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1. Innledning 

Hovedmålet for dette prosjektet er å bedre sikkerhetsmessige utfordringer for personell og 

reisende på Myrdal stasjon. I tillegg er det ønskelig å bedre kapasiteten på stasjonen. 

Prosjektet skal legge til rette for sikker og universell kryssing av sporene på Myrdal stasjon 

gjennom etablering av en planfri kryssing av spor. I tillegg skal det etableres en ny 

sideplattform for spor 2. På befaringstidspunktet 22.08.2017 var det ikke tatt stilling til om 

alternativ med overgang eller undergang skal velges. I løpet av høsten 2017 er det avklart å 

arbeide videre med undergang. 

 

Rambøll AS ved Thor Inge Vollan har på oppdrag fra Bane NOR utført undersøkelser av 

naturmangfold ved Myrdal stasjon på Bergensbanen. Eksisterende data er gjennomgått i tillegg 

til feltundersøkelser på gnr./bnr. 47/73 og tilgrensende områder. Planområdet er ennå ikke helt 

avgrenset, så undersøkelsen har hatt som mål å dekke et større område enn det som vil bli 

berørt av tiltaket. 

 

 

2. Metode 

Undersøkelsen er lagt opp etter Klima- og miljøverndepartementets veileder til 

naturmangfoldloven kapittel II, og for konsekvensvurderinger er metodikken i Statens 

vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser brukt. Følgende har blitt kartlagt: 

• Områder spesielt viktige for bevaring av biologisk mangfold (viktige naturtyper) etter DN-

håndbok 13 (Direktoratet for Naturforvaltning 2007) 

• Utvalgte naturtyper iht. Naturmangfoldloven og Forskrift om utvalgte naturtyper (Lovdata 

2017). 

• Forekomster av rødlistearter (Henriksen og Hilmo 2015) og svartelistearter (Gjederaas m.fl. 

2012). 

 

Foreliggende registreringer er gjennomgått for å samle inn relevant kunnskap om området. 

Eventuelle tidligere registreringer av naturtypelokaliteter, rødlistearter og svartelistearter er 

gjengitt i rapporten. Undersøkelsen gir en sammenfatning av hvilke naturverdier som er kjent i 

området. Det påpekes at det ikke er gjort en fullstendig registrering av arter i området. 

 

Artsdata og -kart er hentet fra: 

• http://kart.naturbase.no 

• http://artskart.artsdatabanken.no 

 

Annet kartmateriale og underlagsdata er hentet fra: 

• http://kart.finn.no 

• http://geo.ngu.no/kart/berggrunn_mobil/ 

• http://www.norgeskart.no 

• http://www.miljostatus.no 

 

Nullalternativet i rapporten er definert som hvordan områdets tilstand ville være frem i tid uten det 

planlagte tiltaket. 

 

http://kart.naturbase.no/
http://artskart.artsdatabanken.no/
http://kart.finn.no/
http://geo.ngu.no/
http://www.norgeskart.no/
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 Kategorisering av rød- og svartelistearter 

Der arter som er rød- eller svartelistet er omtalt i rapporten, gjelder følgende kategorisering: 

 

2.1.1. Rødlistede arter 

Rødlistevurdering av arter baserer seg på tilstanden og utviklingen til artens bestander eller 

leveområder. En art kan bli rødlista hvis noen av følgende forutsetninger er tilstede: 

• Artens bestander eller leveområder gjennomgår en rask reduksjon 
• Bestandene eller leveområdene er små og fragmenterte og de er i nedgang 
• Det finnes svært få individer av arten eller den finnes på svært få lokaliteter. 

Følgende kategorier benyttes i rødlisten over arter: 

• RE = Regionalt utryddet 
• CR = Kritisk truet 
• EN = Sterkt truet 
• VU = Sårbar 
• NT = Nær truet 
• DD = Datamangel 

Artene i kategoriene CR, EN og VU defineres som truet. Kategoriseringen av artene er hentet 

fra Norsk rødliste for arter 2015. 

 

2.1.2. Svartelistede arter 

Alle arter som ikke naturlig hører hjemme i norsk natur, vurderes med tanke på om de utgjør 

en økologisk risiko for stedegne arter og/eller naturtyper. Den økologiske risikovurderinga er en 

kombinasjon av invasjonspotensial og økologisk effekt, og det er disse to faktorene som avgjør 

hvilken kategori arten havner i. 

 

SE = Svært høy risiko 

HI = Høy risiko 

 

I tillegg er arter i kategorien PH (Potensielt høy risiko) tatt med i vurderingene. Disse artene er 

ikke svartelistet, men har potensial til å gjøre store ødeleggelser og er derfor tatt med. Artene 

er på likevel på listen over fremmede arter. 

 

2.1.3. Arter av nasjonal forvaltningsinteresse 

Miljødirektoratet har samlet Norges viktigste arter under samlebetegnelsen «Arter av nasjonal 

forvaltningsmessig interesse». Totalt utgjør dette rundt 4600 forskjellige arter – deriblant 

rødlistede og svartelistede arter - fordelt på tre hensynskategorier og åtte underkategorier. 

Dette er arter som det særlig vil være viktige å ta hensyn til i planprosesser og ved inngrep 

som berører biologisk mangfold. (http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-

naturtyper/Arter-av-nasjonal-forvaltningsinteresse/). 

 

 

2.1.4. Utredning i henhold til naturmangfoldloven (nml) §§ 8-12 

Prinsippene for i nml §§ 8-12 skal legges til grunn ved offentlig beslutningstaking. Dette 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Arter-av-nasjonal-forvaltningsinteresse/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Arter-av-nasjonal-forvaltningsinteresse/
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innebærer følgende vurderinger: 

 

§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget 

«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 et rimelig 

forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.» 

 

§ 9 – Føre-var-prinsippet 

«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. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, 

skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 

forvaltningsvedtak.» 

 

§ 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.» 

 

§ 11 – Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

«Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 

som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets skadens karakter.» 

 

§ 12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. 

«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 

driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samt vurdering av tidligere, 

nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 

samfunnsmessige resultater.» 

 

 

3. Områdebeskrivelse 

 Stasjonens beliggenhet 

Myrdal stasjon ligger i Aurland kommune, Sogn og Fjordane fylke. Stasjonen åpnet i 1908 og 

ligger 867 meter over havet (Bjerke og Holom 2004). Den er endestasjon for den populære 

sidelinjen Flåmsbanen. Stasjonen ligger i en dal som går i nord-sørlig retning, med elva 

Myrdøla rennende i bunnen av dalen. 
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Figur 1 – Stasjonsområdet mot sør Figur 2 – Myrdalen sett mot nord fra stasjon 

Figur 3 - Stasjonsområdet mot øst 

Figur 4 – Et grovt omriss av området hvor tiltaket skal plasseres. 
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Figur 5 – Flyfoto av stasjonsområdet (Kilde: www.norgeibilder.no) 

Figur 6 – Forslag til utforming av det nye stasjonsområdet. (Kilde: Bane NOR) 
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 Geologiske forhold 

Hovedbergarten i grunnfjellet er gneis, i hovedsak av mangerittisk sammensetning, feltspatisk 

gneis (http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/). 

 

Området ligger hovedsakelig på en løsmassepreget lokalitet, hvor den vestlige delen av 

stasjonsområdet ligger på skredmateriale. Den østlige delen av stasjonsområdet er preget av 

morenemateriale i varierende tykkelse.  

 

 

 

 

 

 Vannforekomster 

Vest for Myrdal stasjon krysser elva Myrdøla skinnegangen under en bro. Myrdøla er en del av 

vannforekomsten «072-58-R Flåmselvi øvre og sideelvar». Den økologiske tilstanden er 

klassifisert som «god». Det er ikke anadrom fisk i elvestrekket ved Myrdal, men nede ved 

Aurlandsfjorden (15-20 km nedstøms) har elva et anadromt strekk på ca 5 km med vandring av 

laks og sjøørret. 

Figur 7 – Løsmassekart for stasjonsområdet på Myrdal. 

http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/
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 Verneområder 

Stasjonsområdet ligger ca 7 km fra Nærøyfjorden landskapsvernområde, 14 km fra 

Hallingsskarvet nasjonalpark og 18 km fra Skaupsjøen/Hardangerjøkulen 

landskapsvernområde, avstander målt i luftlinje. Vassdraget som går gjennom området er 

omfattet av verneplan for Flåmselvi (https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/verneplan-for-

vassdrag/sogn-og-fjordane/072-2-Flamselvi/). 

 

 Viktige naturtyper 

Det ligger ingen registrerte viktige naturtyper ved Myrdal stasjon. Den nærmeste ligger 4km 

unna i luftlinje og ansees ikke som relevant i forhold til tiltaket.  

 

 Inngrepsfrie områder (INON) 

Nærmeste grense til inngrepsfrie INON-områder er ca 3 km unna og er i kategorien 

«Inngrepsfri sone 2: Områder mellom en og tre kilometer fra tyngre tekniske inngrep». Denne 

grensen vil ikke bli endret av foreliggende planer om sporutvidelse på Myrdal stasjon, siden det 

allerede er gjort inngrep nærmere INON-området. 

  

https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/verneplan-for-vassdrag/sogn-og-fjordane/072-2-Flamselvi/
https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/verneplan-for-vassdrag/sogn-og-fjordane/072-2-Flamselvi/
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 Arter av nasjonal forvaltningsmessig interesse 

 
Figur 8 – Registreringer fra Naturbase 

 

Det er gjort registreringer av slike arter i nærheten av stasjonen, reinsdyrområdene til øst og 

vest for dalen (skravert på figur 8), samt to punkter nord og sør for stasjonen med dårlig 

presisjon. Alle opplistede arter er definert som ansvarsarter, det vil si at mer enn 25% av 

europeisk bestand finnes i Norge. Av denne grunn defineres de som «arter av særlig stor 

forvaltningsmessig interesse». Artene det foreligger registreringer på gjengis i tabell 1: 

 

Tabell 1 – Oversikt over arter av særlig stor forvaltningsmessig interesse i området 

Navn Vitenskapelig_navn 

Fjelløyentrøst Euphrasia wettsteinii 

Fjellveronika Veronica alpina alpina 

Tuesildre Saxifraga cespitosa 

Geitsvingel Festuca vivipara 

Rypebær Arctous alpinus 

Tyrihjelm Aconitum septentrionale 

Snømyrull Eriophorum scheuchzeri 

Svarttopp Bartsia alpina 

Stivstarr Carex bigelowii 

Fjellbjørk Betula pubescens tortuosa 

Rabbesiv Juncus trifidus 

Fjellstjerneblom Stellaria borealis 

Greplyng Kalmia procumbens 

Blålyng Phyllodoce caerulea 

Dvergbjørk Betula nana nana 

Molte Rubus chamaemorus 



 

 

 

 Eksisterende artsregistreringer av fremmede eller rødlistede arter 

Det foreligger registreringer av både rødlistede og fremmede arter i området. Tabellen under 

viser tidligere registreringer, samt årstall for funn. 

 

Tabell 2 – Oversikt over rødlistearter og fremmede arter i området  

Norsk navn Vitenskapelig navn Artgruppe Siste reg. år Status 

Rødlistearter:     

Jøkelstarr Carex rufina Karplanter 1931 VU 

Bergirisk Carduelis flavirostris Fugl 2015 NT 

Sivspurv Emberiza schoeniclus Fugl 2015 NT 

     

Fremmede arter:     

Russekål Bunias orientalis Karplanter 2017 HI 

Vinterkarse Barbarea vulgaris Karplanter 1928 SE 

Skogforglemmegei Myosotis sylvatica Karplanter 2016 PH 

 

 

 

4. Feltbefaring 

Det ble utført feltregistreringer 22.08.17 på og rundt stasjonsområdet av biolog Thor Inge 

Vollan fra Rambøll AS. Figur 5 viser befaringsruten og området som regnes som dekket av 

feltundersøkelsen. På grunn av sikkerhetsmessige krav var vakt fra Baneservice AS var med 

på hele runden. 

 

 
Figur 5 – Oversikt over befaringsrute 
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 Rødlistearter og arter av nasjonal forvaltningsinteresse på feltbefaringen  

Det ble ikke påvist noen av de tidligere registrerte rødlisteartene jøkelstarr, bergirisk eller 

sivspurv. Undersøkelsene ble utført relativt sent på høsten, så det kan ikke utelukkes at artene 

forekommer i området likevel. 

 

Med tanke på arter av særlig stor nasjonal forvaltningsinteresse ble tuesildre, geitsvingel, 

tyrihjelm, snømyrull, stivstarr, fjellbjørk, rabbesiv, fjellstjerneblom, dvergbjørk og molte 

gjenfunnet.   

 

 

 Fremmede arter på feltbefaringen 

De fremmede artene vinterkarse (SE) og skogforglemmegei (PH) ble registrert under 

feltarbeidet. Det ble påvist sandskrinneblom Arabidopsis arenosa (PH) i skrenten nord for 

stasjonen. Denne arten er ikke tidligere registrert i området. 

 

 
Figur 6 – Fremhevet i rødt er området som har høy forekomst av svartelistearter 
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 Verdivurdering 

Oppsummert er planområdet i høy grad preget av menneskelig aktivitet fra 

jernbanevirksomheten, hvor mesteparten av området er dekket av steinfyllinger med 

skinnegang og tekniske installasjoner. Det går et elveløp gjennom området og i tiknytning til 

denne er det en næringsfattig jordvannsmyr. Disse vurderes til å høyne områdets verdi noe.  

Det er ikke registrert forekomster av rødlistede arter i nyere tid som er knyttet til området, og 

verdien av planområdet for biologisk mangfold vurderes derfor som liten, jf. kriteriene i 

Vegvesenets håndbok V712 .   

 

     Liten          Middels        Stor 

__________l_________l__________ 

 

 

 

 

 

 Omfang 

Slik tiltaket er planlagt, vil det kun berøre små deler av området ved stasjonen, og da på arealer 

som allerede er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet. Det antas ikke å endre forholdene for 

akvatisk eller terrestrisk liv merkbart etter ferdigstillelse, da området som planlegges er sterkt 

modifisert allerede. Elveløpet vil etter planene bli liggende slik det er i dag, og ikke påvirkes i stor 

grad under anleggsfasen. Dersom man antar at deler av myren kan komme til å bli påvirket, gjør 

dette at omfanget av tiltaket vurderes til «lite negativt». Muligheten for spredning av fremmede arter 

trekker også tiltaket svakt i negativ retning. 

 

Stort          Middels        Lite             Lite           Middels       Stort 

negativt      negativt      negativt       positivt      positivt       positivt  

                                               Intet 

__________l_________l__________l_________l_________l_________ 

 

 

 

 

 

 

 Konsekvens 

På grunnlag av verdi- og omfangsvurderingene sett i sammenheng, vurderes konsekvensen av 

tiltaket til å være «ubetydelig til lite negativt». Se figuren under for illustrasjon av sammenhengen. 

Det vil være potensiale for forbigående forstyrrelser i anleggsfasen, men på grunn av områdets 

karakter og enkle tilgjengelighet, vektlegges ikke disse effektene i særlig grad. 
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 Usikkerhet 

Usikkerheten i undersøkelsen er i hovedsak knyttet til om det finnes uregistrerte arter av betydning i 

området, noe som ikke kan utelukkes uten en svært tids- og arbeidskrevende undersøkelse. På 

bakgrunn av foreliggende data og feltbefaring vil det være likevel være riktig å konkludere med at 

området er godt undersøkt. Tidspunktet for befaring var gunstig med tanke på å kartlegge 

karplanter, men på en befaring tidligere på sommeren kunne noen arter med tidlig blomstring lettere 

vært påvist. 

 

Det er også noe usikkerhet med tanke på fuglefaunaen i området, da det ikke ble observert fugler i 

nærheten av planområdet på befaringen. Under vår- og høsttrekket vil det ofte være flere arter å 

observere, mens en befaring i hekketiden kunne ha gitt indikasjoner på om området er brukt til 

hekking. 

 

Tiltaket er ennå ikke fullstendig utredet, og dersom det avviker mye fra planene som er presentert 

her, vil omfangs- og konsekvensvurderingen kunne endres. Da vil det være nødvendig med en ny 

vurdering av disse punktene. 
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 Avbøtende og kompenserende tiltak 

Det ansees ikke som aktuelt med verken avbøtende eller kompenserende tiltak, da tiltaket ikke 

vurderes til å ha nevneverdig negative følger for sårbart og viktig naturmangfold. 

 

 

 

 Miljøoppfølging og for-/etterundersøkelser 

Det anbefales en undersøkelse i området med svartelisteforekomster rett før anleggsarbeidene 

starter, samt en sjekk etter at tiltaket er fullført. Dette vil hjelpe til med å sikre at ikke fremmede arter 

spres grunnet variasjoner i utbredelse fra år til år. En etterkontroll vil være nyttig for å sjekke om det 

dukker opp uønskede arter i de nyanlagte områdene. Utover dette antas det ikke å være nødvendig 

med flere etterundersøkelser. 

 

 

 

5. Vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12 

 § 8 – Kunnskapsgrunnlaget 

Alle avgjørelser skal bygge på kunnskap om naturmangfoldet og hvordan det planlagte tiltaket 
påvirker naturmangfoldet. Naturmangfoldloven (nml) § 8 setter derfor krav om at det skal hentes 
inn, og gjøres rede for, kunnskap om landskap, økosystemer, naturtyper og arter i det aktuelle 
området. Som regel er det tilstrekkelig å hente inn eksisterende informasjon, men her er det også 
gjort supplerende befaring av biolog.  

Planen er vurdert opp mot sjekkliste knyttet til nml § 8, modifisert versjon av Klima- og 
miljødepartementets veileder til naturmangfoldloven kapittel II: 

Tema Beskrivelse 

Hvilke landskap, økosystemer, naturtyper eller arter 

berøres av planen? 
Menneskeskapte steinfyllinger vil bli berørt og det er 

muligheter for at elv og myr vil kunne påvirkes i 

anleggsfasen.  

Hvilke effekter vil planen ha på landskap, 
økosystemer, naturtyper og arter? 

Ingen viktige naturtyper vil bli berørt. Landskapet 

modifiseres i svært liten grad. Få naturverdier innen 

planområdet kan gå tapt som følge av tiltaket.  

Hvordan er tilstanden for landskapet, økosystem og 
utviklingen i antall lokaliteter av naturtypene og 
bestandene på landsbasis og på stedet? 

Ingen viktige naturtyper berøres, tiltaket er meget 

begrenset i form og utstrekning. Naturen i området er 

vanlig lokalt. 

Foreligger det faglige rapporter og utredninger om 

naturmangfold i det aktuelle planområdet?  
Det er gjort registreringer i nærheten, og området har 

blitt befart av biolog. 

Foreligger det erfaringsbasert kunnskap (fra 
lokalsamfunnet, kommuner og andre myndigheter) 
om det aktuelle planområdet?  

Det er ikke ytterligere viktige registreringer for 

området enn hva som er funnet i databasene 

Naturbase og Artsdatabanken. 

Vil planen påvirke truete og nær truete arter på 
Norsk rødliste for arter 2010? 

Det er registrert rødlistede arter i nærheten av 

planområdet, men det antas at ingen habitater for 

disse artene vil bli berørt slik tiltaket foreligger. 
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Tema Beskrivelse 

Vil planen påvirke truete og nær truete naturtyper 
på Norsk rødliste for naturtyper 2011? 

Nei  

Vil planen påvirke utvalgte naturtyper eller 
prioriterte arter? 

Nei 

Vil planen påvirke verneområder, nærområder til 
verneområder, marint beskyttede områder eller 
vernede vassdrag (jf. verneplan for vassdrag)? 

Nei 

Vil planen påvirke tilstanden i sjø eller 
vannforekomster? 

Støv og utslipp fra anleggsarbeidet vil kunne påvirke 

lokale vannforekomster. 

Vil planen påvirke utvalgte kulturlandskap? Nei 

Vil planen påvirke miljøregistreringer i skog? Nei 

Vil planen påvirke inngrepsfrie naturområder 
(INON)? 

Nei 

Vil planen påvirke områder eller naturtyper som er 
spesielt verdifulle for naturmangfold? 

Nei 

Er det kunnskapsmangel? Nei, kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt 

Hva er det vi eventuelt mangler kunnskap om? Basert på eksisterende grunnlag, berggrunn og 

løsmasser vurderes sannsynligheten for å finne 

verdifull natur her som liten.  

 

 § 9 – Føre-var-prinsippet 

Foreliggende kunnskap, basert på feltregistreringer og eksisterende tilgjengelig informasjon, er 
vurdert å være tilstrekkelig for å kunne vite hva slags virkninger beslutningen om 
plangjennomføring vil får for naturmangfoldet. Det finnes svartelistede plantearter i området. 
Anleggsarbeidene må ikke medføre spredning av slike arter. Føre-var-prinsippet medfører i dette 
tilfellet at det må antas at massene i området er infisert av svartelistearter, og må behandles 
deretter. Mer om massehåndtering er gitt i punktet om miljøforsvarlige teknikker og 
driftsmetoder. 

 § 10 – Økosystemtilnærming og samlet belasting 

Området er allerede sterkt modifisert i forhold til naturtilstanden. Ekstrabelastningene for 
naturmangfoldet vil innen området være begrenset til plassene hvor vegetasjon og jordsmonn 
fjernes. Området rundt disse begrensede inngrepene vil i svært liten grad påvirkes slik planene 
foreligger. Det er potensiale for forringelse av utenforliggende områder og vannveier dersom det 
oppstår utslipp av uønskede kjemikalier fra området.  

 § 11 – Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

Tiltakshaver bærer kostnader ved miljøforringelse i henhold til lovverk. Dette innebærer at det må 
benyttes de metodene som er miljømessig forsvarlige selv om disse i enkelte tilfeller kan være mer 
kostbare enn andre metoder. 

 § 12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Forslag til behandling av masser forurenset med fremmede arter: 

 

I henhold til Forskrift om fremmede organismer av 2015.06.19 er det krav om aktsomhet og til 
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virksomheter som kan medføre spredning av fremmede organismer (kap V). 

 

Forskriften har bestemmelser om Alminnelige krav til aktsomhet (§ 18), Tiltaks- og vars-

lingsplikt (§ 19), Krav om å informere ansatte og mottakere av fremmede organismer (§ 20) og 

Krav om tiltak rettet mot mulige vektorer og spredningsveier for fremmede organismer (§ 24): 

(…) 

(4) Før flytting av løsmasser eller andre masser som kan inneholde fremmede organismer, skal 

den ansvarlige, i rimelig utstrekning, undersøke om massene inneholder fremmede organismer 

som kan medføre risiko for uheldige følger for det biologiske mangfold dersom de spres, og 

treffe egnede tiltak for å forhindre slik risiko, slik som bruk av masser fra andre områder, 

tildekking, nedgraving, varmebehandling, eller levering til lovlig avfallsanlegg. En vektor i 

denne sammenheng er organismer, gjenstander, transportmidler, løsmasser etc. som kan 

bære med seg organismer til steder der de ikke forekommer naturlig. 

 

Artsdatabanken har utarbeidet faktaark for en rekke fremmede arter, og et av dem inneholder 

god informasjon om vinterkarse som er funnet rundt Myrdal stasjon: 

 

http://www2.artsdatabanken.no/faktaark/Faktaark250.pdf  

 

Håndtering av masser som inneholder svartelistearter  

Den svartelistede arten vinterkarse vokser flere steder i området. Dette medfører spesielle krav til 
massehåndteringen i anleggsfasen for å unngå spredning til nye områder. Følgende muligheter 
finnes for håndtering av masser som skal flyttes på: 

Massene legges i dyp fylling innenfor planområdet 

I dette tilfellet må massene skilles fra over- og underliggende lag for å unngå utvasking av 
frø/planterester. Det må også sikres at massene ikke kan flyttes på et senere tidspunkt, da slike 
arter kan spire etter lang tid hvis forholdene tillater det. 

Massene leveres til destruksjon ved et godkjent mottak for infiserte masser. 

I dette tilfellet vil massene varmebehandles slik at frø og planterester ødelegges. Dette innebærer 
at massene må fraktes ut av området, og det er viktig at dette skjer på en forsvarlig måte slik at 
artene ikke spres i forbindelse med transporten. Dette innebærer at massene må dekkes godt til 
under transporten og at alle jordrester må fjernes fra biler, gravemaskiner og annet utstyr før de 
flyttes ut av området. 

 

  

http://www2.artsdatabanken.no/faktaark/Faktaark250.pdf
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6. Oppsummering og anbefaling 

Området ansees som godt undersøkt med hensyn til naturmangfold. Det er foretatt både 

gjennomgang av foreliggende data, samt befaring av biolog i planområdet. Konklusjonen på 

bakgrunn av disse undersøkelsene er at planområdet i hovedsak har liten verdi for 

naturmangfold. Det må tas hensyn til elva som renner gjennom området under 

anleggsarbeidene, men adkomsten fra skinnegangen og opparbeidede områder rundt god, så 

det ansees som lite sannsynlig at vannforekomsten her berøres i nevneverdig grad. Når det 

gjelder risikoen for spredning av svartelistede karplanter, så er det av høy viktighet at alle som 

er involvert i anleggsarbeidene vet å ta hensyn til denne problematikken og viser forsiktighet 

ved aktivitet i de aktuelle områdene. 
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