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0 INNLEDNING 

I forbindelse med planlagt utvidelse av sporplan ved Eidsvoll stasjon, samt etablering av dobbeltspor 

nordover, skal det legges en fylling på utsiden av eksisterende spor. COWI har på oppdrag fra 

Jernbaneverket (JBV) gjennomført miljøovervåkning for bygging av jernbane på delstrekningen Eidsvoll 

Stasjon – Kommesrud og Kommesrud –71,7 km1. Bygging av strekningen har fordret utfylling i elven 

Vorma. Prosjektet har utløst krav til miljøovervåkning. 

 

Miljøovervåkningen er utført i henhold til "Miljøoppfølgingsplanen, UEH-10-A-30307 rev 01A, Eidsvoll 

stasjon – Kommersrud og Kommersrud – Kråkvål, Dovrebanen". Miljøoppfølgingsplanen er videre i 

rapporten referert til som MOP. Alle krav til miljøovervåking i MOP i denne planfasen er ivaretatt med 

denne rapporten.  

MOP beskriver overvåking av følgende tema: 

 Fugleliv 

 Planteliv og mudderbanker 

 Invertebrater 

 Fisk og vannmiljø (vannmålinger) 

 Erosjon på østre bredd 

 

I tillegg er landskapsbilde langs fyllingsfronten noe omhandlet. Etter konsultasjon med JBV er følgende 

tilleggsoppgaver gjennomført og inkludert i miljøovervåkningen av prosjektet: 

 Registering av mulige gyteplasser som kan påvirkes av tiltaket 

 Avbøtende tiltak etter utfylling i elva 

 

Resultatet av miljøovervåkningen for perioden frem til november 2014 er samlet i rapporten. Arbeidet vil 

fortsette frem til juni 2015, hvor det vil leveres en sluttrapport for hele overvåkningen. Alle foto er 

fotografert av COWI AS, med mindre annet er oppgitt. 

 

Miljøovervåkingen er utført av COWI AS med god bistand fra Jernbaneverket. Følgende personer har 

deltatt i arbeidet: 

 

Firma/ personer Rolle i prosjektet Utdannelse 

Jernbaneverket:   

Silje Olsen Rådgiver Ytre 

Miljø/koordinator, 

 Hovedbaneprosjektene 

Siv. Ing. med fordypning i Helse 

Miljø, Sikkerhet (HMS) og 

kvalitetledelse ved NTNU 

Tone Israelsen Ytre Miljø koordinator 

styringsstab Fellesprosjektet 
Landskapsarkitekt 

Lena Aarestad Grimsrud Ass. Prosjektleder Eidsvoll 

vending 
Siv.ing 

                                                 
1 Se plankart i MOP og i den gamle reguleringsplan  
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COWI AS:   

Stein B Olsen Prosjektleder, fisk, erosjon Siv. ing Vann 

Karl Otto Mikkelsen Mudderbanker, fisk MSc Biolog  

Petter Torgersen Mudderbanker, fisk MSc Biolog 

Halvor Saunes Fisk MSc Biolog/økotoksikologi  

Kristin Moldestad Landskapsbilde / planteliv Cand. Agric Planteviter/ 

Hortonom  

Norsk Ornitologisk Forening:   

Roger Nesje Fugleregistrering og 

rapportering 

Siv.Ing 

Asplan Viak:   

Oddmund Wold Kartlegging av pusleplanter Biolog 
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1 SAMMENDRAG 

Resultatet av miljøovervåkingen for 2014 er samlet i denne rapporten. Endelig rapport fra Cowi med en 

samlet vurdering fra overvåkningen av tiltaksområdet, vil foreligge i juni 2015. Miljøovervåkningen har 

framdrift som planlagt, se også kapittel 5 for framdriftsplan.  

 

Landskapsbilde 

Gjennomførte tiltak som har betydning for landskapsbildet og vannmiljø er listet opp i rapporten. 

Tiltakene er innplanting av planter ved Eidsvoll stasjon, tilsåing av skjæringer nord for Eidsvoll stasjon, 

utlegging av buner ved fyllingsfront og bevaring av gammel fyllingsfornt. 

 

Fugl 

Det er gjennomført månedlige tellinger av fugl på utvalgte punkter langs med områdereguleringen. For 

observerte arter for vårtrekket synes antallet forholdsvis normalt for Vorma. Det er ikke grunnlag for å 

konkludere med at anleggsarbeidet har hatt stor påvirkning på tilstedeværelse av fugl i området. 

 

Planteliv og mudderbanker (samt fyllingsfront) 

Det er ikke gjort funn av rødlistearter i 2014. Ved lav vannstand er det tydelig å se at det vokser 

pusleplanter på mudderbanker tett inntil fyllingsfronten. Overvåkningen av pusleplantesamfunnene ble 

gjennomført av Oddmund Wold i Asplan Viak og omtalt i egen rapport (Wold 2014). Steinfyllingen har 

som en følge av arealbeslaget ført til at kantvegetasjonen langs Vorma og puslesamfunn på 

mudderbanker som er overfylt, har blitt borte. 

 
Invertebrater 

Innsamling av invertebrater er gjennomført som planlagt også i 2014. Materialet fra 2013 og 2014 er 

identifisert, og funnene er presentert i rapporten. Det ble ikke registrert rødlistearter i disse 

undersøkelsene. Funnene er som forventet for Vorma. Referansestasjonen Rønsenevja har størst 

diversitetet, dvs at stasjonen har flest arter/taxa i en jevn fordeling. Punktene V02 og V06 har færre 

arter/taxa og de har en ujevn fordeling, det vil si noen få arter/taxa dominerer prøven. 

 

Fisk/vannkjemi 

Det er ikke påvist overskridelser av grenseverdier for vannkjemiske målinger i hovedstrømmen til Vorma 

henhold til vannkvalitetsmål. 

 

Det er en begrenset partikkelspredning som følge av utvasking av finstoff fra fyllingen 2014. 

Partikkelspredningen har i hovedsak forekommet når det har vært høy vannstand i Vorma (mai og juni), 

og fra fyllingen som ble lagt ut på mudderbankene vinteren 2014 (Kommesrud – km 71,7). Utbredelse 

tilsier at effekten av vannkvalitetsendringer på fisk trolig har vært kortvarig, lokal og reversibel. 

Resultatene fra de vannkjemiske parameterne viser at nivåene av totalt-nitrogen/ammonium er generelt 
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lave tilsvarende målingene fra 2013 og fra Mjøsa. Fyllingene har også i 2014 blitt bygd opp av 

sprengstein fra dagbrudd. Det har ikke vært gjort endringer i fyllingsmaterialet som tilsier endret 

overvåkningsregime for vannkjemi. 

 

Erosjon 

Det er utført dybdemålinger i flere profiler nedover elvestrekningen for å se på eventuelle endringer i 

bunnkoter/sedimentering i Vorma. Enkelte av profilene kan tyde på at djupålen har lagt seg noe lengre 

østover, men endringene er ikke store, og er trolig som følge av naturlige endringer. En ny profilering av 

elven, også nedstrøms fyllingen, bør gjennomføres i 2015. 
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2 METODE OG AVGRENSNING AV PROSJEKTOMRÅDET 

Generelt vil utfylling i et vassdrag påvirke mange av de naturlige prosessene som foregår i vassdraget. I 

anleggsperioden oppstår endringer i vannkvalitet og bunnsubstrat. På lengre sikt kan utfylling påvirke 

hydrologiske forhold, materialtransport og erosjon, kantvegetasjon, akvatisk planteliv, bunndyr og fisk. 

Det kan oppstå varige endringer i erosjons- og sedimentasjonsmønstre. Disse aspektene er tatt opp under 

de enkelte fagkapitlene i den foreliggende rapporten. Effektene er direkte – som arealbeslag i vassdraget 

– eller indirekte ved å endre på konkurranseforhold mellom arter eller på underliggende økologiske 

prosesser som har betydning for organismene i vassdraget. 

2.1 Avgrensing av prosjektområdet 

Prosjektet er avgrenset til strekningen fra Eidsvoll Stasjon til km 71,7 (Vettelsøen). Rønsenevja ligger på 

Østsiden av denne kilometreringen og Julsrudevja like nedenfor på vestsiden.  

2.2 Metode for registering av fugleliv 

Det er foretatt telling av fugler fra forhåndsbestemte tellepunkt. Innledningsvis dekket tellingene høst 

2013 til vår 2014 det samme området som tellingene våren 2013. Imidlertid har tilgangen til elvebredden 

blitt enklere som en følge av utfyllingen som gjennomføres av Jernbaneverket. Det er derfor valgte å 

flytte det nordligste tellepunktet som var på Røkholt på østsiden av Vorma over til Dokknesevja på 

vestsiden. Flyttingen medfører at en slipper å bruke mye tid på å forflytte seg fra vestsiden til østsiden, 

og man har derved hele tiden oversikt over fuglenes forflytninger langs elva. Dette gjør at alle 

tellepunktene nå er på vestsiden av elven. De seks første tellingene er gjort fra punktene:  

1. Skibladnerbrygga  

2. Kulvert ved anleggsbrakkene  

3. Dokknesevja  

 

Pkt. 2 og 3 er på fyllingen. Tellingene i april og mai ble utvidet til å inkludere punktene  

1. km 71,0 (som er ca. 1 km nord for Dokknesevja)  

2. km 71,7 (som er avslutningen av fyllingen)  

 

Alle punktene er definert i samråd med JBV. Punktene gir god oversikt over elva, og i og med at det 

benyttes teleskop kan fugler (med få unntak) identifiseres og telles i hele elvens bredde. Tellingene er 

gjennomført i rekkefølgen slik de er oppført. Observasjonene dekker det som er oppgitt i MOP-en som 

sone 1, tellepunkt 1-3 (Figur 3). Tellepunkt 4-6 berøres ikke av tiltaket og er derfor ikke inkludert i 

registreringene. Observasjonene er gjort med kikkert og kamera. Fuglelivet skal overvåkes i 3 år etter 

ferdigstillelse av anlegget.  
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Mengden fugl har i perioden vært såpass begrenset, at hvert enkelt individ er talt ved alle punktene. Det 

er forsøkt å unngå å telle samme individer fra flere tellepunkter, men det vil alltid være en risiko for at 

noen flytter seg den ene eller andre veien uten at man registrerer dette og at de derved enten telles to 

ganger eller ikke i det hele tatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Punkter for fugleovervåking 

2.3 Metode for registrering av planteliv og mudderbanker  

Kartlegging av planter på land er gjennomført av planteviter ved befaring. Overvåkningen av 

pusleplantesamfunnene ble gjennomført av Asplan Viak, se egen rapport (Wold 2013) og notatet 

oppsummering fra befaring den 22. april 2014. 

Rønsenevja som ligger på østre elvebredd ble besøkt, her er det store forekomster av mudderbanker med 

pusleplantesamfunn. Denne evja er et godt referansested for pusleplanter i Vorma. 

 

2.4 Metode for registering av invertebrater 

Kartleggingen omfatter artssammensetning i eksisterende mudderbanker/littoralsone på aktuelle 

lokaliteter inklusive 1 referansestasjon (Figur 2). Innsamlingen ble gjort etter metode Norsk Standard 

4719 (sparkemetoden). Innsamlingene ble gjennomført 29.8.2013 og 15.5.2014.  I Dokknesevja ble det 

tatt roteprøve med vannhov fra båt. Dybde- og substratforhold umuliggjorde sparkeprøve her, og derfor 

ble det tatt en prøve ved å rote i substratet med en hov for deretter å samle inn oppvirvlet materiale i 
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hoven. Prøvene er fiksert på etanol i felt. Identifisering av evertebrater ble foretatt i mai 2014. Bunndyr i 

prøvene bestemmes i utgangspunktet så langt som mulig til art for de viktigste gruppene.  

Strekningen langs fyllingen er veldig ensartet, og invertebratfaunaen er i hovedsak knyttet til evjer og 

bekker. Stasjonene V01, V02 og V03 ble etablert i 2013, mens stasjonene V04, V05, V06 og R1 ble 

etablert i 2014 etter at prosjektet ble utvidet til Kommesrud – km 71,7.  Prøvestasjonene vurderes å være 

dekkende for å belyse tilstanden i invertebratfaunaen under og etter utfylling. 

Prøvetakingsstasjoner (Figur 2):  

 V01 (Asplan Viaks Stasjon 8b, Asplan Viak 2012).  

 V02 (Dokknesevja innenfor Asplan Viaks stasjon 8). 

 V03, stasjon like nedstrøms for nes ved kulverten/brakkeriggen, her har det tidligere vært 

akkumulert mudder av noe omfang (Asplan Viak 2012). 

 V04, Nedre faunapassasje 71,2 km. 

 V05, Fyllingsfronten ved 71, 5 km. 

 V06, Nedre faunapassasje, i bekken umiddelbart oppstrøms fyllingen i nord, bekken oppstrøms 

fylling. 

 R1, Rønsenevja. Referansestasjon på østsiden. 
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Figur 2. Prøvetakningsstasjoner i Vorma 

2.5 Metode for registrering av vannmiljø - fisk  

2.5.1 Overvåkingstemaer 

I MOP er det beskrevet 3 faktorer som kan påvirke fisk i forbindelse med fyllingsarbeidene: 

1. Utvasking av nitrogen fra sprengstoffrester (ammonium). 

2. Oppvirvling og spredning av tidligere sedimentert materiale. 

3. Utvasking av sprengsteinspartikler. 
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Dette er påvirkninger som vil kunne gi reversibel skade på forholdene for fisk – påvirkningen er nært 

knyttet til selve anleggsperioden. Den største effekten av tiltaket for fisken i elva er i hovedsak tap av 

næringsrike grunnområder og tap av fysisk variasjon i elveløpet.  

2.5.2 Valg av analyseparametere for vann 

Vannkjemi overvåkes for å følge svingninger i vannkvalitet som følge av tiltaket. Det er kjent at 

avrenning fra sprengsteinsdeponier kan påvirke vannkjemiske forhold og føre til stress og redusert 

overlevelse blant akvatiske biota. Skadepotensiale knyttet til partikler er avhengig av mengde 

(konsentrasjon), partikkelegenskaper (morfologi) og ikke minst hvor stor del av biotopen og hvilke 

funksjonsområder som påvirkes. 

De parameterne som brukes for å følge opp fisk med hensyn til vannkvalitet er etter dette satt som:  

 pH (krav < 8,5).  

 Turbiditet (< 5 FTU).  

 Nitrogen-forbindelser/ NH3-N. 

 

pH måles for å påvise om det oppstår situasjoner hvor ammonium-N kan opptre i toksisk form. Turbiditet 

brukes for å følge endringer i partikkelkonsentrasjon. Partikkelinnholdet i vann kan påvirke vannlevende 

organismer.  

 

Det kan forekomme utlekking av nitrogen-rester fra sprengstoff til elva. Ammoniumsalter kan løse seg i 

vann og ammoniumioner omvandle seg til ammoniakk, en prosess som er akutt giftig for fisk. 

Reaksjonen er avhengig av surhetsgraden av vann (alkalisk). Høy pH kan opptre episodisk i vassdrag 

med stor primærproduksjon (ikke aktuelt i dette tilfellet), eller der sprengsteinen er blandet med 

betongrester som reagerer basisk i vann (f. eks. sprøytebetong fra tunnelmasser). Ved oppstart av 

arbeidene var det beskrevet en mulighet for at tunnelmasser kunne bli brukt. Så langt stammer all 

deponert stein fra dagbrudd og er ikke forurenset med sprøytebetong som kan heve pH (JBV pers. 

komm.). Resultatene fra overvåkningen 2013 viste lave konsentrasjoner for målte nitrogenforbindelser. 

Oppfølging av vannkjemi (N, pH) er likevel utført jevnlig, først og fremst som et føre-var tiltak. 

2.5.3 Prøvetaking av vann 

Overvåkningsprogrammet inkluderer vannkvalitet, forurensning av mudderbanker og strømningsforhold 

i Vorma.  

I MOP-en er det foreslått å benytte 3 stk. vannprøvekaruseller, samt 3 online loggere for pH og turbiditet. 

Ved bruk av et slik system vil det sendes alarm ved FTU > 5 eller pH > 8,5. COWI har i denne delen av 

prosjektet valgte å avvike fra oppsatt MOP med begrunnelsen: 
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1 Overvåkingen i 2013 (Eidsvoll – Kommesrud), har vist at det dannes et slambelte 

meget lokalt langs land, som ikke påvirker andre deler av elva.  

2 Det er ikke mulig å plassere en vannprøvekarusell/logger som anvist oppstrøms 

anlegget, i elva varierer vannstanden med opptil 10 cm i døgnet, og det er ikke 

områder mulig for utplassering av utstyr som kan sikres mot flom og tyveri, samt ha 

strømtilkobling (nitrogen-prøver må oppbevares kjølig, behov for kjøleskap om 

Norsk Standards prøveoppsett skal følges).  

3 MOP-en gir ingen informasjon om hvor grenseverdier skal måles, og erfaringsvis er det 

store forskjeller om en måler vannkvalitet 5-10 m fra fyllingsfront eller i elvas 

hovedstrøm. COWI har tolket grenseverdier å gjelde for elvas samlede vannføring, 

det er i den anledning riktig å måle vannkvaliteten hvor det er en total innblanding av 

påvirket elvevann fra anlegget, med elvas hovedvannføring.  

 

I overvåkningen 2014 er det samlet inn vannprøver og målt turbiditet ved Skibladnerbrygga ca. hver 

andre til tredje uke (Figur 3). Det er også samlet inn enkelte prøver oppstrøms fyllingen og i stryket 

nedenfor brua nedstrøms fyllingen (Figur 4). Prøvetaking og analyse ble gjennomført som 

enkelprøvetaking på bestemte vannprøvetakingssteder med påfølgende laboratorieanalyse. Anleggsleder 

har hatt et eget feltinstrument disponibelt for å måle turbiditet lokalt for å se om det er utfyllinger som 

forårsaker en evt. høy verdi, eller om det er elva som fører mye finpartikulert materiale. COWI har også 

gjennomført profileringer av turbiditetsnivå i elva i tre omganger for å kunne dokumentere i etterkant 

strømningsmønstre og hvilke områder som er utsatt for høy turbiditet.  

Prøveopplegget er gjennomført i tråd med hva som er praktisk gjennomførbart, og de betraktinger som er 

gjort av biolog tidligere i dette prosjektet. Det vil i praksis si at man er mer på stedet for å vurdere 

situasjonen når utfyllinger gjøres i elva, og at vi følger opp om spesielt partikulært materiale fra anlegget 

har en negativ effekt for livet i elva. 

 

I tillegg til overvåking beskrevet i MOP er området er fulgt opp for å avdekke mulige negative 

konsekvenser på et mulig gyteområde. Befaringene ble gjort fra båt, med vannkikkert og 

undervannskamera. 

 

 

 

 

 

 



          

13 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 3. Flyfoto fra 2013, viser prøvetakingsstasjonene for vann ved Skibladnerbrygga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4. Enkeltprøvetaking fra bestemte dybder. 

 

2.6 Metode for vurdering av erosjon 

Det ble i oktober 2014 utført dybdemålinger i flere profiler nedover elvestrekningen for å se på 

eventuelle endringer i bunnkoter/sedimentering i Vorma og ut i fra dette, om mulig, si noe om 

erosjonsfaren langs elvebredden.  

Det er vanskelig å gjøre registreringer med hensyn på erosjon, da det ikke foreligger erfaringsmateriale 

fra tidligere år. Dette understrekes også i SWECOs erosjonsrapport URH-84-A-00006, utført for JBV i 

2013, samt fjorårets overvåkningsrapport. Resultatene er sett opp imot fjorårets målinger.  

Eidsvoll 
stasjon 

Skibladnerbrygga 

Vorma, Hytta 
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3 RESULTATER OG DISKUSJON 

 

3.1 Fugl 

Hovedutfordringen ved tiltaket er varig påvirkning i form av tap av habitat og næringsgrunnlag for 

fugl langs Vorma. 

Resultatene fra tellingene i tidsrommet mai 2013 til november 2014 er vist i Tabell 1 og Tabell 3. 

Vinteren 2013/14 var preget av lite kulde, og det er derved ikke observert at elven på noe tidspunkt 

frøs til. Dette antas å ha betydning for antall observerte individer. Vintre der elven fryser til i stor 

grad, vil trolig fortette fuglebestanden slik at fugler fra store deler av Vorma samles på små områder. 

Dette er observert under strenge vinterforhold der store mengder svaner samles i råkene i det 

aktuelle området.   

 

Tidligere tellinger viser maksimalt antall sangsvaner på strekningen Eidsvoll–Minnesund på 717 

individer. Maksimalt antall denne vinteren for strekkningen Eidsvoll-Dokknesevja var på 102, slik at 

en må anta at antallet for strekningen Eidsvoll–Minnesund var noe høyere enn tidligere tellinger på 

717. Dette indikerer at et lavere antall svaner har overvintret på strekningen. Det kan være flere 

årsaker til dette. Både pågående anleggsarbeider og et isfritt elveløp kan være deler av forklaringen. 

Lavere antall kan også ses for andre arter, mens for eksempel toppand er det observert et større 

antall enn tidligere. For vårtrekket synes forholdsvis normale antall av de forskjellige artene å opptre 

i området. Det ble observert et større enn normalt antall traner (85) som beveget seg mellom 

tilliggende jorder og en sandbanke midt i elveløpet denne våren. Noen flere vaderarter ble registrert 

våren 2014 enn i 2013, men fremdeles innenfor det som er observert tidligere i området.  

Som tidligere underbygger tellingene at området har sin primære verdi for fuglene i forbindelse med 

overvintring, og vårtrekket frem til vannstanden stiger og skjuler mudderflatene i siste halvdel av 

mai. Det er registrert generelt flere arter i 2014 enn i 2013, som kan forklares med at det er lagt til to 

ekstra tellepunkter.  

Ut ifra telleresultatene er det ikke grunnlag for å konkludere med at anleggsarbeidet har hatt stor 

påvirkning på fuglelivet. 
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Tabell 1. Oversikt over observerte arter i tidsrommet mai 2013 til mai 2014. 
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Tabell 2. Oversikt over observerte arter i tidsrommet oktober til november 2014. 

Observasjoner i perioden oktober 2014–november 2014 

 
5. oktober 2014 9. november 2014 

Art L1 L2 L3 L4 L5 Tot L1 L2 L3 L4 L5 Tot 

Knoppsvane 
     

- 
  

3 
  

3 

Stokkand 12 
    

12 45 
 

10 
 

1 56 

Toppand 
 

42 
   

42 25 1 21 
 

16 63 

Havelle 
     

- 1 
    

1 

Svartand 
     

- 1 
   

2 3 

Kvinand 23 13 33 34 23 126 5 4 4 7 3 23 

Laksand 
  

1 
  

1 7 
    

7 

Storskarv 5 3 
  

2 10 
 

1 1 
  

2 

Gråmåke 
     

- 3 
    

3 

Sum 40 58 34 34 25 191 87 6 39 7 22 161 
Forkortelser: L1 = Dokknesevja; L2 = km 71,0; L3 = Km 71,7; L4 = Kulvert; L5 = Skibladnerbrygga; L1 = Dokknesevja; L2 = Km 71,0; L3 = 

Km 71,7; L4 = Kulvert; L5 = Skibladnerbrygga. 

 

3.2 Planteliv og mudderbanker (samt fyllingsfront) 

3.2.1 Vegetasjon langs steinfyllingen 

Steinfyllingen er fylt ut frem til reguleringsplanens ende ved 71,7 km. Fra november 2014 er det lagt på 

nye steinmasser i høyden. Det ble gjennomført en ny kartlegging av karplanter langs den gamle 

jernbanefyllingen, hvor det ble gjort funn av de samme trivielle arter som ved tidligere kartlegging 

(Årsrapport 2013). Ingen rødlistede karplanter er registrert. I fyllingsfronten vokser det, naturlig nok, 

ingen arter da denne består av store fraksjoner med sprengstein. 

 

JBV ranket opp noe av muddermassene fra et område som skulle fylles ut i et forsøk på å ta vare på 

frøbanken og muddermassene i dette område. Disse muddermassene ble lagt på deler av ny fyllingsfront. 

Mudderet ble imidlertid vasket vekk av høy vannstand og har trolig sedimenter på mudderbankene lenger 

nedstrøms (Figur 10), og frøbanken fra massene er tilbakeført til Vorma. 
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Figur 5. Muddermasser lagt i ranker langs fyllingsfronten.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Bildene viser muddermasser som er lagt ut langs fyllingsfront i mai 2014 (t.v). Massene ble 

skyldt vekk ved vannstigning (oktober t.h.) og er trolig sedimentert på mudderbanker i Vorma.  

 

3.2.1 Pusleplanter 

Overvåkningen av pusleplantesamfunnene ble gjennomført av Oddmund Wold i Asplan Viak. Det er 

utarbeidet en egen rapport og notat fra befaring den 22. april 2014. 

Ved lav vannstand er det tydelig å se det vokser pusleplanter på mudderbanker tett inntil fyllingsfronten 

(Figur 7) 

. 

Rønsenevja som ligger på østre elvebredd ble besøkt, her er det store forekomster av mudderbanker med 

pusleplantesamfunn. Denne evja er et godt referansested for å se hvilke pusleplanter som finnes i Vorma. 
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Figur 7. Pusleplanter langs fyllingsfronten oktober 2014 

3.2.2 Skråninger ved Eidsvoll stasjon 

Den 13. juni 2014 ble det gjennomført en kartlegging av eksisterende vegetasjon i skråningen for å 

registrere den naturlige frøbanken. Kartleggingen avdekket at det vokste 14 ulike arter i skråningene, se 

vedlegg. Engsvingel og sølvbunke var de to artene som hadde etablert seg best. På største delen av 

skråningene hadde ingen vekster etablert seg. Deler av skråningene bestod av så grov sand, at det er lite 

trolig at gras kan etablere seg uten at det tilføres humus/ jord. Feltliste ble sendt inn til jernbaneverket, se 

vedlegg 6.1 

 

Senere på sommeren ble det lagt kokosmatter og sådd til med en gressfrøblanding bestående av 

10% raigras (westervoldsk ettårig) 10%, hvitkløver og 80% rødsvingelarter (lik andel av sortene leik og 

frigg, Figur 8).  

 

Den 4. november 2014 ble det foretatt en befaring av skråningen for å se på gressets etablering. 

Dekningsgraden i toppen og kantene av skråningene var svært lav, ned mot 0%.  På midten og partier 

med bedre, mer humusholdig jord var dekningsgrad opp mot 50%. JBV vil vurdere tiltak dersom ikke 

dekningsgraden bedrer seg, spesielt med tanke på at en liten dekningsgrad vil ha noe betydning for 

landskapsbilde. Det var tydelige tegn til erosjon i nedre del av skråningen (Figur 9). 
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Figur 8 Skråninger før tilsåing med gressfrø.  

 

 
 
Figur 9 Dekningsgraden på skråningene er liten. Det er lite vekst i øvre del av skråningene og ut mot 

kantene. Tydelige tegn til avrenning i nedre del.  

  

3.3 Invertebrater 

Resultatene fra evertebratundersøkelsene i 2013 og 2014 vises i Tabell 3. Det har ikke blitt registrert 

rødlistearter i materialet. JBV ønsket å få belyst eventuelt forekomst av elvemusling. Lokaliteten ble 

undersøkt i felt i 2014 uten at det ble påvist adulte muslinger. Lokaliteten er ikke egnet leveområde for 

elvemusling og vil ikke bli videre omtalt. 

 

Den undersøkte strekningen er relativt ensartet. Vorma er på hele strekningen stilleflytende, med et 

vannføringsregime som er sterkt influert av regulering fra kraftverket nedstrøms, ved Svanfoss. 

Littoralsonen er lite variert, svakt hellende og preget av mudderbanker og leirbunn. Utfyllingen langs 
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vestre bredd utføres langs tidligere rettet/utfylt strekning. Strandlinjeutformingen er således overveiende 

rettlinjet og har langs hele utfyllingen en markert overgang fra bratt, grovkornet steinfylling til svakt 

hellende, finkornet littoral. Deler av littoralen tørrlegges periodisk og er voksested for flere spesialiserte 

pusleplanter. Som leveområde for bunnlevende evertebrater må den undersøkte littoralsonestrekningen 

beskrives som homogen og lite variert med tanke på viktige parametere som strømhastighet, substrat, 

dyp og makrovegetasjon. Det er også få skjulesteder for bunndyr som derved blir ekstra utsatt overfor 

predasjon fra fisk. 

 

Generelt er det få arter og grupper å finne i prøvene. Referansestasjonen, Rønsenevja, ble inkludert i 

overvåkningen i 2014. På denne stasjonen ble det påvist 11 taxa hvor snegl, muslinger og krepsdyr 

dominerte. Her ble det funnet noe høyere samlet individtetthet enn på de øvrige stasjonene. På stasjonene 

V02 og V06 er prøvene dominert av få arter/taxa. Ved stasjon V02 finner vi dominans av fåbørstemark, 

mens i prøvematerialet fra stasjon V06 dominerer steinfluearten Nemoura cambrica.  Fåbørstemark er 

gjerne svært utbredte i leirpåvirka elver. Marfloen Gammarus lacustris er representert på de fleste 

stasjonene. Denne krepsdyr-arten er spesielt følsom overfor surt vann og er en av de første organismene 

som forsvinner i en forsuringsprosess og er derfor godt egnet som indikatorart for vannkvalitet med 

hensyn på pH. Marfloen er også svært følsom overfor tungmetaller og andre toksiske stoffer, og denne 

arten blir i mange tilfeller benyttet som testorganisme. 

 

Vanlig damsnegl Lymnaea peregra er Norges mest alminnelige snegleart i vann og vassdrag. 

Den er kjent som viktig næringsemne for fisk og for fugl knyttet til ferskvannsforekomster, og den er 

brukt som indikator i forsuringssammenheng. 

 

Undersøkelsen følges opp med nye bunndyrprøver i 2015.  
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Figur 10. Innhenting av sparkeprøver fra Vorma, referansestasjonen ved Rønsenevja. 

 

 

Figur 11. Bilde fra Stasjon V02. 

 



          

22 

 

Tabell 3. Oversikt over arter samlet inn ved hjelp av sparkeprøvemetoden fra 6 ulike prøvetakningsstasjoner langs Vorma, 2013-2014. 

  V01 V02 V03 V04 V05 V06 R1 

Taxon Norsk navn 2013 2014 2013 2014* 2013 2014 2014 2014 2014 2014 

Lymnaea sp. Damsnegl sp. 11 
 

3 
     

1 15 

Lymnaea peregra Vanlig damsnegl 
 

1 
   

1 9 5 
  

Planorbis sp. Skivesnegl sp. 5 
 

5 
 

2 
     

Valvata cristata Flat fjærgjellesengl 
      

6 
  

6 

valvata  sp. Fjærgjellesneg sp. 
       

2 
 

1 

Sphaerium corneum Stor kulemusling 
  

1 
       

Sphaerium sp. Kulemusling sp. 
         

7 

Musculium lacustre Liten kulemusling 
  

1 
       

Pisidium sp. Ertemusling sp. 
   

1 
   

1 
 

14 

Oligochaeta sp. Fåbørstemark sp. 7 3 18 12 
 

3 8 1 
 

15 

Gammarus lacustris Marflo 2 2 
   

2 11 10 
 

11 

Asellus aquaticus Gråsugge 1 
   

1 
    

12 

Ephemeroptera            

Baetis sp. Smådøgnfluer sp. 5 
         

Amaletus inopinatus  
 

1 
   

1 
 

1 
  

Plecoptera            

Nemoura cambrica  
        

63 
 

Trichoptera            

Rhyacophila nubila  1 
         

Ryacophila sp  
        

1 
 

Trichoptera indet Vårfluer, ubestemt 1 
      

6 
 

1 

Agraylea multipunctata  2 
   

2 
     

Goeridae sp.   
       

9 
 

1 

Glossosoma sp  
       

2 
 

1 

Coleoptera            

Haliplidae sp. Vanntråkkere sp. 2 
 

1 
   

2 2 
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Sialis sp. Mudderfluer sp. 4 
 

2 
       

Chironomidae sp. Fjærmygg sp. 
  

13 7 2 
 

5 1 
  

Diptera indet Tovinger ubest. 
  

1 
       

Hydracarina sp. Vannmidd sp. 
 

1 
   

1 
    

Ant. taxa  11 5 9 3 4 5 6 11 3 11 
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3.4 Fisk  

Miljøpåvirkning på fisk under anleggsarbeidene er i hovedsak knyttet til påvirkning på vannkjemi og 

partikkeltransport. 

Hovedfunnene i miljøovervåkning av vannkvalitet så langt er følgende: 

 Det er ikke påvist noen påvirkning på vannkjemi, hverken i 2013 eller 2014, som har ført til 

toksiske forhold for fisk.   

 I mai og juni 2014 ble det påvist tydelig partikkelspredning (slambelte) som følge av 

fyllingsarbeidene. Påvirkningen har vært lokal, knyttet til en relativt smal sone på 5 – 20 m langs 

vestre bredd. Fortynning medfører hurtig avtakende turbiditet nedstrøms for tiltaket. 

 Partikkelbidraget er fra finstoff fra tilførte masser, stedegne sedimenter og utlagte muddermasser 

langs fyllingsfronten.  

 Partikkelspredningen er relativt kortvarig, direkte knyttet til fyllingsaktivitet. 

 Partikkelspredningens omfang og utbredelse tilsier at effekten på fisk trolig har vært reversibel 

og avtar raskt når fyllingsarbeidene opphører. Fisken søker seg bort fra områder med høy 

turbiditet, noe som den har hatt anledning til mens tiltaket har pågått. I Vorma er det flere 

karpefiskarter som har høyere toleranse for partikkelholdig vann enn laksefisk. 

3.4.1 Vannkjemiske parametere 

Tabell 4 viser analyseresultatene fra forskjellige enkeltprøver, i hovedsak fra Skibladnerbrygga. 

Prøvenavnene i grå felt viser feltmålinger, andre er labresultater. 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Bilde over søndre del av fyllingsfronten (mai 2014) fra Skibladnerbrygga. 
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Tabell 4. Vann-analyseresultater fra forskjellige enkeltprøver ved ulike prøvestasjoner ved Vorma 

(FNU= FTU). 

Stasjon Dato 

(2014) 

TDS 

(suspendert 

stoff) (mg/l) 

Turbiditet 

(FTU) 

pH Tot-N 

(mg/l) 

NH4 

(µg/l) 

Vorma, Brygga 15.05 54  1,21 7,5 1,9 0,11 

Nedstrøms, Hytta 15.05 2,7 0,97 7,1 0,56 <5 

Ref. oppstrøms 30.05 2,2 1,34 7,4 0,52 <5 

Vorma, Brygga 30.05 3,4 1,63 7,4 0,52 <5 

Nedstrøms, Hytta 30.05 3,4 1,68 7,3 0,52 <5 

Ref.oppstrøms 16.06 - 2,3    

Vorma, Brygga 16.06 3 2,53 7,1 0,372 - 

Nedstrøms, Hytta 16.06 1,6 1,52 7,5 0,378 - 

Vorma, Brygga 30.06 - 2,53 - - - 

Ref. oppstrøms 03.07 18 0,73 7,2 0,345 0,014 

Vorma, Brygga 03.07 1,3 0,41 7,3 0,364 0,011 

Nedstrøms, Hytta 03.07 0,9 0,35 7,3 0,351 0,012 

Vorma, Brygga 07.07 0,6 0,87 7,3 0,372 - 

Vorma, Brygga 18.07 <0,2 0,36 7 0,384 - 

Vorma, Brygga 04.08 <0,2 0,49 7,1 0,474 - 

Vorma, Brygga 12.08 - 0,40 - - - 

Vorma, Brygga 01.09 - 0,33 7,6 - - 

Vorma, Brygga 15.09 1,1 0,30 7,4 0,291 - 

Vorma, Brygga 30.09 1,1 0,47 7,2 0,307 - 

Vorma, Brygga 07.10 0,7 0,59 7,6 0,295 - 

Vorma, Brygga 16.10 - 0,73 - - - 

Vorma, Brygga 28.10 1,4 0,82 7,6 0,527 - 

Vorma, Brygga 17.11 - 0,18 - - - 

  

3.4.2 pH og nitrogen/ammonium 

Alle resultatene for pH og total-nitrogen/ammonium i 2014 er lave. Resultatene viser at surhetsgraden 

aldri er over 8,5. Nivåene av pH har i perioden vært jevn med en variasjon fra 7,1 – 7,6. Total 

nitrogeninnhold er mellom 0,29-1,9 mg/L, som er normalt med tidligere målinger i Vorma og Mjøsa for 

øvrig (0,4-0,6 mg/L i 2012). Det er dermed ikke påvist tilfeller av basiske forhold eller høye 

konsentrasjoner av nitrogen/ammonium, i overenstemmelse med ovennevnte betingelser. Resultatene 

tilsvarer målingene fra 2013. Fullstendige analyserapporter er vist i Vedlegg 7.4.  

3.4.3 Spredning av partikler og dannelse av slambelte langs fyllingsfronten 

Visuell inspeksjon og tilstedeværelse under fyllingsarbeider viste at økning i partikkelinnhold i vannet er 

svært lokal og reversibel. Høy turbiditet i elvevannet ble i mai og juni 2014 observert meget lokalt, i et 5-

10 m bredt belte ut fra fyllingsfronten, vist i Figur 14. I denne perioden økte vannstanden og elva 

begynte å vaske ut finstoff fra fyllingen.  Like utenfor dette området faller FTU til elvas 

bakgrunnsverdier. Det er i hovedsak langs de nyere delene av fyllingen, lengst nord, man observerer et 
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slikt slambelte i overvåkningen 2014. Høyere partikkelinnhold i vannprøven fra Skibladnerbrygga i mai 

ble bekreftet ved høyt innhold av totalt suspendert stoff (53 mg/l, men turbiditeten var likevel lav (1,21 

FTU). Fra og med juli måned var slambeltet avtagende, og ikke lenger tilstede fra og med september 

2014.  Utbredelsen ble aldri observert mer enn 20 m fra land. Det er normalt høyere nivåer av partikler i 

vannet om våren på grunn av vårløsningen. Det har ikke vært registrert noen overskridelser i elvas 

hovedløp (Skibladnerbrygga) (Tabell 4).  

  

På de følgende bildeseriene (Figur 14 - Figur 16) vises utviklingen av slambeltet langs fyllingsfronten.  

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Økning av vannstanden i mai og begynnende utvasking av finstoff (15.mai). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 14. Høy turbiditet langs fyllingsfronten ved Dokknesevja, mot nord (17.juni). 
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Figur 15. Nedre del av fyllingsfronten (Kommesrud), hvor utfyllingsarbeidene ble ferdig i 2013, viser 

ingen slambelte langs fyllingsfronten (17. juni).  

 

Figur 16. Fyllingsfront ved Dokknesevja sett mot nord (1. oktober). 

 

Det ble i tillegg gjennomført målinger for turbiditet (FTU) langs elveprofiler (imaginære linjer trukket 

tvers over elveløpet), både oppstrøms, ved og nedstrøms tiltaket. Målingene ble utført den 15. mai, 16. 

juni og 1. oktober. 

Resultater bekrefter de visuelle observasjonene av slambeltene, dvs. at områdene utenfor fyllingsfronten 

med høy turbiditet var meget begrenset, utstrekning 5-10m. Utenfor dette beltet avtok turbiditeten raskt 

til verdier under 5 FTU. Resultater fra profileringene er vist i Figur 17– Figur 20. 
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Figur 17. Kart som viser tverrprofiler og prøvepunkter i Vorma hvor det er gjort registrering av 

turbiditet. Verdier er oppgitt i FTU hvor 5FTU er grenseverdien. Utført den 1.juli 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Oppfølgende turbiditetskartlegging i øvre del av tiltaksområdet 30.mai 2014. 
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Figur 19. Kart som viser tverrprofiler og prøvepunkter i Vorma hvor det er gjort registrering av 

turbiditet. Gjennomført den 15.mai 2014. 
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Figur 20. Oppfølgende måling av turbiditet i Vorma. Gjennomført 1.oktober 2014. 

3.4.4 Utlegging av buner/strømbrytere 

MOP beskriver tiltak som skal tilføre variasjon i fyllingsfronten. Det skal for eksempel legges til rette for 

nye voksesteder med egnede vekstvilkår for pusleplanter og beiteområder for fugl på flere steder langs 

fyllingen. Det ble i årsrapporten for 2013 foreslått å legge ut buner/strømbrytere og steingrupper langs 

med deler av fyllingsfronten. Buner brukes for å styre vannstrømmen og redusere vannhastighet og 

erosjon langs bredden. Tiltaket har til hensikt å legge til rette for økt sedimentering og redusere 

hastigheten på strømhastigheten i vannet. Et slik tiltak bidrar til avsetting av finstoff og organisk 

materiale som kan avsettes, jfr MOP, pkt 6.2 planteliv. Slike områder er også særlig gunstig for ungfisk 

som gjerne søker seg inn mellom steingrupper. Her finner de redusert vannhastighet, skjul mot predatorer 

og tilgang til byttedyr. I løpet av 2014 har jernbaneverket lagt ut flere slike buner i forbindelse med 

utfyllingen Eidsvoll stasjon –– km 71,7 (Figur 21).  
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Under befaring den 1.oktober ble det observert at bunene fungerer etter hensikten. Det ble observert økt 

sedimentering, samtidig som det ble observert et stort antall fiskeyngel innenfor bunene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21. Buner/strømbrytere langs del av fyllingsfronten (Eidsvoll stasjon – km 71,7), 2014. 

 

3.4.5 Registrering av mulige gyteplasser som kan påvirkes av tiltaket 

Under befaring av mulige gyteplasser nedstrøms fyllingen ble det ikke påvist tegn som tilsier mulig 

tilslamming av mulige gyteplasser. Partikkelpåvirkningen har vært lokal, knyttet til en relativt smal sone 

på 5 – 20 m langs vestre bredd. Fortynning medfører hurtig avtakende turbiditet nedstrøms for tiltaket, 

og påvirkningen på det eventuelle gyteområde anses derfor som ubetydelig.  

3.5 Erosjon 

Det ble målt 6 ulike dybdeprofiler på tvers av elveløpet på ulike deler nedover elvestrekningen i Vorma 

for å undersøke om djupålen har endret seg. Tverrprofilene er vist i Figur 22. Resultatene fra målingene 

utført oktober 2014 er vist i Vedlegg 6. 3. Målingene er sammenliknet med tidligere dybdedata (målinger 

utført av scansurvey). Grønne linjer i figurene er tidligere målinger av elvebunnen utført med hjelp av 

laserscanning, mens rød linje representerer målinger utført med håndholdt ekkolodd (COWI). Det må 

gjøres oppmerksom på at resultatene kan skille noe fra hverandre på grunn av ulik metodikk benyttet i 

utførelsen. Laserscanning av elvebunnen vil generelt være mer nøyaktig, men også en mer kostbar 

metode.  

 

Utfyllingen er på den siden av elva hvor det er størst vannføring og dypest elveløp. Med utfyllingen kan 

hovedstrømmen bli skjøvet mot øst, samtidig som vannhastighet langs vestre bredd økes. Dette kan føre 
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til økt erosjon på nordlige delen og økt sedimentasjon på den sørlige delen av utfyllingen, hvor 

vannstrømmen har en lavere hastighet.  

 

De innmålte profilene viser stort sett det samme bildet som tidligere dybdekart, enkelte variasjoner i 

kurvene skyldes ulik metodikk i gjennomføringen. Dog, kan resultatene for profil 3 og profil 5 tyde på at 

djupålen har lagt seg noe lengre østover, men resultatene er ikke entydige. Dette kan være en følge av 

utfyllingen av Vorma, da utfyllingens har en tversnittsinnskrenkende effekt. Det kan også skyldes en 

følge av naturlige prosesser i elveløpet. Djupåren flyttet seg imidlertid også mot øst i perioden fra 2007 

til 2009 og under denne tiden ble det ikke fylt ut med masser i Vorma. Dette tyder på at det kan være en 

naturlig forflytting av djupåra mot øst og at det ikke nødvendigvis har en sammenheng med utfyllingen. 

Dybdeprofilering gjennomføres også i 2015.  
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Figur 22. Registrering av bunndybder, profiler. 
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4 FRAMDRIFTSPLAN 

Framdriftsplan for miljøovervåkningen er vist i tabellen nedenfor. Resultatet fra miljøovervåkningen 

oppsummeres i sluttrapporten for 2015.   

Tabell 5. Framdriftsplan for miljøovervåkning av strekningen Eidsvoll (Skipblanderbrygga) til km 71,7 

(fyllingens nordlige utbredelse). 

Generelt - møter og presentasjoner Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun

Prosjekt-presentasjonsmøter

Landskapsbilde

Feltarbeid - vurdering mot MOP-krav- rapport

Tiltak for vegetasjonsetablering igangsettes august 

2014

Levering og presentasjon av rapport

Fugl

Feltaktivitet/observasjon  1 gang/mnd X X X X X X X X X X X

Feltaktivitet/observasjon  1 gang hver 14 dag O O O O O O

Levering og presentasjon av rapport

Planteliv og mudderbanker

Feltarbeid (utført for 2013), felt 8b og neset/kulvert

Levering og presentasjon av rapport

Kartlegging av mudderbanker 

Kartlegging planter 1 gang pr  år august-september

Reetablering av referanseområde

Erosjon

Observasjon og registrering (bunnkoter)

Levering og presentasjon av rapport

Invertebrater

Levering og presentasjon av rapport

Kartlegging invertebrater

Fisk, gyteplasser og miljøovervåking

Levering og presentasjon av rapport

Overvåking under anleggsarbeide

Inventering av mulig gyteområde for storaure 

Arbeidsperiode og innhenting av data for rapport

Levering av rapport

Feltaktivitet/observasjon 1 gang i måned X

Feltaktivitet/observasjon hver 14. dag O

20142013 2015
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6 VEDLEGG 

6.1 Kartlegging av vegetasjon i skråninger 

 

Arter skråningene nord for Eidsvoll stasjon 

 

Befaring den 13. mai 2014 av dekket at det vokser 14 ulike gras og grasaktige arter i skråningene. 

Engsvingel og sølvbunke er de to artene som har etablert seg best, men det vokser få eksemplarer av hver 

art. På største delen av skråningene har ingen vekster etablert seg. Deler av skråningene består av grov 

sand, her vil det ikke bli etablert planter før et eventuelt humuslag etableres oppå/ blandes inn.  

Tabell 6 Artsliste for skråningene nord for Eidsvoll Stasjon. Det vokser få eksemplarer av hver art. På 

største delen av skråningene har ingen vekster etablert seg. Deler av skråningene består av grov sand, her 

vil det ikke bli etablert planter før et eventuelt humuslag etableres oppå/ blandes inn.  

Norsk navn 

 

Botanisk navn Skråning 

sør 

Skråning 

nord 

Kommentar 

Gras og grasaktige vekster 

Engkvein Agrostis capillaris x  Tørr skråning 

Smyle  Avenella flexuosa x x Tørr skråning 

Harestarr Carex  leporina x x Små starr, opptrer spredt 

Musestarr  Carex serotina ssp. 

pulchella 

x x Små starr, opptrer spredt 

Hundegras Dactylis glomerata x x Spredt i tørr sand og i 

kanter 

Sølvbunke Deschampsia cespitosa 

ssp. cespitosa 

x x Mest i tilknytning til sider 

og topp 

Hundekveke Elymus caninus  x Tørr og fuktig 

Engsvingel Festuca pratensis x x Dominerende art 

Rødsvingel Festuca rubra x  Tørr skråning 

Stivsvingel  Festuca trachyphylla x  Tørr skråning 

Engfrytle Luzula multiflora x  Tørr skråning 
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Hårfrytle Luzula pilosa x x Tørr skråning 

Tunrapp Poa annua x x Tørr skråning 

Lundrapp Poa nemoralis x x Tørr skråning 

Bregner og sneller 

Åkersnelle Equisetum arvense ssp. 

arvense 

 x Tørr og fuktig skråning 

Engsnelle Equisetum pratense x  Tørr og fuktig skråning 

Skogsnelle Equisetum sylvaticum  x Tørr og fuktig skråning 

Fugletelg Gymnocarpium 

dryopteris 

 x Få eksemplar, øverst i 

kanten 

Einstape Pteridium aquilinum  x Få eksemplar, øverst i 

kanten 

Urteaktige vekster 

Hvitveis Anemone nemorosa x x Spredt, i kanter 

Hundekjeks Anthriscus sylvestris x  Spredt, i kanter 

Ullborre Arctium tomentosum  x Ved Jernbanen, nordre 

del av skråning 

Gjetertaske Capsella bursa-pastoris x  Spredt 

Geitrams Chamerion 

angustifolium 

 x Våtere partier, mot kant 

Meldestokk Chenopodium album  x Få eksemplar 

Myrmjølke Epilobium palustre x  Spredt, få eksemplar 

Mjølke (ikke 

artsbest) 

Epilobium sp  x Mulig amerikemjølke, 

ved jernbanen 

Markjordbær Fragaria vesca x x  

Då Galeopsis sp x x To eksemplar i tørr sand 
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Kratthumleblom Geum urbanum x  Få eksemplar 

Korsknapp Glechoma hederacea x  To eks på tørr 

sandskråning 

Beitesvever Hieracium seksjon 

Vulgata 

x  Få eksemplar, mer ut mot 

toppen av skråningene 

Kjempespringfrø Impatiens glandulifera x  Ved ravinen mellom 

skråningene 

Lupin Lupinus  x Ved Jernbanesporet nord 

Skogsalat Mycelis muralis x  Få eksemplar 

Hønsegras Persicaria maculosa  x Få eksemplar 

Engsoleie Ranunculus acris x  Ved våtere partier 

Krypsoleie Ranunculus repens  x Få eksemplar 

Småsyre Rumex  x x Spredt 

Vanlig høymole Rumex longifolius  x Få eksemplar 

Smalsyre Rumex ssp tenuifolius x x Spredt 

Åkersvineblom Senecio vulgaris x x Få eksemplar 

Rød jonsokblom Silene dioica x x Få eksemplar 

Grasstjerneblom Stellaria garminea  x Få eksemplar 

Skogstjerneblom Stellaria nemorum  x Få eksemplar 

Løvetann Taraxacum x x Få eksemplar 

Hvitkløver Trifolium repens x x Få eksemplar 

Hestehov Tussilago farfara x x Spredt utover, middels 

tørre partier 

Legeveronika Veronica officinalis x x Få eksemplar 

Fuglevikke Vicia cracca (?) x  Få eksemplar 
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Stemorsblomst Viola tricolor x  Få eksemplar 

Treaktige 

vekster 

    

Bringebær Rubus x x Litt spredt , krypende ned 

fra skogkanten, i strenger 

ned fra kanten 

Rødhyll Sambucus racemosa  x Få eksemplar 

Spisslønn Acer platanoides x  Få eksemplar 

Bjørk Betula pubescens  x Få eksemplar 

Osp Populus tremula  x Få eksemplar 

Rips Ribes  x Få eksemplar 

Selje Salic caprea  x Få eksemplar 

Rogn Sorbus aucuparia x x Få eksemplar 
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6.2 Dybdeprofiler - Vorma  
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6.3 Analyserapporter 


