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Utsendte vedlegg  

1 Rapport - Vurdering av kunnskapsgrunnlag 2020 
 

 

Orientering om arbeid med biologisk mangfold 

 

Kort sammendrag av saken: 

Halden kommune ba høsten 2020 to eksterne konsulenter om en faglig gjennomgang og vurdering 
av dagens kunnskapsgrunnlag om biologisk mangfold. Rapporten er vedlagt, og gir også forslag til 
hvordan vi kan forbedre kunnskapsgrunnlaget, og også forslag til konkrete tiltak. Rapporten legges 
til grunn for kommunens videre arbeid. Kommunedirektøren har prioritert årets oppgaver og 
midler jf. vedtatt budsjett, verbalpunkt s. 23 «budsjettpost miljøvern».   

 

 

Saksframstilling 

Prioritering av oppgaver og midler  
Fremmede arter  
Det kommer frem i kommunens «Strategi for bekjempelse av svartelista arter» fra 2020 hvilke områder 
som er høyest prioritert. I første runde ønsker vi å gjennomføre bekjempingsarbeid i tilknytning til 
vernede områder, og på de planteartene som er nevnt i strategien. Arbeidet skal gjøres i samarbeid 
med frivillige organisasjoner. Vi ønsker også å få til et samarbeid med skoler hvor elevene kan være 
med å bekjempe i skolens nærområde. Kommunen følger opp sine egne anlegg for å hindre spredning. 
Informasjonstiltak i form av brosjyrer om fremmede arter og bruk av sosiale medier vil og bli brukt.  
  
Biologisk mangfold generelt.  
Forbedret kunnskap  
Basert på vurderinger i vedlagte rapport, vil kommunedirektøren vurdere å forbedre 
kunnskapsgrunnlaget gjennom ny-kartlegging, oppdatert kartlegging og/eller tilgjengeliggjøring av 
kunnskap som ikke tidligere er tilgjengeliggjort i offentlige innsynsverktøy.  
 
Informasjon og medvirkning  
Arbeidet med naturmangfold skal være med på å sette naturmangfoldet på den lokalpolitiske 
dagsorden, etablere en større grad av lokal forankring og sikre medvirkning i utvelgelsen av viktige 
naturområder i kommunen. Eksempel på samarbeidspartnere:  



 botanikere  
 ornitologer   
 soppforening.   
 dykkerklubb  
 jeger og Fiskeforening  
 høyskolen i Østfold  
 universitetet på Ås (NMBU)   
 grunneiere   
 bondelaga  
 Interesseorganisasjoner.   

  
Dette er viktig for at flest mulig skal føle et eierskap til temaet og engasjere seg, samt å få innspill til 
bevaring av naturmangfoldet på en best mulig måte. Det er aktuelt å ha informasjons- og 
medvirkningsmøter for aktuelle myndigheter, interesseorganisasjoner, grunneiere og andre berørte 
parter. Kommunen kan også se på muligheter for kartløsninger til registreringer.   
  
Fysiske tiltak  
Fysiske tiltak knyttet til biologisk mangfold krever forberedende undersøkelser, med kartlegging av 
aktuelle lokaliteter, dialog med grunneiere og innhenting av nødvendige tillatelser fra statlig-
/kommunal myndighet. Halden kommune ønsker derfor i 2021 å fortsette arbeidet med tiltak som ikke 
krever lang forberedelse, eksempelvis tilpasset skjøtsel av veikanter, etablering av bie-hotell i 
sentrumsområdene, og oppstart av prosjekt skolehager. Det kan også være aktuelt å støtte andre 
prosjekter i privat regi, som bygger opp rundt det å ta vare på biologisk mangfold.   
  
Enhetene Eiendom og Kommunalteknikk vil være sentrale samarbeidsparter i det å legge til rette på 
de kommunale arealene.   
  
Det pågår et eget arbeid med å utvikle Halden til å bli en enda mer insekts-vennlig by.   
  
Villsvin og villaks  
Samarbeidsprosjekt knyttet til villsvin er allerede startet. Det nasjonale «Villsvinprosjektet» skal 
sammen med Halden kommune bidra til å etablere grunneiersamarbeid om villsvin basert på 
elgvaldene i kommunen. Hensikten er at grunneiere og jegere i fellesskap skal organisere et effektivt 
samarbeid og jakt, for å ha kontroll over villsvinstammen og hindre spredning av villsvin til nye 
områder. For å lette administrasjon for valdene og kommunen legges det til rette for innføring av 
Viltrapporten, et rasjonelt system for oversikt, kommunikasjon og rapportering for elg, hjort og villsvin 
i valdet. Prosjektet har også som formål å spre kunnskap om villsvinjakt.  
  
Administrasjonen tar kontakt med aktuelle samarbeidsparter for å få til et prosjekt knyttet til 
hudsykdom på villaks.  
 
Økonomi  
Tabellen under viser oppgaver som planlegges å gjennomføres i 2021, og midler knyttet til dette, jf. 
vedtatt budsjett, verbalpunkt s. 23 «budsjettpost miljøvern».   
 
 
 
 
  

Oppgave  Prioritering av midler  Merknad  
Fremmede arter  50 000  Tiltak til bekjempelse av fremmede arter.  

  



Biologisk mangfold: kunnskap  200 000  Nykartlegging, oppdatert 
kartlegging, og/eller tilgjengeliggjøring av 
kunnskap som ikke tidligere er 
tilgjengeliggjort i offentlige 
innsynsverktøy.   
  

Biologisk mangfold: informasjon 

og medvirkning  
  

0  Informasjonstiltak gjennomføres uten 
ekstra midler og ved hjelp av egne 
ressurser.  
  

Biologisk mangfold: fysiske tiltak  
  

50 000  Rapporten foreslår en rekke tiltak knyttet 
til områder, arter og naturtyper.  
  

Samarbeidsprosjekter knyttet til 
villsvin og villaks  

100 000  Bidrag til nasjonale mål knyttet til villsvin 
som fremmed art. Bidra inn i arbeid med 
hudsykdom på villaks.  

  
  
Øvrige prosjekter  
Det jobbes i tillegg med flere prosjekter i Vannområdet Haldenvassdraget. De ulike prosjektene, som 
er listet opp under, er avhengig av støtte fra Miljødirektoratet for å bli gjennomført.   
  

 Felles kommunedelplan biologisk mangfold for Haldenvassdraget. Ansvarlig for 
planarbeidet er Vannområde Haldenvassdraget (HV) v/prosjektleder Lars Selbekk, og 
omfatter vassdragsstrekningen gjennom kommunene Halden, Aremark, Marker og 
Aurskog-Høland.   

  
 Fremmedarter i estuarier – Enningdalselva og Tista. Prosjektet er knyttet opp mot 
laksen og problemene i Enningdalselva og er i regi av HV.   

   
 Truede og sjeldne arter i Iddefjorden – Ansvarlig er HV v/Haldenvassdragets 
Kanalmuseum.  

  
 Kartlegging av ål - Fortsette kartlegging og se på mulige tiltak. Ansvarlig er HV.  

  
 Beplantning av bekkekant. Målsetning om planting av 15 000 trær i Østfold og 
Akershus. Utforme en plan med prioriterte områder.  

  
 Restaurering av sjø-ørret-bekker - Vannteam Øst og NJFF.  

  
 Mulighetsstudie - restaurering av utløpet av Ørsjøen og Ørelva. Forprosjektet ønsker 
å se på hvilke muligheter vi har til å møte ønsker fra grunneiere, vannverk og fiskens 
vandring opp i vassdraget.  

 

Godkjent av:Ulf Ellingsen, Direktør teknisk 
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