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Sammendrag og bakgrunn 
 

Denne rapporten er en årlig oppdatering for klima- og miljøsaker i kommunen, samt status for 

klimagassutslipp. Det vil benyttes som grunnlag for utarbeidelse av tiltak i ny klima- og miljøplan 

samt klimabudsjett. Rapporten benyttes som et kunnskapsgrunnlag og inneholder ikke tiltak.  

Dette er kommunens tredje årlige klima- og miljørapport. Rapporten for 2018 inneholder et 

omfattende klimaregnskap. Denne rapporten inneholder en forenklet oppdatering av 

klimaregnskapet med nyeste tilgjengelige tall, samt første versjon av et arealregnskap. 

 

Fra år 2017 til år 2018 har de direkte, geografiske utslippene i kommunen gått opp med 4,5%. 

Hovedgrunnen til oppgangen er utslipp for jordbruk, som ikke var med i klimagasstatistikken i 2016 

og 2017. Ser man bort fra jordbruk, har utslippene holdt seg på omtrent samme nivå, med en liten 

oppgang i utslipp fra veitrafikk, og en tilsvarende liten nedgang i utslipp fra sjøfart. 

 

Når det gjelder klimagassutslipp fra kommunen som virksomhet, baserer tallene seg på 

innrapporterte KOSTRA-tall, som bearbeides av klimaverktøyet til Asplan Viak, Klimakost. Her har 

utslippene gått opp med nesten 14%. Dette skyldes stort sett at innrapporterte KOSTRA-tall for strøm 

og energiforbruk ble feilrapportert i år 2017 og ga mye lavere utslippstall for denne sektoren. Tallene 

for år 2018 er på omtrent samme nivå som årene før 2017. Dette viser en del usikkerhet knyttet til 

disse tallene, siden risikoen for feilrapportering i KOSTRA er betydelig. 

 

Enda mer usikkerhet er knyttet til de indirekte utslippene, klimafotavtrykket til alle innbyggerne. 

Klimaregnskapet for 2017 estimerte et fotavtrykk på ca. 9 kilotonn CO2-ekvivalenter per innbygger. 

Klimafotavtrykket til husholdninger er vanskelig å regne ut og brukes mest som en indikator for hvor 

stor del av de totale utslippene som skyldes forbruket til hver enkelt. 

 

Denne rapporten inkluderer første versjon av et arealregnskap for kommunen. Målet er å presentere 

en årlig oversikt over arealbruksendringer samt oversikt over viktige og sårbare naturtyper i 

kommunen. På samme måte som et klimaregnskap er et nyttig verktøy for reduksjon av 

klimagassutslipp, er arealregnskap et viktig verktøy for å jobbe med å begrense tapet av biologisk 

mangfold og naturområder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nesodden.kommune.no/_f/p1/ic0feeecd-ad8a-4036-8898-0206b9896653/klima-og-miljorapport-2018-inkl-klimaregnskap.pdf
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Status og tiltak i 2019 
 

Nedenfor er en oppdatering av nåværende problemstillinger knyttet til klima og miljø i Nesodden 

kommune, samt gjennomførte tiltak i 2019. En nærmere redegjørelse for problemstillinger knyttet til 

klima, miljø og biomangfold er beskrevet i Kommunedelplan for klima og biologisk mangfold. De 

samme problemstillingene er aktuelle per dags dato.  

 

Nesodden kommune er på 18. plass av over 400 kommuner for sektoren klima og miljø, ifølge 

Kommunebarometeret 20191. 

 

Biologisk mangfold  
 

Kommunene har gjennom plan- og bygningsloven hovedansvaret for å disponere arealene i Norge og 

har derfor en viktig oppgave med å ta vare på naturmangfoldet gjennom utøvelse av sin rolle som 

arealmyndighet. Nesodden kommune har ansvar for å ivareta naturmangfold på ulike områder: I 

saksbehandling, arealplanlegging, som grunneier og gjennom veiledning og informasjon til 

innbyggerne. 

 

Restaurering av Tomåsan 

 

Tomåsan i Nesodden kommune er et lokalt svært viktig område for friluftsliv og rekreasjon, og har et 

rikt fugleliv. Myra er flere steder påvirket av tidligere drenering og uttak av torv. Det ble i 2018 

gjennomført befaring med Fylkesmannen sammen med konsulenter fra England, for å beskrive 

anbefalte restaureringstiltak. Miljødirektoratet bevilget midler til tiltaket tidlig i 2019 og tiltaket ble 

gjennomført i begynnelsen av 2020 og regnes som ferdigstilt med vellykket resultat. 

 

Vern av skog - Sørby 

 

Skogen ved Sørby står dels på privat grunn, dels på kommunal grunn. Det er en rik blandingsskog 

som er vurdert å ha regional verdi (B). Det ble for noen år siden satt i gang en prosess med frivillig 

vern av skogsarealer med skog i kategori A‐ og B‐verdi2. I november 2018 ble det fremforhandlet 

erstatningssum for grunneier og kommunen. Verneprosess ble gjennomført og ferdigstilt i 2019. 

Nesodden kommune fikk med dette sitt første naturreservat som er vernet gjennom ordningen 

frivillig vern av skog3. 

 

Naturtypekartlegging 

 

Naturtypekartlegging ble sendt ut på forenklet anbud høsten 2019 med planlagt gjennomføring av 

                                                           
1 https://kb.kommunal-rapport.no/landing 
2 Tilsvarer verdier der A = svært viktig, nasjonalt, B = viktig, regionalt, C = lokalt viktig. 
3 http://frivilligvern.no/ 

https://www.nesodden.kommune.no/_f/p1/i1f4139aa-dfda-4f2c-8a08-367d94df54ab/plan-for-klima-og-biologisk-mangfold-kob-planen-vedtatt-21617.pdf
https://kb.kommunal-rapport.no/landing
http://frivilligvern.no/
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kartleggingen i sommer 2020. Resultatene vil bli tilgjengelige for bruk i 2021, og vil gi kommunen 

oppdatert og kvalitetssikret kunnskap.  

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder 

 

Prosjektet Kartlegging og verdsetting av friluftsområder ble ferdigstilt i 2019. Det ble i 2018 

gjennomført kartleggingsmøter og tidlig i 2019 ble dette fulgt opp med verdsettingsmøter. 

Kartleggingen og medvirkningsmøtene resultere i et digitalt kart som ble lagt inn i kommunekart 

samt Miljødirektoratets Naturbase. Kartet skal benyttes som et viktig verktøy i arealplanleggingen, 

ved vurdering av dispensasjoner, og vil oppdateres fortløpende. 

 

Bekjempelse av fremmede arter og annen skjøtsel 

 

Kommunen arbeider årlig med fjerning av fremmede arter. Det er stor spredning av fremmede arter 

og arbeidet med å hindre spredning og med å fjerne de verste artene er meget ressurskrevende. 

Kommunen utarbeidet en handlingsplan for tiltak mot fremmede arter for sesongen 2019 og 2020, 

basert på rapport fra 2018.  

 

Bekjempelse av fremmede arter er et arbeid som må følges opp over flere vekstsesonger for å ha en 

effekt. Sommeren 2019 ble det gjort bekjempelse i felt av blant annet parkslirekne, russesvalerot, 

kjempespringfrø, brunstorkenebb og rødhyll. Det ble også gjennomført en plukkedugnad for 

stillehavsøsters i Ursvikbukta. 

 

Kommunen jobber også med etablering av synlige insektsvennlige blomsterbed og blomsterenger. I 

løpet av 2019 ble det startet opp ca. 13 pollinerende tiltak, blant annet på Hellvik og i Brattbakken. 

Tiltakene må følges opp i 2020 og skjøtsel bør koordineres samt gjennomgås med kommunens 

virksomheter som jobber ute i felt. 

 

Det gjennomføres også en rekke tiltak i kommuneskogen som er en inntektskilde for kommunen, 

samtidig som den spiller en viktig rolle både for biologisk mangfold og karbonfangst. 

 

Klima og energi 
 

Miljøledelse 

 

Nesodden kommune har tatt i bruk viktige styringsverktøy for å arbeide mot å nå klima- og miljømål. 

Klimaregnskap 2017-2018 presenterte tallgrunnlaget som legges til grunn for kommunens klimamål 

om å redusere klimagassutslipp med  65% innen 2030, sett i forhold til 2017. Klimaregnskapet 

oppdateres årlig med nye tall, så fort de foreligger. 

 

Klimabudsjett presentes årlig sammen med ordinært budsjett og handlingsprogram. Nesodden 

kommune er en av de første kommunene som har utarbeidet klimabudsjett før det foreligger felles 

metodikk. Det jobbes nå med en nasjonal veileder, som del av et Klimasats-prosjekt mellom Hamar, 

Trondheim og Oslo kommune. Klimabudsjettet til Nesodden kommune vil justeres og forbedres de 

https://innsyn.onacos.no/nesodden/mote/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019019604&
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kommende årene, blant annet for at det skal bli lettere å rapportere direkte på tiltakene som de ulike 

virksomhetene har ansvar for. Klimabudsjett 2020 ble presentert i Framsikt med 40 tiltak innen 

klima- og miljø. 

 

Kommunedelplan for klima og biologisk mangfold er et viktig styringsdokument som inkluderer tiltak 

for både klima og biologisk mangfold. Utfordringen er den samme som med klimabudsjettet; at det 

må tilrettelegges for at alle virksomheter kan rapportere relevante klima- og miljøtiltak direkte, 

gjennom verktøyet Framsikt. Kommunen skal i gang med å utarbeide ny plan for klima og miljø i 

løpet av 2021. 

 

Tettstedutvikling og klimatilpasning 

 

Fortetting er et klimatiltak forankret i regional plan for klima og energi i Akershus og 

kommuneplanen 2018-2042. Ved å tilrettelegge for kortere avstander mellom bolig, skoler og 

servicepunkter ønsker man å få ned bilbruk samt øke antall gående og syklende. Ved å konsentrere 

boligveksten ved eksisterende knutepunkt Tangen og Fagerstrand, skal det også bevares flere 

ubebygde grøntområder. Privat bilbruk er et av de største bidragene til klimagassutslipp i 

kommunen. Blågrønne strukturer er et viktig element i klimatilpasningsarbeidet til kommunen og 

inkluderes i reguleringsbestemmelser. 

 

Sykkel- og gangveier 

 

Nesodden kommune har et høyt antall kollektivreisende til Oslo og Lysaker og et busstilbud som 

bygger opp om dette. Det er private bilturer utenom jobbsammenheng som utgjør den største 

utfordringen. Et godt kollektivtilbud og tilrettelegging for myke trafikanter er de viktigste 

virkemidlene for å redusere antall kjørte kilometer for motoriserte kjøretøy som kommunen råder 

over eller har mulighet til å påvirke på kort sikt. 

 

Kommunen har en oppdatert parkeringsnorm og gå- og sykkelstrategi for Nesodden. Strategiens 

formål er å øke andelen myke trafikanter blant alle grupper, samt å danne grunnlaget for et 

systematisk arbeid for å gjøre det tryggere, raskere og enklere å ferdes i kommunen som myk 

trafikant. Det jobbes med å få til en sykkelutlånsordning samt en mobilitetsdag med fokus på grønn 

transport på Nesodden i løpet av 2020. I år 2019 startet elektrifiseringen av de tre Nesoddfergene. 

 

Energieffektiviseringstiltak 

 

Kommunen har en årlig energiøkonomiseringskampanje (ENØK) med gratis energirådgivning til 

husstander. Kampanjen hadde stor pågang i 2019. Det ble tilbudt hjemmebesøk av energirådgiver, 

energirådgivning per e-post og telefon, et felles informasjonsmøte, samt ENØK-stand ved fergekaien. 

Kommunens innbyggere har også tilgang til gratis energianalyse av deres bolig på nett, via 

energiportalen sine nettsider. I tillegg jobber kommunen kontinuerlig med energieffektivisering i 

egne bygg. 

 

https://pub.framsikt.net/2020/nesodden/bm-2020-budsjett-_og_%C3%B8konomiplan_2020-2023/#/generic/summary/climatesummary
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Utfasing av oljetanker 

 

Forskrift mot fyring med mineralolje trådte i kraft f.o.m. januar 2020. Kommunen informerte i 2019 

om forbudet og behandlet fortløpende søknader om sanering eller oppgraving. Det jobbes med å 

oppdatere oversikten over resterende oljetanker innen kommunens grenser. 

 

 

Miljøkrav i bygg og prosjekter 

 

Kommunen økte i 2019 kompetansen innen klima- og miljøtiltak for bygg og anlegg. Dette resulterte 

blant annet i en Klimasats-søknad om å utarbeide en miljøstrategi for bygg og anlegg, for å kunne 

stille gode krav samtidig som kostnadene holdes nede. Svar på søknaden vil foreligge sommeren 

2020. 

 

Regionale og internasjonale nettverk 

 

Nesodden kommune deltar i flere regionale nettverk for felles klima- og miljøhandling. Klima- og 

energinettverket (KEN) i Follo er et offisielt nettverk under Follorådet og består av kommunene 

Nesodden, Frogn, Vestby, Ås, Nordre Follo og Enebakk. Nettverket utarbeider felles søknader, 

arrangerer seminarer og utarbeider felles uttalelser i klima- og energisaker. Nesodden kommune 

deltar også i et tilsvarende nettverk for saker som gjelder biomangfold, vilt, friluftsliv og 

forurensning. Denne heter Miljøverngruppa Follo (MVG).  

 

Kommunen deltar i EU-prosjektet Fossilfri grenseregion 2030. Målet er å tilrettelegge for grønn 

mobilitet for å nå felles mål om fossilfri transportsektor innen 2030. 

 

Nesodden kommune ble invitert av fylkeskommunen til å delta i et felles prøveprosjekt for den 

internasjonale ordføreravtalen om klima og energi, Covenant of Mayors. Saken følges opp i 2020. 

 

Luftkvalitet 

 

Lokal luftforurensning kan skade menneskers helse, økosystemer og vegetasjon. I januar 2019 ble det 

lansert en ny landsdekkende varslingstjeneste for luftkvalitet som et samarbeidsprosjekt mellom 

Meteorologisk institutt, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet 

og Miljødirektoratet. Det varsles for fint (PM_2.5) svevestøv og summen av grovt og fint svevestøv 

(PM_10) som i hovedsak stammer fra vedfyring og veitrafikk, nitrogendioksid (NO2) fra biler med 

forbrenningsmotorer, og langtransportert bakkenært ozon (O3)4. Nesodden kommune har i følge 

målingene meget god luftkvalitet. 

 

Søppelfri kommune 
 

Vedtaket om å være en søppelfri kommune følges opp på følgende måter: 

 Kartlegging av forsøpling på land: 

                                                           
4 https://www.met.no/nyhetsarkiv/luftkvalitet-i-norge--ny-varslingstjeneste-apner-i-dag 

https://www.met.no/nyhetsarkiv/luftkvalitet-i-norge--ny-varslingstjeneste-apner-i-dag
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o Rusk og rask langs veier og friområder. Dette følges opp med ryddedugnader i 

samarbeid med frivillige, samt kommunens ansatte som plukker avfall de ser i 

sammenheng med arbeid ute i felt. 

o Gamle «miljøsynder» i form av søppelfyllinger, på kommunal grunn. Slike fyllinger 

inneholder ofte store gjenstander, glass og miljøgifter som trenger forsvarlig og 

profesjonell opprydding. Kommunen kartlegger og prioriterer opprydding av slike 

fyllinger etter alvorlighetsgrad og kapasitet. I 2019 ble det ryddet opp en stor 

søppelfylling ved Blåbærstien hvor det var dumpet store mengder 

husholdningsavfall, antageligvis fra 1960-70 tallet. 

 Håndtering av mikrogranulat fra kunstgressbaner og brukte kunstgressmatter.  

 Marin forsøpling, herreløst avfall på strender og langs kysten. Dette følges opp med 

ryddedugnader sammen med frivillige. Kommunen deler ut gratis ryddeutstyr og avfallet kan 

leveres til Teigen etter endt ryddeaksjon. 

 Båtvrak. Kommunen lyser årlig ut 50 000 kr til et samarbeid om innsamling av båtvrak. I 

tillegg deltar kommunen i en interkommunal båtvrakgruppe ledet av Oslofjordens friluftsråd.  

Gode rutiner for håndtering av båtvrak med/uten eier er på plass og kommunikasjonen 

mellom vel, foreninger, Oslo havn, politiet og brannvesenet er styrket slik at 

informasjonsflyten om nye båtvrak går lettere.  

 Kommunen er i dialog med fylkeskommunen om oppsett av sneipekasser ved Nesoddtangen 

fergekai. 

 

Andre miljøtiltak og utfordringer 
 

Det mangler en oversikt over gjennomførte tiltak i alle kommunens virksomheter og det er behov for 

at klima- og miljøtiltak skal bli en del av Framsikt-rapporteringen til alle virksomheter og avdelinger. 

Slik blir det lettere å fange opp gode tiltak som gjøres av for eksempel skoler og sykehjem, samt 

status og utfordringer. 

 

Nesodden kommune fikk i 2019 økt klima- og miljø med en ytterligere ressurs. Hovedutfordringen 

med å gjennomføre tiltak er mangel på ressurser i felt for å utføre praktisk arbeid bl.a. med 

skogskjøtsel og bekjempelse av fremmede arter. 

 

Klimaregnskap  
 

Forrige klima- og miljørapport presenterte klimagassutslipp for år 2017, som er referanseåret for 

klimamålet til Nesodden kommune. Denne rapporten presenterer tall for 2018 som er siste 

tilgjengelige tall fra Miljødirektoratet og SSB.  

 

Direkte utslipp 

 
De totale utslippene innenfor kommunens geografiske grenser var i år 2018 på 26 592,2 tonn CO2-

ekvivalenter, noe som tilsvarer en økning på 4,4% fra år 2017. Grunnen til økningen er at utslipp fra 

jordbruk ikke var med i statistikken for 2017. Utslipp fra alle andre sektorer utenom jordbruk ligger 

på mer eller mindre samme nivå i 2018 som i 2017.  
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Det er en liten økning i utslipp fra sektorene veitrafikk, annen mobil forbrenning og oppvarming. 

Utslipp fra sjøfart gikk noe ned for kategorien «passasjerferger». Det er forventet en større nedgang 

fra denne sektoren f.o.m. 2020, som resultat av elektrifiseringen av Nesoddfergene. 

 

 

 
Figur 1: Direkte utslipp innen Nesodden kommunes geografiske grenser, fordelt per sektor. Kilde: 

Miljødirektoratet. 
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Figur 2: Utslipp fra sjøfart, den største utslippskilden innenfor kommunens grenser. Disse utslippene 

har holdt seg på mer eller mindre samme nivå de siste fire årene. Kilde: Miljødirektoratet 

 

 

 
Figur 3: Utslipp fra veitrafikk, den nest største utslippskilden innenfor kommunens grenser. Utslipp 

fra veitrafikk hadde en nedgang frem mot 2017 og gikk noe opp i 2018 for alle underkategoriene. 

Kilde: Miljødirektoratet. 
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Utslipp og opptak fra skog og arealbruk 

 

Oversikt over utslipp og opptak fra sektoren «skog og annen arealbruk» oppdateres av 

Miljødirektoratet i samarbeid med NIBIO. Siste tilgjengelige tall for denne sektoren er for år 2015 og 

ble presentert i klima- og miljørapport inkl. klimaregnskap i fjor. Tallene for 2020 vil foreligge i 2021 

og vil da inkluderes i et oppdatert klima- og arealregnskap for Nesodden kommune.  

 

Direkte og indirekte utslipp, kommunen som virksomhet 
 

Ifølge Klimakostanalysen til Asplan Viak, har utslippene til kommunen som virksomhet økt fra 12 532 

tonn CO2-ekvivalenter i 2017 til 14 277 tonn CO2-ekvivalenter i 2018. Hovedgrunnen til denne 

økningen er beregnede utslipp for bruk av energi/strøm, som var feilrapportert i 2017, etterfulgt av 

en liten økning i utslipp forbundet med byggeaktivitet. Ser man utslipp fordelt per tjenestefunksjon, 

hadde alle utenom barnehage en liten økning i utklipp i 2018 sett i forhold til 2017. 

Disse dataene baserer seg på innrapporterte KOSTRA-tall og har en usikkerhet knyttet til seg grunnet 

risikoen for feilrapportering. 

 

 
 

Figur 4: Beregnede, direkte og indirekte utslipp fra kommunen som virksomhet, fordelt på ulike 

innkjøpsarter. Den øverste blå kurven viser samlede, totale utslipp. Kilde: Klimakost.no 

 

 

https://www.nesodden.kommune.no/_f/p1/ic0feeecd-ad8a-4036-8898-0206b9896653/klima-og-miljorapport-2018-inkl-klimaregnskap.pdf
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Figur 5: Beregnede direkte og indirekte utslipp fra kommunen som virksomhet, fordelt på ulike 

tjenestefunksjoner. Den øverste røde kurven viser samlede, totale utslipp. Kilde: Klimakost.no 

 

Fordeler man utslippene for 2018 per innbygger, ligger Nesodden kommune godt under 

gjennomsnittet både nasjonalt og regionalt. Dette gjelder spesielt for innkjøpskategorien bygg, og for 

tjenestefunksjonene skole, barnehage og helse.  

 

 
Figur 6: Gjennomsnittlige utslipp fordelt på innkjøpsarter. Gjennomsnitt per innbygger i Nesodden 

kommune, Akershus fylke og nasjonalt. Kilde: Klimakost.no 
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Figur 7: Gjennomsnittlige utslipp fordelt på tjenestefunksjoner. Gjennomsnitt per innbygger i 

Nesodden kommune, Akershus fylke og nasjonalt. Kilde: Klimakost.no 

 

 

Klimafotavtrykk, Nesoddens innbyggere 
 

Det finnes i dag ingen konkret metode for å beregne klimafotavtrykket til innbyggere. 

Klimafotavtrykk kan regnes ut ved hjelp av innbyggerundersøkelser og verktøy som Ducky5. I 

mellomtiden vil Nesodden kommune forholde seg til estimatet som ble presentert i forrige 

klimaregnskap for 2017, der det er estimert et fotavtrykk på 9000 tonn (9 kilotonn) CO2-ekvivalenter 

per innbygger. 

 

Arealregnskap 

 

På samme måte som kommunen kartlegger utslipp av klimagasser og utslippskilder, er kommunen 

også i gang med en oversikt over arealforbruk. 

 

Arealendringer er den største trusselen mot naturmangfoldet6. Nedbygging, oppstykking og 

                                                           
5 https://www.ducky.eco/climate-data 
6 «Summary for policymakers of the regional assessment report on biodiversity and ecosystem services for 
Europe and Central Asia of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services», 2018 

https://www.ducky.eco/climate-data
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gjengroing av naturområder er i dag den viktigste grunnen til at mange naturtyper står i fare for å 

forsvinne i Norge7. 

 

Nesodden befinner seg i Oslofjordområdet, som har det største biologiske mangfoldet i Norge. Det er 

også her befolkningstettheten er størst og presset på naturmangfold er stort8. Forbruk av naturareal 

fører også til utslipp av klimagasser, der arealer som skog og våtmark lagrer store mengder karbon 

som slippes ut i det arealet gjøres om til for eksempel industri eller bolig.  

 

Arealnøytralitet er et konsept som ble tatt i bruk av Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (Sabima) 

i 20139. Arealnøytralitet innebærer bl.a. økt gjenbruk og fortetting av arealer som allerede er utsatt 

for menneskelige inngrep, arealregnskap i alle kommuner, rekkefølgebestemmelse i planlegging som 

følger hierarkiet: unngå, avbøte, restaurere, kompensere. Er man nødt til å bygge ned et areal, kan 

tilsvarende areal et annet sted restaureres. 

 

Det finnes per dags dato ingen kjent metode som viser hvordan et arealregnskap skal se ut. Denne 

rapporten presenterer et første arealregnskap for Nesodden kommune og kombinerer data fra 

arealressurskartet AR5, NIBIO og Miljødirektoratet. 

 

Arealregnskapet skal på samme måte som klimaregnskapet oppdateres og forbedres. Neste år vil det 

suppleres med data og informasjon fra den omfattende naturtypekartleggen som skal gjennomføres i 

løpet av 2020. 

 

 

 
Figur 8: Generell oversikt over arealtyper på Nesodden, fra Arealbarometeret til NIBIO. 

 

Arealendringer 2014 – 2019 
 

Innhentede data viser arealbruksendringer i tidsperioden 2014 – 2019. I 2013 ble det gjort en større 

endring i hvordan dataene blir registrert. Dataene for perioden før 2014 er derfor ikke direkte 

sammenlignbare med dataene for de siste årene. 

                                                           
7 https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/arter/ 
8 https://www.nhm.uio.no/forskning/prosjekter/oslofjord/oslofjorden/ 
9 https://www.sabima.no/et-arealnoytralt-norge/ 

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/arter/
https://www.nhm.uio.no/forskning/prosjekter/oslofjord/oslofjorden/
https://www.sabima.no/et-arealnoytralt-norge/
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Arealendringene skjer og registreres først når arealet er omdisponert (når byggetillatelse er gitt og 

bygging er i gang), og ikke i forbindelse med regulering. Ifølge tabell 1 har bebyggelse økt med 0,4% 

fra 2014 til 2019. Samtidig har skogareal blitt mindre med 0,4%.  Andre kategorier er mer eller 

mindre stabile. 

 

Tabell 1: Arealendringer gjort ihht. arealressurskart AR5.  

 

Arealtype 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Bebygd 8 222 13,4 % 8 222 13,4 % 8 263 13,5 % 8 344 13,6 % 8 347 13,6 % 8 485 13,8 % 

Ferskvann 790 1,3 % 790 1,3 % 790 1,3 % 790 1,3 % 790 1,3 % 790 1,3 % 

Fulldyrka jord 4 730 7,7 % 4 693 7,6 % 4 686 7,6 % 4 653 7,6 % 4 649 7,6 % 4 663 7,6 % 

Innmarksbeite 287 0,5 % 294 0,5 % 352 0,6 % 352 0,6 % 352 0,6 % 352 0,6 % 

Myr 387 0,6 % 387 0,6 % 387 0,6 % 387 0,6 % 387 0,6 % 387 0,6 % 

Overflatedyrka 
jord 75 0,1 % 75 0,1 % 75 0,1 % 74 0,1 % 74 0,1 % 74 0,1 % 

Samferdsel 1 267 2,1 % 1 268 2,1 % 1 269 2,1 % 1 290 2,1 % 1 290 2,1 % 1 291 2,1 % 

Skog 43 942 71,5 % 43 964 71,6 % 43 867 71,4 % 43 801 71,3 % 43 801 71,3 % 43 666 71,1 % 

Åpen fastmark 1 724 2,8 % 1 732 2,8 % 1 737 2,8 % 1 735 2,8 % 1 735 2,8 % 1 718 2,8 % 

SUM 61 425 100,0 % 61 425 100,0 % 61 425 100,0 % 61 424 100,0 % 61 424 100,0 % 61 424 100,0 % 

 

 

Miljøstatus, Nesodden 
 

Kommunedel plan for klima- og biologisk mangfold inneholder faktagrunnlag og analyse om 

biomangfoldet på Nesodden. Det er gjort en rekke kartlegginger av områder med spesielle 

naturverdier opp gjennom tiden, men mye av kunnskapsgrunnlaget begynner å bli utdatert og 

trenger å oppdateres.  

 

Neste års arealregnskap vil kunne inkludere et oppdatert kunnskapsgrunnlag etter gjennomført 

naturtypekartlegging etter metoden Natur i Norge (NiN)10. 

 

Verneområder 

 

Det finnes i dag ulike typer verneområder11. Utfordringen er at noen av verneformene blir erstattet 

med nye former for vern og at det mangler en fullstendig oversikt over deres tilstand. 

 

Landskapsvernområder er natur- eller kulturlandskap med stor økologisk, kulturell eller 

opplevelsesmessig verdi.  

 

                                                           
10 https://www.artsdatabanken.no/NiN 
11 https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/naturmangfold/innsiktsartikler-
naturmangfold/nasjonalparker-og-andre-verneomrader/id2076286/ 

https://www.nesodden.kommune.no/_f/p1/i1f4139aa-dfda-4f2c-8a08-367d94df54ab/plan-for-klima-og-biologisk-mangfold-kob-planen-vedtatt-21617.pdf
https://www.artsdatabanken.no/NiN
https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/naturmangfold/innsiktsartikler-naturmangfold/nasjonalparker-og-andre-verneomrader/id2076286/
https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/naturmangfold/innsiktsartikler-naturmangfold/nasjonalparker-og-andre-verneomrader/id2076286/
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Biotopvern beskytter leveområdet til bestemte dyrearter eller planter. De er økologiske 

funksjonsområder for en eller flere arter. På Nesodden finnes følgende biotopvern: 

 Hellvik gamle brygge, plantefredningsområde 

 Fyrsteilene, plantefredningsområde 

 Blylagsdammen, dyrefredningsområde 

 Kvistemyrdammen, dyrefredningsområde 

 

Naturreservat er den strengeste formen for områdevern. Dette er områder som inneholder truet, 

sjelden eller sårbar natur, representerer en bestemt naturtype, har en særlig betydning for biologisk 

mangfold, utgjør en spesiell geologisk forekomst, eller har særskilt naturvitenskapelig verdi. På 

Nesodden finnes følgende naturreservat per mai 2020: 

 Ildjernet 

 Sørbyskogen 

 Husbergøya 

 Nordre Skjælholmen 

 Søndre Skjælholmen 

 Knerten 

 

 
 

Figur 9: Eksisterende (rød farge) og foreslåtte (lilla farge) verneområder på Nesodden per mai 2020. 

Kilde: Kommunekart. Mer detaljert bilde ligger i vedlegg 1. 
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Marine verneområder beskytter unike økosystemer til havs. Nesodden kommune har et 

fredningsområde for hummer utenfor Nesoddtangen brygge, som er det første og foreløpig eneste 

fredningsområde for hummer i indre Oslofjord. 

 

 
Figur 10: Hummerfredningsområde, Nesodden. Kilde: Kartverket, Fiskeridirektoratet, mai 2020. 

 

I tillegg er det opprettet et fredningsområde for torsk i indre Oslofjord som omfatter hele vestsiden 

til Nesodden. Innenfor fredningssonen er torsken fredet hele året og fra og med 2019 ble det forbudt 

å fiske i fredningssonen etter alle arter, med unntak av sjøørret, fra 1. januar til 1.mai (i gytetiden til 

torsken). Fredningssonen ble redusert fra det opprinnelige forslaget og det er tillatt med fiske på 

Bunnefjordsiden i vinterhalvåret12. 

 

 

 

                                                           
12 https://vartoslo.no/anders-hoilund-frogner-harald-t-nesvik/torsken-fredes-i-mesteparten-av-oslofjorden-
men-isfiske-tillates-i-bunnefjorden-og-vestfjorden/198206 

https://vartoslo.no/anders-hoilund-frogner-harald-t-nesvik/torsken-fredes-i-mesteparten-av-oslofjorden-men-isfiske-tillates-i-bunnefjorden-og-vestfjorden/198206
https://vartoslo.no/anders-hoilund-frogner-harald-t-nesvik/torsken-fredes-i-mesteparten-av-oslofjorden-men-isfiske-tillates-i-bunnefjorden-og-vestfjorden/198206


18 
 

 
Figur 11: Torsk er fredet hele året innenfor det skraverte området og alt fiske (med unntak av fiske 

etter sjøørret) er forbudt i perioden 1. januar til 1. mai. Kilde: NJFF, mai 2020. 

 

Utgåtte verneformer: Området Ekebo/Ekheim er registrert som naturminne, en utgått form for vern. 

 

Hensynssoner i kommunens arealplan: I tillegg er det opprettet hensynssoner i kommunens arealdel 

der det skal tas særskilt ansvar til sårbar natur- eller kulturlandskap. De hensyn og restriksjoner som 

er fastsatt gjennom hensynssoner til kommuneplanens arealdel, jf. §§ 11-8 og 11-10, skal legges til 

grunn for utarbeiding av reguleringsplan og saksbehandling. Hensynssoner kan videreføres i 

reguleringsplan eller innarbeides i arealformål og bestemmelser som ivaretar formålet med 

hensynssonen13.  

 

Naturtyper 

 

Utvelgelse av en naturtype fører til at det skal tas spesielle hensyn til naturtypen ved bruk, 

forvaltning og arealplanlegging som berører områder hvor naturtypen finnes. Kommunene skal ta 

hensyn til de utvalgte naturtypene blant annet i forbindelse med vedtak av kommuneplaner, 

reguleringsplaner og i saksbehandling. Kommunene oppfordres til å avklare arealbruken for 

forekomster av utvalgte naturtyper i rettslig bindende planer14. 

 

På Nesodden finnes de utvalgte naturtypene slåttemark og hule eiker. I tillegg finnes en rekke viktige 

naturtyper som opp gjennom tiden er registrert etter metoden DN-håndbøker. Neste års 

arealregnskap vil inkludere en oppdatert oversikt over naturtyper etter gjennomført 

naturtypekartlegging.  

 

En oversikt over utvalgte naturtyper per dags dato ligger i vedlegg 2 (fra Kommunekart). En oversikt 

over registrerte naturtyper etter DN-håndbøker ligger i vedlegg 3 (fra Kommunekart). Mye av denne 

informasjonen begynner å bli utdatert. 

 

                                                           
13 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/reguleringsplanveileder/id2609532/?ch=9 
14 http://tema.miljodirektoratet.no/no/Regelverk/Lov/Naturmangfoldloven/Utvalgte-naturtyper/ 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/reguleringsplanveileder/id2609532/?ch=9
http://tema.miljodirektoratet.no/no/Regelverk/Lov/Naturmangfoldloven/Utvalgte-naturtyper/


19 
 

Den marine kartleggingen som hittil er gjennomført er en forholdsvis grov kartlegging med fokus på 

naturtyper (ålegress, bløtbunn, skjellsand, israndavsetninger, tareskog), gyteområder (torsk) og noen 

spesielle nøkkelarter (kamskjell, østers). 

 

Miljødirektoratet har nettopp startet opp en kartlegging av utvalgte marine naturtyper i Oslofjorden, 

etter en ny marin kartleggingsveileder. Miljødirektoratet har foreløpig finansiering for kartlegging av 

Oslofjorden i 2020, men legger opp til at denne avtalen kan videreføres så vi får en kartlegging av 

flere naturtyper i hele Oslofjorden. 

 

Truete og rødlista arter 

 

Rødlista er en oversikt over trua natur. I Norge finnes det to rødlister; en for naturtyper og en for 

arter. Artene på Rødlista kjennetegnes gjerne ved at de minker kraftig i antall eller er fåtallige. I 

tillegg bidrar ofte reduksjon og fragmentering av leveområder til økt risiko for utdøing. Vanligvis er 

det en kombinasjon av flere faktorer som fører til at en art står på rødlista. Felles for rødlista arter er 

at de trenger vern og/eller andre tiltak skal vi unngå at de dør ut15. 

 

Rødlista oppdateres hvert femte år. Den siste Rødlista kom ut i 2015 og arbeidet med en oppdatert 

Rødliste har startet opp av Artsdatabanken. 

 

Tuete arter er arter i kategoriene «kritisk truet», «sterkt truet» eller «sårbar». Disse artene har høy 

til ekstremt høy risiko for å dø ut fra Norge hvis de rådende forhold vedvarer16. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: Artene er vurdert med utgangspunkt i Den internasjonale naturvernunionen (IUCN) sine 

kategorier, kriterier og retningslinjer. Basert på vurderingene, er artene gruppert i ulike kategorier 

som representerer artenes risiko for å dø ut. Kilde: Artsdatabanken 

 

Figur 13 a) viser registrerte funn av truete arter i Nesodden kommune, mens figur 13 b) viser 

registrerte funn av rødlistede arter. Figuren er ment som en indikator og kan suppleres med mer 

informasjon og data i neste års rapport og arealregnskap. 

 

                                                           
15 https://www.sabima.no/rodlista/ 
16 https://artsdatabanken.no/Rodliste/AntallFastland 

https://www.sabima.no/rodlista/
https://artsdatabanken.no/Rodliste/AntallFastland
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Figur 13 a), venstre: Registrerte funn av truete arter i Nesodden kommune. Kilde: Artskart, mai 2020. 

 

Figur 13 b), høyre: Registrerte funn av rødlistede arter i Nesodden kommune. Kilde: Artskart, mai 

2020. 

Konklusjon 
 

Denne rapporten er en årlig statusoppdatering og et oppdatert kunnskapsgrunnlag for klima og miljø 

i Nesodden kommune. Rapporten har som mål å øke kunnskapsnivået, samt at det skal brukes som 

grunnlag i utarbeidelse av nye klima- og miljøtiltak og i saksbehandling. 

Rapporten inkluderer et klimaregnskap og arealregnskap som videreutvikles og oppdateres for hvert 

år. Formålet med klimaregnskapet er å sikre at kommunen reduserer sine klimagassutslipp ihht. det 

satte klimamålet. I perioden 2017 til 2018 ser man dessverre en oppgang i klimagassutslipp, og 

reduksjonen må akselereres de kommende årene. 

Arealregnskapet har som formål å stanse tapet av biologisk mangfold. Dette starter med en årlig 

oversikt over arealbruksendringer og miljøstatus for kommunen. 


