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Ekstrakt
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kartlagt og det er ikke gjort
funn av rødlistede arter.
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Innledning
BioFokus har på oppdrag fra Oppegård kommune ved Ane Tingstad Grav fått i oppgave å
vurdere naturverdier i tilknytning til Oppegård stasjon og lokalsenter. Bakgrunnen for
arbeidet er kommunens oppstart av områdereguleringsplan for Oppegård lokalsenter.
Området mellom jernbanen og Sætreskogveien er i nylig vedtatt kommuneplan satt av til
prioritert fortettingsområde og naturmangfold er et av temaene som skal utredes (Figur
1). BioFokus sin oppgave har vært å vurdere naturverdier og forekomst av fremmede arter,
samt vurdere mulighet for ivaretagelse av enkelttrær innenfor utvalgte arealer vist med
grønn farge i Figur 2. Øvrige arealer innenfor reguleringsområdet er ikke undersøkt i denne
sammenheng. Figur 3 viser et flyfoto over planområdet som grovt viser gjenværende
grøntstruktur med små skogholt og enkelttrær.
Rapporten skal vurdere arealplanens mulige innvirkning på det biologiske mangfoldet og
vurdere dette i henhold til naturmangfoldlovens paragrafer §§ 8-12. Kun § 8-10 er
imidlertid vurdert i rapporten da vurderinger av § 11 og 12 må gjøres når mer detaljerte
planer om utnyttelse av arealene foreligger. Planarbeidet har ennå ikke tatt stilling til
plassering av bebyggelse, utnyttelsesgrad og høyder. Forslag til avbøtende tiltak er derfor
vanskelig å skissere i denne rapporten. Det er ikke foretatt noen vurdering av påvirkning
fra tiltak eller konsekvensvurdering av slike.
Figur 4 viser flyfoto over området fra 1956. Allerede den gang var området svært
fragmentert av villabebyggelse, men var trolig noe mindre opparbeidet enn i dag og med
noe høyere tetthet av furutrær som fra naturens side har dominert i området.
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Figur 1. Reguleringsplanens områdeavgrensning.
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Figur 2. Arealene merket med grønt er de som BioFokus skulle ha fokus på ved kartlegging av naturverdier.
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Figur 3. Flyfoto over reguleringsplanområdet.
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Figur 4. Flyfoto av planområdet fra 1956.

Metode
Arbeidet har omfattet vurdering av:
• Områder spesielt viktige for bevaring av biologisk mangfold (viktige naturtyper)
etter DN-håndbok 13 (Direktoratet for Naturforvaltning 2007) med tilhørende
oppdaterte faktaark (Miljødirektoratet 2015).
• Utvalgte naturtyper iht. Naturmangfoldloven og Forskrift om utvalgte naturtyper
(Lovdata/Miljødirektoratet).
• Levesteder for rødlistearter, med hovedfokus på karplanter, sopp, moser og lav.
Rødlistekategorier følger gjeldende norsk rødlista (Henriksen og Hilmo 2015),
(vedlegg 1).
• Viktige viltområder og områdets landskapsøkologiske betydning.
• Grønnstruktur med bakgrunn i Miljødirektoratets veileder om planlegging av
grønnstruktur i byer og tettsteder (Miljødirektoratet 2014)
• Forekomster av fremmedarter i kategori SE, HI og PH iht. Fremmedartslista 2018
(hentet 23.05.2019) (Artsdatabanken 2018), (se vedlegg 2 for forklaring av
kategorier). Typiske hager og hagekanter er ikke kartlagt spesielt for fremmede
arter.

Tilgjengelige naturdatabaser og litteratur er gjennomgått for å samle eksisterende
kunnskap om området, bl.a. Naturbase og Artskart. Det er utført feltarbeid i området
17.10.2019 av Terje Blindheim, og Stefan Olberg besøkte området 11. desember med
fokus på insektkvaliteter.
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Tidligere registreringer
Det er ikke registrert naturtyper etter DN-Håndbok 13 i planområdet tidligere og heller
ikke NiN naturtyper. På østsiden av jernbanen ligger det i Artskart en punktsverm med
biller registrert av Münster i 1918. Disse funnene kan imidlertid ikke tillegges noe verdi i
denne sammenheng da presisjonen i angivelse av funn er grov og det er 100 år siden
funnene er gjort. Av 225 ulike billearter var to rødlistede som sårbare (VU). Én av disse,
Dasytes fusculus, er knyttet til furu og kan finnes i området enda. Ut over disse funnene i
Artskart er det svært lite dokumenterte arter fra før innenfor planområdet.

Naturgrunnlag og naturverdier
Naturgrunnlag og generell beskrivelse av planområdet
Planområdet utgjør i hovedsak en sør-vestvendt liside 100-130 moh. Berggrunnen er fattig
og området har i all hovedsak et tynt løsmassedekke. Hele området er fra naturens side
furudominert skog, men har gjennom de siste 100 årene blitt utviklet for boligformål som
har fragmentert landskapet. Se Figur 1-3 for dagens situasjon og Figur 4 for situasjonen i
1956.

Naturverdier
Foruten treslagene ask og alm (begge VU) er det ikke blitt gjort funn av rødlistede arter
gjennom undersøkelsen. Det har heller ikke blitt avgrenset naturtypelokaliteter av så høy
kvalitet at de tilfredsstiller kravene til prioriterte naturtyper i henhold til Miljødirektoratets
DN-håndbok 13. Det er imidlertid vanskelig å vurdere hvilke arealer som bør vurderes som
lokalt viktige naturtyper og hva som bør defineres som grønnstruktur-kvaliteter som har
verdi også for biologisk mangfold. I denne undersøkelsen er det valgt å ikke avgrense
naturtyper, men enkelttrær og mindre områder med rest-natur er avgrenset som viktig
grønnstruktur. Særlig områdene som er arealavgrenset utgjør grønnstruktur som har
potensiale for å utvikle viktige kvaliteter for biologiske mangfold. Det er avgrenset 6 slike
polygoner innenfor undersøkelsesområdet. I tillegg er det avgrenset enkelttrær som
punkter innenfor og utenfor disse polygonene. Plasseringen av polygoner og punkter kan
sees i Figur 5 og Figur 6 (sørlig del, utsnitt). I tabell 1 er polygonene omtalt og i Tabell 2
er punktene omtalt.
Generelt anbefales det å ivareta trær av furu og eik innenfor planområdet. Furu er det
dominerende treslaget og det treslaget som har vært klart vanligst her før det ble bebygd.
Eik har viktige kvaliteter for mange arter når det blir eldre og kan med fordel ivaretas. De
største lønnetrærne er det også positivt om ivaretas. Det er viktig å vurdere avstand til
trærne før man planlegger tiltak i nærheten av trær man ønsker å bevare. Rotsonen bør
vurderes i hvert enkelt tilfelle slik at trærne ikke skades ved graving ol. Større
sammenhengende arealer med kvaliteter bør prioriteres før enkelttrær.
Det ble undersøkt for insekter på mange av lokalitetene og enkelttrærne uten at det ble
gjort spesielle funn. Gjenværende trær i området vil imidlertid ha en funksjon for
generalister av insekter og på sikt vil trærne utvikle kvaliteter som gjør de beboelige også
for sjeldne og truete arter.
Fremmede arter er vist på kart i Figur 7 og egenskapene for disse er omtalt i Tabell 3. Se
utdypende tekst om fremmedarter nedenfor.
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Figur 5. Oversikt over punktfestede trær (røde prikker) og avgrensning av forslag til bevaring
grøntstruktur/naturtype (oransje skravur).

Figur 6. Viser det samme som Figur 6, men kun utsnitt av området i sør.
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Tabell 1. Oversikt over egenskaper ved registrerte naturtyper/grønnstrukturområder. Nr. henviser til polygon i
Figur 5 og Figur 6.

Nr
.
1

Kvalitet

Kommentar

Liten
skogteig

2

Furuskog
med
engpreg

Lite område rett sør for
senteret som inneholder noen eldre
furutrær, samt lønn og
litt alm. Området som
er avgrenset er i
mindre grad berørt av
utfyllingen som har
påvirket området
sørover. Største furu
60 cm i diameter,
største lønn ca. 50 cm,
samt 3 yngre almetrær.
Alle trær noe gjengrodd
med kratt og løvoppslag rundt. Bør rydde
for å fristille lønn og
furu. Lerketre som står
nærmest plen i øst kan gjerne fjernes for å hindre spredning.
Engpreget åpen furuskog som ser ut til å holdes åpent som en slåttemark. Svak
lågurtmark, ganske grunnlendt i partier med flerårsknavel og engtjæreblom.
Blåklokke, engsyre, knollerteknapp, jonokkoll, tveskjeggveronika, hvitkløver,
ryllik, storarve og korsknapp. 9 furutrær, noen ganske gamle, er avgrenset
med punkter innenfor dette området. Eldste tre er trolig mellom 200 og 300 år
gammelt med grove greiner og vridd stamme. Skjøtsel kan med fordel
fortsettes som i dag og gjerne utvides mot nord og øst hvor det er mer
krattpreget. Lysåpen engvegetasjon med fristilte trær er positivt. Store
mengder gravmyrt (SE) i østre del.

3

Blanding
sskog

Del av stor hage som har blitt skjøttet som en parkaktig skog, men er nå noe
gjengroende. Her finnes furu, bjørk, gran, eik, hassel, rogn, bøk og edelgran.
Forholdsvis urterik vegetasjon som er preget av lysåpne forhold. Ingen veldig
gamle trær, men eldre trær som alle er tilpasset lysåpne forhold og derfor trolig
ganske stabile med tanke på vind. Området utgjør siste rest av tidligere større
skog som strakk seg mot øst.
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Nr
.

Kvalitet

Kommentar

4

Park

5

Stor furu

Liten skrinn kolle omkranset av enkelte store trær av furu, bjørk og lønn.
Parkpreget miljø.
Enslig grov furu som er merket av både med
polygon og punkt da dette er det største furutreet i
området og potensielt viktig på sikt for særlig
insekter som er knyttet til gamle frittstående
furutrær. Treet måler ca. 70 cm i diameter og står
åpent i plen.

6

Furuskog

Et av få områder med opprinnelig furuskog. Ca. 2 daa stort område med 25
furuer i sitt naturlige miljø med intakt vegetasjon. Blanding av svak bærlynglågurtskog, bærlyng og lyngskog. I tillegg til furu finnes spisslønn, hegg, ask,
rogn, einer, bjørk, gran, hassel, eik, osp og edelgran. Furu fra 30 til 50 cm i
diameter. Ikke veldig gammel skog, men enkelttrær, særlig ned mot veien, er
ganske gamle. Ett av disse er angrepet av en bille som kan være reliktbukk
(NT), men dette er usikkert. En mindre forekomst av fagerfredløs (HI) ble
registrert. Det området i undersøkelsen som er nærmest å kunne gis
naturtypeverdi i henhold til DN-håndbok 13 fra Miljødirektoratet.
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Nr
.

Kvalitet

Kommentar

Tabell 2. Oversikt over egenskaper ved registrerte naturtyper/grønntstrukturpunkter. Nr. henviser til
nummerert punkt i Figur 5 og Figur 6. Diameter på trærne er omtrentlige tall.

Nr.
1

Kvalitet
Furu

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Furu
Furu
Furu
Furu
Furu
Furu
Furu
Furu
Hassel

11

Furu

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Furu
Bjørk
Spisslønn
Furu
Hassel
Furu
Furu
Eik
Furu
Spisslønn

22

Furu

Kommentar
Gammel og grov «panserfuru», 60 cm i diameter. Står ganske lysåpent mot
jernbanen, men noe krattrydding vil være gunstig.
Ordinær furu, 40 cm i diameter
Ordinær furu, 40 cm i diameter
Ordinær furu, 40 cm i diameter
Ordinær furu, 55 cm i diameter
Ordinær furu, 50 cm i diameter
To ordinære furuer som står tett, 30 og 45 cm i diameter
Ordinær furu, 50 cm i diameter
Ordinær furu, 50 cm i diameter
Grovt hasselkratt med alle stadier av stammer fra unge skudd til døde
stammer i ulik grad av nedbrytning.
Furu som måler 60 cm i diameter. Ser noe eldre ut en trærne rundt med grov
bark.
Ordinær furu, 45 cm i diameter
Eldre bjørk, 45 cm i diameter
Spisslønn, 50 cm i diameter
Ordinær furu, 45 cm i diameter
Grovt hasselkratt.
Ordinær furu, 40 cm i diameter
Ordinær furu, 45 cm i diameter
Eik, 30 cm i diameter. Noe gjengrodd rundt, bør fristilles
Ordinær furu, 40 cm i diameter
Lønn, 50 cm i diameter, vidkronet. Blåhegg og hagtorn sprer seg under treets
krone
Samme som nr. 5 i Tabell 1.
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Nr.
23

Kvalitet
Furu

24

Eik

25

Bjørk,
spissløn

26
27
28

Bjørk
Spisslønn
Furu

Kommentar
Gammel furu, ca. 60 cm i diameter, grove greiner. Gjenvokst med krattskog
av alm, ask og lønn som måler 5 til 20 cm i diameter. Furua står i gammel
fyllingskant.
Eik 35 cm i diameter. Mulig tre å spare, bør ryddes kratt rundt, bl.a. mye
syrin.
2 bjørketrær som måler 50 cm i diameter og en spisslønn som måler 45 cm.
Ellers plantede busker, skvallerkål, syrin, bringebærkratt m.m.
Ordinær bjørk, 45 cm i diameter
Vidkronet spisslønn, men lavvokst. 45 cm i diameter
60 cm vridd gammel furu som har et langt åpent sår med eksponert ved.
Trolig etter lynnedslag. Treet har blitt undersøkt for reliktbukk (NT), men
denne ble ikke sikkert bestemt og finnes mest trolig ikke i treet.

Fremmede arter
Fremmede arter er innførte arter som er risikovurdert vedrørende i hvilken grad de kan ha
negativ påvirkning på eksisterende flora og fauna. Arter innført til Norge etter år 1800 er
vurdert på følgende skala: Ingen kjent risiko (NK), lav risiko (LO), potensielt høy risiko
(PH), høy risiko (HI), svært høy risiko (SE).
Det er gjort en del observasjoner av fremmede arter i planområdet, men denne oversikten
er ikke fullstendig. Hager er f.eks. ikke nøyere undersøkt. De største kartlagte
forekomstene er avgrenset på kart i (Figur 7) og omtalt i Tabell 3. Hele skogen mellom
område 7 og 8 i Figur 7 har spredt med fremmedarter av særlig busker som blåhegg (SE)
og hagtorn (trolig forvillet hagevariant). Hele dette området virker noe forstyrret og har
bare en delvis naturlig vegetasjonssammensetning.
Tabell 3. Fremmede arter som er funnet innenfor planområdet i 2019 eller tidligere. Listen er ikke uttømmende.

Nr. Art
1
Flere se kommentar

Kategorier Kommentar
snøbær, skvallerkål, snøbær, syrin, kanadagullris
HI, SE
knyttet til hage, åpen plen i nord og bedd.

2
3
4

Flere, se kommentar LO, HI, SE
Parkslirekne
SE
Gravbergknapp
SE

5
6

Russekål
Kanadagullris

SE
SE

7

Edelgran

-

8

Spadebergblom

HI

Gravmyrt, kjempeturt, skvallerkål, spirea sp. m. fl.
Tett bestand trolig på tilførte masser.
Tett bestand med gravbergknapp på berg ned mot
fortau.
Tettbestand mot fortau og parkeringsplass
Ruderatpreget område som er hogd og trolig noe
bearbeidet. Tette bestander med kratt. Område hvor det
raskt vil etableres mer fremmedarter og krattskog.
Ikke risikovurdert som fremmedart, men sprer seg i
området og fortrenger stedegen vegetasjon.
Helt tett bestand over en liten kolle
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Figur 7. Fremmede arter registrert ved befaring 2019 (gul linje med rød skravur).

Figur 8. Bildet til venstre viser den fremmede arten spadebergblom (HI) og bildet til høyre en stor forekomst av
kjempeturt (LO-HI).

I forbindelse med fremtidige gravearbeider er det viktig å håndtere jordmasser med
fremmede arter (både levende plantemateriale og frøbank i jord) med stor forsiktighet for
å unngå spredning og nyetablering i området eller spredning til nye områder. Spredning
kan skje både ved graving i jordmasser, flytting av jordmasser og via jord som følger med
biler, maskiner og øvrig anleggsutstyr. Ved graving er det viktig at massene håndteres
lokalt eller deponeres i allerede infiserte områder slik at plantene ikke spres til nye
områder. I den grad det skal tilføres masser i byggeområdet er deponering/gjenbruk lokalt
under dekke av rene masser ofte mest aktuell bruk (Misfjord og Angell-Petersen 2018).
Mange arter sprer seg via frø og frøene overlever gjerne lenge i jorda. Lupinfrø kan f. eks.
spire etter 40 år i jorda. Enkelte arter, som f. eks. kanadagullris, sprer seg i tillegg via
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rotskudd, og ved graving som fører til oppdeling av rotsystemet, kan biter av roten danne
nye planter selv om området dekkes med nye ugressfrie jordmasser.
For å bekjempe fremmede arter som allerede har etablert seg i området bør man følge
faglige råd som er tilpasset hver art. Informasjon om bekjempelse av fremmede arter fins
i Fylkesmannens handlingsplan mot fremmede skadelige arter i Oslo og Akershus
(Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2010) og i faktablad fra Fagus. Nærmere undersøkelser
av fremmede arter bør vurderes utført når mer konkrete planer om tiltak foreligger.

Naturmangfoldloven
§ 8 i naturmangfoldloven setter krav til kunnskapsgrunnlaget slik at beslutninger tas på et
best mulig grunnlag. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. BioFokus mener at de undersøkelser som
er gjort, innenfor de delene av planområdet som vi skulle undersøke (Figur 2), tilfredsstiller
kravene til et godt kunnskapsgrunnlag. Det er i midlertid ikke avklart omfanget av tiltakene
så det er vanskelig å vurdere hva som er et rimelig kartleggingsnivå sett i lys av fremtidig
påvirkning. All den tid store biologiske kvaliteter ikke er påvist i området mener vi
undersøkelsen er tilstrekkelig god for å kunne ta nødvendige hensyn til de viktigste
arealene og enkeltobjektene som er avgrenset. Vi mener derfor at § 8 er oppfylt.
§ 9 om føre var prinsippets anvendelse avhenger av kunnskapen som finnes om naturen i
området, planlagte tiltaks virkning på naturen og hvorvidt andre tiltak utenfor planområdet
(samlet belastning) også gir negative konsekvenser for naturverdiene som vurderes. I
denne saken vurderes kunnskapsgrunnlaget som godt. De viktigste naturverdiene er
avmerket og dokumentert. Tiltakene som planlegges er i stor grad irreversible inngrep,
men det er uklart hvor disse kommer og hvor omfattende de vil være i forhold til å spare
vegetasjon og enkelttrær. De avmerkede naturverdiene er av lokal verdi. Ut fra en helhetlig
vurdering er det mindre grunn til å anvende føre var prinsippet innenfor gjeldende
planområde, men heller vurdere hensyn ut fra beskrevne verdier og vurdert potensial for
artsmangfold. Det bør generelt gjøres tilleggsvurderinger av fremmede arter i tilknytning
til konkret planlagte inngrep.
§ 10 om samlet belastning er vanskelig å vurdere i slike områder. De store inngrepene og
områdets karakter som skog er borte for lang tid tilbake. Den gjenværende
grønnstrukturen i området, som kanskje kan sies å ha økosystemkvaliteter for enkelte
arter, har en viss verdi. For fugl, enkelte pattedyr, planter og insekter vil gjenværende
grønne områder og enkelttrær ha en verdi, og ytterligere desimering av disse grønne
områdene vil gjøre det vanskeligere for slike arter i fremtiden. Det bør derfor planlegges
for å ivareta og evt. styrke grønnstrukturen i området slik at planlagte tiltak i så liten grad
som mulig øker den samlede belastningen for grønne områder innenfor planområdet.
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Vedlegg 1. Rødlistearter
Norsk rødliste for arter (Henriksen og Hilmo 2015) lister og vurderer norske arters risiko
for utryddelse. For å vurdere en spesifikk arts risiko for utryddelse vurderes grovt sett
artens sjeldenhet, tilbakegang og leveområdets størrelse og fragmentering. Målsettingen
med den nasjonale rødlisten er å sikre at artene ikke forsvinner fra landet.
Artene på rødlisten er rangert i seks kategorier. Kategoriene viser hvor høy risiko artene i
kategorien har for å dø ut, forutsatt at forholdene ikke endres.
Tabell 4. Rødlistekategorier. Kategorier som utgjør truete arter i kursiv.

RLkategori
RE

Rødlistekategori

Forklaring

Regionalt utdødd
(Regionally Extinct)

Arter som er utdødd som reproduserende i landet.
Ifølge IUCN skal denne kategorien kun benyttes når
det ikke er spor av tvil om at arten er utryddet i
landet. I tillegg skal arten ha reprodusert i Norge de
siste 200 årene.

CR

Kritisk truet (Critically
Endangered)

EN

Sterkt truet
(Endangered

Arter som har ekstremt høy risiko for å dø ut (50 %
sannsynlighet for utdøing innen 3 generasjoner og
minimum ti år)
Arter som har svært høy risiko for å dø ut (20 %
sannsynlighet for utdøing innen 5 generasjoner,
minimum 20 år).

VU

Sårbar (Vulnerable)

NT

Nær truet (Near
Threatened)

DD

Datamangel (Data
Deficient

Arter som har høy risiko for å dø ut (10 %
sannsynlighet for utdøing innen 100 år).
En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen
av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nære ved å
tilfredsstille noen av disse kriteriene nå, eller i nær
framtid.
En art settes til kategori datamangel når usikkerhet
om artens korrekte kategoriplassering er svært stor,
og klart inkluderer hele spekteret av mulige
kategorier fra og med CR til og med LC.

Tabell 5. Kategorier for arter som ikke er rødlistet.

Kategoriforkortel
se
NE

Kategori

Forklaring

Ikke vurdert (Not
Evaluated)

NA

Ikke egnet (Not
Applicable)

LC

Livskraftig (Least
Concern)

Arter som ikke har blitt vurdert. Dette kan for
eksempel skyldes dårlig utredet taksonomi, dårlig
kunnskapsgrunnlag eller mangel på tilgjengelig
kompetanse.
Arter som ikke skal vurderes på nasjonalt nivå. I
hovedsak fremmede arter hvilket er arter som er
kommet til Norge ved hjelp av mennesket eller
menneskelig aktivitet etter år 1800.
Dette er arter som ikke er direkte truet og har
livskraftige bestander i Norge.
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Vedlegg 2: Fremmede arter
Fremmedartslista for Norge (Artsdatabanken 2018) lister og risiko-vurderer arter som
bevisst eller ubevisst er innført til Norge ved hjelp av mennesket, etter år 1800.
Dette betyr at alle arter som er tatt inn i Norge etter 1800 betegnes som fremmede arter.
De fremmede artene blir vurdert etter invasjonspotensial og økologisk effekt og blir satt i
en kategori som viser hvilken grad av trussel arten utgjør for norsk natur.
Invasjonspotensial angir sannsynlighet for artens spredning og etablering i naturen, og
sannsynlig hastighet for invasjonen. Økologisk effekt viser i hvilken grad den fremmede
arten kan påvirke stedegne arter og naturtyper. Ikke alle fremmede arter i Norge er
svartlistearter, men kun de fremmede arter som etter vurdering ender opp i de to høyeste
kategoriene (SE eller HI). Svartelisten er med andre ord en liste over fremmede arter som
utgjør svært høy risiko eller høy risiko i norsk natur.
Tabell 6. Fremmedartskategori. Kategorier som utgjør størst økologisk risiko i kursiv.

FAkategori
SE

Kategori

Forklaring

Svært høy risiko
(Severe impact)

HI

Høy risiko (High
impact)

Fremmede arter med en svært høy risiko er faktiske
eller potensielle økologiske skadegjørere og har
potensial til å etablere seg over store områder.
Fremmede arter med høy risiko har stor spredning
med en viss økologisk effekt, eller stor økologisk
effekt med en begrenset spredning

PH

Potensielt høy risiko
(Potentially high
impact)

Fremmede arter med potensielt høy risiko har enten
store økologiske effekter, kombinert med et lite
invasjonspotensial, eller et stort invasjonspotensial,
men ingen kjente økologiske effekter.

LO

Lav risiko (Low
impact)

NK

ingen kjent risiko (No
known impact)

Fremmede arter med lav risiko er ikke dokumentert
å ha noen vesentlig negativ påvirkning på norsk
natur.
Fremmede arter uten kjent risiko har ingen kjent
spredningspotenial og ingen kjente økologiske
effekter

18

ISSN 1893-2851
ISBN 978-82-8209-795-6

BioFokus-notat 2019-79
19

