
 
 

 

1 (9) 

Sw e co 

Jernbaneveien 5-7 

 

NO-1400 Ski, Norge 

Telefon +47 64 91 45 50 

  

www.sweco.no 

 

Swe co  No rg e  AS 

 967032271 

Hovedkontor: Oslo 

 

 

 

 

 

I n geb or g  Aus t r en g  

 

 

  

Mobil +47 926 19 369 

ingeborg.austreng@sweco.no 

 

 

AI \\nospgfs001\oppdrag\211\40136001 fredrikstad kommune forta  trolldalen_tangen regulering\08 rapporter\02 notater\vurdering av forekomst av svensk 
bjørnebær.docx 

 

   

NOTAT 

KUNDE / PROSJEKT 

Fredrikstad kommune 

Fredrikstad kommune - Fortau, Trolldalen-Tangen, 

regulering - Detaljreguleringsplan for fortau  

PROSJEKTLEDER 

May Lund Bjerk 

DATO 

10.10.2019 

PROSJEKTNUMMER 

10202036 

OPPRETTET AV 

Ingeborg Austreng 

REV. DATO 

 

  

Vurdering av registrert forekomst av svensk bjørnebær (Rubus gothicus) 

Bakgrunn 

Detaljreguleringsplan for fortau langs Trolldalen – Tangen har vært på offentlig ettersyn, og i sin 

uttalelse av 9.9.19 har Fylkesmannen i Oslo og Viken vist til registrert forekomst  av svensk 

bjørnebær (Rubus Gothicus) i artskart. De ber om at forekomsten som er i konflikt med regulert 

fortau langs Trolldalen blir nærmere undersøkt før reguleringsplanen vedtas.  

Bjørnebær 

Bjørnebærslekta (Rubus) tilhører rosefamilien og består av en rekke busker og noen urter. 

Slekta er taksonomisk utfordrende fordi mange taksa er apomiktiske, og danner frø uten 

befruktning. Det oppstår derfor raser som evolverer uavhengig av hverandre, og det er 

hundrevis av småarter innenfor denne slekta. Ifølge professor emeritus ved Norges miljø- og 

biovitenskapelige universitet Kåre Arnstein Lye (pers.med.), er artsinndelingen for bjørnebær 

ikke ferdig, og den må gjøres ved hjelp av DNA.  Lye mener derfor det er en rekke feil i 

inndelingen og beskrivelsen i bl.a. Lids flora.  

Tidligere registrering 

I Artsdatabankens artskart er det to registreringer av ulike bjørnebærarter på samme sted. Det 

er både registrert svensk bjørnebær (Rubus Gothicus) og hasselbjørnebær (Rubus Wahlbergii).  

Svensk bjørnebær er vurdert som sterkt truet (EN) i Norsk rødliste for arter fra 2015. Det er 
ifølge Artsdatabanken kun registrert ca. 200 individer av denne arten i Norge, og da vurderingen 
av rødlistestatus ble utført var den kun kjent fra seks ulike lokaliteter. Per 9.10.2019 er det 
oppgitt 11 registreringer av denne arten i Norge. Den er vurdert som truet på grunn av det lave 
individtallet. Det oppgis i rødlistevurderingen  at det kan være et visst mørketall, dvs. at ikke alle 
populasjoner er riktig kartlagt og bestemt. Populasjonsutviklingen i Norge er ukjent. Svensk 
bjørnebær er vanlig i Danmark, Sør-Sverige og Mellom-Europa. Forekomstene i Norge er på 
Onsøy, Kråkerøy, Hvaler og i Larvik.  
 
Det er også registrert funn av hasselbjørnebær på samme lokalitet. Denne er gitt status 
livskraftig (LC) i vurderingene gjort i forbindelse med Norsk rødliste.  
 
Funnene er gjort av Kåre Arnstein Lye. Lye har publisert flere artikler i bl.a. Blyttia om ulike 
bjørnebærarter og deres karakteristika. Seks av registreringene av svensk bjørnebær i Artskart 
er gjort av Lye. Funn og artsbestemmelse anses derfor som svært sikre så lenge en forholder 
seg til gjeldende artsinndeling.  
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Figur 1 Alle funn av svensk bjørnebær (Rubus gothicus) som er registrert i Artskart. Kilde Artsdatabanken 
9.10.19. 

 

Funnene på det angitte stedet er i Artsdatabanken gitt med 20m koordinatpresisjon.  

 

Figur 2 Registrert funn av svensk bjørnebær (Rubus gothicus) og hasselbjørnebær (Rubus wahlbergii) på 
samme lokalitet 
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Befaring 

Befaringen ble foretatt 26.9.2019. Det var sol og vindstille. Hele strekket av Trolldalen-Tangen 

fra krysset der veien tar ut til småbåthavna og til parkeringsplassen der veien tar av til 

Tyttebærtangen ble undersøkt for bjørnebærforekomster av naturforvalter Ingeborg Austreng.  

Funn 

Det ble funnet en forekomst av bjørnebær innenfor 20 meters radius til den avmerkede 

forekomsten i Artskart. Forekomsten var imidlertid på nordvestsiden av veien syd for Trolldalen 

43 og 45, mens prikken som er tegnet inn i Artskart er på sydøstsiden av veien.  

 

Figur 3 Avgrenset forekomst av bjørnebær langs Trolldalen/Tangen. Avgrensningen ble foretatt på 
befaring 26.9.19 

Forekomsten ble avgrenset på stedet (figur3), det ble tatt bilder og plantemateriale ble samlet 

inn for bestemmelse. Bestemmelse ble foretatt av Ingeborg Austreng. Ifølge Kåre Arnstein Lye 

(pers.med. telefon 27.9.19) er det svært vanskelig å bestemme artene så sent på året, fordi det 

da er få blomster og eksakt artsbestemmelse er avhengig av alle plantedeler. Ut fra tilgjengelig 

plantemateriale og litteratur (Lids flora og Gyldendals store nordiske flora) ble plantedelene 

vurdert å komme fra to ulike arter, sannsynligvis svensk bjørnebær og hasselbjørnebær. 

Ettersom det er uklare artsinndelinger innenfor rubusslekten og materialet var begrenset, kan 

det ikke slås sikkert fast at det er snakk om disse to artene. For sikker bestemmelse bør det 

foretas en vurdering av en botaniker med spesiell kompetanse i juli. Artsbestemmelsen fra 2016 

anses imidlertid som sikker, og funnene fra befaringen verifiserer trolig forekomsten. 
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Figur 4 Del av bjørnebærforekomst nedenfor Trolldalen 45 

  

Figur 5 Årsskudd fra bjørnebær, fotografert mellom Trolldalen 45 og 43 
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Figur 6 Endesmåblad fra to ulike individer på lokaliteten nedenfor Trolldalen 45 og 43. Det antas at 
eksemplaret til venstre (1) er hasselbjørnebær (Rubus wahlbergii), mens eksemplaret til høyre (2) er 
svensk bjørnebær (Rubus gothicus).  

I tillegg til den registrerte forekomsten i Artskart (figur 2) ble det funnet ytterligere en forekomst 
med bjørnebær langs Tangen (figur 7). Plantemateriale fra denne forekomsten ble bestemt til 
sannsynligvis å være hasselbjørnebær. Det bør likevel gjennomføres en befaring av botaniker 
med spesiell kompetanse på rubus der hele forekomsten undersøkes slik at en får slått fast om 
også denne forekomsten består av mer enn en art.  
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Figur 7 Forekomst av bjørnebær lengre ned langs Trolldalen/Tangen 

 

Reguleringsplan og forekomst av svensk bjørnebær 

 
Hensikten med detaljreguleringsplan for fortau Trolldalen - Tangen er å ivareta 
fremkommelighet og trafikksikkerhet for myke trafikanter som ferdes langs strekningen. Dette 
gjøres ved å regulere kjørevei med ensidig fortau langs Trolldalen-Tangen, samt tilpasninger til 
gjeldende reguleringsplaner i Trolldalen og ytterst på Tangen. Fortauet er planlagt på 
nordvestsiden av veien.  
 
Man har i planarbeidet tatt utgangspunkt i at forekomsten av svensk bjørnebær er på syd-
østsiden av eksisterende vei, og har i planforslaget lagt inn et bestemmelsesområde med krav 
om nærmere undersøkelser, overvåkning og klargjøring av virkninger (# 6). Det er lagt inn en 
bestemmelse 8.2. som sier at «Areal innenfor bestemmelsesområde # 6 skal kartlegges for 
forekomst av Svenske bjørnebær (Rubus gothicus) av fagkyndig, før anleggsarbeidet kan 
igangsettes».   
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Figur 8 Utsnitt fra reguleringsplan fortau Trolldalen - Tangen 

 
 
Størstedelen av den verifiserte forekomsten av svensk bjørnebær ligger utenfor 
bestemmelsesområdet, og både denne forekomsten og den andre bjørnebærforekomsten ligger 
i områder som er foreslått regulert til fortau. Det er bratte bergvegger på begge sider av 
eksisterende veg, og det er oppgitt at det vil være vanskelig å flytte vei eller fortau på en måte 
som ikke krever svært store inngrep i knausen sydøst for veilegemet.  
 

Faglig anbefaling. 

Svensk bjørnebær er sterkt truet (EN) og det er registrert få forekomster av arten. Det er derfor 
viktig at den enkelte forekomst ivaretas og bevares. Dersom det ikke er mulig å ta hensyn til 
forekomsten av svensk bjørnebær i utformingen av fortauet, anbefales det at det gjennomføres 
avbøtende tiltak for å ivareta plantemateriale fra denne forekomsten. Ifølge Kåre Arnstein Lye 
bør det være mulig å flytte denne arten, ettersom den roter seg lett. Flytting av plantemateriale 
foreslås derfor som et avbøtende tiltak.  
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I Artsdatabankens beskrivelse av svensk bjørnebær står det at arten vokser i kantsoner og litt 
inn i skog, uten spesielle preferanser. De to forekomstene av bjørnebær som ble funnet på 
befaringen var begge sydvendte og i skrånende bergvegg som kan magasinere varme. 
Lokalitetene kan beskrives som solrike og lune. En lokalitet for eventuell flytting bør ha 
tilsvarende kvaliteter.  
 
Det anbefales at det er en botaniker med kjennskap til rubusartene tilstede ved eventuell 
flytting, slik at man sikrer at det flyttes plantemateriale fra riktig bjørnebærart. Det bør også tas 
stiklinger som oppformeres til nye individer som kan plantes ut. Da har man har flere unge 
individer som kan etableres dersom det ikke er mulig å etablere en ny forekomst umiddelbart 
eller den første flyttingen slår feil.  
 
Dersom en velger flytting som avbøtende tiltak bør krav om dette innarbeides i 
reguleringsbestemmelsene.  

Kilder 
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Nettsteder 

Artsdatabanken Artskart: https://artskart.artsdatabanken.no 
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Vedlegg 

Kart med inntegnede forekomster, samt data fra Naturbase og Artskart 
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Vedlegg 1: Kart med kartlagte forekomster av bjørnebær markert i rødt. Forekomst fra 

Artskart markert med grå prikk. Naturtypedata og fremmede arter er hentet fra Naturbase 

og Artskart 

 


