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Forord 
 

 

Nannestad kommune har et variert og rikt naturmangfold. I åsområdene finnes store 

skogsområder med myrer og tjern, og under marin grense ligger et spesielt ravinelandskap der 

Leira snor seg i dalbunnen gjennom kommunen. Landskapet er unikt med variasjon i 

berggrunn og topografi, med uberørt og kulturbetinget natur, noe som gir stor variasjon i arter 

og naturtyper.   

 

Nannestad kommune er en kommune i sterk vekst. Med en vekst på over 4 % de siste årene er 

kommunen en av landets kommuner med størst befolkningsøkning, samtidig er det stor 

næringsutvikling i kommunen. Dette legger press på kommunens naturområder. Kommunen 

ser derfor behov for å utarbeide en plan for hvordan vi best mulig kan ivareta 

naturmangfoldet, samtidig som vi ønsker nye beboere og næringsliv velkommen. Det er mulig 

å ivareta naturmangfoldet samtidig som kommunen vokser om vi har god kjennskap til hvilke 

naturressurser vi har, og legger premisser i arealplanleggingen om hvordan vi best mulig kan 

forvalte naturmangfoldet.  

 

Norges grunnlov slår fast: « Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der 

produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig 

og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten» (§ 112). Dette forplikter, 

ikke minst hvordan vi skal overlate Nannestad kommunen til de kommende generasjoner. 

Kommunen ønsker å vise etterslekten at vi ut fra vår kunnskap har tatt så fornuftige valg og 

vurderinger som mulig i vår arealplanlegging, der naturmangfoldet har vært en viktig premiss 

i våre vedtak.  

 

Dessverre er naturmangfoldet ofte den tapende part i mange arealsaker. Selv om Norge har 

forpliktet seg internasjonalt til å bidra til å stanse tapet av naturmangfold innen 2020, så viser 

det seg at arealendringer fortsatt er en stor trussel og viktigste påvirkningsfaktoren for 

naturmangfoldet i Norge. Dette ønsker Nannestad kommune å bidra til å redusere ved å få opp 

kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet og videre utøve sin rolle som arealforvalter på en 

god måte.  

 

I St. meld. 14 (2015-2016) Natur for livet, meldte Regjeringen at de ville iverksette et 

pilotprosjekt for å prøve ut kommunedelplaner som verktøy for å ta vare på naturmangfold. 

Nannestad kommune er en av ti kommuner i landet som deltar i prosjektet. Denne 

kommunedelplanen er et resultat av prosjektet og viser den vilje som finnes for å ta vare på 

vår unike natur i kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Forsidebilder: Bleikdoggnål (foto: Torbjørn Kornstad), elg (foto: Helge Bjørn Pedersen), edelkreps 

(foto: Liv Dervo), snutebille, springfrø og beitelandskap (foto: Sverre Solberg). 
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DEL 1. BAKGRUNN FOR ETABLERING AV 

KOMMUNEDELPLAN FOR NATURMANGFOLD   
 

1. Innledning 
 
Naturen er et samspill mellom arter, hvor de fleste artene påvirker andre arter i ulike 

næringskjeder og komplekse kretsløp. Det komplekse samspillet mellom arter foregår i alle 

økosystem. Når en art forsvinner, kan også andre arter forsvinne, eller andre viktige balanser i 

naturen kan påvirkes. 

 

All natur har en egenverdi, men naturen er også selve livsgrunnlaget vårt. Mangfoldet av arter 

og naturtyper gir oss tilgang på alt fra mat og medisiner til byggematerialer og gode 

opplevelser. Pollinering, flomdemping og CO2-opptak er eksempler på spennvidden i 

tjenester som naturen leverer (økosystemtjenester). Mange norske næringer er avhengige av 

naturens ressurser. Naturen er dessuten opphavet til norske friluftslivstradisjoner og ulike 

aktiviteter basert på friluftsliv. Naturopplevelser gir oss glede og trivsel, og færre 

naturopplevelser og mindre friluftsliv kan faktisk gi oss dårligere helse.  

 

Et intakt, rikt biologisk mangfold gjør at økologiske funksjoner er mer stabile over tid. Det 

betyr også at kapasiteten til å levere økosystemtjenester øker med et høyere artsmangfold. Et 

rikt artsmangfold gir naturen en større robusthet som innebærer motstandskraft mot endring 

og den får en raskere evne til å hente seg igjen etter forstyrrelser. Det er viktige egenskaper, 

for slik kan naturen selv beskytte oss mot ekstremvær, flom og tørkeperioder som følge av 

klimaendringene. 

 

Tap av biologisk mangfold er utpekt som et av vår tids største globale miljøproblemer. Selv 

om velfungerende økosystemer er helt avgjørende for livet på jorda, har nesten ingen av 

tjenestene som økosystemene gir oss en pris i kroner og øre. Viktige funksjoner i naturen kan 

derfor lett bli oversett når vi tar beslutninger som kan påvirke naturmangfoldet. 

 

Nannestad har uten tvil de største og mest utpregede ravinedalene i Norge. Ravinesystemet 

med løvskoger, beitemark og meandrerende elvepartier er særpreget for Nannestad, og slike 

ravinesystemer er sjeldne i nasjonal og global sammenheng. Det er derfor et spesielt fokus på 

raviner og områder under marin grense i denne planen. Barskogområdene i Nannestad skiller 

seg ikke vesentlig ut fra annen barskog i regionen, men har noen lokaliteter med helt spesielle 

verdier. Åsområdene er derfor tatt med i planen for å få en helhetlig plan for naturmangfoldet 

i kommunen. 

 

 

 

  

http://www.miljostatus.no/tema/friluftsliv/
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1.1 Hva er naturmangfold? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Naturmangfold er summen av biologisk mangfold, mangfoldet av landskapsmessig 

mangfold, og geologisk mangfold. 

Mangfold som er rent menneskeskapt - som for eksempel dyrkede planter - regnes ikke 

som naturmangfold. 

Biologisk mangfold er mangfoldet av økosystemer, arter og genetiske variasjoner 

innenfor artene, og de økologiske sammenhengene mellom disse. 

Art er en samling med individer som kan krysse seg med hverandre og utveksle gener 

Kilde: Veileder Naturmangfoldloven kap II, Klima- og miljødepartementet 
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1.2 Bakgrunn og mandat for planarbeidet 
 

I kommunens planstrategi november 2016 

ble det vedtatt at det skulle utarbeides en 

kommunedelplan for naturmangfold i 

Nannestad kommune. Føringene for 

planarbeidet ble gitt i planprogrammet, 

vedtatt av klima- og miljøutvalget 27. 

november 2017. 

 

Kommunen søkte om å delta i et nasjonalt 

pilotprosjekt initiert av Miljødirektoratet og 

ble valgt ut som en av ti pilotkommuner. 

Bakgrunnen for pilotprosjektet er St.meld. 14 

(2015-2016) Natur for livet – norsk 

handlingsplan for naturmangfold:   

 

« Regjeringen ønsker å legge til rette for at 

kommunen kan øke sin kompetanse om 

naturmangfold. Regjeringen foreslår at dette 

skal skje gjennom et godt kunnskapsgrunnlag 

og økt veiledning, og gjennom et 

pilotprosjekt om kommunedelplaner for 

naturmangfold. I dette pilotprosjektet vil det 

bli lagt vekt på de verdiene som 

naturmangfoldet representerer i nasjonal, 

regional og lokal sammenheng» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunedelplan for naturmangfold skal være et retningsgivende styringsverktøy for 

kommunen i arbeidet med å ivareta naturmangfoldet. Planen skal videre gi en helhetlig 

oversikt over verdifulle naturområder og arter i kommunen, og utarbeidelse av plan og 

temakart skal gjøre naturinformasjonen mer tilgjengelig. Dette er ment å styrke 

kunnskapsgrunnlaget for politiske og administrative beslutninger i kommunen og skape 

forutsigbarhet for forvaltningen, eiere og utbyggere. Videre vil planen være et redskap for å 

synliggjøre naturmangfoldet som ressurs for kommunen og styrke insentivet til å ta vare på 

naturverdiene som finnes her.   

 

 

1.3 Forankring til kommuneplanen 
 

Naturmangfoldplanen skal gi føringer for hvordan hensynet til naturmangfold skal ivaretas i 

kommuneplanens arealdel. Kommuneplanrulleringen har gått parallelt med arbeidet med 

naturmangfoldplanen i 2018. De overordnede spørsmål og bestemmelser knyttet til 

naturmangfold er tatt spesifikt inn i kommuneplanen, samtidig som de blir utdypet gjennom 

kommunedelplanen.  

 

I samfunnsdelen av kommuneplanen er følgende vedtatt i kommunestyret 14. august 2018: 
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Mål for miljø:  

En miljøansvarlig samfunnsutvikling som er attraktiv for dagens og morgendagens 

innbyggere. 

 

Det er vedtatt 5 hovedstrategier for å oppnå dette. Pkt. 2 omhandler naturmangfold: 

Utarbeide et retningsgivende styringsverktøy for kommunen knyttet til naturmangfold, 

samt ha oversikt over verdifulle naturområder og arter i kommunen. 

 

Videre er det vedtatt at ivaretagelse av de viktige natur- og friluftsområdene i åsområdene og i 

ravinelandskapet under marin grense skal være en viktig premiss for vår arealdisponering. 

Dette kultur- og naturlandskapet er viktige elementer som gjør Nannestad attraktiv som 

bokommune.  

 

I arealdelen av kommuneplanen er det angitt bestemmelser og retningslinjer knyttet til 

naturmangfold. Arealdelen var på høring høsten 2018 og den skal sluttbehandles våren 2019. 

Følgende bestemmelser er relevante for ivaretagelse av naturmangfold, og som er førende for 

arealplanleggingen i kommunen (Det vises til kommuneplanens arealdel for fullstendig tekst): 

 
3.2 Omhandler håndtering av overvann, og har føringer knyttet til ivaretagelse av naturlige 

åpne flomveger.  

 

5. Omhandler krav til utforming av eksisterende og framtidige boligområder, bl.a.: 

- 5.3 Omhandler plassering av byggverk med hensyn til terreng, visuelle kvaliteter og 

miljø. 

- 5.4 Angir utnyttelsesgrad. 

- 5.9 Setter krav til grøntarealer innenfor byggeområder.  

 

7. Omhandler naturmiljø og grunnforhold, bl.a. 

- 7.1 Omhandler forbud mot tiltak og arbeid langs vann og vassdrag.  

- 7.3 Omhandler krav knyttet til verdifull natur og biologisk mangfold og landskap. 

Under denne bestemmelsen er det en retningslinje som er knyttet opp mot denne 

planen: Temakart biologisk mangfold, samt kommunedelplan for naturmangfold skal 

legges til grunn for all kommunal saksbehandling der det er relevant.   

 

10. Angir bestemmelser knyttet til Landbruks-, Natur- og Friluftsområder (LNF-områder)  

- 10.3 omhandler tiltak innenfor marka (Romeriksåsen). 

 

11. Angir bestemmelser knyttet til hensynssonene. Følgende hensynssoner ivaretar 

naturmangfold: 
- 11.3 Utvalgt kulturlandskap i jordbruket: «Øya – Nordre Eik» (H510)  

- 11.4 Viser til egne bestemmelser knyttet til verneområder etter naturvernloven og 

naturmangfoldloven (H720). 

 

13.1 Omhandler krav til øvrige byggeområder der det for enkelte områder er krav til 

ivaretagelse av naturmangfold.  
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2. Om planen og planprosessen 
 
 
2.1 Formålet med planarbeidet 
 

Hovedformålet med kommunedelplan for naturmangfold er å sette naturmangfoldet på den 

lokalpolitiske dagsorden og at planen skal bli et retningsgivende styringsverktøy for 

kommunen i spørsmål knyttet til naturmangfold. En ønsker videre å etablere en større grad av 

lokal forankring og medvirkning i utvelgelsen av viktige naturområder i kommunen.  

 

En kommunedelplan vil ha som formål:  

• Gi en helhetlig oversikt over verdifulle naturområder og arter i kommunen og tilgjengelig 

gjøre denne naturinformasjonen. 

• Bedre beslutningsgrunnlaget når ulike interesser skal avveies i arealforvaltningen og 

skape mer forutsigbarhet for næringsliv, utbyggingsinteresser og innbyggere. 

• Bidra til å løfte naturforvaltninga i Nannestad kommune og bidra til at det blir lettere å 

prioritere ivaretagelse av verdifull natur.  

• Synliggjøre hvordan og hvorfor naturmangfoldet skal vektlegges og vurderes når 

beslutninger skal fattes, samt bidra til aksept for avgjørelser.  

 

Ravinedal er en rødlistet naturtype. Kommunen har store, mange og komplekse 

ravinesystemer, og utmerker seg som en viktig ravinekommune både nasjonalt og 

internasjonalt (Biofokus rapport 2014-5). Det har de siste årene oppstått mange 

problemstillinger og utfordringer knyttet til tiltak innenfor ravineavgrensingene, ivaretagelse 

og forvaltning av ravinene. I planprosessen har det vært et mål å gjøre en fordypning i forhold 

til forvaltning av raviner. 
 

 

2.2 Prosess, oppfølging og rullering 

 

Planprogrammet til kommunedelplan for naturmangfold ble lagt ut på høring og oppstart av 

arbeidet ble varslet 27.september 2017.  Planprogrammet ble vedtatt 27.november 2017.  

 

Naturmangfoldplanen er ingen juridisk bindende plan, men omhandler viktige tema og gir 

føringer/anbefalinger, som bør følges opp i andre planer som utarbeides for arealdisponering 

og gjennomføring av miljøforberedende tiltak. Planen har en egen handlingsdel med konkrete 

tiltak der enkelte tiltak må vurderes og innarbeides i kommunens handlingsplan og budsjett 

gjennom den årlige rulleringen, for at tiltaket kan bli gjennomført. For å fange opp endringer i 

nasjonale føringer og overordnede planer, og for å gjøre kommunedelplan for naturmangfold 

til en operativ del av kommunens plan- og styringssystem, anbefales det at handlingsdelen 

revideres hvert fjerde år, og at hele planen rulleres etter en åtteårsperiode. 

 
 

2.3 Planens rammer 
 

Det framgår i planprogrammet for kommunedelplan for naturmangfold at kommunen skal ha 

følgende tilnærming til prosjektet:  
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1. Kommunedelplanen skal utarbeides som en overordnet temaplan, med mål, strategier og 

handlingsplan etter plan- og bygningslovens prosesskrav til en kommunedelplan. Varsel 

om oppstart av arbeidet med kommunedelplanen for naturmangfold gjøres samtidig med 

at planprogrammet legges ut på offentlig ettersyn 

2. Hele kommunen inngår, men med hovedfokus på områdene under marin grense.  

3. Eventuelle hull i kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet bør avdekkes. 

4. Det bør utarbeides gode kart slik at kunnskap om naturmangfoldet blir tilgjengeliggjort.  

5. De overordnede føringer og strategier for ivaretagelse av naturmangfoldet i kommunen 

skal danne grunnlaget for ivaretagelse av naturmangfoldet gjennom kommuneplanens 

arealdel. 

 

 

2.4 Organisering og medvirkning  
 

I arbeidet med kommunedelplanen har målet vært 

å sikre god medvirkning både internt i 

kommunen, fra eksterne samarbeidspartnere og 

fra kommunens innbyggere, både til innhenting 

av lokalkunnskap om naturmangfoldet og i 

forhold til å sette mål og strategier, samt 

utarbeidelse av handlingsplanen.  

 

Klima- og miljøutvalget i Nannestad kommune 

(Politisk utvalg) har fungert som styringsgruppe 

for prosjektet og har behandlet planen i ulike 

faser.  

 

Kommunens administrasjon ved plan- og strategi og virksomhet kommunal forvaltning har 

hatt ansvar i forhold til prosess og gjennomføring av planarbeidet.  

 

Den administrative prosjektgruppen har bestått av personer fra Virksomhet Forvaltning: 

 Liv Dervo, miljø- og naturforvalter og prosjektleder for planarbeidet 

 Eivin Engh, skogbrukssjef   

 Marit Sand, fagansvarlig landbruk  

 Monika Olafsen, planrådgiver 

 Bjørn Aage Nordal, kart- og oppmåling  

 Ingebjørg Lajord, virksomhetsleder kommunal forvaltning 

 

I tillegg har Virksomhet Kultur, samt Virksomhet Skole gitt innspill til planarbeidet. 

 

Referansegruppe 

Kommunen åpnet for bred lokal deltagelse ved å invitere grunneierorganisasjoner og andre 

lag/foreninger fra lokalsamfunnet inn i en referansegruppe. Referansegruppa har hatt to møter. 

Det første ble avholdt i høringsperioden for planprogrammet, 24.oktober 2017, der det ble gitt 

informasjon, og prosess og planprogram ble diskutert. Det andre møte ble avholdt 3.oktober 

2018, i planprosessperioden, der mål, strategier og tiltak for de ulike plantemaene ble 

diskutert. 

Hestehov er Nannestads kommunevåpen 

blomst. Foto: Kai Krogh Halse 
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I referansegruppa har følgende organisasjoner vært representert:  

 Nannestad bondelag.  

 Nannestad og Gjerdrum naturvernforbund. 

 Nannestad Turlag. 

 Bjerke jeger- og fiskerforening.  

 Bygdeallmenningene i Nannestad. 

 Mathiesen Eidsvold Værk ANS. 

 

Nannestad jeger- og fiskerforening og Øvre Romerike Natur og ungdom har hatt ønske om å 

delta i prosessen, men har ikke hatt mulighet til å delta på møtene.  

 

Arbeidsgrupper 

Kommunen inviterte også til lokal deltagelse gjennom arbeidsmøter der hensikten var å samle 

kunnskap om viktige naturområder av lokal verdi og artsgrupper som ikke er fanget opp 

gjennom kommunens tidligere kartlegginger, samt diskutere forvaltningsstrategier. I tillegg er 

det avholdt arbeidsmøter med faginstitusjoner og nabokommuner for å få faglige innspill til 

planen.  

 

Arbeidsmøter er avholdt med: 

Faginstitusjoner (9. april 2018):  

 BioFokus  

 Miljøfaglig utredning 

 Erling Rolstad skogfaglige rådgivning 

 

Natur- og friluftsorganisasjoner (24. april 2018): Seks organisasjoner, samt ni enkeltpersoner 

med kunnskap om naturmangfoldet var invitert.  

 4 personer takket ja og deltok på møtet.  

 

Klima- og miljøforumet på Øvre Romerike (interkommunalt administrativt miljø- og 

naturfaglig forum) (7. juni 2018) 

 

Grunneiere- og grunneierorganisasjoner (15. august 2018). Følgende organisasjoner deltok: 

 Nannestad grunneierlag  

 Nannestad Almenningene  

 Holter Almenning  

 Mathisen Eidsvold Værk AS  

 Nannestad Bondelag  

 

Åpent møte 

Kommunen vil avholde et åpent folkemøte i perioden planforslaget er på offentlig høring.  

 

Miljødirektoratet 

I og med at Nannestad kommune deltar i et pilotprosjekt for kommunedelplaner for 

naturmangfold har Miljødirektoratet vært viktig bidragsyter i prosessen. Miljødirektoratet har 

bidratt med faglige råd og veiledning undervegs i prosjektet, og har deltatt på oppstartsmøtet i 

referansegruppa. Miljødirektoratet har avholdt to samlinger for de deltagende kommunene i 

pilotprosjektet der Nannestad kommune ved prosjektleder har vært representert.  
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3. Naturforvaltning 

 

3.1 Overordna føringer for naturforvaltning 
 

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge skal sikres i 

levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, 

landskap og geologi (naturmangfold). 
 

Norge har underskrevet flere internasjonale avtaler som innebærer forpliktelser til å sikre 

bevaring av arter og/eller deres leveområder og bærekraftig bruk av biologisk mangfold. 

Avtalene har ulik karakter og den som dekker bredest er Konvensjonen om biologisk 

mangfold (CBD). Dette er en global avtale med mål om å ta vare på det biologiske 

mangfoldet og bruke biologiske ressurser på en bærekraftig og rettferdig måte.  

Norge har forpliktet seg gjennom CBD-avtalen å stanse tapet av biologisk mangfold innen 

2020 og jobbe for at økosystemene skal være robuste, så de kan fortsette å levere tjenester 

som kommer menneskeheten til gode. 

 

Lover som styrer naturforvaltningen  

 

Naturmangfoldloven er den mest sentrale loven når det kommer til naturforvaltning i Norge. 

Den gjelder for alle (fra enkeltpersoner til staten) og for alle tiltak (små og store) som berører 

natur.  

 

Naturmangfoldlovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og 

geologiske mangfold og økologiske prosesser skal tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, 

slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i 

framtiden. 

 

Arealendring er den viktigste trusselen mot naturmangfold. Plan- og bygningsloven er derfor 

svært sentral da kommunene styrer og påvirker arealbruken både i offentlig og privat sektor 

gjennom denne. Planen stiller krav om bærekraftig utvikling, og kommunene må ved bruk av 

denne loven stille krav til miljøhensyn i arealforvaltningen dersom tapet av biologisk 

mangfold skal stanses.   

 

Formålsparagrafene i skogbruksloven og jordloven fremhever viktigheten av hensyn til miljø 

og naturmangfold innen de to sektorene. Norsk PEFC-skogstandard er også viktig verktøy 

som skogbruket forholder seg til. Vannressursloven skal sikre forsvarlig bruk og forvaltning 

av vassdrag og grunnvann og har blant annet bestemmelser knyttet til kantvegetasjon langs 

vassdrag, lakse- og innlandsfiskeloven skal sikre naturlige bestander av bl.a. innlandsfisk, 

ferskvannsorganismer og deres leveområder, viltloven har føringer knyttet til vilt og deres 

leveområder, og miljøinformasjonsloven stiller bl.a. krav til at kommuner skal ha tilstrekkelig 

miljøinformasjon til å utføre sine oppgaver, og denne informasjonen skal være tilgjengelig.   
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Nasjonale og regionale føringer for ivaretagelse av naturmangfoldet 

 

Stortingsmeldingen Natur for livet beskriver hvordan regjeringens politikk skal bidra til å ta 

vare på naturmangfoldet. Ett av innsatsområdene er å styrke kommunenes arbeid med 

naturmangfold.  

 

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging, Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, 2015: Regjeringen forventer at kommunene identifiserer 

viktige verdier av naturmangfold og landskap, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø, og 

ivaretar disse i kommunale planer. Tilgjengelig kunnskap tas aktivt i bruk og samlede 

virkninger synliggjøres og tas hensyn til.  

 

Vannforvaltningen i kommunen følger av regional plan for vannforvaltning for Glomma 

vannregion (2016-2021). Planen er utarbeidet etter reglene i forskrift om rammer for 

vannforvaltningen (vannforskriften), som er hjemlet i plan- og bygningsloven, 

vannressursloven og forurensningsloven. Planen er en sammenstilling av kunnskap om vannet 

i regionen og en analyse av hva som må gjøres for å nå EU-direktivets mål om god 

vanntilstand. 

 

Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter, 

Miljøverndepartementet, 2007. 

 

Handlingsplan mot fremmede skadelige arter i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Oslo 

og Akershus, 2010. Planen foreslår tiltak hos relevante offentlige og private aktører som er 

viktige for å få til en samlet, koordinert og målrettet innsats mot de prioriterte fremmede arter 

i Oslo og Akershus. 

 

Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus, 2007 – 2018.  Planen gir 

blant annet føringer i forhold til kommunal forvaltning av kulturlandskap av regional og 

nasjonal verdi 

 

Nasjonal pollinatorstrategi. En strategi for levedyktige 

bestander av villbier og andre pollinerende insekter, 2018. 

Dette er de nyeste nasjonale føringene som kommunene må 

følge knyttet til ivaretagelse av biologisk mangfold.  

 

Kunnskapsgrunnlag og virkemidler for å ta vare på 

rødlista arter og naturtyper, 14.12.2018.  

Miljødirektoratet har sammen med en rekke direktorater 

utarbeidet anbefalinger til hvordan Norge kan ta vare på 

våre mest trua arter og naturtyper. Det blir presentert hvilke 

virkemidler som kan tas i bruk for å bedre rødlistestatusen 

for 68 arter og 24 naturtyper. For Nannestad er naturtypen 

ravinedal og arten huldresty de mest aktuelle. De 

identifiserte virkemidlene som foreslås er blant annet bruk 

av områdevern, utvalgt naturtype og prioriterte arter, samt 

tilskudd til skjøtsel, vedtak etter de forskjellige 

sektorregelverkene og virkemidlene i plan- og 

bygningsloven.  

 

 

http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/N/
http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/L/
http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/F/
http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/K/
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3.2 Innføring i naturforvaltningsbegreper 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Naturtype 

En ensartet type natur som omfatter alle levende organismer og de miljøfaktorene som virker 

der, eller spesielle typer naturforekomster som dammer, åkerholmer eller lignende, samt 

spesielle typer geologiske forekomster. Naturtyper  blir verdisatt som c (lokalt viktig), b 

(viktig) og a (svært viktig), og regnes som lokalt, regionalt og nasjonalt viktige lokaliteter. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Bestand 

En gruppe individer av samme art som lever innenfor et avgrenset område til samme tid 

(populasjon). 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Rødlister 

Gir oversikt over arter og naturtyper som har risiko for å dø ut. Det finnes flere rødlister. I 

Norge har vi en for arter og en for naturtyper.  Den internasjonale rødlista er en liste over 

utrydningstrua arter globalt. 

Artene og naturtypene kategoriseres etter hvor høy risiko artene og naturtypene har for å dø ut 

i Norge, hvis de rådende forhold vedvarer. Arter som er rødlistet er vurdert til en av disse 

kategoriene: regionalt utdødd (RE), kritisk truet (CR), sterkt truet (EN), sårbar (VU), nær truet 

(NT) og datamangel DD.  Det er artene og naturtypene vurdert til kategoriene kritisk truet 

(CR), sterkt truet (EN) eller sårbar (VU) som blir definert som truede arter.  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Hoppesteiner (Stepping stones) 

Små områder med egnet vegetasjon som danner en flekkvis fordelt korridor mellom 

fragmenterte leveområder 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Biotop/Habitat  

Betegnelse for leveområde. Habitat er levested som foretrekkes av en art. Biotoper er 

bestemte lokalitetstyper hvor man finnes karakteristiske plante- og dyresamfunn.  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Blågrønn infrastruktur  

Nettverket av små og store naturområder, parker, bekker, elver og vann i byer eller i 

jordbrukslandskapet. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Prioriterte arter 

Arter som er særlig truet av utryddelse, og som har fått spesiell beskyttelse etter 

naturmangfoldloven med egen forskrift. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

  

http://data.artsdatabanken.no/Rodliste
http://www.artsportalen.artsdatabanken.no/#/RodlisteNaturtyper/Vurderinger/
http://www.iucnredlist.org/
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_________________________________________________________________________________________________________________ 

Utvalgte naturtyper 

Naturtyper som er truet eller på annen måte er viktige for å ta vare på naturmangfoldet, og 

som er beskyttet særskilt etter naturmangfoldloven. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Økosystemtjenester 

Økosystemtjenester er økosystemenes direkte og indirekte bidrag til menneskelig velferd. 

Begrepet omfatter både fysiske goder og ikke-fysiske tjenester vi får fra naturen. Begrepet 

naturgoder benyttes noen ganger synonymt.  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Fremmed art 

En art som opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde, det vil si utenfor det området 

artens naturlige spredningspotensial tilsier at den skal være. Fremmede arter er spredt til nye 

områder bevisst eller ubevisst ved hjelp av menneskers aktivitet. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Fremmedartslista 

Viser hvilken risiko fremmede arter kan utgjøre for naturmangfoldet i Norge (økologisk 

risiko). Fremmedartslista omfatter fremmede arter som er vurdert til kategoriene ingen kjent 

risiko (NK), lav risiko (LO), potensiell høy risiko (PH), høy risiko (HI), og svært høy risiko 

(SE).   

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

3.3 Hva truer naturmangfoldet 
 

Den viktigste årsaken til tapet av naturmangfold er at artenes leveområder blir ødelagt eller 

forringet ved at menneskene foretar arealendringer. Forurensning, overhøsting, fremmede 

arter og klimaendringer gir også tap av naturmangfold. 

Avskoging, drenering, gjengroing, oppdyrking, nedbygging og oppdemming er noen 

eksempler på hvordan vi endrer artenes leveområder gjennom vår bruk av arealene. Av artene 

som er truet i Norge, er 87 prosent truet på grunn av ulike typer arealendringer. Det vil si at 

for nesten 9 av 10 av artene på rødlista så er arealendringer hovedtrusselen.  Opphør av slått 

og beite som fører til gjengroing av kulturlandskapet er angitt som påvirkningsfaktor for 29 

prosent av de truede artene. Kommersielt skogbruk er angitt som hovedtrussel for 41 prosent 

av de truede artene. Andre naturinngrep som truer naturmangfoldet er veibygging og andre 

nedbygginger av areal, samt småkraftverk som bygges inn i elver og fosser.  

En enkelt endring av naturen fører sjelden til at en art utryddes. Men ved bit- for-bit- 

endringer og flere faktorer som virker sammen, fører dette til så stor belastning for mange 

arter at de ikke vil klare å overleve på sikt.  
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Forurensning er den nest største grunnen til at arter er utrydningstruet i norsk natur. 

Forurensning som påvirker naturmangfoldet kan være alt fra mikroplast og kjemikaler til 

gjødsel fra jordbruket.  

 

Fremmede arter regnes på verdensbasis som en av de største truslene mot naturmangfoldet 

etter tap av leveområder. I Norge regnes fremmede arter også som en trussel for naturlig 

tilhørende arter ved at de konkurrerer dem ut ved å ta over leveområdene deres, spiser dem 

eller spiser maten deres.  

 

Klimaendringene som ventes framover kan føre til store endringer i norsk natur og 

naturmangfold de neste hundre årene. Arter i alle hovedøkosystemene vil bli påvirket. Det 

viser en rapport fra Norsk institutt for naturforskning som sammenstiller kunnskap om 

konsekvensene av klimaendringer for arter og natur på land, i hav og ferskvann. Nannestad 

kommune følger opp arbeidet med klima og energi for å bidra til at verdens klimautslipp skal 

gå ned. Kommunen har startet arbeidet med å revidere kommunens klima- og energiplan. Det 

vises til denne for kommunens overordnet mål for arbeidet med energi og klima og 

kommunale delmål for de ulike innsatsområdene.  

 

Overhøsting, eller overbeskatning, er årsaken til at 44 arter er på rødlista, deriblant rovdyr. 

Nannestad kommune befatter seg med beskatning av hjortevilt og bever. Ut over dette tar 

kommunen ikke stilling til beskatningsproblematikken. 

 

Andre trusler som vises i figuren over inkluderer tilfeldig død som følge av bifangst og 

kollisjoner, påvirkning fra stedegne arter og husdyr, for eksempel som følge av økt beitetrykk, 

naturkatastrofer, menneskelig forstyrrelse og påvirkning utenfor Norge. 
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4.  Kartlegging av natur  
 

4.1 God naturforvaltning krever kunnskap 
 

Alle landets kommuner er forpliktet til, gjennom internasjonale avtaler, å kjenne til og ivareta 

sitt naturmangfold. For å kunne drive god naturforvaltning trenger man kunnskap om 

naturverdiene.  

 

Kartlegging av natur foregår ved å finne og registrere planter, dyr og sopp ute i naturen. I 

tillegg kartlegges naturområder som er spesielt verdifulle. Med verdifull natur mener vi natur 

som er spesielt viktig for å kunne bevare biologisk mangfold. Siden naturmangfoldet ikke er 

konstant, men i stadig endring i ulik grad, vil man kontinuerlig ha behov for oppdatering.  

Dette foregår ved fastsatte kriterier om naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13. Det er 

antatt at kun 25-30 prosent av Norges verdifull natur er kartlagt.  

 

I henhold til forvaltningslovens § 17 skal all forvaltning være kunnskapsbasert og 

forvaltningsorganet skal påse at saker er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Ved å 

kartlegge oppnås oversikt over hvor naturverdiene i kommunen er. Dette bidrar til tidlig 

avklaring ved spørsmål om utbygging eller andre tiltak, og det blir enklere å veilede 

utbyggere og grunneiere i ulike saker. Naturtypekartlegging skaper forutsigbarhet for 

næringsliv, utbyggingsinteresser og innbyggere. Kunnskapsgrunnlag gir oversikt over hvilke 

verdier som finnes i området før planlegging og tiltak starter. Dersom kommunen eller andre 

har gjennomført kartleggingen fritar dette utbyggere og grunneiere i større grad til å foreta 

naturtypekartlegging selv, når tiltak planlegges gjennomført. 

 

Det er etablert gode kartverktøy hos blant annet Miljødirektoratet, Norsk Institutt for 

bioøkonomi (NIBIO) og Artsdatabanken som øker tilgjengeligheten til kunnskapen om 

naturmangfold. Den kartlagte naturen i Nannestad finnes i dag på følgende nettsider: 

 Kilden (NIBIO) 

 Naturbase (Miljødirektoratet) 

 Artskart (Artsdatabanken) 

 Artskart: Rødlista for naturtyper og rødlista for arter. 

Andre viktige kunnskapskilder:  

 Gårdskart (Skog og landskap) 

 Miljøstatus (Miljødirektoratet) 

 Vannmiljø (Miljødirektoratet) og  

 Vann nett (NVE) 

 Noen sårbare og trua arter er skjermet, men Fylkesmannen kan kontaktes for innsyn. 

Data hentes fra Naturbase. Brukernavn og passord er påkrevet. 

 

Fra 2015 ble det innført «Natur i Norge» (NiN) som er et nytt system for å beskrive og 

klassifisere all natur og naturvariasjon i Norge. NiN skal håndtere all den variasjonen naturen 

har å by på. Naturen skal deles inn i tre grunnleggende og heldekkende naturmangfoldnivå: 

landskapstype, natursystem og livsmedium. Til forskjell fra kartlegging av naturtyper er målet 

med NiN å kunne gi en komplett beskrivelse av arealer i Norge, ikke bare de som er definert 

som spesielt viktige. Dette vil kunne gi flere nivåer i vår beskrivelse av natur, hvor blant annet 

landskap og geologi kan bli lettere tilgjengelig. NiN er ikke tatt i bruk i full skala enda da 
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metodikk og beskrivelse av kartlegging ikke er klart på alle nivåer. En kartlegging etter NiN 

er også kostnadskrevende. Norsk institutt for naturforskning jobber med utarbeidelse av 

metodikk for kartlegging av ferskvannsområder. I den forbindelse kartlegges Leira-vassdraget 

høsten 2018, og Leira vil bli typeområde for kartlegging av elvevassdrag etter NiN.  

 

 

4.2 Er kartlagt natur båndlagt?  
 

Ut fra kartleggingene utarbeides det en rekke rapporter og funnene blir registrert inn i de 

nasjonale databasene. Rapportene og kartdataene gjengir resultatene fra 

naturtypekartleggingene som er gjennomført, og er ikke juridiske dokumenter i form av at det 

binder opp aktiviteter/tiltak knyttet til området. Som figuren under viser er det et hierarki i 

forhold til om et område har restriksjoner knytte til seg, og om det er føringer knyttet til 

spesielle hensyn som skal tas i slike områder. Jo høyere opp i trekanten jo bedre beskyttelse 

har området og naturmangfoldet. For både verneområder, prioriterte arter og utvalgte 

naturtyper er det egne forskrifter hjemlet i naturmangfoldloven som gir føringer for bruk av 

områdene. Kun 17 % av landets areal er vernet, og har ett varig vern. Bevaring av de 

resterende 83 % av naturen er avhengig av hvordan vi behandler og forvalter disse arealene. 

For sjeldne arter og naturtyper er det naturmangfoldloven og øvrig lovverk som gir føringene 

for bruken av områdene. Det skal for all natur gjøres en del vurderinger før tiltak kan 

iverksettes. Er det arter eller naturtyper som er sjeldne skal dette vektes tyngre i avveiningene 

mellom ulike hensyn, og artene skal gis en bedre beskyttelse enn om de ikke er sjeldne. 

Nasjonale og regionale verdifulle naturtyper skal vektes tyngre enn naturtyper med kun lokal 

verdi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskyttelseshierarki. Kilde: Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
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5.  Naturverdier i Nannestad 
 

5.1 Naturgrunnlaget   
 

Nannestad kommune er markert todelt når det gjelder landskapstyper: en type landskap over 

marin grense og en markert annerledes type under marin grense. Marin grense går på ca. 200 

meter over havet. Over marin grense dominerer i hovedsak boreal barskog med rike 

granskogsområder og skrinnere topp- og myrpartier med furudominans. Innslaget av myr er 

stort både på Romeriksåsen og i Nordåsen. Vegetasjonen er overveiende forholdsvis fattig 

over størsteparten av arealet. Det finnes imidlertid rikere områder i form av rikere myrpartier, 

kilder samt frodige lågurt- og høgstaudeskoger. 

 

Under marin grense finnes et markert ravinelandskap på marine sedimenter. Her er 

vekstforholdene gode og mye er dyrket opp. På 1950/60-tallet ble det foretatt utstrakt 

bakkeplanering for å forenkle jordbruksdriften, så mye av det opprinnelige landskapet er 

ødelagt. I ravinene er det store områder med løvskog som i all hovedsak er kommet opp etter 

et tidligere langt høyere beitepress på arealene. I enkelte områder er det plantet inn 

forholdsvis mye gran. Flere meandrerende elver graver i de løse jordmassene. 

 

Nannestad har på grunn av relativt høy årlig nedbør i forhold til temperatur og dominerende 

eksposisjon (flatt, østvendt eller nordvendt), forholdsvis stor myrfrekvens. Topografien gjør at 

små myrer dominerer, men i jordbrukslandskapet i kanten av Gardermosletta fins det fortsatt 

ei ganske stor og nærmest intakt myr, Hetåkermåsan.  

 

 

5.2 Gjennomførte naturkartlegginger  
 

En av hovedoppgavene i arbeidet med kommunedelplan for naturmangfold har vært å 

sammenstille eksisterende kunnskap og synliggjøre hvilke kartlegginger som er utført i 

kommunen. 

 

Det er gjennomført registreringer av natur 

i Nannestad langt tilbake i tid. I vedlegg 1 

er det en oversikt over registreringer 

tilbake til 1970-tallet. Listen er ikke ment 

å være utfyllende da det ikke er brukt tid 

på å gjennomføre et grundig litteratursøk 

av eldre kartlegginger, men gir et innblikk 

i all den naturinventeringen som er gjort i 

kommunen og som ligger til grunn for 

kartleggingsdataene som kan hentes ut fra 

de ulike databasene. Det er interessant å få 

innspill på særlige naturinventeringer som 

er gjennomført i kommunen som ikke er 

oppført i listen (vedlegg 1).  

  
Kartlegging av edelkreps i Leira. Foto: Liv Dervo 
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5.3 Naturtyper  
 

Kartlegging av økosystemer (naturtyper) har vært en prioritert oppgave i den kommunale 

kartleggingen av verdifull natur. Dette er fordi prioriterte naturtyper i henhold til DN håndbok 

13 er særlig viktige i biologisk sammenheng. Dette er naturtyper som er spesielt artsrike, 

sjeldne, truet, har en økologisk funksjon, er levested for rødlistearter eller av andre grunner er 

særlig viktig for biologisk mangfold.  

 

Totalt er det registrert 466 lokaliteter av ulike naturtyper i Nannestad med 71 lokaliteter som 

har A - svært viktig verdi (nasjonalt viktig), 250 lokaliteter som har B - viktig verdi (regionalt 

viktig) og 135 lokaliteter som har C - lokalt viktig verdi (lokalt viktig).   

 

Naturtyper i Nannestad Antall med  

A-verdi 

Antall med 

B-verdi 

Antall med  

C-verdi 

Totalt areal 

Rikmyr 21 31 14 10997 

Intakt lavlandsmyr i innlandet 20 92 41 4611 

Ravinedal 8 16 10 12510 

Naturbeitemark 3 18 15 1441 

Hagemark  6 1 57 

Beiteskog  2 1 246 

Slåttemark 1 2 2 45 

Store gamle trær  6 5  

Høstingsskog  1  1 

Kroksjøer, flomdammer og 

meandrerende elver 

1 2 1 

 

488 

Viktig bekkedrag  1  816 

Dam 2 7 1 12 

Naturlig fisketomme innsjøer 

og tjern 

 3 9 79 

Evjer, bukter og viker 1   859 

Rik edellauvskog  2 1 20 

Gråor-heggeskog 5 17 7 1554 

Rik sump- og kildeskog  4 7 253 

Rik blandingsskog i lavlandet  4 1 150 

Gammel boreal lauvskog 1 5 2 973 

Gammel barskog 6 33 17 3793 

Gammel granskog 1 3  274 

Gammel furuskog 1 1  314 

Gammel lavblandingsskog  1  40 

Bekkekløft og bergvegg  1  4 

Grotte/gruve  2  18 

Leirskredgrop 1    

Antall 72 260 135  

 

Naturtypene er til dels overlappende, så beregnet areal av Nannestad som er naturtyper kan 

ikke gjøres ut fra denne tabellen. Flere av de kartlagte naturtypene hagemark, beiteskog, 

naturbeitemark, slåttemark, store gamle trær, gammel boreal løvskog, gammel barskog, gråor-
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heggeskog, rik sumpskog, rik blandingsskog i lavlandet og leirskredgrop er registrert innenfor 

ravinedalavgrensningene.  

 

I Nannestad er det kartlagt en leirskredgrop. Det antas at det kan finnes flere av denne 

naturtypen innenfor ravinedalavgrensningene. Kommunen gjennomfører høsten 2018 

ravinedalkartlegging så antall ravinedaler vil øke.   

 

Artsdatabanken har vurdert 40 naturtyper i Norge som trua av utryddelse. Disse står på den 

Norske rødlista for naturtyper. I Nannestad har vi følgende rødlistede naturtyper: ravinedal, 

kulturmarkseng og grotte som står på rødlista som sårbar (VU), samt naturtypene slåtteeng og 

kroksjøer, meandere og flomløp som står som sterk truet (EN). I tillegg står naturtypene 

leirskredgrop og beiteskog som nær truet (NT).  Ny norsk rødliste for naturtyper vil bli lansert 

21. november 2018.  

 

 

5.4 Utvalgte naturtyper   
 

Naturmangfoldloven gir hjemmel for å vedta utvalgte naturtyper, og det er Kongen i statsråd 

som fastsetter forskrift som angir bestemte naturtyper som utvalgt. At en naturtype har status 

som utvalgt betyr at den anses som viktigere enn andre naturtyper, og at det skal tas spesielle 

hensyn til slike forekomster. Vi har seks utvalgte naturtyper i Norge; hule eiker, 

kalklindeskog, kalksjøer, slåttemark, slåttemyr og kystlynghei.   

 

Det er utarbeidet handlingsplaner for de utvalgte naturtypene med nærmere retningslinjer for 

forvaltning, skjøtsel og andre tiltak for naturtypene. Kommunen har en rolle i forhold til å 

stimulere til skjøtsel av disse områdene.  

 

I Nannestad har vi tre lokaliteter av slåtteeng og ei hul eik: 

 

Solbakken Ø, BN00093529 med 

utforming rik slåtteeng. Verdi: Viktig (B) 

Lokaliteten har middels til høyt 

artsmangfold og rødlistearter, og er viktig 

i landskapsøkologisk sammenheng ut fra 

at den er en del av et nettverk av 

lokaliteter knyttet til kulturlandskapet i 

ravinesystemet på Romerike. Området er 

lite preget av inngrep og oppgjødsling, 

men er noe gjengrodd.  Lokaliteten har 

vært i kontinuerlig bruk, så 

restaureringspotensialet som er knyttet til 

de mest gjengrodde partiene er godt.   

 

Tømte Øst, BN00047090 med utforming frisk fattigeng slått. Verdi: Viktig (B) 

Gammel beite og slåttemark med en del gjenværende naturengarter. Området er imidlertid 

ikke slått på en stund og bærer preg av gjengroing. Stort potensiale for kravfulle karplanter og 

beitemarkssopp.  

 

Slått på Solbakken. Foto: Sverre Solberg  
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Kringler, søndre IV, BN00047008 med utforming svak lågurtslåtteeng. Verdi: Svært viktig 

(A). Lokaliteten er ei velhevdet og artsrik slåttemark med totalt sju rødlistearter og en rekke 

andre sjeldne og dårlig kjente arter er påvist. 

 

Åsneskleiva, BN00047204,  Naturtypen store gamle trær, Stor eik. Verdi: Viktig (B) 

Har potensiale for barklevende lav, samt insekter og vedboende sopp på sikt. Store gamle 

eiker er viktige enkeltobjekter for en rekke arter av insekter, sopp, moser og lav.  

 

 

5.5 Arter av nasjonal forvaltningsinteresse 
 

Arter som miljømyndighetene vurderer som særlig viktig å ta hensyn til er definert som arter 

av nasjonal forvaltningsinteresse. Dette er arter som er så spesielt viktig at myndigheter og 

næringsliv må ta hensyn til disse i forvaltningen av arealer. Artene er valgt ut etter spesifikke 

kvalitetskrav og utvalgskriterier og er delt opp i arter av særlig stor og stor 

forvaltningsinteresse.   

 

 

Arter av særlig stor nasjonal forvaltningsinteresse  

 

Ansvarsarter  

I Nannestad kommune har vi 13 ansvarsarter. Dette er arter hvor kommunen har en viktig 

andel av den norske forekomsten og som vi har et særlig ansvar for å ta vare på. At de 

overlever i Nannestad, er spesielt viktig for at de skal kunne overleve i Norge. I Oslo og 

Akershus finnes det 203 truede arter som fylkene har et spesielt ansvar for. Artene er grundig 

beskrevet i BioFokus rapport: Truede ansvarsarter i Oslo og Akershus, 2016.  Når regionen 

Oslo og Akershus har mer enn 30 % av en arts forekomst betegnes den som ansvarsart for 

regionen. Tilsvarende kan en kommune ha mer enn 30% av artens forekomst og arten er da å 

regne som ansvarsart for kommunen. Enkelte arter er ansvarsarter for en kommune, men er 

likevel ikke å regne som ansvarsart for en region da mindre enn 30% av de norske funnene er 

i regionen. 

 

Lappkjuke og 

huldrebekkmose er 

ansvarsarter for Nannestad, 

men er ikke å regne som 

ansvarsarter for regionen. 

 

Ansvarsartene er særlig 

knyttet til kalkrike områder, 

naturskog, raviner, 

kulturlandskap og gamle 

trær. I Nannestad er 

artsmangfoldet i ravinene 

lite kartlagt, og det antas at 

vi har flere av 

ansvarsartene i Oslo og 

Akershus i våre raviner.  

 
Rødknappsandbie er en av de største artene av villbier som 

finnes i Norge. Den finnes i dag på kun tre isolerte lokaliteter i 

Norge, blant annet i Nannestad. Foto: Trude Starholm 
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Nannestad kommune har følgende ansvarsarter:  

 

Artsnavn Norsk navn Rødliste Gruppe 

Amylocystis lapponica lappkjuke EN Sopp 

Pycnoporellus alboluteus storporet flammekjuke CR Sopp 

Hygrocybe citrinovirens grønngul vokssopp EN Sopp 

Pleurotus cornucopiae traktøsterssopp VU Sopp 

Xenasma rimicolum  VU Sopp 

Pycnora praestabilis  EN Lav 

Hygrohypnum montanum huldrebekkmose VU Mose 

Andrena hattorfiana rødknappsandbie CR Veps 

Bombus distinguendus kløverhumle EN Veps 

Bombus subterraneus slåttehumle VU Veps 

Panurgus banksianus sandsommerbie VU Veps 

Homonotus sanguinolentus  VU Veps 

  

 

Truede arter  

Truede arter er arter som står i fare for å dø ut. Arter kategoriseres etter hvor høy risiko artene 

har for å dø ut i Norge, hvis de rådende forhold vedvarer. Det er artene vurdert til kategoriene 

kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) eller sårbar (VU) i Norsk rødliste som blir definert som 

truet. I Norge har vi 2355 truede arter, og av disse er 68 registrert i Nannestad. Vedlegg 5 gir 

en oversikt over alle de truede og nær truede artene som er registrert i Nannestad.  

 

Andre spesielt hensynskrevende arter 

Dette er arter som Miljødirektoratet mener bør gis spesiell oppmerksomhet, men som ikke 

fanges opp av de øvrige kriteriene. I Nannestad er følgende arter registrert innenfor denne 

kategorien: musvåk, vandrefalk, gråspett, dvergspett. 

 

Spesielle økologiske former 

Dette er økologiske former eller underarter som Miljødirektoratet mener bør gis spesiell  

oppmerksomhet. I Nannestad kommune er det ikke registrert slike kategorier. 

 

Prioriterte arter etter naturmangfoldloven 

Naturmangfoldloven åpner for å gi trua arter en særskilt sikring ved at de får status som 

prioriterte arter. I Nannestad kommune er det ikke registrert prioriterte arter. Flere arter er 

foreslått som prioriterte, men foreløpig ikke vedtatt. 

 

Arter som ble fredet etter den tidligere naturvernloven.  

Dette er arter som ble fredet etter den tidligere naturvernloven. I Nannestad kommune er det 

registrert en fredet art. Dette er mosen grønnsko (Buxbaumia viridis).  

 

 

Arter av stor nasjonal forvaltningsinteresse  

 

Nær truete arter  

Kategorien nær truet i Norsk rødliste omfatter arter som ligger tett opp til å bli kvalifisert som 

truet (kritisk truet, sterkt truet eller sårbar).  I Norge har vi 1235 nær truete arter, og av disse 
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er 85 registrert i Nannestad. Vedlegg 5 gir en oversikt over alle de truete og nær truete artene 

som er registrert i Nannestad.  

 

Fremmede arter  

Fremmede arter i Norge som står på Fremmedartslista 2018. For fastlands-Norge med hav-

områder er det i de tre kategoriene med høyest risiko registrert 127 arter som er registrert med 

svært høy risiko, 106 er vurdert til høy risiko, 103 til potensielt høy risiko. I Nannestad er det 

registrert 23 arter som er registrert med svært høy risiko, 6 er vurdert til høy risiko, 8 til 

potensielt høy risiko (Vedlegg 6).  

 

 

5.6 Vernet natur  
 

Naturvernområder skal sikre sårbare og truede naturtyper, og bevare områder av internasjonal, 

nasjonal og regional verdi. Hovedmålet med å verne natur er å ta vare på hele variasjonen av 

naturtyper og landskap i Norge. De viktigste naturvernformene er nasjonalpark, 

landskapsvernområde og naturreservat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huldrestry (EN) i Marifjell naturreservat. Foto: Helge 

Bjørn Pedersen 

Av Norges fastlandsareal er 17,2 prosent 

vernet. Dette arealet domineres av 

høyfjellsområder, og flere viktige 

naturtyper er ennå ikke tilstrekkelig 

fanget opp. Fortsatt er både skog og kyst- 

og sjøområder dårlig representert. I 

Nannestad er gammel ravineskog lite 

representert. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har 

forvaltningsmyndighet for verneområdene 

i Nannestad. En del kommuner har etter 

eget ønske fått delegert 

forvaltningsmyndighet for 

verneområdene. Nannestad kommune har 

ikke hatt ønske om å ha dette 

forvaltningsansvaret.   

 

I Nannestad er 8 områder vernet etter 

naturvernloven/ 

naturmangfoldloven. Disse ligger dels 

også i nabokommuner. For hvert enkelt 

verneområde er det vedtatt en egen 

forskrift som forvaltningen skal utøves 

etter. 

 

 

 

 

http://www.miljostatus.no/tema/naturmangfold/vernet-natur/
http://www.miljostatus.no/tema/naturmangfold/vernet-natur/
http://www.miljostatus.no/tema/naturmangfold/vernet-natur/
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Følgende områder er vernet i Nannestad: 

Områdenavn Verneform Totalareal 

Gjerimåsan  Naturreservat 1481 

Romerike  Landskapsvernområde 5015 

Aurmoen  Landskapsvernområde 5296 

Skotjernfjellet og 

Snellingsrøysene  

Naturreservat 10656 

Marifjell Naturreservat 8628 

Nannestad kapellangård  Naturreservat 221 

Rudskampen  Naturreservat 1202 

Styggdalen  Naturreservat 122 

 

Ytterligere ett område er anbefalt som naturreservat: 

Pipra og Storrsjøhøgda i Nannestad, Lunner og Nittedal kommuner (ca. 3573 dekar) 

 

 

5.7 Verna vassdrag 
 

Verneplan for vassdrag er en nasjonal verneplan der de vernede vassdragene til sammen skal 

utgjøre et representativt utsnitt av Norges vassdragsnatur. Hensikten med verneplanen er å 

sikre helhetlige nedbørfelt med sin dynamikk og variasjon. Vernet gjelder først og fremst mot 

kraftutbygging, men verneverdiene skal også tas hensyn til ved andre inngrep. Det skal bla. 

legges vekt på å unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, 

friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner og kulturmiljø. 

 

Nannestad har flere verna vassdrag og til disse er det vedtatt følgende  

retningslinjer for forvaltningen av vassdragsbeltet: Vassdragsområdene skal underlegges en 

differensiert forvaltning, jf. Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag.  

 

Vassdragene Honsjøen, Hona, Kvernsjøen, Kverndøla, Stråtjern og Leira oppstrøms bru fv. 

528.02 ved Slettmoen, med tilhørende 100 m belte, forvaltes iht. vassdragsområder i klasse 3:  

Det er svært viktig å bevare naturens preg av å være lite berørt av moderne menneskelig 

aktivitet. Alle former for omdisponering av arealer i vassdragsbeltet bør unngås. 

Vannkvalitet og naturlig vannføring må søkes opprettholdt, og alle former for inngrep 

som reduserer vassdragets verdi må søkes unngått. 

 

Vassdragene Hæra, Sogna, Rotua, Hurdalssjøen, Løysa og Leira nedstrøms bru fv. 528.02 ved 

Slettmoen, med tilhørende 100 m belte, forvaltes iht. vassdragsområder i klasse 2:  

Hovedtrekkene i landskapet må søkes opprettholdt. Inngrep som endrer forholdene i 

kantvegetasjonen langs vannstrengen og i de områder som oppfattes som en del av 

vassdragsnaturen, bør unngås. Inngrep som enkeltvis eller i sum medfører endringer av 

en viss betydning i selve vannstrengen, bør unngås. Leveområder for truede plante- og 

dyrearter og mindre områder med store verneverdier bør gis særlig beskyttelse. 

 

I de rikspolitiske retningslinjene er det videre utdypet hvordan forvaltningen skal tolke 

retningslinjene for vassdragsbeltet. De ulike strekningene av vassdraget kan forvaltes 

forskjellig, men på en slik måte at de kvalitetene som er verdifulle i det aktuelle området blir 

tatt vare på. Det kan også være forhold utenfor det definerte vassdragsbeltet som kan ha 
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betydning for vassdragets verneverdi. Kommunen bør derfor i kommuneplanleggingen ta 

hensyn til arealer i vassdragets nedbørsfelt med betydelige verdier knyttet til zoologi, 

botanikk, geologi, kulturhistorie, landskapsbilde eller friluftsliv som har betydning for 

vassdragets verneverdi. Dette er momenter som kommunen bør merke seg når det skal 

gjennomføres en helhetlig landskapsanalyse for kommunen. Se kapittel 7.2 og 7.3.   

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjennom arbeid i referansegruppa for kommunedelplan for naturmangfold er det spilt inn at 

det bør gjøres en ny vurdering av om de nevnte vernede vassdragene i Nannestad ligger i 

riktig forvaltningsklasse, særlig bør det sees på om Hona, Kverndøla, Rotua og Løysa ligger i 

riktig forvaltningsklasse. 

 
 

5.8 Verdifulle landskap  
 

Begrepet ”landskap” brukes i en rekke sammenhenger og på mange måter. Norge har sluttet 

seg til den Europeiske landskapskonvensjonen. Her blir landskap definert på følgende måte: 

  

Landskap betyr et område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av 

påvirkning fra og samspill mellom naturlige og/eller menneskelige faktorer. 

 

I tråd med denne definisjonen omfatter landskap blant annet områder som villmarkspregede 

områder, jordbrukslandskap med inn- og utmark, skogsbygder, tettsteder og urbane 

miljøer.  

  

Landskapet er i følge konvensjonen både en verdi som skal forvaltes, men også en ressurs 

som kan utvikles og gi grunnlag for ny verdiskaping. Landskapet kan betraktes som et 

fellesgode som alle har lik tilgang til og mulighet til å gjøre til sitt; både den fastboende, 

Honsjøen. Foto: Helge Bjørn Pedersen 

http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/L/


27 

 

turisten og den næringsdrivende, ulike samfunnssektorer og forvaltningsnivå. Folkelig 

engasjement og demokratisk medvirkning spiller en viktig rolle. Landskapskonvensjonen 

legger også til grunn en helhetlig tilnærming til landskap, der det naturgeografiske og 

kulturhistoriske vektlegges i tillegg til det romlig-visuelle. 

 

Nannestad kommune har gjennom samfunnsdelen til kommuneplanen vedtatt at kultur- og 

naturlandskapet i åsområdene og ravinelandskapet under marin grense, er viktige elementer 

som gjør Nannestad attraktiv som bokommune, og at dette landskapet skal være viktig 

premiss for vår arealdisponering.  Det er videre gitt bestemmelser og retningslinjer knytter til 

landskap i arealdelen av kommuneplanen. Hvordan kommunen planlegger oppfølging av dette 

er omtalt i kapittel 7.2 – 7.4.  

 

 

5.9 Utvalgt kulturlandskap Øya-Nordre Eik 
 

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er et utvalg av Norges mest verdifulle kulturlandskap. 

Områdene er valgt ut fordi de har store biologiske og kulturhistoriske verdier. Satsingen 

utvalgte kulturlandskap er en oppfølging av nasjonale mål om å ivareta kulturlandskapet. 

Dette er et samarbeid og spleiselag mellom landbruksmyndigheter og miljømyndigheter og er 

basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneiere.  

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Norge har vi 41 utvalgte områder, samt 4 nye som er på trappene. I Akershus finnes ett 

område og det er Øya – Nordre Eik i Nannestad. Området er representativt for 

kulturlandskapet i leirjordsområdene på Romerike, samtidig som det er spesielt fordi ravinene 

her er sjeldent godt bevart. De biologiske verdiene og landskapet tas vare på ved at 

jordbruksdriften opprettholdes. 

 

Øya-Nordre Eik. Foto: Sverre Solberg 
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5.10 Geologisk mangfold 
 

Geologisk mangfold er variasjonen i berggrunn, mineraler, løsmasser, landformer og 

prosessene som skaper dem. Det geologiske mangfoldet er en verdifull del av naturen som er 

viktig å ta vare på for framtidige generasjoner. Det gir oss kunnskap om og forståelse av 

mange aspekter ved samfunnet vårt. Geologien er kilde til råvarer som fossile brensel, 

mineraler og bygningsmateriale. Den gir grunnlag for jordbruk og påvirker vår tilgang på 

ferskvann. Den gir livsgrunnlag for biodiversitet, habitat og arter, og styrer landskapet vi ser 

rundt oss. For mennesker har geologisk mangfold også en annen betydning: som del av vår 

historie og kultur, som grunnlag for kulturlandskap og naturopplevelser og er en viktig del av 

vår identitet i forhold til de fysiske omgivelsene. 

 

Det største og mest særskilte geologiske fenomenet i Nannestad er ravinedalene. Raviner er 

mer utfyllende omtalt i plandelens kapittel 7.2.4.  

 

Området mellom Gardermoen 

og Hauerseter er kjent for sine 

store verneverdier spesielt 

knyttet til de kvartærgeologiske 

avsetningene i områdene. Deler 

av disse områdene ligger i 

Nannestad, nord for vestre 

rullebane på Gardermoen. Her 

finner vi verdifulle 

flyvesanddyner og 

grytehullsjøer som Sørmotjern 

og Flatnertjern.  

 

 

 

Det meste av disse verdifulle områdene ligger innenfor Aurmoen landskapsvernområde, men 

kommunen har også verdifulle flyvesanddyner med dreneringsspor utenfor verneområdet. 

Kommunen har et særskilt lokalt ansvar for å ivareta disse gjennom sin arealplanlegging. 

Disse kvartærgeologiske fenomenene er utdypende beskrevet i NINA-rapport fra 1992: 

Områder med nasjonal og internasjonal naturverdi ved Hauerseter-trinnet i Akershus.  

 

Nannestad kommune har konkludert med at det ut over ravinekartleggingene og kartleggingen 

over verneverdier knyttet til Hauersetertrinnet ikke er behov for ytterligere kartlegging av 

geologisk mangfold. Gjennom planprosessen har det fremkommet at det er behov for en 

kartlegging av leirskredgroper i kommunen, som er en egen naturtype som står på den 

nasjonale rødlista som nær truet. Kommunen har vurdert at de fleste leirskredgropene ligger 

innenfor ravinedalavgrensningene og at kommunen gjennom sin forvaltning av raviner vil 

ivareta disse. Det ansees derfor ikke som et særskilt behov å bruke ressurser på dette 

geologiske fenomenet, utover kartlegging av en mulig større leirskredgrop i Holter som ligger 

utenfor ravinedalavgrensningene.      

Sørmotjern. Foto: Helge Bjørn Pedersen 
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DEL 2. HANDLINGSDEL:  

MÅL, STRATEGIER OG TILTAK 

 
 

6. Hovedmål og strategier for ivaretagelse av 

naturmangfoldet i Nannestad  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hovedmål 

 

Nannestad kommune skal bidra til en miljøansvarlig samfunnsutvikling som er attraktiv 

for dagens og morgensdagens innbyggere. 

 

Nannestads særpreg med det store og sammenhengende natur- og kulturlandskapet skal 

bevares. 

 

Nannestad kommune skal bidra til å nå nasjonale mål: 

 Økosystemene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester.  

 Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til trua og nær trua 

naturtyper skal bedres.  

 

Sikre oversikt over verdifulle naturområder og arter i kommunen, synliggjøre kunnskapen 

og gjøre den kjent for innbyggere, grunneiere og utbyggere. 

 

 

Strategier 

 

Naturmangfoldet skal settes på den lokalpolitiske dagsorden ved å utarbeide og vedta en 

kommunedelplan for naturmangfold.   

 

Ivaretagelse av de viktige natur- og friluftsområdene i åsområdene og i ravinelandskapet 

under marin grense skal være en viktig premiss for vår arealdisponering. Naturmangfold 

skal vektlegges i all forvaltning av kommunens areal- og naturressurser. 

 

Tilgang til grøntområder og natur i nærmiljøet skal prioriteres. I nye utbyggingsprosjekter 

skal stedegen vegetasjon og grøntareal avsettes. 

 

http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/N/
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7.  Plantemaer: status, mål og tiltak  
 

7.1 Kartlegging av naturmangfold i Nannestad 
 

 

Kunnskapsgrunnlaget om 

naturmangfoldet for kommunen 

basert på eksisterende 

naturtypekartlegging er relativt godt. 

Det er også gjennomført flere 

artskartlegginger i kommunen. En 

av hovedoppgavene i arbeidet med 

kommunedelplan for naturmangfold 

har vært å sammenstille eksisterende 

kunnskap og samle dette i et 

temakart, og synliggjøre hvilke 

kartlegginger som er utført i 

kommunen, samt synliggjøre hvilke 

kartleggingsbehov kommunen har.  

 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus utga i 2014 en rapport om kartleggingsstatus for viktige 

naturtyper i Oslo og Akershus. I denne er det konkludert med at ut fra en tredelt skala; Lite, 

ufullstendig og god, at Nannestad har en god kartleggingsstatus i områdene under marin 

grense, og en ufullstendig kartlegging i åsområdene. Den ufullstendige kartleggingen var 

basert på at MiS-registreringene ikke var kvalitetssikret og at det burde vurderes behov for 

nyregistreringer. Etter denne rapporten er utgitt er MIS-registreringer gjennomført på nytt i 

forbindelse med områdetaksten 2013-2016. Her er alle nøkkelbiotoper, MiS-områder og 

naturtyper evaluert på nytt, og satt inn i MiS systemet. Dette gjelder for almenningene, 

gårdsskogene og Young Fearnley. Kommunen anser derfor at kommunen nå har en god 

oversikt over hvor de verdifulle naturtypene er i kommunen. 

 

Selv om kunnskapsgrunnlaget regnes som godt er det hull i kunnskapsgrunnlaget og dette har 

det vært fokus på å avdekke gjennom planprosessen.  Hovedfokus har vært på områdene 

under marin grense, men også åsområdene er vurdert. Det har vært et særlig fokus på 

ravinene. I tillegg har det vært fokus på å få opp kunnskapen om øvrig lokalt viktige områder 

og hvilke artsgrupper som er mangelfullt kartlagt.  

 

 

Lokalt viktige naturområder 

Miljødirektoratet har lagt føringer for deltagelse i pilotprosjektet: Gjennom prosessen skulle 

det være et særlig fokus på natur av lokal verdi. Utpeking av områder med lokal verdi skal 

være supplement til nasjonalt og regionalt viktige naturområder/forekomster, og kan være 

områder som ansees som viktige for kommunen utover DN- håndbok 13s føringer for 

utpeking av lokalt viktige naturtyper.  

 

Rosenkjuke (NT) er i følge Artskart funnet to steder i 

Nannestad. Foto: Sverre Solberg 
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Det har vært en utfordring å peke ut områder med lokal verdi. Det foreligger ikke spesifikke 

kriterier som skal benyttes utover de kriterier som ligger i DN håndbok 13 ved kartlegging av 

lokalt viktige naturtyper. Prosessen med å få opp områder med lokal verdi har også vært 

preget av at det ikke er god nok kunnskap til å si noe om naturverdiene i området, og signaler 

fra grunneiere om at det ikke er ønskelig å peke ut flere viktige naturområder i kommunen.  

Det har likevel vært gjennomført en prosess der følgende kriterier har vært lagt til grunn ved 

fastsetting av områder med lokal verdi:  

 

Finnes det områder med:  

 Rødlistede arter. 

 Hensynskrevende arter. 

 Arter som er uvanlige i Nannestad. 

 Har vi hotspots-områder (områder med særlig stort biologisk mangfold).  

 Særlige artsrike veikanter. 

 Dammer/fangdammer. 

 

Har vi særlig viktige økologisk funksjonsområder som: 

 Trekkveier, leve- og overvintringsområder, spill-/parringsområder m.m. 

 Hoppesteiner/spredningskorridorer.  

 Blågrønn infrastruktur (viktige økologiske sammenhenger under marin grense).  

 Buffersoner rundt allerede kartlagte områder som er viktig for helheten. 

 

Andre fokusområder: 

 Områder med antatte naturverdier, men der naturverdiene er ukjent, potensielle 

områder med naturverdier som bør kartlegges. 

 Områder som bør vurderes restaurert (tidligere hatt betydelig høyere naturverdi). 

 Kulturbetinget natur som har særlige skjøtselsbehov. 

 

Listen med foreslåtte områder som er fremkommet gjennom planprosessen og som bør ha 

lokal verdi foreligger i vedlegg 2. Disse områdene er lagt inn på temakart lokalt viktig 

områder som ligger på kommunens nettside, under fanen temakart. Oversikt over områder 

som er foreslått i planprosessen, men som ikke er løftet inn som lokalt viktige områder, finnes 

i vedlegg 4. 

 

 

Kartleggingsbehov i Nannestad 

Gjennom prosessen er det fremkommet at det er behov for å kartlegge følgende områder i 

kommunen ytterligere: 

 Generelt om natur som er dårlig kartlagt: 

  - Veikanter (Se kapittel 7.5) 

  - Setervangene i åsområdene (Se kapittel 7.6) 

  - Gårdsdammer (Se kapittel 7.8) 

  - Kommunen har fortsatt raviner som ikke er kartlagt. (Se kapittel 7.4) 

  - Leirskredgroper – sporadisk kartlagt (Se kapittel 5.8)  

 Spesifikke foreslåtte områder som bør kartlegges: Det er utarbeidet en liste over 

disse områdene. Se vedlegg 3: Områder med potensielle naturverdier.   
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Følgende artsgrupper i kommunen er dårlig kartlagt (Se kapittel 7.5): 

– Insekter 

– Rovfugl 

– Sopp i ravinene 

 

Det har fremkommet et særlig behov for å gjennomføre en helhetlig landskapsanalyse med 

særlig fokus på blågrønn infrastruktur/landskapsøkologiske sammenhenger. (Se oppfølging i 

eget plantema under kapittel 7.2 og 7.3). 

 

Under prosessen ble det avdekket at ravinekartleggingen som ble gjennomført 2012/2013 var 

noe mangelfull, så resterende ravinedaler ble kartlagt oktober 2018 som del av 

kommunedelplanprosessen (Se kapittel 7.4). 

 

 

Eldre kartlegging av naturtyper 

En del av naturtypekartleggingene er gamle og kan være satt etter eldre kriterier for 

verdisetting. Det kan også være litt lite informasjon om verdiene i de enkelte områdene. For 

disse områdene kan det derfor være behov for ny vurdering av områdene ved spørsmål om 

tiltaksgjennomføring. Ved ønsker om tiltak i eller i nærheten av eldre kartlagte områder 

anbefales det derfor å innhente noe mer kunnskap om områdene.  

 

Nannestad kommune kartla raviner i 2012 og 2013. Selv om disse kartleggingene ikke er så 

gamle ble det avdekket i arbeidsgruppene med kommunedelplanen at det burde gjennomføres 

ny vurdering av verdisettingen av ravinedalene. Nannestad var en av de første kommunene 

som kartla raviner. Faktaark med kriterier for kartlegging av raviner har siden kartleggingene 

som ble gjennomført i Nannestad i 2012 og 2013 blitt mindre strenge. Dvs. at våre raviner 

med C- og B-verdi kan ha blitt verdisatt med for lav verdi. Gjennom prosessen i 

arbeidsgruppene ble det gitt signaler om at kommunen burde ta en gjennomgang av disse slik 

at verdisettingene av ravinedalene ble riktige. Dette arbeidet ble derfor startet opp som del av 

kommunedelplanarbeidet og ble utført ved årskiftet 2018/2019.   

 

 

Temakart 

Kartlagt natur i Nannestad er lagt inn på kommunekart som er tilgjengelig på kommunens 

nettside. Oversikten skal foreligge i en form som gjør naturinformasjon tilgjengelige for 

planleggere, saksbehandlere og publikum generelt. 

 

Det har vist seg vanskelig og få samlet all viktig natur i ett kart, så naturdata er presentert i 

flere kart. Temakartene for naturmangfold viser kartlagt naturmangfold i Nannestad som 

naturtyper, artsregistreringer, viltområder og MIS-områder. Kartene viser i tillegg vernet natur 

etter naturmangfoldloven. De lokalt viktige områdene som er fremkommet gjennom 

planprosessen ligger under fanen temakart. 

 

Det jobbes med å få kartene interaktive, slik at man får opp informasjon (faktaark) om hvert 

enkelt område ved å klikke på dem. Foreløpig må man hente fakta for de enkelte områdene på 

nettsidene som dataene er hentet fra.   

 

Kartene finnes på www.nannestad.kommune.no under kommunens kartportal. 

http://www.nannestad.kommune.no/
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Tiltak 

 

 Løpende oppdatere temakartet om naturmangfold, samt utarbeide nytt kartlag med 

områder av lokal verdi. 

 Gjennomføre kartlegging av naturområder og arter etter fremkommet 

kartleggingsbehov. (Se status kapittel 7.1 Kartleggingsbehov i Nannestad). 

 Ved søknad om endret arealbruk bør det stilles krav om ny kartlegging av naturtyper 

dersom tidligere kartlegginger er mangelfulle med tanke på naturverdier som finnes i 

området. 

 Ved søknad om gjennomføring av tiltak skal mulige konsekvenser for naturmangfold 

vurderes, jf kommuneplanens bestemmelse 7.3. Dette fordrer utsjekk av 

naturmangfoldet etter kartdatabaser, og ved mistanke om naturverdier uten 

informasjon om området må kartlegginger gjennomføres.  

 Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det stilles krav om vurderinger av hvordan 

naturmangfold berøres, jf kommuneplanens bestemmelse § 7.3. Det må stilles krav om 

biologiske kunnskaper ved gjennomføring av kartlegging. 

 

 

 

  

Mål 

 

Nannestad kommune skal: 

 ha oversikt over verdifulle naturtyper, og søke å ha oversikt over trua og nær trua 

arter i kommunen.   

 løpende oppdatere og kartfeste verdifulle naturtyper, truede- og nærtruede arter og 

viltområder i temakart slik at kunnskapen blir lett synlig og kjent for innbyggere, 

grunneiere og utbyggere. 
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7.2 Landskap 
 

Landskapet er en ressurs.  All utbygging og arealbruk bidrar til endringer i landskapet. En del 

av formålet med naturmangfoldloven er å ta vare på landskapsmessig mangfold. Med 

landskapsmessig mangfold forstås mangfoldet av landskapstyper, det vil si landskap med 

særtrekk. En landskapstype er en ensartet type landskap med fellestrekk i innhold, 

sammensetning og form. Det er naturkvalitetene som først og fremst skal ivaretas, men kan 

også gjelde ved landskapsvurderinger av naturpregede områder i og omkring bylandskapet, 

samt ved vurderinger av ivaretagelse av kulturhistoriske verdier.  

 

Nannestad kommune er kjennetegnet ved store og sammenhengende natur- og 

jordbruksarealer. Viktige landskapstrekk i Nannestad er ravinelandskapet med Leira- og 

Hæra-vassdraget med sammenhengende grøntstruktur og kulturlandskap, samt åsområdene, 

kulturhistoriske bygninger og kulturmiljø.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen kan deles i to etter Åsvegen, Gamle Hadelandsveg og fylkesveg 120 med 

Romeriksåsen og Nordåsen nord og vest for denne grensen med store skogsareal, myr og 

tjern. Alt øst for vegen ligger under marin grense og domineres av leire og siltjord. En mindre 

del av kommunen (i nordøst) ligger på sand- og grusavsetninger. Her finnes noen spesielle 

sand- og grusformasjoner i landskapet.   

 

Kommunedelplan for kulturminner gir oversikt over kommunens kulturminner og 

kulturområder og en vurdering av disse. Planen trekker fram et utvalg av kulturminner, 

kulturmiljøet og kulturlandskap som belyser hele historien i Nannestad. Beskrivelse av 

delområdene favner kulturområdene rundt kulturminneobjekter, men kulturlandskapet som 

helhet kan strekke seg utover de markert avgrensede områdene i planen uten at dette er belyst 

videre.  

 

Kommunens kulturminneplan, naturtypekartleggingene, kulturlandskap, samt belysning av 

landskapsøkologiske sammenhenger i denne planen (se neste kapittel) gir et godt grunnlag for 

å kunne gjennomføre en helhetlig analyse av landskapet der kulturhistoriske verdier settes i 

Landskapet i Nannestad under marin grense. Foto: Helge Bjørn Pedersen 
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sammenheng med naturverdier og romlig-estetiske forhold i landskapet. 

Landskapskartlegging innebærer en avgrensning, typifisering og beskrivelse av 

landskapsområder. I en landskapsanalyse vil målet være å vurdere utvalgte egenskaper ved 

landskapet i forhold til klart definerte formål/bruksanalyse. Det er viktig at kommunen ser 

samspillet mellom kulturlandskap, kulturminner og velbevart helhet av bebyggelse, da disse 

sammen kan ha høyere verneverdi enn bygningene og natur/jordvernet hver for seg. Det er 

behov for å gjennomføre en slik landskapsanalyse i kommunen som videre kan legges til 

grunn for kommuneplanleggingen. En god forståelse for hva som kjennetegner landskapet i de 

ulike delene av kommunen, gir mulighet for å planlegge arealbruken best mulig. 

Miljødirektoratet har utarbeidet metode for landskapsanalyse som kan benyttes, der samspillet 

mellom ulike landskapsverdier sees i sammenheng. 

 

Riksantikvaren har igangsatt et arbeid med å etablere et register over Kulturhistoriske 

landskap av nasjonal interesse (KULA-registeret). Med registeret ønsker man å bidra til økt 

bevissthet om landskapsverdier og landskapsendringer, og det er et mål at kommunene skal 

forvalte KULA-områdene med egne virkemidler, der plan- og bygningsloven er viktigst. 

Kommunene som er berørt er invitert med inn i prosjektet for å komme med innspill til 

foreslåtte områder fra riksantikvaren. I Nannestad vurderer Riksantikvaren storskala 

jordbrukslandskap i sandslette- og ravineområde medtatt i KULA-registeret. Høringsforslaget 

til KULA-områder forventes å være klart i løpet av vinteren 2019.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 

 

 Kommuneplanens bestemmelse § 7.3 om ivaretagelse av landskapet skal følges og 

vektlegges.  

Retningslinjer: Viktige landskapstrekk i Nannestad er ravinelandskapet med Leira og 

Hæra med sammenhengende grøntstruktur, jordbrukslandskap og åsområdene.  

Åsprofiler, landskapssiluetter og stedstypisk vegetasjon skal ivaretas. Spesielle 

landskapsformasjoner og landskapstrekk skal ivaretas, inkludert sammenhengende 

grøntstruktur fra marka til ravinelandskapet, samt sammenhengende grøntstruktur i 

jordbrukslandskapet.  

 Nye tiltak skal tilpasses eksisterende terreng.  

 Utarbeide helhetlig landskapsanalyse som grunnlag for neste kommuneplanrullering. 

 Kommunen skal bidra med innspill til KULA-registeret, samt innarbeide hensyn til 

landskap/kulturmiljø for spesifikke KULA-områder i kommuneplanens arealdel ved 

neste kommuneplanrullering . Det bør også innarbeides hensyn til 

landskap/kulturmiljø rundt alle fradelte bevaringsverdige gårdstun, jf. 

fylkeskommunens uttalelse 19.12.2018 til planutkastet for kommunedelplanen. 

Mål 

Nannestads særpreg med det store og sammenhengende natur- og kulturlandskapet skal 

bevares. 

 

De spesielle landskapsformasjonene og landskapstrekket skal ivaretas, inkludert åsprofiler, 

kulturhistoriske verdier og landskapssilhuetter. 
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7.3 Blågrønn infrastruktur/Landskapsøkologiske sammenhenger 
 

Sammenhengende eller 

nærliggende leveområder i 

naturen er avgjørende for at 

planter, dyr og andre arter i 

naturen skal opprettholde robuste 

populasjoner. Slike områder 

kalles gjerne blågrønn 

infrastuktur eller 

landskapsøkologiske 

sammenhenger. De har en 

funksjon ved at det er et forhold 

mellom økologiske prosesser og 

fysiske strukturer i landskapet. 

Dette temaet har sammenheng 

med landskapstemaet over, men 

går her nærmere inn på 

betydningen strukturen i 

landskapet har for det biologiske 

mangfoldet. 

 

Arealbruk og arealbruksendringer fører til at leveområder for en rekke arter går tapt og 

fragmenteres. Gjenværende leveområder blir mindre og mer isolerte. Små lokaliteter er som 

regel mer artsfattige enn store lokaliteter. Små og isolerte populasjoner har lavere 

sannsynlighet for overlevelse på lang sikt, da de er lettere offer for tilfeldige svingninger i 

populasjoner. De har ingen mulighet til å utveksle genmateriale og følgelig får de reduksjon i 

sin genetiske variasjon. De blir dermed mer utsatt for sykdom, og mindre robuste i forhold til 

effekten av klimaendringer. Det er derfor viktig å ivareta både et tilstrekkelig areal av 

leveområder og et nettverk med sammenhengende grønne forbindelseslinjer, korridorer eller 

«stepping stones» mellom de viktige leveområdene. Dette er avgjørende for at mangfoldet av 

planter og dyr skal overleve i et langsiktig perspektiv. Blågrønn infrastuktur er også viktig 

som flomdemper og for friluftsliv.  

 

Rundskriv T-2/16 fra Klima- og miljødepartementet klargjør viktige miljøhensyn som skal tas 

i arealplanleggingen. Der presiseres det at ny arealbruk ikke skal komme i konflikt med 

viktige landskapsøkologiske sammenhenger, og at det nødvendige grunnlaget for sikring er å 

benytte naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven.  

 

Det er gjennom arbeidsmøtene identifisert viktige landskapsøkologiske sammenhenger i 

Nannestad: 

 

Leiravassdraget med sidevassdrag 

 Vannveien med kantsonene utgjør en viktig økologisk spredningskorridor for mange 

arter i et regionalt perspektiv. Vassdraget utgjør viktig spredningsvei helt fra Øyeren i 

Skedsmo/Fet til Stråtjern nord i Nannestad.  

 Vannveiene må opprettholdes med tilstrekkelige vandringsmuligheter for fisk. 

 Leiradalføret har den mest interessante fuglefaunaen i Nannestad kommunen (Øvre 

Romerike). Det er observert arter som er sjeldne i nasjonalt sammenheng, f.eks isfugl, 

Leira med kantsoner er viktig blågrønnstruktur gjennom 

kommunen. Foto: Helge Bjørn Pedersen 
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bieter og pirol, i kommunen. Leirvassdraget er ett viktig trekkområde for fugl som både 

har skjul og mat. 

 

Hæravassdraget med sidevassdrag 

 Kantsonene i vassdragene er viktig for at vassdraget bl.a. skal ha en 

spredningskorridorfunksjon.  

 

Grøntstruktur i det åpne jordbrukslandskapet  

 Ravinedalene med de mange ulike naturtypene av både kulturbetinget og naturlig 

vegetasjon utgjør en viktig grøntstruktur i jordbrukslandskapet. (Se eget tema om 

raviner og kulturlandskap). 

 Hagaskogene langs vassdraget er viktig for bl.a. rovfugl. Det er viktig at hagaskogene 

knyttes sammen.  

 Skogholt og andre vegetasjonsstukturer i det åpne jordbrukslandskapet som ikke er 

kartlagt innenfor ravinedalavgrensningene, kan være viktige steppingstones mellom 

ulike ravinedaler om disse ikke henger sammen.  

 

Ubrutte gradienter fra åsområdene til Romerikssletta er viktig for bl.a hjortevilt og fugl, men 

også for andre arter så de får mulighet til å tilpasse seg et endret klima ved å forflytte og 

etablere seg i nye områder.  

 

Våtmarksområdet Sjonkemyra  og vann som Tollevstjern, Stråtjern og Hurdalssjøens søndre 

del med omkringliggende våtmarker er viktige raste- og trekkområder, samt hekkeområder for 

fugl, og er i så måte viktige i regional/nasjonal sammenheng. 

 

I åsområdene finnes sammenhengende strukturer og nettverk av områder med 

naturskog/gammelskog. Flere av disse områdene har blitt og blir nå ivaretatt gjennom frivillig 

vern-prosessene. Avstanden mellom flere av områdene er ikke større enn at det er mulig for 

artene som er avhengig av gammelskog å kunne spre seg mellom dem. Det vil være viktig for 

grunneiere å vurdere intensiteten av skogbruksdrift mellom verneområdene, slik at områdene 

kan fungere som spredningskorridorer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 

 

 Gjennom utarbeidelse av helhetlig landskapsanalyse (se forrige kapittel) innarbeide 

viktige landskapsøkologiske sammenhenger i Nannestad.  

 Benytte naturmangfoldlovens alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk for å 

ivareta viktige landskapsøkologiske sammenhenger, samt plan- og bygningsloven og 

andre sektorlover som har betydning for naturmangfoldet. Innarbeide føringer ihht 

kommuneplanens bestemmelser.  

 Løfte Leira-vassdraget som viktig landskapsøkologisk funksjon i det regionale 

samarbeidsforumet Vannområde Leira-Nitelva. 

Mål 

 

De landskapsøkologiske sammenhengende fra åsområdene til områdene under marin grense 

skal ivaretas, samt den sammenhengende blågrønne infrastrukturen i jordbrukslandskapet. 
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7.4 Raviner 
 

De senere årene har søkelyset på raviner økt og Fylkesmannen har gjennom forventningsbrev 

til kommunene i Akershus bedt om at en har et særskilt fokus på å ivareta verdifulle raviner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slik så det opprinnelige ravinelandskapet ut i Nannestad på 1950-tallet. Foto: Skappel, Wilhelm/Fjellanger 

Widerøe A/S 

 

For 10 000 år siden stod havnivået 160 meter høyere enn i dag og brefronten stod litt nord for 

Gardermoen over Hauerseter. Nedenfor brefronten dannet det seg et stort deltaområde av 

stein, grus og sand som breelvene førte med seg. Disse ismasseavsetningene er over 100 

meter tykke enkelte steder. Etter hvert steg landet og havet trakk seg tilbake.  Da begynte 

elver og bekker å grave seg ned i løsmassene og danne daler med skarp v-form, såkalte 

ravinedaler. Noen raviner er stabilisert ved at det ikke lenger graves, men flere av ravinene er 

fortsatt aktive: det graves fortsatt og det er stor erosjon. Ravinedaler inneholder ofte, men ikke 

alltid, kildevannsframspring, som også fører til erosjon. De best utviklede ravinene med til 

dels store og sammensatte systemer av ravinedaler finnes i marine leirer.  Flyfoto fra 50-tallet 

viser hvor enormt og komplekst ravinelandskapet engang har vært i Nannestad.  

 

På 1960-70-tallet skulle jordbruket effektiviseres, og store arealer i hele landet ble 

bakkeplanert med statlig tilskudd. Bekker ble lagt i rør, ravinetopper ble skavet av og 

ravinedaler ble fylt opp. Dette har medført at naturtypen ravinedal har blitt sjelden.  

 

Raviner i marin leire er internasjonalt og nasjonalt sjeldne og står oppført på den norske 

rødlisten for naturtyper. Ravinedal er oppført i rødlisten som sårbar (VU), dvs. risikoen for at 

naturtypen ravinedal forsvinner fra Norge i løpet av de kommende 50 år er høy. For å kunne 

ivareta og kunne ta særskilt hensyn til raviner i arealforvaltningen har det vært viktig for 
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kommunen å vite hvor de viktigste ravinesystemene er. Det var behov for en avgrensning og 

verdsetting av ravinesystemene. Det ble derfor gjennomført ravinedalkartlegging i 2012 og 

2013. Gjennom ravinedalkartleggingene som er gjennomført viser det seg at Nannestad 

kommune er i en særstilling både nasjonalt og internasjonalt. Flere kommuner har 

ravinerester, men det er kun Nannestad som har igjen relativt hele og store ravinesystemer. På 

tross av den enorme innsatsen for å bakkeplanere så har Nannestad fortsatt store intakte 

raviner.  Biofokus beskrev etter kartleggingen i 2012 og 2013:  

 

Nannestad utmerker seg som en viktig ravinekommune både i Norge og i internasjonal 

sammenheng. Nannestad er kjerneområde for de best bevarte ravinedalsystemene i 

landet.    

 

Gjennom planprosessen har det vært et særlig fokus på raviner, og under prosessen ble det 

avdekket at ravinekartleggingen som er gjennomført tidligere år var noe mangelfull. For å få 

ett godt grunnlag for fremtidig kommuneplanarbeid og være sikker på at alle ravinedaler er 

kartlagt, har kommunen valgt å få gjennomført kartlegging av resterende ravinedaler som del 

av kommunedelplan-prosessen. Kartleggingen ble gjennomført i oktober 2018 og ferdig 

rapport vil foreligge våren 2019. 

 

Miljødirektoratet gir føring for forvaltningspraksis knyttet til trua naturtyper gjennom 

rundskriv T-2/16: I den kommunale arealplanleggingen vil innsigelse bli vurdert når foreslått 

ny arealbruk i planforslaget vil komme i konflikt med truede naturtyper (CR-kritisk truet, EN-

sterkt truet og VU-sårbar) i henhold til nasjonal rødliste for naturtyper. Dette betyr at alle 

registrerte ravinedaler, selv c-områder, skal vurderes særskilt når kommunen utøver 

arealplanlegging.  

 

Miljødirektoratet har i sin publikasjon 14.12.2018 utarbeidet virkemidler som kan tas i bruk 

for å bedre rødlistestatusen for naturtypen ravinedal. De identifiserte virkemidlene som 

foreslås er blant annet vern etter naturmangfoldloven av raviner med viktige naturverdier 

knyttet til skog, videre at naturtypen får status som utvalgt naturtype, samt tilskudd til skjøtsel 

og restaurering. Dersom grunneiere har verdifulle raviner med naturkvaliteter knyttet til skog 

vil grunneiere kunne inngå vern etter frivillig vern prosessen. Dersom ravinedal blir utvalgt 

naturtype vil den i ytterligere grad måtte bli hensyntatt i planbehandlingen, samt at 

ravinedalene vil bli registrert som nøkkelbiotop i skogbruket.  

 

Forvaltningsvurderinger  

Da Nannestad kommune har mange ravinedaler og mange utfordringer knyttet til raviner, har 

det vært behov for å se nærmere på hvilke vurderinger kommunen bør gjøre knyttet til 

forvaltning av raviner.  

 

Ravinedal er en kvartærgeologisk forekomst, en såkalt geotype. Innenfor 

ravinedalavgrensningene finnes overlappende naturtyper med biologiske verdier. Ti andre 

naturtyper: hagemark, beiteskog, naturbeitemark, store gamle trær, slåttemark, gammel 

barskog, gråor-heggeskog, rik sumpskog, gammel boreal lauvskog, rik blandingsskog i 

lavlandet, med verdier, er registrert. Det finnes derfor en kompleksitet av natur i ravinene. 

Følgelig er det ulike arter knyttet til de ulike områdene innenfor en ravine.  

 

Skedsmo kommune gjennomførte kartlegging av arter i raviner i 2017 for å få kunnskap om 

artenes bruk av grøntstrukturen og for å gjøre en vurdering av verdiene til de ulike ravinene 
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med hensyn på biologisk mangfold (BioFokus-rapport 2018-7). Resultatene fra dette 

oppdraget er nyttig og overførbart til Nannestad kommunens forvaltning: 

 Ravinekvaliteter og biologisk mangfold-kvaliteter er vurdert å være kun delvis 

overlappende.  

 Det er store forskjeller i naturkvalitet innad i ravinene. En liten ravine, eller en del av 

en ravine kan ha langt større verdi for artsmangfoldet enn en stor ravine som har høy 

andel plantasjeskog eller svært intensivt beitede arealer. 

 Det er store forskjeller i artsmangfoldet i de ulike ravinene. Det er avdekket at noen 

raviner har ett artsmangfold som er unikt for den enkelte ravine. Flere arter som er nye 

for Norge er funnet, samt en rekke arter har fått sitt første funn i Akershus fylke. 

 Relativt like raviner med tilsynelatende lik naturtype har stor variasjon i 

artsmangfoldet. 

 Det må ivaretas et stort spekter av lokaliteter for å ivareta de naturlig hjemmehørende 

artene i landskapet.   

 For å kunne fange opp så stort biologisk mangfold som mulig, må hele variasjonen av 

ravinetyper tas vare på. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjennom arbeidet med kommunedelplanen for naturmangfold i Nannestad har 

arbeidsgruppene hatt fokus på forvaltning av raviner. Følgende forvaltningsvurderinger bør 

legges til grunn ved utøvelse av forvaltning av raviner i Nannestad:   

 

 Ravinesystemene i Nannestad er unike og rent kvartærgeologisk er det viktig å 

beholde kompleksiteten for å bevare det karakteristiske ravinelandskapet. 

 Nannestad har intakte raviner, noe som er unikt. En bør derfor søke å ikke redusere 

arealet til de store ravinene. 

 Ved rangering av hvilke raviner som er viktigere enn andre, bør følgende vurderes: 

o Størrelse, kompleksitet, lengde og sammenheng med andre raviner bør brukes 

som viktige skillekriterier. 

o Se på naturtypene innenfor ravineavgrensningene og vurdere prioritering ut fra 

deres kvalitet. 

o En del av en ravine med høy geotypeverdi kan ha svært liten betydning for 

biologisk mangfold og dermed kan denne delen rangeres ned i forhold til 

ivaretagelse. Dette fordrer imidlertid artsinventering og landskapsøkologisk 

vurdering før nedrangering.  

o En del arter, særlig moser, er avhengig av aktive raviner, dvs at det raser. 

Aktive raviner bør derfor opprangeres. 

Bleikdoggnål (over) er nær truet og funnet i ravinene i Nannestad. Foto: Torbjørn Kornstad 
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o C-verdi-områder kan være viktige som del av et større system og kan ha 

viktige biologiske kvaliteter. Det fordrer derfor artsinventering og 

landskapsøkologisk vurdering før området kan nedrangeres. 

 Raviners landskapsøkologiske funksjoner: 

o Ravinedaler, uavhengig av biologiske kvaliteter, utgjør grøntstrukturen i det 

planerte jordbrukslandskapet. Ravinedalene må derfor sees på som 

funksjonelle spredningskorridorer for å sikre artsmangfold over tid. 

Ravinedalsystemene bør sees på som en struktur. Sammenbindingsområder 

mellom raviner kan være viktige landskapsøkologiske funksjonsområder. I 

arealforvaltningen må en hindre brudd i korridorene mellom 

ravinedalsystemene. Eventuelle brudd må ikke bli større, og om mulig bør 

ravinene bindes sammen. 

o Det bør gjøres en nærmere vurdering for å finne bruddene mellom 

ravinedalene og løfte viktigheten av god arealforvaltning mellom ravinedalene 

slik at bredden på bruddene ikke blir større.  

o Det bør gjøres en vurdering av avstanden mellom like naturtyper innenfor 

ravineavgrensningene for å vurdere om det er spredningskorridorer eller 

hoppesteiner som her er viktige, og som i forvaltningssammenheng bør løftes. 

Det bør gjøres en vurdering om det er mulig å knytte sammen like naturtyper.  

 Ravineskogene: Det er registrert gammelskog innenfor noen av ravinene. Ravineskog 

er lite vernet, og det antas at grunneiere som er interessert kan få slik skog vernet 

gjennom frivillig vern-ordningen. 

 

 

Strategi for arealforvaltningen i Nannestad   

Endring av rangering (A, B, C) av en ravine, eller nedrangering innenfor en ravine, kan kun 

gjøres etter artsinventering og en landskapsøkologisk vurdering. Ved gjennomføring av tiltak 

må tiltaket vurderes opp mot naturmangfoldloves miljørettslige prinsipper. 

Forvaltningsvurderinger for raviner i Nannestad skal legges til grunn i avveiningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 

 

 Forvaltningsstrategien for raviner legges til grunn for all arealforvaltning i Nannestad. 

 Kartlegge viktige sammenbindingsområder mellom raviner og like naturtyper innenfor 

ravineavgrensningene som kan være viktige landskapsøkologiske funksjonsområder 

med tanke på spredningsmulighet for arter. (Definere disse som lokalt viktige 

områder.) 

 Gjennom utarbeidelse av helhetlig landskapsanalyse innarbeide 

sammenbindingsområder mellom raviner og like naturtyper, innenfor 

ravineavgrensningene. 

 Kommunen skal synliggjøre ravinenes verdi både overfor innbyggere, grunneiere og i 

skolene.  

Mål 

 

Den sammenhengende ravinedalstrukturen i kommunen og kompleksiteten av naturtyper i 

ravinene skal ivaretas.  
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7.5 Artsmangfold 
 
Det er registrert 44 000 arter i norsk natur, men man antar at det reelle tallet er nærmere 

55 000. Insekter utgjør den største artsgruppen med 43 % av alle arter, mens planter, moser 

sopp og lav utgjør 30 %. Pattedyr, fugl og fisk utgjør kun 2 %.   

 

Figuren under viser hvordan fordelingen av artsmangfoldet ville vært om det hadde sittet på 

Stortinget, eller om det hadde sittet i det lokale kommunestyret i Nannestad. Figuren er basert 

på hvor mange arter som er kjent i hver artsgruppe og, som vi ser ville insekter, som utgjør 

den største artsgruppen, hatt de fleste stemmene. Gruppen «annet» inneholder mye forskjellig, 

blant annet amfibier, krypdyr, edderkoppdyr, krepsdyr, bløtdyr, leddormer, rundormer og 

encellede organismer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: Prosentvis fordeling av hvor mange arter som er kjent i hver artsgruppe.  

Basert på Artsdatabankens utredning 1/2011. Kilde: Anne Sverdrup-Thygeson .  

 

Leveområdene til artene blir endret ved arealendring og gjenværende leveområder blir oppdelt 

i små, isolerte fragmenter. I tillegg slipper vi ut betydelige mengder kjemikaler, og 

klimaendringene gjør sitt til at antall arter og antall individer i de ulike artsgruppene går ned. 

Flere studier fra flere land viser at antall insektsindivider er nær halvert, og en større studie i 

Tyskland viser at insekter (biomassen av insekter – altså veksten) har gått tilbake med 75 % 

på snaue 30 år. Insektene er sentrale i de fleste prosesser i naturen, og med en nedgang i 

insekter påvirker dette også andre arter. Det gjelder både planter som avhenger av 

pollinerende insekter, og fugler som spiser insekter. En studie fra 25 europeiske land viser at 

det er blitt 420 millioner færre fugler i Europa på snaut 30 år.  
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Fortsatt er det stor usikkerhet rundt hvilken tilstand alle artene har her i Norge. Den siste 

offisielle gjennomgangen av tilstanden for arter i Norge, Norsk rødliste for arter, fra 2015, 

viser at vi har 2355 truede arter i Norge.  

 

Hver eneste art lever i et tett og fininnstilt samspill med en mengde andre arter. Og selve 

sammensetningen av arter i et samfunn, og dominansforholdet mellom dem, er koblet til 

funksjonene i økosystemet. En forrykning av artssamfunnet der generalistartene (arter som er 

tilpasningsdyktige og kan klare seg overalt) blir dominerende kan få utslag i de tjenestene vi 

er avhengig av at naturen leverer. Ulike humler har for eksempel ulik lengde på tungen, 

tilpasset de blomstene de skal hente næring fra, og samtidig pollinere. Færre individer av slike 

spesialiserte pollinatorer vil dermed kunne påvirke plantelivet. Ny forskning, fra flere ulike 

økosystemer, peker på at sjeldne arter er overrepresentert blant arter som har unike økologiske 

funksjoner. Sjeldne arter kan ha en spesiell rolle å spille, som ikke uten videre kan overtas av 

vanligere arter.  

 

Artskart viser at 3017 ulike arter 

som er identifisert i Nannestad 

kommune. Dette er både 

livskraftige arter, rødlistede arter 

og fremmede arter. I vedlegg 5 er 

det listet opp alle nær truet (NT) 

og truede (VU, EN, CR) arter som 

er registrert i Nannestad, til 

sammen 150 arter.   

 

I 2008 sendte daværende 

miljøminister ut postkort til hver 

av landets ordførere med 

oppfordring om å vie ekstra 

oppmerksomhet til en art som 

finnes i kommunen. Nannestad 

kommune fikk tildelt storsporet 

flammekjuke som står på rødlista 

som kritisk truet. 

 

 

Oppfølging av ivaretagelse av artsmangfoldet i Nannestad   

 

Det er variabel kunnskapsstatus for de 

ulike artsgruppene i Nannestad. Det antas 

at det er flere arter i kommunen som ikke 

er oppdaget, særlig innenfor 

ravinedalavgrensningene.   

  

Insekter 

 

Insekter er i liten grad kartlagt i 

kommunen, med unntak av humler som er 

relativt godt kartlagt.  Kommunen har 20 

av de 35 humleartene som finnes i Norge. 

Dronning av kløverhumle (EN). Foto: Trude 

Starholm 

Storporet flammekjuke Foto: Terje Spolen Nilsen.  

Bildet er fra Styggdalen naturreservat.  

 

http://www.miljostatus.no/lenkearkiv/dyr-og-planter/norsk/artsdatabanken-norsk-rodliste-for-arter-2015/
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Artsgruppen er stor og kartlegging av alle truede insektsartene i kommunen ville være 

interessant i seg selv, men er svært ressurskrevende.  Det vil være behov for mer kunnskap 

om insekter i særskilte områder. Men for områder som allerede er kartlagt som verdifulle 

naturtyper vil ivaretagelse av ukjente truede arter innen disse områdene ivaretas på bakgrunn i 

de hensyn man må ta for selv naturtypen.  

 

Insekter knyttet til kulturbetinget bruk, som i beite- og slåtteenger, har man lite kunnskap om i 

Nannestad. Her vil det være av interesse å kartlegge insekter for å få kunnskap om 

betydningen av bruken av naturen, og hvilke hensyn som bør tas i slike områder.  

 

Pollinatorer og pollinering spiller 

viktige roller i økosystemene og 

for matproduksjonen. Gjennom 

nasjonal pollinatorstrategi er det 

satt fokus på at kommunen har en 

viktig rolle i den samlede 

nasjonale innsatsen innenfor de 

nasjonale innsatsområdene for 

pollinatorer: Kommunen bør øke 

kunnskapen om villbier og 

pollinerende insekter, om hvordan 

forholdene for insektene kan 

forbedres og hvordan ta hensyn til 

dette i utvikling og forvaltning av 

grøntstrukturen. Kommunen bør 

videre ta hensyn til 

pollinatorvennlige areal i den 

kommunale arealplanleggingen.  

 

Alle kan bidra til å forbedre forholdene for insektene. Kommunen bør stimulere til at folk 

flest lager insektsvennlige hager. 

 

 

Pattedyr, fugl, fisk, krypdyr, amfibier 

 

Vilt og fisk er en viktig del av det 

biologiske mangfoldet, er en stor 

ressurs for grunneierne i kommunen, 

og har stor opplevelsesverdi for 

jegere, fiskere og befolkningen 

generelt. Det er gjennomført en 

større viltkartlegging i kommunen i 

1998 – 1999 der både krypdyr, 

amfibier, alle pattedyr og fuglearter 

ble kartlagt. Kartleggingen begynner 

å bli av eldre dato og det er behov 

for å vurdere om det bør gjøres nye 

kartlegginger for enkelte arter.  

  

 

Gulstripet bjørneblomsterflue (VU). Foto: Trude Starholm 

Flaggermus, her Nordflaggermus ble kartlagt ved 

kommunens viltkartleggingen. Foto: Helge Bjørn Pedersen 
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Hjortevilt 

Kommunen har ansvaret for den lokale viltforvaltningen og har utarbeidet egen rammeplan 

for hjortevilt (2009 – 2019). Planen gir en statusbeskrivelse av elg, hjort og rådyr i 

kommunen, og har pekt ut mål, strategier og virkemidler for hjorteviltforvaltningen i 

Nannestad både på kort og lang sikt. Hovedmålet er at Nannestad kommune skal ha en sunn 

og biologisk bærekraftig hjorteviltstamme. Det henvises til denne for delmål, kommentarer til 

delmålene, samt strategier for å nå delmålene. Det er behov for å rullere rammeplanen, 

eventuelt utarbeide ny forenklet plan for hjorteviltet. 

 

Bever 

Nannestad kommune har vedtatt egne målsettinger for forvaltningen av beverbestanden. 

Hovedmålet er at Nannestad kommune skal ha en levedyktig og bærekraftig beverbestand 

som utgjør en berikelse for naturen og friluftslivet, samtidig som det kan høstes av 

overskuddet. Bestanden skal opprettholdes som nevnt i § 1, samtidig som ulemper for 

landbruksnæring og andre samfunnsinteresser skal holdes på et lavt nivå. Det skal søkes å ha 

ett minimum på 20 beverkolonier. Det vises til vedtatte målsettinger for uttak, skadefelling og 

bestandsovervåkning. Kommunen må innhente informasjon om antall beverkolonier fra 

grunneiere i løpet av 2019.  

 

Fisk 

I Nannestad finnes det 14 

fiskearter. Det er kun 

Hurdalssjøen som kan 

karakteriseres som artsrik innsjø 

der alle fiskeartene i kommunen 

er påvist. Abbor og ørret er de 

vanligste artene, og finnes i 

omtrent alle vann.  

 

Det kommunale arbeidet med 

fiskeforvaltningen har de senere år  

hatt fokus på forbedring av fiskens 

leveforhold gjennom arbeidet i 

Vannområdene for å oppnå god 

økologisk tilstand (GOT) i 

vannforekomstene. (Se kapittel 7.8).  

Det er utarbeidet miljøkvalitetsnormer (klassegrenser) for fisk som indikator på sentrale 

påvirkningsfaktorer i vassdrag. Hovedhensikten med klassifiseringssystemet er å fastsette for 

hvilke vannforekomster tilstanden til fiskebestanden er dårligere enn GOT, og der det således 

i henhold til vannforskriften er nødvendig med miljøforbedrende tiltak for å nå miljømålet 

GOT.  

 

Kommunen har også fokus på å ta hensyn til fisk i arealplanleggingen der tiltak berører 

fiskeførende vassdrag, og er særlig opptatt av å bevare kantsoner langs ørretførende vassdrag.   

 

Ut over dette er mye av fiskeforvaltningen i kommunen grunneierstyrt. Som en del av 

forsuringsproblematikken gjennomfører de lokale jeger- og fiskerforeningene kalking av flere 

vassdrag, og det settes ut ørret. Kommunen har ikke vært involvert i dette arbeidet de senere 

år, men ser positivt på det aktive forvaltnings- og kultiveringsarbeidet som utføres av 

grunneiere og lokale fiskeforeninger.  

Ørret. Foto: Helge Bjørn Pedersen 



46 

 

 

Kommunen bør fremover følge opp arbeidet med fisk gjennom arbeidet i Vannområdene og 

ha fokus på å opprettholde naturlige bestander av fisk i vann og vassdrag. Kommunen bør 

videre stille seg positiv til å være bidragsyter der det er behov for avbøtende tiltak for fisk 

utover det arbeidet som utføres for å følge opp vannforskriften. 

 

Fugl 

 

Kartlegging av fugl ble gjennomført som del av 

viltkartleggingen. Fugleinteresserte og frivillige 

organisasjoner kartlegger også jevnlig fugl i 

kommunen.   

 

Det er tidligere gjennomført kartlegging av 

storfuglleiker og rovfuglreir. Slike områder er ikke 

konstant, men i stadig endring i ulik grad. For at 

skogeiere skal kunne ta hensyn i sin drift av skogen 

er det gitt innspill i prosessen om at kartlegging av 

disse artene kontinuerlig bør følges opp. Det vil 

være behov for jevnlig oppdatering av slike data.  

  

 

 

Planter, moser, sopp og lav 

 

Planter, moser, sopp og lav er i varierende grad kartlagt 

i kommunen. Gjennom Mis-kartlegginger i 

skogsområdene, naturtypekartleggingene og 

kartlegging av biologisk mangfold i kulturlandskapet, 

samt kartlegginger av enkelt personer og 

naturorganisasjoner, er det gjennomført omfattende 

kartlegginger av disse gruppene. Men også i disse 

gruppene er det mange små og sjeldne arter som det er 

ressurskrevende å kartlegge, og det kreves 

spesialkompetanse for å kartlegge flere av disse. For 

områder som allerede er kartlagt som verdifulle 

naturområder vil ivaretagelse av ukjente truede arter i 

disse gruppene bli ivaretatt på bakgrunn av de hensyn 

som må tas for selve naturtypen. Kommunen ser derfor 

for sin del ikke behov for ytterligere særskilte 

kartlegginger eller tiltak for disse gruppene. 

Kommunen ser imidlertid positivt på at det blir 

gjennomført kartlegginger av andre.    

 

 

  

Musvåk. Foto: Helge Bjørn Pedersen 

Grøftelommemose (NT). Foto: Torbjørn 

Kornstad 
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Krepsdyr og bløtdyr 

 

Kommunen bør støtte opp om edelkreps og elvemuslingprosjekter gjennom arbeidet i 

Vannområdene. 

 

Edelkreps 

Arten har gått merkbart tilbake de senere tiår, 

bl.a. som følge av forurensning, gjengroing av 

sjøer og introduserte sykdommer, og står i dag 

på rødlista som sterk truet (EN). Edelkreps 

finnes i Leira, og hadde tidligere en god 

bestand, men pga forurensning gikk bestanden 

kraftig tilbake. Krepsebestanden er forsterket 

med utsettelse av edelkreps, men bestanden er 

fortsatt svak.  

 

 

 

Elvemuslig 

Elvemusling finnes over det meste av Norge, men antall lokaliteter har gått ned med mer enn 

30 % etter 1990. Levedyktigheten til mange norske bestander er kraftig redusert, og 

elvemuslig står i dag på den norske rødliste som sårbar (VU). Elvemusling finnes i Nannestad 

i Leira.  

 

 

Vegkanter 

 

Langs vegkantene kan vi finne artsrike områder som følge av at kantene blir slått. Artsrike 

vegkanter kan være et godt supplement til annen kulturbetinga natur som slåttemarker og 

naturbeitemarker. Her kan vi finne mange av de samme artene som finnes i 

jordbrukslandskapet, både av planter og insekter. Siden de kulturbetinga naturtypene i 

jordbrukslandskapet har blitt sjeldne, kan vegkantene være siste refugieområder for enkelte 

kulturbetinga arter eller de kan være viktig tilleggsareal for de samme artene. Det har derfor 

betydning for artsmangfoldet når kantslåtten blir utført.  Klipping av vegkanter tidlig i juni er 

ikke bra for humler og andre insekter, og det anbefales derfor at kantslått utføres først i juli 

måned. 

 

 

Tilskuddsordninger for naturforvaltningstiltak 

Miljødirektoratet har en rekke tilskuddsordninger for å bedre levevilkår for arter. En oversikt 

er å finne på Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Målgruppen er grunneiere, 

privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner og disse 

kan søke på en eller flere av tilskuddsordningene, blant annet: 

- Tilskudd til fisketiltak og vassmiljøtiltak 

- Tilskudd til truete arter og ville pollinerende arter 

- Tilskudd til vilttiltak  

- Tilskudd til trua naturtyper og prioriterte kulturlandskapsområder 

- Midler til restaurering av våtmark (behov kan meldes inn fra grunneiere og kommuner 

til fylkesmannen). 

Edelkreps (EN). Foto: Liv Dervo 
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Tiltak 

 

Kommunen skal: 

 Gjøre en ny vurdering og gjennomføre ny viltkartlegging av et utvalg av viltarter, bl.a. 

ny kartlegging av rovfuglreir og tiurleiker. 

 Rullere rammeplanen for hjortevilt, eventuelt utarbeide forenklet ny plan, samt følge 

opp tiltak. 

 Legge vedtatte målsettinger for forvaltningen av beverbestanden til grunn for sin 

forvaltning. Det skal innhentes informasjon fra grunneiere om antall beverkolonier på 

deres eiendom innen utløpet av 2019, samt at dataene skal digitaliseres. Registreringen 

bør videre gjennomføres hvert 4. år. 

 Forbedre fiskens leveområder gjennom arbeidet i vannområdene Leira-Nitelva og 

Hurdalsvassdraget/Vorma, herunder sikre vandringsveier for fisk. 

 Støtte opp om edelkreps- og elvemuslingprosjekter i Leira gjennom arbeidet i 

vannområde Leira-Nitelva.  

 Øke kunnskapen om villbier og pollinerende insekter og lage en strategi for 

pollinerende arter som skal innarbeides i de ulike sektorplanene og planer etter plan- 

og bygningsloven. Hensyn til pollinatorer skal inngå i den daglige drifta til 

kommunen.  

 Kantslått på kommunale veger skal ikke utføres før i juli. Ta kontakt med Vegvesenet 

og private, og oppfordre til å gjøre det samme. 

 Stimulere og oppfordre folk flest til å etablere insektsvennlige hager. 

 Støtte opp om tiltak i landbruket som bedrer leveforholdene for kulturbetinga arter. 

 Synliggjøre leveområdene for ansvarsartene i kommunen i temakart naturmangfold. 

Ved anvendelse av jordloven, skogbruksloven og plan- og bygningsloven i 

arealforvaltningen skal det sørges for gode levevilkår for ansvarsartene. 

Mål 

 

Nannestad kommune skal bidra til å nå nasjonale mål om at ingen arter og naturtyper skal 

utryddes. Utviklingen til truede og nær truede naturtyper skal bedres. Artene og deres 

genetiske mangfold skal ivaretas på lang sikt, og artene skal forekomme i levedyktige 

bestander i sine naturlige utbredelsesområder. 

 

Nannestad kommune skal ha oversikt over verdifulle arter i kommunen.   

 

Nannestad kommune skal ha en sunn og biologisk bærekraftig hjorteviltstamme, jf 

rammeplan for hjortevilt. Det vises til rammeplan for delmål for hjorteviltforvaltningen. 

 

Nannestad kommune skal ha en levedyktig og bærekraftig beverbestand som utgjør en 

berikelse for naturen og friluftslivet, samtidig som det kan høstes av overskuddet, jf mål for 

forvaltning av bever i Nannestad. 

 

Den naturlige utbredelse til fiskeartene i kommunen skal opprettholdes og tilstanden til 

fiskebestandene skal ha minimum god økologisk tilstand i henhold til 

klassifiseringssystemet for fastsetting av tilstanden til vannforekomster.  

 

http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/N/
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7.6 Kulturlandskap og naturmangfold i jordbruket 
 

Menneskers bruk av naturen ved landbruksdrift gjennom mange tusen år har gitt ulike 

kulturlandskap. Mange arter er tilpasset dette landskapet og disse naturtypene. Jordbruket er 

svært endret i forhold til for 50-100 år siden, så mange typer kulturlandskap og naturtyper 

knyttet til disse er i ferd med å forsvinne. Gjengroing er en stor trussel mot naturmangfoldet i 

kulturlandskapet.  

 

Miljøprogram i jordbruket ble innført i 2004 for å styrke miljøarbeidet i jordbruket, og for å 

synliggjøre jordbrukets miljøinnsats. I nasjonalt miljøprogram 2012 som er godkjent av 

Landbruks- og matdepartementet, er følgende mål for kulturlandskap og biologisk mangfold 

definert:   

 Ta vare på og utvikle jordbrukets kulturlandskap 

 Ta vare på variasjonen i jordbrukets prioriterte kulturlandskap 

 Et mangfold av naturtyper med registrert biologisk mangfold skal restaureres og 

vedlikeholdes innen 2020  

 Status for truede arter i jordbruket skal bedres innen 2020  

 

Nannestad kommune har et 

unikt kulturlandskap med 

artsrik naturbeitemark og 

slåttemarker. Landbruket 

har en viktig rolle knyttet 

til å ta vare på 

naturkvalitetene i 

Nannestad ved å holde 

kulturlandskapet i hevd. 

Uten landbruksdrift vil 

landskapet gro igjen og 

dette får store konsekvenser 

for ville pollinatorer, fugler 

og planteliv, som er 

avhengige av beite, slått og 

åpent landskap.  

 

Naturbeitemark er ikke-tresatt beitemark med lang hevd. Naturbeitemarkene har ikke vært 

utsatt for jordbearbeiding og er lite/ikke gjødslet. Naturbeitemarkene er svært artsrike og 

ligner mye på slåtteengene i artssammensetning med unntak av at de mangler arter som er lite 

beitetolerante. I tillegg er markene viktige både som hekke- og fødesøksområder for ulike 

fugler. Naturbeitemarker er i tilbakegang på grunn av intensivering av jordbruket. I Nannestad 

finner vi 36 naturbeitemarker med varierende utforming og tilstand. (Se registrerte naturtyper 

i naturbase.)  

 

Gjennom planprosessen har det fremkommet at store områder under marin grense som 

tidligere var beitemark er grodd igjen, og at det er ønskelig å gjenåpne gamle naturbeiter for å 

fremme naturverdiene. Det er også fokusert på at eksisterende naturbeitemark/ravinebeiter må 

opprettholdes, og at det bør fokuseres på riktig beitetrykk på disse arealene, slik at 

naturverdiene ikke reduseres. En utfordring er at antall beitedyr på enkelte gårdsbruk har gått 

ned, slik at det ikke er dyr tilgjengelig på det enkelte gårdsbruk. Samtidig er det gitt innspill til 

Beitebetinget vokssopp. Foto: Sverre Solberg 
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planen under høringen, om at husdyrbeite på åsområdene i kommunen har økt, slik at man er 

bekymret for at dette kan ha negativ innvirkning på hjorteviltet og biologisk mangfold 

generelt. Det anbefales at grunneiere samarbeider om å benytte tilgjengelige beitedyr i 

kommunen til å beite på innmarksbeiter under marin grense, der naturverdiene fremmes av 

beitedyr. Beitedyr som slippes i åsområdene kunne med fordel ha blitt flyttet til beiteområder 

under marin grense da dette vil fremme naturverdier i ravinelandskapet. Det bør da 

undersøkes hvilke områder under marin grense som tidligere har vært beiteområder og at det 

er disse områdene som blir gjenåpnet og restaurert. Kommunen bør videre inngå samarbeid 

med nabokommuner for å undersøke om økt beitetrykk fra husdyr på åsområdene har negative 

konsekvenser for hjorteviltet og biologisk mangfold generelt.  

 

Gamle, tradisjonelle slåtteenger har vært lite eller ikke utsatt for gjødsel og har gjennom lang 

tid blitt slått seint på sommeren. Naturtypen er i tilbakegang på grunn av intensivering av 

jordbruket med gjødsling, jordbearbeiding, tilsåing, flere slåtter per år m.m. Naturtypen 

slåtteeng er kategorisert som sterkt truet (EN) i henhold til Norsk rødliste for naturtyper 2011 

og er valgt ut som utvalgt naturtype (se kapittel 5.5). Verdifulle slåttemarker har stort innslag 

av urter og er også viktige som hekke- og fødesøksområder for fugler. I Nannestad finnes det 

3 lokaliteter av gammel verdifull slåtteeng (utvalgt naturtype). Kommunen er involvert i 

oppfølging av skjøtsel på Solbakken Ø som del av forvaltningen av det Utvalgte 

kulturlandskapet Øya-Nordre Eik. Det er utarbeidet egen skjøtselsplan for området. På 

lokaliteten Kringler søndre IV, driver grunneier skjøtsel med tilskuddsmidler fra regionale 

myndigheter. Lokaliteten Tømte Ø er ikke i hevd.  

 

Jordbruket i Nannestad har utover naturbeitemarkene og slåttemarkene også andre 

naturkvaliteter, noe som skyldes at jordbrukslandskapet er variert med mange ulike typer 

grøntdrag, naturelementer og elver mellom dyrkningsområdene, samt at jordbruket ikke er så 

mekanisert. Vekslingen mellom åker, kantsoner, åkerholmer, beiteområder, elver/bekker og 

skog danner grunnlag for et rikt biologisk mangfold. 

 

 

 
Kantsoner og grøntdrag i jordbrukslandskapet. Foto: Helge Bjørn Pedersen 
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Som eksempel på hvor viktig variasjonen mellom 

jordbruk og naturelementer er, kan nevnes 

Nannestads store artsrikdom av humler. Av de 35 

artene av humler vi har i Norge er 20 funnet i 

Nannestad og de tre mest truede humleartene er 

funnet på rødkløverengene i jordbrukslandskapet: 

kløverhumle (sterkt truet), slåttehumle (sårbar) og 

lundgjøkhumle (sårbar). Det vurderes som viktig 

for å opprettholde humlebestandene over tid at 

det fortsettes med produksjon av rødkløver, samt 

at naturelementene rundt disse jordbruksarealene 

opprettholdes. 

 

 

 

Området Øya – Nordre Eik er et utvalgt kulturlandskap i jordbruket.  

Området er representativt for kulturlandskapet i leirjordsområdene på Romerike, samtidig 

som det er spesielt fordi ravinene her er sjeldent godt bevart. Her er ravinebeiter med lang 

hevd og beitebakker som stedvis er terrassert. Ravinedalene er åpne, terrasserte beitebakker 

som er omkranset av frodig blandingsskog. Vekslingen mellom tun, åker, beitebakker og skog 

skaper et spennende, vakkert og variert landskap. Naturmangfoldsverdiene opprettholdes ved 

aktivt bruk av grunneierne i området. Kommunen deltar i styringsgruppe for området. 

 

Setervollene 

I tidligere tider var det aktiv drift på 

setrene i åsområdene. Dette har skapt 

grunnlag for et biologisk mangfold på og 

rundt setervangene som er knyttet til 

kulturbetinget natur. Det er imidlertid ikke 

gjennomført kartlegging av naturverdiene, 

så kunnskapen om områdene er liten. 

Flere av setervollene er i ferd med å gro 

igjen, så skal de eventuelle naturverdiene 

tas vare på, er det behov for å kartlegge 

områdene, og gjennomføre eventuelle 

tiltak.  

 

 

Tilskuddsordninger for å fremme naturmangfold i jordbruket 

Regionale miljøprogram (RMP) skal stimulere til økt miljøinnsats i jordbruket ut over det 

som er mulig gjennom nasjonale ordninger. Hvert fylke har et eget miljøprogram som dekker 

en rekke miljøtemaer, bl.a. kulturlandskap og biologisk mangfold. Tiltak for å ivareta 

biologisk mangfold kan være å opprettholde verdifulle slåtte- og beitemarker ved å drifte dem 

tradisjonelt. I Regionalt miljøprogram for Oslo og Viken 2019 – 2025 er det muligheter for 

landbruksforetak til å søke midler til enkelte elementer i denne planen.  

Setervoll i Romeriksåsen. Foto: Liv Dervo 

Slåttehumle (VU). Foto: Kjell Magne Olsen 
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Ordningen ”spesielle miljøtiltak i jordbruket” (SMIL) har som formål å ivareta de spesielle 

natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap. SMIL-ordningen forvaltes av 

kommunene, og fungerer som en engangsstøtte til investeringer og vedlikehold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 

 

 Følge opp Nannestad kommunes tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket 

(SMIL) der følgende kulturlandskapsstrategi tiltak er definert: 

o Tilskudd til å bevare og fremme biologisk mangfold og holde gammel 

kulturmark i hevd. 

o Tilskudd til skjøtsel av vegetasjon på og omkring kulturminner og 

kulturmiljøer og til tiltak som vedlikehold, istandsetting, bevaring og planlagt 

bruk av kulturminner og kulturmiljøer som er en del av landbrukets 

kulturlandskap. 

 Oppmuntre grunneiere til å ta i bruk finansieringsordninger som støtter tiltak innen 

kulturlandskap og kulturmiljø. 

 Følge opp forvaltningsplanen for Øya-Nordre Eik. 

 Utvalgte naturtyper: Følge opp skjøtselsplan for slåttemarkslokaliteten Solbakken Ø. 

Oppfordre og stimulere grunneieren til den utvalgte naturtypen Tømte Øst til å starte 

skjøtsel på området, og støtte opp under fortsatt skjøtsel på den utvalgte naturtypen 

Kringler søndre IV. 

 Naturelementer som rike kantsoner, åkerholmer m.m., som er viktige for det 

biologiske mangfoldet i landbruket, skal beholdes. Informere om betydningen av slike 

naturelementer i jordbrukslandskapet. 

 Oppfordre og stimulere grunneiere til å ta vare på naturbeitemark, inkludert 

ravinebeiter med naturverdier, og sørge for riktig beitetrykk i forhold til naturverdiene.  

 Kommunen bør søke samarbeid med nabokommuner for å vurdere konsekvenser for 

biologisk mangfold av økt beitetrykk fra husdyrbeite på åsen. 

 Oppfordre og stimulere til å øke antall ravinebeiter der det er naturverdier knyttet til 

beiting, og der beitedyr er tilgjengelig.   

 Utarbeide oversiktsplan for skjøtsel av kulturlandskap med biologiske verdier. 

 Sikre gode levevilkår for de trua humleartene: Stimulere grunneiere til å følge 

anbefalinger om hvordan jorda og områdene rundt rødkløverengene bør skjøttes.  

 Kartlegge naturverdier knyttet til utvalgte setervoller. 

Mål 

 

Kommunen skal følge opp den nasjonale miljøprogramsatsinga i jordbruket.  

 

I tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – perioden 2018-2021 er 

følgende målsettinger definert for Nannestad:  

 Landbruket i Nannestad skal bevare og synliggjøre kulturlandskapet med bygninger.  

 Ta vare på og utvikle den variasjonsrikdommen som fremdeles finnes i det 

opprinnelige landskapet og jobbe for å redusere gjengroinga ved å legge til rette for 

beitebruk i ravinelandskapet.  

 Hindre spredning av fremmede arter.  
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7.7 Skog 
 

 

Trærne i skogen gir artene som lever der variasjon i 

livsmiljø. Det er rom for flere arter her enn i andre 

naturtyper. Trekroner, stammer og greiner har hver sine 

samfunn av arter, og når trærne dør blir det skapt nye 

livsmiljøer. Et stort antall arter deltar i nedbrytningen av 

stående og liggende trær. Dette er viktige grunner til at 

60 prosent av Norges kjente arter er knyttet til skog. Men 

det er et stort sprang i artsmangfold fra urskogen på den 

ene siden til kulturskogen på den andre. 

 

Tilstanden for det biologiske mangfoldet i skogen er 

redusert sammenliknet med hvordan tilstanden ville vært 

uten menneskelig påvirkning. Dette kommer i stor grad 

av at det er relativt lite død ved og gamle trær i dagens 

skoger, noe som er en naturlig følge av skogbruk. 

Tilstanden har forbedret seg litt siden 1990, noe som 

særlig skyldes økning i mengden død ved, og dermed 

bedre levekår for en rekke arter av insekter og sopp som 

lever der. Nær 50 prosent av artene som er truede eller 

nær truede i Norge, er knyttet til skogen. 

 

I Nannestad kommune er det totalt 260 000 daa skog. Ca 229 000 daa av disse regnes som 

produktiv skog. Nannestad har lite kommuneskog.  

Skogbruk påvirker økosystemer og biologisk mangfold, og valg av hogstform påvirker 

biologisk mangfold ulikt. Med unntak av områdene innenfor markaforskriften, så er 

skogbruket i svært liten grad regulert av det offentlige. Berekraftforskriften som ligger under 

Skogbruksloven har i §5 bestemmelser om hogstform som skogeier selv må gjøre vurderinger 

etter, og som det offentlig ikke har myndighet til å påvirke. Innenfor markaforskriftens 

virkeområde har kommunen bedre mulighet for påvirkning av hogstform. § 4-1 i forskriften 

sier «Valg av foryngelsesmetoder skal skje etter en samlet vurdering av økologiske, 

miljømessige og driftøkonomiske forhold. Frøtre- eller skjermstilling, småflatehogst, 

kanthogst eller gjennomhogst skal brukes i områder hvor betingelsene for naturlig foryngelse 

er tilfredstillende.». Kommunen gjennomfører vurderinger på bakgrunn av denne i sammen 

med skogeier og eventuelt entreprenør, for å få til et tilfredsstillende sluttresultat.  

Gjennom skogbruksplanlegging, 

naturtyperegistreringer, MIS-registreringer og 

ravinedalkartleggingene er det gjennomført 

kartlegging av skog i Nannestad i mange 

årtier. I åsområdene finner vi hovedsakelig 

barskog som er dominert av gran, men vi 

finner også innslag av furu, særlig sør i bygda 

og på tørre moer og rygger. I ravinene er det 

gråor som er dominerende treslag. 

Gråor dominerer i ravinene. Foto: Sverre Solberg 

Død ved skaper livsmiljøer for mange arter. 

Foto: Liv Dervo  
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For at skogeier skal få solgt tømmer må de ha hatt en miljøregistrering på sin eiendom. Dette 

kalles Miljøregistreringer i Skog (MiS). Metodikken ser på all eldre skog (hogstklasse 4 og 5). 

Der det registreres miljøer blir det avsatt en figur med hogstforbud eller eventuelt 

skjøtselforslag for å fremme de verdiene som er i figuren. På denne måten ivaretar skogbruket 

biologisk viktige områder i eldre skog. I tillegg kan det være registrert naturtyper i skogen, 

noe som også skal vurderes og hensyn tas ved hogst.  

 

Tabellen under viser antall MIS-figurer i Nannestad per oktober 2018 med fordeling av areal 

på livsmiljøene. Mange av livsmiljøene er overlappende, og arealet blir derfor langt større enn 

fotavtrykket i terrenget. Et område kan for eksempel være både leirravine, gamle trær og rik 

bakkevegetasjon. Totalt MiS-areal i Nannestad er 2819 daa. (Fotavtrykket til samtlige MiS 

figurer.) 

 

Livsmiljø Areal Antall 

Stående død ved  215 14 

Liggende død ved  1664 74 

Rikbarkstrær  9 2 

Trær med hengelav  64 3 

Eldre lauvsuksesjoner 1467 78 

Gamle trær  1477 58 

Rik bakkevegetasjon  1745 118 

Bergvegger      

Leirraviner  1244 56 

Bekkekløfter  39 2 

Totalsum  7925 405 

Antall MiS-figurer i Nannestad. Kilde: NIBIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 

 

Kommunen skal: 

 Delta som rådgiver i skogbruksplanprosessene når det tilbys rullering. 

 Holde orden på og skaffe til veie grunnlagsdata fra kartlegginger slik at skogeier 

enkelt skal ha tilgang til disse. 

 Følge opp skogbruksloven med tilhørende forskrifter som blant annet 

markaforskriften. 

Mål 

 

 Alle skogbruksplaner skal inneholde miljøregistreringer. 

 Følge opp og stimulere til at skogen i Nannestad skal være godt kartlagt med tanke 

på biologisk mangfold. 

 Skogbruket i Nannestad skal drives etter bærekraftige prinsipper som tar vare på det 

biologiske mangfoldet. 

 Sørge for at skogeierne har tilgang til gjennomførte naturkartlegginger. 
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7.8 Elver, bekker og våtmark 
 

Elver, bekker og våtmarker er livsnervene i naturen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våtmarker er natur der vann og fuktige områder utgjør en betydelig del av landskapets 

karakter. De kan være naturlige eller kunstige, permanente eller midlertidige. Vannet kan 

være stillestående eller rennende. Som våtmark regnes blant annet sumpområder og myrer av 

alle slag, dammer og tjern, grunne, vegetasjonsrike småvann og innsjøer, samt grunne bukter 

og viker. 

 

Våtmarker er ofte produktive naturtyper som gir grunnlag for et rikt og variert plante- og 

dyreliv. Våtmarker har også stor kapasitet til å lagre vann og har derfor en viktig 

flomdempende effekt. Våtmarker virker også som naturlige renseanlegg, og i de senere år har 

det også vært stort fokus på at myrer er viktige CO
2
 reservoarer.   

  

I årenes løp er mange verdifulle våtmarksområder og bekker gått tapt. Nedbygging til bolig-, 

industri- og vegformål, drenering og oppdyrkning, utfylling, kanalisering og forurensing er 

eksempler på trusler mot våtmarkene.  

 

Norge er delt inn i vannregioner og innenfor regionene er områdene delt inn i vannområder. 

Nannestad kommune er en del av Vannregion Glomma, og jobber med å bedre vannmiljøet og 

vannkvaliteten i Leira- og Hurdalsvassdraget gjennom Vannområdene Leira-Nitelva og 

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma. Innenfor vannområdene er innsjøer, elver og 

bekker delt videre inn vannforekomster. Hovedmål med arbeidet er at alle vannforekomster 

skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene 

skal oppnå minst god økologisk og god kjemisk tilstand.   

 

Sogna. Foto: Sverre Solberg 



56 

 

Regional plan for vannforvaltning for Glomma vannregion (2016-2021) gir en oversikt over 

hvordan det står til med vannforekomstene i hele Nannestad kommune. Den redegjør for 

vannforekomstenes tilstand og mål, belastning og påvirkning og gjennomførte og planlagte 

tiltak. Den redegjør videre for hvilket ansvar kommunen har for å legge til rette for 

gjennomføring av tiltakene. Innspill til planen i høringsperioden om minstevannføring i Leira, 

bygging av terskler for ørreten i Leira og oppsamling av salt på E16 ved Leira tas med inn i 

arbeidet med Vannområde Leira-Nitelva. 

 

Forurensning inkluderer alle utslipp som kan føre til skade eller ulempe for miljøet. 

Forurensning kan komme fra kilder som er klart avgrenset, som for eksempel avløpsrør, eller 

mer diffuse kilder, som for eksempel avrenning fra dyrket mark og langvegs-fra gjennom 

luftstømmer. Gjennom arbeidet i vannområdene kartlegges og kvantifiseres alle 

foruresningskilder, og det beregnes hvor mye belastning som må fjernes for å oppnå 

lovbestemt god tilstand for vannmiljøet og vannkvaliteten. Deretter igangsettes tiltak for å 

redusere belastningen.  

 

Det vises til vannområdenes nettsider for mer informasjon om den økosystembaserte 

vannforvaltningen: www.huvo.no og www.elveliv.no. I Vann-nett finnes informasjon om 

hvordan det står til i vannet (miljøtilstand, miljømål, tiltak, påvirkninger, osv) og en kan få ut 

data i forskjellige formater (faktaark og kart). 

 

Gjennom arbeidet med kommunedelplanen har det fremkommet at det fremover bør fokuseres 

på å restaurere og gjenskape enkelte våtmarksområder. 

 

 

Myr 

Det er gjennomført omfattende myrkartlegginger i Nannestad. Siste Sjanse skrev i sin rapport 

2003 at ingen kommune i landet har hatt noe lignende datagrunnlag for å kunne foreta et 

skikkelig utvalg av myrlokaliteter som i Nannestad. 

 

Topografien gjør at små myrer dominerer, men i jordbrukslandskapet i kanten av 

Gardermosletta fins det fortsatt ei stor og nærmest intakt myr, Hetakermåsan. Mye av den 

store "svampen" nede i Midtbygda, Bjørkemåsan/Nannestadmåsan, er blitt utsatt for torvuttak 

helt fram mot 1960- tallet, vesentlig til strø; og de siste åra har det foregått drenering for 

boligbygging fra sør innover dette store myrområdet. I Holter Almenning, lengst sør på 

Romeriksåsen, fins også noen relativt store myrer, noen som tidligere har blitt utsatt for 

torvuttak, andre som har blitt påvirket av grøfting for skogreising i nyere tid. Det har ellers 

foregått intensiv myrgrøfting på nordsida av Leira omkring Stråtjernet og ved Kverndøla 

nedenfor utløpet av Kvernsjøen. Det er vesentlig rikmyrer som er drenert for skogreising, men 

også enkelte svært næringsfattige myrer i åspartiene er grøftet, noe som ikke har gitt større 

skogareal, men som har svekket myrenes svampeffekt.  

 

Enkelte av beskrivelsene av de kartlagte myrverdiene i Nannestad er av eldre dato. Det er 

behov for ny gjennomgang av myrene i Nannestad for å få opp bedre dokumentasjon. Myrer i 

lavlandet er sjeldnere enn myrer i skogsområder, og det bør være et særlig fokus på å bevare 

myrene under marin grense. Påvirkede myrer er relativt enkle å restaurere, og det bør gjøres 

en gjennomgang av status for myrene, og vurdere eventuelle restaureringstiltak.  

 

http://www.huvo.no/
http://www.elveliv.no/
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I arealplanleggingen bør det være særlig oppmerksomhet på at utbygging kan føre til 

drenering av nærliggende myrer. Det bør avsettes bufferområder rundt myrer slik at en 

hindrer vannstandssenkning av myrene.  

 

Dammer/Gårdsdammer 

Gårdsdammene har i flere tiår forfalt eller bevisst blitt gjenfylt og fjernet, og flere naturlige 

dammer i kulturlandskapet står i fare for å gro igjen. Dette er et tap for kulturlandskapet og 

for det biologiske mangfoldet. Det har fremkommet på arbeidsmøtene at det er ønskelig at 

gårdsdammer og naturlige dammer under marin grense blir kartlagt, samt tilstandsvurdert. 

Kommunen bør stimulere til restaurering av gamle gårdsdammer, og støtte opp om 

etablering/reetablering av nye dammer. Dette vil styrke levegrunnlaget for flere arter, og 

særlig er det et behov for å styrke levegrunnlaget for amfibier.  

 

Dammen ved Geitbrua er registrert som svært viktig dam med A-verdi. Det er registrert både 

liten og stor storsalamander i området. Det er behov for restaurering av dammen da den er i 

ferd med å gro igjen. Det er ikke behov for å heve vannspeilet, men trolig er det opprensking 

av dammen som kan være aktuelt. Det bør inngås samarbeid med grunneier om restaurering.   

 

 

Bekker  

Bekkelukking er negativt for det biologiske mangfoldet. Det er diskutert på arbeidsmøtene at 

gamle bekkelukkinger bør vurderes gjenåpnet. Dette kan være gjennomførbart i områder der 

det er lett å gjenåpne bekker. Dette er både positivt med tanke på det biologiske mangfoldet, 

samtidig som det gir eventuelle beitedyr i området lettere tilgang til vann. I tillegg vil åpne 

bekker ha større kapasitet til å håndtere flom og vil kunne ha flomdempende effekt der det 

etableres gode kantsoner.  

 

I eksisterende boligområder bør bekkelukkinger vurderes gjenåpnet og ved alle nye 

utbygginger må bekker holdes åpne. 

 

Bekker og elver må ikke steinsettes slik at dette endrer vannføringen. Endret vannføring kan 

få konsekvenser i form av økt erodering nedstrøms tiltaket.   

 

 

Kantsoner mot bekker og elver 

Elver og bekker, er med sine yrende grønne kanter, livsnerver for det biologisk mangfoldet. 

Insekter, fugl og fisk er avhengig av kantvegetasjonen for å finne både mat, skygge og skjul. 

Både livskraftige trær og busker, men også rotvelter og nedfalte greiner, gir skjul og 

levesteder for flere arter. Bladene fra trærne blir brutt ned til mat for bunndyr, som videre er 

mat for fisk. Trærne hindrer oppvarming og oksygenfattig vann om sommeren, og reduserer 

lysmengde og tilhørende algevekst. Elvemuslinger er avhengig av ørret, da larvene lever på 

ørretens gjeller, men uten gode kantsoner reduseres ørretbestandene, og følgelig får dette også 

konsekvenser for elvemuslingen. 

 

Busker og trær med sitt mangfold av røtter er også med på å binde jorda og hindre utvasking 

når det er mye nedbør og høy vannføring. De grønne elvekantene fanger også opp 

næringsstoffer og er viktige med hensyn til å ivareta vannkvaliteten. De hindrer også erosjon 

og er viktig med hensyn til flomtilpasning/flomsikring. 
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Kantvegetasjon er sikret gjennom vannressurslovens § 11 som sier at det langs bredden av 

vassdrag med årssikker vannføring skal opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte 

som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. Kommunen har myndighet etter § 

11 andre ledd til å fastsette kantvegetasjonsbredden, mens det er kun fylkesmannen som kan 

gi eventuell fritakelse fra å opprettholde vegetasjonsbeltet. 

 

I en publikasjon utgitt i 2004 av Hågvar/Nygaard/Bækken konkluderes det med at kantsoner 

langs vassdrag bør være bredere enn 30 meter, da smalere striper har færre fuglearter per 

enhet kantlengde, og at ulike fuglearter krever ulike bredder: Antall arter per 100 meter stripe 

med kantsone øker med økende bredde opp til 30 meter, deretter forblir antall arter konstant 

opp til 70- 100 meter bredde. 

 

I planprosessen har det vært fokus på at kantsoner har en viktig funksjon som 

spredningkorridor for mange arter og er en livsnerve for biologisk mangfold. Det er derfor 

viktig å løfte viktigheten av å bevare og opprettholde gode brede kantsoner. 

 

 

Kroksjøer: Østre og Vestre kroksjø ved Breen bru 

Disse er de eneste kroksjøene som er igjen i Nannestad og på Øvre Romerike. Områdene er 

registrert som naturtype kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti med b- og c-verdi. 

Disse er viktige områder for fauna og flora. Det bør undersøkes om det er behov for 

restaurering/skjøtsel av begge kroksjøene. Det bør tas kontakt med grunneiere i området for å 

inngå samarbeid om skjøtsel. For vestre kroksjø bør terskelen mellom kroksjøen og Leira 

vurderes senket, og det bør vurderes oppgraving/fordypning i deler av kroksjøen. Østre 

kroksjø er i ferd med å gro igjen, og det bør vurderes restaurering for å hindre fullstendig 

gjengroing.  

 

Leira med god kantvegetasjon. Foto: H.B. Pedersen 
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Tiltak 

 

 Følge opp miljømålene for de enkelte vannforekomstene ved å legge dem til grunn for 

all planlegging og virksomhet. Oppfølging av tiltak gjennom arbeidet i Vannområde 

Hurdalsvassdraget/Vorma og Vannområde Leira-Nitelva. Det vises til tiltaksprogram 

for vannområdene.  

 Gjennomføre en kartlegging og statustilstand for dammer/gårdsdammer i kommunen. 

Stimulere til etablering av gårdsdammer. Oppmuntre grunneier til å ta i bruk 

finansieringsordninger som støtter tiltak innen kulturlandskap og kulturmiljø. 

 Gjennomføre en kartlegging av tilstandsvurdering av myrer under marin grense for å 

se på behov for restaurering av tidligere grøftede myrer. 

 Stimulere til gjenåpning av lukkede bekker i jordbruksareal. Oppmuntre grunneiere til 

å ta i bruk finansieringsordninger som støtter tiltak innen kulturlandskap og 

kulturmiljø, f.eks SMIL. 

 Vurdere behov og mulighet for gjenåpning av bekker i boligområder, særlig med 

hensyn på fisk. 

 Det bør gjøres en vurdering av om de nevnte vernede vassdragene i Nannestad ligger i 

riktig forvaltningsklasse, særlig bør det sees på om Hona, Kverndøla, Rotua og Løysa 

ligger i riktig forvaltningsklasse, jf. kap 5.6  

 Innhente anbefalinger om restaurering av Geitbua/restaurering av dammen. 

 Innhente anbefalinger om restaurering/skjøtsel av kroksjøene ved Breen bru, og utføre 

restaurering ved behov. 

Mål 

 

Helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet og vannressursene våre for å 

oppnå de miljømål som er satt for de enkelte vannforekomstene i kommunen. Det skal 

sikres god økologisk og kjemisk tilstand i tråd med kravene i Vannforskriften. 

 

Nannestad kommune bør søke å bevare gjenværende våtmarksområder både med tanke på 

det biologiske mangfoldet, det landskapsvisuelle og at våtmarker har en viktig 

flomdempende funksjon.  

 

Kommuneplanens bestemmelser om tiltak og arbeid langs vann og vassdrag (§ 7.1) skal 

følges. 

 

Innenfor byggeområder følger mål om opprettholdelse/bevaring av bekker og deres 

kantsone i kommuneplanens bestemmelse, § 7.1 (høringsforslag kommuneplanens 

bestemmelser):  

o Langs vassdragene skal det opprettholdes og utvikles en vegetasjonssone 

(kantsone) på minst 30 meter. 

o Åpne strekninger av elver, bekker, vann og dammer skal opprettholdes i 

reguleringsplaner.  

o Bekkelukking er ikke tillatt.  

o Ved alle planer og tiltak som berører lukkede bekker skal mulighet for 

gjenåpning vurderes.  
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7.9 Fremmede arter 
 

Fremmede arter er globalt en av de største truslene mot økosystemene og deres naturlige arter. 

I FN-konvensjonen om bevaring av biologisk mangfold (CBD 1992) pålegges alle nasjoner å: 

”hindre introduksjon, kontrollere og utrydde fremmede arter som kan true økosystemer, 

habitater eller arter”.  

 

Fremmede arter er arter som er spredt ved hjelp av menneskelig aktivitet til områder der de 

ikke hører naturlig hjemme. En fremmed art defineres ofte som skadelig hvis tilstedeværelsen 

kan true stedegen natur, domestiserte dyr og planters helse eller har negative effekter for 

helse og samfunn. 

 

Artsdatabanken har foretatt risikovurderingen av fremmede arter i norsk natur og utgitt 

Fremmedartslista 2018. Risikovurderinger av fremmede arter er basert på økologiske kriterier 

og fremmedartslista viser hvilken risiko fremmede arter kan utgjøre for naturmangfoldet i 

Norge (økologisk risiko). Fremmedartslista omfatter fremmede arter som er vurdert til 

kategoriene: ingen kjent risiko (NK), lav risiko (LO), potensiell høy risiko (PH), høy risiko 

(HI), og svært høy risiko (SE).  Artene som er plassert i de to høyeste risikokategoriene, svært 

høy risiko (SE) og høy risiko (HI) regnes som «høy risikoarter» 

 

Norge og flere andre land har forpliktet seg til å stanse tapet av naturmangfold innen 2020. 

Det vil ikke være mulig å stoppe tapet av biologisk mangfold uten å iverksette tiltak mot 

invaderende arter. I 2007 kom regjeringens nasjonale strategi mot fremmede arter, og 

fylkesmannen i Oslo og Akershus utga i 2010 en handlingsplan mot fremmede skadelige 

arter. I handlingsplanen er kommunenes ansvar definert: 

Kommunene har det primære ansvaret for overvåkning, kartlegging og bekjemping av 

fremmede skadelige arter innenfor kommunens grenser. Kommunen har et særlig ansvar 

for egne arealer og kommunale veier, samt når det gjelder bevisstgjøring av 

entreprenører og underleverandører om farene for spredning av fremmede arter ved 

beplantning og flytting av masser. Kommunen har etter naturmangfoldloven § 21 

myndighet til å "iverksette uttak for å beskytte naturlig forekommende arter og 

økosystemer", f.eks. ved å fjerne fremmede organismer. 

 

Som en oppfølging av de nasjonale og 

regionale føringene er det gjennomført 

omfattende kartlegginger av fremmede 

plantearter i Nannestad siden sommeren 

2012. All kartlegging er registrert i 

artsobservasjoner med beskrivelser av alle 

lokalitetene. Av de fremmede artene som er 

kartlagt utgjør per i dag kjempespringfrø og 

kanadagullris det største problemet. De 

forekommer punktvis over hele kommunen 

med relativt store bestander og de er i 

Fremmedartslista plassert i den høyeste 

risikokategorien (Svært høy risiko). Vedlegg 

6 gir en oversikt over fremmede arter i 

Nannestad som er plassert i de tre 

kategoriene med høyest risiko.  Kjempespringfrø. Foto: Randi Høvik 



61 

 

 

Siden 2012 er det også utført systematisk bekjempelse av 

fremmede arter i kommunen. Kommunen har fokus på å 

bekjempe de artene som Fylkesmannen gjennom sine årlige 

informasjonsbrev har satt opp som prioriterte arter. De siste 

årene har dette vært: kjempebjørnekjeks/tromsøpalme, 

kjempespringfrø, parkslirekne/kjempeslirekne/ 

hybridslirekne og kanadagullris. Kommunen samarbeider 

med Naturvernforbundet i Nannestad, Bygdeservice og 

Statens Vegvesen om bekjempelse.  

 

Brunskogsnegl (svært høy risiko) ble første gang registrert 

langs kysten i Norge i 1988 og har siden spredt seg innover 

landet. De siste ti årene har brunskogsnegl etablert seg i 

Nannestad og særlig i søndre del av kommunen har 

brunskogsnegl blitt ett problem for hageeiere. 

Brunskogsnegl fortrenger svartskogsnegl, påvirker ville 

vekster av biomangfold og er sykdomsspreder. 

 

Kommunen har gjennomført hageavfallskampanjer om 

spredning av fremmede arter fra hageavfall, 

informasjonsmøter om fremmede arter i samarbeid med 

velforeninger og hagelag, og det er sendt ut 

informasjonsbrev til enkelte grunneiere om forekomster av 

fremmede arter på deres eiendommer.  Kommunen bør 

videreføre dette arbeidet.  

 

Sommeren 2018 er det gjennomført kartlegging av 

edelkreps i Nannestad av Utmarksavdelingen for Akershus 

og Østfold. I forbindelse med prøvekrepsingen ble det 

funnet både ekskrementer og spor fra mink, både i de øvre 

og de nedre deler av Leira, og en antar at mink er en stor 

predator på edelkreps. Mink er også registrert tilknyttet 

Hæravassdraget der den røver sandsvale reir. Mink er i 

fremmedartslista plassert i den høyeste risikokategorien 

(svært høy risiko). Kommunen bør, i samarbeid med lokale 

jeger- og fiskerforeninger, vurdere predatorbekjempelse av 

mink.  

 

Tilskuddsordninger for bekjempelse av fremmede arter  

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har en tilskuddsordning rettet mot kommunene til 

bekjempelse av fremmede plantearter.  

Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter: tilskudd til naturforvaltningstiltak herunder 

bekjempelse av fremmede arter: Målet med tilskuddsordningen er tiltak mot fremmede 

organismer, under dette bekjempelse, informasjon og kartlegging. Målgruppen er frivillige 

organisasjoner, institusjoner og private virksomheter.  

 

Brunskogsnegl. Foto: Liv Dervo 

Kanadagullris. Foto: Fylkesmannen,  
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Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Grunneiere som er berettiget produksjonstilskudd 

kan søke om tilskudd til bekjempelse av fremmede arter på sine eiendommer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 

 

 Forekomster av arter på fremmedartlista med status svært høy risiko og høy risiko 

etter fylkesmannens prioriteringsliste skal bekjempes årlig. Kommunen bør årlig søke 

om tilskuddsmidler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til bekjempelse. 

 Samarbeide med frivillige organisasjoner, velforeninger, hagelag o.a. om kartlegging 

og bekjempelse av fremmede plantearter og brunskogsnegl. Oppmuntre til å søke 

finansiering fra Miljødirektoratet. 

 Følge opp samarbeid med Statens Vegvesen om bekjempelse av fremmede plantearter 

langs vegene. 

 Stimulere grunneiere til å søke tilskudd gjennom SMIL-ordningen til å bekjempe 

fremmede arter.  

 Gjennomføre hageavfallskampanjer med fokus på at det ikke skal spres hagerømlinger 

fra boligområdene, og informere grunneiere/hageeiere med fremmede arter om 

aktsomhetsplikten i naturmangfoldloven. 

 Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det registreres fremmede arter i felt, og det 

skal legges fram tiltak for fjerning av de fremmede artene som i fremmedartslista er 

plassert i risikokategori Svært høy risiko (SE) og Høy risiko (HI), jf kommuneplanens 

bestemmelse 7.3.  Ved flytting av masser og kjøring av maskiner i områder der 

fremmede arter er registrert skal tiltak for å hindre spredning legges frem. 

 Ved utbyggingstiltak skal det legges fram tiltak for fjerning av eventuelle fremmede 

arter på fremmedartslista, jf kommuneplanens bestemmelse 7.3.  

 Kommunen bør, i samarbeid med lokale jeger- og fiskerforeninger, vurdere 

predatorbekjempelse av mink.  

 

 

  

Mål 

 

Kommunen skal jobbe for å fjerne arter som står på fremmedartslista med status høy risiko 

og svært høy risiko. 

 



63 

 

7.10 Arealplanlegging 
 

Arealendringer er den klart største påvirkningsfaktoren for naturmangfoldet i Norge, og 

kommunen er den viktigste aktøren i forvaltning av arealene. 87 % av de truede og nær truede 

artene har blitt eller blir påvirket av arealbruksendringer. Mange arealendringer, som hver for 

seg har små virkninger, kan til sammen redusere naturmangfoldet betydelig, og føre til at flere 

arter og naturtyper blir truet. Det er derfor en særskilt utfordring å sikre en helhetlig 

planlegging, der virkninger for naturmangfoldet ses i sammenheng for større områder og flere 

tiltak. 

 

Ulike økosystemer har betydning for klimatilpasning. Våtmarker, myrer, elvebredder og skog 

kan dempe effektene av klimaendringer, og er viktige å ivareta i arealplanleggingen. 

 

Planlegging etter plan- og bygningsloven er viktig for å ta vare på og utvikle natur-, 

kulturmiljø- og landskapsverdier i tråd med nasjonale mål. Samtidig er koordinering mellom 

plan- og bygningsloven, sektorlover og naturmangfoldloven nødvendig for å sikre en 

kunnskapsbasert forvaltning av natur og for å oppfylle naturmangfoldlovens forvaltningsmål, 

prinsipper og regler om bærekraftig bruk og vern av natur. 

 

Statens planpolitiske forventninger er et viktig grunnlag for den lokale planleggingen. De 

nasjonale forventningene fra 2015 legger blant annet vekt på at: 

 

Kommunene identifiserer viktige verdier av naturmangfold og landskap, friluftsliv, 

kulturminner og kulturmiljø, og ivaretar disse i kommunale planer. Tilgjengelig 

kunnskap tas aktivt i bruk og samlede virkninger synliggjøres og tas hensyn til. 

 

Det påpekes videre gjennom forventningsbrev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til 

kommunene mars 2018 at kommunene må være spesielt oppmerksomme på blågrønn 

infrastuktur i sin planlegging og sikre sammenhengende strukturer av grønne naturområder og 

åpne vannveier. Raviner trekkes frem som en sjelden naturtype som regionen har et særlig 

ansvar for å ivareta. 

 

Det er vedtatt i Nannestad kommuneplans samfunnsdel at ivaretagelse av de viktige natur- og 

friluftsområdene i åsområdene og i ravinelandskapet under marin grense skal være en viktig 

premiss for vår arealdisponering. Dette kultur- og naturlandskapet er viktige elementer som 

gjør Nannestad attraktiv som bokommune.  

 

Det er gjennom kommuneplanens arealdel utarbeidet bestemmelser og retningslinjer for 

arealplanleggingen i kommunen. Følgende var på høring høsten 2018:  

 

Reguleringsplaner 

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det vurderes hvordan natur og biologisk mangfold 

berøres, og om nødvendig gjennomføres en naturfaglig utredning om forekomster av viktige 

naturtyper og biologisk mangfold. Det skal gjennomføres naturtyperegistrering og 

artsinventering i felt. Registreringen skal suppleres med en beskrivelse av hvilke naturverdier 

som skal bevares og videreutvikles, og hvordan dette skal skje.  
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Ved planarbeider som berører naturtyper av 

nasjonal og regional verdi, samt rødlistete 

naturtyper med lokal verdi og viktige vilttrekk, 

skal landskapskvaliteter og viktige 

sammenhenger i grønnstruktur for flora og 

fauna være en viktig premiss for planarbeidet, 

og konsekvensene for naturmiljø skal utredes.  

 

Gjennom den naturfaglige utredningen skal det 

også registreres fremmede arter i felt, og det 

skal legges frem tiltak for fjerning av de 

fremmede artene som i svartelista er plassert i 

risikokategori svært høy risiko (SE) og høy 

risiko (HI). 

 

Gjennomføring av tiltak 

Ved gjennomføring av tiltak skal mulige 

konsekvenser for biologisk mangfold vurderes. 

Tiltak som kan påvirke rødlistearter bør unngås og 

det skal legges frem tiltak for fjerning av 

eventuelle fremmede arter som er i svartelista.  

 

I områder som gjennom kommunens naturtyperegistreringer er av nasjonal eller regional verdi 

(tilsvarende kategori A = svært viktig og naturverdi B = viktig) skal tiltak som kan forringe 

naturverdiene unngås. I områder som omfatter naturverdier av lokal verdi (tilsvarende 

naturverdi C = lokalt viktig) skal alle tiltak som kan forringe naturverdiene tilstrebes unngått.  

 

Retningslinjer:  

 

Viktige landskapstrekk i Nannestad er ravinelandskapet med Leira og Hæra med 

sammenhengende grøntstruktur, jordbrukslandskapet og åsområdene.  

 

Åsprofiler, landskapssilhuetter og stedstypisk vegetasjon skal ivaretas. De spesielle 

landskapsformasjonene og landskapstrekket skal ivaretas, inkludert sammenhengende 

grøntstruktur fra marka til ravinelandskapet, samt sammenhengende grøntstruktur i 

jordbrukslandskapet. Nye tiltak skal tilpasses eksisterende terreng.  

 

Temakart biologisk mangfold, samt kommunedelplan for naturmangfold, skal legges til 

grunn for all kommunal saksbehandling der det er relevant. Ved gjennomføring av tiltak 

med risiko for skade på naturmangfoldet skal det vurderes hvordan skade på 

naturmangfoldet kan unngås, og det skal utføres avbøtende tiltak.  

 

Gjennom arbeidet med kommunedelplanen har det fremkommet at kommunen må ha fokus på 

biologisk mangfold og ivaretagelse av opprinnelig vegetasjon ved utforming av bolig- og 

næringsområder. Nærhet til naturen gir grunnlag for livsutfoldelse, lek, idrett og friluftsliv. 

Enkel tilgang til natur gir økt livskvalitet. Det bør stilles krav til at det utformes boligfelt som 

tar hensyn til biologisk mangfold, ved at det utarbeides bestemmelser om at naturlige grønne 

lunger opprettholdes innenfor bolig- og næringsområdene. Alt for mange boligfelt er helt 

strigla for grøntområder og dette er negativt for mange arter. Områdene blir bygd helt ned 

eller så blir det lagt plen, og dette ødelegger livsgrunnlaget for mange arter.  

Leveområder til arter splittes ved arealendring. Her 

illustrert med gjerde som stenger elgens trekkruter. 

Foto: Helge Bjørn  Pedersen 
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Tiltak 

 

 Ivaretagelse av de viktige natur- og friluftsområdene i åsområdene og i 

ravinelandskapet under marin grense skal være en viktig premiss for vår 

arealdisponering. Dette kultur- og naturlandskapet er viktige elementer som gjør 

Nannestad attraktiv som bokommune.  

 Kommuneplanens bestemmelser om krav knyttet til verdifull natur og biologisk 

mangfold og landskap (Pbl. §11-9 nr. 6, naturmangfoldloven §§8-12) , samt 

bestemmelser knyttet til Landbruks-, Natur- og Friluftsområder LNF-områder (Pbl. 

§11-11) skal følges opp og vektlegges i all arealplanlegging. 

 Kartfestet informasjon om naturverdier skal legges til grunn under utarbeidelse av 

kommuneplanens arealdel. Virkemidler for å ivareta naturverdier skal vurderes: blant 

annet ved bruk av arealformål, hensynssoner, båndlegging, retningslinjer, 

bestemmelser og/eller vilkår for utbygging, med f.eks. krav om avbøtende tiltak 

dersom tiltak/virksomheter kommer i konflikt med naturmangfoldet.  

 Før neste rullering av kommuneplanen skal områder med betydning for 

naturmangfoldet i nærheten av tettsteder, vurderes avsatt til henssynssone i 

kommuneplanen, eventuelt i eget temakart som følger kommuneplanen.  

 Konsekvenser for naturmangfoldet skal være fast punkt i saksfremlegg knyttet til 

reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og andre saker vedrørende inngrep i natur. 

 Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal virkemidler i plan- og bygningsloven 

vurderes for å beskytte naturtyper: blant annet ved bruk av arealformål, 

rekkefølgebestemmelser, hensynssoner, bestemmelser og retningslinjer. Det bør 

tilstrebes å inkludere viktige naturområder i reguleringsplaner med hensikt å regulere 

dem som naturformål.  

 Det bør stilles krav til at det utformes boligfelt som tar hensyn til biologisk mangfold 

ved at det utarbeides bestemmelser om at naturlige grønne lunger opprettholdes 

innenfor boligfeltene. 

 Ved alle nye planer om utbygging skal særlige mål knyttet til nye utbyggingsområder 

(se over) legges til grunn i planleggingen. Utbyggere skal bruke målene som sjekkliste 

og skal utfordres på hvordan målene er ivaretatt. Om en plan ikke kan ivareta målene 

skal det svares ut hvorfor dette ikke er ivaretatt. Det skal utarbeides sjekkliste for bruk.  

  

Mål 

 

Nannestad kommune skal ivareta naturmangfold gjennom kommunal planlegging, drift og 

saksbehandling. 

 

Særlige mål knyttet til nye utbyggingsområder: 

 Øke kvaliteten og omfanget av de blå-grønne flatene 

 Integrere det naturlige grønne-blå i tette utbyggingsområder 

 Sikre naturverdier og bevare og øke biologisk mangfold 

 Ha fokus på lokal overvannsdisponering 
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7.11 Informasjon og kunnskapsformidling 
 

Kunnskap om, forståelse av og opplevelser i naturen kan fremme viljen til å verne om 

naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Det er derfor 

viktig å formidle informasjon om naturverdier. 

 

 

Kunnskapsformidling til folk flest 

Ofte er de viktige områdene for biologisk 

mangfold de samme områdene som er 

viktige med tanke på rekreasjon og 

folkehelse. Ved å gi god informasjon om 

naturverdier, og ved å la folk få et forhold 

til arter og naturtyper, vil bevisstheten om 

kvalitetene i et område øke. Områder som 

er tilrettelagt for ferdsel og som er viktige 

for folk, blir ofte tatt ekstra godt vare på. 

Som regel vil det være lite konflikt 

mellom naturverdier og 

rekreasjonsverdier. Områder som er 

tilrettelagt med stier og informasjonstavler 

er svært populære. Et eksempel er 

ravinestien i Romerike 

landskapsvernområde, som brukes flittig. 

 

Det er for øvrig lite informasjon om naturen i Nannestad rundt i kommunen. Det er foreslått å 

utarbeide plakater med naturinformasjon ved utfartsområdene i åsområdene og i tettbebygde 

strøk. På slike plakater kan det i tillegg til informasjon om naturen være informasjon om de 

hensyn en må ta i naturen, fiske m.m. I tillegg bør det være plass til informasjon på andre 

språk. Kulturavdelingen i kommunen har fått tilskudd til utarbeidelse av plakater som kan 

settes opp i Nannestad sentrum, Maura/Kløvberget, Eltonåsen og Sjonken. Tavler finnes på de 

fleste stedene. 

 

Kommunen bør ha fokus på og ha en aktiv rolle med å få med folk flest på å gjøre en innsats 

for å ta vare på biologisk mangfold, og ikke bare ha fokus på de store grunneierne. Det bør for 

eksempel oppfordres til å lage biologisk mangfold-vennlige hager med blomsterenger, 

opprettholde naturlig boområder for insekter/humler, og vurdere aktivitetsdager der biologisk 

mangfold er tema. I nye utbyggingsfelt må det settes krav om at naturlige grønne lunger 

opprettholdes. Dette både for å bevare det biologiske mangfoldet og for at barn skal kunne 

utfolde seg i naturlige omgivelser. 

 

Nannestad kommune er landets ypperste ravinekommune. Kommunen bør synliggjøre at vi 

har de best bevarte ravinedalsystemene i landet. Raviner danner et fantastiske landskap 

utenfor våre boområder, og betyr mye for kommunens identitet.  Disse verdiene bør løftes og 

synliggjøres gjennom blant annet kommunens nettside og brukes i markedsføring av 

kommunens kvaliteter.  

 

 

  

Naturopplevelser danner grunnlag for gode holdninger til 

naturen. Foto: Helge Bjørn Pedersen 
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Formidling om naturmangfold i barnehager og skoler 

Barnehagene og skolene har en viktig rolle i formidling av betydningen av å ta vare på 

naturmangfoldet. I rammeplanen for barnehager innen fagområdet natur, miljø og teknologi er 

naturmangfold tema. 

  

Læreplanverket for skole gjennomgår i disse dager en prosess hvor det utarbeides både ny 

overordnet del og nye fagplaner. Både ny overordnet del og de nye fagplanene vil gjelde fra 

høsten 2020. Ny overordnet del har respekt for naturen og miljøbevissthet som et av sine 

hovedprinsipper i sitt verdigrunnlag.  

 

Bærekraftig utvikling er dessuten ett av tre tverrfaglige temaer som skolen skal arbeide med. 

Gjennom arbeidet med dette temaet skal elevene lære om å «verne livet på jorda og ta vare på 

behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter 

til å dekke sine behov». Det presiseres at gjennom arbeidet med dette temaet skal elevene bli i 

stand til å ta ansvarlige valg, handle etisk og miljøbevisst.  

 

Disse føringene innebærer at naturmangfold lokalt og globalt må settes på dagsorden. I 

høringsutkastet til ny læreplan i naturfag er «Jorda og livet på jorda» et kjerneelement med 

tilhørende kompetansemål for de ulike trinnene. Følgende eksempler illustrerer den nære 

tilknytningen til naturmangfold her: 

 

 2. trinn: - elevene skal kunne utforske og beskrive ulike arter i nærmiljøet og 

sammenligne deres livssyklus. 

 4.trinn: - elevene skal kunne planlegge, utforske og sammenligne ulike arters 

tilpasning til miljø og levesteder, og drøfte hvordan menneskelig aktivitet kan påvirke 

naturområder. 

 7.trinn: - elevene skal kunne diskutere en aktuell miljøutfordring og foreslå 

bærekraftige tiltak som kan være med på å løse utfordringen, inkludert tiltak som tar i 

bruk erfaringsbasert kunnskap. 

 10.trinn: - elevene skal kunne planlegge og gjennomføre undersøkelser av 

menneskelige påvirkninger i et naturområde og bruke relevante faglige begreper for å 

beskrive og drøfte funn. 

 

Skolene og barnehagene jobber med natur på mange ulike måter. Nannestad kommune er en 

realfagskommune, dvs. at det jobbes sammen fra barnehage til videregående med realfagene, 

deriblant naturfag. I barnehagen og 1. og 2. klasse har fokuset i skoleåret 2018 vært nettopp 

naturfag. Mye naturfagsmateriell er innkjøpt og flere faglige nettverk er gjennomført. Lærere 

på videregående hjelper til for å ta nytt materiell og kunnskap i bruk, og praksiselever er ute i 

barnehagene med oppgaver knyttet til temaet, mm. Nåværende prosjekt varer ut 2018, men 

Utdanningsdirektoratet har innvilget en søknad om forlengelse ut 2019.  

 

I planprosessen er det fremkommet at barnehager og skoler bør løfte temaet i forhold til 

kommunens særskilte naturkvaliteter knyttet til raviner.  

  

 

Kunnskapsheving i kommunens administrasjon og hos politikere 

For at kommunen skal kunne utøve sin forvaltningsmyndighet på en god måte, og ta hensyn 

til naturmangfold i sin forvaltning og drift, er det behov for å øke kunnskap om 
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naturmangfold internt i kommunens administrasjon, kommunal drift og hos politikere. Det bør 

søkes å samarbeide med KM-forumet på Øvre Romerike om å holde ett seminar om 

naturmangfold. 

 

 

Kunnskapsheving hos entreprenører 

I planer for utbyggingsområder legges det føringer i forhold til hensyn som må tas i 

arealplanleggingen. Ved selve utbyggingene er det erfart at entreprenører som utfører arbeidet 

ikke tar de hensyn som er nedfelt i planene. Kommunen bør derfor utarbeide et 

informasjonsskriv til entreprenører om de miljøhensyn som skal tas i utbyggingsfasen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 

 

 Utarbeide informasjon om naturmangfold på kommunens nettside.  

 Utarbeide informasjonsskilt om Nannestads natur ved de store utfartsportene i 

åsområdene, samt i tettsteds/-sentrumsområdene. Informasjonsskiltene må utarbeides 

med barn og unge som en del av målgruppene.  

 Gjennomføre et naturmangfoldseminar for politikere og kommunale 

planleggere/saksbehandlere/driftsansvarlige i samarbeid med KM-forumet på Øvre 

Romerike. 

 Aktivt informere grunneiere som forvalter naturområder om naturkvaliteter på deres 

eiendommer og hvilke tilskuddsordninger de kan benytte seg av.  

 Kommunen skal ha en aktiv rolle i å engasjere innbyggerne om naturmangfold. 

 Synliggjøre at Nannestad kommune er landets ypperste ravinekommune gjennom å 

utarbeide informasjonsbrosjyre om raviner i Nannestad, utarbeide nettside om raviner, 

utarbeide undervisningsopplegg om raviner, bruke ravinelandskapet i markedsføringen 

av Nannestads identitet, oa. 

 Nannestad kommune skal fortsatt ha fokus på å være en realfagskommune der 

naturmangfold er ett av temaene. Den årlige skogdagen for alle 7. -klassinger i 

kommunen med blant annet tema biologisk mangfold, skal videreføres. Raviner skal 

løftes inn som tema i skoleverket.   

 Det utarbeides en oversikt over lokale ressurser og ressurspersoner som kan bistå 

skolene i arbeidet med det tverrfaglige temaet «Bærekraftig utvikling» og som 

samtidig kan bidra til at arbeid med målene i naturfag benytter informasjon om 

naturmangfoldutfordringer i eget nærmiljø og i egen kommune, som utgangspunkt for 

elevenes undring og læring.  

 Det utarbeides undervisningsopplegg om utvalgte lokale tema, som f. eks. 

ravinedalene, insektsvennlige steder/hager i Nannestad, rødlistede arter m.m. 

 Utarbeide et informasjonsskriv til entreprenører om de miljøhensyn som skal tas i 

utbyggingsfasen. 

Mål 

 

Informere om naturmangfold i Nannestad for å øke opplevelsesverdiene for brukerne av 

naturområdene, heve kunnskapsnivået og danne bedre grunnlag for bærekraftige 

beslutninger. 
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8. Handlingsplan 
 

Tabellen under gir en oversikt over alle tiltakene som er satt opp i planen og planlagt oppfølging av tiltak. For utdyping eller forklaring av tiltaket 

se foregående kapitler. For å få gjennomført enkelte av disse tiltakene er en avhengig av at kommunen innarbeider tiltakene i kommunens 

handlingsplan og budsjett gjennom den årlige rulleringen. Disse tiltakene er merket med grønt. For enkelte av disse tiltakene er en også avhengig 

av å få tilskuddsmidler eksternt, eller få til ett samarbeid med frivillige og få tillatelser/samarbeid med grunneiere for gjennomføring.  

 

 

Plantema Tiltak Ansvarlig Kostnad Oppstart/im

plementerin

g 

Kartlegging av 

naturmangfold i 

Nannestad 

Løpende oppdatere temakartet om naturmangfold, samt utarbeide nytt 

kartlag med områder av lokal verdi. 

Kommunal 

forvaltning (kart og 

oppmåling) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling. 

Løpende 

 Gjennomføre kartlegging av naturområder og arter etter fremkommet 

kartleggingsbehov. (Se oversikt kapittel 7.1 Kartleggingsbehov i 

Nannestad.) 

Kommunal 

forvaltning 

(naturforvalter) 

Prosjektavhengig. 

Innenfor ordinære 

budsjetter/Ekstraordinære 

bevilgninger ved 

budsjettbehandling 

2019 - 

2026 

 Ved søknad om endret arealbruk bør det stilles krav om ny kartlegging 

av naturtyper dersom tidligere kartlegginger er mangelfulle med tanke på 

naturverdier som finnes i området. 

Kommunal 

forvaltning 

(plan/byggesak) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 

 Ved søknad om gjennomføring av tiltak skal mulige konsekvenser for 

naturmangfoldet vurderes.  

Kommunal 

forvaltning 

(byggesak) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 

 Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det stilles krav om vurdering 

av hvordan natur og biologisk mangfold berøres, jf kommuneplanens 

bestemmelse 7.3. Det skal gjennomføres naturtyperegistrering og 

artsinventering i felt.  

Kommunal 

forvaltning (plan) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 

Landskap Kommuneplanens bestemmelse § 7.3 om ivaretagelse av landskapet skal 

følges og vektlegges.  

Kommunal 

forvaltning (plan) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 



70 

 

 Nye tiltak skal tilpasses eksisterende terreng.  Kommunal 

forvaltning 

(plan/bygegsak) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 

 Utarbeide helhetlig landskapsanalyse som grunnlag for neste 

kommuneplanrullering. Innarbeide viktige landskapsøkologiske 

sammenhenger i Nannestad, innarbeide sammenbindingsområder 

mellom raviner og like naturtyper innenfor ravineavgrensningene.  

Virksomhet 

forvaltning (plan/ 

naturforvalter) 

Prosjektavhengig. 

Ekstraordinære 

bevilgninger ved 

budsjettbehandling 

Oppstart 

2020 

 Kommunen skal bidra med innspill til KULA-registeret, samt innarbeide 

hensyn til landskap/kulturmiljø for spesifikke KULA-områder i 

kommuneplanens arealdel ved neste kommuneplanrullering. Det bør 

også innarbeides hensyn til landskap/kulturmiljø rundt alle fradelte 

bevaringsverdige gårdstun. 

Virksomhet kultur / 

Kommunal 

forvaltning  

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

2019/2022 

Blågrønn 

infrastruktur/ 

Landskapsøkologis

ke sammenhenger 

Benytte naturmangfoldlovens alminnelige bestemmelser om bærekraftig 

bruk for å ivareta viktige landskapsøkologiske sammenhenger, samt 

plan- og bygningsloven og andre sektorlover som har betydning for 

naturmangfoldet. Innarbeide føringer ihht. kommuneplanens 

bestemmelser.  

Kommunal 

forvaltning (plan) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling  

Løpende 

 Løfte Leiravassdraget som viktig landskapsøkologisk funksjon i det 

regionale samarbeidsforumet Vannområde Leira-Nitelva. 

 

Kommunal 

forvaltning 

(naturforvalter, 

landbruk) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

2019 

Raviner Forvaltningsstrategier for raviner legges til grunn for all arealforvaltning 

i Nannestad. 

Kommunal 

forvaltning (plan, 

landbruk) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 

 Kartlegge viktige sammenbindingsområder mellom raviner og like 

naturtyper innenfor ravineavgrensningene. Definere disse som lokalt 

viktige områder. 

Kommunal 

forvaltning (natur) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

2020 

 Kommunen skal synliggjøre ravinenes verdi både overfor innbyggere, 

grunneiere og i skolene.  

Kommunal 

forvaltning /  

Virksomhet skole 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 

Artsmangfold Gjøre en vurdering og gjennomføre ny viltkartlegging av et utvalg av 

viltarter. 

Kommunal 

forvaltning 

Ekstraordinære 

bevilgninger ved 

2021 
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(naturforvalter) budsjettbehandling 

 Rullere rammeplanen for hjortevilt, eventuelt utarbeide forenklet ny 

plan, samt følge opp tiltak. 

Kommunal 

forvaltning 

(naturforvalter) 

Prosjektavhengig: 

Innenfor ordinær 

saksbehandling evnt. 

ekstraordinære 

bevilgninger ved 

budsjettbehandling 

2019/2020 

 Vedtatte målsettinger for forvaltningen av beverbestanden skal leggs til 

grunn for kommunens forvaltning. Det skal innhentes informasjon fra 

grunneiere om beverkolonier.  

Kommunal 

forvaltning 

(naturforvalter) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

2019 

 Forbedre fiskens leveområder gjennom arbeidet i vannområdene Leira- 

Nitelva og Hurdalsvassdraget/Vorma. 

Kommunal 

forvaltning 

(miljø/natur) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 

 Støtte opp om edelkreps- og elvemuslingprosjekter i Leira gjennom 

arbeidet i vannområdet Leira-Nitelva.  

Kommunal 

forvaltning 

(naturforvalter) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 

 Øke kunnskapen om villbier og pollinerende insekter og lage en strategi 

for pollinerende arter som skal innarbeides i de ulike sektorplanene og 

planer etter plan- og bygningsloven. Hensynet til pollinatorer skal inngå 

i den daglige drifta til kommunen.  

Kommunal 

forvaltning/ drift 

(naturforvalter/land

bruk/drift) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

2022 

 Kantslått på kommunale veger skal ikke utføres før i juli. Ta kontakt 

med Vegvesenet og private, og oppfordre til å gjøre det samme. 

Kommunal drift Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 

 Stimulere og oppfordre folk flest til å lage insektsvennlige hager. Kommunal 

forvaltning 

(naturforvalter) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 

 Kommunen skal støtte opp om tiltak i landbruket som bedrer 

leveforholdene for kulturbetinga arter. 

Kommunal 

forvaltning 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 

 Synliggjøre leveområdene for ansvarsartene i kommunen i temakart 

naturmangfold. Ved anvendelse av jordloven, skogbruksloven og plan- 

og bygningsloven i arealforvaltningen skal det sørges for gode levevilkår 

for ansvarsartene. 

Kommunal 

forvaltning (plan, 

landbruk, kart og 

oppmåling) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 
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Kulturlandskap/ 

naturmangfold i 

landbruket 

Følge opp Nannestad kommunes tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i 

jordbruket (SMIL) for å følge opp definert kulturlandskapsstrategi/tiltak. 

Kommunal 

forvaltning 

(landbruk) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 

 Oppmuntre grunneiere til å ta i bruk finansieringsordninger som støtter 

tiltak innen kulturlandskap og kulturmiljø. 

Kommunal 

forvaltning 

(landbruk) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 

 Følge opp forvaltningsplan for Øya-Nordre Eik. Kommunal 

forvaltning 

(landbruk) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 

 Utvalgte naturtyper: Følge opp skjøtselsplanen for slåttemarks- 

lokaliteten Solbakken Ø. Oppfordre og stimulere grunneieren til den 

utvalgte naturtypen Tømte Øst til å starte skjøtsel på området, og støtte 

opp under fortsatt skjøtsel på den utvalgte naturtypen Kringler søndre 

IV. 

Kommunal 

forvaltning 

(landbruk) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 

 Naturelementer som rike kantsoner, åkerholmer, m.m., som er viktige 

for det biologiske mangfoldet i landbruket skal beholdes. Informere om 

betydningen av slike naturelementer i jordbrukslandskapet. 

Kommunal 

forvaltning 

(landbruk) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 

 Oppfordre og stimulere grunneiere til å ta vare på naturbeitemark, 

inkludert ravinebeiter, med naturverdier, og sørge for riktig beitetrykk i 

forhold til naturverdiene.  

Kommunal 

forvaltning 

(landbruk) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 

 Oppfordre og stimulere til å øke antall ravinebeiter der det er 

naturverdier knyttet til beiting, og der beitedyr er tilgjengelig.   

Kommunal 

forvaltning 

(landbruk) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 

 Søke samarbeid med nabokommuner for å vurdere konsekvenser for 

biologisk mangfold av økt beitetrykk fra husdyrbeite på åsen. 

Kommunal 

forvaltning  

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

2019 

 Utarbeide oversiktsplan for skjøtsel av kulturlandskap med biologiske 

verdier. 

Virksomhet 

forvaltning 

(landbruk) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

2020 

 Sikre gode levevilkår for de trua humleartene: Stimulere grunneiere til å 

følge anbefalinger om hvordan jorda og områdene rundt rødkløveråkrene 

bør skjøttes.  

Virksomhet 

forvaltning 

(landbruk) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 
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 Kartlegge naturverdier knyttet til utvalgte setervoller. 

 

Kommunal 

forvaltning 

(natur/landbruk) 

Ekstraordinære 

bevilgninger ved 

budsjettbehandling 

2022 

Skog Kommunen skal delta som rådgiver i skogbruksplanprosessene når det 

tilbys rullering. 

Kommunal 

forvaltning 

(landbruk) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 

 Kommen skal holde orden på og skaffe til veie grunnlagsdata fra 

kartlegginger slik at skogeier enkelt skal ha tilgang til disse. 

Kommunal 

forvaltning 

(landbruk) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 

 Kommunen skal følge opp skogbruksloven med tilhørende forskrifter 

som blant annet markaforskriften 

Kommunal 

forvaltning 

(landbruk) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 

Våtmark Følge opp miljømålene for de enkelte vannforekomstene ved å legge 

dem til grunn for all planlegging og virksomhet. Oppfølging av tiltak 

gjennom arbeidet i Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma og 

Vannområde Leira-Nitelva. Det vises til tiltaksprogram for 

vannområdene.  

Kommunal 

forvaltning (natur, 

landbruk) 

/Kommunal drift  

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 

 Gjennomføre en kartlegging for statustilstand av dammer/gårdsdammer i 

kommunen. Stimulere til etablering av gårdsdammer. Oppmuntre 

grunneiere til å ta i bruk finansieringsordninger som støtter tiltak innen 

kulturlandskap og kulturmiljø. 

Kommunal 

forvaltning 

(natur/landbruk) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

2021 

 Gjennomføre en kartlegging og tilstandsvurdering av myrer under marin 

grense for å se på behov for restaurering av tidligere grøftede myrer. 

Kommunal 

forvaltning 

(naturforvalter) 

Ekstraordinære 

bevilgninger ved 

budsjettbehandling. 

2021 

 Stimulere til gjenåpning av lukkede bekker i jordbruksområder. 

Oppmuntre grunneiere til å ta i bruk finansieringsordninger som støtter 

tiltak innen kulturlandskap og kulturmiljø, for eksempel SMIL. 

Kommunal 

forvaltning 

(landbruk) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 

 Vurdere behov og mulighet for gjenåpning av bekker i boligområder, 

særlig mht. fisk. 

Kommunal 

forvaltning 

(plan/byggesak) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling/ ved 

gjenåpning: 

Ekstraordinære 

bevilgninger ved 

2021 
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budsjettbehandling. 

 Det bør gjøres en vurdering av om de nevnte vernede vassdragene i 

Nannestad ligger i riktig forvaltningsklasse, særlig bør det sees på om 

Hona, Kverndøla, Rotua og Løysa ligger i riktig forvaltningsklasse, jf. 

kap. 5.6  

Kommunal 

forvaltning 

(naturforvalter) 

Inngår i ordinær 

drift/samarbeid med NVE 

2020 

 Innhente anbefalinger om restaurering av Geitbua dammen, samt 

restaurere dammen. 

Kommunal 

forvaltning 

(naturforvalter) 

Ekstraordinære 

bevilgninger ved 

budsjettbehandling 

/Samarbeid med grunneier 

2020 

 Innhente anbefalinger om restaurering/skjøtsel av kroksjøene ved Breen 

bru, og gjennomføre skjøtsel ved behov. 

 

Kommunal 

forvaltning 

(naturforvalter) 

Ekstraordinære 

bevilgninger ved 

budsjettbehandling/Samar

beid med grunneiere 

2020 

Fremmede arter Forekomster av arter på fremmedartlista med status svært høy risiko og 

høy risiko etter fylkesmannens prioriteringsliste skal bekjempes årlig. 

Kommunen bør årlig søke om tilskuddsmidler fra Fylkesmannen i Oslo 

og Akershus til bekjempelse. 

Kommunal 

forvaltning 

(naturforvalter) 

Innenfor ordinære 

budsjetter 

Løpende 

 Samarbeide med frivillige organisasjoner, velforeninger, hagelag o.a. om 

kartlegging og bekjempelse av fremmede plantearter og brunskogsnegl. 

Oppmuntre til å søke finansiering fra Miljødirektoratet. 

Kommunal 

forvaltning 

(naturforvalter) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 

 Følge opp samarbeidet med Statens Vegvesen om bekjempelse av 

fremmede plantearter langs vegene. 

Kommunal 

forvaltning 

(naturforvalter) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 

 Stimulere grunneiere til å søke tilskudd gjennom SMIL-ordningen til å 

bekjempe fremmede arter.  

Kommunal 

forvaltning 

(landbruk) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 

 Gjennomføre hageavfallskampanjer med fokus på at det ikke skal spres 

hagerømlinger fra boligområdene, og informere grunneiere/hageeiere 

med fremmede arter om aktsomhetsplikten i naturmangfoldloven. 

Kommunal 

forvaltning /drift 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 

 Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det registreres fremmede 

arter i felt, og det skal legges fram tiltak for fjerning av de fremmede 

artene som i fremmedartslista er plassert i risikokategori svært høy risiko 

Kommunal 

forvaltning (plan) 

Følge opp utbygger: 

Innenfor ordinær 

saksbehandling  

Løpende 
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(SE) og høy risiko (HI), jf kommuneplanens bestemmelse 7.3.  Ved 

flytting av masser og kjøring av maskiner i områder der fremmede arter 

er registrert skal tiltak for å hindre spredning legges frem. 

 Ved utbyggingstiltak skal det legges fram tiltak for fjerning av 

eventuelle fremmede arter på fremmedartslista, jf kommuneplanens 

bestemmelse 7.3.  

Kommunal 

forvaltning (plan) 

Følge opp utbygger: 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 

 Kommunen bør, i samarbeid med lokale jeger- og fiskerforeninger, 

vurdere predatorbekjempelse av mink. 
Kommunal 

forvaltning 

(naturforvalter) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

2019 

Arealplanlegging Ivaretagelse av de viktige natur- og friluftsområdene i åsområdene og i 

ravinelandskapet under marin grense skal være en viktig premiss for vår 

arealdisponering. Dette kultur- og naturlandskapet er viktige elementer 

som gjør Nannestad attraktiv som bokommune.  

Kommunal 

forvaltning (alle) 

/drift 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 

 Kommuneplanens bestemmelser om krav knyttet til verdifull natur og 

biologisk mangfold og landskap (Pbl. §11-9 nr. 6, naturmangfoldloven 

§§8-12), samt bestemmelser knyttet til Landbruks-, Natur- og 

Friluftsområder LNF-områder (Pbl. §11-11) skal følges opp og 

vektlegges i all arealplanlegging. 

Kommunal 

forvaltning (alle) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 

 Kartfestet informasjon om naturverdier skal legges til grunn under 

utarbeidelse av kommuneplanens arealdel. Virkemidler for å ivareta 

naturverdier skal vurderes: blant annet ved bruk av arealformål, 

hensynssoner, båndlegging, retningslinjer, bestemmelser og/eller vilkår 

for utbygging, med for eksempel krav om avbøtende tiltak dersom 

tiltak/virksomheter kommer i konflikt med naturmangfoldet. 

Kommunal 

forvaltning (plan) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 

 Før neste rullering av kommuneplanen skal områder med betydning for 

naturmangfoldet i nærheten av tettstedsnære områder vurderes avsatt til 

hensynssone i kommuneplanen, evt. i eget temakart  

Kommunal 

forvaltning (plan, 

naturforvalter) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

2021 

 Konsekvenser for naturmangfold skal være fast punkt i saksfremlegg 

knyttet til reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og andre saker 

vedrørende inngrep i natur. 

Kommunal 

forvaltning (alle) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 



76 

 

 Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal virkemidler i plan- og 

bygningsloven vurderes for å beskytte naturtyper: blant annet ved bruk 

av arealformål, rekkefølgebestemmelser, hensynssoner, bestemmelser og 

retningslinjer. Det bør tilstrebes å inkludere viktige naturområder i 

reguleringsplaner med hensikt å regulere området som naturformål.  

Kommunal 

forvaltning (plan) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 

 Det bør stilles krav til at det utformes boligfelt som tar hensyn til 

biologisk mangfold ved at det utarbeides bestemmelser om at naturlige 

grønne lunger opprettholdes innenfor boligfeltene. 

Kommunal 

forvaltning (plan) 

Følge opp utbygger: 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 

 Ved alle nye planer om utbygging skal særlige mål knyttet til nye 

utbyggingsområder (se over) legges til grunn i planleggingen. Utbyggere 

skal bruke målene som sjekkliste og skal utfordres på hvordan målene er 

ivaretatt. Om planen ikke kan ivareta målene skal det svares ut hvorfor 

dette ikke er ivaretatt. Det skal utarbeides sjekkliste for bruk.  

Kommunal 

forvaltning (plan) 

Følge opp utbygger: 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende/ 

Utarbeide 

sjekkliste: 

2019 

Informasjon Utarbeide informasjon om naturmangfold på kommunen nettside.  Kommunal 

forvaltning 

(naturforvalter) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

2019/2020 

 Utarbeide informasjonsskilt om Nannestads natur ved de store 

utfartsportene i åsområdene, samt i tettsteds/-sentrumsområdene. 

Informasjonsskiltene utarbeides med barn og unge som en av 

målgruppene. 

Virksomhet kultur Fått tilskuddsmidler/ 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

/samarbeid med 

grunneiere 

2019 

 Gjennomføre et naturmangfoldseminar for politikere og kommunale 

planleggere/saksbehandlere/driftsansvarlige i samarbeid med KM-

forumet på Øvre Romerike. 

Kommunal 

forvaltning /KM-

forumet på Øvre 

Romerike 

Avhenig av 

tilskuddsmidler og 

samarbeid med KM-

forumet /Innenfor ordinær 

saksbehandling 

2021  

 Aktivt informere grunneiere som forvalter naturområder om 

naturkvalitetene på deres eiendommer og hvilke tilskuddsordninger de 

kan benytte seg av.  

Kommunal 

forvaltning 

(landbruk) 

Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Løpende 

 Kommunen skal ha en aktiv rolle i å engasjere innbyggere om 

naturmangfold 

Kommunal 

forvaltning 

Innenfor ordinær 

saksbehandling. Noen 

tiltak: avhengig av 

Løpende 
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prosjektmidler 

 Synliggjøre at Nannestad kommune er landets ypperste ravinekommune 

gjennom å utarbeide informasjonsbrosjyre om raviner i Nannestad, 

utarbeide nettside om raviner, utarbeide undervisningsopplegg om 

raviner, bruke ravinelandskapet i markedsføringen av Nannestads 

identitet, o.a. 

Kommunal 

forvaltning / 

Virksomhet 

skole 

Prosjektavhengig: 

Innenfor ordinære 

budsjetter/ Ekstraordinære 

bevilgninger ved 

budsjettbehandling 

2019 - 

2022 

 Nannestad kommune skal fortsatt ha fokus på å være en 

realfagskommune der naturmangfold er ett av temaene. Den årlige 

skogdagen for alle 7. klassinger i kommunen, med blant annet tema 

biologisk mangfold, skal videreføres. Raviner skal løftes inn som tema i 

skoleverket.   

Virksomhet skole  Innenfor ordinær 

saksbehandling/drift 

Løpende 

 Det skal utarbeides en oversikt over lokale ressurser og ressurspersoner 

som kan bistå skolene i arbeidet med det tverrfaglige temaet 

«Bærekraftig utvikling» og som samtidig kan bidra til at arbeid med 

målene i naturfag benytter informasjon om naturmangfoldutfordringer i 

eget nærmiljø og i egen kommune, som utgangspunkt for elevenes 

undring og læring.  

Virksomhet skole Innenfor ordinær 

saksbehandling 

Oppstart 

høsten 

2019 

 Det skal utarbeides undervisningsopplegg om utvalgte lokale tema, som 

f. eks. ravinedalene, insektvennlige steder/hager i Nannestad, rødlistede 

arter, m.m. 

Virksomhet skole Prosjektavhengig: Benytte 

ressurspersoner/ Innenfor 

ordinære budsjetter/ 

Ekstraordinære 

bevilgninger ved 

budsjettbehandling 

Oppstart 

høst 2019 

 Utarbeide et informasjonsskriv til entreprenører om de miljøhensyn som 

skal tas i utbyggingsfasen. 

 

Kommunal 

forvaltning 

Inngår i ordinær drift 2019 

     

     

 

 



 

Vedlegg 1 Naturregistreringer i Nannestad 
 

Naturtyperegistreringer  

 Naturtyperegistreringer i Nannestad 2001 – 2013. Siste Sjanse 2003. 

 Ravinedalkartlegging, samt kartlegging av andre naturtyper innenfor 

ravineavgrensinger 2012-2013. BioFokus 2013 og 2014.  

 

Skogkartlegginger  

 Nøkkelbiotopregistreringer hos Mathiesen Eidsvold Værk ANS. 1990-tallet. 

 Nøkkelbiotopregistreringer hos Young Fearnley og gårdsskogene. 1999. 

 Kartlegging av utvalgte nøkkelbiotoper i Nannestad-, Bjerke- og Holter almenninger. 

Siste Sjanse 1999-2000 

 Konvertering av nøkkelbiotoper til Miljøregistreringer i skog (MiS-) figurer. Young 

Fearnley og gårdsskogene 2004. 

 Revidering og konvertering av nøkkelbiotoper, naturtyper og eldre MiS-kartlegginger 

til MiS i forbindelse med områdetakst 2013-2016 for almenningene, gårdsskogene og 

Young Fearnley. 

 Skoginventeringer knyttet til flere av barskogsreservatene. 

 

Kulturlandskapskartlegginger  

 Verdifulle kulturlandskap i Oslo og Akershus fylker. Oversikt over prioriterte 

områder. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1994.  

 Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap, inn- og 

utmark i Oslo og Akershus. Direktoratet for naturforvaltning 2010.  

 Kulturlandskap i leirjordsområder. Landskap i forandring. Bakkene er jordbrukets 

særpreg og svakhet. Norges Landbrukshøgskole. Hovedrapport 1996. Det er utarbeidet 

36 delrapporter i dette prosjektet, bl.a. Registrering av ravinebeiter i Nannestad 

(1993), Gjengroing av ravinebeiter – forandring i landskapet (1993), Kulturlandskap 

på Øvre Romerike – historie og landskapsanalyse (1993), Dammer i kuperte 

leirjordsområder (1994), Åpent landskap krever bønder og buskap (1994), 

Bakkeplanering i historisk sammenheng (1994), Leirlandskap og erosjonsspor (1994), 

Utvikling i kulturlandskapet i Nannestad (1996) og Nannestad-landskapets framtid 

(1996). 

 Grønnstruktur Romerike. Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Akershus 

fylkeskommune 2002. 

 

Våtmark, vassdrag og myrstudier 

 Utstrakte myrregistreringer gjennomført på 70-tallet. Myrregistreringer ble 

gjennomgått, bearbeidet og supplert av Siste Sjanse under naturtyperegistreringene 

gjennomført i 2001-2003.  

 Ulike vassdragskartlegginger gjennom arbeidet i vannområdene Leira-Nitelva og 

Hurdalvassdraget/Vorma. Alle vassdrag er inndelt i vannforekomster. En 

vannforekomst (VF) er en avgrenset og betydelig mengde av overflatevann, som for 

eksempel innsjø, magasin, elv, bekk eller kanal. Det er gjennomført undersøkelser 

både med hensyn til kjemisk og økologisk tilstand i alle vannforekomster. I arbeidet 

med økologisk tilstand er det gjennomført både fiske-, musling-, kreps-, plante-, 

bunndyr- og algekartlegginger. Det henvises til vannområdenes nettsider og Vann-nett 

for full oversikt over kartlegginger som er gjort i de enkelte vannforekomstene.  
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 Fiskesamfunnet i Hurdalssjøen -økologisk tilstand 2016. Naturhistorisk museum. 

2017.   

 Biologiske forhold i to kroksjøer i Nannestad, nedstrøms Breen bru ved Leira. 

Konsekvenser ved bygging av rv. 35. Universitetet i Oslo. 1996. 

 Fiskebestandene er kartlagt i alle større vann og tjern i kommunen. Fisketiltaksplan for 

Nannestad kommune 1999. 

 Kartlegging av ørretførende vassdrag i Nannestad kommune. Norges Jeger- og 

fiskerforbund 2001. 

 Elvemusling i Leira 1998–2009. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2010. 

 Andefuglressursene på Romerike. Akershus Jeger- og fiskerforbund 1990. 

 Vannvegetasjon i Hurdalssjøen, kartlegging og vurdering av økologisk tilstand. Norsk 

institutt for vannforskning 2016. 

 Undersøkelse av ulike amfibiearter i dammer (1988, 1989, 1991, 2000) med 

oppfølgende undersøkelse av dammene og amfibienes bruk av disse i løpet av en 10-

års periode. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2001. 

 Edelkrepskartlegginger i Leira før og etter utsetting av kreps i 2002-2007 for å styrke 

den tynne bestanden i vassdraget. Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold.  

 

Viltkartlegging 

 Viltområdekartlegging i Nannestad. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1984,1987, 

oppdatert 1991.  

 Viltkartlegging i Nannestad. Nannestad kommune 1998–1999.  

 Særlig sårbare arter. Under viltkartleggingen ble hekkeplassene til særlige sårbare 

arter som rovfuglreir, storfuglleiker, orrfuglleiker og salamanderlokaliteter kartlagt. 

Dette er kartlegginger som er unntatt offentlighet. 

 Statuskartlegging av alle tiurleiker i Nannestad i 2007.  

 

Andre artskartlegginger 

 Omfattende sopp-, lav- og karplanteregistreringer gjennomført av Universitetet i Oslo 

i områdene rundt det tidligere undervisningsområdet Tømte. Mange av registreringene 

er av eldre dato, er ikke overført til artskart, men er å finne i herbariet til Universitetet. 

 Humlekartlegginger. Det er gjennomført flere kartlegginger av humlearter i 

kommunen etter 2012 både av frivillige organisasjoner og forskningsinstitusjoner, 

samt i regi av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.  

 Biologiske undersøkelser i Romerike landskapsvernområde. Miljøfaglig Utredning 

2008. 

 Hekkebestanden av dvergspett i Romerike landskapsvernområde i 2002 og 2003. LNU 

2004. 

 Alleer og trerekker i Oslo og Akershus. Statens vegvesen 2010. 

 Svartelistede arter. Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum har kartlagt 

systematisk svartelistede arter i kommunen siden 2012.  

 Artskartlegginger generelt. I artsobservasjoner kan alle som ønsker det legge inn sine 

artsobservasjoner  av planter, dyr og sopper, og flere enkeltpersoner i Nannestad med 

interesse for biologisk mangfold og foreninger som for eksempel Norsk Ornitologisk 

Forening og Norsk Botanisk Forening har lagt inn sine artsfunn her. Hvem som helst 

kan rapportere og søke etter arter (med unntak av visse skjermede arter) og dataene 

blir tilgjengelig i Artskart. Utvalgte registreringer i artsobservasjoner, som for 

eksempel rødlistearter, granskes av validatorer.    
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Andre eldre kartlegginger.  

 Områder med nasjonal og internasjonal naturverdi ved Hauerseter-trinnet i Akershus. 

NINA 1992. 

 Naturvernregistreringer på 1990 tallet i forbindelse med utbygging av Gardermoen. 

 Oslomark-rapporter, geologi, botanikk og zoologi. NLH 1970-tallet. 

 Naturvern-, kulturvern- og friluftsregistreringer i Oslo og Akershus, Grunnlag for 

opprettelse av flere verneområder i kommunen. NLH/Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus 1974. 

 

Annet 

 Ved alle nyere reguleringsplaner har kommunen stilt krav om at det skal gjennomføres 

biologiske vurderinger og kartlegginger dersom det er behov, ihht 

naturmangfoldloven.  

 Ved alle opprettede verneområder er det gjennomført naturkartlegginger.  
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Vedlegg 2 Foreslåtte lokalt viktige områder 
 

Tollefstjern med omkringliggende areal: Viktig våtmarksområde. Viktig hekkeområde for fugl, 

bl.a. traner.  

Det er allerede kartlagt naturverdier knyttet til dette området; Myrområdet/våtmarksområdet 

vest for tjernet er kartlagt som et svært viktig Intakt lavlandsmyr i innlandet. Området bør 

sees i sammenheng med det. En synliggjøring av dette området vil ikke ha nevneverdig 

betydning for driften, utover de allerede anbefalte skogbrukshensyn som bør tas i området.    

 

Østre Herretjern med omkringliggende areal: Grunt tjern med våtmarksområde rundt. Dette 

gir ulike soner med stort biologisk mangfold. 

Det er allerede kartlagt naturverdier knyttet til dette området: Myrområde/våtmarksområde 

rundt tjernet er allerede kartlagt som svært viktig Intakt lavlandsmyr i innlandet.  En 

synliggjøring av dette området vil ikke ha nevneverdig betydning for driften utover de 

allerede anbefalte skogbrukshensyn som bør tas i området.    

 

Stråtjern med omkringliggende areal: Mange hekkende fuglearter i området. Er særlig viktig 

som økologisk funksjonsområde for flere andearter.  

Flere av myrene rundt tjernet er kartlagt som viktig naturtype, og det er kjent at området er 

viktig for flere fuglearter. Synliggjøring av viktigheten av dette området gjennom planen vil 

ikke ha vesentlig betydning for skogsdrift og de hensyn som allerede tas i området.  

 

Herstua Grus: Sandsvalekolonier (hekkeområde).  

Innenfor Herstua Grus og næringsområde er det registrert en større sandsvalekoloni. Disse er 

sikret gjennom reguleringsplanen for området, men bør synliggjøres og løftes som lokalt 

viktig område. 
 

Østre og Vestre kroksjøer ved Breen bru: Kroksjøer. 

Eneste kroksjøer som er igjen i Nannestad og på Øvre Romerike. Områdene er registrert som 

naturtype kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti med b- og c-verdi. Bør løftes 

som lokalt viktige områder for Nannestad spesielt. Det bør gjennomføres skjøtsel av begge 

kroksjøene. Viktig område for fauna og flora. Ved planlegging av E16 og brua over området 

ble det gjennomført biologiske undersøkelser i området, og forslag til trase ble flyttet som 

følge av de biologiske verdiene.  
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Vedlegg 3 Områder med potensielle naturverdier 
 

Områdene bør kartlegges og vurderes med hensyn til verdi. Områder bør kartlegges etter DN 

håndbok 13, NIN, eller artsmangfoldet vurderes for kvalifisering til lokal verdi for kommunen 

etter kriteriesettet i kapittel 7.1. 

 

Herstua ved ridebanen: Mulig hekkeområde for sandsvaler.  

Det bør gjennomføres registreringer med hensyn på sandsvaler. Høringsinnspill til planutkast: 

Sandsvaler registrert i 2017, men ikke i 2018. Mink røver reir. 

 

Nipkollen, Fagerås, Korpedalen, Hona nedenfor Raufossen: Kalkrikt område som kan være 

hotspot-område.  

Kalkrikt område som vi ikke har så mye av i kommunen. Området skiller seg ut fra annen 

vegetasjon i åsen. Kan trolig være spesiell flora her. Svartsonekjuke, ravkjuke, fugleredesopp, 

strutsevingepipe, duftskinn og snytlekjuke er registrert oktober 2018 

 

Naturtypen Slemdalsbekken: BN00088493, ravinedal med A-verdi.  

Innenfor ravinedalen finnes naturtypen gammel urørt oreskog: Interessant område for sopp, 

bl.a. er det funnet rosenkjuke i området. Bør kartlegges for sopp. 

Mulig leirskredgrop i Holter 

Mellom naturtypen Slemdalsbekken BN00088493 og naturtypen Elton BN00088492 finnes 

det en mulig verdifull leirskredgrop. Dette området ligger utenfor ravinedalavgrensningene og 

bør sjekkes ut.  

 

Rotumunn 

I området der Rotua kommer ut i Leira finnes viktige kulturlandskapsverdier: Gamle enger, 

og beitemark. Område bør vurderes kartlagt for insekter og rovfugl.  

 

Sø-Kringler  

Potensielt interessant område for insekter og fugl. Det er registrert gresshoppesanger i 

området. Rest av gammel naturbeitemark som ikke er grodd igjen.  

 

Hageskoger med granskog: Interessant område for blant annet flere rovfuglarter: 

 Hynnehagan/Aanesrud/Færstadhagan  

 Låkehagan  

 Bahus/Prestegårdshagan  

 Kringlerhagan: I tillegg til at det er interessant område for rovfugl er dvergspett registrert 

ved Leira nær Kringlerdalen. 

Hæra  

Langs Hæra er det potensiale for rovfugl. Mulige sandsvalhekkinger i de aktive ravinene. 

 

Salamanderdam 

Ved hestesportsenteret i Maura finnes en mulig salamanderdam. 
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Blautdalen i Eltonåsen.  

Det er registrert salamandere i området, men det er ikke kjent hvor salamanderne, som er 

registrert i og ved bekken, gyter.  

 

Setervangene i Nannestad  

Det er ikke utført biologisk mangfold-registreringer på setervangene i Nannestad. I disse 

områdene kan det være en del spennende beitemarkssopp. Det bør gjøres en gjennomgang av 

disse og vurdere om en skal kartlegge biologisk mangfold på setervangene og i aktivt beitet 

skog.  

 

Ravinedal Kjærstad – Låvegg, BN00046961 

Ravinedal kartlagt som viktig område (b-område). Denne henger sammen med stor ravine i 

Gjerdrum. Viktig som del av et større system. Sett i lys av dette er det mulig verdisettinga er 

for lav. Må vurderes i sammen med ravinen i Gjerdrum. 
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Vedlegg 4 Områder som ikke er vurdert 

videre i planen  
 

Områder som er løftet frem i planprosessen men som ikke er tatt med videre som lokalt 

viktig område eller som potensielt kartleggingsområde. Årsak: Se kursiv tekst for det 

enkelte område. 

  

 Grytehullsjøer (Sørmotjernet, Flatnertjernet). Forslag: Gjennomføre bedre 

biologiske kartlegginger. 

Tjernene er gjennom naturtypekartlegging registrert som naturtypen naturlig 

fisketomme innsjøer og tjern med b- verdi. Begge tjernene ligger innenfor 

Aurmoen landskapvernområde, og er allerede relativt godt kartlagt med hensyn 

på biologisk verdier.   

 Hurdalssjøens søndre del med Lima. Forslag: Avsette området som lokalt viktig 

område for Nannestad da det er ett viktig trekkområde for fugl.  

Området er registret som naturtypen evjer, bukter og viker med nasjonal verdi (A) 

og er allerede registrert som viktig viltbiotop for ande- og vadefugler. 

 Sjonkemyra. Forslag: Avsette området som lokalt viktig område for Nannestad. 

Er tidligere registrert som Intakt lavlandsmyr i innlandet med nasjonal verdi (A). 

Våtmarksområdet er undersøkt med hensyn til biologiske verdier.  

 Bjørkemåsan. Forslag: Avsette område som lokalt viktig område for Nannestad og 

som viktig område for fugl, da bl.a. dette er eneste kjente sted der storspove 

fortsatt hekker i kommunen.  

Området er avsatt til byggeområde i kommuneplanen. Arbeidet med 

reguleringsplanarbeidet er startet, og myrområdet er ansett å være tapt. 
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Vedlegg 5 Rødlistede arter i Nannestad 
 

Rødlistede arter i Nannestad, som står i kategoriene kritisk truet (CR), sterkt truet (EN), 

sårbar (VU), nær truet (NT), samt antall observasjoner av den enkelte art i kommunen. 

Dataene er hentet fra Artskart, november 2018. 

 

Vitenskaplig navn     Norsk navn   Kategori Antall observasjoner 

Triturus cristatus storsalamander      NT 6 

Anas strepera snadderand      NT 1 

Melanitta nigra svartand      NT 3 

Charadrius dubius dverglo      NT 7 

Larus canus fiskemåke      NT 30 

Accipiter gentilis hønsehauk      NT 22 

Pernis apivorus vepsevåk      NT 12 

Falco subbuteo lerkefalk      NT 10 

Pandion haliaetus fiskeørn      NT 16 

Podiceps cristatus toppdykker      NT 15 

Streptopelia decaocto tyrkerdue      NT 17 

Cuculus canorus gjøk      NT 26 

Coturnix coturnix vaktel      NT 5 

Lagopus lagopus lirype      NT 2 

Lullula arborea trelerke      NT 13 

Corvus frugilegus kornkråke      NT 1 

Emberiza citrinella gulspurv      NT 416 

Emberiza schoeniclus sivspurv      NT 21 

Carduelis flavirostris bergirisk      NT 6 

Delichon urbicum taksvale      NT 90 

Riparia riparia sandsvale      NT 13 

Sturnus vulgaris stær      NT 58 

Luscinia luscinia nattergal      NT 3 

Brychius elevatus       NT 1 

Dolichocis laricinus       NT 1 

Microrhagus lepidus løvråtevedbille      NT 1 

Lepus timidus hare      NT 8 

Onychogomphus forcipatus tangelvelibelle      NT 4 

Mucronella bresadolae stor hengepigg      NT 1 

Cortinarius ionophyllus huldreslørsopp      NT 1 

Entoloma griseocyaneum lillagrå rødspore      NT 1 

Mycena alba krembarkhette      NT 2 

Mycena olida gipshette      NT 1 

Hygrocybe quieta rødskivevokssopp      NT 1 

Cyathus olla åkerbrødkorg      NT 1 

Hohenbuehelia mastrucata fnokkgelémusling      NT 1 

Volvariella bombycina stor sliresopp      NT 1 

Tricholoma matsutake kransmusserong      NT 1 

Athelia subovata       NT 1 

http://artsdatabanken.no/taxon/1585
http://artsdatabanken.no/taxon/3431
http://artsdatabanken.no/taxon/3479
http://artsdatabanken.no/taxon/3585
http://artsdatabanken.no/taxon/3628
http://artsdatabanken.no/taxon/3781
http://artsdatabanken.no/taxon/3827
http://artsdatabanken.no/taxon/3839
http://artsdatabanken.no/taxon/3846
http://artsdatabanken.no/taxon/3879
http://artsdatabanken.no/taxon/3933
http://artsdatabanken.no/taxon/3963
http://artsdatabanken.no/taxon/3975
http://artsdatabanken.no/taxon/3987
http://artsdatabanken.no/taxon/4049
http://artsdatabanken.no/taxon/4085
http://artsdatabanken.no/taxon/4113
http://artsdatabanken.no/taxon/4123
http://artsdatabanken.no/taxon/4149
http://artsdatabanken.no/taxon/4187
http://artsdatabanken.no/taxon/4192
http://artsdatabanken.no/taxon/4328
http://artsdatabanken.no/taxon/4415
http://artsdatabanken.no/taxon/5982
http://artsdatabanken.no/taxon/9321
http://artsdatabanken.no/taxon/10330
http://artsdatabanken.no/taxon/31107
http://artsdatabanken.no/taxon/32611
http://artsdatabanken.no/taxon/35245
http://artsdatabanken.no/taxon/35585
http://artsdatabanken.no/taxon/36336
http://artsdatabanken.no/taxon/36561
http://artsdatabanken.no/taxon/36645
http://artsdatabanken.no/taxon/36825
http://artsdatabanken.no/taxon/37299
http://artsdatabanken.no/taxon/37562
http://artsdatabanken.no/taxon/37627
http://artsdatabanken.no/taxon/38354
http://artsdatabanken.no/taxon/38586
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Chamonixia caespitosa blekk-knoll      NT 4 

Botryobasidium medium       NT 1 

Paullicorticium 

allantosporum 
buesporeblygskinn      NT 2 

Paullicorticium ansatum snareblygskinn      NT 1 

Phellinus nigrolimitatus svartsonekjuke      NT 38 

Fomitopsis rosea rosenkjuke      NT 2 

Postia floriformis blomsterkjuke      NT 1 

Postia hibernica kremkjuke      NT 1 

Hyphoderma capitatum vortekremskinn      NT 1 

Hyphoderma deviatum sumpkremskinn      NT 1 

Mycoacia fuscoatra mørk vokspigg      NT 1 

Phlebia centrifuga rynkeskinn      NT 14 

Antrodiella pallasii taigasnyltekjuke      NT 1 

Spongiporus undosus bølgekjuke      NT 2 

Tubulicrinis globisporus       NT 3 

Lentinellus vulpinus rynkesagsopp      NT 1 

Sarcodon lundellii vrangstorpigg      NT 1 

Geoglossum simile trolljordtunge      NT 1 

Alectoria sarmentosa gubbeskjegg      NT 25 

Bryoria bicolor kort trollskjegg      NT 2 

Bryoria nadvornikiana sprikeskjegg      NT 3 

Letharia vulpina ulvelav      NT 2 

Sclerophora pallida bleikdoggnål      NT 1 

Crepis praemorsa enghaukeskjegg      NT 5 

Campanula cervicaria stavklokke      NT 1 

Phaeoceros carolinianus gulnål      NT 1 

Buxbaumia viridis grønnsko      NT 1 

Fissidens exilis grøftelommemose      NT 19 

Myrinia pulvinata skvulpmose      NT 5 

Decticus verrucivorus vortebiter      NT 1 

Bombus ruderarius gresshumle      NT 11 

Ramariopsis subtilis elegant småfingersopp      NT 2 

Alloclavaria purpurea gråfiolett køllesopp      NT 1 

Crinipellis scabella hårseigsopp      NT 1 

Cinna latifolia huldregras      NT 3 

Filago arvensis ullurt      NT 2 

Hammarbya paludosa myggblom      NT 1 

Monotropa hypopitys 

hypophegea 
snau vaniljerot      NT 1 

Salix triandra mandelpil      NT 2 

Onnia leporina harekjuke      NT 1 

Antella americana broddsoppsnyltekjuke      NT 3 

Hebeloma birrus liten rotreddiksopp      NT 1 

Gloiodon strigosus skorpepiggsopp      NT 3 

Tubulicrinis chaetophorus gammelgransnålehinne      NT 2 

Trichaptum laricinum lamellfiolkjuke      NT 1 

http://artsdatabanken.no/taxon/38793
http://artsdatabanken.no/taxon/39004
http://artsdatabanken.no/taxon/39098
http://artsdatabanken.no/taxon/39098
http://artsdatabanken.no/taxon/39099
http://artsdatabanken.no/taxon/39430
http://artsdatabanken.no/taxon/39646
http://artsdatabanken.no/taxon/39669
http://artsdatabanken.no/taxon/39673
http://artsdatabanken.no/taxon/39772
http://artsdatabanken.no/taxon/39778
http://artsdatabanken.no/taxon/39832
http://artsdatabanken.no/taxon/39849
http://artsdatabanken.no/taxon/39919
http://artsdatabanken.no/taxon/40154
http://artsdatabanken.no/taxon/40201
http://artsdatabanken.no/taxon/40270
http://artsdatabanken.no/taxon/40810
http://artsdatabanken.no/taxon/43447
http://artsdatabanken.no/taxon/47431
http://artsdatabanken.no/taxon/47471
http://artsdatabanken.no/taxon/47489
http://artsdatabanken.no/taxon/47871
http://artsdatabanken.no/taxon/52317
http://artsdatabanken.no/taxon/60501
http://artsdatabanken.no/taxon/60889
http://artsdatabanken.no/taxon/63941
http://artsdatabanken.no/taxon/64106
http://artsdatabanken.no/taxon/64186
http://artsdatabanken.no/taxon/64681
http://artsdatabanken.no/taxon/71824
http://artsdatabanken.no/taxon/77983
http://artsdatabanken.no/taxon/88446
http://artsdatabanken.no/taxon/93712
http://artsdatabanken.no/taxon/97377
http://artsdatabanken.no/taxon/131834
http://artsdatabanken.no/taxon/133258
http://artsdatabanken.no/taxon/133589
http://artsdatabanken.no/taxon/134667
http://artsdatabanken.no/taxon/134667
http://artsdatabanken.no/taxon/137365
http://artsdatabanken.no/taxon/141052
http://artsdatabanken.no/taxon/145258
http://artsdatabanken.no/taxon/146034
http://artsdatabanken.no/taxon/146187
http://artsdatabanken.no/taxon/146562
http://artsdatabanken.no/taxon/146569
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Anas acuta stjertand      VU 6 

Anas clypeata skjeand      VU 1 

Anser fabalis sædgås      VU 1 

Aythya marila bergand      VU 2 

Chroicocephalus ridibundus hettemåke      VU 36 

Numenius arquata storspove      VU 154 

Circus aeruginosus sivhauk      VU 2 

Podiceps auritus horndykker      VU 1 

Alauda arvensis sanglerke      VU 34 

Calcarius lapponicus lappspurv      VU 1 

Carpodacus erythrinus rosenfink      VU 71 

Phoenicurus ochruros svartrødstjert      VU 1 

Strix uralensis slagugle      VU 1 

Phthinia setosa       VU 1 

Arctophila bombiformis 
gulstripet 

bjørneblomsterflue 
     VU 3 

Athetis pallustris engurtefly      VU 1 

Clavulinopsis fusiformis knippesmåfingersopp      VU 1 

Ramariopsis crocea safransmåfingersopp      VU 1 

Cortinarius salor blå slimslørsopp      VU 1 

Hygrocybe intermedia flammevokssopp      VU 1 

Hygrophorus inocybiformis mørkfibret vokssopp      VU 1 

Hygrophorus purpurascens slørvokssopp      VU 1 

Cristinia gallica lundgulpigg      VU 1 

Protodontia piceicola barpiggbevre      VU 1 

Geastrum striatum kragejordstjerne      VU 1 

Fibricium lapponicum sibirfiberskinn      VU 3 

Ischnoderma resinosum edeltjærekjuke      VU 1 

Postia guttulata dråpekjuke      VU 1 

Arnica montana solblom      VU 13 

Fraxinus excelsior ask      VU 8 

Ulmus glabra alm      VU 4 

Fissidens pusillus grannlommemose      VU 1 

Hygrohypnum montanum huldrebekkemose      VU 5 

Frullania bolanderi pelsblæremose      VU 2 

Psophus stridulus klapregresshoppe      VU 1 

Belomicrus borealis børstebillegraver      VU 1 

Bombus subterraneus slåttehumle      VU 5 

Bombus quadricolor lundgjøkhumle      VU 1 

Panurgus banksianus sandsommerbie      VU 9 

Margaritifera margaritifera elvemusling      VU 12 

Clavaria zollingeri fiolett greinkøllesopp      VU 1 

Carbonicola anthracophila lys brannstubbelav      VU 1 

Carbonicola myrmecina mørk brannstubbelav      VU 1 

Crassula aquatica firling      VU 5 

Glyceria lithuanica skogsøtgras      VU 1 

Antrodiella citrinella gul snyltekjuke      VU 5 

http://artsdatabanken.no/taxon/3414
http://artsdatabanken.no/taxon/3418
http://artsdatabanken.no/taxon/3442
http://artsdatabanken.no/taxon/3450
http://artsdatabanken.no/taxon/3620
http://artsdatabanken.no/taxon/3714
http://artsdatabanken.no/taxon/3806
http://artsdatabanken.no/taxon/3878
http://artsdatabanken.no/taxon/4037
http://artsdatabanken.no/taxon/4105
http://artsdatabanken.no/taxon/4156
http://artsdatabanken.no/taxon/4433
http://artsdatabanken.no/taxon/4526
http://artsdatabanken.no/taxon/16725
http://artsdatabanken.no/taxon/20354
http://artsdatabanken.no/taxon/30662
http://artsdatabanken.no/taxon/35229
http://artsdatabanken.no/taxon/35255
http://artsdatabanken.no/taxon/35742
http://artsdatabanken.no/taxon/36798
http://artsdatabanken.no/taxon/36866
http://artsdatabanken.no/taxon/36890
http://artsdatabanken.no/taxon/37998
http://artsdatabanken.no/taxon/38714
http://artsdatabanken.no/taxon/39238
http://artsdatabanken.no/taxon/39465
http://artsdatabanken.no/taxon/39651
http://artsdatabanken.no/taxon/39672
http://artsdatabanken.no/taxon/60390
http://artsdatabanken.no/taxon/62369
http://artsdatabanken.no/taxon/63487
http://artsdatabanken.no/taxon/64191
http://artsdatabanken.no/taxon/64461
http://artsdatabanken.no/taxon/65113
http://artsdatabanken.no/taxon/71858
http://artsdatabanken.no/taxon/77739
http://artsdatabanken.no/taxon/77987
http://artsdatabanken.no/taxon/77997
http://artsdatabanken.no/taxon/78061
http://artsdatabanken.no/taxon/79773
http://artsdatabanken.no/taxon/90922
http://artsdatabanken.no/taxon/104571
http://artsdatabanken.no/taxon/104572
http://artsdatabanken.no/taxon/132042
http://artsdatabanken.no/taxon/133512
http://artsdatabanken.no/taxon/146857
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Kneiffiella curvispora sigdsporeknorteskinn      VU 1 

Neohygrocybe ovina sauevokssopp      VU 3 

Vanellus vanellus vipe      EN 74 

Sterna hirundo makrellterne      EN 4 

Circus cyaneus myrhauk      EN 1 

Lynx lynx gaupe      EN 9 

Hygrocybe citrinovirens grønngul vokssopp      EN 2 

Amylocystis lapponica lappkjuke      EN 9 

Pycnora praestabilis laftelav      EN 1 

Usnea longissima huldrestry      EN 24 

Eriophorum gracile småmyrull      EN 2 

Hyoscyamus niger bulmeurt      EN 1 

Pleuridium acuminatum snerpfaksmose      EN 1 

Nitella confervacea dvergglattkrans      EN 1 

Bombus distinguendus kløverhumle      EN 16 

Astacus astacus edelkreps      EN 4 

Uria aalge lomvi      CR 1 

Crex crex åkerrikse      CR 23 

Emberiza hortulana hortulan      CR 1 

Canis lupus ulv      CR 29 

 

 

  

http://artsdatabanken.no/taxon/147840
http://artsdatabanken.no/taxon/160446
http://artsdatabanken.no/taxon/3604
http://artsdatabanken.no/taxon/3769
http://artsdatabanken.no/taxon/3808
http://artsdatabanken.no/taxon/31163
http://artsdatabanken.no/taxon/36772
http://artsdatabanken.no/taxon/39601
http://artsdatabanken.no/taxon/46415
http://artsdatabanken.no/taxon/48815
http://artsdatabanken.no/taxon/59727
http://artsdatabanken.no/taxon/63681
http://artsdatabanken.no/taxon/64171
http://artsdatabanken.no/taxon/65841
http://artsdatabanken.no/taxon/77968
http://artsdatabanken.no/taxon/78239
http://artsdatabanken.no/taxon/3570
http://artsdatabanken.no/taxon/4013
http://artsdatabanken.no/taxon/4115
http://artsdatabanken.no/taxon/31168
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Vedlegg 6 Fremmede arter i Nannestad 
Fremmede arter i Nannestad som står på fremmedsartslista i kategoriene potensielt høy 

risiko (PH), høy risiko (HI) og svært høy risiko (SE), og antall observasjoner av den 

enkelte art i kommunen. Dataene er hentet fra Artskart, november 2018. 

 

Vitenskaplig navn     Norsk navn   Kategori Antall observasjoner 

Phaeolepiota aurea gullskjellsopp      PH 1 

Campanula rapunculoides ugrasklokke      PH 1 

Coleosporium tussilaginis furubarskålrust      PH 1 

Lepidotheca suaveolens tunbalderbrå      PH 11 

Muscari botryoides perleblom      PH 1 

Potentilla thuringiaca tysk mure      PH 1 

Noccaea caerulescens vårpengeurt      PH 4 

Pinus cembra sembrafuru      PH 1 

Scleranthus annuus annuus ugrasknavel      HI 1 

Lonicera involucrata skjermleddved      HI 1 

Malva moschata moskuskattost      HI 1 

Swida alba sibirkornell      HI 1 

Symphytum ×uplandicum mellomvalurt      HI 3 

Symphytum asperum fôrvalurt      HI 3 

Branta canadensis kanadagås      SE 26 

Neovison vison mink      SE 5 

Heracleum mantegazzianum kjempebjørnekjeks      SE 82 

Senecio viscosus klistersvineblom      SE 2 

Solidago canadensis kanadagullris      SE 57 

Bunias orientalis russekål      SE 11 

Impatiens parviflora mongolspringfrø      SE 4 

Lysimachia punctata fagerfredløs      SE 36 

Lupinus polyphyllus hagelupin      SE 308 

Rosa rugosa rynkerose      SE 4 

Amelanchier spicata blåhegg      SE 1 

Barbarea vulgaris vinterkarse      SE 4 

Bromopsis inermis bladfaks      SE 1 

Epilobium ciliatum ciliatum ugrasmjølke      SE 8 

Impatiens glandulifera kjempespringfrø      SE 79 

Lactuca serriola taggsalat      SE 1 

Melilotus albus hvitsteinkløver      SE 1 

Melilotus officinalis legesteinkløver      SE 1 

Picea sitchensis sitkagran      SE 1 

Reynoutria japonica parkslirekne      SE 37 

Reynoutria sachalinensis kjempeslirekne      SE 1 

Sorbaria sorbifolia rognspirea      SE 1 

Sambucus racemosa rødhyll      SE 10 

 

 

 

http://artsdatabanken.no/taxon/37980
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