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Ekstrakt 
BioFokus har på oppdrag for 

firmaet Solid prosjekt AS 

kartlagt naturverdier i 

Klokkerstuveien 2 i 

Fredrikstad kommune i 

forbindelse med 

omregulering til boligformål.  

Det ble ikke gjort funn av 

naturtyper etter DN håndbok 

13 eller rødlistearter ut over 

ask og alm. Det finnes en del 

av fremmedarten 

kanadagullris som er vurdert 

som en høyrisiko art som bør 

behandles deretter i 

forbindelse med 

masseforflytning.  
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Bakgrunn 
BioFokus har fått i oppdrag av Solid prosjekt AS v/ Malin Groth Andersen å 

vurdere naturverdier og konsekvenser i forbindelse med omregulering av 

eiendommen i Klokkerstuveien 2 til boligformål. Se kartavgrensning av vurdert 

område i Figur 1 nedenfor. Det meste av området har vært fulldyrka hevdet 

jordbruksmark over lang tid, men den vestre delen ser ut til å ha vært brukt som 

frukt- eller bærhage tidligere, se Figur 2. En trerekke med alm, pil og bjørk 

avgrenser området mot sør og vest. 

Her presenteres resultatene fra de undersøkelser som BioFokus har utført 

vedrørende naturmangfold. Undersøkelsene omhandler områder spesielt viktige 

for bevaring av biologisk mangfold (viktige naturtyper) etter DN-håndbok 13 

(Direktoratet for Naturforvaltning 2007) med tilhørende oppdaterte faktaark 

(Miljødirektoratet 2015), levesteder for rødlistearter (rødlistekategorier iht. 

(Kålås et al. 2006), og forekomster av fremmedarter (Artsdatabanken 2018). 

Det er planlagt å bygge ca. 30 boenheter i rekke på området. Vi har i denne 

sammenheng ikke noen detaljert oversikt over tiltaket og har ikke gjort noen 

utfyllende vurdering av konsekvenser av tiltaket for naturverdier.  

 
Figur 1: Kart over det vurderte området i Klokkerstuveien 2 i Fredrikstad. Avgrenset med rød stiplet linje.  
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Figur 2. Viser historisk kart fra området fra 1952 hvor det fremgår at den vestre delen har vært brukt til 
frukt/bær dyrking i tidligere tider, mens det østre arealet ser ut til å være aktivt hevdet fulldyrka mark langt 
tilbake i tid.  

Resultater 
Det er ikke registrert viktige naturtyper i henhold til DN håndbok 13 sine kriterier 

og ei heller i henhold til Miljødirektoratets 2019 instruks for naturtypekartlegging 

etter NiN2 (Miljødirektoratet 2019). De store flate arealene er sterkt bearbeidet 

og har ingen seminaturlige engkvaliteter. Områdene har vært fulldyrket på den 

østlige delen og trolig også i senere år i vest. I sør grenser området til en rekke 

på ca. 20 trær av alm som trolig ble plantet rundt 1960. Det er uklart om det er 

vanlig norsk alm (Ulmus glabra) eller en annen almeart eller en foredlet variant. 

Trærne begynne å bli noe større og har kanskje vært beskjært tidligere. De 

begynner å bli dekket av lav og moser, men ingen spesielle arter ble registrert 

innenfor disse organismegruppene. På sikt, etter hvert som trærne blir eldre, vil 

de kunne få en større funksjon for mer spesielle lav, moser og insekter som er 

knyttet til gamle trær med rik bark og kanskje etter hvert hulheter og bark med 

spesielle kvaliteter. Per i dag vurderes imidlertid trærne som for unge til å 

avgrense de som en naturtypelokalitet. For øvrig mot sør og mot vest er det 

yngre trær av pil, ask og bjørk. Piletrærne og bjørkene er styvet. Eldre trær av 

pil finnes i hovedsak utenfor planområdet.  

Marksjiktet ser ut til å være høstet eller hvertfall slått i løpet av sommer/høst. 

Det er ganske fuktig vegetasjon med mye krypsoleie. På deler av enga er det i 

dag oppblomstring av kanadagullris, en fremmed art med høy trusselstatus, se 
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Figur 3. Denne har trolig spredt seg inn fra omkringliggende arealer som huser 

arten. Ut over funn av denne arten ble det ikke registrert fremmede arter. 

Kartleggingen ble utført midt i oktober så alle aktuelle arter som kunne finnes i 

området burde blitt observert om de fantes der. Små utgaver av kjempespringfrø 

kan imidlertid ha visnet ned så seint på høsten.   

Ingen rødlistearter er registrert bortsett fra ask og alm som begge er vurdert 

som sårbare (VU) på rødlisten. Området vurderes ikke å ha noen spesielt viktig 

funksjon for disse artene. Ask finnes kun med ett tre, mens det for alma sin del 

er noe uklart hvorvidt det er vanlig alm eller en variant. Området vurderes å ha 

begrenset funksjon for sjeldne og truete arter per i dag. Området ligger 

imidlertid i en region med høy biodiversitet fra naturens side med varme somre 

og produktive arealer. Blomstrende engarealer som dette vil opplagt ha en 

funksjon for en del arter av insekter som søker nektar og pollen og trærne som 

omkranser området kan ha en funksjon for spesialiserte insekter knyttet til alm, 

ask, bjørk og pil.  

 
Figur 3. Bildet er tatt omtrent fra midten av tomta mot sørøst. I forgrunnen tuer av kanadagullris i bakgrunnen 
rekken av almetrær.  
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Figur 4. Viser rekken med almetrær som utgjør deler av grensen til eiendommen mot sør.  

 
Figur 5. Bildet viser Oldenborgbekken som renner ca. 10 meter øst for Klokkerstuveien. 
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Diskusjon 

Vurdering av konsekvenser 

Kartleggingen har ikke avdekket særlig viktige biologiske kvaliteter og 

konsekvensene av å bygge ut dette området vurderes som liten til ingen negativ 

konsekvens. Det er imidlertid positivt om trerekken med alm inkluderes som et 

grøntstrukturelement i planene da disse trærne begynner å få en viss funksjon 

for enkelte organismegrupper. Det er trolig mulig å beskjære trærne for å unngå 

at de blir for høye. Siden området har forholdsvis fuktig grunn anbefales et 

treslag som ask ved ytterligere beplantning med trær. Ask egner seg også godt 

for styving og kan f. eks. være egnet mot diket i vest. Alternativt eik om man 

ønsker et større tuntre f. eks. Siden det her bygges på gammel kulturmark kan 

det vurderes å behandle en del av engarealet som slåtteeng hvor man på sikt får 

frem en blomsterrik eng som slås en gang om året, ca. mist i august. Et slikt 

tiltak ville være positivt for bl. a. pollinerende insekter.  

Naturmangfoldloven 

§ 8 i naturmangfoldloven om kunnskapsgrunnlaget vurderes som oppfylt i og 

med denne undersøkelsen som er gjennomført og dokumentert. § 9 om føre var 

utgår derfor. § 10 i naturmangfoldloven gjelder samlet belastning. Området som 

planlegges omregulert til boligformål har få registrerte viktige naturkvaliteter og 

en utbygging her vil i liten eller ingen grad føre til ytterligere tap av biomangfold 

i et område som allerede er svært hardt utnyttet til boliger, intensivt jordbruk, 

infrastruktur og industri. Med god planlegging, og en ikke for høy tetthet av 

bygninger, vil man innenfor prosjektets rammer potensielt også kunne øke 

arealet som har en funksjon for biologisk mangfold i fremtiden.  

Fremmede arter  

Når det gjelder spredning av fremmede arter til nærliggende arealer bør dette 

kunne unngås dersom anleggstrafikk og flytting av jordmasser ikke skjer utenfor 

planområdet. For å unngå spredning av fremmede arter inn i området, og som 

da også kan spre seg f. eks. til Oldenborgbekkens kantsoner må prosjektet 

forsikre seg om at kun rene masser brukes og at evt. fremmede arter fjernes før 

de blomstrer, setter frukt og sprer seg til omgivelsene. Kanadagullris står i dette 

tilfellet på verdifull matjord og denne jorda bør kunne brukes til det formålet 

andre steder eller som toppdekke på plenarealer og lignende som skal holdes 

nede innenfor planområdet. Det viktige er å påse at ikke massene kjøres bort og 

deponeres på steder hvor arten kan blomstre opp og spre seg til nye områder.  

Utdypende om behandling av fremmede arter generelt og kanadagullris spesielt 

I forbindelse med anleggsarbeidene må det gjøres tiltak for å unngå spredning 

av fremmede arter. I forbindelse med graving og masseflytting må jordmasser 

som trolig er infisert (som inneholder frø eller røtter) av fremmede arter 

behandles spesielt. Anbefalingene baseres i stor grad på Misfjord og Angel-

Petersen (2018). 
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Alle planter i kategori SE og HI bør graves opp med hele rotsystemet, og leveres 

til godkjent mottak/forbrenning. 

For kanadagullris omfattes følgende jordmasser av spesielle tiltak (Misfjord og 

Angel-Petersen 2018): 

• Jord ned til 0,5 m dybde i en radius på 1,5 rundt planter (nok med radius 

på 0,5 m om arbeidene gjøres sommerstid, og alle nye planter 

inkluderes). For tette bestander omfattes hele arealet, pluss tilleggsradius. 

• Topplaget (20 cm) i 2 meters radius rundt bør tas med. 

 

De aktuelle massene bør: 

• Gjenbrukes lokalt samme sted. Gjenbruk av masser samme sted omfattes 

ikke av aktsomhetsplikten i forskrift om fremmede organismer 

(Miljødirektoratet 2015, s. 133). For å unngå oppslag av skudd anbefales 

likevel en overdekning av rene masser på minimum 50 cm, og helst bruk 

av duk mellom infiserte masser og overdekkende masser. 

• Gjenbruk som toppmasse på arealer som brukes som plen, hvor klipping 

utføres jevnlig (så ofte som trengs for å holde planter korte og hindre 

frøsetting). 

• Gjenbruk dypt i fyllinger internt eller eksternt, f.eks. veifyllinger, støyvoller 

etc. Evt. duk i bunn, infiserte masser over, duk/tett membran over det, og 

minimum 0,5 m andre masser øverst. Uten bruk av duk over infiserte 

masser av kanadagullris gjelder overdekning med 3 m andre masser.  

Andre viktige hensyn i forbindelse med håndtering av infiserte masser er: 

• All mellomlagring av masser bør gjøres på tett dekke eller duk. 

• Rengjøring (minimum avbørsting) av maskiner og utstyr. 

• Under og i etterkant av arbeidene må en overvåke og ved bekjempe 

eventuell nyspredning til nærliggende områder (spesielt viktig for Neselva 

og andre verdifulle naturtyper i området). 

I forkant av prosjektoppstart bør området fortsettes og slås senest i utgangen av 

august for å hindre kanadagullris i å blomstre og sette frø. 

Faktaark for kanadagullris fra Misfjord og Angell-Petersen (2018) er vist i 

vedlegg 1. 
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