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2 INNLEDNING  

 
Det er utarbeidet en hovedplan for kryssingsspor på Bodung. Bodung er kun en 
holdeplass i dag på Kongsvingerbanens km 53,380. Et nytt kryssingsspor vil lette 
ruteplanleggingen og gjøre banen mer robust som medfører at konkurransekraften 
for miljøvennlige godstransporter bedres. Tidsmål for ibruktagelse er angitt til 
utgangen av 2021. Kryssingssporet skal håndtere 750 meter lange godstog og det 
skal vurderes hensiktsmessighet for samtidig innkjøring.  
 
Nytt kryssingsspor (B4-2) fra km 53,852 til km 55,140 (mellom stokksinneskjøtene). 
Bodung planovergang legges ned og erstattes av ny undergang ved km 53,65. 
Nærmere beskrivelse av kryssingssporet er tilgjengelig i hovedplanen (MIP-00-A-
01432). 
 
I forbindelse med utarbeidelse av teknisk detaljplan for kryssingssporet er det utført 
en kartlegging av biologisk mangfold, inkludert fremmede arter for plan- og 
influensområdet. Hensikten med kartleggingen er å gjennomgå tidligere registrerte 
naturverdier i området og gjennomføre en ny kartlegging av vegetasjon med fokus på 
biologisk mangfold og fremmede skadelige arter. Etter en samlet gjennomgang av 
det biologiske mangfoldet i området er det presentert forslag til avbøtende tiltak for 
anleggsarbeidet av hensyn til naturmiljøet.  
 
 

2.1 Kartlagt areal 

 
Traséen som er kartlagt ligger i sin helhet i Nes kommune og strekker seg fra og med 
parkeringsplassen ved Bodung stasjon (gnr/ bnr 180/4) i sørøst, til og med 
jernbanesporet like sørøst for gården Eimarud (gnr/bnr 175/24) i nordvest. 
 
Kartlagt område er det avgrensede planområdet som vist i figur 2.1 nedenfor, som er 
basert på figur 0-2 fra Hovedplandokumentet for prosjektet (MIP-00-A-01432). 
Områder som ikke er kartlagt, eller bare delvis kartlagt, er private boligtomter, 
vesentlig ved Bodding. Kartleggingen ble utført 26. august 2019. 
 

ewar@banenor.no
stokkskinneskjøtene
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Figur 2.1. Viser planområdet for nytt kryssingsspor ved Bodung stasjon. Blå linjer 
representerer planområdet. Røde linjer representerer det planlagte riggområdet. 
Kartet er tegnet og basert på figur 0-2 fra dokument for Hovedplan (MIP-00-A-
01432). 
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3 KARTLEGGING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG FREMMEDE 
ARTER 

3.1 Definisjon av tema 

Temaet omhandler biologisk mangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske 
(ferskvann) og marine (brakkvann og saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser 
knyttet til disse. Naturmangfold defineres i henhold til naturmangfoldloven som 
biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det 
alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning (Statens vegvesen 2018). 
 

3.2 Overordnede føringer 

Naturmangfoldloven (§ 1) har som formål at «naturen med dens biologiske, 
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved 
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, 
kultur, helse og trivsel, nå og i framtiden, også som grunnlag for samisk kultur.» 
 
De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven (§§ 8-12) skal legges til grunn 
både ved saksforberedelse og når en treffer beslutninger, jamfør 
Naturmangfoldlovens § 7. 

3.3 Metodikk 

 
Kartleggingens metodikk er basert på revidert utgave 2018 av Statens vegvesens 
Håndbok V712 (Statens vegvesen 2018). For detaljer angående metodikken 
henvises til denne.  

Planområdet og influensområdet utgjør kartleggingsområdet. 
Kunnskapsinnhentingen omfatter: 

 
1. Gjennomgang av eksisterende kunnskap, herunder aktuelle databaser, planer, 

og fagrapporter. 
2. Innhenting av mer detaljert kunnskap gjennom befaringer mv. 
3. Ev. utarbeidelse av kart for viktige artsforekomster og områder.  

Kartleggingen ble utført ved befaring til fots langs planområdet. Ved kartlegging av 
truede arter ble Norsk rødliste for arter 2015 lagt til grunn (Artsdatabanken). Ved 
kartlegging av fremmede arter ble Fremmedartlista for 2018 lagt til grunn. Bare arter i 
fremmedartkategoriene Svært høy risiko (SE) og Høy risiko (HI) ble registrert. 
 
Alle funn av rødlista arter og fremmede arter ble registrert som punktobservasjon 
eller som figur (polygon), ved hjelp av håndholdt GPS. 
 
Feltarbeider og registreringer i området ble gjennomført av biolog Eirik F. Sæbø, 
NIRAS Norge AS, den 26.08.19. Tilstede under feltarbeidene var også Warren S. 
Eversley, BaneNOR SF. 
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 Norsk Rødliste for arter 2015 

Norsk rødliste for arter 2015 er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut fra 
Norge. 
 
Artene på Rødlista er gruppert og rangert i ulike kategorier. Hver kategori sier noe 
om hvor høy risiko artene har for å dø ut, hvis de rådende forhold vedvarer. 
 
De ulike kategoriene er: 
 

- Regionalt utdødd = RE 
- Kritisk truet = CR 
- Sterkt truet = EN 
- Sårbar = VU 
- Nær truet = NT 
- Datamangel = DD 

 Fremmedartslista 2018 

 
Fremmedartslista 2018 viser hvilken risiko fremmede arter kan utgjøre for 
naturmangfoldet i Norge (økologisk risiko). 
 
Fremmedartslista kategoriserer fremmede arter i 5 forskjellige risikokategorier: 
 

- Svært høy risiko = SE 
- Høy risiko = HI 
- Potensielt høy risiko = PH 
- Lav risiko = LO 
- Ingen kjent risiko = NK 

 

3.4 Begrensninger 

 
Som nevnt ble kun arter oppført i Norsk rødliste for arter 2015, og arter i 
fremmedartslistekategoriene SE og HI registrert. Der hvor registrering av enkeltfunn 
har vært overkommelig har dette blitt gjort. Der hvor arter står helt tett, som f.eks. 
langs veikanter eller jordekanter, ble det gått i gangfart og registrert lokaliteter 
fortløpende. I slike tilfeller er det ofte langt flere individ enn punkter i kartet. 
 
Stedvis kan forekomster av en art ha blitt underrapportert da flere arealer har blitt 
sprøytet eller slått. 
 
Private hager har i liten grad blitt kartlagt, unntaket er enkelte forekomster av hekker 
med fremmede arter. 
 
Kartleggingen er basert på kartleggerens kunnskap om rødlista og fremmede arter. 
Feltarbeidene ble utført på sensommeren (26. august 2019), altså mot slutten av 
vekstsesongen og utenfor fuglers hekkeperiode. Vi tar derfor forbehold om at 
underrapportering, feil og mangler kan forekomme. 
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4 BIOLOGISK MANGFOLD 
 

4.1 Tidligere undersøkelser 

 
Ut over noen få registreringer i artskart (Artsdatabanken 2019), er det ikke kjent 
tidligere undersøkelser av naturmangfold i plan- og influensområdet. Det er kartlagt 2 
naturtypelokaliteter i området (nevnt i punkt 4.2.2), samt flere lokaliteter på nordlig 
side av Glomma (Miljødirektoratet 2019). 
 
Registreringer i artsdatabanken av rødlistede arter innenfor- og i nærheten av 
planområdet inkluderer hovedsakelig ulike fuglearter, som åkerrikse (CR), vipe (EN), 
makrellterne (EN), rosenfink (VU), storspove (VU), sanglerke (VU), taksvale (NT), 
sivspurv (NT), gulspurv (NT), vaktel (NT), stær (NT), gjøk (NT) og fiskemåke (NT).  
 
Det er også noen registreringer av rødlista planter innenfor- og i nærheten av 
planområdet. Disse inkluderer myrstjerneblom (VU) og kløverhumle (EN). Ingen av 
disse var å finne igjen under kartleggingen. Det må også nevnes at registreringen av 
myrstjerneblom er fra 1932. 
 
Det har ikke vært mulig å oppdrive noe informasjon om vilttrekk i områdene. Likevel 
er det registrert 3 tilfeller av døde rådyr i området, i hjorteviltregisteret. Ett tilfelle hvor 
rådyret døde av sykdom ved gården på adressen Nedre Hagaveg 354. Samt 2 
tilfeller hvor rådyr har blitt påkjørt av bil langs Nedre Hagaveg (fv 175). 
 

4.2 Resultat 

 
Det ble registrert totalt 2 rødlista arter innenfor planområdet. Disse er nærmere 
beskrevet under punkt 4.4.1 og 4.4.2. 
 
Det ble ikke observert noen rødlistede dyr (amfibier, reptiler, bløtdyr, fisk, fugl, 
krepsdyr, pigghuder og pattedyr) under feltarbeidene.  
 
Det ble observert et rikt insektliv innenfor planområdet med svært mye sommerfugl 
og andre insekter som bier, humle og blomsterfluer. Ingen av de observerte 
insektene var rødlista arter. 

 Hovedtrekk i vegetasjon og flora i planområdet. 

 
Planområdet (figur 2.1) er hovedsakelig preget av åkerlandskap tilhørende gårdene i 
Bodung området, samt bøk-, bjørk- og ospeskog og kratt. Gjengrodde kratt 
dominerer områdene tett til eksisterende jernbanespor, samt i områder mellom de 
forskjellige åkrene. I disse områdene dominerer arter som bringebær (Rubus idaeus), 
brennesler (Urtica-slekten), burot (Artemisia vulgaris), bjørketrær (Betula-slekten) og 
selje (Salix caprea). 
 
I områdene hvor ved sørlig deponiområde bærer vegetasjonen preg av å ha blitt 
brukt til fylling/tip. Vegetasjonen ved sørlig deponiområde bærer i stor grad preget av 
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dette, og størstedelen av planområdet kan karakteriseres som skrotemark, med 
betydelig innslag av «ugras-arter».  
 

 Naturtypelokaliteter 

Det er ikke registrert naturtypelokaliteter innenfor plan- og influensområdet. De 
nærmeste naturtypene er Beengen som er registrert som evjer bukter og viker, dette 
ligger innenfor Beengen fuglefredningsområde. Området ligger ca. 550 meter sør for 
Bodung stasjon hvor planområdet starter i sør (figur 4.1). 
 
Ca. 350 meter øst for planområdet ligger også Hillestad Ø som er registrert i 
Miljødirektoratets Naturbase som «Gammel barskog» (figur 4.1). 
 

 
Figur 4.1: Viser naturtyper i nærheten av plan- og influensområdet. Rød strek anslår 
beliggenhet for planområdet, blå sirkel viser naturtypeområdet ved Beengen 
fuglefredningsområde, grønn sirkel viser naturtypeområdet ved Hillestad Ø. Kilde: 
Naturbase, Miljødirektoratet. 
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4.3 Påviste arter 

 
Nedenfor er artsfunn oppsummert i en tabell.  
 
 
Tabell 4.1 Påviste rødlista arter i planområdet for nytt kryssingsspor ved Bodung 
stasjon.  

Art Artsnavn latin Rødlistestatus 

Jordbærkløver Trifolium fragiferum VU 

Vollmarikåpe Alchemilla subglobosa VU 

 
Nedenfor følger en gjennomgang av de 2 påviste rødlisteartene. Artenes omfang er 
oppgitt i tabellen under hver artsomtale. Antall påviste lokaliteter er kun angitt der 
dette kan anslås. 
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4.4 Artsfunn med kommentar 

 

 Jordbærkløver 

 

Antall funn Antall lokaliteter Rødlistestatus 

5 m2 1 VU 

 
Utbredelse (innenfor planområdet) 
Det er 1 forekomst av jordbærkløver innenfor planområdet (ca. 5 m2). Denne ligger 
nokså midt i det sørlige deponiområdet (figur 4.2). Vokser mellom forekomster av 
kanadagullris og reinfann. 
 
Kommentar 
Jordbærkløver, flerårig urt i erteblomstfamilien. 5–20 cm lang, krypende stengel, 
bladene sitter på lange stilker og er tettnervede. De lyserøde blomsterhodene ser ut 
som jordbær.  
 

Jordbærkløver er ikke fredet, men faller inn under rødlistekategorien Sårbar (VU). 
 

 
Figur 4.2: Forekomster av jordbærkløver vist med rød prikk. Blå strek er avgrensing 
av planområdet. Rød strek er planlagte deponiområder. 
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 Vollmarikåpe 

 

Antall funn Antall lokaliteter Fremmedartsstatus 

5 m2 1 VU 

 
Utbredelse (innenfor planområdet) 
Det ble observert 1 forekomst av vollmarikåpe (ca. 5 m2 ,svært spredt vekst) innenfor 
planområdet.  Denne ligger ca. 50 meter sør for hagebyen 2 (figur 4.3). 
 
Kommentar 
Vollmarikåpe, flerårig art i rosefamilien. 20–40 cm høy, med hårete stengel og blad 
som er sirkelrunde. 
 
Vollmarikåpe er ikke fredet, men faller inn under rødlistekategorien Sårbar (VU). 
 

 
Figur 4.3: Forekomster av vollmarikåpe er vist med rød prikk. Blå strek er avgrensing 
av planområdet. Rød strek er planlagte deponiområder. 
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5 FREMMEDE ARTER 

 

5.1 Tidligere undersøkelser 

 
Det er ikke kjent tidligere undersøkelser av fremmede arter i plan- og 
influensområdet. Det er ingen registreringer av fremmede arter tilgjengelig i artskart 
(Artsdatabanken) pr. 06.09.19.  
 

5.2 Resultat 

 
Det ble totalt notert 11 forskjellige fremmede arter i kategoriene SE (svært høy risiko) 
og HI (høy risiko). 
 
Siden omtrent hele planområdet består av åkerlandskap med intensiv drift, ble 
fremmedartene først og fremst påvist i åkerreiner, langs jernbanesporet, i veikantene, 
langs bekker, grøfter og ved skogholt. 
De fleste enkeltregistreringene representerer fra noen få til et stort antall 
enkeltindivid. Dette gjelder spesielt mindre arter eller lite arealkrevende arter som 
kanadagullris, hagelupin, mfl. Funnene er registrert i digitalt format (artsdatabanken), 
og hver art er gitt en egen omtale. 
 
Alle registreringer er oppsummert i kapittel 5.4, som viser hvert enkelt funn, 
utbredelse og plassering innenfor planområdet. 
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5.3 Påviste arter 
 

Nedenfor er artsfunn oppsummert i en tabell. Handlingsplan for noen av disse artene 
er blitt utformet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus i 2010 (Narmo, 2010), disse 
artene har oppført et tall under fanen «Status i Oslo og Akershus» i tabell 5.1. Tallet 
1 = alarmliste (høyeste risikokategori), 2 = bekjempelsesliste (mildere risikokategori, 
men fortsatt høy), 3 = vurderingliste (middels høy risiko), 4 = observasjonsliste 
(ukjent risikokategori). Bokstavene under fanen «Fremmedartsstatus» indikerer 
risikokategori i fremmedartslista, SE = Svært høy risiko (høyeste risikokategori), HI = 
Høy risiko (nest høyeste risikokategori).   
 
 
Tabell 5.1 Påviste fremmede arter i kategoriene Svært høy risiko (SE) og Høy risiko 
(HI) i planområdet for nytt kryssingsspor ved Bodung stasjon.  

Art Artsnavn latin Fremmedartsstatus Status i Oslo 
og Akershus 

Engryllik Achillea nobilis HI Ikke vurdert 

Prydstrandvindel Calystegia sepium 
spectabilis 

HI Ikke vurdert 

Rødhyll  Sambucus racemosa SE 4 

Hagelupin Lupinus polyphyllus SE 2 

Grønnpil Salix fragilis HI Ikke vurdert 

Rynkerose  Rosa rugosa SE 2 

Hekkspirea  Spirea salicifolia HI 4 

Blåhegg  Amelanchier spicata SE 4 

Tromsøpalme Heracleum persicum SE 2 

Kanadagullris Solidago canadensis SE 2 

Snøbær Symphoricarpos albus HI 3 

 
Nedenfor følger en gjennomgang av de 11 påviste fremmedartene. Artenes omfang 
er oppgitt i tabellen under hver artsomtale. Antall påviste lokaliteter er kun angitt der 
dette kan anslås. 
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5.4 Artsfunn med kommentar 

 

 Engryllik 

 

Antall funn Antall lokaliteter Fremmedartsstatus Status i Oslo og 
Akershus 

Ca. 30 planter 3 HI Ikke vurdert 

 
Utbredelse (innenfor planområdet) 
To forekomster (ca. 10 planter) av engryllik i sørlig del av planområdet, ved start av 
vegen Hagebyen. Den andre forekomsten (ca. 20 planter) er i nordlig del av 
planområdet, ved jernbanen like ved gården på Nedre Hagaveg 318/316 (figur 5.1).  
 
Kommentar 
Engryllik er en langlevd flerårig, mattedannende plante fra Sør- og Mellom-Europa og 
Vest-Asia. Den har sterk klonal vekst, Arten har frøreproduksjon, og fruktene spres 
noe med vind, dyr og mennesker. Engryllik vurderes til høy økologisk risiko på grunn 
av et begrenset (til moderat) invasjonspotensial og en middels økologisk effekt ved at 
arten har etablert seg på grunnlendt grasmark på kalkgrunn (i semi-naturlig eng), en 
sårbar naturtype, og fortrenger sårbare og truete planter(Elven 2018a). 
 
En kan hindre frøspredning ved pussing (slått) av beite før frøsetting. Engryllik er 
vanskelig å bekjempe med fenoksysyrer. Best virkning oppnås med mekoprop (for 
eksempel Duplosan Meko). I eng bør en sprøyte både før og etter første slått, i 
plener to-tre ganger med 3-4 ukers mellomrom (NIBIO, 2011). 

 
Figur 5.1: Forekomster av engryllik er vist med gule prikker. Blå strek er avgrensing 
av planområdet. Rød strek er planlagte deponiområder. 
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 Prydstrandvindel  

 

Totalt omfang Antall lokaliteter Fremmedartsstatus Status i Oslo og 
Akershus 

Ca. 90 m2 2 HI Ikke vurdert 

 
Utbredelse (innenfor planområdet) 
Det er to forekomster av prydstrandvindel innenfor planområdet (figur 5.2). En 
forekomst på ca. 40 m2 langs vegkant ved vegen Hagebyen. Samt en forekomst på 
ca. 50 m2 mellom hagen til Hagebyen 4 og jernbanesporet. 
 
Kommentar 
Prydstrandvindel er en flerårig slyngplante med frøreproduksjon og klonal vekst. 
Frøene spres passivt og ikke over lange distanser. Arten stammer trolig fra Sibir og 
er hardfør og godt kuldetilpasset. Den etablerer seg på skrotemark, i hekker, kratt og 
skogkanter.  
Prydstrandvindel vurderes til høy økologisk risiko, med usikkerhet både til svært høy 
og til lav risiko på grunn av usikkerhet både angående invasjonspotensialet og den 
økologiske effekten (Elven, 2018b). 
 
Ved bekjempelse anbefales oppgraving ned til 0,5 meter under bakkeoverflate, 
inkludert luking og sprøyting. Det må antas at jord er infisert med frø. Masser må 
sendes til varig, godkjent deponi, brukes som undergrunnsjord, eller brukes som 
topplag til plenarealer med hyppig slått (Ålesund kommune, 2016).  
 

 
Figur 5.2: Omfang av prydstrandvindel er vist med gule prikker. Blå strek er 
avgrensing av planområdet. Rød strek er planlagte deponiområder. 
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 Rødhyll  

 

Totalt omfang Antall lokaliteter Fremmedartsstatus Status i Oslo og 
Akershus 

Ca. 70 m2 8 SE 4 

 
Utbredelse (innenfor planområdet) 
Det er totalt 8 lokaliteter med rødhyll fordelt jevnt innenfor planområdet (figur 5.3). 
Den største forekomsten (ca. 20 m2) finner en i sørlig hjørne av sørlig deponiområde. 
Det er også en større forekomst (ca. 10 m2) på baksiden av loven ved Nedre 
Hagaveg 354. 
 
Kommentar 
Rødhyll spres med fugl som spiser bærene og tar med seg frøene til sine nattkvartér 
hvor frøene blir liggende igjen. Der hvor det hogges ned skog på Østlandet vil det, 
nærmest som en regel, komme opp rødhyll.  
Det kan være aktuelt å kappe ned etablerte og store busker før en planlagt senere 
sprøyting på gjenveksten. Nedkapping av buskene vinterstid/tidlig vår vil hindre 
frøspredning. På grunn av rødhyll raske gjenvekst etter nedkapping, bør eventuell 
sprøyting skje samme vekstsesong som nedkapping, men etter vekstavslutning hvis 
feltet er tilplantet. Denne doble bekjempelsen har ikke blitt funnet å ha bedre effekt 
enn sprøyting direkte, men sprøytingen blir enklere på lavere busker. Det vises til 
Plantevernleksikonet for ytterligere beskrivelse av bekjempelsestiltak for rødhyll 
(NIBIO, 2016) 
 

 
Figur 5.3: Forekomster av rødhyll er vist med gule prikker. Blå strek er avgrensing av 
planområdet. Rød strek er planlagte deponiområder 
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 Hagelupin  

 

Totalt omfang Antall lokaliteter Fremmedartsstatus Status i Oslo og 
Akershus 

Ca. 285 m2 5 SE 2 

 
Utbredelse (innenfor planområdet) 
Det er totalt 5 lokaliteter med forekomster av hagelupin innenfor planområdet (figur 
5.4). Disse er i all hovedsak avgrenset til sørlig del av planområdet, fra sørlig 
deponiområde til Bodung stasjon. De største forekomstene av hagelupin forekommer 
mellom hagen til Hagebyen 18 (ca. 70 m2), og i mellom skogholt og jernbanespor, 
vist med gul pil i Figur 5.4 (ca. 200 m2). 
 
Kommentar 
Rundt 1 m høy, flerårig urt (staude). Formerer seg med frø, men kan også spres med 
biter av jordstengler. Med en frøbank som kan være levedyktig i mer enn 50 år så er 
det viktig at både plantene og jorda de står i blir gravet opp og lagt i deponi. Av 
hensyn til spredningsfaren anbefales det at deponeringen primært bør foregå nær 
voksestedet. Det anbefales å grave opp plantene, legge dem i et midlertidig lokal-
deponi for senere å fylle massene inntil veien og etablere en årviss skjøtsel med 3-4 
ganger slått hver sommer. For ytterligere info vises det til Plantevernleksikonet 
(NIBIO, 2010). 
 

 
Figur 5.4: Forekomster av hagelupin er vist med gule prikker og polygon. Blå strek er 
avgrensing av planområdet. Rød strek er planlagte deponiområder. Gul pil viser den 
største forekomsten av hagelupin. 
 



Dokumentnummer: MIP-00-A-04254  Dato:  13.09.2019 
900072 – Kongsvingerbanen (Lillestrøm) – Kongsvinger, Bodung Kryssingsspor  Revisjon: 00A 
Teknisk dokument – Kartlegging av biologisk mangfold og fremmede arter Side: 19 av 29 

 

 

 Grønnpil  

 

Totalt omfang Antall lokaliteter Fremmedartsstatus Status i Oslo og 
Akershus 

1 tre 1 HI Ikke vurdert 

 
Utbredelse (innenfor planområdet) 
Det er observert 1 tre av grønnpil innenfor planområdet (figur 5.5). Treet er observert 
mellom hage til Hagebyen 30 og jernbanesporet.  
 
Kommentar 
Grønnpil er potensielt et meget stort tre opp til 25 m, men opptrer oftere som en stor 
busk. Den formerer seg effektivt med avbrukne grener, en karakter nedarvet fra den 
ene av foreldreartene, skjørpil. Grønnpil vurderes til høy økologisk risiko, med 
usikkerhet til svært høy risiko. Arten inntar strender, åpen flommark og flommarkskog 
og blir raskt en av de dominerende treartene, med opplagt fortrengning av stedegne 
arter (Elven, 2018c). 
 
For bekjempelse anbefales hogst. Planten bør ikke håndteres med moden pollen. 
Overjordiske plantedeler komposteres. 
 

 
Figur 5.5: Forekomst av Grønnpil er vist med gul prikk. Blå strek er avgrensing av 
planområdet. Rød strek er planlagte deponiområder. 
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 Rynkerose  

 

Totalt omfang Antall lokaliteter Fremmedartsstatus Status i Oslo og 
Akershus 

Ca. 110 m2 4 SE 2 

 
Utbredelse (innenfor planområdet) 
Det er totalt 4 forekomster av rynkerose innenfor planområdet (figur 5.6) En av de 
største forekomstene (40 m2) er ved skogholtet ved jernbanesporet, like nordøst for 
sørlig deponiområde. En annen stor forekomst (50 m2) er plantet som hekk 
tilhørende eiendommen Nedre Hagaveg 491, ved avkjørsel til Sandemvegen fra 
Nedre Hagaveg. 
 
Kommentar 
Arten har egen nasjonal handlingsplan. Sitat fra DN-rapport 1-2013, Handlingsplan 
mot rynkerose: «…fjerning av nyetableringer og kontroll gjennom skjøtsel i tråd med 
tradisjonell bruk (slått eller beiting) der dette er mulig, eventuelt etter forutgående 
restaurering (nedkapping).» I tråd med nasjonal handlingsplan anbefales det å grave 
opp plantene, legge dem i et midlertidig lokal-deponi for senere å fylle massene inntil 
veien og etablere en årviss skjøtsel med 3-4 ganger slått hver sommer. Alternativt 
grave opp plantene med røtter og levere dem til et godkjent deponi. 
 

 
Figur 5.6: Forekomster av rynkerose er vist med gule prikker. Blå strek er avgrensing 
av planområdet. Rød strek er planlagte deponiområder. 
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 Hekkspirea  

 

Totalt omfang Antall lokaliteter Fremmedartsstatus Status i Oslo og 
Akershus 

Ca. 20 m2 1 HI 4 

 
Utbredelse (innenfor planområdet) 
Det er 1 forekomst av hekkspirea innenfor planområdet (figur 5.7). Denne ligger på 
baksiden av driftsbygningen tilhørende eiendommen på adressen Nedre Hagaveg 
354. Forekomsten er vurdert til å være ca. 20 m2.  
 
Kommentar 
Hekkspirea er en 1,5-2 m høy busk fra Øst-Europa og Nord-Asia. Den har 
frøformering og sterk klonal vekst med rotskudd. Hekkspirea vurderes å medføre høy 
økologisk risiko (med usikkerhet til lav risiko) på grunn av kombinasjonen mellom et 
stort invasjonspotensial (med usikkerhet til moderat) og en liten økologisk effekt. Ved 
forrige vurderingsrunde i 2012 ble den vurdert til lav risiko; den negative økologiske 
effekten ble ikke vurdert til å være utslagsgivende da. 
 
For bekjempelse anbefales oppgraving av røtter (0,5m), tildekking med duk, inkludert 
sprøyting. Røtter og jord kan eventuelt leveres til varig, godkjent deponi med duk 
over massene. Overjordiske deler av planten leveres til forbrenning i lukkede poser.  
 

 
Figur 5.7: Omfang av hekkspirea er vist med gul prikk ved eiendommen på adressen 
Nedre Hagaveg 354. Blå strek er avgrensing av planområdet. Rød strek er planlagte 
deponiområder. 
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 Blåhegg  

 

Totalt omfang Antall lokaliteter Fremmedartsstatus Status i Oslo og 
Akershus 

Ca. 10 m2 2 SE 4 

 
Utbredelse (innenfor planområdet) 
Det er totalt 2 forekomster av blåhegg innenfor planområdet (figur 5.8). Den ene 
forekomsten ligger like sør for gårdsbruket på adressen Nedre Hagaveg 354. Den 
andre forekomsten ligger ved skogholtet på vestlig side av jernbanesporet ca. 350 
meter sørvest for gårdsbruket på adressen Nedre Hagaveg 354. 
 
Kommentar 
Langlevd busk fra nordøstlige Nord-Amerika med meget effektiv frøreproduksjon. 
Frøene spres med fugl.  
 
For bekjempelse anbefales det å grave opp arten, for så å grave den ned og dekke 
over med minst 2 m overdekning. Alternativt frakte den til et godkjent deponi. 
 

 
Figur 5.8: Omfang av blåhegg er vist med gule prikker. Blå strek er avgrensing av 
planområdet. Rød strek er planlagte deponiområder. 
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 Tromsøpalme  

 

Totalt omfang Antall lokaliteter Fremmedartsstatus Status i Oslo og 
Akershus 

10 m2 1 SE 2 

 
Utbredelse (innenfor planområdet) 
Det er 1 forekomst av tromsøpalme på ca. 10 m2 innenfor planområdet (figur 5.9). 
Denne ligger på østlig side av jernbanesporet, ca. 200 meter nord for gården på 
adressen Østre Bodding 21. 
 
Kommentar 
Tromsøpalme tilhører den biologiske gruppen flerårig stedbundet med tykk rotstokk. 
Den voksne planten er 2-5 m høy, og er tuedannende. Bladene er store, finnete med 
spisse, flikete småblad. Formeringen og spredningen skjer ved frø og planter som 
vokser ut fra rotstokken. Planten dør oftest ikke etter blomstringen. Tromsøpalme 
vurderes til svært høy økologisk risiko på grunn av et stort invasjonspotensial og 
middels økologiske effekter.  
 
Bekjempelse bør skje om våren, i begynnelsen/midten av mai, før stengelen tar til å 
strekke seg. Dette kan gjøres ved å grave opp rotstokken ned til 20 cm. 
Aktuelt tidspunkt for kjemisk bekjempelse er når plantene er ca. 15 - 20 cm, ofte i 
første halvdel av mai. Det kan vurderes å sprøyte en gang til hvis det dukker opp nye 
planter i løpet av sommeren (NIBIO, 2012). 
 

 
Figur 5.9: Omfang av tromsøpalme er vist med gul prikk. Blå strek er avgrensing av 
planområdet. 
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 Kanadagullris  

 

Totalt omfang Antall lokaliteter Fremmedartsstatus Status i Oslo og 
Akershus 

Ca. 5000 m2 3 SE 2 

 
Utbredelse (innenfor planområdet) 
Det er totalt registrert 3 lokaliteter med forekomster av kanadagullris innenfor 
planområdet (figur 5.10). Den største forekomsten strekker seg over store deler av 
det planlagte deponiområdet i sør ved eiendommen gnr/bnr 178/71 (gul polygon i 
figur 5.10). Her er det forekomster av kanadagullris med arealer opp mot 5000 m2, 
selv om selve planteveksten innenfor dette området er ganske spredt. Bortsett fra 
dette er det 2 forekomster på ca. 1 m2 av kanadagullris. En i nordøstlig hjørne av 
deponiområdet, og en forekomst på vestlig side av jernbanesporet ca. 120 meter sør 
for deponiområdet. 
 
Kommentar 
Sammen med hagelupin vurderes kanadagullris som den fremmedartslistearten som 
har størst skadepotensiale for artsmangfoldet innenfor planområdet. Det bør fortsatt 
være mulig å bekjempe arten i planområdet, og det anbefales å skrape av topplaget. 
Avskrapt topplag bør lagres i ranke som såes til med raigras og klippes 3-4x i 
vekstsesongen for å redusere spiring av fremmede arter. Ved tilbakefylling som 
toppjord bør det legges opp til en oppfølgende slått minst 4 ganger per sesong. For 
denne arten er det viktig at førsteslåtten skjer tidlig, helst midten av juni. 
 

 
Figur 5.10: Omfang av kanadagullris er vist med gule prikker og polygon. Blå strek er 
avgrensing av planområdet. Rød strek er planlagte deponiområder. 
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 Snøbær  

 

Totalt omfang Antall lokaliteter Fremmedartsstatus Status i Oslo og 
Akershus 

Ca. 50 m2 1 HI 3 

 
Utbredelse (innenfor planområdet) 
Det er 1 forekomst av snøbær innenfor planområdet på ca. 50 m2 (figur 5.11). Denne 
er plantet som en hekk tilhørende eiendommen på adressen Nedre Hagaveg 491. 
 
Kommentar 
Snøbær er en opptil 3 m høy, rikt grenet busk. Den formerer seg med frø og sprer 
seg også med rotskudd. Fruktene er kvite bær som ser fristende ut, men som ikke er 
svært ettertraktet av fugl. Busken kommer fra vestlige Nord-Amerika, der den er vidt 
utbredt i boreal og nordre deler av nemoral sone. Snøbær vurderes til høg økologisk 
risiko på grunn av kombinasjonen av et stort invasjonspotensial og en liten økologisk 
effekt (Elven, 2018d). 
 
For bekjempelse anbefales oppgraving av røtter (0,5m), tildekking med duk, inkludert 
sprøyting. Røtter og jord leveres til godkjent varig deponi med duk over massene. 
Overjordiske deler leveres til forbrenning i lukkede poser. 
 

 
Figur 5.11:. Omfang av snøbær er vist med gul prikk. Blå strek er avgrensing av 
planområdet. Rød strek er planlagte deponiområder. 
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6 PÅVIRKNING OG KONSEKVENSER 

 
Området omfatter ingen verdisatte naturtypelokaliteter. Det er registrert 2 små 
forekomster av rødlista arter innenfor planområdet. Planområdet kan ikke sies å 
omfatte spesielle naturverdier. I de tresatte arealene i områdene rundt Bodung 
stasjon og Bodding er det registrert flere norske ansvarsarter (fugler).   
 
Forekomster av jordbærkløver vokser blant kanadagullris, det vurderes derfor 
viktigere for naturmangfoldet å bekjempe forekomstene av kanadagullris enn å 
bevare forekomsten av jordbærkløver. Jorden som forekomsten av jordbærkløver 
vokser i antas også å være infisert med frø fra kanadagullris. 
 
Det anbefales at forekomsten av vollmarikåpe forsøkes bevart så langt dette er 
mulig. 
 
Tiltaket vurderes å ikke ha påvirkninger av betydning på naturverdier. Konsekvensen 
av tiltaket på naturmangfold vurderes å være ubetydelig (0). 
 
Den største utfordringen mht. naturmiljø i forbindelse med dette tiltaket blir 
bekjempelse/kontroll av fremmede skadelige arter og massehåndtering. 
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7 AVBØTENDE TILTAK 

 

7.1 Miljøkrav 

Naturmangfoldloven (§ 1) har som formål at «naturen med dens biologiske, 
landskaps-messige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved 
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, 
kultur, helse og trivsel, nå og i framtiden, også som grunnlag for samisk kultur.» 
De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven (§§ 8-12) skal legges til grunn 
både ved saksforberedelse og når en treffer beslutninger, jamfør Naturmangfold-
lovens § 7.  
 
Alle relevante krav i naturmangfoldloven må ivaretas, herunder kap. II alminnelige 
bestemmelser om bærekraftig bruk. 
 
Forvaltningen av fremmede arter reguleres av Forskrift om fremmede organismer, 
som trådte i kraft i 2016. Formålet med forskriften er å hindre innførsel, utsetting og 
spredning av fremmede organismer som medfører, eller kan medføre, uheldige følger 
for naturmangfoldet. Forskriftens kapittel V angir krav til aktsomhet for virksomheter 
ved tiltak som kan medføre spredning av fremmede organismer. Av § 18 punkt 1 
fremkommer: «Den som er ansvarlig for innførsel, hold, utsetting eller omsetning av 
organismer, eller som iverksetter tiltak som kan medføre utilsiktet spredning av 
fremmede organismer i miljøet, skal opptre aktsomt for å hindre at aktiviteten 
medfører uheldige følger for det biologiske mangfold, herunder  
 

a) ha kunnskap om den risiko for uheldige følger for det biologiske mangfold som 
aktiviteten og de aktuelle organismene kan medføre, og om hvilke tiltak som er 
påkrevd for å forebygge slike følger, og 
 

b) treffe forebyggende tiltak for å hindre at aktiviteten medfører uheldige følger 
for det biologiske mangfold, og for raskt å avdekke utilsiktet spredning av 
fremmede organismer.» 

Når det gjelder krav om tiltak for å hindre spredning av fremmede arter ved 
virksomhet som innebærer bearbeidelse av masser, vil § 24 punkt 4 komme til 
anvendelse: «Før flytting av løsmasser eller andre masser som kan inneholde 
fremmede organismer, skal den ansvarlige, i rimelig utstrekning, undersøke om 
massene inneholder fremmede organismer som kan medføre risiko for uheldige 
følger for det biologiske mangfold dersom de spres, og treffe egnede tiltak for å 
forhindre slik risiko, slik som bruk av masser fra andre områder, tildekking, 
nedgraving, varmebehandling, eller levering til lovlig avfallsanlegg.» 
 
Ved vegetasjonsetablering må det tas hensyn til restriksjoner på bruken av ikke-
stedegne planter, som følger av naturmangfoldloven og forskrift om fremmede 
organismer.  
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7.2 Tiltak mot fremmede skadelige arter 

 
Fremmede skadelige arter må ikke spres ytterligere gjennom massehåndtering og 
transport ut av planområdet. Det kan være aktuelt å utføre tiltak for bekjempelse av 
enkelte av de fremmede skadelige artene. Det er spesielt hagelupin og rynkerose 
som må fjernes før anleggsarbeidets start. Av de øvrige artene bør rødhyll, blåhegg 
og tromsøpalme bekjempes.  
 
Tiltak for bekjempelse for hver enkelt fremmed art er beskrevet i punkt 5.4. 
 
 

7.3 Massehåndtering og eventuell reetablering av vegetasjon 

 
Fremmede skadelige arter må ikke spres ytterligere gjennom massehåndtering og 
transport av infiserte masser ut av planområdet. I dette området må alle løsmasser 
betraktes som infisert av fremmede skadelige arter, siden flere av de registrerte 
artene har stor frøproduksjon og danner frøbank i jorda. Massene bør fortrinnsvis 
benyttes innenfor planområdet.  
 
Ved vegetasjonsetablering bør ikke stedegne masser benyttes som toppmasser, 
siden frøbanken i stor grad består av fremmede skadelige arter. Slike masser kan 
likevel benyttes som underlag for grøntarealer/plenarealer som skal slås 
regelmessig, forutsatt at hagelupin og rynkerose er fjernet eller ikke inngår i 
massene. Toppmassene skal være frie for fremmede skadelige arter, og tilsås med 
egnede frøblandinger. For nærmere beskrivelser av egnede frøblandinger og 
veiledning for vegetasjonsetablering se Aamlid & Norderhaug (2015). 
 

7.4 Øvrige tiltak 

 
Unngå eventuell hogst av trær i fuglenes hekkesesong, fra midten av april – ut juni. 
Dette fordi det er tidligere registrert flere ulike arter av rødlista fugler i området. At 
trær i området brukes til hekking og reir av disse fugleartene er sannsynlig.  
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