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Innspill til 

Ny felles kommunal veinorm for 

kommunene på Romerike 

Det vises til «Høring - Ny felles kommunal veinorm for kommunene på Romerike» på Rælingen 

kommune sine nettsider. 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Akershus er et samarbeidsnettverk for natur- og 

friluftslivsorganisasjoner i Akershus og har som hovedformål å ivareta naturmangfoldet og 

friluftslivet i fylket. Vi savner et kapittel som omhandler temaet vei og biologisk mangfold. 

Kommunen er ansvarlig for ivaretakelse av biologisk mangfold gjennom å ivareta artsrike 

vegkanter og bekjempe fremmede arter. 

I forordet til høringsforslaget for ny felles kommunal veinorm for kommunene på Romerike står det: 

«Veinormen skal sikre at alle vei- og gateanlegg i kommunen utformes og bygges etter mål om 

fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø». Biologisk mangfold er viktig for miljøet. Men i 

høringsutkastet står det lite om hvordan ivareta biologisk mangfold under utforming og utbygging av 

vei- og gateanlegg på Romerike.  

FNF Akershus mener dette bør inkluderes i veinormen.  

 

Bevar artsrike veikanter 

Mange veikanter er artsrike og viktige for mangfoldet av planter og insekter. Veikantene utgjør 

mange steder siste rest av gamle slåttemarker, som er den mest artsrike naturtypen vi har. Bevaring 

og rett skjøtsel av slike artsrike vegkanter ivaretar levestedet til flere truede arter. Kommunene må få 

oversikt hvor slike vegkanter finnes i regionen og gjennomføre skjøtselstiltak i de mest artsrike 

områdene. 

For mer informasjon, se for eksempel: 

• Vent med slåtten i verdifulle veikanter, Miljødirektoratet 

• Rett skjøtsel av vegkant, Statens vegvesen 

• Smart kantslått, Universitetet i Sørøst-Norge 

 

mailto:akershus@fnf-nett.no
http://www.fnf-nett.no/akershus
mailto:postmottak@ralingen.kommune.no
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2014/Juli-2014/Vent-med-slatten-i-verdifulle-veikanter/
https://vegnett.no/2017/06/hvorfor-meier-statens-vegvesen-ned-de-fine-blomstene-i-vegkanten/
https://www.usn.no/aktuelt/nyhetsarkiv/hsn-kan-hjelpe-humla-article209689-7457.html
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Bekjemp fremmede arter 

Det er godt kjent at fremmede arter er en stor trussel mot biologisk mangfold. Regjeringen har som 

mål å unngå introduksjon og begrense spredning av fremmede skadelige organismer. Fremmede 

arter kan spres hyppig langs vegkanter og ved masseforflytning ved utbygging av vei. Kommunene er 

ansvarlig for å sette inn tiltak slik at introduksjon og spredning av fremmede, uønskede ikke 

forekommer. 

For mer informasjon se for eksempel: 

• Artsdatabankens splitter nye risikovurdering av fremmede arter i Norge – Fremmedartslista 

2018 (tidligere kalt svartelista).  

• Miljødirektoratets rapport, Fremmede arter på fremmarsj. 

• Fylkesmannen i Oslo og Akershus’ handlingsplan mot fremmede arter 

• Statens vegvesens rapport «Fremmede skadelige arter – oppfølging av lovverk (2016)», som 

beskriver hvordan Statens vegvesen skal jobbe med fremmede skadelige arter, og brosjyra 

Fremmede og invaderende plantearter i spredning langs veg. 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Akershus 

 

Maria Rundhaugen Tesaker 

Fylkeskoordinator 

FNF Akershus 
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