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Referat:

I den gamle Retiroparken i Molde er planlagt utbygd til boligformål. I den forbindelse er det ønskelig med 
en nærmere undersøkelse av naturmangfoldet og om det finnes verdier der som kan være i konflikt med 
det planlagte tiltaket.  

I dette notatet presenteres resultatene av eget feltarbeid i området 20.10.2013, med vekt på naturtyper 
og flora. Det ble ikke påvist verdifulle naturtyper i området og heller ikke rødlistearter. Derimot er det et 
høyt innslag av fremmede arter, inkludert enkelte med høy og svært høy risiko. Kunnskapsnivået om 
naturtyper og rødlistearter vurderes nå som godt, der føre-var-prinsippet i liten grad behøver å anven-
des. Den samlede belastningen av tiltaket på naturmangfoldet (virveldyr ikke vurdert) vurderes som 
liten, men naturverdier knyttet til gamle parker og alléer er et aspekt som bør vektlegges ved framtidig 
forvaltning av området.
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Innledning

Det er planer om å regulere Retiroparken i Molde kommune til boligbygging. I slike tilfeller skal det 
gjøres en vurdering i forhold til naturmangfoldlova  §§ 8-12. I dette notatet er paragraf 8-10 nær-
mere vurdert for deltema naturtyper og rødlistearter (unntatt virveldyr), primært med basis i eget 
feltarbeid 20.10.2013.

Figur 1 Deler av alléen opp til den gamle hovedbygningen. Opprinnelig har Retiroparken hatt et tydelig 
parkpreg med høyt innslag av plantede, store gamle trær, stier og andre anlegg typisk for parker. Denne 
alléen er en rest av dette. Foto: Geir Gaarder
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Planløsning

Det er ikke kjent noen detaljer angående utbyggingen, bare mottatt en oversikt over planområdet 
fra oppdragsgiver, se figur 2 under. 

Figur 2 Mottatt oversiktskart over planområdet fra oppdragsgiver Molde kommune, via e-post fra Bjørn 
Gregull 18.10.2013.
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Metodikk

Registreringer er gjort med grunnlag i naturtypehåndboka (Direktoratet for naturforvaltning 2007) 
og vurderinger er gjort med grunnlag i Naturmangfoldlova.

Kunnskapen om naturmangfoldet og naturverdiene i utredningsområdet baserer seg på eget feltar-
beid 20.10.2013. I tillegg er enkelte eksterne kilder sjekket, som Artskart (Artsdatabanken 2013), se 
figur 3 under, og Naturbase. Artskart inneholdt bare opplysninger om virveldyr (fuglelivet) så vidt vi 
kunne se, mens det ikke lå inne opplysninger i Naturbase fra området (unntatt en fugleobserva-
sjon). 

Figur 3. Utsnitt av Artskart (Artsdatabanken 2013), der det er påført kommentarer om de artsobservasjo-
nene som er gjort innenfor Retiroparken i Molde kommune.
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Naturmangfold – statusbeskrivelse

Generelle trekk ved naturmangfoldet

Med grunnlag i egne undersøkelser 20.10.2013 kan følgende sies generelt om naturmiljøet i Reti-
roparken i Molde kommune.

Parken ligger i den sørvendte lia som Molde by er en del av, i den nedre, svakt skrånende delen, like 
ovenfor fjorden. E39 går i nedkant og skiller den fra sjøen og strandsona. En liten bekk renner i 
vestre del av parken, mens øvre halvdel er såpass flat at det er grunnlag for høy grunnvannstand og 
fuktige til permanent våte partier. Trolig er løsmassedekket av varierende mektighet, der i det 
minste en lav bergvegg kommer fram i dagen i nedre deler. Både berggrunn og løsmasser er relativt 
kalkfattige og sure. 

Klimatisk ligger parken i sørboreal vegetasjonssone og i klart oseanisk vegetasjonsseksjon. Potensia-
let for varmekjære, kystbundne arter er dermed i utgangspunktet ganske godt. Topografi, løsmasser 
og menneskelig påvirkning reduserer derimot mulighetene for naturlig forekommende varmekjære 
arter betydelig, mens det er gode muligheter for innføre slike hit og få dem til å trives. 

Den menneskelige påvirkningen av undersøkelsesområdet er da også sterk, noe som bør være 
tydelig både gjennom navnet og beliggenheten. Areal med kunstmark virker riktignok begrenset, 
men litt finnes i form av opparbeidete stier, vegen, dam, bekker, tunet og bygningene på Retiro, 
samt et åpent engparti i nordvest, se figur 4. Litt forsøpling ble også registrert et par steder. 

For øvrig har området med preg av fastmarkskogsmark og da fattige til intermediære grunntyper, 
dels fuktige og dels mer veldrenerte. Vi snakker med andre ord om blåbærskog, blåbærfuktskog, 
småbregneskog og småbregnefuktskog for det meste. Bekken i vest er som forventet kanalisert og 
strømmer langsomt til ganske raskt på varierende substrat. Vannet er ikke nærmere analysert, men 
antas å være lite til moderat påvirket av forurensning og med moderat til lav pH.   

Figur 4 Eng med kunstmarkspreg (artsfattig og omtrent uten kulturmarksengarter, men med mest gras og 
innslag av bl.a. høymol) i nordvestre del av parken. Foto: Geir Gaarder
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Fremmede arter

Ikke uventet er innslag av fremmede arter i parken høyt og særlig blant trærne utgjør slike et mar-
kert innslag. Dette omfatter også flere svartelistede arter (etter Gederaas et al 2012), også arter 
som er plassert i kategorien svært høy risiko. Slirekne (mulig parkslirekne) (svært høy risiko) ble 
funnet lokalt ned mot vegen. En spirea (ukjent risiko) var gjenstående inntil gardstunet. Edelgran
(antatt vanlig edelgran) (høy risiko) har vært plantet og sprer seg i ganske stor grad innenfor det 
meste av parken. Også bøk (anses hjemmehørende lengst sør i Norge og er derfor ikke risikovurdert 
innenfor andre deler av landet) er plantet og sprer seg også. Det samme gjelder platanlønn (svært 
høy risiko), selv om denne ikke utgjør et like dominerende innslag her som i en del andre landskap i 
regionen. Også hestekastanje er plantet, men sprer seg ikke. Eik finnes, ganske sikkert plantet (men 
arten regnes som naturlig også lenger nord, med nordgrense på Tingvoll). I tillegg kommer enkelte 
mindre planter som ikke ble artsbestemt med sikkerhet, bl.a. en krypende (gravmyrt?) art nær 
alléen og nokså overraskende et par starr i et fuktparti sentralt i parken. Sistnevnte er kanskje mest 
sannsynlig en viderespredt rest fra dammen som lå like ovenfor, men som siden er tørket ut (og nå 
er dominert av mannasøtgras). Starrartene ble ikke artsbestemt med sikkerhet, men kan være 
kvass-starr og duskstarr, begge sørlige fukteng/strandarter i Norge som knapt finnes naturlig i Møre 
og Romsdal og ganske sikkert må være innført her i Retiroparken (selv om det er sjelden at slike 
arter har blitt plantet inn). Det finnes sikkert også flere fremmede arter her, men dette bør være 
blant de viktigste.

Figur 5 Tett foryngelse av edelgran. Arten forynger seg tydelig uten problemer i området og uten at spesiel-
le tiltak ble satt inn kunne dette trolig på sikt blitt et dominerende, bestandsdannende treslag her. Foto: 
Geir Gaarder
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Figur 6 Fuktpartiet sentralt i parken med de uventede starrene. Undersøkelsestidspunktet var litt for seint 
på året til at det var enkelt å se hva slags arter det dreier seg om, men belegg er samlet inn og vil bli over-
sendt offentlige herbarium, slik at på sikt skal dette være dokumentert. Foto: Geir Gaarder
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Rødlistearter og verdifulle naturtyper

Det var ikke kjent rødlistede planter (bare noen fuglearter) eller verdifulle naturtyper i Retiroparken
på forhånd med grunnlag i offentlige databaser. Under eget feltarbeid ble en rødlistet karplante 
funnet, og ingen verdifulle naturtyper.

Den rødlistede karplanta var alm (NT), der ett antatt plantet eksemplar står inntil gardstunet på 
Retiro. Treet må betegnes som middels grovt, i litt dårlig kondisjon (bl.a. er den voksested for en 
noe aggressiv råtevedsopp) og med lavt potensial som voksested for andre kravfulle arter.

Tabell 1 Kjente forekomster av rødlistede arter i planområdet i Retiroparken i Molde kommune.

Norsk navn Vitenskapelig navn
Rødlis-

testatus
Forekomst

Karplanter

Alm Ulmus glabra NT
Ett, ganske sikkert plantet eksemp-
lar står inntil gardstunet. 

SUM 1 arter

Figur 7 Nærbildet av almetreet, der en samtidig bør skimte flere lyse fruktlegemer av 
lønnekjuke Oxyporus corticola oppe på den grove greina som går ut mot høyre. Foto: 
Geir Gaarder
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Parker og alléer er skilt ut som verdifulle naturtyper i Direktoratet for naturforvaltning (2007) sin 
kartleggingshåndbok. I utgangspunktet var det derfor absolutt forhold som tilsa at Retiroparken 
kunne inneholde verdifulle naturtyper. Når ingen slike ble identifisert og vurdert som tilstrekkelig 
verdifulle som følge av vårt feltarbeid, så skyldes dette for parken som helhet sin del at den hadde 
et ganske gjengrodd preg, uten spesielle kvaliteter som gamle plener, intakte dammer eller frittstå-
ende gamle parktrær. I stedet var hovedpreget en nokså ordinær kulturpåvirket skog med høyt 
innslag av fremmede treslag. Da var vi mer i tvil når det gjelder alléen opp til gården, siden det der 
både ble funnet en signalart (se figur 8) på verdifulle gamle lauvskoger og skogkledte kulturmarker 
og det også stod flere ganske gamle trær i den. Bortsett fra den ene arten så var det dårlig med 
andre kvaliteter der. Ingen utpreget gamle trær eller trær med hulrom ble funnet og de fleste 
trærne var fattigbarksarter som er fremmede i regionen (som bøk). 

Da er det nok større mulighet for at kirkegården inntil parken i vest er et slikt miljø. Der vokste det 
rikelig med glyer og dels filtlav på lind og alm, samt at det på alm også ble funnet interessante 
moser, inkludert mulig sporebustehette Orthotrichum rogeri, en internasjonalt sjelden og truet art 
(men ikke rødlistet i Norge og den er tidligere påvist i gamle askealléer i Molde, om enn ikke siden 
1895). 

Figur 8 Lavarten lungenever Lobaria pulmonaria på ei lind i alléen opp til gards-
tunet på Retiro. De nokså gamle trærne i parken og funnet av en slik signalart 
tilsier et potensial for verdifulle naturtyper (særlig da typen parklandskap med 
utforming alléer), men under litt tvil ble ikke lokaliteten verdsatt høyt nok til 
dette. Lungenever ble også funnet på ei eldre selje mer sentralt i parken. Foto: 
Geir Gaarder
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Vurdering av verdi

Innenfor planområdet er det påvist en rødlisteart og ingen verdifulle naturtyper. Området får derfor 
samlet sett liten verdi for vurdert naturmangfold. 

Vurderinger i henhold til utredningskrav i na-
turmangfoldloven

§8 Kunnskapsgrunnlaget

“Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på viten-
skapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt 
effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.”

Generelt vurderes kunnskapsgrunnlaget for planområdet som relativt godt i forhold til naturtype-
kartlegging og rødlistearter (der virveldyr ikke er vurdert). Det var på forhånd dårlig, og feltarbeidet 
i oktober 2013 var helt nødvendig for å kunne bruke denne paragrafen på aktuelle tiltak i området. 

Kartleggingene har vært basert på standard metodikk for registrering og verdisetting. De har fanget 
opp både arters forekomst i området, utbredelsen og tilstanden til ulike naturtyper. Det har særlig 
vært lagt vekt på forekomst av rødlistede arter og verdifulle naturtyper, med grunnlag i nasjonale 
oversikter over slike. 

§9, Føre-var-prinsippet

“Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den 
kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 
Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på 
kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.”

Siden kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt, vil også behovet for bruk av føre-var-prinsippet 
reduseres. Hovedutfordringen her vurderes ikke å være kunnskapen om naturverdiene, men der-
imot at det ikke er kjent konkrete planer for det aktuelle tiltaket. Slike vil være en forutsetning, men 
når disse foreligger antas bruk av denne paragrafen å være lite relevant. 

§10, Økosystemtilnærming og samlet belastning

“ En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er 
eller vil bli utsatt for.”

Retiroparken omfatter et ganske begrenset areal og ingen spesielt verdifulle miljøer eller arter ser 
ut til å være tungt representert i området. Samlet belastning på økosystemet er derfor i utgangs-
punktet lavt. 

En bør likevel vurdere litt mer kritisk forholdet til de kulturbetingede naturtypene parker og alléer.
Dette er naturtyper som Molde by med nærmeste omegn opprinnelig har hatt forholdsvis mye av i 
et regionalt perspektiv, og bl.a. tidligere nevnte forekomst av sporebustehette i byen er et eksem-
pel på at disse miljøene har vært tilsvarende regionalt viktige for spesielle arter. På viltsiden har for 
eksempel byen hatt en ganske god bestand (om enn selvsagt liten) av dvergspett, knyttet til nett-
opp disse miljøene, og arten har da også vært registrert i Retiroparken. En del nedbygging av flere 
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parker og alléer i nyere tid, kombinert med at mange gamle trær gikk tapt i nyttårsorkanen i 1992 
har sannsynligvis medført at verdifulle parklandskap med tilhørende mangfold har vært i tilbake-
gang i Molde de siste ti-årene. 

Ved en eventuell framtidig utbygging av Retiroparken er det derfor logisk at en er spesielt opptatt 
av å bevare, forsterke og restaurere typiske parkelementer av hensyn til den samlede belastningen 
på dette miljøet i og rundt Molde. 

Forslag til avbøtende og kompenserende tiltak

- Fremmede arter med høy eller svært høy risiko kan med fordel fjernes, som edelgran og 
platanlønn, og en bør unngå tilplanting av slike her ved framtidig utbygging (gjelder også 
bl.a. en art som rynkerose).

- En bør i stedet tilstrebe et så høyt innslag som praktisk mulig av naturlige hjemmehørende 
treslag i regionen, som ask (NT) og alm (NT), eventuelt kombinert med andre nasjonalt na-
turlige treslag, som lind og eik, samt mer utbredte boreale treslag (bjørk, selje, rogn, furu 
mv), der disse trærne samtidig får en plassering og beskyttelse som gjør at de kan vokse seg 
grove og gamle og dø en naturlig død.

- Eksisterende gamle trær av alm (NT), lind og selje bør forsøkes bevart gjennom anleggsar-
beidet. Dette betyr at en må være forsiktig med kjøring, dumping av masser inntil trærne.

- Innslag av fuktmiljøer, inkludert små våtmarker (myr, sumper), dammer og bekker er gene-
relt positivt for naturmangfoldet og bør tilstrebes ved framtidig utbygging.

- Parker og plener med gammel og stabil grasmatte/eng er ønskelig. En bør da samtidig være 
svært restriktiv med gjødsling og sprøyting, samt helst basere seg mest mulig på lokalt, 
stedegent engfrø (helst fra nærliggende slåtteenger – slike finnes bl.a. nær Hjelset lenger 
øst i kommunen). 

Figur 9 Spirea (ukjent art) som brer seg vegetativt i kantsona til den gamle garden. De fleste 
spireaer ser i Norge heldigvis ikke ut til å formere seg med frø, og utgjør derfor en begrenset 
trussel mot vårt naturlige mangfold. Foto: Geir Gaarder
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