkant av planområdet.
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Rødlistearter

I området ble det ikke registrert rødlistearter under befaringen. I artskart (2017)
foreligger heller ikke rødlistede arter i området.
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Fremmede arter

I området ble de svartelistede artene hagelupin, balsampoppel c.f. og rødhyll registrert.
I Artskart (2017) foreligger det fra før registreringer av hagelupin (SE).
Norsk navn
Rødhyll

Latinsk navn
Sambucus racemosa

Status
HI

Mengde
Spredt i området

Hagelupin
Balsampoppel c.f.

Lupinus polyphyllus
Populus balsamifera

SE
SE

Sør i området
I norvest

Figur 9 Hageluping på skrotemark i sørøst. Foto: Helge Fjeldstad
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Vurderinger i forhold til utredningskrav i
naturmangfoldloven

Her vurderes §§ 8-10, mens §11 om prinsippet om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres
av tiltakshaveren, samt §12 om prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
overlates til utbygger selv å besvare.

§ 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.”
Denne fagrapporten er utarbeidet for å vurdere verdier og konsekvenser på naturmangfoldet i
utredningsområdet. Utredningen har vært basert på standard metodikk for verdisetting og
konsekvensvurderinger. Kartleggingene har fanget opp både arters forekomst i området,
utbredelsen til ulike naturtyper og tilstanden til naturtyper er beskrevet. Det har vært lagt vekt på
forekomst av rødlistede arter og verdifulle naturtyper, med grunnlag i nasjonale oversikter over
slike.
Gjennom både generelle vurderinger av omfang og spesifikke vurderinger av de verdisatt
lokaliteter er virkningene av planlagt tiltak på dem gjennomgått. Vurderingene er basert på
generell kunnskap om artene sine krav til livsmiljø og naturtypene sine viktige kilder til
variasjon.

§ 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”.
Kunnskapsgrunnlaget, gjennom datainnsamlingen vurderes som relativt godt.
Usikkerheten knyttet til forekomst av naturtyper (og rødlistearter) er vesentlig redusert gjennom
registreringene som nå foreligger. Det er imidlertid behov å anvende føre-var-prinsippet for
utbyggingsprosjektet mht planer for masseforflytning slik at ikke svartelistearter spres.

§ 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”.
Det er registrert en ny naturtype – elvesnelle-starr-sump – av verdi viktig (B) som går tapt av
utbyggingen. På Romerike er det denne naturtypen relativt vanlig. Dersom utbyggingen
medfører at denne viktige naturtypen går tapt vurderes dette være en liten tilleggsbelastning for
naturtyper i distriktet.
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