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1. Innledning 
I forbindelse med planprosess for detaljregulering av Bommen, gnr. 91 bnr. 16,23, 113 m.fl., ble det 

utarbeidet en naturmangfoldrapport av Spikkeland Naturinformasjon, «Biologisk mangfold i 

Bommen-området, Marker», datert 16.06.2018. Rapporten redegjør for funn av 16 fremmede arter 

på Artsdatabankens Fremmedartsliste/Svarteliste og et utall andre arter, bl.a. arter som er nær truet 

og truede på Nasjonal rødliste.  

Registeringen som rapporten bygger på, samt opplysninger om artslivet i elva og på vestsiden av den, 

gir en konklusjon om at Ørjeelva med omgivelser både på øst- og vestsiden, danner et biologisk svært 

verdifullt naturområde med regional verdi. De største verdiene for området er finnes i 

edellauvskogen, skrentene og rasmarkene vest for elva og selve elva. Planområdet har på land et noe 

mer ordinært preg, men det er viktige naturtyper og artssammensetninger som gir det en verdi alene 

og som en del av en helhet med arealene vest for elva og i elva. Rapportens konklusjon er at det er 

arealer som må bevares for å bevare verdiene og tiltak som må gjøres for å avbøte på tidligere 

uheldige tiltak.  

Denne handlingsplanen følger opp rapporten «Biologisk mangfold i Bommen-området, Marker», 

datert 16.06.2018, og handlingsplanen må derfor sees i sammenheng med nevnte rapport.   

Reguleringsplan med bestemmelser setter rammene for arealbruk og tillatte inngrep. 

Handlingsplanen er innenfor disse rammene og supplerer plankart og bestemmelser. Trinn 1 som er 

beskrevet i planbestemmelsene er tiltakene beskrevet i kapittel 2.1.1 og 2.12. Tiltakene der skal være 

gjennomført der minst en gang før bygge- og anleggsarbeid kan påbegynnes.  

2. Tiltaksplan 
Arealene som skal bevares, er regulert til naturområde i reguleringsplan med bestemmelser.  
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Tiltaksdelen oppsummerer de tiltakene i naturmangfoldrapporten som skal utføres som en del av 

bevaring og restaurering utover reguleringsplan og bestemmelser i planområdet Bommen.  

I naturmangfoldrapporten er deler av planområdet delt opp i ulike arealer, og det fremgår ulike 

fremmede arter. Tiltaksplanen bygger på denne oppdelingen av arealer samt på registrering av 

fremmede arter. Oppdelingen er gitt i kartfigur på side 11 i rapporten, se nedenfor.  

Ansvarlig for å gjennomføre handlingsplanen er Marker kommune.  

2.1 Tiltak 
Tiltakene er oppsummert under områdevis og for hele området mht. fremmede arter. 

2.1.1 Spesielle områder 
Ved beskrivelse av spesielle områder er grunnlaget for vurderingen naturmangfoldrapporten fra 

Spikkeland Naturinformasjon, side 11. I tiltaksplanen beskrives seks av disse for nærmere oppfølging.  

 

Område 1: Alle flishaugene skal planeres. Det skal plantes hassel, leddved og krossved for å sikre et 
vegetasjonsbelte langs elva. Ask kan også plantes.  
 
Område 2: De fremmede artene rødhyll, blåhegg og skogskjegg skal fjernes.  

Område 3: Arten drøbakbakkestjerne er nær truet (NT) vokser på sand, og den er noe avhengig åpent 

terreng, dvs. uten skog og kratt. Forekomsten skal flyttes til et mer egnet sted i planområdet eller 

utenfor i samråd med Spikkeland Naturinformasjon.  

Det finnes fremmede arter og andre arter som har spredd seg fra hager i området. Før det graves i 

jorden skal alle fremmede arter bekjempes. Massene skal håndteres slik at frø fra fremmede arter og 

andre hageplanter ikke spres.  

Område 4: Hagelupin skal fjernes.  

Den nær truede planten drøbakbakkestjerne må sikres leveområde ved skjøtsel.  

Område 5: Hagelupin må fjernes.  

Område 6: Midt i området finnes en gjengrodd dam, merket med lys gul farge på kartfigur. Den er 

dekket av kjempesøtgras, og forekomsten av kjempesøtgras skal fjernes ved sprøyting. Den 

gjengrodde dammen kan reetableres ved oppgraving av masser som sendes til egnet mottak. Det kan 

beplantes med hassel og andre lokale tre- og buskarter. Sprøyting kan gjennomføres alene dersom 

dammen ikke skal reetableres, men skal dammen reetableres, fjernes massene først og sendes til 

egnet mottak og deretter sprøytes etter behov.  

Fremmede arter kan forekomme i hele planområdet, ikke bare i de seks beskrevne områdene over. 

De skal bekjempes uavhengig av område.  

Det skal tilstrebes å bevare asketrær. Nye askeplanter kan plantes.  

 



NATUR, PLAN OG UTVIKLING    

3 
 

 
Avgrensning av ulike økosystemer og biotoptyper i planområdet for Bommen. Hentet fra 

naturmangfoldrapporten side 11. Tallene er påsatt for henvisning til område beskrevet i tiltaksplanen.  

 

2.1.2 Hvordan skal de fremmede artene fjernes? 
Rødhyll skal nedkappes der det står langs elv i juni og bladsprøytes i oktober om det forekommer 

rotskudd. På øvrige arealer kan den bladsprøytes før frøsetting.  

Blåhegg skal kappes ned  

Høstberberis skal kappes ned og rot graves opp.  

Kanadagullris skal graves opp eller lukes opp før frøsetting. Nedkapping før frøsetting kan foretas i år 

mellom oppgraving og luking ved større felter.  
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Skogskjegg skal rives opp eller graves opp med røttene i juni. Kan ved behov påføres kjemisk preparat 

på blader.  

Kjempesøtgras skal fjernes ved sprøyting på blad i område 6. Ved forekomst andre steder må 

vurderes å stabilisere bestanden ved nedkapping/klipping dersom den er vanskelig å få utryddet.   

Krypfredlaus, fagerfredlaus og gravbergknapp skal fjernes ved nedkapping, oppgraving og sprøyting. 

De kan danne matter og har god evne til spiring fra rot og plantedeler. Oftest vegetativ spredning.  

Purpurspirea skal fjernes ved nedkapping og evt. fjerning av rot ved oppgraving. Nedkapping kan 

utføres flere ganger i vekstsesongen siden de setter rotskudd.  

Snøbær skal fjernes ved nedkapping og oppgraving av røtter. Kan sprøytes målrettet.   

Rynkerose skal sprøytes med glyfosat minimum to ganger i første vekstsesongen. Nedkapping skal 

foretas året etter sprøyting. Planter kan også forsøkes graves opp, men rotsystemet kan være stort.  

Hagelupin skal fjernes ved å kappe planten nærmest roten før frøsetting etter at blomsterstand er 

dannet. Hver plante kan også rives opp eller graves opp med røttene. Nedkappingen skal foretas årlig   

Blankmispel skal fjernes ved nedkapping av plante og oppgraving av rot.  

Parkslirekne skal fjernes ved å fjerne blomster og deretter skal planten sprøytes ved pensling på blad.  

 

Mongolspringfrø er registrert i planområdet i miljostatus.no. Den skal fjernes ved nedklipping/slått 

og evt. målrettet sprøyting.  

 

Generelle prinsipper for fjerning og tiltak: 

Blomsterstander skal ikke få danne frø.  

I stedet for eller i kombinasjon med sprøyting kan anvendes varmebehandling, såkalt heatweed. 

Heatweed kan også brukes i kombinasjon med mekanisk nedklipping/nedkapping der sprøyting ikke 

er aktuelt.  

Alle bruk av kjemisk preparat skal minimeres slik at det ikke spres i naturen mer enn nødvendig, og 

andre metoder bør derfor foretrekkes framfor kjemiske preparater. Skånsomhetsprinsipp overfor 

naturen skal gjelde. Sprøyting i april-juli bør ikke foretas av hensyn til insekter, fugler og 

mikroorganismer. Når likevel sprøyting skal anvendes som metode, skal det påføres høyeste tillatte 

dose for å sikre en best mulig virkning og hindre eventuell utvikling av resistens i plantene. De som 

utfører sprøyting skal ha godkjent autorisasjonskurs.  

De som skal utføre bekjempelse av fremmede arter, må kjenne artene i felt, evt. ha satt seg inn i 

artenes utseende i ulike vekstfaser.  

Alle nedkappede deler av planter av fremmede arter skal sendes til forbrenning.  

 

Det bør vurderes å informere hageeiere langs planområdet om de vekstene som bekjempes i 

planområdet og evt. oppmuntre hageeierne til å ikke anvende disse vekstene i sine hager.  

 

2.1.3 Gjentagelse av mekanisk bekjempelse 
Mekanisk bekjempelse må utføres i fem år på rad. Deretter evalueres videre hyppighet i forhold til 

om fjerning av arten er oppnådd i området.  
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