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SAMMENDRAG 
 
En utvidet riksveg 22 på strekningen fra Vigernes i Lillestrøm (kryss 
med rv. 159) til Hovinhøgda (kryss med Garderveien) er nå under 
regulering. I den forbindelse er leveområder for trafikkutsatt vilt (dvs 
ikke-flyvende pattedyr) undersøkt, hvorpå mulige skadevirkninger 
overfor vilt og kjøretøy er undersøkt. 
 Undersøkte strekning inneholder høye tall for vilt. Leira og 
Bergerbekken er viktige korridorer mellom områdene nord og sør for 
riksveg 22. Dette gjelder ikke kun leveområdene for lokale dyr, men 
også for sesongmessige forflytninger, spredning og streifdyr. 
 Leiravassdraget er vernet etter vassdragsloven, samtidig som 
området er administrativt vernet gjennom plan- og bygningsloven 
både i Skedsmo og Fet. Flere naturreservater finnes også på 
elveslettene mellom Leirsund og Svelle. Området har særlig høy 
betydning for landskap, vegetasjon og dyreliv. Dette gjelder også i 
regional, nasjonal og internasjonal sammenheng. Samtidig fungerer 
vassdrag (dvs også elveslettene) som vandringsvei for de fleste 
gående pattedyr. Tidligere fantes det store mengder elg i området på 
vinterbeite. Gardermobanen og E6 hindret disse fra å komme fra 
Romeriksåsen på sine årlige vandringer til elveslettene ved Leira. 
Dette inkluderte flokker på flere 10-talls dyr. Idag utgjør området et 
viktig sommerbeite for elg. 
 Merkja ligger i Nordre Øyeren naturreservat, og teknisk sett går 
veien tvers igjennom reservatet. Bergerbekken, som renner fra 
barskogsreservatet Kongsrumyra, har sitt utløp i Merkja. Vassdraget 
er av regional betydning for flere viltarter (inklusiv hjort og gaupe), 
men også av nasjonal betydning når en ser at Norges to største bestand 
av spissnutefrosk finnes på hver side av riksveg 22 (Kongsrudmyra og 
Nordre Øyeren naturreservat). 
 En skal være særlig oppmerksom på at Nedre Romerike er i en 
hurtig fase av fortettning av menneskelige inngrep. Veien fra Vigernes 
til Fetsund bro har få områder som egner seg som korridorer for vilt. 
Fra Oslo, gjennom Groruddalen, Lørenskog, Strømmen og Lillestrøm 
finnes det ingen naturlige eller kunstige faunapassasjer for større vilt, 
og trolig ikke for mindre dyr heller. Området langs Nitelva ved 
Lillestrøm (begge sider av vannløpet) har de siste 10-15 årene blitt 
systematisk fortettet av veier, jernbane, bolighus og parkeringsplasser. 
Dette området er trolig lite egnet som faunapassasje for større 
pattedyr. Fra Glomma til Lillestrøm er derfor Leira og Bergerbekken 
særlig viktige områder å prioritere politisk. 
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FORORD 
 
Denne undersøkelsen er utført av forsker Leif Gjerde 
ved Norske Naturveildere, på oppdrag for Statens veg-
vesens region øst. Det er ansvarshavende for ut-
arbeiding av reguleringsplan, Edgar Sande, som har 
vært prosjektets kontaktperson. 
 Rapporten omhandler kartlegging av viltets leve-
områder langs riksveg 22. Det er i liten grad vurdert 
hvilke prosedyrer, ansvar og forpliktelser som regulerer 
planlagte inngrep. Dette stipuleres meget tydelig av 
DNs Vilthåndbok om viltkartlegging, og vil være en 

nødvendig og selvfølgelig del av prosjektets generelle 
konsekvensutredning. 
 Kommunen er også på eget initiativ forpliktet til å 
påpeke aktuelle hensyn (deres egen kunnskap om det 
lokale viltet) som bør tas med ved utvidelse av riksveg 
22. Dette vil være naturlig å ta med i høringsrundene. 
 Denne rapporten omhandler få detaljer om avbøt-
ende tiltak. Vektsumskart, prioriteringskart og detaljfor-
slag til avbøtende tiltak vil framkomme av egen rapport 
om avbøtende tiltak. 
 Arbeidet med denne utredningen har dessverre blitt 
forlenget flere ganger. Dette skyldes at eksisterende 
informasjon har vist seg å være høyst mangelfull og 
uorganisert. Dette gjelder Fallviltjournalen, viltkartene 
hos kommunene og Naturbasen. 
 Mye viktig informasjon er innhentet hos grunneiere, 
der hver grunneier ofte sitter på betydningsfull informa-
sjon. Nye intervjuobjekter har ofte tips om andre 
ressurspersoner som har vist seg å ha stor betydning. 
Det har derfor vært vanskelig å sette strek for arbeidet. 
 Det rettes en takk til sekreræren for viltnemda i Fet 
og Skedsmo kommuner, Jon Arne Kongtorp, som har 
gitt tilgang til deres arkiver. Fagkonsulent Odd N. 
Lykkja fra NINA Naturdata A/S har velvilligst gitt 
tilgang til Hjorteviltregisteret. Viltnemndenes formenn 
Ole-Jørgen Kjustad (Skedsmo) og Halvor Johnsen (Fet) 
har bidratt med verdifull informasjon. Videre har flere 
grunneiere og beboere bidratt med observasjoner. Disse 
har vært Sverre Brøtmet, Lasse Ragnum, Merete 
Borgen, Knut Borgen, Kari Pedersen, Oddbjørg 
Svendsen, Oddbjørn Svendsen, Harald Støvind, Frode 
Wangen, Bjørn Kvaal og Ole-Jørgen Kjustad. 
 

INNLEDNING 
 

BAKGRUNN 
 
På midten av 1990-tallet var kommunedelplan for riks-
veg 22 fra Gjelleråsen til Kringen på offentlig høring. 
Denne ble politisk endelig godkjent 30. april 2001 av 
Nittedal kommune, 28. oktober 1998 av Skedsmo kom-
mune og 3. april 2000 av Fet kommune. 
 En utvidet riksveg 22 på strekningen fra Vigernes i 
Lillestrøm (kryss med rv. 159) til Hovinhøgda (kryss 
med Garderveien) er nå under detaljplanlegging. Denne 
ca. 5 km strekningen skal utvides fra 2 (3 der det idag 
er kollektivfelt) til 4-felts vei. 
 Det er foreslått midler til realisering av prosjektet i 
Oslopakke 3 i perioden 2010-2013. Det er under ut-
arbeidelse reguleringsplan med konsekvensutredning. 
 I den forbindelse er leveområde for trafikkutsatt vilt 
(dvs ikke-flyvende pattedyr), og mulige skadevirk-
ninger overfor vilt og kjøretøy, undersøkt. 
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TIDLIGERE UNDERSØKELSER 
 
Et annet delprosjekt ivaretar informasjon om amfibier 
ved Merkja, og det henvises derfor til den for flere 
detaljer (Gjerde 2008b). 
 Flere undersøkelser og generelle kartlegginger av 
flaggermus er gjennomført i området. Dette inkluderer 
elveslettene til Leira og Nordre Øyeren (Gjerde 1993) 
samt Fet kommune (Gjerde 2001). 
 Det har derfor ikke vært nødvendig å inkludere 
amfibier eller flaggermus i denne viltrapporten. 
Rapporten med vurdering for avbøtende tiltak vil 
omhandle all vilt, også disse to gruppene. 
 Det har gjennom årene blitt samlet betydelig 
informasjon om den lokale flora og fauna. Enkelte 
ressurspersoner er oppvokst i bygda samtidig som de 
innehar mye kunnskap. Dette inkluderer jegere, 
personer knyttet til Nordre Øyeren Biologiske Stasjon 
og Nordre Øyeren Fuglestasjon. Et forsøk på å 
sammenfatte eksisterende informasjon ble gjort 
gjennom biologisk mangfold prosjektet i Fet kommune 
(Abel 2002) der både vilt og naturtyper ble inkludert. 
Dog var det gitt for lite midler til prosjektet, og det ble 
derfor ikke prioritert å innhente opplysninger fra 
ressurspersonene. I Skedsmo ble prosjektet enda mindre 
prioritert, men her er rapportene publisert separat 
(Blindheim & Abel 2002, Blindheim & Løvdal 2002). 
 Ellers skal viltkartene oppdateres hvert 4. år, men 
siste viltkartet oppbevart hos kommunene gjelder for 
1991, og denne er produsert av Fylkesmannens Miljø-
vernavdeling. 
 Mye informasjon om vilt skal være oppbevart i 
databaser. Mer detaljer om dette under kapitlet 
«Metoder og Materiale». 
 
OPPDRAGETS ART 
 
I forbindelse med planprosessen for endelig utforming 
av utvidet riksveg 22, skisserte Norske Naturveiledere 
vinteren 2007/2008 flere forslag til nødvendige konse-
kvensutredninger for den aktuelle strekningen (arbeids-
notat datert 8. februar 2008). Forslagene bygger på 
skadekontroll. Normalt vil en ha utredet alternative 
traséer med de konsekvenser (positive og negative) 
disse har for miljø, pris, utførbarhet, formålstjenelig i 
forhold til målsetning for utbygging osv. I henhold til 
vedtatt kommunedelplan i Fet (vedtatt 3. april 2000) og 
Skedsmo (vedtatt 28. oktober 1998) skal eksisterende 
veg utvides fra 2 til 4 felt. Konsekvensutredningene gir 
premisser for å minimalisere skadevirkningene av 
denne utbyggingen. 
 
 
 
 
 

RIKSPOLITISKE MÅLSETNINGER 
 
I formålsparagrafene i sentrale lover innen naturforvalt-
ningen, og i ulike stortingsdokumenter, er det formulert 
rikspolitiske miljømål for naturforvaltning. Her er 
inkludert noen sentrale punkter som er relevant for 
denne undersøkelsen. 
 
● Viltlovens formålsparagraf: 
«Viltet og viltets leveområder skal forvaltes slik at 
naturens produktivitet og artsrikdom bevares.» 
 
● St. meld 46(1988-89) Miljø og utvikling: 
«Sikre en økologisk forsvarlig ressursutnyttelse slik at 
naturens produktivitet og biologiske mangfold kan 
bevares for framtidige generasjoner.» 
 
● St. prp. 56 (1992-93) Om samtykke til ratifisering 
av konvensjonen om biologisk mangfold: 
«Arealressurser og biologiske ressurser skal nyttes og 
forvaltes slik at det biologiske mangfoldet opprettholdes 
på kort og lang sikt. Kunnskap og kompetanse om 
biologisk mangfold skal bygges opp og tas inn som del 
av beslutningsgrunnlaget i avgjørelser som kan påvirke 
det biologiske mangfoldet.» 
 
Oppdatering av viltkartet 
Et viktig verktøy for å nå de rikspolitiske mål er stadig 
å oppdatere den lokale kunnskap om natur. 
 Vilthåndboka understreker at viltkartene stadig må 
oppdateres, og anbefaler det kommunale viltorganet å 
diskutere dette årlig. 
 Imidlertid anbefales det at viltkartet bør gjennomgå 
en hovedrevisjon hvert fjerde år, gjerne sammen-
fallende med og i forkant av kommuneplanrevisjonen. 
 Formålet med viltkartene er at de skal brukes som 
beslutningsgrunnlag ved arealplanlegging og planer om 
naturinngrep. 
 
ÅRSAK FOR KRYSSING AV VEI 
 
Streifdyr vil ha behov for å krysse veien. Dette er dyr 
som beveger seg mellom regioner. 
 Sesongmessige vandringer kan være vandring til 
ynglelokalitet eller mellom sommer og vinterbeite. I 
Leira-området finnes elg hver sommer ved vassdragene 
for å beite vannplanter, men returnerer til skogene rundt 
om høsten. Frosk og padde vil om våren ha 
massevandring til dammer der de gyter. Merkja er et 
eksempel på dette. 
 Lokale dyr vil ha sitt leveområde inntil veien, eller 
på begge sider av den. Disse vil derfor ofte krysse 
veibanen, gjerne flere ganger hver kveld. Typiske arter 
er piggsvin, grevling og rådyr. 
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METODER & MATERIALE 
 

Et arbeidsnotat den 8. februar 2008 skisserer dette pro-
sjektet hvor det budsjetteres for 10 timer forarbeid-
/planlegging, 40 timer feltarbeid samt 10 timer 
etterarbeid/rapportskriving. Dårlig oppdaterte databaser 
og viltkart hos både Skedsmo og Fet kommuner 
resulterte i økt arbeidsmengde med innhenting av infor-
masjon gjennom flere intervjuobjekter. Det ble derfor 
bevilget et tilleggsbudsjett på 17 timer. Budsjettrammen 
har derfor totalt vært på 77 timer. 
 Rammen og innhold for denne rapporten er definert 
av følgende manualer: 

• Naturforvaltning i kommunene. DN håndbok 12 
• Veg og natur. Vegvesenets håndbok 177 
• Veger og dyreliv. Vegvesenets håndbok 242 
• Vilthåndboka. DN håndbok 11 

 
TIDSROM 
 
Feltarbeidet ble fordelt gjennom hele året slik at alle 
sesongmessige variasjoner i fordeling av viltet kunne 
registreres. 
 
KARTREFERANSER 
 
Alle kartreferanser er oppgitt i UTM systemet WGS84. 
Det er brukt en GPS modell Garmin12.  Bak kartrefe-
ransene er det oppgitt en referanse i parantes 
(WP=waypoint) som refererer til hvor dataene er lagret 
hos observatør. Dette er kun gjort av praktiske grunner 
for internt bruk. 
 
DEFINISJONER OG BEGREPER 
 
Begrepet vilt 
Etter viltlovens1 definisjon utgjør vilt alle viltlevende 
arter av amfibier, reptiler, fugler og landpattedyr. 
Gammel definisjon var jaktbare arter. Dagens vilt-
nemnd2 har hovedsakelig oppgaver tilknyttet de jakt-
bare artene, men inkuderer i varierende grad også 
amfibier, krypdyr og de ikke-jaktbare fugle- og patte-
dyrartene. I trafikken dukker det opp stadig dyr som blir 
påkjørt. Avliving av skadde dyr og henting av døde dyr 
er en naturlig del av viltnemndenes oppgaver. All 
informasjon skal registreres og sendes videre hver 
kvartal til Fylkesmannens miljøvernavdeling og det 
regionale vegkontor. 
 
Arter som blir registrert av viltnemnda ved påkjørsler: 

• Hjortevilt (elg, kronhjort, rådyr, reinsdyr) 
• Store rovdyr (bjørn, ulv, jerv, gaupe) 
• Rødrev 
• Bever 
• Grevling 

 
1 Lov 1981-05-29 nr. 38 – Lov om viltet 
2 Ordningen med pålagt viltnemnd i alle norske kommuner ble 
avskaffet av Direktoratet for naturforvaltning i 1992. Dette til tross 
for at konseptet fungerte godt, og nemndene utførte viktige oppgaver 
for sine kommuner. De fleste kommunene har derfor valgt å fortsette 
med ordningen. 

Nøkkelområder 
Områder hvor arten er spesielt sårbar for forstyrrelser 
og arealinngrep, eller områder som er viktig for at arten 
skal overleve, kalles nøkkelområder. 
 
Viltområder 
Et viltområde er et areal som fungerer som viltets 
levested i deler eller hele dyrets liv. DN har kategorisert 
viltområder etter et vektsumprinsipp basert på deres 
betydning (Anonym 1996). Inndelingen brukes for å 
kunne prioritere viltområder innbyrdes etter deres verdi 
innenfor kommunen. 
 
Tabell I. DNs inndeling av viltområder i prioritetskategorier betyd-
ning kommunalt (vektsumklasser). 

Kategori 
Category 

Vektsummer 
Value 

Registrert viltområder 
Registered wildlife areas 

1 

Viktige viltområder 
Important wildlife areas 

2-3 

Svært viktige viltområder 
Very important wildlife area 

4-6 

 
DN har også gitt en generell rangering av viltområd-
enes betydning (verdi) fra lokalt til internasjonalt 
viktige områder (Anonym 1996). Disse rangeres etter 
følgende verdier: 
 
 lokal regional nasjonal internasjonal 
 1-2 3 4 5 
 
Funksjonsområder 
Med funksjonsområde menes artens bruk av et område. 
I viltkartleggingen brukes artenes funksjonsområde for 
å beskrive og spesifisere hvilke typer leveområde som 
er kartlagt. Således vil slike områder kunne være; 

• beiteområde 
• rasteområde 
• hiområde 
• yngleområde 
• trekkvei 
• overvintring 
• leveområde 

Kategorien leveområde brukes for arter som har hele 
sin livsyklus i en spesiell biotoptype eller der det er 
vanskelig å avgrense geografisk spesielle funksjons-
områder. Trekkvei er sesongmessige gjentagende vand-
ringsveier. 
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Vekttall 
Teoretisk sett ville det mest korrekte være å lage tre sett 
av vekttall for artenes funksjonsområder: (1) artens 
verdi/status, (2) funksjonsområdets betydning for 
arten og (3) trusselnivå mot artens funksjonsområde. 
 Av trusler er det lagt mest vekt på virkningene av 
varige omdisponeringer av areal som ulike utbyg-
ginger, men også midlertidige inngrep er vurdert. 
 
Kategorier/vektsumklasser Vektsummer 
Registrerte viltområder 1 
Viktige viltområder 2-3 
Svært viktige viltområder >3 
 
DATABASENE 
 
Kommunenes viltnemnd har ansvaret for å gjøre søk av 
skadet og dødt vilt som følge av påkjørsler i trafikken. 
Alle funn blir loggført i en fallviltjournal som 
viltnemnda skal videresende kopi av til Fylkesmannens 
miljøvernavdeling og regionskontoret til Statens 
vegvesen. 
 
Hjorteviltregisteret 
Dette er et nytt register som forvaltes av NINA 
Naturdata A/S. Basen sto ferdig for to år siden. Fra 
Skedsmo synes dataene å være gode fra 1. april 2005 og 
ut 2007. 
 Når det gjelder Fet synes det å være gode data med 
vegidentiteter for årene 2004, 2005 og 2007. Ingen data 
er lagt inn for 2006. 
 
Naturbasen 
Basen skal fungere som et beslutningsstøttesystem for 
plan- og inngrepssaker, samt et adresseregister. 
 Utgangspunktet for Naturbasen er geografiske 
områder som det knyttes egenskapsinformasjon på tvers 
av de gamle registrene. Naturbasen er et flerbruker-
system med sentral egenskapsbase og regionale kart-
baser. Alle data legges inn i Naturbasen av Fylkesman-
nens miljøvernavdeling. Oppdatering av basen er et 
kontinuerlig arbeid. Viltforvalter hos Fylkesmannen i 
Oslo & Akershus opplyser at siste versjon av viltkartet 
ligger inne i Naturbasen. 
 
Natur2000 
Denne basen er et valgfritt system som mange 
kommuner har kjøpt inn for bruk. Dataprogrammet er 
tilgjengelig for hvem som helst som ønsker å bruke den 
i sin kommune, og er ikke knyttet opp mot noe sentralt 
register. Basen gir rom for å registrere alle dyre- og 
plantearter, og er derfor bedre konstruert for generelt 
bruk. 
 Fet kommune har ikke tatt denne basen ibruk. 
Skedsmo har derimot benyttet den i forbindelse med 
biologisk mangfoldkartleggingen, men basen har ikke 
vært aktivt ibruk siden. 
 

Fallviltjournalen 
Viltnemnda i kommunene har rutiner for innrapporter-
ing av skadet eller påkjørt vilt. Dette inkluderer i 
hovedsak de jaktbare artene, og fugler/pattedyr som er 
store nok til at folk bryr seg å melde ifra. Således blir 
ofte grevling innrapportert, men sjelden pinnsvin. 
 
INNSAMLING AV DATA 
 
Innsamling av data har i hovedsak blitt gjort ved inter-
vju av ressurspersoner med viltkunnskap samt egne felt-
undersøkelser. Det er ikke foretatt noen større 
litteratursøk da dette blir ivaretatt av prosjektets 
eksterne rådgivningsfirma; Norconsult. 
 
I denne undersøkelsen har følgende kilder blitt benyttet: 

• Viltkart 
• Biologisk mangfold kartlegging 
• Hjorteviltregisteret 
• Viltnemndene 
• Grunneiere 
• Lokale beboere 
• Natur2000 basen 

 
Intervjuer 
Å bruke intervjuobjekter som kilde er ofte vanskelig da 
riktigheten og troverdigheten må subjektivt vurderes av 
intervjueren. Derfor er en viktig oppgave å bekrefte 
informasjonen. Dette gjøres dels ved måten 
spørsmålene stilles, og dels ved at flere personer 
bekrefter det samme. 
 Grunneiere og lokale kjent/ressurspersoner er blitt 
forespurt om informasjon om vilt i deres områder. Det 
er tatt utgangspunkt i en artsliste og lokalkart. De fleste 
intervjuer er gjort ved oppmøte. Dette fordi telefon-
intervjuer gir lite detaljer om sted for observasjonene, 
og fordi folk har en tendens til å gi korte svar over 
telefonen. 
 
Hisøk 
Hi ble lokalisert ved sondering av terrenget gjennom 
fire årstider. Områder med hi, eller mistanke om dette, 
ble kontrollert etter nysnø for å se om hiet var i bruk. 
Det ble kun søkt etter naturlige hi til grevling og rev. 
Grevling benytter ofte bygninger (kjellere, garasjer, 
skur) som hiområde, men slike ble ikke gjensøkt fordi 
dette krever for mye arbeid. Dessuten vil intervju av 
lokale personer avsløre om slike hi evt. finnes i 
nærheten 
 Pinnsvinhi ble ikke søkt etter da også disse benytter 
bygninger, og vil således være vanskelig å påvise 
uansett. 
 
Sporing 
Sporing ble foretatt i alle fire årstider. Det ble søkt etter 
krysningspunkter for vei, furasjeringsområder og sove-
plasser. Sporing på vinteren og høsten ble utført på 
nysnø.
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RESULTAT & DISKUSJON 
 

En vanlig feiloppfatning hos de fleste er at en under-
søkelse forteller alt som finnes i området som under-
søkelsen omhandler, og avslører også hva som ikke 
finnes der. En skal være klar over at ved kartlegging av 
natur vil en aldri kunne dekke alt. 
 Mer skye dyr eller arter med få individer (inklusiv 
streifdyr) vil ofte bli oversett uansett hvor grundig en 
undersøkelse blir. Undersøkelsen sier derfor ikke noe 
om hva som ikke er registrert, og en må derfor også 
være åpen for avbøtende tiltak utifra et prinsippielt 
og/eller hypotetisk synspunkt. 
 Feltarbeidet ble påbegynt i februar og avsluttet i 
desember 2008. 
 
Ulemper mellom dyr å trafikk er: 

• Drepte dyr påfører et tap av dyr som bestanden 
ikke tåler 

• Veien hindrer dyr fra å passere fysisk 
• Påkjørte dyr utgjør en helsrisiko for trafikkantene 
• Dyrene påfører materielle skader 

 
Dyr som krysser veien kan gjøre dette som følge av: 

• leveområde på begge sider av veien (daglige 
krysninger) 

• sesongtrekk (krysninger i spesielle perioder f.eks. 
vår/høst) 

• streifdyr (dyr som sprer seg til nye områder uten 
nødvendigvis å returnere) 

 
UTSATTE ARTER 
 
Det er enkelte arter som er mer utsatt enn andre for 
påkjørsler. Dyrenes adferd, bevegelseshastighet og 
reproduksjon vil alle være faktorer som avgjør trafik-
kens innvirkning på bestanden. Arter i Fet som regnes 
for særlig trafikkutsatte er: 
 
Arter som er sårbare overfor påkjørsler: 

• Hjortevilt (elg, rådyr, hjort) 
• De store rovdyrene (ulv, bjørn, jerv, gaupe) 
• Rev 
• Bever 
• Ekorn 
• Grevling 
• Pinnsvin 
• Flere flaggermusarter 
• Alle amfibiearter 
• Alle arter reptiler 

 

 
Figur 1. Nye riksveg 22 krysser Nordre Øyeren naturreservat i 
Merkja. Området var tidligere et våtmarksområdet, og viltveier langs 
Bergerbekken er avskåret av veien. Både påkjørt grevling og en rekke 
amfibier ble registrert her i 2008. Foto: Leif Gjerde. 
 

 
Figur 2. Grevling funnet påkjørt ved Merkja, Nordre Øyeren natur-
reservat. Foto: Leif Gjerde. 
 
INNSAMLING AV DATA 
 
Databasene 
Grunnlaget for informasjonen har vært eksisterende 
informasjon hos kommunen (viltnemnd og miljøvern-
leder). Kommunene skal ha et viltkart som oppdateres 
hver gang kommuneplanen oppdateres. 
 Fet kommune har ingen miljøvernsjef, og miljøvern-
konsulenten hadde ingen direkte oppdatert informasjon. 
Viltkart knyttet til siste kommuneplan fantes ikke hos 
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noen av kommunene. Det er tydelig at dette er 
nedprioriterte arbeidsoppgaver, dels fordi viltkartet ikke 
brukes aktivt og dels fordi kommunenes politikere ikke 
prioriterer midler til folk som kan utføre dette arbeidet. 
 
Naturbasens legitimitet 
Denne basen skal idag fungere som hovedbase for 
informasjon om viltområder i Norge. 
 En kvalitetstest på salamander avslører store 
mangler, men også misvisende informasjon. Som 
oppvokst i bygda har både Leif Gjerde og Harald 
Gjerde besøkt en rekke områder, særlig vest for 
Glomma i Fet, der amfibier er undersøkt. En enkel søk 
på ”salamander” viser at noe at dataene har kilde fra 
Harald Gjerde som har videreformidlet denne til forsker 
Dag Dolmen som arbeider med et nasjonalatlas på 
amfibier. Både Grandammen og Engerdammen er 
begge borte og erstattet av eneboliger. Grandammen er 
også oppført i en evje tilknyttet Glomma, noe som er 
feil plassering. Ved to viltundersøkelser for amfibier og 
flaggermus, begge der Fet kommune var oppdragsgiver 
(Gjerde 2001, 2002), var ikke innhold inkludert i Natur-
basen. Ved kontroll av om amfibieundersøkelsen til 
Gjerde (1997) er tatt med, virker det som dette er gjort. 
Dog er Gullaugdammen markert på feil sted. Både 
denne og Grandammen vitner om at det ikke er snakk 
om unøyaktige koordinater slik at kartplasseringen blir 
forskjøvet, men den feilaktige plasseringen er gjort 
konkret på en annen dam. 
 I undertegnedes undersøkelse av kontrolldata for 
Fet og Skedsmo ble det påvist flere svakheter ved 
Naturbasen: (1) Den har ingen kildehenvisning, (2) 
oppføring virker tilfeldig og (3) ufullstendig samt (4) 
stedshenvisning på flere kart viser feil. 
 
Observasjoner 
Søk etter levende dyr var ikke en del av undersøkelsen, 
men det ble alikevel gjort enkelte observasjoner: 
 
Tabell II. Tilfeldige observasjoner i 2008. 
Art Dato tid sted aktivitet 
Grevling 14/5 1020 Merkja Påkjørt 
Grevling ♀ 24/6 2145 Borgen bro (WP253) Påkjørt 
Grevling 10/6 2320 Sørum fritidsgård  
Pinnsvin 11/6 0100 St. Olavsgt./rv.22 Krysser vei 
Elg ♀ 16/4 2103 traktorvei v/Isakbekken 
Elg ♀ 15/7 1940 Borgen bro (WP301) Beite? 
Rådyr 25/4 1320 Merkja syd (WP111) Streif 
Rådyr 19/7  Merkja nord (WP329) Varsling 

 
Søk etter sportegn 
Det ble foretatt søk etter sportegn ved alle årstider. Hele 
strekningen fra Hovinhøgda til Vigernes ble undersøkt 
langs veikanten. I tillegg ble tilknyttede arealer ved 
Merkja og Borgen bro/Isakbekken undersøkt. 
 
VILTARTENE 
 
En må være klar over at mange arter er vanskelig å 
påvise da de er nattaktive. Folks observasjoner er ofte 
tilfeldige og avgjøres av personens aktivitet. En kartleg-

ging vil derfor avsløre hvor artene finnes, men ikke 
nødvendigvis der de ikke finnes. 
 
PINNSVIN 
Utbredelse: Finnes i to områder, Vigernes (Sørums-
gata/Fetveien) og Støvindåsen. Virker som arten ikke 
finnes på Åkrene.  
Trusler: I Norge er påkjørsler en hovedtrussel for 
artens forekomst. Ofte ruller dyrene seg sammen når de 
er truet. Dette vil normalt gi dem beskyttelse via pig-
gene, men i trafikken blir dyrene lettere påkjørt da de 
ligger stille. 
 De fleste dyr drepes i trafikken i juli, august og 
september (f.eks. Pagh 2004). 
Arealbruk: Leveområdets størrelse avgjøres av nær-
ingsgrunnlaget, dvs sammensetningen av leveområd-
ene. Den bruker 6-100 ha (♀♀ 10-30 ha). På en natt 
beveger hanner seg 1100 meter i snitt, mens hunner 
vandrer 660 meter. Enkelte kan vandre opp til 3-4 
kilometer på en kveld (f.eks. Pagh 2004). 
Avbøtende tiltak: Faunapassasjer fungerer ofte bra. 
Merknader: Pinnsvin unngår ofte områder med grev-
ling. Hovedårsaken er at de er næringskonkurrenter, 
men også fordi grevling lett kan drepe og spise pinnsvin 
og er derfor ofte en fiende. 
 

 
Figur 3. Påkjørt grevling ved riksveg 22, vest for Borgen bro i 
Skedsmo. Foto: Leif Gjerde. 
 
GREVLING 
Utbredelse: Finnes langs hele den undersøkte strek-
ningen, hvor den har gode bestander. Finnes også på 
vestsiden av riksveg 22, da dyr er observert krysse 
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undergangen ved Borgen bro i Fet. På 1900-tallet ble 
flere dyr registrert langs jernbanelinja ved Tuen stasjon. 
Trusler: Særlig utsatt for påkjørsler, samt oppdeling av 
leveområdene. 
Arealbruk: Leveområdets størrelse avgjøres av nær-
ingsgrunnlaget, dvs sammensetningen av leveområd-
ene. Det er særlig tilgang på meitemark som virker be-
grensende for artens utbredelse. Forekomst av muldjord 
er derfor viktig. Åker, eng, skogkant, hager og frodig 
løvskog er viktige levesteder. 
 Dyrene lever i grupper (klaner) bestående av 3-10 
dyr. Klanenes leveområde varierer mellom 100 og 400 
ha, avhengig av næringsgrunnlaget (f.eks. Madsen & 
Asferg 2002). 
Avbøtende tiltak: Faunapassasjer og viltgjerder. 
 
RØDREV 
Utbredelse: Finnes spredt men fåtallig. Finnes fast i 
området vest for Borgen bro, ved Skjelverhaugen gård 
og øst for Tienbekken. Flere observasjoner er gjort rett 
nord for Borgen gård (se figur 11). Ellers er få 
observasjoner gjort. 
Trusler: Påkjørsler og oppdeling av leveområdene. 
Avbøtende tiltak: Faunapassasjer og viltgjerder. 
 
GAUPE 
Utbredelse: Gaupe har fast tilhold langs vassdraget til 
Bergerbekken, og skal også krysse over til Rælingen på 
regulær basis (Halvor Johnsen, pers.medd.). 
Arealbruk: Både leveområder og vandringslengde 
varierer. "Bofaste" gauper kan bevege seg 20-25 km i 
løpet av ett døgn. Leveområdet til familiegrupper, som 
består av ei hunngaupe med siste ungekull, er i Norge 
rundt 500 km2. Enslige hanner kan ha leveområder som 
er tre ganger så store. 
Trusler: Denne arten er regnet som truet i Norge av 
Artsdatabanken fordi vi ikke har en livskraftig bestand 
med de 100-150 voksne dyrene vi har i landet. Allike-
vel ble det gitt kvotejakt på 96 dyr for vinteren 
2007/2008. Bortsett fra jakt, er påkjørsler og oppdeling 
av leveområdene reelle trusler. 
Avbøtende tiltak: Faunapassasje og viltgjerde. 
Merknader: Rovbasen viser ingen observasjoner i 
området for perioden 1994 til 2009. 
 
BEVER 
Utbredelse: Finnes langs hele Leira og Bergerbekken 
der det finnes hver sin familiegruppe. 
Trusler: Bruker i hovedsak vannveiene til transport og 
næringssøk. Beveger seg sjeldent langt fra vann. Vei-
trafikk utgjør derfor sjelden en stor trussel så lenge 
vannveiene er inntakte. 
Avbøtende tiltak: Ingen. 
 
HJORT 
Utbredelse: Observert langs Bergerbekken. Bukk, kolle 
og årskalv observert ved Torgenrud sensommeren 
2008. Ny art for området. Har muligens kommet fra 
området mellom Bingsfoss og Blaker, øst for Glomma, 
der arten har en fast bestand. Det er uvisst om dyrene 
utgjør en regulær bestand. 

Trusler: Hjort dukker opp som streifdyr på nedre 
Romerike, men har de siste årene vært i ekspansjon. 
Vegtrafikk vil redusere spredningsevnen, delvis som 
fysiske hindre, delvis ved påkjørte dyr. Små bestand er 
særlig sårbar for påkjøring. 
Avbøtende tiltak: Faunapassasjer og vilgjerder. 
 
ELG 
Utbredelse: Finnes utbredt i hele området, men synes å 
ha størst kontakt med rv 22 jo nærmere en kommer 
Isakbekken. Skal ha blitt mer elg i området de siste 
årene, og dyrene kan i prinsippet dukke opp hvor som 
helst da de ikke nødvendigvis følger naturlige korri-
dorer. 
 Arten har en sesongmessig næringstrekk der grunt-
vannsområder langs elveslettene til leira gir godt nær-
ingsgrunnlag med vannplanter på sensommeren og 
høsten. Særlig høy synes bestanden å være i gråorskog-
en vest for Borgen bro, og området rundt Isakbekken. 
Det antas at dyrene også bruker sumpområdet på 
Sørumsneset naturreservat og Tuentangen. Elg ble 
observert på Tuentangen i 2007. 
 Det skal tidligere ha pågått et utstrakt næringstrekk 
mellom elveslettene på Leira og bl.a. Romeriksåsen. 
Det er snakk om grupper på flere titalls dyr som er 
observert mellom Leirsund og Tuentangen. Disse 
dyrene har dog brukt området kun som vinterbeite (Ole-
Jørgen Kjustad pers. medd.). 
 

 
Figur 4. Påvist trekkvei for rådyr. Brukes hele året. Vekting 1. Reg. 
1.7.2000. Kilde: Naturbasen BA00047020. 
 

 
Figur 5. Påvist trekkvei for elg. Brukes hele året. Vekting 2. Reg. 
1.7.2001. Kilde: Naturbasen BA00040192. 
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Figur 6. Påvist trekkvei for elg. Brukes hele året. Vekting 2. Reg. 
1.7.2001. Kilde: Naturbasen BA00040193. 
 
Trusler: Vegtrafikk hindrer dyrenes tradisjonelle van-
dringsveier. Trafikktetthet, påkjørseler, hindringer langs 
veg og vegens bredde er alle medvirkende faktorer. 
 Ifølge viltnemnda i Skedsmo skal vandringen 
mellom Romeriksåsen ha opphørt (eller blitt sterkt 
redusert) når Gardermobanen ble bygget. 
Avbøtende tiltak: Elg krever store faunapassasjer for 
fri kryssing av vei. Slike vil være vanskelige å få til i et 
flatt landskap. Best egnet sted er Leira der høyden og 
spennet på bro(-ene) bør økes. Dette fordi her er reli-
effet størst (billigst og mest praktisk for vegvesenet) og 
området har en tradisjonell høy bestand av elg der 
Leira-sletta er en gammel trekkvei. 
 Alternative tiltak kan være redusert hastighet og 
varselskilt for strekningen mellom Borgen bru og 
Vigernes. 
 Viltgjerde anbefales for hele strekningen. 
 
RÅDYR 
Utbredelse: Rådyr er utbredt i hele området. Særlig 
store bestander finnes på Tuen, ved Isakbekken/Borgen 
bro, Skjelver/Bergerbekken og Tienbekken (se figur 9). 
Arealbruk: Rådyr kan vandre langt og har forskjellige 
funksjonsområder. Områder med høyt næringsgrunnlag 
(løvskog) vil dyrene ofte være mer stasjonære. Leve-
området varierer mellom 10 og 300 ha (Jeppesen 1990). 
Det antas at dyrene i undersøkelsesområdet bruker 
under 100 ha fordi næringsgrunnlaget her er godt. 
Trusler: I området foregår det jakt på flere steder. 
Gaupe er en naturlig fiende. Påkjørsler er registrert 
langs hele strekningen, men særlig ved Tienbekken og 
Borgen bru. 
Avbøtende tiltak: Faunapassasjer fungerer, men den 
kan ikke være for dyp i forhold til bredden. 
 

 
Figur 7. Merkja, mellom gamle og nye riksveg 22, har fine områder 
med høy starr og mye vierkratt. Et ypperlig skjulested for hjortedyr. 
Området synes å være et kalvings- og/eller oppvekstområde for rådyr. 
Foto: Leif Gjerde. 
 
EKORN 
Utbredelse: Finnes i skogområdene i Fet og Skedsmo, 
og er særlig knyttet til barskog. Observeres ofte ned 
mot gamle riksveg 22 ved Bergerbekken, og på Åkrene-
toppen (se figur 11). Det er også registrert ekorn i 
skogen vest for Borgen gård. 
 Eneste stedet der det finnes egnet levested på begge 
sider av veien er ved Tien/Foss. 
Trusler: Dyrene foretrekker å bevege seg blant trekron-
ene. Når vegen blir for bred, kan ikke dyrene krysse 
vegen uhindret, og må ned på veibanen der de ofte blir 
påkjørt. 
Avbøtende tiltak: Viltgjerde vil hindre dyr fra å krysse 
vegen. Enkle faunapassasjer kan spennes mellom tre-
kronene på begge sider av vegen. Dette kan gjøres ved 
å tilpasse rekkverket/rammeverket til broer som krysser 
riksvegen. 
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Kilder for informasjon 
 

 
Figur 8. Kilder for informasjon. Svart strek viser ruter for sporing. Bokstaver viser lokalisering av intervjuobjektene Ole-Jørgen Kjustad (A), Knut 
Borgen (B), Merete Borgen (C), Frode Wangen (D), Oddbjørg og Oddbjørn Svendsen (E), Lasse Ragnum, Winsnes gård (F), Bjørn Kvaal, Midtre 
Skjelver gård (G), Kari Pedersen, Skjelverhaugen gård (H), Sverre Brøtmet (J). Gården til Harald Støvind ligger 300 meter sydvest for Brøtmet. 
 
 
 

Leveområder for rådyr 
 

 
Figur. 9. Leveområder for rådyr. A og C er trekkveier. B er krysningspunkt (fire dyr observert våren 2008). Grå piler viser tilfeldige observasjoner. 
To individer observert av Wangen (e). Noe spor registrert, mulig trekkvei (f). Et dyr observert (g). 
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Forekomst av elg 
 

 
Figur 10. Forekomste av elg. Kryss henspeiler enkeltobservasjoner. A er sommerbeite. B er beiteområde. Svart pil er trekkvei. Grå pil er mulig trekk-
vei skissert fra intervjuobjekter. 
 
 
 
 
 

Andre registrerte dyr 
 

 
Figur 11. Diverse registreringer. Stor bokstav henspeiler hi, mens små bokstav er observasjoner for rødrev (R, r), grevling (G, g), ekorn (e), bever 
(B), kronhjort (h). Grønn x er observert pinnsvin. 
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KONKLUSJON 
 

I henhold til plan- og bygningslovens § 20-6 skal 
kommuneplanen legges til grunn for all utbygging i 
kommunen. Arbeid og tiltak som nevnt i lovens §§ 81, 
84, 86b og 93, samt fradeling til slike formål, må ikke 
være i strid med arealbruk eller planbestemmelser 
fastsatt i planen. (Anonym 2006) 
 
Planlagt utvidet vei vil bidra til å avskjære kontakten 
mellom Øyeren og Østmarka på den ene siden, med 
områdene knyttet til Leira-vassdraget og Asakmarka på 
den andre. Det bør derfor tas særlig hensyn til 
avbøtende tiltak som muliggjør vandringer for større 
dyr (elg, hjort, rådyr (mellom disse områdene). 
Dessuten viser nasjonale mål for viltforvaltningen av 
hjortevilt en handlingsplan der «Forvaltningen av leve-
områdene gjennom annen arealbruk skal sikre 
hjorteviltets krav til kvalitet og både lokal og regional 
funksjonalitet i et langsiktig tidsperspektiv.» 
 
Ramsar-konvensjonen 
Slik dagens vegprosjekt er skissert er det ingen direkte 
trussel mot våtmarksarealet. Bruddet mot konvensjonen 
ble gjort når veien første gang ble lagt igjennom Nordre 
Øyeren naturreservat i Merkja. 
 
Viltrapporten for Skedsmo (Blindheim & Aabel 2002) 
nevner at det finnes et hovedtrekk for vilt langs Leira. 
Om dette basseres på nye data, eller kilden er gammel 
utdatert informasjon er vanskelig å si. 
 
UTSATTE OMRÅDER 
 
Arter som rådyr, elg, grevling, piggsvin, hare og rev vil 
ofte kunne krysse på tilfeldige steder. Dog er det 
enkelte områder som skiller seg ut som spesielt utsatte: 
 
A. Vigernes - Borgen bro 
Området ved Isakbekken og Lille England har en meget 
høy tetthet av både rådyr og elg. Elgen holder seg stort 
sett ved vikene, og har et sesongtrekk til og fra området. 
Rådyr krysser ofte veibanen her. Årlig blir 5-6 rådyr 
påkjørt. Påkjørt grevling ble registrert vest for Borgen 
bro, mens grevling på Fet siden er observert å krysse 
under bro. 
 
B. Merkja 
Vassdraget strekker seg på begge sider av riksvegen, og 
her finnes det også vegetasjon nære veien. Dette vil 
være et generelt utsatt område for de fleste dyr. 
Grevling er observert påkjørt. Høyt antall av frosk 
krysser veien. Hoggorm observert påkjørt tidligere år. 
Merkja er også et kalvingsområde for rådyr. 
 
C. Tienbekken 
Bekken renner fra Tientjern og parallelt med 
Garderveien ved Hovinhøgda. Bekken er lagt i rør 
under veien, og hele bekkedalføret er fylt igjen av 

nåværende riksveg 22. Området langs bekken og opp 
mot Sommerly har i alle år hatt høy tetthet av rådyr. Det 
blir hvert år påkjørt rådyr i området som er en forleng-
else av Tienbekken under riksveg 22. 
 
FORSLAG TIL TILTAK 
 
Avbøtende tiltak skal hindre dyr fra å bli drept ved 
påkjøring, samtidig som personlig og materiell skade på 
trafikken unngås. Videre skal det legges til rette for at 
dyr kan passere veien, men at dette gjøres på en 
forsvarlig måte. 
 
Korridor langs vassdragene 
Elver og bekkedrag utgjør dyrenes ”motorveg”. Dette er 
naturlige korridorer som dyrene ofte benytter. Vassdrag 
inkluderer også strandsonen. 
 Da vassdragene utgjør det laveste punktet i terrenget, 
og de allerede benyttes av de fleste arter, vil dette 
utgjøre en unik mulighet for å tilrettelegge for dyrene 
uten at kostnadene blir store (når en sammenligner med 
alternative tiltak). Det forutsettes da at vassdraget 
ivaretas, dvs også strandsonen med dets vegetasjon. Det 
hjelper lite å sette vassdraget i rør, eller bygge en 
kulvert. En bro med tilstrekkelig høyde og spennvidde 
vil være det eneste aktuelle. 
 Desto mer en begrenser omfanget av en fullverdig 
bro (f.eks. undergang eller kulvert), jo færre dyrarter vil 
tiltaket være aktuelt for. 
 
1. Veisperring 
En effektiv metode å skjerme trafikken fra skade ved 
dyrepåkjøringer, og samtidig hindre vilt fra å bli drept, 
er å oppføre viltgjerder. Dette verner både trafikken og 
dyrene, men vil isolere bestandene fra hverandre, og 
hindre fri bruk av arealene.  
 
2. Krysningspunkter 
Elg vil normalt ikke bruke under- eller overganger. Der 
slike benyttes er dimensjonene så store at dette trolig vil 
være uaktuelt. Beste mulighet er når bruer lages over 
vassdrag, der spennvidden og høyden kan gjøres stor 
nok for at elg velger å følge vassdraget. 
 Nedsatt hastighet i tilknytning til krysningspunkter 
vil kunne være et virkemiddel for rådyr og elg. Dette 
gjøres i tilknytning til viltgjerder som åpner ved krys-
ningspunktene. Ulemper oppstår når dyr ikke ”treffer” 
åpningen i gjerdet på andre siden og blir ”fanget” i 
vegbanen. 
 
3. Passering under veitrasé 
Dette kan være rør, kulvert eller bro som gjør det mulig 
for dyr å passere veitraséen under veienbanen. 
 
4.Passering over veitrasé (overgang) 
Bro/passasje som går over veien. Disse er meget kost-
bare, og blir benyttet kun av noen arter. 
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5. Trekronepassering 
Dette gjør det mulig for både ekorn og flaggermus å 
krysse veitraséen ved å bruke ”luftrommet” over vei-
banen. Slike tiltak er meget rimelige og effektive. Slike 
bør plasseres ved Borgen bro, Åkrene og Tienbekken. 
 
 
 
 

DÅRLIG DATAGRUNNLAG 
 
Stortingsmelding 31 (1992-93) påpeker ved den 
regionale planleggingen og arealpolitikken: «Kom-
munen må innarbeide hensynet til det biologisk mang-
foldet i sin planlegging og virksomhet.» I tilknytning til 
denne rapporten avsløres manglende rutiner for 
oppdatering av viltkart og ajourføring av databaser hos 
både Skedsmo og Fet kommuner. 
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Vedlegg 1 
 
 
Tabell III. Rådyr påkjørt av bil. Kilde: Hjorteviltregisteret. 

ID Alder Kjonn Utfall Dato Stedsnavn Meterverdi veg UTM 
1483 Kalv/Årsunge Ukjent Dødt på stedet 07.05.2004 Åkrene 1794  
1484 Eldre dyr Hann Avlivet etter ettersøk 26.05.2004 Hovinhøgda 3794  
1432 Eldre dyr Hann Dødt på stedet 02.02.2005 Åkrene 3194  
1485 Eldre dyr Hunn Avlivet på stedet 24.11.2005 Hovinhøgda 3934  
8409 Kalv/Årsunge Ukjent Dødt på stedet 05.02.2007 Enga 4014  
8412 Eldre dyr Hann Dødt på stedet 16.02.2007 Hovinhøgda 5874  
8410 Eldre dyr Hann Avlivet på stedet 11.11.2007 Hovinhøgda 8834  
6183 Ukjent Ukjent Dødt på stedet 07.12.2005  1303 6652366.282081 

  
Tabell IV. Fallviltregisteret i Fet kommune. 

ID Art Kjønn Alder Dato Tid Sted ? Resultat 
 rådyr ♀ <1 år 24/3-1999  Rv 22 v/Holtbakken A Avlivet 
1999-024 rådyr ♀ <1 år 13/5-1999  V/Hovinbakken A Avlivet 
1999-015 rådyr     Åkrene A Ettersøk 
2002-017 rådyr ♀ >2 år 3/11-2002  Rv 22, Enger A  
2002-019 elg ♂ <1 år 18/9-2002  NSB F  
 rådyr ♀  10/4-2000  Tuen (Forsvaret)  Søk? 
 rådyr ♀ vokse

n 
23/12-2004 0130 Rv 22, Vinsnes A Avlivet 

 Rev   27/5-2005 0830 Garderbakken F Søk 
 rev   31/5-2005 1000 Garderbakken C Søk 
 rev ♂ K 9/6-2005 1500 Garderveien C Avlivet 
 grevling ♂ V 29/6-2005 1800 Hovinhøgda A Avlivet 
 svane  V 27/10-2005 1400 Rv. 22, Merkja F Ettersøk 
 rev   16/8-2005(?) 17 Rv. 22, Hovinbakken F Søk 
 rev ♂ V 14/4-2005 0930 Rv. 22, Foss  Drept 
 rådyr ♂ V 24/5-2004 0200 Rv. 22, Hovinhøgda  Drept 
 rådyr U V 4/8-2003 1330 Rv. 22, Hovinhøgda A Søk 
 rådyr ♂ 1 år 17/1-2003 1300 Rv. 22, Tien A  
 rådyr U U 23/12-2002 1900 Rv. 22, Garderveien A Søk 
 rådyr ♀ V 5/3-2003 1300 Rv. 22, Tuen B Drept 
 rådyr ♀ V 11/5-2003 2200 Rv. 22, Enga A Drept 
 rådyr ♀ V 6/12-2006 0130 Rv. 22, Hovinbakken A Avlivet 
 rådyr ♀ K 26/6-2004 1400 Rv. 22, Hovinhøgda A Drept 
 rådyr ♀ V 21/7-2004 1600 Rv. 22, Vinsnes A Drept 
 rådyr   29/10-2004  Åkrene   
 rådyr ♂ 1 år 7/5-2004 0600 Borgen bru  Død 
 rådyr ♂ V 25/12-2007 1930 Rv. 22, Åkrene A Avlivet 
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Vedlegg 2 
 

Innsamling av informasjon ved intervjuer 
 

Arter som skal undersøkes: 
• Piggsvin – alt 
• Grevling – obs., hi 
• Ekorn 
• Bever 
• Ulv 
• Rødrev – hi 
• Bjørn 
• Mår – obs. 
• Gaupe – obs. 
• Hjort – obs. 
• Elg – hvileplasser, sommer/vinter-beite, kalving 
• Rådyr - hvileplasser, sommer/vinter-beite, kalving 

 
1. Sverre Brøtmet, Brøtmet gård 
Status: Grunneier. 
Pinnsvin: Fantes ved gården for 4-6 år siden. Sett ihjel-
kjørt på Garderveien mellom Brøtmet og Støvind. 
Rådyr: Området langs Tienbekken, spesielt hagemark 
nedenfor Brøtmet, har tradisjonelt hatt mye rådyr. Dette 
er også typisk terreng for grevling og rev. Flere år siden 
kjørte han på ei rådyrkalv i midten/slutten av juni. 
Elg: Mener det kan være et elgetrekk fra Tienskogen 
som krysser Grosås og Støvind sine jorder, videre 
mellom Hovinhøgda skole og Støvind gård, over til 
Hovin. Det er ihvertfall observervert elg her både vår 
og høst ”før i tida”. 
 
2. Lasse Ragnum, Vinsnes gård 
Status: Grunneier. Han kom til Fet for 25-30 år siden. 
Rådyr: Mye rådyr i skråningen nedenfor Midtre/Søndre 
Skjelver gård. Siste tiden inkludert rådyrjakt på 
innmark. Ute på Tuentangen, ved NATO anlegget er 
det mye rådyr. Mener de er der hele året. Elg: Så ikke 
elg ved NATO.-anlegget i år, men har observert elg der 
ifjor. 
Grevling: Hadde grevling på gården for 10-15 år siden, 
men har ikke sett den siden. Betyr ikke at den ikke 
finnes der idag. 
Rødrev: Ikke sett langs veien på mange år. 
 
3. Merete Borgen, Borgen gård 
Status: grunneier 
Elg nesten påkjørt ifjor ved Jølsen bussholdeplass i 
Skedsmo. 
Ikke sett pinnsvin 
Har grevling i låven 
Det drives rådyrjakt på deres eiendom, og det er en 
stående årlig kvote på 4 dyr. 
 
4. Kari Pedersen, Skjelverhaugen gård 
Status: ”Senior gårdsbeboer”. 
Rødrev: Finnes mye rev. Sett reveunger i skråningen 
sørøst for Søndre Skjelver gård. 

Bever: Hytte ved Bergerbekken rett nedenfor Skjelver-
haugen. Kan se den fra brua til gml. riksveg 22. 
Grevling: 3 unger sett ved brua til Bergerbekken. 
Pinnsvin: Ikke observert. 
Ekorn: Mye ekorn på vinduene. Mindre nå enn før. Elg 
ses en gang iblant. 
Rådyr: Krysser vei til Grosås. Sett rådyr som gaupa har 
tatt. Dette var 3 år siden og forrige vinter. 
 
5. Oddbjørg og Oddbjørn Svendsen, 
Brattgutua 1 
Status: Beboer. 
Det skal tidligere ha vært en dam mellom Midtre og 
Nordre Skjelver med salamandere i (Oddbjørn) 
Oddbjørg skal ha sett elgtråkk mellom husene. 
Oddbjørn nevnte elg sett mellom butikken og Borgen 
bro for 2-3 år siden. 
Grevling oppe i Gutua. Ikke pinnsvin. Sett rådyr krysse 
åkeren mot rv 22, men snudde før vegen. Flere rådyr i 
Gutua. Mye rådyr i hagen om vinteren. Sett spor av 
hare kanskje en gang i året. Det var mer før. 
 
6. Harald Støvind, Støvind gård 
Mye grevling. Hadde grevlingunger for 3-4 år siden. 
Rev blir sett fra tid til annen. Kjenner ikke til noen hi. 
Pinnsvin sett senest våren 2008 i huset! Ikke sett 
påkjørte dyr i Garderveien. 
Ikke sett elg. 
 
7. Ole-Jørgen Kjustad, Kjustad gård 
Status: Grunneier, formann i Skedsmo viltnemnd. Han 
flyttet hit i 1974. 
Ikke sett pinnsvin eller oter. Finnes masse grevling, og 
mye mink. To saltstein er satt ut, som brukes av elg 
sommerstid. Så hare i år vest for dam ?. Mye elg de 
siste årene. Han mente dette skyldes ei kalv for 12-15 år 
siden ble stasjonær, og at elgene idag kan være 
etterkommere av denne. Beverjakt ble åpnet i Skedsmo 
i 2007. Han har sett 11 bever på én turlangs Leira. 
 
8. Frode Wangen, Vinsnesveien 
Status: Beboer, jeger. Han har jakttillatelse for rådyr på 
eiendommene til Borgen gård, Jølsen gård og 
Smedsberg. 
Elg: Det har vært en økning av antall observasjoner de 
siste 3-4 årene. Nå kan den ses også på dagtid. Fast 
bestand ved Nordlibekken og Nesatjern. 
Fjellhare: Lite spor er registrert i området, men er 
vanligere i Asakmarka. 
Grevling: Finnes ganske mye i området. Hi i låven til 
Borgen gård, og skogen på vestsiden, nedenfor gården. 
Grevlinghi også observert i Slemdalen. 
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Kronhjort: bukk, kolle og årskalv skal ha vært 
observert ved Torgenrud på sensommeren 2008. Han 
har selv sett spor i Steindalen (skogen nord for 
industriområdet ved Jølsen gård). 
Pinnsvin: Arten er ikke sett her i området. 
Rødrev: Roy Strandbakken driver åtejakt ved 
Skjelverhaugen. Skal muligens ha skutt så mange som 7 
rev på nyåret og våren 2008. på vei til arbeid ser ofte 
rev om morgenen ved Borgenholtet. Ellers er det lite 
rev i området. 
Ekorn: Ikke sett mye i området. Finnes i skogen vest 
for Borgen gård. Ellers fores det ekorn på eiendommen 
til Vinsnesveien 2 (Bergerveien/Vinsnesveien). 
Gaupe: Sett på Jølsenjordet mot Leira. Skal finnes en 
familigruppe på muligens fem dyr i området. 

Rådyr: Gaupas forekomst i området mener han har ført 
til reduksjon av rådyrbestanden, som de siste 2 år har 
gått kraftig tilbake. Det har derfor ikke blitt utført jakt 
på hunndyr. Det skal være mye rådyr ved utløpet til 
Jølsenbekken. Furuøya har en fast bestand. Det finnes 
5-6 rådyr langs Svellekanten. Det skal gå en trekkvei 
for rådyr langs jordekanten på nedsiden av skogen vest 
for Borgen. 
 
9. Bjørn Kvaal, Midtre Skjelver gård 
Status: Grunneier. 
Informasjon er inkludert ellers i rapporten. 
 
10. Knut Borgen, Borgen gård 
Status: Pensjonert grunneier. 
Informasjon er inkludert ellers i rapporten.  
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Vedlegg 3 
 

Mulige tiltak overfor vilt langs riksveg 22, Vigernes – Hovinhøgda 
Et forhåndsnotat til delrapport for konsekvensutredning på naturverdier 

 
En utvidet riksveg 22 på strekningen fra Vigernes i Lillestrøm 
(kryss med rv. 159) til Hovinhøgda (kryss med Garderveien) er nå 
under detaljplanlegging (reguleringsplan). Denne ca. 5 km strek-
ningen skal utvides fra 2 (3 der det idag er kollektivfelt) til 4-felts 
vei. 
 I den forbindelse er det påbegynt en kartlegging av vilt for å 
kunne vurdere mulige negative effekter en utvidet vei vil ha, og 
hvilke tiltak som kan gjennomføres for å begrense skadevirkning-
ene. 
 Arbeidet er ennå ikke avsluttet, men enkelte konklusjoner og 
føringer kan gis nå. 
 
BAKGRUNN 
Veien vil bidra til å avskjære kontakten mellom Øyeren og 
Østmarka på den ene siden, med områdene knyttet til Leira-
vassdraget og Asakmarka på den andre. 
  
UTSATTE ARTER 
Det er enkelte arter som er mer utsatt enn andre for påkjørsler. 
Dyrenes adferd, bevegelseshastighet og reproduksjon vil alle være 
faktorer som avgjør trafikkens innvirkning på bestanden. Arter i Fet 
som regnes for særlig trafikkutsatte er: 
Amfibier (salamandere, frosk, padde), reptiler (buorm, hoggorm, 
firfisle, stålorm), piggsvin, grevling, ekorn, rådyr og elg. 
 
ÅRSAK FOR KRYSSING AV VEI 
Streifdyr vil ha behov for å krysse veien. Dette er dyr som beveger 
seg mellom regioner. 
 Sesongmessige vandringer kan være vandring til ynglelokalitet 
eller mellom sommer og vinterbeite. I Leira-området finnes elg 
hver sommer ved vassdragene for å beite vannplanter, men 
returnerer til skogene rundt om høsten. Frosk og padde vil om 
våren ha massevandring til dammer der de gyter. Merkja er et 
eksempel på dette. 
 Lokale dyr vil ha sitt leveområde inntil veien, eller på begge 
sider av den. Disse vil derfor ofte krysse veibanen, gjerne flere 
ganger hver kveld. Typiske arter er piggsvin, grevling og rådyr.   
 
UTSATTE OMRÅDER 
Arter som rådyr, elg, grevling, piggsvin, hare og rev vil ofte kunne 
krysse på tilfeldige steder. Dog er det enkelte områder som skiller 
seg ut som spesielt utsatte: 
 
A. Vigernes - Borgen bro 
Området ved Isakbekken og Lille England har en meget høy tetthet 
av både rådyr og elg. Elgen holder seg stort sett ved vikene, og har 
et sesongtrekk til og fra området. Rådyr krysser ofte veibanen her. 
Årlig blir 5-6 rådyr påkjørt. Påkjørt grevling ble registrert vest for 
Borgen bro, mens grevling på Fet siden er observert å krysse under 
bro. 
 
B. Merkja 
Vassdraget strekker seg på begge sider av riksvegen, og her finnes 
det også vegetasjon nære veien. Dette vil være et generelt utsatt 
område for de fleste dyr. Grevling er observert påkjørt. Høyt antall 
av frosk krysser veien. Hoggorm observert påkjørt tidligere år. 
Merkja er også et kalvingsområde for rådyr. 
 
C. Tienbekken 
Bekken renner fra Tientjern og parallelt med Garderveien ved 
Hovinhøgda. Bekken er lagt i rør under veien, og hele bekkedal-
føret er fylt igjen av nåværende riksveg 22. Området langs bekken 
og opp mot Sommerly har i alle år hatt høy tetthet av rådyr. Det blir 

hvert år påkjørt rådyr i området som er en forlengelse av 
Tienbekken under riksveg 22. 
 
 
FORSLAG TIL TILTAK 
Avbøtende tiltak skal hindre dyr fra å bli drept ved påkjøring, 
samtidig som personlig og materiell skade på trafikken unngås. 
Videre skal det legges til rette for at dyr kan passere veien, men at 
dette gjøres på en forsvarlig måte. 
 

Korridor langs vassdragene 
Elver og bekkedrag utgjør dyrenes ”motorveg”. Dette er naturlige 
korridorer som dyrene ofte benytter. Vassdrag inkluderer også 
strandsonen. 
 Da vassdragene utgjør det laveste punktet i terrenget, og de 
allerede benyttes av de fleste arter, vil dette utgjøre en unik 
mulighet for å tilrettelegge for dyrene uten at kostnadene blir store 
(når en sammenligner med alternative tiltak). Det forutsettes da at 
vassdraget ivaretas, dvs også strandsonen med dets vegetasjon. Det 
hjelper lite å sette vassdraget i rør, eller bygge en kulvert. En bro 
med tilstrekkelig høyde og spennvidde vil være det eneste aktuelle. 
 Desto mer en begrenser omfanget av en fullverdig bro (f.eks. 
undergang eller kulvert), jo færre dyrarter vil tiltaket være aktuelt 
for. 
 

1. Veisperring 
En effektiv metode å skjerme trafikken fra skade ved dyrepåkjør-
inger, og samtidig hindre vilt fra å bli drept, er å oppføre vilt-
gjerder. Dette verner både trafikken og dyrene, men vil isolere be-
standene fra hverandre, og hindre fri bruk av arealene.  
 
2. Krysningspunkter 
Elg vil normalt ikke bruke under- eller overganger. Der slike 
benyttes er dimensjonene så store at dette trolig vil være uaktuelt. 
Beste mulighet er når bruer lages over vassdrag, der spennvidden 
og høyden kan gjøres stor nok for at elg velger å følge vassdraget. 
 Nedsatt hastighet i tilknytning til krysningspunkter vil kunne 
være et virkemiddel for rådyr og elg. Dette gjøres i tilknytning til 
viltgjerder som åpner ved krysningspunktene. Ulemper oppstår når 
dyr ikke ”treffer” åpningen i gjerdet på andre siden og blir ”fanget” 
i vegbanen. 
 

3. Passering under veitrasé 
Dette kan være rør, kulvert eller bro som gjør det mulig for dyr å 
passere veitraséen under veienbanen. 
 

4.Passering over veitrasé (overgang) 
Bro/passasje som går over veien. Disse er meget kostbare, og blir 
benyttet kun av noen arter. 
 

5. Trekronepassering 
Dette gjør det mulig for både ekorn og flaggermus å krysse vei-
traséen ved å bruke ”luftrommet” over veibanen. Slike tiltak er 
meget rimelige og effektive. Slike bør plasseres ved Borgen bro, 
Åkrene og Tienbekken. 
 
Dette notatet er en forhåndsvurdering av viltundersøkelsen som 
kartlegger dyrenes bruk av strekningen Vigernes – Hovinhøgda 
der også hvilke områder som kan være utsatt for viltpåkjørsler er 
inkludert. 
 Det må utarbeides egne undersøkelser der konkrete avbøtende 
tiltak vurderes. Dette inkluderes nøyaktig plassering, utforming, 
størrelse og effekt. 
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 Når de avbøtende tiltak er fullført må effekten av disse 
vurderes ved nytt feltarbeid. 
 
Fetsund, 21. november 2008 
  
Leif Gjerde 
Norske Naturveiledere 
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