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Ekstrakt

BioFokus har på oppdrag for
TAG arkitekter AS kartlagt
naturverdier innenfor
planområde for boligutbygging på Ekeberg i Lier
kommune, Buskerud. Vi har
vurdert naturverdier i
henhold til DN håndbok 13,
og vurdert omfang og
konsekvenser av planlagte
tiltak knyttet til boliger og
infrastruktur. Det er
avgrenset 4 naturtypelokaliteter i tilknytning til
undersøkelsesområdet
hvorav 1 er vurdert som
svært viktig (A verdi) og 3
som viktige (B verdi). For
den enkelte lokalitet
vurderes konsekvensen av
tiltaket å spenne fra noe
negativ til lite negativ.
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Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune

Bakgrunn
BioFokus ble kontaktet av TAG arkitekter v/ Audun Bødker i mai 2013 med ønske
om et tilbud på kartlegging av biologiske verdier innenfor et avgrenset
planområde for boligutbygging ved Ekeberg i Lier kommune, Buskerud (Figur 1).
Det meste av utbyggingen skal skje på eiendom med gårds- og bruksnummer
154/25. Det var særlig et ønske om vurderinger av kantsoner mot Rotuelva og
Ekebergelva som avgrenser planområdet henholdsvis i vest og øst. Den planlagte
utbygginga vil utnytte det aller meste av arealet innenfor planområdet til
bebyggelse og infrastruktur (Figur 2). Det er imidlertid lagt inn buffere mot de to
elvene i planen.

Figur 1. Kartet viser Lierskogen nord for E18 og omtrentlig avgrensning av planområdet med gul stiplet strek.

Det foreligger ingen relevante data for området fra Naturbase (naturtyper,
viltopplysninger eller områdevern), ei heller fra Artskart angående registrerte
arter. Asplan Viak har nylig kartlagt naturtyper i kommunen, men har ikke vært i
dette området. Kjell Magne Olsen i BioFokus undersøkte i 2005 Grobruelva i Lier
kommune for biologisk mangfold på oppdrag fra Lier kommune (Olsen 2005). I
denne undersøkelsen var det i hovedsak fokus på elva nedenfor elvemøtet
mellom Rotuelva og Ekebergelva, men også ovenfor møtet ble det gjort
undersøkelser og bekken med kantsoner ble vurdert som viktige viltområder.
Grobruelva ble vurdert å ha potensial for å huse både edelkreps og elvemusling,
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men disse artene ble ikke registrert av Olsen i 2005. Substrat og topografi lenger
opp i vassdraget tilsier langt mindre potensial for i hvert fall elvemusling.

Figur 2. Bildet viser utsnitt av foreløpig prosjektskisse fra TAG arkitekter. Blå farge i øst og vest viser
hensynssone mot vassdrag.

Metode
Naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven (Miljøverndepartementet 2009) legger føringer for hvor hvordan naturens
mangfold skal ihensyntas ved ulike typer planlagte tiltak. Nedenfor er paragraf 8-10 under kap. II
(alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk) listet og hver paragraf er kommentert med
utgangspunkt i BioFokus sin rolle i planprosjektet.
§ 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,
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samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til
sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
Vitenskapelig kunnskap kan være vanskelig å definere, men BioFokus baserer bl.a.
sine vurderinger på den norske rødlisten for truete arter (Kålås et al. 2010), rødlisten
for truete naturtyper (Lindgaard og Henriksen 2011), Artsdatabankens oversikt over
alle norske arters utbredelse (Artsdatabanken & GBIF Norge 2010) og Miljødirektoratet
sin oversikt over prioriterte og utvalgte naturtyper, informasjon om vilt, samt
prioriterte arter (Miljødirektoratet 2013). I tillegg finnes det store mengder informasjon
fra biologiske undersøkelser gjennom flere tiår som vi bruker aktivt i våre vurderinger.
BioFokus kartlegger artsmangfoldet og dokumenterer dette gjennom Artskart sine
løsninger.
Vi avgrenser og verdivurderer naturtyper i henhold til DN håndbok 13 og
beskrivelsessystemet NiN.
§ 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.
Det vil ikke være mulig i løpet av en enkelt undersøkelse å få en fullstendig oversikt
over alle biologiske verdier i et utredningsområde. BioFokus bruker derfor faglig skjønn
for å avveie hvor detaljerte undersøkelsene trenger å være, samt bruker vår kunnskap
om økologiske sammenhenger ved avgrensning og verdisetting av naturtyper, samt
når konsekvensene av konkrete tiltak skal vurderes. Vi angir i rapporten noe om
usikkerheten knyttet til registreringene om denne usikkerheten er akseptabel eller
ikke. Vi vil foreslå tileggskartlegginger dersom usikkerheten er for stor.
§ 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.

God oversikt over foreslåtte tiltak, også gjennom anleggsperioden, er en
forutsetning for å vurdere samlet belastning på en god måte. Det er også
viktig å kjenne til hvilke konsekvenser etterbruken får for det mangfoldet som
finnes. Økosystemvurderinger er komplekse og krever god oversikt over
enkeltarters økologi og samspillet mellom arter og øvrig naturmiljø.

Feltarbeid
Det ble utført feltarbeid i området 12. juni 2013 av Terje Blindheim. Arbeidet ble
i all hovedsak konsentrert til de elvenære områdene, men også mellomliggende
arealer ble befart. Sporlogg fra undersøkelsen er vist sammen med registrerte
naturtypelokaliteter i figur 6. Alle artsfunn er gjort tilgjengelige i
Artsdatabankens Artskart via BioFokus sin egen GBIF-node.
Naturtypebeskrivelser følger gjeldende standard jfr. DN-håndbok 13.

Konsekvensvurderinger
Omfang
Omfang er en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike områder
eller miljøer. Virkning av tiltakene vurderes for de samme miljøer/områder som er
verdivurdert (Statens Vegvesen 2006).
Kriterier for fastsettelse av omfang er gitt i tabell 1 (Statens Vegvesen 2006). Omfanget
begrunnes med utgangspunkt i kriteriene, og angis på en trinnløs skala fra store positive
virkninger til betydelig negative virkninger, se figur 3.
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Virkning
Store neg.
Middels neg.
Liten / ingen
Middels pos.
Store pos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Figur 3. Skala for vurdering av virkning. Skalaen spenner fra store positive virkninger til store
negative virkninger.

Tabell 1. Kriterier for vurderinger av et planlagt tiltaks potensielle omfang på naturmiljø (tilpasset
etter Statens Vegvesen sin håndbok 140 (Statens Vegvesen 2006)).
Store positive
virkninger

Positive virkninger

Lite/ingen
virkninger

Middels negative
virkninger

Store negative
virkninger

Viktige
sammenhenger
mellom
naturområder

Tiltaket vil i stor grad
styrke viktige
biologiske eller
landskapsøkologiske
sammenhenger.

Tiltaket vil styrke
viktige biologiske
eller
landskapsøkologiske
sammenhenger.

Tiltaket vil stort sett
ikke endre viktige
biologiske eller
landskapsøkologiske
sammenhenger.

Tiltaket vil svekke
viktige biologiske
eller
landskapsøkologiske
sammenhenger.

Tiltaket vilbryte
viktige biologiske
eller
landskapsøkologiske
sammenhenger.

Arter (dyr og
planter)

Tiltaket vil i stor grad
øke artsmangfoldet,
eller forekomst av
arter, eller bedre deres
vekst- og levevilkår.

Tiltaket vil øke artsmangfoldet, eller
forekomst av arter,
eller bedre deres
vekst- og levevilkår.

Tiltaket vil stort sett
ikke endre artsmangfoldet, eller forekomst
av arter, eller bedre
deres vekst- og levevilkår.

Tiltaket vil i noen
grad redusere artsmangfoldet, eller
forekomst av arter,
eller bedre deres
vekst- og levevilkår.

Tiltaket vil i stor grad
redusere artsmangfoldet, eller forekomst
av arter, eller bedre
deres vekst- og levevilkår.

Naturhistoriske
forekomster

Ikke relevant

Ikke relevant

Tiltaket vil stort sett
ikke endre geologiske
forekomster og
elementer.

Tiltaket vil forringe
geologiske
forekomster og
elementer.

Tiltaket vil ødelegge
geologiske
forekomster og
elementer.

Konsekvens
Med konsekvenser menes de fordeler og ulemper et tiltak medfører for de berørte
områder eller miljøer. For alle kategorier gjøres det både en verdivurdering og en
vurdering av omfang. Konsekvensen for hvert område/miljø vurderes ved å
sammenholde verdi med virkning av tiltaket (jf. Statens Vegvesen 2006). Konsekvensen
vurderes i denne utredningen på en trinnløs 9-delt skala fra svært stor negativ
konsekvens til svært stor positiv konsekvens (figur 4). Verdi og omfang sammenholdes
som vist i konsekvensvifta, figur 5 (Statens Vegvesen 2006).
Konsekvensene for de tiltak som er planlagt gjennomført er vurdert ut fra et 0-alternativ
som er dagens landskap og dets tilstand i dag.
Symbol
Beskrivelse
++++
+++
++
+
0
-------

Svært stor positiv konsekvens
Stor positiv konsekvens
Middels positiv konsekvens
Liten positiv konsekvens
Ubetydelig/ingen konsekvens
Liten negativ konsekvens
Middels negativ konsekvens
Stor negativ konsekvens
Svært stor negativ konsekvens

Figur 4. Skala for konsekvens.
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Figur 5. Konsekvensvifte som viser konsekvensen av tiltaket ut fra gitt verdi og omfang av
tiltaket. Hentet fra Statens vegvesens håndbok 140.

Begrensninger i undersøkelsen/usikkerhet
Vurderinger av verdi og konsekvens av mulige inngrep er basert på feltarbeid i juni i år,
samt opparbeidet kunnskap om de ulike naturtypenes potensielle verdier for arter som
ikke er kartlagt i denne undersøkelsen. Generelt er kalkrike skogområder i denne
regionen et hotspot-habitat for sjeldne og trua jordboende sopparter som det ikke har
vært mulig å registrere i juni. Det er imidlertid tatt høyde for dette potensialet ved
verdivurderingen av naturtypelokaliteter. Den tilgjengelige kunnskapen om naturverdiene
i området etter feltarbeidet vurderes generelt som tilstrekkelig til å sette en rimelig riktig
verdi på de registrerte naturtypene i området og vurdere konsekvenser av planlagte
tiltak. Det tas forbehold om at viltkartlegging ikke er foretatt i området, men også for
viltarter er det mulig å vurdere potensial med utgangspunkt i naturgrunnlaget og
gjennom indirekte vurderinger som f. eks. gnagespor. Generelt vil denne typen rikere
bekkedaler med relativt høy produksjon av insekter være viktige for en god del
spurvefuglarter. Viltverdier er ikke nærmere undersøkt, ingen viltområder er kartlagt
ifølge Naturbase (http://www.naturbase.no).
Det er et visst potensial for å finne sjeldne og trua arter av insekter knyttet til
vassdragene og åpne lommer i skogen med engvegetasjon. Særlig vil områder med høy
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lokal luftfuktighet, partier med stillestående eller stilleflytende vann, områder med død
ved og generelt blomsterrike områder være viktige for mange insekter og spesielt
tovinger langs vassdragene. Insekter har imidlertid ikke blitt undersøkt. Generell
kunnskap om denne store gruppen av arter er brukt i vurderingene som er gjort.

Resultater
Totalt 4 områder ble avgrenset som prioriterte naturtyper i forbindelse med
feltbefaringen 12. juni 2013, se figur 6. Tre av disse er knyttet til vassdragene,
mens en lokalitet ligger i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Det er i tillegg
blitt av avgrenset to områder med fremmede arter som er markert som
punktforekomster i figur 6 og et område hvor det er innslag av engvegetasjon i
skogen. Tabell 2 oppsummerer hoved-data om naturtypene, mens det nedenfor
gis en overordnet beskrivelse av området og en mer detaljert beskrivelse av de
enkelte avgrensede områdene.
Tabell 2. Oversikt over registrerte naturtypelokaliteter.
Nr
500
501
502
503

Navn
Ekebergbekken
Ekeberg
Ekeberg NV
Rotuaelva

Naturtype
Bekkekløft og bergvegg
Slåttemark
Rikere sump- og kildeskog
Viktig bekkedrag

Utforming
Bekkekløft
Lågurteng
Varmekjær kildeløvskog
Bekker på kalkgrunn
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Verdi
B
B
A
B

Areal (daa)
10,0
0,8
0,9
14,0
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Figur 6. Figuren viser planområdet for boligutbygging. Grønne områder er kartlagte naturtyper med
verdi som viktig (B verdi), mens det røde polygonet har verdi som svært viktig (A verdi). Røde
punkter angir funn av fremmede art. 1 er gravmyrt og 2 er kjempeslirekne. Hvit stiplet linje viser
befaringsrute fra 12. juni.

Generelt
Vegetasjonen i planområdet er todelt med rikere kalkvegetasjon langs de to
vassdragene hvor det er rik kalkholdig berggrunn. På de mellomliggende
arealene er det ikke kalkgrunn og stedvis noe tykkere løsmassedekke. Øst for
veien har det tidligere vært kulturmark på de flatere partiene. Denne er blitt
plantet til med gran for en del år siden og fremstår nå som en ensjiktet tett og
homogen plantet skog med dårlig utviklet feltsjikt som vist på bilde nedenfor.
Lenger øst mot bekken hvor det er mer grunnlendt og bratt ned mot Ekebergelva
har det vært drevet ordinært skogbruk og all skog er hogd helt ned til bekken for
ikke veldig lenge siden. Her er det kommet opp en del løvskog sammen med
gran. Området kan betegnes som kalkskog, men er ikke vurdert å ha kvaliteter
som kvalifiserer til å være prioritert naturtype. Vest for bekken har det stått
granskog som ble hogd på begynnelsen av 90-tallet. Her har det nå kommet opp
mye bjørk og rogn, samt at grana i partier er i ferd med å ta over for løvskogen.
Ingen deler av planområdet har eldre skog, det ble ikke funnet gamle trær og
liggende og stående død ved er nesten helt fraværende. Rik og til dels
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kalkpåvirket vegetasjon finnes i tilknytning til de to elvene som er beskrevet
nedenfor. Her finnes også rike bergvegger, flommarksmiljøer, kildeskog og
kalkskog med variert treslagsblanding. I partier som er noe vestvendte og utgjør
glenner i skogen ned mot Rotua finnes engvegetasjon av lågurttype. De samme
områdene vest for veien, hvor det er mye rogn, har svært mye beitespor etter
elg som har gnagd barken av nesten all rogn i dette området.

Bildet viser typisk skogutforming på vestsiden av veien. Her er det mye løvskog etter hogst tidlig
på 90-tallet, men grana er på full fart opp mange steder. Til høyre rogn beitet av elg som det er
mye av i helninga ned mot Rotua.

Bildet viser skogen på østsiden av veien. Her er det få stubber og ensaldret plantet granskog noe
som tyder at disse arealene tidligere har vært åpen kulturmark.
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Områdebeskrivelser – prioriterte naturtyper
Nedenfor er de ulike lokalitetene beskrevet mer detaljert. For lokaliteter som er
gitt status som naturtyper etter DN håndbok 13 følger oppsettet for beskrivelsen
denne håndbokas retningslinjer. For øvrige kvaliteter er et enklere oppsett brukt.
Lokalitet 500, Ekebergelva (bekkekløft), B-verdi – 10 daa
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/Terje Blindheim 12.juni 2013 i
forbindelse med vurdering av et planområde på Ekeberg i Lier kommune i forbindelse
med boligbygging.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør et parti av Ekebergbekken ved
Ekeberg rett nord for Lierskogen. Kløfta ligger på rik kalkberggrunn. Avgrensningen bør
trolig trekkes lenger sørover mot lokalitet Grobruelva, men denne delen er ikke nærmere
ettersøkt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Den delen av Ekebergbekken som her
er avgrenset som bekkekløft skjærer seg bratt ned i terrenget på begge sider av elva og
skaper en typisk v-formet dal med innslag av mye bergvegger, skredjord, noe ur og
grunnlendt jord. I bunnen av dalen er det stedvis noe flommarkpreg der dalbunnen vider
seg ut og elva har mindre fall. Bekkekløfter har generelt høyt innslag av ulike
naturtypekvaliteter på små arealer. Dette gjelder også denne kløfta som har kvaliteter av
kalkskog, rik edelløvskog, rik blandingsskog med mye grov gran, bergveggmiljøer,
kildeskog og bekkeløp som renner over rik kalkstein. Øst for bekken har det ikke vært
hogd på lang tid så her er skogen storvokst, mens det vest for bekken er blitt hogd ut
gran for en del år siden, så her finnes småvokst blandingsskog. I hele det avgrensede
området er det gran som er dominerende treslag, men med innslag av alm, ask, hassel,
gråor og spisslønn. Feltsjiktet er rikt med arter som sumphaukeskjegg, mjødurt,
skogstarr, storklokke, bekkeblom, skogstjerneblom, kranskonvall, myskegras,
enghumleblom, turt, tyrihjelm, storrapp og bekkekarse på fuktigere og noe tykkere
løsmasser i tilknytning til elva. I skråningene er det mineralrik skredjordmark med arter
som ormetelg, bråtestarr, hvitveis, leddved, liljekonvall, hengeaks og fingerstarr. Øst for
bekken er det gran opp mot 70 cm i diameter brysthøyde, men generelt lite med
gammelskogsstrukturer som virkelig gamle trær samt stående og liggende død ved.
Skogen er imidlertid flersjiktet og rik på ulike treslag og har som alle bekkekløfter stor
diversitet av ulike økologiske nisjer.
Artsmangfold: Det ble gjort funn av den rødlistede mosen striglekrypmose (Nær truet,
NT) (Hygroamblystegium fluviatile) som er knyttet til overrislede steiner i kalkrike
bekkefar. Av andre moser som vokste helt i tilknytning til bekken var kjølelvemose,
bekkeblonde, lurvbekkemose og sumplundmose. I tillegg ble det funnet en rekke moser
som er knyttet til kalkrikt berg og rikbarkstrær. Kammose og putevrimose var vanlige på
kalkberg og almeteppemose og flatfellmose ble funnet på rikbarkstrær som alm og lønn.
Lokaliteten vurderes å ha potensial for sjeldne og trua insekter knyttet til fuktig skog
med åpen bekk, et visst potensial for biller knyttet til gammel og eksponert hassel, samt
for markboende sopp knyttet til hassel og gran på kalk. Det er også potensial for
ytterligere funn av rødlistede moser knyttet til bekk, berg og rik jord.
Bruk, tilstand og påvirkning: Området har ingen nyere tekniske inngrep, men hogsten
vest for bekken har påvirket biotopen i nyere tid. Det går en gammel hestevei gjennom
biotopen øst for bekken, men denne er uten funksjon i dag og er til dels vanskelig å se.
Fremmede arter: Brunskognegl (SE) ble registrert i naturtypen.
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Bilder fra lokaliteten: Øv bekkeløpet
med kalkstein, øh alm, nv grovt
hasselkratt, midten Gammel
styvingsalm, nh knollekalkberg med
typiske hulrom hvor kalk er vasket ut.

Verdivurdering: Varierte bekkekløfter på
kambrosiluren i indre Oslofjord har vist seg å være svært artsrike miljøer. Noe nyere
påvirkning, mangel på gammelskogskvaliteter, ingen dokumenterte truete arter og
forholdsvis lite areal trekker verdien ned fra svært viktig til viktig (B-verdi).
Skjøtsel og hensyn: Arealet som er avgrenset bør overlates til fri utvikling for å kunne
ivareta eksisterende kvaliteter og for å utvikle nye. Lokaliteten er smal og utsatt for
kanteffekter. Det er derfor viktig at det tas hensyn ut over de grensene som er satt. Vest
for bekken, fra brattkanten og oppover bør det i en avstand på 25 meter fra bekken
opprettholdes et flersjiktet skogbilde med løvtrær som hovedtreslag. Særlig hassel bør
fremmes da dette treslaget ikke blir mer enn 5-8 meter høyt og er viktig treslag for
mange sjeldne og trua jordboende sopper, samt mange billearter. I brattkanten ned mot
elva (som danner grensen for lokaliteten) bør det ikke gjøres inngrep. Den smale kløfta
er sårbar for aktiv tilrettelegging, det bør derfor unngås å legge turveier og lignende i
denne lokaliteten.

Lokalitet 501, Ekeberg (slåttemark), B-verdi – 1 daa
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/Terje Blindheim 12.juni 2013 i
forbindelse med vurdering av et planområde på Ekeberg i Lier kommune i forbindelse
med boligbygging. Grunneier og ansvarlig for slåtten bekreftet at området ikke var
gjødslet og har vært underlagt årlig slått siste 30 år. Fuktig vær siste tre år har imidlertid
ført til stor vekst og mye syre, enga har derfor blitt slått tidligere enn normalt.
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør et mindre restparti med slåtteeng
sentralt på Ekeberg rett nord for Lierskogen. Området avgrenses av bebyggelse og mer
intensivt drevet kulturmark i øst. Avgrensningen kan være noe unøyaktig da området
nylig var slått ved registreringstidspunktet noe som vanskeliggjorde kartleggingen.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Enga så ut til å være forholdsvis
homogen, sørvendt hellende og til dels noe grunnlendt i partier. Følgende arter ble påvist
på tross av at området var slått: smalkjempe, blåklokke, markjordbær, rødkløver,
rødknapp, hvitkløver, prestekrage, engtjæreblom, hårsveve, fagerknoppurt, gulmaure,
tiriltunge, engfrytle, ryllik, hundegras, gjeldkarve, beitemarikåpe, aurikkersveve, gulaks,
hvitmaure, engkvein, rose, tveskjeggveronika, gulflatbelg, knollerteknapp, snauveronika,
og engsyre. Det var en del maurtuer typiske for slåttemarker og det var hull etter
smågnagere.
Artsmangfold: Området vurderes å ha potensial for markboende sopp knyttet til slåtteog beitemarker, samt for insekter som er knyttet til artsrike blomsterenger. Nærheten til
bekkedrag med intakte kantsoner gjør området særlig viktig for insekter som er avhengig
av både skog og blomsterenger i ulike deler av sin livssyklus.
Bruk, tilstand og påvirkning: Området hevdes årlig med slått og har blitt slått de siste
30 år av grunneier.
Fremmede arter: Ingen registrerte.
Verdivurdering: Slåtteenger i denne regionen,
som hevdes årlig og ikke er sterkt påvirket av
gjødsel eller markbearbeiding, er sjeldent
forekomne og derfor meget verdifulle.
Lokalitetens størrelse og mangel på
dokumenterte truete arter trekker verdien noe
ned, men vurderes samlet som viktig (B-verdi).
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør fortsatt
slås årlig. For at plantene skal få frø seg er det
viktig at slåtten gjøres en stund etter blomstring.
Tidligst midten av juli. Bakketørk for senere fjerning av høyet er optimalt for å
opprettholde en blomsterrik eng.

Lokalitet 502, Ekeberg NV (Rikere sump- og kildeskog), A-verdi – 1 daa
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/Terje Blindheim 12. juni 2013 i
forbindelse med vurdering av et planområde på Ekeberg i Lier kommune i forbindelse
med boligbygging.
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Beliggenhet og
naturgrunnlag: Lokaliteten
utgjør en kildebetinget skog i
nær tilknytning til Rotuaelva og
avgrenses av denne i vest og av
yngre granskog i øst, nord og
sør. Området ligger rett nordvest
for Ekeberg ved Lierskogen.
Naturtyper, utforminger og
vegetasjonstyper: Lokaliteten
er en homogen kildeskog med
skavgras nesten helt
dominerende i feltsjiktet. Kun
mindre bestander av skogburkne,
strutseving, mjødurt, hvitveis,
tyrihjelm, bekkeblom, storklokke,
Tett dekke av skavgras er typisk for rike kildeskoger i
hestehov, kranskonvall og
lavlandet østafjells.
hvitbladtistel. I tresjiktet finnes
gråor, hegg, ask, bjørk, spisslønn
og gran. Kun yngre skog som måler 5-15 cm i diameter brysthøyde. Større gran ser ut til
å være hogd ut for en del år siden. Et mindre flomløp går gjennom lokaliteten i nord noe
som tyder på at det er en viss flompåvirkning her også i perioder hvor Rotuaelva går
høy. Det er mye fagermoser i bunnsjiktet der skavgraset ikke står helt tett. Lokaliteten
er nok i grenseland mellom boreal kildeskog og varmekjær kildeskog. Innslaget av ask,
selv om ikke dette er stort, har gjort at området vurdert å være nærmest en varmekjær
kildeskogstype. Begge utforminger er uansett vurdert som direkte truete naturtyper i
henhold til norsk rødliste for naturtyper (Lindgaard og Henriksen 2011).
Artsmangfold: Ingen spesielle arter er påvist og dette er en naturtype som først og
fremst avgrenses på bakgrunn av naturtypens sjeldenhet og ikke funn av sjeldne og trua
arter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Området er påvirket av tidligere hogst, men
grunnvannsforholdene som betinger naturtypen ser ut til å vare intakte.
Fremmede arter: Ingen registrerte.
Verdivurdering: Lokaliteten skårer lavt på habitatkvaliteter (gammelskogselementer)
og funn av rødlistearter. Den skårer middels på størrelse og funn av typisk arter for
naturtypen. Lokalieten får høy skår for naturtypens rødlistestatus og for kvaliteten på
denne. Høyeste skår på to av parameterene gir verdi som svært viktig (A-verdi).
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling anbefales for å bevare og videreutvikle de registrerte
kvalitetene. Det er svært viktig at det ikke foretas inngrep i omkringliggende områder
som forstyrrer grunnvannsforholdene som biotopens kvaliteter er betinget av. Dette er
viktigere enn å bevare en stor kantsone med vegetasjon rundt biotopen. Dersom en
kantsone opprettes kan denne godt være lysåpen og løvdomminert.

Lokalitet 503 Rotuaelva (Viktig bekkedrag på kalkgrunn), verdi B-verdi –
14,0 daa
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/Terje Blindheim 12. juni 2013 i
forbindelse med vurdering av et planområde på Ekeberg i Lier kommune i forbindelse
med boligbygging. Grensene for lokaliteten er trukket et stykke nedenfor
undersøkelsesområdet for å vise at naturverdiene fortsetter nedover Grobruelva.
BioFokus-notat 2013-9, side 14

Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør Rotuaelva sin vannstreng med
kantsoner på kalkgrunn og ligger rett nord for Lierskogen.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er forholdsvis homogen
og utgjør bekkeløp med tilhørende kantsoner 5-10 meter fra bredden. Elva ligger på
kalkgrunn og vegetasjonen er derfor rik både i elveløpet (moser) og på kantene
(karplanter). I motsetning til lokaliteten langs Ekebergelva som er markert v-formet er
denne lokaliteten nesten flat i tverrsnitt og kantsonene er flompåvirket med forgreining
av elveløpet enkelte steder. Landskapet heller slakt oppover et stykke fra bekken mot øst
og vest. De rikeste partiene i nord har rik og fuktighetskrevende vegetasjon med arter
som hestehov, ballblom, bekkekarse, bekkeblom, krypsoleie, skogburkne, tyrihjelm,
bekkeveronika, storklokke, mjødurt, vendelrot, sumphaukeskjegg, skogstjerneblom,
skogstarr, enghumleblom, åkersnelle, slakkstarr, firblad, skogsivaks og strutseving.
Lenger sør ble det bl. a. registrert ett individ av ramsløk. Skogen i hele biotopens lengde
ganske ung og preget av tidligere hogster. I øvre deler er det mye gråor på de
flomutsatte partiene, mens det kommer inn mer gran og andre løvtrær lenger sør. I
partier har tidligere hogst fjernet mye av kantsonen ned mot elva og stedvis har det
tidligere vært åpen kulturmark helt ned til vassdraget. Det er ikke registrert eldre skog
med gamle trær og død ved i lokaliteten. Høyproduktive løvskoger produserer imidlertid
slike elementer raskt og det vil ikke gå mange år før viktige elementer for biologisk
mangfold kan være på sin plass langs elva.
Artsmangfold: Mosene som ble kartlagt i Ekebergelva i tilknytning til vannstrengen
forventes å kunne finnes også i denne lokaliteten. Potensialet for sjeldne og trua
invertebrater knyttet til elver og fuktig elvenær skog vurderes som ganske høyt. Særlig i
partier hvor det er noe død ved i kantsonen og hvor det finnes åpne områder med urterik
vegetasjon.
Bruk, tilstand og påvirkning: Området har vært hogstpåvirket over tid og det er kun
yngre skog langs elva i dag. Fra gammelt av har det trolig vært beiteaktivitet langs
vassdraget. Det er et vanninntak litt sør for lokalitet 502, ellers ingen tekniske inngrep.
Fremmede arter: Ingen registrerte.
Verdivurdering: Intakte vassdrag på kalkgrunn i lavereliggende strøk er viktige for en
rekke arter, og elver med tilhørende kantsoner er svært viktige elementer innenfor større
økologiske enheter. Området vurderes å ha et visst potensial for sjeldne og trua arter
knyttet til denne typen miljøer og elva er fiskeførende. Rikhet, urørthet med tanke på
tekniske inngrep og innslag av kildeskog trekker verdien opp, mens nyere
hogstpåvirkning og vassdragets størrelse trekker noe ned. Verdien vurderes derfor som
viktig (B-verdi).
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør i hovedsak overlates til fri utvikling og det er særlig
viktig at løvskogen får utvikle seg langs breddene (Bredden for 10 års flom). Tett
granskog kan med fordel erstattes med løvskog. Mot øst, hvor det er planlagt
bebyggelse, bør det ovenfor flomsonen skapes en flersjiktet åpen skog med glenner og
fokus på å få frem hassel, gråor, spisslønn, rogn og bjørk ut fra hva naturgrunnlaget gir
av muligheter. Det er svært positivt om det skapes små flater med urterik vegetasjon.
Dersom det planlegges en turvei langs vassdraget bør denne legges noe opp i lia og ikke
ned mot de flomutsatte områdene.
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Bildet viser typisk utsnitt fra den nordlige delen av Rotualokaliteten hvor det er rik og velutviklet
flommarksskog.

Hensynsområder

Bildet til venstre viser typiske
lågurtvegetasjon innenfor det
skraverte området i fig. 6.
Øverst til høyre maiblom som
er en typisk skogsart for noe
fattigere mark og nederst
skorpionflue med sitt typiske
kloformede parringsorgan.
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På figur 6 over er det et gulskravert område (nr 0) som er markert fordi det her
er muligheter for å bevare og videreutvikle naturlig engvegetasjon som allerede
har etablert seg i åpne glenner i skogen. Her finnes karplanter som blåveis,
teiebær, engsoleie, firkantperikum, markjordbær, småmarimjelle, tepperot,
tveskjeggveronika, hvitveis, knollerteknapp, engfiol, gulaks, hengeaks,
kranskonvall, hvitbladtistel, fagerklokke, skogsveve, maiblom, bleikstarr og
fingerstarr. Denne vegetasjonen vil trolig kunne utvikles over det meste av
planområdet mellom de to elvene dersom det åpnes opp i skogen slik at mer lys
slipper til. Det avgrensede området er i så måte kun et innspill for å kunne
integrere noe av den naturlig hjemmehørende vegetasjonen innenfor området
som skal bebygges. Dette er en utfordring, særlig i forbindelse med
anleggsfasen, men vil være en berikelse for mangfoldet og langt vakrere enn
store mengder fremmede arter som ofte etablerer seg i forbindelse med
byggeprosjekter. Slik engvegetasjon må skjøttes som slåttemark og slås en gang
i begynnelsen av august og en gang på senhøsten om ønskelig. Plantemateriale
bør fjernes. Ekstensiv rydding av halvåpen skog er også en mulighet. Friarealer,
turveikanter, veikanter og deler av plener er mulige arealer for denne typen
vegetasjon.

Fremmede arter
Det ble registrert to forekomster av fremmede arter av karplanter, se figur 6. Ett
bestand av gravmyrt (SE) (1 i figur 6) og ett bestand av kjempeslirekne (SE) (2 i
figur 6). Begge arter danner tette bestand og fortrenger naturlig vegetasjon.
Kjempeslirekne er vurdert som en meget aggressiv art med stor spredningsevne
og den er vanskelig å bekjempe. Arten ble sett med større bestand flere steder
nord for Lierskogen, men ikke med flere bestand innenfor planområdet. Det bør
vises stor aktsomhet ved masseforflytning slik at denne arten ikke spres videre
til andre områder. Gravmyrt kan fjernes manuelt, eller massene fra området kan
legges under plenarealer eller hus slik at videre spredning unngås.
Brunskogsnegl (SE) ble kun sett i Ekebergdalen, men finnes trolig spredt i hele
planområdet. Tiltak mot denne arten er vanskelig, men et generelt råd er å holde
det ryddig rundt hager og unngå for mye høy vegetasjon. Manuell plukking kan
være effektivt dersom mange i et boområde er enige om å gjøre det.
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Bestand av kjempeslirekne beliggende mellom Rotua og hovedveien.

Viltverdier
Vilt er ikke aktivt kartlagt, men området vest for veien har opplagt en viss
funksjon som vinterbeite for elg og de løvskogdominerte områdene innenfor
planområdet har trolig forholdsvis høy tetthet av hekkende og næringssøkende
spurvefugler. Trolig er det de to vassdragsnære områdene som også her har de
største verdiene, i hvert fall for fuglene. Viltnemda i kommunen bør kontaktes for
bedre dokumentasjon av hvilke hjorteviltkvaliteter området har.

Rødlistearter
Foruten de nær truete artene alm og ask ble det kun dokumentert en rødlistet
moseart: striglekrypmose (Hygroamblystegium fluviatile) fra Ekebergelva. Denne
arten er også vurdert som nær truet (NT). Arten finnes trolig i gode bestander i
begge vassdragene. Arten er typisk for lite forurensete vassdrag på kalkgrunn.
Som nevnt i beskrivelsene over er det potensial for langt flere sjeldne og trua
arter innenfor planområdet, spesielt innenfor de registrerte
naturtypelokalitetene.

Omfang av planlagte tiltak
Det aller meste av arealet innenfor planområdet, med unntak av eksisterende
bebyggelse og de registrerte naturtypelokalitetene, vil trolig påvirkes i stor grad
av bebyggelse og infrastruktur, samt av inngrep i anleggsfasen. Utbyggingen
mellom vassdragene er omfattende og det må særskilt planlegging til for å kunne
klare å ivareta naturlig vegetasjon i dette området. Nedenfor er omfang av tiltak
målt på den enkelte naturtype og på hovedarealet mellom vassdragene vurdert
og evt. kommentert hver for seg.
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Omfang av tiltak på naturtypelokaliteter
Ekebergelva (Lok. 500, bekkekløft)
Ekebergelva med kantsoner er ikke planlagt berørt av utbyggingen. En bevaring
av elva og dens kantsoner slik det er foreslått i lokalitetsbeskrivelsen under
skjøtsel og hensyn vil ikke gi noen negative inngrep i lokaliteten (figur 7).
Sammenlignet med ordinær skogbruksaktivitet i området vil lokaliteten komme
styrket ut. En forutsetning for lite omfang er at skogen mellom brattkanten av
elva og bebyggelsen bevares som en halvåpen løvdominert skog og at
fyllingsmateriale fra bebyggelse ikke deponeres nedover skråningen.
Omfang
Store neg.
Middels neg.
Liten / ingen
Middels pos.
Store pos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Figur 7. Skala for vurdering av Omfang. Skalaen spenner fra stort positivt omfang til stort negativt
omfang. Omfanget av planlagte tiltak på lokalitet Ekebergelva vurderes som lite/ingen.

Ekeberg (Lok. 501, slåttemark)
Lokaliteten ser ut fra plantegningene ikke ut til å være berørt av noe spesielt
tiltak. Omfanget er derfor lite/ingen (figur 8). Videre hevd er positivt, men det er
usikker om videre hevd her er en naturlig del av denne planprosessen.
Omfang
Store neg.
Middels neg.
Liten / ingen
Middels pos.
Store pos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Figur 8. Skala for vurdering av Omfang. Skalaen spenner fra stort positivt omfang til stort negativt
omfang. Omfanget av planlagte tiltak på lokalitet Ekeberg vurderes som lite/ingen.

Ekebergelva (Lok. 500)
Ekebergelva med kantsoner er ikke planlagt berørt av utbyggingen. En bevaring
av elva og dens kantsoner slik det er foreslått i lokalitetsbeskrivelsen under
skjøtsel og hensyn vil ikke gi noen negative inngrep i lokaliteten (figur 9).
Sammenlignet med ordinær skogbruksaktivitet i området vil lokaliteten komme
styrket ut. En forutsetning for lite omfang er at skogen mellom brattkanten av
elva og bebyggelsen bevares som en halvåpen løvdominert skog og at
fyllingsmateriale fra bebyggelse ikke deponeres nedover skråningen.
Omfang
Store neg.
Middels neg.
Liten / ingen
Middels pos.
Store pos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Figur 9. Skala for vurdering av Omfang. Skalaen spenner fra stort positivt omfang til stort negativt
omfang. Omfanget av planlagte tiltak på lokalitet Ekebergelva vurderes som lite/ingen.
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Ekeberg NV (Lok. 502)
Denne rike sumpskogslokaliteten ser ikke ut til å berøres direkte av planlagte
tiltak, men kan være utsatt for tiltak som graving og sprengning lenger opp i lia
da naturtypens kvaliteter forutsetter et intakt sig av kildevann. Det er usikkert
hvor grensen går her, men det er mulig at pågående grunnundersøkelser kan si
noe om tiltak i overkant av denne lokaliteten vil gi negativ påvirkning på
lokaliteten. En annen forutsetning for lite omfang er at skogen mellom elva og
bebyggelsen bevares som en halvåpen løvdominert skog og at fyllingsmateriale
fra bebyggelse ikke deponeres nedover skråningen. Avhengig av om tiltakene
påvirker grunnvannstilførselen til lokaliteten eller ikke varierer omfanget fra
ingen til stort negativt omfang, se figur 10.
Omfang
Store neg.
Middels neg.
Liten / ingen
Middels pos.
Store pos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------


Figur 10. Skala for vurdering av Omfang. Skalaen spenner fra stort positivt omfang til stort
negativt omfang. Omfanget av planlagte tiltak på lokalitet Ekebergelva vurderes som lite/ingen.

Rotuaelva (Lok. 503)
Rotuaelva med kantsoner er ikke planlagt berørt av utbyggingen. En bevaring av
elva og dens kantsoner slik det er foreslått i lokalitetsbeskrivelsen under skjøtsel
og hensyn vil ikke gi noen negative inngrep i lokaliteten. Sammenlignet med
ordinær skogbruksaktivitet i området vil lokaliteten komme styrket ut. En
forutsetning for lite omfang er at skogen mellom elva og bebyggelsen bevares
som en halvåpen løvdominert skog og at fyllingsmateriale fra bebyggelse ikke
deponeres nedover skråningen. En enkelt turvei i tilknytning til elva vurderes å
ha lite negativt omfang dersom denne legges et stykke fra flomsonen, se figur
11.
Omfang
Store neg.
Middels neg.
Liten / ingen
Middels pos.
Store pos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Figur 11. Skala for vurdering av Omfang. Skalaen spenner fra stort positivt omfang til stort
negativt omfang. Omfanget av planlagte tiltak på lokalitet Ekebergelva vurderes som lite/ingen.

Omfang av tiltak på øvrig areal
Arealet ut over de registrerte naturtypelokalitetene og en hensynssone i
tilknytning til de to elvene vil bli sterkt berørt av de planlagte tiltakene. Store
deler av disse arealene vil bli benyttet til hus, veier, lekeplasser m.m. Omfanget
av tiltaket vurderes derfor som stort og negativt i dette området, se figur 12.
Virkning
Store neg.
Middels neg.
Liten / ingen
Middels pos.
Store pos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Figur 12. Skala for vurdering av Omfang. Skalaen spenner fra store positive virkninger til store
negative virkninger. Omfanget av tiltak som er planlagt mellom de to elvene og deres
hensynssoner vurderes som stor og negativt for biologisk mangfold.

BioFokus-notat 2013-9, side 21

Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune

Konsekvenser av planlagte tiltak
Konsekvensen av tiltaket på naturmiljøet er et forhold mellom de registrerte
verdier og omfanget av det konkrete tiltaket. I denne sammenheng har vi valgt
og vurdere konsekvensen på samme måte som for omfanget over er vurdert.
Tabell 3 oppsummerer konsekvensen for de ulike områdene.
Tabell 3. Konsekvensvurdering av planlagt tiltak for de enkelte naturtypeobjekter og for øvrig areal
Tiltak

Betydning for naturmiljø

Boligutbygging på Ekeberg i
tilknytning til lokalitet
Ekebergelva

Naturtypelokalitet 500. Viktig
naturtype med middels til
høy verdi. Tre rødlistearter i
kategori NT. En rekke ulike
artsrike biotoptyper i intakt
bekkekløft på kalkgrunn.
Naturtypelokalitet 501.
Slåttemarker er en prioritert
naturtype i henhold til
naturmangfoldloven og har
gjennom det høy beskyttelse
mot inngrep og muligheter
for støtte til hevd.
Naturtypen er vurdert å ha
middels til høy verdi.
Naturtypelokalitet 502.
Kildeskog med høy
naturverdi, rødlistet
naturtype som direkte truet.

Boligutbygging på Ekeberg i
tilknytning til slåttemark på
Ekeberg

Boligutbygging på Ekeberg i
tilknytning til lokalitet
Ekeberg NV

Høyeste reg.
verdi
Middels-høy verdi,
B-verdi

Middels-høy verdi,
B-verdi

Omfang
Sn. Mn L/i Mp. Sp
------------------------


Konsekvens

0(+)

Sn. Mn L/i Mp. Sp
------------------------

0

Høy verdi, A-verdi

Sn. Mn L/i Mp. Sp
------------------------



--- / 0

0(+)

Boligutbygging på Ekeberg i
tilknytning til lokalitet
Rotuaelva

Naturtypelokalitet 503. Bekk
på kalkgrunn med
flompåvirkede og til
kildepregede kantsoner.

Middels verdi, Bverdi

Sn. Mn L/i Mp. Sp
------------------------


Boligutbygging på Ekeberg i
tilknytning til øvrige arealer.

Arealene mellom de to
vassdragene og utenfor
naturtypelokaliteter og
hensynsområder mot elvene
vurderes å lav verdi for
biologisk mangfold, men er
ikke uten naturverdi.

Lav verdi, ingen
naturtypekvaliteter
etter DN håndbok
13.

Sn. Mn L/i Mp. Sp
------------------------

-

Avbøtende tiltak
Under overskriften skjøtsel og hensyn for hver naturtypebeskrivelse er viktige
hensyn og forslag til skjøtsel beskrevet for at kvalitetene i naturtypelokalitetene
skal kunne bevares. Det er ellers vanskelig å se for seg avbøtende tiltak innenfor
byggeområdene, men en lavere tetthet eller alternativ plassering av hus for å
fremme mengde areal med grønne lunger med naturlig vegetasjon vil være
positivt for biologisk mangfold. Ved beplantning bør stedegne treslag og planter
uten spredningspotensial velges. Tuntrær av eik vil være en positiv tilførsel til
biologisk mangfold på sikt.

Kompenserende tiltak
Det er planlagt å ta viktige hensyn til begge elvene som omgir planområdet og
deres kantsoner. Disse hensynene blir mindre verdt dersom det ikke også tas
hensyn på den siden av elvene som ikke inngår i planområdet. Skogbruket har
gjennom egen sertifiseringsprosess forholdsvis strenge krav til hvilke hensyn
som skal tas i tilknytning til vassdrag. Registrerte naturtyper eller livsmiljøer
registrert etter skogbrukets eget registreringssystem (MIS-miljøregistrering i
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skog) skal ivaretas. Skog på rik grunn (rik bakke), bekkekløfter, bergvegger og
miljøer med rikbarkstrær inngår i MiS-registreringene og ville blitt kartlagt i disse
områdene. Sikring av natur nær vassdragene fra nordenden av de registrerte
elvelokalitetene og videre nedover Grobruelva er et viktig tiltak for biologisk
mangfold som bør inkluderes i reguleringen av området.

Oppsummering/konklusjon
Boligutbygging på Ekeberg i Lier kommune vil i første rekke båndlegge natur
som må betegnes som ordinær skogsmark uten spesielle biologiske kvaliteter
som ikke finnes forholdsvis frekvent i landskapet. Det må likevel påpekes at et
hvert inngrep i lavereliggende deler av Indre Oslofjord som bytter ut skogsmark,
med et for artsmangfoldet ubeboelig habitat, har ett visst negativt omfang på
naturmiljøet. Det er derfor viktig at prosjektet tar hensyn til de registrerte
naturkvalitetene, inkludert hensynssonene, mot vassdragene. Det bør arbeides
for å bruke stedegne arter ved beplantning, unngå tilførsel av infiserte masser
som kan spre fremmede arter og i så stor grad som mulig skape grønne lunger
med opprinnelig vegetasjon.
Det henvises for øvrig til kapittelet som beskriver den enkelte naturtypelokalitet
og området generelt for en mer detaljert gjennomgang av området.
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