
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kjære Oslo kommune, ved ordfører og rådmann 

Dere har verdier ingen kan erstatte 
 
Hvordan dere forvalter arealene i kommunen, er avgjørende for hvilket naturmangfold vi 
overrekker våre etterkommere. Flere arter kan forsvinne fra norsk natur, og noen av disse har 
dere et spesielt ansvar for å ta vare på. Vi kaller dem deres ansvarsarter. 
 
Her er et lite utvalg som er aktuelt for deres kommune 
 

 Åkersteinfrø 
 Osloslørsopp 
 Skålrøyksopp 

 Flytegro 
 Duftsepter 
 Tanntustemose 

 Bakkekløver 
 Sylinderknøttsnegl 
 Elvemusling 

 
 
Hva er en ansvarsart? 
En ansvarsart er en art hvor kommunen har en viktig andel av den norske forekomsten. 
Kommunen har derfor et særlig ansvar for å ta vare på arten gjennom god forvaltning. At den 
overlever i deres kommune, er spesielt viktig for at den skal kunne overleve i Norge. I Oslo og 
Akershus har vi funnet frem til hele 203 truede arter som vi har et spesielt ansvar for. Dette er 
beskrevet grundig i vedlagte BioFokus rapport: Truede ansvarsarter i Oslo og Akershus, 2016.  
Ansvarsartene er særlig knyttet til kalkrike områder, naturskog, raviner, kulturlandskap og gamle 
trær.   
 
Utryddingstrua arter 
De 203 ansvarsartene for vår region, er spesielt utvalgt blant alle de 1125 truede artene som lever 
i Oslo og Akershus. Alle disse artene, og dessverre mange flere, finner vi på rødlista. Også de 
andre truede artene er hjemmehørende i våre fylker, og må ivaretas her. Rødlista for arter er en 
oversikt over arter som har en risiko for å dø ut. Artene på rødlista kjennetegnes gjerne ved at de 
minker kraftig i antall, er fåtallige og at leveområdene blir færre, mindre eller fragmentert. 
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Vår rolle 
Storting og regjering legger føringene for hva vi skal jobbe med hos Fylkesmannen. Én av våre 
oppgaver er å arbeide for å ivareta naturmangfoldet og sikre at de hjemmehørende artene og 
naturtypene overlever. Derfor sender vi dette brevet til dere. Den største trusselen mot 
artsmangfoldet i vår region er utbygging og annen menneskelig arealendring, og det er dere i 
kommunen som er plan- og bygningsmyndighet. Store land- og ferskvannsarealer er under stort 
press fra utbygging, skogbruk, landbruk og andre arealkrevende aktiviteter. 
 
Bruk kunnskapen og lovverket 
Det finnes mye god kunnskap om naturen rundt dere. Bruk Naturbase og Artskart aktivt. Sjekk 
hvilken natur som er kartlagt hos dere, og om dere burde kartlegge mer for å sikre mulige 
verdier. Kartlegger dere, oppfordrer vi dere til å offentliggjøre artsfunn i Artskart. Ikke alle 
forekomstene av ansvarsartene er kartlagt. Vær derfor ekstra oppmerksom dersom en utbygging 
berører viktige områder der informasjon mangler. Der kan artsmangfoldet være rikt. Lovverket 
dere bruker i forvaltningen, som plan- og bygningsloven, jordloven og skogbruksloven, kan også 
hjelpe dere i arbeidet med å ta ekstra vare på ansvarsartene. 
 
Bruk oss!  
Ring oss om dere trenger veiledning eller lurer på noe.  
Sammen kan vi gi deres ansvarsarter bedre levekår og kanskje hindre at de dør ut. 
 
 
Takk for oppmerksomheten, og lykke til med verdisikringen! 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Valgerd Svarstad Haugland  
fylkesmann Ellen Lien 
 fungerende fylkesmiljøvernsjef 
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Vedlegg 
I tabellen under er noen arter som har en stor del av sin norske utbredelse i Oslo kommune. 
 
Artsnavn Norsk navn Rødliste Gruppe 
Acarospora impressula Oslosprekklav VU Lav 
Allium lusitanicum Kantløk EN Karplante 
Anema decipiens Gåtefull askelav VU Lav 
Anthophora quadrimaculata Båndpelsbie VU Veps 
Argynnis niobe Niobeperlemorving CR Sommerfugl 
Buglossoides arvensis Åkersteinfrø CR Karplante 
Carex rhynchophysa Blærestarr VU Karplante 
Cirsium acaulon Dvergtistel CR Karplante 
Cortinarius flavovirens Gulgrønn melslørsopp EN Sopp 
Cortinarius osloensis Osloslørsopp EN Sopp 
Cortinarius tiliae Lindeslørsopp EN Sopp 
Cotoneaster laxiflorus Svartmispel VU Karplante 
Digitivalva arnicella Solblomengmøll EN Sommerfugl 
Disciseda candida Skålrøyksopp CR Sopp 
Dracocephalum ruyschiana Dragehode  VU Karplante 
Drymocallis rupestris Hvitmure EN Karplante 
Frullania oakesiana Oreblæremose EN Mose 
Gallinula chloropus Sivhøne VU Fugl 
Geastrum striatum Kragejordstjerne VU Sopp 
Hygrophorus chrysodon Gullrandvokssopp EN Sopp 
Hyssopus officinalis Isop VU Karplante 
Lamiastrum galeobdolon 
montanum Skoggulltvetann CR Karplante 
Lamprodila rutilans Lindepraktbille EN Bille 
Luronium natans Flytegro EN Karplante 
Mannia fragrans Duftsepter CR Mose 
Oidaematophorus lithodactyla Alantfjærmøll EN Sommerfugl 

Orthonevra erythrogona 
Nordisk 
glansblomsterflue EN Tovinge 

Phleum phleoides Smaltimotei VU Karplante 
Spongipellis spumea Skumkjuke EN Sopp 
Toninia cinereovirens Skjoldkalklav CR Lav 
Tortula lanceola Tanntustemose CR Mose 
Trifolium montanum Bakkekløver VU Karplante 
Truncatellina cylindrica Sylinderknøttsnegl VU Bløtdyr 
Veronica spicata Aksveronika VU Karplante 
Viola hirta Lodnefiol VU Karplante 
Weissia longifolia Svøpkrusmose EN Mose 
Cortinarius cordatae Ladegårdsslørsopp CR Sopp 
Cortinarius humolens Christianiaslørsopp CR Sopp 

Schistidium bryhnii Hårblomstermose EN Mose 
Margaritifera margaritifera Elvemusling VU Bløtdyr 

http://artsdatabanken.no/taxon/35466
http://artsdatabanken.no/taxon/64354



