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Biologisk mangfold:” mangfoldet av økosystemer, arter og genetiske variasjoner innenfor artene, og de
økologiske sammenhengene mellom disse komponentene.” (Naturmangfoldloven, 2009:§3)
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Registrering av biologisk mangfold på Statsbyggs eiendommer i 2018
Tap av biologisk mangfold er en av de største miljøutfordringene verden står overfor i dag og den
viktigste årsaken er arealendringer. Derfor har Statsbygg i henhold til gjeldende miljøstrategi startet et
arbeid med å kartlegge det biologiske mangfoldet på sine eiendommer. Kartleggingen omfatter viktige
naturtyper, sjeldne og truede arter og fremmede arter som utgjør en trussel mot naturmangfoldet.
Sommeren 2018 er det gjennomført registreringer på 50 eiendommer.
Hensikten med registreringen er at Statsbygg skal ha tilstrekkelig kunnskap om det biologiske mangfoldet
på eiendommene til å kunne gjennomføre en forvaltning av uteområder som ivaretar eller øker det
biologiske mangfoldet i tråd med Statsbyggs miljøstrategi. Denne rapporten gir et kunnskapsgrunnlag som
skjøtsel kan bygge på.

Metode og kartleggingsmetodikk
Følgende er registrert i forbindelse med denne kartleggingen:





Viktige naturtyper/ Natur i Norge, NiN 2.2
Sjeldne og truede arter / Norsk rødliste for arter 2015
Fremmede arter / Fremmedartslista 2018
Nøkkelbiotoper og nøkkelelementer som eks. livsløpstrær
Natur i Norge (NiN) er et system for inndeling og systematisering av naturen. Alle registreringer av
viktige naturtyper er gjort basert på gjeldende metodikk utarbeidet av Artsdatabanken og instruksen for
Miljødirektoratets NiN-kartlegginger 2018. Dette gir en kartlegging der kun naturtyper av nasjonal
forvaltningsinteresse kartlegges. Areal som ikke dekkes av disse typene er undersøkt men ikke utfigurert på
kart. Minsteareal for utfigurering av naturtyper er i denne kartleggingen satt til 250 m2, der det ikke
kommer frem av instruksen at naturtyper kan kartlegges som punkter.
Kartleggingen har blitt utført gjennom befaringer på eiendommene og registreringer er gjort via «NiNapp» og applikasjonen «Arter» utviklet av Miljødirektoratet.
Både viktige naturtyper og artsobservasjoner gjort gjennom arbeidet er registrert og kan sees i NiN
innsynsløsning (http://nin.miljodirektoratet.no/) og artskart (https://artskart.artsdatabanken.no/ ).
NIN ID oppgitt for hvert polygon kan brukes til å søke opp registreringene i innsynsløsningen.
For mer informasjon om metodikken inkludert instruks for kartleggingen, henvises det til følgende linker:




www.artsdatabanken.no
https://www.artsdatabanken.no/NiN

Om eiendommen
Eiendommen Norges brannskole Tjeldsund består av et stort industriområde som deler eiendommen i to.
Nord for dette finnes et naturlig område med nedbørsmyr og skog, og i de sørlige områdene finnes
strandeng, seminaturlig eng med beitepreg, tidligere enger som nå er vokst igjen og blitt til skog, samt noe
rikmyr.

Figur 1. Statsbyggeiendom Norges brannskole Tjeldsund.

Under følger viktige naturtyper og artsobservasjoner registrert på denne eiendommen.
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Viktige Naturtyper for naturmangfold
Med viktige naturtyper menes her naturtyper som kan inneholde blant annet truede arter og
vegetasjonstyper, spesielt artsrike områder eller andre habitater av stor verdi for naturmangfold.
Verdisettingen er et viktig hjelpemiddel ved konsekvensutredninger og andre vurderinger som legges til
grunn for arealbruk.
Kart med registreringer for naturtyper

Figur 2. Registrerte naturtyper og fremmedarter ved Norges brannskole, Tjeldsund.

Naturtype 1: Strandeng
NiN-type: T12-C2 strandenger i øvre geolitoral og supralitoral
NIN ID: NINFP1810048621
Kartreferanse: Polygon 1 i Figur 2.
Kartutsnitt

Beskrivelse
Eksponert strandeng med tydelige tangvoller. Tydelig gjødselpreg fra sjøen. Oppslag av einer indikerer
beite. En sti/traktorvei skiller strandenga fra en seminaturlig eng som også har tydelig beitepreg. Ingen
rødlistede eller fremmede arter funnet.

Figur 4: Strandeng med mjødurt og einer

Forslag til behandling / skjøtsel:
Ingen særskilt skjøtsel er nødvendig. Området må gjerne beites.
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Naturtype 2: Seminaturlig eng med beitepreg
NiN-type: T32-C3 Intermediær eng med svakt hevdpreg og T32-C4 Intermediær eng med klart hevdpreg.
NIN ID: NINFP1810048629
Kartreferanse: Polygon 2 og 3 i Figur 2.
Kartutsnitt

Beskrivelse
Lokaliteten har tydelig beitepreg med store oppslag av einer. Nedre del er holdt mer åpen, sannsynligvis
både fordi den er mer eksponert for vær fra sjøen og fordi området er nær den åpne strandenga og
dermed lettere å utnytte for beitedyr. Engarealet blir mer og mer gjengrodd lengre bort fra strandlinja
og de innerste områdene har vokst såpass igjen med trær at vi vil klassifisere disse som å ha nådd
ettersuksesjonsstadiet og blitt skogsmark. De nedre og åpne delene har potensiale for å enkelt holdes i
hevd gjennom rydding og beiting.

Figur 5: Seminaturlig eng med beitepreg.

Forslag til behandling / skjøtsel:
Arealet må gjerne ryddes og beites.

Naturtype 3: Åpen myrflate i boreonemoral til nordboreal sone
NiN-type: V1-E1 fattigmyrer. NIN ID: NINFP1810023187
Kartreferanse: Polygon 4 i Figur 2.
Kartutsnitt

Beskrivelse
Åpen myrflate med myrkantpreg. Noe preget av grøfting og flekker etter branner.

Figur 6: Åpen myrflate med myrkantpreg

Forslag til behandling / skjøtsel:
Ingen skjøtsel nødvendig.
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Naturtype 4: Kalkrik åpen jordvannsmyr i boreonemoral til nordboreal sone (rikmyr)
NiN-type: V1-C8 Temmelig til ekstremt kalkrike myrkanter
NIN ID: NINFP1810023177
Kartreferanse: Polygon 5 i figur 2.

Beskrivelse
En mellomstor rikmyr typisk for området med arter som svarttopp, fjellfrøstjerne, jåblom, gulstarr m.m.
Påvirket av et mindre grøftingsinngrep og flekker etter branner.

Figur 7: Rikmyr

Forslag til behandling / skjøtsel:
Det bør unngås å bruke større deler av arealet til brannøvelser enn det som allerede er i bruk.

Naturtype 5: Nedbørsmyr
NiN-type: V3-E1 ombrotrofe myrer
NIN ID: NINFP1810023195
Kartreferanse: Polygon 6 i figur 2

Beskrivelse
Nedbørsmyr uten grøftingsinngrep eller fremmedartsinnslag. Noe forsøplet etter bruk av bålplass i
nærheten.

Figur 8: Nedbørsmyr

Forslag til behandling / skjøtsel:
Ingen særlig skjøtsel nødvendig.
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Registrerte arter – Rødliste
Rødlistede arter er arter som har risiko for å dø ut i Norge. Det ble ikke registrert noen rødlistede arter ved
Norges brannskole Tjeldsund.

Registrerte arter – Fremmede arter
Under følger en registrering av arter på Fremmedartslista, tidligere kalt «Svartelista». Artene er vurdert i
forhold til hvilken trussel de utgjør med følgende kategorier: høy risiko, svært høy risiko.
Tabell 2: Liste over fremmedarter registrert på Eikelund eiendom. Kolonnen «observasjoner» viser antall funn av hver art. Arter
med svært stor forekomst (over 50 individer) er markert med + i denne kolonnen.

Art (Norsk navn)

Vitenskapelig navn

Risikokategori

Observasjoner

Tromsøpalme/kjempebjørnekjeks

Heracleum sp.

SE - Svært høy

1

rognspirea

Sorbaria sorbifolia

SE - Svært høy

hekkeplanting

Forslag til behandling
Det er per 2018 registrert forekomster av 2 fremmedarter i kategori høy og svært høy risiko på
lokaliteten, rognspirea som en del av beplantningen i parkarealet, og ett funn av
tromsøpalme/kjempebjørnekjeks (punkt 7 i figur 2, usikker bestemmelse til art). Artene er i
risikokategori SE (svært høy risiko), og har altså både høyt invasjonspotensiale og stor økologisk effekt.
Rognspireaen bør holdes under kontroll i parkarealet og planteavfall etter beskjæringer o.l. må
håndteres på forsvarlig vis slik at arten ikke spres til naturen. Tromsøpalmen bør fjernes fra
eiendommen og det bør holdes oppsyn med at den ikke kommer tilbake eller på flere steder.

En fremmed skadelig art kan påføre skade på naturmangfoldet for eksempel ved å endre strukturen
på naturtyper, fortrenge arter som finnes naturlig på stedet eller være bærer av parasitter og
sykdommer.

Vedlegg 1. Eiendommer kartlagt i 2018
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