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FORORD 

Vestlandske Boligbyggelag ønsker å regulere et bebygd område i Fyllingsdalen for å kunne etablere et 

boligprosjekt. SE Arkitektur AS har blitt engasjert til detaljregulering av området og Rådgivende 

Biologer AS har blitt bedt om å utarbeide en verdivurdering av plan- og influensområdet i henhold til 

Naturmangfoldloven. I tillegg til verdivurdering innehar denne rapporten et kapittel med innspill til 

behandlingen av fremmedarter i anleggsfasen, med mål om å unngå unødvendig spredning av disse. 

 

Conrad J. Blanck er M. Sc. i landskapsøkologi og rapporten tar utgangspunkt i muntlige og skriftlige 

kilder. 

 

Rådgivende Biologer AS takker Birgitte Norheim ved SE Arkitektur AS for oppdraget.  

 

Bergen, 21. desember 2018 
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SAMMENDRAG 

Blanck, C. J. 2017. Planlagt boligprosjekt ved Jonstadveien i Fyllingsdalen, Bergen. Verdivurdering 

av naturmangfold. Rådgivende Biologer AS, rapport 2781, 17 sider, ISBN 978-82-8308-565-5 

 

TILTAKET 

Det er planer om et boligprosjekt med ca. 150 leiligheter i Fyllingsdalen. Byggeformålet bolig er på ca. 

21,9 daa. Planområdet er i hovedsak er tilknyttet Øvre fyllingsveien, Jonstadveien og Vestlundveien. I 

sør består planområdet i dag av boligbebyggelse og en skogkledd kolle, mens det i nord er kombinert 

bolig- og næring. 

 

VIKTIGE NATURTYPER 

Det finnes ingen registrerte naturtyper innenfor planområdet fra før og det finnes generelt lite naturlig 

vegetasjon som ikke er påvirket innenfor planavgrensningen. Det vurderes derfor med noe usikkerhet, 

at ikke finnes naturtyper i innenfor planavgrensningen og at fagtemaet viktige naturtyper er uten 

betydning. 

• Fagtema viktige naturtyper er uten betydning 

 

ØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER FOR ARTER 

Det finnes få registreringer av arter innenfor planavgrensningen i Artsdatabankens Artskart. Ingen av 

disse registreringene er av rødlistearter. Siden nesten utelukkende all natur i planområdet er påvirket, 

vurderes det også, at det er lav sannsynlighet for funn av rødlistearter her. 

 

Det finnes en gjengroingsskog med en del hassel innenfor planavgrensningen. Dette er er et mulig 

funksjonsområde for flere vanlige og vidt utbredte arter. 

• Fagtema økologiske funksjonsområder for arter har noe verdi 

 

OPPSUMMERING AV VERDIER 

Deler av området har noe verdi som funksjonsområde for vanlige og vidt utbredte arter. 

 

Tema Grunnlag for vurdering Verdi 

Viktige naturtyper Ingen naturtyper registrert innenfor planavgrensningen. Veldig 

lite sannsynlighet for naturtyper. 
Uten betydning 

Økologiske 

funksjonsområder for 

arter 

Gjengroingsskog med hassel som gir vinternæring for flere 

vanlige og vidt utbredte arter. Noe verdi 

 

USIKKERHET 

Verdivurderingen er basert på eksisterende informasjon. Det var i større grad mulig å få en oversikt over 

verdifulle naturtyper og artsforekomster i tiltaks- og influensområdet. Kunnskapsgrunnlaget anses som 

middels til godt. 
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METODE 

DATAINNSAMLING / KUNNSKAPSGRUNNLAG 

Denne verdivurderingen baserer seg på foreliggende informasjon fra litteratur og databaser. Det er 

sammenstilt resultater fra foreliggende litteratur, gjort søk i nasjonale databaser og tatt kontakt med 

forvaltning. 

 

Bergen kommune gjennomførte naturtypekartlegging etter DN Håndbok 13 i 2000 (Bergen kommune 

2002). Resultatene av dette arbeidet ligger inne på Miljødirektoratets Naturbase (www.naturbase.no). 

Det er ikke registrert naturtyper innenfor planområdet. Noen artsregistreringer fra området foreligger i 

Artsdatabanken sitt artskart (http://www.artskart.no/). Området blir heller ikke omtalt å ha noe funksjon 

for vilt i kommunens viltrapport (Mikkelsen & Søyland 2017). 

 

Datagrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 8 vurderes samlet som middels/godt: 3 (jf. tabell 1). 

Tabell 1. Vurdering av kvalitet på grunnlagsdata 

(etter Brodtkorb & Selboe 2007). 

Klasse Beskrivelse 

0 Ingen data 

1 Mangelfullt datagrunnlag 

2 Middels datagrunnlag 

3 Godt datagrunnlag 

 

VERDIVURDERING 

Denne rapporten følger Statens vegvesens håndbok V712 (2018) og er bygget opp etter en standard 

metode der en først vurderer verdien til lokaliteter innen fagtemaet naturmangfold. Håndboken 

beskriver også hvordan man skal vurdere grad av påvirkning og sammenstille verdi og påvirkning for å 

få konsekvens. Fremgangsmåten er utviklet for å gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer 

objektive, lettere å forstå og mer sammenlignbare. Foreliggende rapport er ment å ha fokus på de 

naturfaglige verdiene. Dette skal gi grunnlag for valg av konsept i den videre planprosess. Denne 

rapporten omfatter kun vurdering av verdi, ikke påvirkning og konsekvens.  

 

I håndbok V712 benyttes ordet delområder om avgrensete lokaliteter innen de ulike fagtema. Vi har 

valgt å benytte ordet lokaliteter. Dette er gjort for å unngå forvirring dersom en ser behov for å vurdere 

tiltak i ulike delområder separat. En lokalitet er et enhetlig område, som f.eks. en avgrenset naturtype 

eller et funksjonsområde for en art. 

 

VURDERING AV VERDI 

Verdi er et mål på hvor stor betydning en registrering har i et nasjonalt perspektiv. Verdivurderingen 

blir vurdert etter en femdelt skala fra "uten betydning" til "svært stor" verdi (tabell 2).  

 

Naturmangfold 

Fagtema naturmangfold omhandler naturmangfold tilknyttet marine (sjøvann og brakkvann), limniske 

(ferskvann) og terrestriske (land) system, inkludert livsvilkår tilknyttet disse.  

 

Naturmangfold er totalt delt inn i fem undernivå og i denne rapporten har vi har valgt å vurdere 

undernivåene viktige naturtyper og økologiske funksjonsområder for arter (tabell 2).  

 

http://www.naturbase.no/
http://www.artskart.no/
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Viktige naturtyper omfatter naturtyper kartlagt etter Natur i Norge (NiN, Halvorsen mfl. 2016) og DN-

håndbok 13, 15 og 19 (Direktoratet for naturforvaltning 2000, 2007a, 2007b), som omfatter henholdsvis 

land, ferskvann og sjø. Registrerte naturtyper blir videre vurdert etter Norsk rødliste for naturtyper 

(https://artsdatabanken.no/rodlistefornaturtyper). Økologiske funksjonsområder for arter omfatter 

funksjonsområder for arter registrert i Norsk rødliste for arter (Henriksen & Hilmo 2015) og globale 

rødlister, samt ansvarsarter og verdifulle vassdrag/bestander av ferskvannsfisk etter NVE rapport 

49/2013 (Sørensen 2013). 

Tabell 2. Kriterier for verdisetting av naturmangfold. 

Fagtema 
Uten 

betydning 
Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

Viktige 

naturtyper 

DN-håndbok 

13,15,19 

Artsdatabankens 
rødliste for 

naturtyper 2018 

 

Lokaliteter med verdi 

C.  

Lokaliteter med verdi C til 

B. 

Lokaliteter med verdi B 

til A. 

Lokaliteter med verdi A. 

 

Økologiske 

funksjons-

områder for 

arter 

Henriksen & 

Hilmo 2015 
Sørensen 2013 

 

Områder med 

funksjoner for vanlige 
arter og vidt utbredte 

NT arter. 
Vassdrag/bestander av 

"liten verdi". 

Funksjonsområder som er 

lokalt til regionalt viktige, 
og for NT arter, fredete 

arter utenfor rødliste og 

spesielt hensynskrevende 
arter. Vassdrag/bestander 

av "middels verdi" og 
vassdrag med forekomst 

av ål. 

Funksjonsområder som er 

regionalt viktige, og for 
VU arter, NT-arter som er 

norske 

ansvarsarter/globalt 
rødlistet. 

Vassdrag/bestander av 
"stor verdi" og viktige 

vassdrag for ål. 

Funksjonsområder som er 
nasjonalt/internasjonalt 

viktige, og for CR arter, 

EN/VU arter som er norske 
ansvarsarter/globalt rødlistet. 

Vassdrag/bestander av "svært 
stor verdi". 

 

AVGRENSNING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 

Tiltaksområdet er definert som området som avgrenser selve tiltaket/inngrepet. Dette omfatter tomtene 

Gnr/Bnr 25/196, 25/274, 25/275, 25/197, 25/198 og 25/199. 

 

Influensområdet omfatter de tilstøtende områder der tiltaket vil kunne ha en effekt. Når det gjelder 

biologisk mangfold, vil områdene som blir påvirket variere både geografisk og i forhold til topografi og 

hvilke arter som forekommer. For vegetasjon vurderes influensområdet å være 20 meter fra tekniske 

inngrep, mens det for de mest arealkrevende fugleartene vurderes å være vesentlig mer, grunnet 

forstyrrelser i anleggsperioden. 

 

Vurdert influensområde er kartfestet i figur 1. 

C B A 

https://artsdatabanken.no/rodlistefornaturtyper
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Figur 1. Vurdert influensområde for naturmangfold ved Jonstadveien. 
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PLANLAGT BOLIGPROSJEKT VED JONSTADVEIEN 

Det er planer om et boligprosjekt med ca. 150 boliger. Planområdet totalt er på ca. 39,2 daa og ligger i 

stigende terreng, som fremstår som delt i en øvre og nedre del. Øvre del ved Jonstadvegen er preget av 

et større industribygg. Eiendommene disponeres av et bilverksted og noe småhusbebyggelse med to 

mindre eneboliger. Sentralt ligger det to boligbygninger, som har vært del av et gårdstun, og en eldre 

allé. Planområdet i sør er regulert til bensinstasjon, men er i dag ikke utbygget og det finnes en 

skogkledd kolle her. 

 

Området for bebyggelse til bolig / dagligvare utgjør ca. 21,9 daa. Boligene planlegges etablert rundt 

flere felles tun, som skal ligge terrengtilpasset i samspill med landskapsstrukturen (figur 2). 

 

  

Figur 2. Avsatt planområde mellom Jonstadveien og Øvre Fyllingsveien i Fyllingsdalen (t.v.). Boliger 

planlegges etablert i flere tun som skal ligge terrengtilpasset (t.h.). Kilde: Planinitiativ utarbeidet av SE 

arkitektur AS. 



 

Rådgivende Biologer AS 9 Rapport 2781 

OMRÅDEBESKRIVELSE 

Tomtene som planlegges detaljregulert ligger i Fyllingsdalen, som er en bydel i Bergen (figur 3). 

Fyllingsdalen ligger mellom Damsgårdfjellet og Gravdalsfjellet i øst og Løvstakken i vest og er godt 

tilknyttet til Bergen sentrum via Løvstakktunnellen og Puddefjordsbroen. 

 

Planområdet er i hovedsak er tilknyttet Øvre Fyllingsveien, Jonstadveien og Vestlundveien. 

 

 

Figur 3. Planområdets beliggenhet i Bergen kommune (rød sirkel). 

 

NATURGRUNNLAGET 

Berggrunnen i planområdet består i sin helhet av granittisk gneis. Dette er en lys bergart med mye kvarts, 

et surt og hardt mineral som forvitrer langsomt og frigir ingen plantenæringsstoffer. Foreliggende 

berggrunn gir da bare grunnlag for fattig vegetasjon. Løsmassene i plan- og influensområdet består 

hovedsakelig av morenemateriale. Et lite areal i vest består av et veldig tynt lag med løsmasser med over 

50% bart fjell (figur 4). 

 

Klimaet i Fyllingsdalen er preget av relativt høy årsnedbør, milde vintrer og kjølige somrer. Årsnedbøren 

i området er i gjennomsnitt 2250 mm (1961-1990, Florida, http://eklima.met.no). Sommertemperaturen 

ligger i snitt på 14,3°C i juli (1961-1990, Florida, http://eklima.met.no). Januar er den kaldeste måneden 

med en middeltemperatur på 1,3°C, og middeltemperaturen i løpet av et år ligger på 7,6 °C. Klimaet er 

i stor grad styrende for både vegetasjonen og dyrelivet og varierer mye både fra sør til nord og fra vest 

til øst i Norge. Denne variasjonen er avgjørende for inndelingen i vegetasjonssoner og 

vegetasjonsseksjoner. Fyllingsdalen ligger i den boreonemorale vegetasjonssonen (Moen 1998), som 

danner en overgang mellom den nemorale sonen og de typiske barskogsområdene. Edelløvskoger 

dominerer i solvendte lier med godt jordsmonn. Bjørke-, gråor- eller barskoger dominerer i resten av 

skoglandskapet. 

 

Vegetasjonssoner gjenspeiler hovedsakelig forskjell i temperatur, spesielt sommertemperatur, mens 

vegetasjonsseksjoner henger sammen med oseanitet, der fuktighet og vintertemperatur er de viktigste 

klimafaktorene. Influensområdet ligger innenfor sterkt oseanisk vegetasjonsseksjon, humid 

underseksjon (O3h), en seksjon som blir karakterisert av vestlige vegetasjonstyper (Moen 1998). 

http://eklima.met.no/
http://eklima.met.no/
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Figur 4. Løsmassekart over planområdet (rød stiplet linje) og influensområdet (blå stiplet linje). 

Løsmassene er hovedsakelig morenemateriale (grønne flater) med litt innslag av bart fjell (rosa flater). 

Kilde: http://geo.ngu.no/kart/arealis/ 

GENERELLE TREKK I PLANOMRÅDET 

I Fyllingsdalen har det vært mye jordbruk tidligere, tross næringsfattige grunnforhold. På 1960-tallet ble 

mye av jordbrukslandet lagt ut til boligfelt og mange utbygginger har blitt gjennomført i Fyllingsdalen 

siden da. Planområdet er ikke noe unntak på flyfoto fra 1951 og 2016 kan man se hvor mye som har 

forandret seg de siste 65 årene (figur 5). 

 

I NIBIOs arealressurskart (https://kilden.nibio.no) er den største delen av planområdet registrert som 

bebygd. Det er en skogkledd kolle i sør som består av skog med særs høg bonitet. Arealet mellom Øvre 

Fyllingsvegen og Fyllingsdalen er registrert som åpen jorddekt fastmark (figur 7). 

 

Planområdet omfatter i dag veg, boliger og næringsarealer og dette bærer vegetasjonen preg av. Ved 

siden av typisk veikantflora, finnes det en del hageplanter som har spredd seg ut fra hageanlegg. Noen 

av disse hageplantene er registrert i Artsdatabankens Fremmedartsliste 2018 

(https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018).  

 

I Artsdatabankens Artskart (https://artskart.artsdatabanken.no) er det registrert bulkemispel (Svært høy 

risiko, SE) flere steder langs Vestlundveien og Jonstadveien. Bulkemispel har tidligere vært en svært 

populær hagebusk før utplanting ble forbudt etter arten ble påvist å være bærer av plantesykdommen 

pærebrann i 1986. Planten spres via fugler, som spiser de kjøttfulle og runde bærene på høsten. 

Bulkemispel har spredd seg kraftig ut i norsk natur de siste 30 årene og utkonkurrerer andre stedegne 

arter (Grundt 2012). 

 

http://geo.ngu.no/kart/arealis/
https://kilden.nibio.no/
https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018
https://artskart.artsdatabanken.no/
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Skogen sør for bilverkstedet er en gjengroingsskog etter opphør av gårdsbruk på 1960-tallet. Via Google 

Street View kan man se at det finnes et større innslag av fremmedarten platanlønn (SE) i dette 

skogsområdet (figur 4). Platanlønn er vurdert å ha svært høy risiko for norsk naturmangfold på grunn 

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

Det er stor sannsynlighet for at det finnes flere fremmede arter innenfor planavgrensningen. 

 

  

Figur 5. Historisk flybilde fra planområdet i 1951. I den tid var Fyllingsdalen preget av jordbruk og 

gårdsdrift (t.v.). I dag er planområde preget av veg, boliger og næringsarealer. Kilde: Norgeibilder.no. 

  

Figur 6. Mye av vegetasjonen er typisk veikantvegetasjon uten spesiell tilknytning til naturtyper. Her 

ser man blant annet fremmedarten bulkemispel (SE) ved Øvre fyllingsveien (t.v.). Fremmedarten 

platanlønn (SE) finnes det en del av innenfor planområdet. Her ser man flere eksemplarer ved 

Jonstadveien, ikke langt unna bilverkstedet (t.h.). Kilde: Google Street view August 2017. 

2016 1951 
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Figur 7. Arealressurser på NIBIOs AR5-kart i plan- og influensområdet. Det meste er bebygd fra før. 

Kilde: https://kilden.nibio.no  

 

https://kilden.nibio.no/
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VERDIVURDERING 

VIKTIGE NATURTYPER 

Det finnes ingen registrerte naturtyper innenfor planområdet fra før og det finnes generelt lite naturlig 

vegetasjon som ikke er påvirket innenfor planavgrensningen. Skogen på kollen, sør finnes i planområdet, 

er en ung gjengroingsskog som oppsto etter opphør av gårdsdrift på 1960-tallet. Gjengroingsskogen er 

preget av løvtrær med et betydelig innslag av fremmedarten platanlønn (SE) her (figur 6). Skogen har 

da sannsynlig ingen spesielle naturverdier. 

 

Det er vurdert om alléen med trær ved gangsti til Øvre Fyllingsveg kunne bli klassifisert som naturtypen 

parklandskap (D13, jf DN-håndbok 13). Foreliggende bildemateriale gir inntrykk at trærne ved alléen 

er utelukkende fremmedarten platanlønn (SE) og har derfor ingen verdi. Etter en kort synfaring 3. 

desember 2018, der blad- og frømateriale ble innsamlet og undersøkt, ble denne vurderingen bekreftet. 

 

På grunnlag av at det ikke forekommen noen naturtyper innenfor planavgrensningen vurderes det at 

fagtemaet viktige naturtyper har ingen betydning. 

 

• Fagtema viktige naturtyper er uten betydning 

 

ØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER FOR ARTER 

Det finnes noen registreringer av arter innenfor planavgrensningen i Artsdatabankens Artskart. Utenom 

registreringer av fremmedarten bulkemispel (SE) stammer resterende registreringer fra 1970-tallet, når 

utbyggingen i Fyllingsdalen ikke var kommet like langt som i dag. Ingen av disse registreringene er av 

rødlistearter. Siden nesten utelukkende all natur i planområdet er påvirket, vurderes det også, at det er 

lav sannsynlighet for funn av rødlistearter her. I en uttalelse fra Bymiljøetaten om de grøntfaglige 

forholdene innenfor planavgrensningen, datert 14. november 2018, blir det meddelt, at det finnes en del 

hassel i gjengroingsskogen. Hasselnøtter er viktig vinternæring for flere trivielle arter som ekorn, 

nøtteskrike, nøttekråke, spettmeis og mus. Det er mulig at skogsområdet også benyttes av trivielle 

fuglearter til hekking.  

 

Etter en korrespondanse med Fylkesmannen i Hordaland fikk vi 28. november 2018 informasjon om at 

det ikke finnes arter unntatt offentligheten i eller ved planområdet. 

 

Siden gjengroingsskogen er et mulig funksjonsområde for flere vanlige og vidt utbredte arter vurderes 

det at fagtemaet økologiske funksjonsområder for arter har noe verdi. 

 

• Fagtema økologiske funksjonsområder for arter har noe verdi 

 

OPPSUMMERING AV VERDIER 

I tabell 3 er verdisettingen for de ulike fagområdene oppsummert. Deler av området har noe verdi som 

funksjonsområde for vanlige og vidt utbredte arter. 

 

Tabell 3. Oppsummering av verdier i plan- og influensområdet Jonstadveien 

Tema Grunnlag for vurdering Verdi 

Viktige naturtyper Ingen naturtyper registrert innenfor planavgrensningen. Veldig 

lite sannsynlighet for naturtyper. 
Uten betydning 

Økologiske 

funksjonsområder for 

arter 

Gjengroingsskog med hassel som gir vinternæring for flere 

vanlige og vidt utbredte arter. Noe verdi 
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ANBEFALINGER 

Spredning av fremmede arter regnes av FN for å være en av de største truslene mot biologisk mangfold 

globalt. Også i Norge er utfordringene rundt fremmede arter voksende. I Bergen kommune har flere 

fremmede arter fått et solid fotfeste og er i fortsatt rask spredning. Det burde derfor gjennomføres tiltak 

for å hindre videre unødvendig spredning av fremmede arter. 

 

Platanlønn 

I regional handlingsplan mot fremmede skadelige arter, utarbeidet av Statens Vegvesen, blir det 

konkludert med at en bekjempelse av platanlønn er urealistisk, siden utbredelsen av arten er så stor 

(Stople 2011). Likevel kan flere tiltak hindre videre unødvendig spredning: 

 

Platanlønn sprer seg lett videre ved skjøtsel av grøntanlegg (Statens vegvesen 2008). En unødvendig 

spredning kan hindres ved å la trærne stå. Skal vegetasjon eller trær i tiltaksområdet fjernes i forbindelse 

med utbygging av boliger, bør dette gjøres før frøene er modne om høsten. Rydding av vegetasjon bør 

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 jordmasser før eventuell omplassering eller rydding, hvis dette skjer 

før modningstiden. 

 

Bulkemispel 

Bulkemispel er en av de mest aktuelle og prioriterte fremmede artene i Bergen kommune. I kommunes 

strategiplan mot skadelige fremmede arter konkluderes at en regional utryddelse er urealistisk og at 

tiltakene bør konsentrere seg for å dempe spredningen av arten (Bergen kommune 2014). Bulkemispel 

er blant de frukt- og prydbuskene i rosefamilien som er vektor for sykdommen pærebrann, fremkalt av 

bakterien Erwinia amylovora. Bakterien ble påvist i Norge i 1986, og det ble da innført forbud mot salg 

og dyrkning av bulkemispel. Bulkemispel formerer seg aseksuelt med frø og kan etablere en ny 

populasjon basert på bare ett enkelt individ. Arten produserer rikelig med frukt som spises av fugl som 

dermed sprer frøene (Grundt 2012).  

 

Den mest anbefalte metoden for å bekjempe mispelarter, er enten å grave dem opp, store busker må tas 

med gravemaskin, eller å påføre plantevernmiddelet Roundup på snittflatene etter 

nedsaging/nedklipping. Å grave opp plantene er den metoden som er mest skånsom mot miljøet med 

mindre det skader viktige arter i nærheten. Røttene er svært arbeidskrevende å grave opp manuelt, og er 

busken større enn en grein eller to det er derfor ikke en anbefalt metode. Ved oppgraving er det viktig å 

fjerne så mye som mulig av røttene. Området skal sjekkes for oppslag av planter minimum tre år etter 

siste plante ble observert. Nye funn graves opp eller fjernes ved kutting og behandling med 

plantevernmidler fortløpende. Det anbefales å fjerne bulkemispel i juni-juli, som er før modningstiden, 

slik at plantematerialet kan komposteres uten fare for at bærene blir spist av fugler. Hvis fjerningen av 

vegetasjonen skjer etter fruktdannelsen, bør materialet sendes til forbrenningsanlegg (Hoell 2014). 
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FORHOLDET TIL NATURMANGFOLDLOVEN 

I naturmangfoldloven er det nedfestet forvaltningsmål for både naturtyper og arter, som sier at artene 

skal forekomme i livskraftige bestander i sine naturlige utbredelsesområder, at mangfoldet av naturtyper 

skal ivaretas, og at økosystemene sine funksjoner, struktur og produktivitet blir ivaretatt så langt det er 

rimelig (§§ 4-5). 

 

§ 8 KUNNSKAPSGRUNNLAGET OG § 9 FØRE-VAR-PRINSIPPET  

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig 

kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 

påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 

skade på naturmangfoldet (§ 8).  

 

Kunnskapsgrunnlaget blir vurdert som «middels/godt» for temaene som er omhandlet i denne 

verdivurderingen (§ 8). Sammenstillingen av eksisterende og ny informasjon vurderes å være et 

tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i forhold til sakens karakter. 

 

§ 10 ØKOSYSTEMTILNÆRMING OG SAMLET BELASTNING  

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil 

bli utsatt for. Dagens belastning på økosystemet er stor. Fyllingsdalen er sterkt påvirket og ligger i et 

nokså urbant miljø. Etablering av nye boliger vil ikke øke den samlede belastningen på økosystemet 

vesentlig. Den største økningen av belastning på økosystemet vil ligge i potensiell spredning av 

fremmede arter i anleggsperioden. 

 

USIKKERHET 

I følge naturmangfoldloven skal graden av usikkerhet diskuteres. Dette inkluderer også vurdering av 

kunnskapsgrunnlaget etter lovens §§ 8 og 9, som slår fast at når det treffes en beslutning uten at det 

foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på 

å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Særlig viktig blir dette dersom det foreligger en 

risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet (§ 9). 

 

Verdivurderingen er basert på eksisterende informasjon. Det knyttes likevel liten usikkerhet til 

kunnskapsgrunnlaget fordi planområdet er sterkt påvirket av ulike inngrep og har store forekomster av 

fremmedarter. 
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