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FORORD 

Byggadministrasjon AS har fått oppdrag å planlegge omlegging av Fv167, Hamrevegen. I avtalen med 

Statens Vegvesen må det lages en plan for ytre miljø (YM-plan). Dette innebærer også en omhandling 

til rødlistearter og eventuelle svartelistearter i nærområdet. På oppdrag fra Byggeadministrasjon AS har 

Rådgivende Biologer AS kartlagt svartelistede og rødlistede karplanter ved vegavsnittet. 

 

Bergen, 25. oktober 2017 
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SAMMENDRAG 

Conrad Blanck 2017. 

 Omlegging av FV 167, Hamrevegen. Registrering av rødlistede og svartelistede arter. 

Rådgivende Biologer AS, rapport 2534, 7 sider, ISBN 978-82-8308-411-5. 

 

På oppdrag fra Byggeadministrasjonen AS har Rådgivende Biologer AS gjennomført en registrering av 

rødlistede og svartelistede arter ved vegavsnittet av FV 167 (Hamrevegen), som skal bli omlagt. 

Feltundersøkelsene ble gjennomført 08. oktober 2017. 

 

Det ble registrert flere platanlønn (svartelistet, SE) og en ask (rødlistet,VU) i undersøkelsesområdet. Det 

undersøkte området var lett tilgjengelig og det var bra lysforhold. Det er knyttet litt usikkerhet til 

feltundersøkelsene, siden tidspunktet var litt sent for noen karplantearter, men potensialet for ytterlige 

rødlistefunn vurderes som lite. 
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UNDERSØKELSESOMRÅDE 

Vegavsnittet som skal legges om er en del av Fv. 167 (Hamrevegen). Det ligger ved Hatlestad rett nord 

for Kalandsvatnet (figur 1). Området er sørvendt og skrår ned mot Kalandsvatnet. Tidligere har området 

rundt vegavsnittet blitt brukt som jorbruksareal. I øst starter undersøkelsesområdet ved husadressen 

Hamrevegen 29 og i vest slutter området ved bekken som renner ned fra Hatlestad terasse (figur 2). 

Undersøkelsesområdet ble definert som ca. 10 meter på hver side av vegen. 

 

 

Figur 1. Undersøkelsesområdet (svart sirkel) ligger ved Hatlestad, nord for Kalandsvatnet i Bergens 

bydel Fana. 

 

Figur 2. Området rundt vegavsnittet som ble undersøkt for rød- og svartelistede arter (rød, stiplet linje). 
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METODE OG DATAGRUNNLAG 

DATAGRUNNLAG 

Kartleggingen og vurderingene i rapporten baserer seg dels på foreliggende informasjon. Det er gjort 

søk for arter og naturtyper i det gjeldende området på Artsdatabankens Artskart 

(http://artskart.artsdatabanken.no) og på Miljødirektoratets Naturbase (http://kart.naturbase.no/). 

Bergen Kommune har utført naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13 (Moe 2002). Registreringene 

fra denne undersøkelsen er tilgjengelig i Naturbase. Det finnes ingen registrerte naturtyper i 

undersøkelsesområdet. I Artsdatabankens Artskart foreligger det et funn av mesterrot (NT - nær truet) 

fra 1913 ved Hamrevegen 29. 

 

FELTARBEID 

Befaringen av undersøkelsesområdet ved Hamrevegen (figur 2) ble utført av Conrad Blanck 08. oktober 

2017. Det var fint vær og bra lysforhold under befaringen. Undersøkelsesområdet ble gjennomsøkt for 

rødlistede arter jf. Henriksen & Hilmo (2015) og svartlistede arter jf. Gederaas mfl. (2012).  

  

http://artskart.artsdatabanken.no/
http://kart.naturbase.no/
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RESULTAT 

Det undersøkte området omfatter veg, vegkant med plen og dyrka mark. Ved siden av typisk vegkant- 

og plenvegetasjon ble det registrert to relevante plantearter (tabell 1, figur 5). Under befaringen ble 

mesterrot (NT) ikke gjenfunnet. 

 

RØDLISTEDE ARTER 

Det ble det funnet et eksemplar av ask (figur 3). Ask blir vurdert som sårbar (VU) på norsk rødliste for 

arter (Henriksen & Hilmo), fordi den er rammet av en nylig etablert sykdom, askeskuddsyke, som 

allerede har redusert bestanden i Norge betydelig (Solheim & Timmermann 2012). Soppsykdommen 

karakteriseres ved at den angriper nye skudd. Den registrerte asken hadde askeskuddsyke. 

 

  

Figur 3. Venstre: En ung ask. Høyre: Ask med manglende blader på grunn av askeskuddsyken. 

SVARTELISTEDE ARTER 

Det var flere eksemplarer av platanlønn (figur 4) i undersøkelsesområdet. Platanlønn er svartelistet og 

vurdert å ha en svært høy risiko (SE, jfr. Gederaas) for det norske artsmangfoldet. Dette er grunnet i 

artens effektive spredningsevne, som kan føre til fortrenging av lokal vegetasjon (Fremstad 2006). 

 

  

Figur 4. Venstre: Flere platanlønn står langs Hamrevegen. Høyre: Bladene til platanlønn er lett 

gjenkjennelige.  
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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/svarteliste 

Ask Fraxinus excelsior VU; sårbar 

Platanlønn Acer pseudoplatanus SE; svært høy risiko 

 

 

Figur 5. Kart over funn av rødlistede og svartelistede arter i undersøkelsesområdet ved Hamrevegen. 

USIKKERHET 

Det er knyttet litt usikkerhet til feltundersøkelsene. Området var lett tilgjengelig, men tidspunktet var 

litt sent for noen karplanter. Mindre og ettårige rødlistede karplanter kan ha blitt oversett dersom de er 

visne og ikke identifiserbare. Potensiale for ytterligere funn av rødlistede arter blir imidlertid vurdert 

som liten, siden det aktuelle området består av veg, vegkant og dyrka mark. 

 

AVBØTENDE TILTAK 

Det bør tilstrebes å hindre videre spredning av platanlønn. Det er risikofylt å rydde platanlønn på høsten 

når frøene er modne. Ved skjøtsel av grøntanlegg kan arten lett bli spredd videre (Statens vegvesen 

2008). Rydning burde gjøres utenom artens modningstid, men helst før, siden frøene overvintrer oppe 

på bakken, hvor de spirer om våren (Fremstad & Elven 1996). Platanlønn danner ikke varig frøbank 

(Grime mfl. 1988). Det er derfor ikke nødvendig å behandle jordmassene før omplassering etter rydding. 
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