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Ekstrakt 
BioFokus har på oppdrag for 

Boxs arkitektstudio AS 

kartlagt naturverdier i Store 

Åros vei 38 i forbindelse med 

utbygging på tomten. Det ble 

registrert en 

naturtypelokalitet, en stor 

gammel ask, innenfor 

planområdet. Det ble ikke 

registrert noen rødlistearter, 

men flere svartelistearter ble 

registrert, blant annet 

rynkerose, gravbergknapp, 

syrin og fagerfredløs. Tiltaket 

vil berøre det store asketreet 

og med gjeldende 

utbyggingsplan er det 

vanskelig å finne avbøtende 

tiltak, for å bevare det 

biologiske mangfoldet 

knyttet til treet.  
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Bakgrunn 

BioFokus har på oppdrag for Boxs arkitektstudio AS kartlagt naturverdier i Store 

Åros vei 38. Bakgrunnen for oppdraget er den planlagte utbyggingen av fire nye 

bolighus på eiendommen. Planområdet er på 6,8 dekar og består av et område 

med yngre skog, en hytte og to mindre bygninger (figur 1). Oppdraget ble 

forespurt av Pieter Paul Furnée i Boxs arkitektstudio AS. Prosjektansvarlig for 

oppdraget har vært Marte Olsen, som også har stått for sammenstillingen av 

dette notatet. Anders Thylén har kvalitetssikret dokumentet.  

 

Figur 1: Kart og flyfoto over den undersøkte eiendommen (GBNR 50/246, rød stiplet linje).  

Metode 

Undersøkelsen har omfattet kartlegging av: 

• Områder spesielt viktige for bevaring av biologisk mangfold (viktige 

naturtyper) etter DN-håndbok 13, revidert utgave (Direktoratet for 

naturforvaltning 2007).  

• Utvalgte naturtyper iht. Naturmangfoldloven og Forskrift om utvalgte 

naturtyper (Lovdata 2017). 

• Levesteder og forekomster av rødlistearter. Rødlistekategorier følger den 

siste utgaven av Norsk rødliste (Henriksen & Hilmo 2015). 

• Forekomster av svartelistearter iht. Fremmede arter i Norge – med norsk 

svarteliste 2012 (Gederaas m.fl. 2012). 

Tilgjengelige databaser, deriblant Naturbase og Artskart er gjennomgått for å 

samle eksisterende kunnskap om området. Området har ingen tidligere registrerte 

naturtyper eller forekomster av rød- eller svartelistede arter.  

Befaringen ble foretatt den 24. mai 2018. Hele området ble undersøkt. Tidspunktet 

for registrering av biologisk mangfold var godt for karplanter, moser, lav og 

vedboende sopp, men det var ikke riktig tidspunkt for jordboende sopp. Det var 



4 
 

oppholdsvær og strålende sol på kartleggingstidspunktet. Området vurderes å 

være godt nok kartlagt for å vurdere områdets naturtyper og arealets potensial 

for rødlistede arter. 

Naturmangfoldloven  

Naturmangfoldloven (Lovdata 2017) legger føringer for hvordan naturens 

mangfold skal tas hensyn til 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, 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 (Henriksen og Hilmo 

2015), rødlisten for truete naturtyper (Lindgaard og Henriksen 2011), 

Artsdatabankens oversikt over alle norske arters utbredelse (Artsdatabanken 

2017) og Miljødirektoratet sin oversikt over prioriterte og utvalgte naturtyper, 

informasjon om vilt, samt prioriterte arter. 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 vurderer verdi av naturtyper i henhold til DN håndbok 13. 

§ 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 tilleggskartlegginger 

dersom usikkerheten er for stor.  
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Naturtyper og naturverdier 

Under feltarbeidet ble det registrert en naturtypelokalitet innenfor planområdet. 

Lokaliteten, som er en stor ask, ble vurdert under naturtypen store gamle trær – 

ask, som lokalt viktig (C-verdi), se vedlegg for full beskrivelse. Lokaliteten ligger 

i en sørvestvendt skråning, men er relativ skyggefull på grunn av stor tilvekst av 

yngre trær. Treet måler ca. 3 meter i omkrets, målt i brysthøyde og er splittet 

150 cm over bakken. Det ble registrert flere arter på treet, men ingen rødlistede 

eller sjeldne arter. Rundt treet er det forekomster av yngre rogn, spisslønn, 

hassel, eik og vier.  

 
Figur 2: Oversikt over den kartlagte naturtypelokaliteten (gul strek).  

Andre deler av planområdet er ikke tatt ut som naturtyper, da de biologiske 

kvalitetene anses som for lave. Området består stort sett av yngre løvtrær som 

hassel, rogn, spisslønn, eik og vier, men det er også forekomster av noen større 

grantrær nordvest i planområdet. I nordvest er bakkevegetasjonen preget av 

lågurtarter som blåveis, hvitveis, markjordbær og hengeaks. I de østlige delene 

er vegetasjonen i større grad preget av ugrasvegetasjon og fremmede arter.   

Det er ikke registrert rødlistearter tidligere og utenom ask (VU) ble ingen 

registrert. Av svartelistearter ble det registrert: rynkerose (SE), fagerfredløs 

(SE), syrin (HI) og gravbergknapp (SE), av andre fremmede arter ble det 

registrert stikkelsbær (LO).  
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Figur 4: Venstre: asketreet er splittet ca. 150 cm over bakken. Høyre: forekomster av den svartelistede arten 
rynkerose (SE) er registrert. Foto: Marte Olsen 

Figur 3: Øverst til venstre: østdelen av planområdet, det er mye ung krattskog og lite biologiske kvaliteter. 
Øverst til høyre: planområdet sett fra Store Åros vei og opp mot hytta som er plassert ca. midt i området. 
Nederst til venstre: nordøst i området er det et lite parti med skog med hassel og rik bakkevegetasjon. 
Nederst til høyre: Området sett ned mot den lille bygningen lengst øst. 
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Effektene av planlagte tiltak for naturmiljøet 

 
Figur 5: Planskisse som viser de planlagte boliger og tilhørende infrastruktur på eiendommen (Boxs 
artiktekstudio AS) 

Det er planlagt fire store bolighus i Store Årosvei 38 (figur 5). Slik 

utbyggingsplanen foreligger i dag vil tiltaket berøre det store asketreet (figur 2). 

Det er vanskelig å se for seg at utbyggingen, slik den er planlagt i dag, kan 

foregå uten å måtte fjerne treet. Tiltaket vil dermed innebære en viss negativ 

konsekvens for naturmangfoldet.  

Avbøtende tiltak 

I den grad en ønsker å ivareta naturverdiene knyttet til asketreet må 

plasseringen av boligene/antallet boliger justeres.  

Selv om treet må fjernes er det mulig å la hovedstammene til treet bli liggende 

igjen på et soleksponert sted. Det er et stort mangfold av insekter knyttet til 
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dødved av edelløvtrær som ask, og et slikt tiltak vil kunne avbøte noe av de 

negative konsekvensene for biologisk mangfold.  

Selv om de største biologiske verdiene er knyttet til det store asketreet, har 

løvskogen nord/nordøst i planområdet en viss økologisk funksjon og verdi for 

biologisk mangfold i et lokalt perspektiv. Dette området har ikke nok kvaliteter til 

å bli klassifisert som viktige naturtyper eller habitat for truede og sjeldne arter, 

men er viktig for mange arter og kan på sikt også utvikle kvaliteter som kan 

huse mer spesialiserte og sjeldne arter. Det beste for de biologiske kvalitetene vil 

være å la denne delen av planområdet stå urørt.  

Flere steder innenfor planområdet, spesielt i de midtre og østlige delene er det 

forekomster av rynkerose, gravbergknapp og fagerfredløs.  Artene er svartelistet 

med høyeste trusselkategori og bør i sammenheng med utbyggingen fjernes og 

erstattes av stedegne arter. Det øverste jordlageret hvor disse artene vokser bør 

ikke flyttes andre steder eller brukes som toppjord i eller utenfor området. For å 

unngå spredning av svartelistearter bør slik jord brukes dypere ned i fyllinger. 

Ved bruk av stedegne treslag bidrar en til å styrke og fremme biologisk mangfold 

knyttet til disse. Eik (Quercus robur), ask, alm eller lind (Tilia cordata, må ikke 

forveksles med parklind eller storlind) er gode stedegne alternativer. Disse 

treslagene blir gamle og har alle et rikt biologisk mangfold knyttet til seg, 

spesielt på sikt når de blir gamle. Hule- og gamle eiker er en utvalgt naturtype jf. 

naturmangfoldloven med egen handlingsplan og har en rekke spesialiserte arter 

knyttet til seg, der flere er sjeldne og rødlistede. Manglende rekruttering er 

mange steder en kjent utfordring i forvaltningen av denne naturtypen 

(Direktoratet for naturforvaltning 2012), hvilket på sikt vil kunne ha en negativ 

effekt på biologisk mangfold i regionen. Man er avhengig av stor tetthet av trær i 

alle aldersgrupper og nedbrytningsstadier for å ivareta mange av de sjeldne og 

truede artene som er knyttet til denne naturtypen. Å plante for eksempel en eller 

flere eiker i grøntområdet kan være et alternativ for å øke det biologiske 

mangfoldet i området. Ved nyplanting av trær i bebyggelse er det svært viktig å 

ha en langsiktig plan for å hindre at trærne skaper konflikter i fremtiden og blir 

skadet eller hugget når de øker i alder og omfang. Her er det viktig å planlegge 

bebyggelsen slik at trærne blir naturlige element i bebyggelsen, og ikke ender 

opp som en kime til konflikt med beboere i fremtiden f. eks. med tanke på utsikt 

og lysforhold. På den måten er det størst sannsynlighet for at trærne får stå i 

fred. Beskjæring av greiner som et avbøtende tiltak ved konflikt vil alltid være en 

bedre løsning enn å hugge hele treet. 
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Vedlegg 1 

Store Åros vei 38 

Store gamle trær – ask – Verdi: C   Areal: <1 daa 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt 24. mai av Marte Olsen på oppdrag fra Boxs arkitektstudio AS i 
forbindelse med utbygging av nye boliger på tomten.  
 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Store Årosveien 38 i et boligområde nær kysten på 
Åros, Røyken.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En ask er kartlagt som naturtypen store gamle trær etter 
DN-håndbok 13. Treet står plassert i en skråning nedenfor hytta på tomten. Området er under gjengroing 
og rundt treet er det stort oppslag av rogn, hassel, eik og flere vierarter. Feltsjiktet består av lågurtarter 
som markjordbær, skogfiol, hengeaks, hvitveis og knollerteknapp. Det er også innslag av engarter som 
hvitmaure.  
 
Artsmangfold: Treet har noe dekning av lav og mose, men ingen sjeldne eller rødlistede arter funnet.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Asken måler 300 cm i omkrets og står plassert i en skråning på en 
gjengrodd hyttetomt. Treet står noe skyggefullt til på grunn av den store mengden unge trær som vokser 
rundt treet. Ca 150 cm over bakken er treet splittet. Sprekkebarken er stedvis tydelig og på nordsiden er 
dekning av lav og mose relativt høy. Det er lite dødved i kronen og på bakken.  
 
Fremmede arter: I området rundt asketreet er det registrert stikkelsbær, fagerfredløs, gravbergknapp, 
syrin og rynkerose.  
 
Del av helhetlig landskap: Asketreet står plassert i et boligområde med nærhet til kysten og til 

forekomster av rik edelløvskog.   

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet manglende elementer som 

hulhet og dødved i krone og på bakken. Men den ligger relativt nært en B-verdi. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for det biologiske mangfoldet er å fjerne ungskog rundt treet, slik at treet 

får bedre soleksponering. God soleksponering er viktig for mange vedlevende insekter og kan fremme det 

biologiske mangfoldet. Mye av det biologiske mangfoldet knyttet til ask er knyttet til forekomster av død 

ved, både på stammen, kronen og på bakken. For å sikre de biologiske kvalitetene er det derfor viktig at 

dødved ikke fjernes, eventuelt kan grenene legges på en soleksponert plass i nærheten. 

********************************************************************************************************************* 
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