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FORORD 

Constrada AS har fått i oppdrag å utarbeide reguleringsplan for utvidelse av Sandslikrysset i Bergen 

kommune. Intensjonen med planen er å regulere et fremtidig to-planskryss etter et krav fra Statens 
vegvesen for å sikre fremkommelighet på Flyplassvegen og kapasitet til nye utbyggingsområder på 

Sandsli. Reguleringsplanen vil kunne gi mulighet for å opparbeide en midlertidig kryssløsning (filterfelt) 

for å løse trafikale problemer på kort sikt ved realisering av 1. byggetrinn for Statoilbygget på Sandsli.  
På oppdrag fra Constrada AS har Rådgivende Biologer AS registrert svartelistede og rødlistede 

karplanter i planområdet. 

 

Bergen, 29. juni 2017 
 

INNHOLD 

Forord.................................................................................................................................................4 
Sammendrag .......................................................................................................................................5 
Områdebeskrivelse .............................................................................................................................6 
Metode og datagrunnlag ......................................................................................................................7 
Resultat ..............................................................................................................................................8 
Usikkerhet ........................................................................................................................................ 11 
Referanser ........................................................................................................................................ 11 
 

 
 

 

  



Rådgivende Biologer AS 5 Rapport 2475 

SAMMENDRAG 

C. Blanck & L. Eilertsen 2017. 

 Sandslikrysset, Bergen kommune. Registrering av rødlistede og svartelistede arter. Rådgivende 
Biologer AS, rapport 2475, 91 sider, ISBN 978-82-8308-385-9. 

 

På oppdrag fra Constrada AS har Rådgivende Biologer AS gjennomført en registrering av rødlistede og 
svartlistede karplantearter innenfor planområdet for utvidelsen av Sandslikrysset i Bergen kommune. 

Rapporten er i hovedsak basert på feltundersøkelser den 23. juni 2017. 

 

Det ble registrert fem svartlistede arter (Bulkemispel, Parkslirekne, Hagelupin, Platanlønn, Sitkagran) 
med varierende utbredelse og en rødlistet art; Ask (VU). Det undersøkte området var lett tilgjengelig og 

det er knyttet lite usikkerhet til feltundersøkelsene.  

  



Rådgivende Biologer AS 6 Rapport 2475 

OMRÅDEBESKRIVELSE 

Sandslikrysset ligger i Flyplassvegen, en 4-felts motorvei mellom Bergen sentrum og flyplassen på 

Flesland. I det aktuelle området går Flyplassvegen i øst-vest retning, mens Sandslivegen går nordover 
fra Sandslikrysset (figur 1). Nord for Flyplassvegen er det bolig- og industriområde. Sør for vegen er 

det mest landbruksområder, men også noe industri og boligområder. 

 

 

Figur 1. Undersøkelsesområde (grå linje) for utvidelse av Sandslikrysset. 
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

Undersøkelsesområdet (figur 2) rundt Sandslikrysset ble befart 23. juni 2017 av Linn Eilertsen og 

Conrad Blanck. Tidspunktet var gunstig for de fleste karplanter. Arealet ble gjennomsøkt for rødlistede 
arter jf. Henriksen & Hilmo (2015) og svartlistede arter jf. Gederaas mfl. (2012).  

 

Rådgivende Biologer AS har tidligere utarbeidet en verdivurdering for naturmangfold i dette området 
(Eilertsen mfl. 2012). Det ble da ikke registrert verdifulle naturtyper. Det er ingen registrerte rødlistede 

eller svartlistede arter i artsdatabankens kart for området (http://artskart.artsdatabanken.no). 

 

 
Figur 2. Undersøkelsesområde (rød linje) i planområdet ved Sandslikrysset 

 

  

http://artskart.artsdatabanken.no/
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RESULTAT 

Det undersøkte området omfatter veg, boliger og næringsarealer og dette bærer vegetasjonen preg av. 

Ved siden av typisk veikantflora, noe gråor-heggeskog og gjødsla beitemark, fantes en god del 
hageplanter som har spredd seg ut fra hageanlegg (figur 5, tabell 1). Noen av disse hageplantene er 

registrert i «Norsk svarteliste over fremmede arter i Norge» (Gederaas mfl. 2012). Platanlønn (figur 3) 

ble funnet i hele det undersøkte området, delvis i større klynger. Det var en forekomst av hagelupin 
(figur 4) nær innkjørselen til Kiwi. Ved bekkedraget sør for Flyplassvegen ble det registrert en stor 

klynge med parkslirekne (figur 4). Sitkagran, som finnes over hele Vestlandet, ble også observert. Den 

rødlistede hageplanten bulkemispel er en vektor for sykdommen pærebrann og ble funnet flere stedet 

innenfor planområdet. I planområdet, særlig i sørøstdelen, stod det flere eksemplarer av ask (Figur 3). 
Ask blir vurdert som sårbar (VU) på Norsk rødliste for arter (Henriksen & Hilmo 2015), fordi den er 

rammet av en nylig etablert sykdom, askeskuddsyke, som allerede har redusert bestanden betydelig. 

Noen av de observerte askene virket rammet av denne sykdommen.  

  

  
Figur 3. Venstre: Ung ask, rødlistet. Høyre: Platanlønn, svartelistet.  

 

Tabell 1. Registrerte rødlistede og svartelistede arter ved befaring og deres status jf. Henriksen & Hilmo 

(2015) eller Gederaas mfl. (2012).  

Art Vitenskapelig navn Status på rødliste eller svarteliste 

Ask Fraxinus excelsior VU; sårbar 

Bulkemispel Cotoneaster bullatus SE; svært høy risiko 
Parkslirekne Fallopia japonica SE; svært høy risiko 

Hagelupin Lupinus polyphyllus SE; svært høy risiko 

Platanlønn Acer pseudoplatanus SE; svært høy risiko 

Sitkagran Picea sitchensis SE; svært høy risiko 
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Figur 4. Venstre: Hagelupin, svartelistet. Høyre: Parkslirekne, svartelistet.  
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Figur 5. Kart over funn av svartelistede og rødlistede arter ved Sandslikrysset.  
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USIKKERHET 

Det er knyttet lite usikkerhet til feltundersøkelsene. Det meste av området var lett tilgjengelig. Basert på 

forholdene i området, med store tekniske inngrep og vegetasjon preget av høyt innslag av svartelistede 
arter, er det lite sannsynlig at det finnes flere rødlistede arter i området. Enkelte unge eksemplarer av 

ask (VU) kan ha vært oversett.  
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