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Referansedata
Fylke: Akershus Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011
Kommune: Nesodden Inventør: OJL
Kartblad:  Dato feltreg.:  16.09.2011, 23.09.2011
H.o.h.: 0-100moh  Vegetasjonsone: boreonemoral 100% (290 daa) 
Areal:  289 daa Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk

Sammendrag

Et område på Nesoddesn østside, Sørby (Sørbyskogen), er lagt ut til frivillig vern. Verneforslaget omfatter et areal, vesent-
lig skog, som strekker seg fra RV 156 i vest og helt ned til Bunnefjorden i øst. Strandlinjen langs Bunnefjorden er inkludert 
L�IRUVODJHW��,QQHQIRU�DYJUHQVQLQJHQ�JnU�EHNNHQ�IUD�5¡HUWMHUQ�JMHQQRP�KHOH�RPUnGHW��,�WLOOHJJ�¿QQHV�HQ�PLQGUH�EHNN�VRP�
JnU�VDPPHQ�PHG�GHQQH��,�WLONQ\WQLQJ�WLO�EHNNHQ�IUD�5¡HUWMHUQ��¿QQHV�GHVVXWHQ�HQ�GDP��6¡UE\GDPPHQ��2PUnGHW�HU�HOOHUV�
JDQVNH�NXSHUW�RJ�YDULHW�WRSRJUD¿VN��RJ�K¡\GHIRUVNMHOOHQ�IUD�%XQQHIMRUGHQHW�RJ�RSS�PRW�GHQ�YHVWOLJH�GHOHQ�HU�Sn�OLWW�RYHU�
100 meter. Innenfor verneforslag er 6 kjerneområder avgrenset, hvorav den viktigste, Sørby S, er gitt verdi som svært 
viktig (A) naturtype. Tre av de resterende kjerneområdene er gitt verdi som viktig naturtype (B) og to er gitt verdi som lokalt 
YLNWLJ��&���6DPOHW�VHWW�KDU�RPUnGHW�JRG�¡NRORJLVN�YDULDVMRQ��+HU�¿QQHV�HW�PDQJIROG�DY�QDWXUW\SHU�RJ�YHJHWDVMRQVW\SHU��
Flere rødliste- og signalarter er dokumentert for området. Enkelte er sjeldne på Nesodden. Totalt sett vurderes området til 
å være regionalt verneverdig (**).

Feltarbeid

Feltarbeid ble utført av BioFokus ved Ole J. Lønnve den 16. og 23. september 2011. P.g.a. områdets størrelse var det 
nødvendig med noe påfyllende feltarbeid den 23. Skogsområdene ble prioritert den 16., mens strand- og de nedre østlige 
partiene ble prioritert den 23. Flere andre naturfaglige undersøkelser av området har dessuten blitt utført tidligere.

Tidspunkt og værets betydning

Været var godt under feltarbeidet. Tidspunktet forholdsvis sent på høsten kan ha gitt enkelte begrensninger i forhold til 
visse grupper (f.eks. urterik vegetasjon og eventuelle insekter), men positivt i forhold til jordboende sopp.

Utvelgelse og undersøkelsesområde

Området ble tilbudt for frivillig vern 2011. Arealet er eid av Sørby gård.

Tidligere undersøkelser

Det har tidligere vært gjort naturfaglige registreringer i området: 
Ornitologiske undersøkelser: Bredesen 1994, Norsk ornitologisk forening 1997
$P¿ELHU��6WUDQG�����
Skog: Bratli 2003, Lønnve og Blindheim 2010

Beliggenhet

Området ligger på østsiden av Nesoddhalvøya sør for Sørby gård i Nesodden kommune. Området grenser i vest mot RV 
156. Herfra strekker det seg helt ned til Bunnefjorden. Området grenser i nord mot jorbruksarealer og annen skog med 
varierende kvaliteter. I sør grenser området dels mot bebyggelse og dels mot mindre skogspartier.

Naturgrunnlag

7RSRJUD¿
Området er ganske kupert, dels bratt, med mindre koller og enkelte brattere skrenter. I tillegg drenerer bekken fra Røer-
tjern, samt en mindre bekk som går sammen med denne, gjennom området. Området heller gradvis ned mot Bunnefjorden. 
Høyeste punkt innen avgrensningen ligger på 103.2 m. o. h.

Geologi

Bergrunnen utgjøres hovedsakelig av gneis og granitt. Løsmassene utgjøres dels av tynne hav- og strandavsetninger, dels 
av bart fjell med et tynt løsmassedekke.

9HJHWDVMRQVJHRJUD¿
Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk, vegtasjonsone: boreonemoral 100% (290 daa) .



Området ligger i boreonemoral vegetasjonssone, Vegetasjonsseksjonen er svakt oseanisk (Moen 1998).

Klima

Nesoddhalvøya ligger midt i indre Oslofjord, hvilket gir et relativt mildt klima sammenlignet med bare få kilometer nord for 
Oslo. Vintrene er generelt noe kortere, mindre snørike og mindre kalde enn bare få km nord for Oslo,.Temperaturen kan 
allikevel falle til under -20 grader celcius på kalde vinterdager. Somrene er også litt lengre og varmere. Et spesielt fenomen, 
som skyldes beliggenheten i Oslofjorden, er havtåke. Slik tåke er typisk for Nesodden mange dager i året. 

Økologisk variasjon

6¡UE\��6¡UE\VNRJHQ��LQQHKDU�HQ�IRUKROGVYLV�VWRU�YDULDVMRQ��EnGH�YHJHWDVMRQVPHVVLJ��WRSRJUD¿VN�RJ�K¡\GHVRQHULQJ��0DQ-
JH�YHJHWDVMRQVW\SHU�IRUHNRPPHU�L�RPUnGHW��2PUnGHW�HU�NXSHUW�PHG�EUDWWH�SDUWLHU��NROOHU��ÀDWHUH�SDUWLHU�RJ�PLQGUH�NO¡IWSDU-
tier i tilknytning til bekken fra Røertjern. Området strekker seg fra havnivå (Bunnefjorden) til over 100 m.o.h. i de vestligste 
delene av verneforslaget.

Vegetasjon og treslagsfordeling

Mange vegetasjonstyper forekommer innenfor området Sørby (Sørbyskogen). Spesielt langs bekken fra Røertjern, hvor 
PDQ�¿QQHU�SDUWLHU�PHG�OnJXUWYHJHWDVMRQ��%����VXPSYHJHWDVMRQ��(����VWRUEUHJQHVNRJ��&���DOP�OLQGHVNRJ��'����RU�DVNHVNRJ�
�'�D��� ODY�PRVH��RJ� O\QJYHJHWDVMRQ� �$��� EOnE UVNRJ� �$�D��� XUWHULN� NDQW� �)�D��� EHUJNQDXV�EHUJÀDWH� �)�E��RJ� À\WHEODG�
vegetasjon (P2b). De mest dominerende vegetasjonstypene for området totalt er A og A4a. De andre forekommer i partier, 
særlig langs bekken, men også i mindre partier her og der ellers i området. Det spesielle med området er spennet fra skog 
til strand. Langs strandpartiet ved Bunnefjorden kommer inn stedvise partier med urterik vegetasjon, hvor bl.a. blodstor-
kenebb og knollmjødurt forekommer. I Sørbydammen forekommer dessuten vannvegetasjon, med forholdsvis mye nøk-
kerose. I sum er har derfor området forholdsvis bredt spekter av vegetasjonstyper, og en stor andel av de vegetasjonstyper 
VRP�¿QQHV�Sn�1HVRGGHQ�HU�UHSUHVHQWHUW�L�GHWWH�RPUnGHW�

Skogstruktur og påvirkning

Innenfor avgrensningen til verneforslaget ved Sørby (Sørbyskogen) forekommer skogspartier med kontinuitetspreg. Disse 
er spesielt tilstede innenfor kjerneområdet “Sørby S”. Her forekommer rikelig med død ved i alle stadier i tillegg til enkelte 
forholdsvis grove og eldre trær, både av gran og løvtrær. Derimot er store gamle og grove trær bare sparsomt tilstede. 
Dette indikerer at hogst til en viss grad har vært gjort her i tidligere tider. Skogen utenfor dette kjerneområdet er derimot mer 
RUGLQ U�RJ�IRUKROGVYLV�HQVDOGUHW��RJ�NDQ�NDUDNWHULVHUHV�VRP�GUHYHW�VNRJ��$OOLNHYHO�¿QQHV�PLQGUH�ORPPHU�PHG�PHU�YDULHUW�
skogstruktur her og der. Av den mer ensaldrede skogen, er mye nå i ferd med å bli forholdsvis gammel, og verdien av den 
YLO�GHUIRU�¡NH�KYLV�GHQ�InU�VWn�XU¡UW��,�V¡U�¿QQHV�GHVVXWHQ�PLQGUH�SDUWLHU�PHG�XQJVNRJ�RJ�KRJVSDYLUNHW�VNRJ��PHQ�GLVVH�
partiene utgjør ingen stor andel av det samlede område. Innefor avgrensningen forekommer dessuten enkelte skrinne kol-
lepartier med fattig furudominert skog med litt innslag av eik.

Kjerneområder

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Sørby. Nummereringen referer til innteg-
ninger vist på kartet.

1  Sørby S

Naturtype: Rik edellauvskog - Or-askekog Areal: 86,5daa
BMVERDI: A

Innledning: Lokaliteten er registrert i 2002 av Skog og Landskap ved Harald Bratli. Suplerende undersøkelser er gjort i 2009, 2010 og 2011 
av BioFokus ved Ole J. Lønnve, samt Bård Bredesen. I tilleg har det vært gjort ornitologiske undersøkelser av området (Norsk ornitologis 
forening, Nesodden 1997). Høsten 2010 ble det gjort mykologiske undersøkelser langs bekken fra Røertjern.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder arealer langs bekkes fra Røertjern fra RV 156, samt, liten sidebekk ved Sørby, og 
der disse går sammen.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en variert biotop. Lokaliteten utgjøres av en mosaikk, der hovednatur-
typen er “Rik edelløvskog” med utforming “Or-askeskog” kan sies å være den dominerende. Totalt 5 andre naturtyper forekommer innefor 
avgrensningen: “Rik sumpskog” utforming “Rik sumpskog”, “Gammel løvskog” utforming “Gamle ospeholt” og “Rik edelløvskog” utforming 
“Lågurt eikeskog” og “Alm-lindeskog”. I tillegg forkommer mindre partier som kan karakteriseres som “Gammel barskog” utforming “Gam-
PHO�JUDQVNRJ´�RJ�³+DJHPDUN´�PHG�HOGUH�HLNHU�YHG�6¡UE\�JnUG��,QQHQIRU�DYJUHQVQLQJHQ�HU�GH�ÀHVWH�DUWHU�VW¡UUH�WU U�LQQHQ�UHJLRQHQ�UHSUH-
sentert. Her forekommer gran, furu, bjørk, osp, selje, rogn, hegg, trollhegg, svartor, spisslønn, hassel, lind, alm og ask. Særlig er forekom-
sten av lind, eik og alm, spesielt ved Sørby gård, av stor verdi, men også innslaget av mye tildels grov osp. Øvre dbh på osp og gran opp 
mot ca 60 cm. Vegetasjonstypene inkluderer ulike lågurtutforminger, men også fattigere utforminger til høgstaude-stutseving-utforminger. 
'¡GW�WUHYLUNH�DY�GH�ÀHVWH�WUHVODJ��EnGH�OLJJHQGH�RJ�VWnHQGH��IRUHNRPPHU�ULNHOLJH�JMHQQRP�KHOH�DYJUHQVQLQJHQ�RJ�NRQWLQXLWHWHQ�WLO�GHWWH�
HOHPHQWHW�Pn�VLHV�n�Y UH�JRG��0LQGUH�EHUJYHJJHU�ODQJV�EHNNHQ�KDU�ULN�PRVHÀRUD��RJ�GHW�ULNH�IXNWLJH�O¡YVNRJPLOM¡HW�VNDSHU�JRGH�IRUKROG�
IRU�PRVHÀRUDHQ��2PUnGHW�HU�PHJHW�YLNWLJ�YLOWRPUnGH�PHG�EO�D��GYHUJVSHWW�RJ�VNRJGXH��1RUVN�RUQLWRORJLV�IRUHQLQJ��1HVRGGHQ��������6SRU�
etter større vilt, som elg, rådyr, grevling og rødrev sees her som i resten av Sørbyskogen. Selv om bekken i enkelte partier er egnet for 
GHW��HU�GHW�OLWH�WUROLJ�DW�DQDGURP�ODNVH¿VN�J\WHU�KHU��'HQ�NRPPHU�QHSSH�RSS�EHNNHQ�IUD�%XQQHIMRUGHQ��PHQ�PXOLJHQV�IRUHNRPPHU�nO�KHU�
Artsmangfold: Alm (NT i.h.t. Norsk Rødliste for Arter, 2010), ask (NT), leddved, trollbær, blåveis, hvitbladtistel, knerot, vaniljerot, gran-
UXVWNMXNH��P¡UN¿ROHWW� VO¡UVRSS�� RUHNMXNH�� VYRYHOULVNH�� 6NHOHWRFXWLV� EUHYLVSRUD� �98��� 3KOHELD� VXEXODWD� � �98��� 3KOHELHOOD� FKULVWLDQVHQLL,�
�''��U¡\NN¡OOHVRSS��17���SUDNWVO¡UVRSS��17���¿ROJXEEH��17���RNHUSRUHNMXNH��17���3DXOOLFRUWLFLXP�DQVDWXP��17���VYDUWVRQHNMXNH��17���
Xeromphalina cornui (DD), og Antrodiella americana (NT) er alle påvist innenfor avgrensningen av lokaliteten. Store trær av både ask og 



alm forekommer ved Sørby. Ved Sørby ble også røykkøllesopp (NT) og ludvokssopp (NT) påvist i 2011, men disse funnene ble gjort få 
PHWHU�XWHQIRU�DYJUHQVQLQJHQ�IRU�IULYLOOLJ�YHUQ��/LQG�RJ�KDVVHO�IRUHNRPPHU�ÀHUH�VWHGHU�LQQHQIRU�ORNDOLWHWHQ��
Bruk, tilstand og påvirkning: Få svært grove trær, tyder på at det har vært bedrevet en viss hogst her til bake i tid. Deler av området, særlig 
ved Sørby, har nok også vært benyttet som beite tidligere. I bekken forekommer noe skrot, særlig i de nedre delene. Et par stier går også 
gjennom området, og det er nok en del ferdsel (turgåing, soppsanking etc) i området. 
Fremmede arter: Ingen registrert.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med Røer-området vest for RV 156.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling

2  Torrvik

Naturtype: Rikt strandberg - Sørlig  Areal: 4,2daa
BMVERDI: B Hoh: 0-5 moh

Innledning: Lokaliteten er registrert i 2009 av  BioFokus ved Ole J. Lønnve i forbindelse med registrering av naturtyper i Nesodden kom-
mune (Lønnve og Blindheim, 2010). Suplerende undersøkelser er gjort i 2011 av BioFokus ved  Ole J. Lønnve.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten strekker seg fra grensen mot Torrvik brygge til utløpet av bekken fra Røertjern. Bergrunnen 
utgjøres av grunnfjell. Løsmassene utgjøres kun stedvis av et tynt dekke. For det meste består lokaliteten av bart fjell.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Strandberg med en god del blodstorkenebb i partier og ellers mange planter typiske for 
denne naturtypen i Indre Oslofjord. I kantene vokser en del svartor, men også en rekke andre løvtrær som alm (NT, i.h.t. Norsk rødliste 
for arter, 2010)), ask (NT), spisslønn, selje, rogn og furu. Lokaliteten utgjør en forholdsvis smal stripe, og er relativt bratt. Mange partier 
består av bart fjell uten vegetasjon. Enkelte fuktdrag går ned mot stranda. Enkelte brygger ligger langs stranda. Følgende karplanter ble 
registrert i feltsjiktet: Blodstorkenebb, smørbukk, markjordbær, fuglevikke, hvitbergknapp, blåklokke, fjærekoll, liljekonvall, kantkonvall, 
skjermsveve, hvitmaure, skogsalat, bringebær, rose sp., stankstorkenebb og hvitmaure. 
)UHPPHGDUWHU��5\QNHURVH�RJ�VNYDOGHUNnO�RJ�DQGUH�KDJHÀ\NQLQJHU�IRUHNRPPHU�L�UDQGVRQHQ�
Bruk, tilstand og påvirkning: Kyststien går langs her, men den representerer neppe noen stor trussel. Bading/soling på svaberg er heller 
neppe noe stort problem. Hageavfall samt forvilling av fremmedarter utgjør trolig den største trusselen 
9HUGLYXUGHULQJ��5LNW�VWUDQGEHUJ�HU�HQ�QRH�WUXHW�YHJHWDVMRQVW\SH��/RNDOLWHWHQ�KDU�HQ�ULN�ÀRUD�RJ�NDQWVRQHQ�KDU�IRUKROGVYLV�VWRU�WUHVODJYDULD-
sjon. Dessverre er lokaliteten østvendt, noe som nok ekskluderer de mest varmekrevende artene. Allikevel har denne lokaliteten et stort 
potensial for interessante arter, særlig insekter knyttet til denne naturtypen. På bakgrunn av dette gis lokaliteten verdi som viktig naturtype. 
Skjøtsel og hensyn: Få bedre oversikt over fremmedarter i kantsonen. Disse bør så ryddes vekk.

3  Sørbydammen

Naturtype: Dam -  Areal: 3daa
BMVERDI: B Hoh: 90- moh

Innledning: Lokaliteten er registrert i av Leif Åge Strand på 1990-tallet (Strand 1996) i forbindelse registrering av dammer i Follo. Andre 
registreringer har i tillegg vært gjort i 2009 og 2011 av BioFokus og privat ved Ole J. Lønnve. Bredesen (1994) har gjort registreringer av 
fugl i dammen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i tilknytning til bekken ut av Røertjern i den sørvestlige delen av avgrensningen ca 80-90 
meter fra RV 156. Dammen er et resultat av oppdemning av bekken, men det er sannsynlig at det bekken dannet en kulp her før denne 
demningen ble anlagt. 
1DWXUW\SHU�� XWIRUPLQJHU� RJ� YHJHWDVMRQVW\SHU�� ,� I¡OJH�6WUDQG� ������� HU� GHWWH� HQ� VNRJVGDP�PHG� IRUHNRPVW� DY� DP¿ELHU��6WUDQG� �������
omtaler lokaliteten som særlig verneverdig. I dammen er også stokkand og kvinand registrert (Bredesen 1994), samt vintererle (Lønnve 
private notater). Dammen er forholdsvis grunn med enkelte dypere partier og dels omgitt av seljekratt. I nedkant forekommer dessuten 
enkelte svartor og hegg. Øvre dbh på svartor er omlag 30-40 cm. Vegetasjonen langs bredden, i all fall langs nordsiden av dammen, kan 
karakteriseres som lågurtutforminger. Større partier med vannlilje forekommer i dammen. Siden dammen er en del av bekken fra Røer-
WMHUQ��NDQ�GHW�IUD�WLG�WLO�DQQHQ�IRUHNRPPH�¿VN�KHU��*MHGGH�RJ�PRUW�IRUHNRPPHU�L�5¡HUWMHUQ��RJ�YHG�ÀHUH�DQOHGQLQJHU�HU�JMHGGH�REVHUYHUW�
KHU��/¡QQYH�SULYDWH�QRWDWHU���PHQ�GHW�HU�OLWH�WUROLJ�DW�¿VN�UHSURGXVHUHU��L�DOO�IDOO�L�V UOLJ�JUDG��L�GDPPHQ��)OHUH�¡\HQVWLNNHUDUWHU�HU�REVHUYHUW�
her, men kun vanlige arter.
Artsmangfold: Småsalamander (NT, i h.t. Norsk rødliste for Arter, 2010).
Bruk, tilstand og påvirkning: Det er uklart hvorfor demningen er anlagt, og det er ingen bruk av dammen i dag.
9HUGLYXUGHULQJ��/RNDOLWHWHQ�KDU�IXQNVMRQ�VRP�DP¿ELHORNDOLWHW��'HQ�NDQ�RJVn�Y UH�YLNWLJ�IRU�IXJO��6WUDQG��������YXUGHUWH�GHQQH�ORNDOLWHWHQ�
VRP�HQ�YLNWLJ�QDWXUW\SH��%���9HUGLHQ�RSSUHWWKROGHV�JUXQQHW�IRUHNRPVW�RJ�SRWHQVLDO�IRU�DP¿ELHU�
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling, ikke-hogst av kantvegetasjon.

4  Sør for Sørby brygge

Naturtype: Kantkratt - Urterik kant Areal: 1,6daa
BMVERDI: C Hoh: 1- moh

Innledning: Lokaliteten er registrert i 2002 av Skog og Landskap ved Harald Bratli. Supplerende undersøkelser er gjort i 2011 av BioFokus 
ved Ole J. Lønnve.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rett sør for Sørby brygge, og grenser mot utløpet av bekken fra Røertjern. Lokaliteten er 
inneklemt mellom hogstpåvirket skog og villahager i vest.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen “Kantkratt” med utforming “Artsrike kantkratt”. Avgrensnin-
JHQ�RPIDWWHU�HW�OLWH�DUHDO�PHG�XUWHULN�ÀRUD�RJ�PHG�LQQVODJ�DY�IRUVNMHOOLJH�WUHVODJ�VRP�OLQG��VSLVVO¡QQ��IXUX��RVS��HLN�RJ�URJQ�
Artsmangfold: Knollmjødurt (NT i.h.t Norsk rødliste for arter, 2010), blodstorkenebb, kantkonvall, knollerteknapp, smørbukk, blåveis og på 
berg forekommer mosen putvrimose.
Bruk, tilstand og påvirkning: Kyststien går gjennom området, og lokaliteten er derfor noe påvirket av ferdsel. I tillegg har nærheten til 
bebyggelse en viss effekt.



Fremmede arter: Ingen registrert.
Verdivurdering: Lokaliteten er liten og påvirket, hvilket reduserer naturverdiene noe. Allikevel har lokaliteten klart potensielle verdier knyttet 
WLO�ÀRUD��3n�EDNJUXQQ�DY�GHWWH�JLV�ORNDOLWHWHQ�ORNDO�YHUGL��&��

5  Sørbyskogen sydøst

Naturtype: Sørvendt  berg og rasmark - Kalkrik og/eller sørvendt bergvegg Areal: 9,6daa
BMVERDI: C

Innledning: Lokaliteten er registrert av Biofokus ved Ole J. Lønnve og Bård Bredesen den 10. oktober 2010 i forbindelse med supplerende 
undersøkelser på Nesodden.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør-øst innenfor området, og utgjør en bratt skrent.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen “Sørvendt berg og rasmark” med utforming “Kalkrik og/
eller sørvendt bergvegg. Lokaliteten utgjøres av en sørøst-vendt bratt skrent med åpen skog med stor treslagvariasjon, m. bl. a. eik, spis-
slønn, ask, hassel, osp, rogn og furu. Spesielt er innslaget av forholdsvis gammel grov furu. Øvre dbh. på furu er om lag 50 cm. Et for-
KROGVYLV�VWRUW�LQQVODJ�DY�VWnHQGH�RJ�OLJJHQGH�G¡G�DY�ÀHUH�WUHVODJ�IRUHNRPPHU�JMHQQRP�KHOH�ORNDOLWHWHQ��PHQ�NRQWLQXLWHWHQ�HU�IRUKROGVYLV�
lav. Yngre skog dominerer i nedkant. I feltsjiktet forekommer litt sparsom lågurtvegetasjon med smørbukk og stedvis mye markjordbær.
Artsmangfold: Ask (NT, i h. t. Norsk rødliste for arter (2010).
Verdivurdering: Lokaliteten er forholdsvis godt eksponert til tross for at den er østvendt. Dette sammen med ganske mye død ved gir et 
godt potensial for en rekke vedlevende insekter, spesielt biller, og sannsynligheten for at det kan forekomme rødlistede/interessante arter 
her vurderes som forholdsvis høy. På bakgrunn av dette gis lokaliteten verdi som lokalt viktig (C) naturtype.
Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst. Fri utvikling.

6  Sørbyskogen 

Naturtype: Gammel barskog - Gammel granskog Areal: 95,9daa
BMVERDI: B

Innledning: Lokaliteten er registrert av BioFokus ved Ole J. Lønnve og Bård bredesen den 10. oktober 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Området grenser til edelløvskogen langs Sørbybekken i vest og nord, skrinn furuskog og yngre skogmiljøer 
i øst og ungskog og kraftlinje langs Solliaveien i syd.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen “Rik blandingsskog i lavlandet” med utforming “Sørboreal 
blandingsskog”. Variert biotop som spenner fra gammel lågurtgranskog med stort innslag av edelløvløvtrær (lind, hassel, ask og spis-
slønn) og boreale løvtrær (selje, bjørk, rogn og osp) til gammel blåbærgranskog. Ganske mye til dels grov osp er representert. Området 
har også innslag av røsslyngfuruskog og barblandingsskog på koller og svartorsumpskog og gransumpskog i søkk, samt ospesuksesjon. 
Lågurtskogen har innslag av næringskrevende karplanter som trollbær, blåveis, teiebær, kvitbladtistel, mjødurt og krossved. Området har 
NUDYVWRU�VRSSÀRUD��EHVWnHQGH�DY�DUWHU�VRP�L�VWRU�JUDG�OHYHU�Sn�NDONULN�JUXQQ�RJ�L�DQGUH�ULNH�VNRJPLOM¡HU��VRP�¿ROJXEEH��*RPSXV�FODYDWXV���
røykkøllesopp (Clavaria fumosa) korallsopper (Ramaria), vokssopper (Hygrocybe, Hygrophorus) og kravstore slørsopper (Cortinarius) 
(Anne Molia og Bård Bredesen pers. medd, Artsdatabanken, egne funn). Antageligvis har Sørbyskogen mye kalk i grunnen, skjellsand 
som har blitt liggende igjen i forsenkninger etter at isen trakk seg tilbake. Sørbyskogen kunne derfor trolig også vært karakterisert som 
kalkgranskog. Mengden døde trær varierer men er gjennomgående høy, med både liggende og stående døde trær av ulike dimensjoner 
QHGEU\WQLQJVVWDGLHU��VDPW�G¡GH�WU U�DY�GH�ÀHVWH�WUHVODJ�VRP�HU�UHSUHVHQWHUW�L�VNRJHQ��.RQWLQXLWHWHQ�L�G¡G�YHG�HU�IRUKROGVYLV�JRG��PHQ�GH�
siste nedbrytningsstadiene er forholdsvis dårlig representert. Skogen ligger i en nord og østvendt li og er fuktig, med mosedekte bergveg-
ger og steiner, bekkesig og sumpskog. 
$UWVPDQJIROG�� %HJHU¿QJHUVRSS� �17��� U¡\NN¡OOHVRSS� �17��� ¿ROJXEEH� �17��� U¡GÀHNNHW� YRNVVRSS�� NDUPLQVO¡UVRSS�� NO\QJHVO¡UVRSS��
SUDNWVO¡UVRSS��98�L�6YHULJH���P¡UN�¿ROHWW�VO¡UVRSS��VNMHOOWUHYOHVRSS��NQHURW�RJ�YDQLOMHURW�
Bruk, tilstand og påvirkning: Et par stier går gjennom området. Dumoing av litt hageavfall i kantene.  
9HUGLYXUGHULQJ��)OHUH�U¡GOLVWHDUWHU�VDPW�IXQQ�DY�ÀHUH�NUHYHQGH�DUWHU�WLOVLHU�DW�GHWWH�HU�HQ�ORNDOLWHW�PHG�NYDOLWHWHU��,�WLOOHJJ�KDU�ORNDOLWHWHQ�
rikelig med elementer som død ved og grove osp, hvilket ikke er vanlig i disse trakter. På bakgrunn av dette gir en total vurdering av skog-
kvalitetene og artene som er funnet her lokaliteten verdi som viktig (B) naturtype.
Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst. Fri utvikling.

Artsmangfold

,QQHIRU�DYJUHQVQLQJHQ�WLO�YHUQHIRUVODJHW�YHG�6¡UE\��HU�HQ�UHNNH�LQWHUHVVDQWH�DUWVIXQQ�JMRUW��'H�ÀHVWH�IXQQHQH�HU�JMRUW� L�
kjerneområdene “Sørby S” og ”Sørbyskogen”, som klart peker seg ut som en veldig interessante lokaliteter. Disse kjene-
områdene strekker seg omtrent gjennom hele Sørbyskogen fra RV 156 og nesten helt ned til Bunnefjorden. 
,�GHWWH�RPUnGHW�HU����U¡GOLVWHDUWHU�UHJLVWUHUW�L�WLOOHJJ�WLO�ÀHUH�VLJQDODUWHU��/RNDOLWHWHQH�HU�YDULHUWH��RJ�ÀHUH�QDWXUW\SHU�LQQJnU��
+HU�¿QQHV�P\H�G¡G�YHG��VDPW�PLQGUH�NO¡IWHU�RJ�EHUJYHJJHU��%HNNHQ�HU�PHG�Sn�n�JL�HW�IXNWLJ�PLOM¡��,�WLOOHJJ�WLO�GHWWH�NMHU-
neområdet forekommer urterike avgrensete lokaliteter langs stranda (”Torrvik” og “Sør for Sørby brygge”). Begge disse 
NMHUQHRPUnGHQH�KDU�PDQJH�DY�GH�ÀRUDHOHPHQWHQH�VRP�¡\HQH�L�LQGUH�2VORIMRUG�HU�HOOHUV�NMHQW�IRU��,�V¡UYHVW�GHU�5¡HUWMHUQ-
EHNNHQ�HU�GHPPHW�RSS��HU�GHVVXWHQ�HQ�GDP�DYJUHQVHW��³6¡UE\GDPPHQ´��'HQQH�ORNDOLWHWHQ�KDU�SRWHQVLDO�IRU�DP¿ELHU��RJ�
småsalamander er påvist her tidligere. Dammen kan meget vel tenkes også å ha forekomster av andre interessante arter. 
Selv om Sørbyskogen også har vesentlige partier med mer ordinær skog, betyr ikke dette at den er helt verdiløs. Den fun-
gerer godt som buffer mot kjerneområdene, dessuten vil verdien av den øke om den får stå i fred. Mye av granskogen er 
GHVVXWHQ�L�IHUG�PHG�n�EL�JDQVNH�JDPPHO��,�WLOOHJJ�¿QQHV�ÀHUH�PLQGUH�³ORPPHU´�DY�VW¡UUH�YHUGL�L�GLVVH�SDUWLHQH��PHQ�GH�HU�
Vn�VPn�DW�GH�HU�YDQVNHOLJH�RJ�OLWH�KHQVLNWVPHVVLJH�n�DYJUHQVH��,�WLOOHJJ�¿QQHV�ÀHUH�SDUWLHU�PHG�OLWW�IXNWLJ�PRVHULN�JUDQVNRJ��
,�VXP�HU�GHUIRU�6¡UE\VNRJHQ�HW�LQWHUHVVDQW�VNRJVSDUWL�PHG�P\H�YDULDVMRQ��WRSRJUD¿VN�RJ�QDWXUW\SHU���KYLONHW�JLU�SRWHQVLDO�
for mange interessante artsforekomster. 



7DEHOO��$UWVIXQQ�L�6¡UE\��.RORQQHQ�Totalt antall av art summerer opp antall funn innenfor området. 0 betyr at artsfun-
net ikke er tallfestet, men begreper som mye, en del, sparsomt, spredt o.l. er brukt. Det store tallet i kolonnen Funnet i 

kjerneområde henviser til hvilke kjerneområder arten er funnet. Det lille tallet angir hvor mange funn som er gjort i hvert  
NMHUQHRPUnGH����EHW\U�WHNVWOLJ�NYDQWL¿VHULQJ��6Pn�WDOO�XWHQ�NMHUQHRPUnGHQXPPHU�DQJLU�IXQQ�XWHQIRU�NMHUQHRPUnGHU�

Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste-

status

Totalt antall 

av art

Funnet i kjerne-

område (nr)

Halepadder Triturus vulgaris Småsalamander NT 1 31 

Almefamilien Ulmus glabra Alm NT 1 11 

Orkidéfamilien Goodyera repens Knerot 1 61 

Rosefamilien Filipendula vulgaris Knollmjødurt NT 1 41 

Storkenebbfamilien Geranium sanguineum Blodstorkenebb 2 21 41 

Vintergrønnfamilien Monotropa hypopitys Vaniljerot 1 61 

Oljetrefamilien Fraxinus excelsior Ask NT 2 11 21 

Kaprifolfamilien Lonicera xylosteum Leddved 1 11 

Sopp jordboende Clavaria fumosa Røykkøllesopp NT 2 1 11 

Cortinarius cumatilis Praktslørsopp NT 1 61 

Cortinarius violaceus 0¡UN¿ROHWW�VO¡UVRSS 1 11 

Gomphus clavatus Fiolgubbe NT 1 61 

Hygrocybe punicea Skarlagenvokssopp 1 11 

Hygrophorus nemoreus Lundvokssopp NT 1 1 

Lactarius scrobiculatus Svovelriske 1 1 

Sopp vedboende Antrodiella americana Broddsopp-snyltekjuke NT 1 11 

Asterodon ferruginosus Piggbroddsopp 3 13 

Craterellus lutescens 1 61 

Junghuhnia luteoalba Okerporekjuke NT 1 11 

Paullicorticium ansatum 1 11 

Phellinus ferrugineofuscus Granrustkjuke 1 11 

Phellinus nigrolimitatus Svartsonekjuke NT 1 11 

Phlebia subulata VU 1 11 

Phlebiella christiansenii DD 1 11 

Skeletocutis brevispora Klengekjuke VU 2 12 

Xeromphalina cornui 1 11 

Avgrensing og arrondering

Avgrensningen følger i hovedsak grensene for eiendommen til Sørby gård i Nesodden kommune. Det har tidligere vært 
IRUHWDWW�QDWXUIDJOLJH�UHJLVWUHULQJHU�L�RPUnGHW��RJ�ÀHUH�QDWXUW\SHU�HU�EHVNUHYHW�RJ�DYJUHQVHW��%UDWOL�������/¡QQYH�RJ�%OLQG-
heim, 2010). Området er i sin helhet stort sett naturlig avgrenset og goodt arrondert, og strekker seg fra RV 156 i vest og 
helt ned til Bunnefjorden i øst, hvor strandlinjen er inkludert. I nord grenser området dels mot intensivt drevet jordbruksa-
real, litt bebyggelse og mindre arealer skog av lavere verdi. I sør grenser området naturlig mot bebyggelse. Inkludert i 
YHUQHIRUVODJHW�¿QQHV�SDUWLHU�PHG�VNULQQ�IXUXGRPLQHUW�VNRJ��HOGUH�HQVDOGUHW�JUDQVNRJ�VDPW�HQNHOWH�PLQGUH�KRJVWSnYLUNHWH�
partier. Området er forholdsvis kupert, dels bratt med enkelte mindre koller og skrenter. Høyden avtar gradvis ned mot 
Bunnefjorden. Høydeforskjellen mellom Bunnefjorden og de høyeste punktene i vest, er på omlag 100 meter. 
I nordvest forekommer et parti fuktig eldre granskog og sumpskog, bl.a. med mye død ved, som dessverre ikke er med i 
verneforslaget (annen grunneier). Verneforslaget inkluderer heller ikke et viktig parti med bl.a. lind, eik og hassel sørøst 
for Sørby gård. Dette er uheldig, siden kvaliteten og helheten til verneforslaget hadde blitt bedre hvis disse arealene var 
inkludert. 

Andre inngrep

To-tre stier går gjennom området, den ene brukes dels som ridevei. Langs strandlinjen går “Kyststien”.  En liten kraftledning 
¿QQHV�L�GHQ�V¡UOLJH�GHOHQ�DY�6¡UE\VNRJHQ��6NRJHQ�KROGHV�GHUIRU�QHGH�ODQJV�GHQQH�

Vurdering og verdisetting

Avgrensningen følger i hovedsak grensene for eiendommen til Sørby gård. Innenfor området er seks kjerneområder av-
grenset. Området er i sin helhet stort sett naturlig avgrenset og godt arrondert. Området strekker seg fra RV 156 i vest og 
KHOW�QHG�WLO�%XQQHIMRUGHQ�L�¡VW��KYRU�VWUDQGOLQMHQ�HU�LQNOXGHUW��,QNOXGHUW�L�YHUQHIRUVODJHW�¿QQHV�RJVn�SDUWLHU�PHG�VNULQQ�IXUX-
dominert skog, mer ensaldret eldre granskog samt enkelte mindre hogstpåvirkete partier. Området er forholdsvis kupert, 
dels bratt med enkelte mindre koller og skrenter. Høyden avtar gradvis ned mot Bunnefjorden. Høydeforskjellen mellom 



Bunnefjorden og de høyeste punktene i vest, er på omlag 100 meter.
'HW�KDU�WLGOLJHUH�Y UW�IRUHWDWW�QDWXUIDJOLJH�UHJLVWUHULQJHU�L�RPUnGHW��RJ�ÀHUH�QDWXUW\SHU�HU�EHVNUHYHW�RJ�DYJUHQVHW��$Y�NMHU-
neområdene innefor verneforslaget, er ett, Sørby S, vurdert som en svært viktig (A) naturtype. Dette kjeneområdet strek-
ker seg omtrent gjennom hele verneforslaget, og er først og fremt avgrenset i tilknytning til bekken som drenerer gjennom 
området. Pga. av dette vil et inngrep, f.eks hogst i arealer utenfor dette kjerneområdet, ha påvirkning på kjerneområdet, 
siden avstanden til det aldri er spesielt lang. Aronderingsmessig er derfor områdene rundt svært viktige. I tillegg til Sørby S, 
er fem andre kjerneområder avgrenset. Tre av disse er gitt verdi som viktig (B) naturtype. De to siste har verdi som lokalt 
viktig (C) naturtype. En forholdsvis stor araelmessig andel av verneforslaget er derfor kjerneområder. Et viktig element i 
verneforslaget er spennet i naturtyper. Foruten skog, forekommer også vegetasjonstyper knyttet til strandberg og kantkratt, 
samt ferskvann.
$UWVPDQJIROGHW�LQNOXGHUHU�ÀHUH�U¡GOLVWH��RJ�VLJQDODUWHU��)OHUH�XYDQOLJH�IRU�1HVRGGHQ��I��HNV��VYDUWVRQHNMXNH�RJ�¿ROJXEEH���
Flesteparten av disse artene er funnet i tilknytning til kjerneområdene Sørby S og Sørbyskogen. Mange av dem er knyttet 
til død ved. Enkelte interessante artsfunn er også gjort utenfor kjerneområdene. 
$Y�GH�SnSHNWH�PDQJOHQH�YHG�GDJHQV�VNRJYHUQ� �)UDPVWDG�HW�DO�� �������������������RSSI\OOHU�6¡UE\�ÀHUH�PDQJOHU� IRU�
vern av skog. Av generelle kriterier fanger området opp intakte områder i boreonemoral vegetasjonssone, rike skogtyper, 
skogtyper under overveiende naturlig dynamikk og viktige forekomster av rødlistearter. Av regionale mangler inngår boreal 
løvskog, rik sumpskog, høgstaudeskog, boreal granskog.
7RWDOW�VHWW�YXUGHUHV�RPUnGHW�WLO�n�Y UH�UHJLRQDOW�YHUQHYHUGLJ�����KYRU�HQ�YLVV�DQGHO�XQJVNRJ�RJ�KRJVWÀDWHU��VDPW�SDUWLHU�
med mer ensaldret skog trekker verdien noe ned. Dessuten forekommer et parti fuktig eldre granskog og sumpskog i vest, 
bl.a. med mye død ved, som dessverre ikke er med i verneforslaget (annen grunneier). Verneforslaget inkluderer heller 
ikke et viktig parti med bl.a. lind, eik og hassel sørøst for Sørby gård. I dette partiet ble lundvokssopp (NT) og røykkøllesopp 
(NT) registrert i 2011. Dette er uheldig, siden kvaliteten, helheten og verdien til verneforslaget hadde blitt bedre hvis disse 
arealene var inkludert. Sørby bør også sees i sammenheng med området rundt Røer i vest. Sørby hører på mange måter 
VDPPHQ�PHG�GHWWH��EnGH�L�DYVWDQG��RJ�DW�GH�KHQJHU�VDPPHQ�JHRJUD¿VN��%DUH�59�����VNDSHU�HW�JHRJUD¿VN�VNLOOH�PHOORP�
disse to områdene.

7DEHOO��.ULWHULHU�RJ�YHUGLVHWWLQJ�IRU�NMHUQHRPUnGHU�RJ�WRWDOW�IRU�6¡UE\��,QJHQ�VWMHUQHU�����EHW\U�DW�YHUGLHQ�IRU�NULWHULHW�HU�
IUDY UHQGH��XEHW\GHOLJ��6WUHN�����EHW\U�LNNH�UHOHYDQW��6H�HOOHUV�NULWHULHU�IRU�IRU�YHUGLVHWWLQJ�L�PHWRGHNDSLWWHOHW�

Kjerneområde Urørt-
het

Død ved 
mengde

Død 
ved 

kontin.

Gamle 
bar-
trær

Gamle 
løv-
trær

Gamle 
edel-

løvtrær

Treslags-
fordeling

Topo-
JUD¿VN�

variasjon

Vegeta-
sjons-

variasjon

Rik-
het

Arter Stør-
relse

Arron-
dering

Samlet 
verdi

1 Sørby S ** *** ** * * * *** ** ** ** *** - – ***

2 Torrvik – – – – – – ** – * ** * - – **

3 Sørbydam-
men

– – – – – – – – – – ** - – **

4 Sør for 
Sørby brygge

* – – – – – * – * * ** - – *

5 Sørbysko-
gen sydøst

** ** * ** * * ** * * * * - – **

6 Sørbysko-
gen 

** ** ** ** * 0 ** ** * ** ** - – **

6 Sørbysko-
gen 

** ** ** ** * 0 ** ** * ** ** - – **

Samlet        
vurdering

* ** ** * * * ** *** ** ** ** * ** **
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