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Forord 

Naturmangfoldloven, som trådte i lcraft l. 7.2009, stiller bl.a. krav om kunnskap knyttet til 
biologisk mangfold ved arealplanlegging og arealbruk, jf lovens §§ 8-12 om offentlige 
beslutninger, kunnskapsgrunnlag,føre-var-prinsippet og samlet belastning. 

Det er en målsetning at kommunene skal ba en rimelig oversikt over sitt biologiske 
mangfold og ulike naturtyper i kommunen. Kunnskap er en forutsetning for at biologisk 
mangfold skal kunne belyses og vektlegges i arealforvaltningen. 

Naturfaglig informasjon er nødvendig i arealsak:er, som dokumentasjon i vernesaker 
(frivillig skogvern, reservater) og som referansemateriale ved fremtidige undersøkelser, 
ved klimaendringer eller ved studier av arters bestandsutvik:ling. 

Naturfaglige undersøkelser av områder i Østfold XI beskriver naturfaglige verdier i 
en del skogområder i Østfold, vurdert overveiende i forbindelse med frivillig skogvern 
eller planer om vindkraft i Danserfjella og V estfjella. 

Foran i rapporten inngår en geografisk oversikt over liknende rapporter I-XI, 
utgitt i perioden 1991-2013. 

Rapporten er redigert av Geir Hardeng. 

Moss, august 2013 

Kjersti Gram Andersen 
miljøvemdirektør, 
Fylkesmannen i Østfold 
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Grove, gamle og innhule eiker i Fredrikstad kommune 
- oppsummeringsnotat etter registreringsprosjekt 2011·2013 

B}llm Frostød 

Som følge av at innhule eiker ble en utvalgt naturtype i 2011 ble det igangsatt kartlegginger i flere 
kommuner Innenfor eikens utbredelsesområde. Kartleggingsmidlene bevilges av Fylkesmannen i 
Vestfold, etter søknad fra hver ~nkelt kommune. Fiedrikstad kommune ble tlldeit midler til dette 
formålet senhøsten 2011, og undertegnede ble gitt oppdraget å utføre feltarbeidet. Av andre 
Østfold-kommuner var både Halden og Rygge godt l gang med kartlagglngen på det tidspunktet. 

Registreringene ble påbegynt i desember 2011, og avsluttet i april 2013. Til sammen ble 1853 eiker 
registrert og kartfestet. Hele kommunen (unntatt Rauer samt div. småholmer langs Onsøykysten) ble 
nøye saumfart, og det er grunn til å anta at minst 97% av kommunens registreringskvalifiserte eiker 
ble oppdaget under prosjektets gang. 

Registreringskriterier: 
Trærne ble kategorisert/verdisatt etter størrelse og tilstand. Følgende kategorier ble benyttet: 

A-verdi: Synlig innhult tre med brysthøydeomkrets på 200cm eller mer. Enkelte flerstammede trær 
med delingspunkt under brysthøyde og individuelle stammemål under 200cm er også gitt denne 
verdien der hvor den samlede vedmassen l treets nedre del er av betydelig volum. l tillegg er noen få 
trær med brysthøydediameter like under 200cm gitt A-verdi fremfor B-verdl av skjønnsmessige 
årsaker. 

B-verdl: Synlig innhult tre med brysthøydeomkrets mellom 9Scm og 199cm. 

C-verdi: Ikke synlig innhult tre med brysthøydeomkrets på 200cm eller mer. Enkelte flerstammede 
trær med delingspunkt under brysthøyde, og individuelle stammemål under 200cm er også gitt 
denne verdien der hvor den samlede vedmassen i treets nedre del er av betydelig volum. l tillegg er 
noen få trær med brysthøydediameter like under 200cm tatt med av skjønnsmessige årsaker. 

O-verdi: Stående dødt tre med brysthøydeomkrets på 95cm eller mer. l tilfeller hvor treet også er 
synlig innhult er det i tillegg gitt A eller 8-verdi. 

E-verdi: liggende dødt tre med brysthøydeomkrets på 95cm eller mer. 

Resultater/statistikk: 
Undersøkelsen resulterte i følgende fordeling av antall trær l de forskjellige kategoriene: 

A-verdi: 292 (hvorav 5 også har fått O-verdi). 
B-verdi: 201 (hvorav 1 også harfått O-verdi). 
C-verdi: 1304 
O-verdi: 53 (hvorav 6 også har fått A eller B-verdi). 
E-verdi: 3 

Av totalen på 1853, målte 238 trær over 3m l omkrets, hvorav 45 var over 4m, og av dem hadde kun 
6 trær større omkrets enn Sm.70 av trærne med omkrets over 3m var synlig Innhule- av disse var 5 
helt døde (stående). 
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De 6 groveste trærne hadde følgende form, mål og beliggenhet: 

ID-nr. Omkrets Synlig bul? Beliggenhet og form 

1424 710cm Nei Korseberg, Torsnes. Står inntil støttemurved gård. Målt 
' 1,6m over bakken fra den frie siden. Tredelt fra 1,7m o.b. •-;· 

.. Kan se ut til å være tre sammenvokste trær. ·· , ... 

1083 70S cm Ja Østre Heleren, Torsnes. Står i skogholt like ved 
jordbruksareal. Firedelt stamme i skråning. Stammer med 
"brysthøyde"-omkrets på 3m, 3,3m, 2,15m, 1,85m. Treet 
måler 7,0Sm rundt basis. Synlig hulhet i den stammen som 
måler3,3m. 

1719 .. 665cm Nei Utne Østre, Onsøy. Står i jordekant ved liten fjellknaus. 
Tredelt stamme ca. lm over bakken. Stammer med 
brysthøydeomkrets på 2,9m, 2,6m og 2,65m. Treet måler 
6,65m rundt basis. 

364 610cm Ja Gamle kirkevei, Leie/Lisleby. Står like ved vei, med bolighus i 
treets fallradius. Stamme deler seg ca. 1,5-1,7m{?) over 
bakken. Sprekkdannelse i kløften. Hovedgrener bardunert til 
hverandre i kronen. Bolig i treets fall radius. 

507 510cm Ja Balterød, Begby. Står i hage ved jordel<ant. Stammen deler 
seg 1m over bakken. Stammene bør spennes sammen for at 
treet skal holde seg stående en stund til. Bolig i treets 
fallradius. 

1847 500cm Ja Refsal, Torsnes. Står ved jorde kant i saueinnhegning. Fin 
rund, stabil form. Hulåpning med bakkekontakt. 

l følge Geir Hardeng finnes det i tillegg 25-40 innhule eiker med omkrets over 200cm på Rauer- de 

fleste i naturreservat (Fjellsbergtangen). 

Metodikk: 

Kart/eggingsstrøtegi og bejaringsfremferd: 
l tråd med prosjektets retningslinjer, ble registreringer av trær i produktiv skog nedprioritert, og i 
første omgang ble kun tettbebygde og urbane strøk undersøkt. Da disse delene av kommunen var 
ferdig kartlagt skulle det dog vise seg at budsjettet var stort nok til å få dekket hele kommunen, og 
følgelig ble resterende deler besøkt i tur og orden. De få trær som står i reservater ble også tatt med 
da jeg allikevel var forbi. Befaringene ble utført geografisk-systematisk, og så og si hver eneste vei i 
kommunen ble kjørt med bil. Kikkert ble flittig brukt langs jordene, og var et nyttig redskap for å 
bekrefte eller avkrefte mistanker om besøksverdlge trær langt fra veiene. Satellittfoto ble benyttet i 
forkant av flere befaringer, primært for å undersøke større skogsområder for potensielle trær. l 
skogsområder der undertegnede kom overtrekroner som kunne påminne om eik, ble lokalitetene 
besøkt til fots. Til å begynne med ble GPS benyttet for koordinatfesting. Denne skulle dog vise seg 
stedvis å være svært upålitelig, og det ble i samråd med kartfestingsansvarlig hos Fylkesmannen, 
Terje Sundberg, besluttet isteden å kartfeste trærne ved hjelp av nett-tjenesten norgeibilder.no i 
etterkant av befaring. - En metode som skulle vise seg å gi svært tilfredsstillende nøyaktighet i de 
fleste tilfeller. 
Ut fra befaringenes grundighetsnlvå må man anta at svært få grove eiker står igjen uoppdaget i 
kommunen. Dog er det sannsynlig at enkelte trær som ble bedømt til undermåls kun på avstand, har 
hu/heter i deler av stammen som Ikke var synlig fra betraktningsstedet. Det er grunn til å tro at minst 
97% av kommunens registreringskvalifiserte eiker ble oppdaget og registrert under prosjektets gang. 
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Kommunikøsjon med grunneiere: 
Til de grunneiere jeg har truffet på har jeg presentert saken omtrent på følgende måte: 
"Jeg holder på med et kartleggingsprosjekt av gamle, grove og innhule eiketrær i Fredrikstad, for 
kommunen og Fylkesmannen. l kjølvannet ov den nye naturmangfoldloven av 2009, ble der valgt ut 
diverse naturtyper som anses for truet i Norge, og innhule eiker er en av dem. Svenske forskere har 
kommet frem til at mellom 1000 og 1500 andre arter som finnes her i Skandinavia- hvorav spesielt 
mange insekter - er mer eller mindre avhengige av eiketrær, fortrinnsvis i sitt døende stadium, og 
registreringene gjøres primært med tanke på å ivareta hobitatet for disse artene. Det er i 
utgangspunktet ikke snakk om vern, men heller en dialog mellom forvaltningsmyndighetene og 
grunneier for å ta vore på mest mulig, lengst mulig. n 

De fleste har vært positive til prosjektet, og har - uavhengig av mine oppfordringer - vært interessert i 
å bevare trærne så lenge de kan. 

Der grunneier har gitt uttrykk for planer/ønsker om å fjerne trær, har jeg lagt til: 
u Hvis det er ønskelig å gjøre inngrep som kan forringe treets biologiske verdi, må Tor Christiansen i 
Fredrikstad kommune kontaktes". Til noen, etter at jeg ble gjort oppmerksom på den, har jeg l denne 
forbindelse også informert om naturmangfoldlovens § 11. 

Skjemøutfylllng~ 

l utgangspunktet ble feltskjemaet fra eikeregistreringene i Halden brukt som mal. l all hovedsak ble 
de samme punkter og kategorier overført til Fredrikstad-skjemaet, men rekkefølge og oppsett ble 
endret til en viss grad. Skjemaet ble oversendt Geir Hardeng for godkjenning, og en gjennomgang ble 
gjort med Tor Christiansen hos Fredrikstad kommune før det ble tatt i bruk. Under prosjektets gang 
fremkom behov for en del mindre justeringer, og følgelig finnes tre litt forskjellige versjoner av 
feltskjemaet i den ferdigutfylte bunken. Denne gjennomgangen henviser til den seneste versjonen. 
Et utvalg av skjemaets punkter ble videreført til et excel-ark for innleggelse i Naturbase. 

Forklaringer øv skjemøets alle punkter somt redegjørelse øv utfyllingen, og hvilken informasjon 
som er videreført til excei-Grlc for overføring til Naturbøse. 

Kommunedelsnavn: For lettere~ kunne sortere trærne til mindre geografiske områder har jeg ført 
på et "kommunedelsnavn" etter skjemaoverskriften. Inndelingen følger de gamle kommunegrensene 
fra før kommunesammenslåingen 11994, med unntak av områdene øst for Glomma, der alt er sortert 
under "Østsiden". Med kommunedei"Sentrum" menes dermed gamle Fredrikstad kommune med 
unntak av det som ligger øst for Glomma, samt lsegran, som her, av tilsvarende geografiske hensyn, 
er sortert under "Kråkerøy". De to andre navnene i bruk er "Rolvsøy" og "Onsøy". Kolonnen 
"KOMMUNEDEL" ble også opprettet i excel-arket. 

Nr.: Hvert tre har fått sitt unike id-nummer, hvis rekkefølge vil oppfattes noen lunde geografisk-logisk 
betraktet i et samlet kartplott. Enkelte unntak finnes der trær har blitt oppdaget etter at delområdet 
var ansett som ferdig kartlagt. Gjenfinnes i kolonnen "NR ID" i excel-arket. 

Lokalitet: Egnet lokalitetsnavn er forsøkt gitt, med varierende grad av presisjon. l mange tilfeller der 
det er langt til "nærmeste" stedsnavn angitt av kartverket, er det mest "geografisk-logiske" navnet 
angitt med en himmelretning etter stedsnavnet, og noen ganger også med en avstand. l en rekke 
tilfeller er en kort lokalitetsbeskrivelse også angitt etter stedsnavnet. Finnes l kolonnen "LOKALITET" l 
excel-arket. 



UTM-0/UTM-N: UTM-koordlnater, til og med nr. 314 ble skrevet av fra GPS i felt og i etterkant 
korrigert ved hjelp av norgeibilder.no. Fra og med nr. 315 ble bruk av GPS sløyfet, og koordinatene i 
stedet kopiert fra norgeibilder.no. -Ved museklikk på trekronen i satellittbildet kom det opp en 
koordinat som ble kopiert og limt direkte inn excel-ark. (På denne måten slipper man også 
tastefeilproblematikk). Koordinatene ble deretter skrevet Inn i feltskjemaet (som en sikkerhetskopi), 
slik at ved funn av eventuelle avvik mellom excel-ark og feltskjema, er det etter all sannsynlighet feil i 
skjemaet, og Ikke i excel-arket. 

Nøyaktighet: Der trekronene viste seg klart og tydelig i satellittbildet, er nøyaktighet på Sm angitt. l 
tvilstilfeller hvor det for eksempel står mellom to mulige trær langs et jorde, eller utydelige bilder av 
tett skog, er den oppgitte nøyaktighetsgrad utvidet etter kvalifisert skjønn. 

Dato: Datoen treet ble registrert i felt. 

Omkrets: Så langt det har latt seg gjøre er treets omkrets målt i "brysthøyde". På trær med 
stammedeling under brysthøyde er ofte hver stamme målt individuelt, og den groveste oppført i 
feltet "OMKRETS" 1 excel-arket, mens de øvrige er oppført i feltet "OMKRETS AV SØSKENSTAMMER". 
l noen tilfeller har treet også/heller blitt målt på det smaleste eller rundt basis. Dette gjelder også en 
del trær med voksested i bratte skråninger/ inntil fjellvegger etc. - Alle slike avvik er notert et eller 
annet sted på feltskjemaet, og gjengitt i excel-arkets kommentarfelt. 

T11stand: Tre alternative kategorier i feltskjema: 
"Synlig hul >95cm", "Ikke synlig hul >200cm", "Annen verdifull eik" 
Finnes i kolonnen "UTFORMING" i excel-arket. 
De to første kategoriene gir seg selv, dog er noen få ikke-innhule trær med brysthøydediameter like 
under 200cm tatt med av skjønnsmessige årsaker. Kategorien" Annen verdifull eik" ble brukt ved 
funn av døde ikke-innhule trær, samt trær med interessant utforming som ikke passet Inn l de øvrige 
kategorier. Eventuelle avvik er notert et eller annet sted på feltskjemaet, og gjengitt i excel-arkets 
kommentarfelt der det er ansett som nødvendig. 

Form: Tre alternative kategorier i feltskjema: 
"lav vid krone", "Høy krone", ""Rund" krone" 
Kronens form ble skjønnsmessig plassert ! en av kategoriene. Her ville det nok dukke opp store avvik 
om vurderingene skulle etterkontrolleres. Der "mellomformer" har forekommet vises dette med piler 
mellom kategoriene. 

Vitalitet: Fem alternative kategorier i feltskjema: 
"Høy", "Nedsatt", "Svak", "Død stående", "Død liggende" 
Der flere grener i kronen har båret få blader eller er helt døde, er kategorien "Nedsatt" brukt. Trær 
med nesten bare døde grener er kategorisert som "Svak". Mellomtilstander er indikert med piler 
mellom kategoriene. 

Største synlige åpning: Fire alternative kategorier i feltskjema: 
"<10cm", N10-20cm","20-30cm'" ,">30cm" 
Ingen åpninger ble målt, kun anslått på øyemål. Mange uregelmessige former er uforenelige med de 
gitte kategoriene. 

Apningen(e)s plassering: To alternative kategorier l feltskjema: 
"Med bakkekontakt" :• .... meter over bakken" 
l tilfeller hvor treet hadde flere åpninger, er disse angitt etter hverandre med +-tegn mellom. 



Vedmuld: Fire alternative kategorier i feltskjema: 
"<10 liter","10-1000 liter", >1000 liter","lkke bedømt" 
Begrenset stammeinnsyn gjorde dette veldig vanskelig å anslå i de aller fleste tilfeller, og følgelig er 
de fleste Innhule trær gitt "Ikke bedømt" under dette punktet. 

Gjengroing rundt: Tre alternative kategorier l feltskjema: 
"Trær i samme høyde","Småtrær/busker","lngen"' 
Der andre registrerte eiker eller andre verdifulle edelløvtrær står for gjengroingen er "Ingen" brukt. 
Ellers er de to andre brukt flittig, men treslag eller omfang er bare unntaksvis angitt. 

Skjøtselsbehov: Fire alternative kategorier l feltskjema: 
"Fristilling•," Beskjæring• ,•stabllisering" ,"Ingen" 
Kolonne med samme navn finnes i excel-arket. 
"Fristilling" er brukt i alle tilfeller hvor fristilling er ønskelig for treets og eventuelle insekters 
forgodtbefinnende. Hvorvidt fristilling er "gjennomførbart" eller i hvilken grad det er økologisk 
hensiktsmessig for områdets samlede naturverdier er i ikke tatt med i vurderingen. l de få tilfeller der 
"Beskjæring" eller "Stabillsering" er ~enyttet, er behovet spesifisert på skjemaet samt i excel-arkets 
kommentarfelt. 

Barksprekker: Tre alternative kategorier i feltskjema: 
"<l, Sem", "1,5-3cm" ,">3cm" 
Stort sett vurdert på øyemål. l tilfeller hvor stammen har svært varierende dybde l barksprekkene, er 
forekomsten innenfor hver kategori indikert med piler mellom kategoriene. 

Mose-dekning på stamme: Fire alternative kategorier i feltskjema: 
Skorpelav~kning på stamme: Fire alternativer i feltskjema: 
"<25%","25-50%",">50%","1ngen" 
Omtrentlig angivelse av mose/skorpelavdekket på stammens ca. nederste 2 meter. 
Ingen arter angitt/undersøkt. 

Busk/bladlav på stamme: Fire alternative kategorier i feltskjema: 
"Minimalt","Middels","Mye","lngen" 
Omtrentlig angivelse av blad- og busklavdekket på stammens ca. nederste 2 meter. 
Ingen arter angitt/undersøkt. 

PAvlrknlng: Fem alternative kategorier i feltskjema: 
"Grener kappet l gammel tid","Grener kappet l nyere tid", 
"Forsøpling/brannmerker etc.","Bardun/bolt/plate etc." ,"Ingen" 
Kolonne med samme navn finnes i excel-arket. 
Ved bruk av kategori nr.3 og 4 (i den nevnte rekkefølge) er eventuelle awik spesifisert på skjemaet 
samt i excel-arkets kommentarfelt. 

Mlljø/onqpvelser: NI alternative kategorier l feltskjema: 
"Veikant","Park/hage»,"AII~","KirkegArd","Barskog","Biandingsskog","Løvskog","Beite/eng","Åker" 
l de tidlige versjonene av skjemaet het dette punktet "Omgivelser innen 50 meter". Siden man her er 
ute etter å gi et bilde av treets forutsetninger som økologisk funksjonsområde, samt vurdere 
eventuelle fremtidige miljøendringer, og det i all hovedsak er uvesentlig om der for eksempel finnes 
en kirkegård på den andre siden av veien for skogen der treet befinner seg, ble den rigid~ 
avstandsavgrensningen fjernet underveis i registreringene. De angitte kategorier har her stort sett 
befunnet seg innenfor treets fallradius. 



Yngre/mindre eiker i nærheten: Fire alternative kategorier i feltskjema: 
"0-10" ,"10-50"/'50-100" ,"> 100" 
l de tidlige versjonene av skjemaet het dette punktet "Antall eiker innen 50 meter". Siden man her er 
ute etter å gl' et bilde av kontinuitetspotensialet for de arter som har eik som vertstre, ble punktets 
navn endret for å gi rom for en skjønnsmessig vurdering av hvor mange eiker som i fremtiden kunne 
inngå i et utvekslingssamspi/1 med det aktuelle treet, eller ta over treets rolle som økologisk 
funksjonsområde. l en versjon av skjemaet het punktet "Antall eiker innen rekkevidde". 

Rødlistearter: De få rødlistearter undertegnede har vært i stand til å identifisere, er på skjemaet 
notert her, samt i kolonnen "ARTER" i excel-arket. 

Andre Interessante arter: De få ikke-rødlistede arter undertegnede har vært i stand til å identifisere, 
er på skjemaet notert her, samt i kolonnen " ARTER" i excel-arket. (Stort sett dreier det seg her om 
kjuker- svovelkjuke, labyrintkjuke etc.). 

Fotodukumentasjon: Undertegnede gikk inn for å fotodokumentere samtlige trær i "helfigur'' i den 
grad det lot seg gjøre. De synlig innhule træmes åpninger samt eventuelle rødlistearter ble også 
fotografert. Bildenes originale filnummer ble notert i feltskjemaet, samt oppført l excel-arket - hvor 
"helfigur''-bildets nummer står i kolonnen "FILNR. PÅ HOVEDFOTO", mens filnummer på øvrige bilder 
står i kolonnen "FILNR. PÅ TILLEGSFOTO". Kun unntaksvis ble fotografering forsømt. 

Truethet- fare for å bli fjernet: Tre alternative kategorier i feltskjema: 
"Antatt svært truet","M iddels truet", "Ikke truet" 
En vanskelig sak å bedømme, og følgelig er kun de trær som befinner seg i reservat kategorisert som 
" ikke truet" mens kun de tilfeller hvor grunneier har gitt uttrykk for å ville foreta inngrep eller hvor 
det finnes trær i områder der større utbyggingsplaner er i emning har blitt kategorisert som "antatt 
svært truet". Ved overføring til excel-arkets kolonne "TRUETHET" ble kategorien "vet ikke" brukt på 
de øvrige trærne. Forklaringer ved bruk av "antatt svært truet" er angitt et eller annet sted på 
feltskjemaet, samt i excel-arkets kommentarfelt. 

Potensielle konfliktfaktorer: Grunneieres egenuttalte ønsker om inngrep, samt alle menneskeskapte 
installasjoner i treets umiddelbare nærhet (fallradius) er oppført under dette punktet (boliger, 
kraftledninger, parkeringsplasser etc.). Det aller meste er videreført til excel-arkets kommentarfelt. 

Verdivurdering: Der undertegnede har vurdert enkelttrær eller områder som svært interessante 
finnes ofte en kommentar under dette punktet. De fleste kommentarene er også videreført til excel
arkets kommentarfelt. 

Etterarbeid: 
Etter hvert som digitaliseringen foregikk, fant jeg mangelfull utfylling av blant annet indlvidnummer, 
tilstand og påvirkning på flere av feltskjemaene. Takket være bildene kunne jeg allikevel føre inn 
riktige verdier i excel-arke~. 

Korrektur: 

Det ble ikke foretatt en fullstendig korrekturlesning av hvert enkelt skjema opp mot excel-arket i 

etterkant av digitaliseringen av feltskjemanotatene. Dog ble det ettersett at de lnntastede verdier for 

omkrets, utforming og verdi i det minste hang på grep med hverandre. Bildenes filnummerrekkefølge 

ble også gjennomgått med hensikt å rette opp tydelige tastefeil. Stikkprøver ble tatt på koordinater 

opp mot skjemaene, for å dobbeltsjekke at der ikke hadde forekommet forskyvninger i forholdet 

mellom individ nummer og koordinat. 
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Oppfølgings- og prioriteringsanbefalinger: 
Her har jeg forsøkt å gi en oversikt på de mest verdifulle enkelttrærne samt lokaliteter med mange 

verdifulle trær, og spesielt utsatte, truede og pleietrengende forekomster. Mer eller mindre trivielle 

enkelttrær, som gjerne befinner seg i private hager, og dermed er svært vanskelig å sikre/forvalte, er 

for det meste utelatt. 

lokalitet l 

Nr.0002- Bjølstadveien 13, Kråkerøy -1 tre 
Med 480cm i omkrets er treet blant de aller groveste i kommunen. Treet står inntil et uthus, 

og grunneier bør Informeres og anmodes om moderasjon ved eventuelt ønske om fjerning. 

Lokalitet 2 

Nr.0009-0012- Glomboveien, Kråkerøy- 4 trær 
Står langs vei, hvorav 1 synlig innhult over 200cm. Trærne blir jevnlig beskåret avE-verket. 

Sammen med lokalitet 3, 4 og 5 kan disse spille en viktig rolle for eikeavhengige arter på 

nordre Kråkerøy i fremtiden. 

Lokalitet 3 

Nr.OOB-0020- Glombofjellet øst, Kråkerøy- 8 trær 
Står i fin "hundremeterskog". Ingen synlig innhule. Eier av tilgrensende juletreplantasje bør 

underrettes, med tanke på at noen av trærne kan oppfattes som truende for plantasjen. 

Sammen med lokalitet 2, 4 og 5 kan disse spille en viktig rolle for eikeavhengige arter på 

nordre Kråkerøy i fremtiden. 

Lokalitet4 

Nr.0021-0027- Åkerberget, Kråkerøy -7 trær 
Står l fin "hundremeterskog", hvorav 1 av de 3 synlig innhule er over 200cm t omkrets. Flere 

hule osper finnes også her. En tilgrensende barnehage kan mulig føle seg truet av noen av 

træme. Sammen med lokalitet 2, 3 og 5 kan disse spille en viktig rolle for eikeavhengige arter 

på nordre Kråkerøy l fremtiden. 

Lokalitet 5 

Nr.0034 + 0047-0073- Ekheim, Kråkerøy- 29 trær 
Av de godt over hundre eiketrær på eiendommen oppfyller 29 trær registreringskriteriene. 

5 av disse er synlig hule, hvorav 4 over 200cm i omkrets. 2 av trærne er stående døde. 

Sammen med lokalitet 2, 3 og 4 kan disse spille en viktig rolle for eikeavhengige arter på 

nordre Kråkerøy i fremtiden. 

Lokalitet 6 

Nr.0085-0088 + ???? - Paaskestien, Kråkerøy-5 trær 
4 synlig innhule over 200cm i omkrets samt et stående dødt. Trærne står kloss Inntil vei og 

kraftlinje/trafostasjon, og er således svært utsatt for frisering/felling- spesielt med tanke på 

den planlagte nye kraftlinjetraseen som skal gå gjennom KrAkerøy. Det finnes også flere 

registrerte trær i nærmeste nabolag. 
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Lokalitet 7 

Nr.0104-0123- Putten, Kråkerøy- 20 trær 
Sørvendt li med fin edelløvskog syd på Kjøkøy. Av de 20 trær som oppfyller 

registreringskriteriene er 4 synlig hule, hvorav 2 over 200cm l omkrets. Ellers finnes flere hule 

osper og asker i området. Kraftledninger går tett inntil flere av trærne. 

Lokalitet 8 - Delvis truet 
N r.0130-0140 + 0681-0689 - Wennersberg, Kråkerøy - 20 trær 

Større område med en viss avstand mellom de fleste av trærne. 6 er synlig hule, hvorav 3 

over 200cm i omkrets. En del av trærne kan med fordel fristilles. Noen av trærne trues av 

kraftlinjealternativ 3 i den omsøkte 132kV kraftlinjen fra Kråkerøy til Hvaler. 

Lokalitet 9 - Truet 
N r.OlSS-0160 - Sturødveien, Onsøy-3 trær 

Står i/ved lite skogholt, hvorav l tre synlig hult over 200cm. SOLIDA eiendom skal være i 

besittelse av tomten. Lokaliteten bør sikres mot skjødesløs utbygging. 

Lokalitet 10 

Nr.0172-0182 - Rødslia, Onsøy -l l trær 

Østvendt 11 med 6 synlig hule trær, hvorav l over 200cm i omkrets. 

Lokalitet 11 

Nr.0183-Vikerveien 29, Onsøy -l tre 
Innhult tre i åpen hage, med omkrets på 260cm. Ytterligere 4 grove eiker står på 

eiendommen -som er innen synlig re.kkevidde av lokalitet 10. 

Lokalitet 12 

Nr.0189-0209- Krossnes, Onsøy- 21 trær 
Trærne står spredt rundt i hager i tett bebygd strøk. 3 av trærne er innhule, hvorav 2 over 

200cm i omkrets. Sammen med de innhule trærne i lokalitet 13 danner disse en svært 

bevaringsverdig gruppe. Krossnes & Oksviken velforening bør kontaktes angående 

beva ringssama rbeid. 

Lokalitet 13 

Nr.0210-0219- Krosnes/Oksviken, Onsøy -lO trær 
Står i jordekant. Samtlige synlig innhule, hvorav 4 er over 200cm i omkrets. Tilhører gård med 

adresse Krosnes All~ 44. Sammen med de mange grove trærne i lokalitet 12 danner disse en 

svært bevaringsverdig gruppe. 

Lokalitet 14 

Nr.0226-0231 + 0233-0234- Bjerkelundsveien 61A, Onsøy- 8 trær 
Står delvis åpent i området rundt boligen (Gressvik prestgård?). Samtlige synlig innhule, 

hvorav 4 med omkrets over 200cm. En del yngre trær på eiendommen ble hogget i 2012. 
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Lokalitet 15 

Nr.0243-0259- Gressvik kirke, Onsøy -17 trær 
Mange av trærne står på/ved omkringliggende skogkledde fjellknauser. 6 trær er synlig 

innhule, hvorav 4 er over 200cm l omkrets. 

Lokalitet 16 - Truet 
Nr.0303- Brønnerødveien 28, Ambjørnrød -1 tre 

Ganske grovt og prektig tre som etter sigende står i fare for utbyggingsplaner. 

Lokalitet 17 

Nr.0310- Paul Holmsens vei 7, Trosvik -1 tre 
Todelt tre med svært grove stammer. Står l nærheten av bolig. Beboer ga uttrykk for å ha et 

ambivalent forhold til treet. 

Lokalitet 18 

Nr.0311-0316- Am bjørn rød skole, Ambjørnrød- 6 trær 
Står på lekeplass for barnehage/skole. 2 trær synlig innhule, hvorav 1 over 200cm i omkrets. 

Trærne kan ha stor verdi for barnas forhold til natur, men også bli offer for fallskadefrykt 

etter hvert som de blir innhule og døende. 

Lokalitet 19 

Nr.0317-0326- Christianslund alle, Trosvik -10 trær 
Står rundt og i liten "hundremeterskog" i bebygd område. 2 trær synlig innhule, hvorav 1 

over 300cm i omkrets. 

lokalitet 20 

Nr.0357- Glem men videregående skole, Sentrum -1 tre 
Prektig tre, og med sine 455cm i omkrets, ett av kommunens groveste. Står muligens i fare 

for utbyggingsplaner for skolen ... ? 

Lokalitet 21 

Nr.0364- Gamle kirkevei, Lisleby -1 tre 
Prektig tre, og med sine 610cm l omkrets, et av kommunens aller groveste. Treet er synlig 

innhult, og stabilisert med spennbånd i kronen. 

lokalitet 22 

Nr.0373-0377- Rekustadveien 34- 4 trær 
StAr A pent ved bolighus og i "alle". To av trærne er synlig innhule, og det ene-som står like 

ved boligen - måler hele 425cm i omkrets. Nåværende grunneier er mor til biolog Odd 

Stabbetorp. Ved eventuell eiendomsoverdragelse til utenforstående bør ny grunneier 

informeres om verdiene her. 
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Lokalitet 23 

Nr.0384-Q385- Even rød-2 trær 
To svært grove trær. Det groveste falt over ende for 10-20 år siden. Det stående treet er 

synlig innhult med stor åpning, og måler 470cm i omkrets. Trærne bør undersøkes for 

rødlistede insekter. 

Lokalitet 24 

Nr.0447-0453- Haugsten, Østsiden -7 trær 
Står rundt fjellknaus i jordbrukslandskap. 2 synlig innhule, hvorav 1 over 200cm i omkrets. 

Den rødlistede soppen korallkjuke Grifolo jrondosa (VU) er tidligere funnet ved nr.0452, men 

ingen fruktlegemer er funnet de siste årene- ikke usannsynlig grunnet en kvisthaug inntil 

treet. 

Lokalitet 25 

Nr.0463-0474 -Løv li Terrasse, Østsiden -12 trær 
Trærne står spredt rundt i hager i tettbebygd strøk. 2 synlig innhule over 200cm i omkrets. 

Ved samtale med flere beboere forstod jeg det slik at de bor på festetomter og en grunneier 

råder over trærne. Flere beboere skal ha ytret ønske om å få fjerne trær, men har fått avslag. 

Lokalitet 26 

Nr.0488-0499+0502-Vesten, Østsiden -13 trær 
Noen trær i hager, og en del trær rundt fjellknaus ved jordbrukslandskap. 4 synlig innhule

alle over 200cm i omkrets, hvorav 2 over 400cm i omkrets. 

Lokalitet 27 - Delvis truet 

Nr.0507-0509- Balterød, Østsiden -3 trær 
Står på delvis opparbeidet tomt ved bolighus i jordbrukslandskap. Største tre måler 510cm i 

omkrets, og er blant kommunens aller groveste. Dette treet er synlig innhult som følge av 

deling av stammekløft, og trenger stabillseringstiltak. Det ene av de to resterende måler 

290cm i omkrets, og er kommunens tredje groveste stående døde eik. Beboer (far av 

nåværende grunneier) ønsker å fjerne treet. Viktigheten av å bevare disse trærne ble 

understreket for ham ved befaring av Tor Christiansen og Bjørn Frostad 06.09.2012, og har 

tidligere blitt understreket av Biofokus i rapport 2010-20 Noturtypekortlegging i Fredrikstad 

kommune 2009. Noe fristilling kunne vært gunstig rundt den døde. 

Lokalitet 28 

Nr.OS18-QS34- Påleberget, Østsiden -17 trær 
Står rundt fjellknaus i jordbrukslandskap. 5 synlig innhule, hvorav 3 over 200cm i omkrets. 

l stående dødt. De fleste er nylig fristilt. 



Lokalitet 29 

Nr.OS43-0561- Stenbukta/Sandbukta/Trolldalen, Kråkerøy- 19 trær 

St~r langs smal vei, stedvis tett opptil bolighus. 6 synlig innhule, hvorav 5 over 200cm i 

omkrets. Enkelte trær henger ut over veien og bygninger, og naboer uttrykker frykt for disse. 

Noe beskjæring kan være gunstig for i unng~ konflikt/skader på bygninger. 

Sammen med lokalitet 30 kan disse spille en viktig rolle for eikeavhengige arter på søndre 

Kråkerøy i fremtiden. Fristilling trengs, og kan gjennomføres relativt enkelt. 

Lokalitet 30 

Nr.OS~2-0570- Tømmerhella, Kråkerøy- 9 trær 
StAr langs smal vel. 4 synlig innhule -alle over 200cm i omkrets. Sammen med lokalitet 29 

kan disse spille en viktig rolle for eikeavhengige arter på søndre Kråkerøy i fremtiden. 

Fristilling trengs, og kan gjennomføres relativt enkelt. 

Lokalitet 31 

Nr.OS76- Bjørnevågen, Kråkerøy- 1 tre 
Synlig innhult tre langs gårdsvei. Med sine 450cm i omkrets er dette et av kommunens aller 

groveste eiker. l følge grunneier står treet så vidt utenfor grensen til Bjørnevågenlia 

naturreservat. 

Lokalitet 32 

Nr.0586-0597- Bjørnevågen, Kråkerøy - 12 trær 
l skog og ved hytteparkering ca. 160-350m sydvest for Bjømvågen gård. 7 synlig innhule, 

hvorav 4 måler over 200cm i omkrets. Sammen med de grove eikene i Bjørnev~genlia 

naturreservat kan disse spille en viktig rolle for eikeavhengige arter på søndre Kråkerøy i 

fremtiden. 

Lokalitet 33 - Delvis truet 

Nr.0617-Q624- Femdal øst, Kråkerøy- 8 trær 
l skog og ved Kråkerøy bedehus. 6 synlig innhule, hvorav 3 over 200cm i omkrets. 1 stående 

død. Flere av trærne trues av kraftlinjealtemativ 2 i den omsøkte 132kV kraftlinjen fra 

Krikerøy til Hvaler. 

Lokalitet 34 

Nr.0625-Q630- Femdal gård, Kråkerøy- 6 trær 
Ved Femdal gård, og i skog like syd for denne. 4 synlig innhule, hvorav 1 over 200cm. 

1 stående dødt. 

Lokalitet 35 

Nr.0631-0645- Femdal, Kråkerøy -15 trær 
Eikedominert skog med 12 synlig innhule trær, hvorav 4 over 200cm i omkrets. 1 st~ende 

dødt. Området ville "egnet seg'' svært godt som naturreservat. 



Lokalitet 36 

Nr.0646-0649- Goenvad, Kråkerøy- 4 trær 
Står l og like utenfor hagemark tilhørende Gansrød gård. 2 av disse er synlig innhule (under 

200cm i omkrets). l tillegg finnes flere trær med omkrets mellom 150 og 200cm i området. 

Lokalitet 37 - Truet 

Nr.0651-0656- Goenvad øst, Kråkerøy -5 trær 
Står rundt åkertunge. 3 synlig innhule, hvorav l over 200cm i omkrets. Flere av trærne trues 

av kraftlinjealternativ li den omsøkte 132kV kraftlinjen fra Kråkerøy til Hvaler. Fristilling 

trengs, og kan gjennomføres relativt enkelt. 

Lokalitet 38 

Nr.0656-0665- Fem dal, Kråkerøy -10 trær 
Står i jordbrukslandskap. 6 synlig hule- alle over 200cm i omkrets. 

Lokalitet 39 

Nr.0669-0670- Bjørnevågen, Kråkerøy-2 trær 

Står i/ved edelløvskog. Begge synlig innhule (under 200cm i omkrets}. Kraftledninger Ilke ved. 

Lokalitet 40 - Truet 

Nr.0672- Bjørnevågen, Kråkerøy -1. tre 
Grovt og synlig innhult tre like inntil hytte. Hytteeier ønsker å fjerne treet på grunn av 

utbyggingsplaner. 

Lokalitet 41 

Nr.0673-0678- Femdal13, Kråkerøy- 5 trær 
Står ved jordekant. 4 synlig innhule, hvorav l over 200cm i omkrets. l tillegg står 3 trær på 

samme eiendom, hvorav l synlig innhult over 200cm i omkrets. 

Lokalitet 42 

Nr.0690-0700+0720-0721- Strålsundveien, Kråkerøy -11 trær 

Står i veidelt skogholt som grenser mot jordbrukslandskap. 10 synlig innhule, hvorav 3 over 

200cm l omkrets. Den rødllstede soppen oksetungesopp Fistulina hepatica er påvist i ett av 

trærne. Mange yngre/mindre eiker i samme område. 

Lokalitet 43 

Nr.0702-0708- Kallera, Kråkerøy- 7 trær 
Står spredt i hager og skrenter l bebygget område. 4 synlig innhule, hvorav 3 over 200cm i 
omkrets. Det groveste, som måler 405cm, henger ut over fotball/basketballbane, og man bør 

vurdere stabiliseringstlltak for å unngå mulige konflikter/skader i fremtiden. fristilling trengs, 

og kan gjennomføres relativt enkelt. Ytterligere 2 synlig innhule trær befinner seg i skogholt 

lik syd for lokaliteten. 
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Lokalitet 44- Truet 
Nr.0737-Q745- Enhuuslia, Kråkerøy- 9 trær 

Står langs gang-/sykkelvei. 1 synlig innhult (over 200cm i omkrets}, og l stående dødt. 

Samtlige trær trues av kraftlinjealternatlv 2 i den om søkte 132kV kraftlinjen fra Kråkerøy til 

Hvaler. 

Lokalitet 45 - Truet 

Nr.0764-Enhuuskilen, Kråkerøy -1 tre 
Nesten helt dødt tre med omkrets på 27Scm. Står langs adkomstvei for hytter, og ønskes 

fjernet av hytteeiere. Grunneier Hans Ølseth ønsker i utgangspunktet å la treet stå, men vil 

heller ikke risikere ansvar for eventuelle skader på f.eks. hytteeieres kjøretøy. Kapping av en 

grov gren som henger ut over veien bør vurderes som stabiliseringstiltak. Fristilling trengs, og 

kan gjennomføres relativt enkelt. 2 friske grove eiker finnes like ved. 

Lokalitet 46 

Nr.0768- En hu us, Kråkerøy- J tre 
Synlig innhult tre som måler 390cm i omkrets. "Eventyreik". Står i sydøstvendt skråning i tett 

blandingsskog. Treet bør undersøkes for rødlistearter. 

Lokalitet 47 

Nr.0789-Q800- Enhuusfjellet, Kråkerøy -1.2 trær 
Foruten l dødt liggende og 1 dødt stående finnes her 4 synlig innhule, hvorav l med over 

200cm i omkrets. Står mer eller mindre i tett løvskog, og kan med fordel fristilles delvis. 

Lokalitet 48- Delvis truet 

Nr.0801-o810+081S- Fuglevik, Kråkerøy -11 trær 
l skogkant ved åkermark. 2 synlig innhule (under 200cm) samt 3 stående døde. Trærne lengst 

nord trues av kraftlinjealternativ l i den omsøkte 132kV kraftlinjen fra Kråkerøy til Hvaler. 

Lokalitet 49 
Nr.082S-0842+0844-Q923- Gansrød, Østsiden-98 trær 

l området rundt Gansrød gård, fordelt på ca.53daa, står nærmere 100 trær som oppfyller 

registreringskriteriene. Av disse er 28 synlig innhule, hvorav 11 over 200cm i omkrets. 8 er 

stående døde og l er liggende dødt (4m lang stubbe med 350cm i omkrets). l tillegg er her 

godt om yngre og mindre trær. Den rødlistede soppen oksetungesopp Fistulina hepatica (NT) 

ble påvist i to av trærne. Dette kan bli et kjerneområde for eikeavhengige arter i fremtiden, 

og i alle fall deler av lokaliteten bør vernes. 

Lokalitet 50 

Nr.0924-0931- Haugstenåsen S-8 trær 
Rundt, og like ved parkeringsplassen på nordsiden av Torsnesveien, N for Gansrød gård. Av 

disse er 4 synlig innhule (under 200cm i omkrets) og 2 stående døde. 



Lokalitet 51 

Nr.0937-0954- Bjerringløkka/Haugstenåsen -1.8 trær 
Står i skog og langs jordekant. 7 synlig innhule, hvorav 3 over 200cm i omkrets. Fristilling 

trengs, og kan gjennomføres relativt enkelt. 

Lokalitet 52 

Nr.0972-0977- Ulfeng-6 trær 
Grovt, prektig tuntre med omkrets på 405cm. De øvrige står i lite skogholt like ved. Ingen 

synlig innhule. 

Lokalitet 53 

Nr.0986-0996- Haugstenåsen Ø -1.1. trær 
Står Ilke utenfor grensen til Søndre Haugstenåsen Naturreservat- de fleste i tett plantet 

granskog. 4 synlig innhule, hvorav l over 200cm i omkrets. 

Lokalitet 54 

Nr.1002-1003- Pernes gård -2 trær 
Står langs innkjørselsveien til Pernes gård. Det ene synlig innhult (under 200cm i omkrets), 

det andre med påvist oksetungesopp Fistulina hepatico (Nn. 

Lokalitet 55 

Nr.1004-1015-Søndre Dal-1.2 trær 
Står nederst l bergskrent ved jordekant. Ingen synlig hule. Flere av trærne kan med fordel 

fristilles. 

Lokalitet 56 - Delvis truet 
Nr.l033-1039- Grimstad -7 trær 

Fjellknaus inntil jordbrukslandskap. Ingen av trærne er synlig innhule, men flere nærmer seg 

300cm l omkrets, og kan være gode rekrutteringstrær for eikeavhengige arter som måtte 

befinne seg i Heleren-området (Lokalitet 58). Kjukerester ble funnet på den groveste 

stammen. Beboer i nærmeste hus ønsker å fjerne nr.1039. 

Lokalitet 57 

Nr.104D-1050-Grimstad øst -1.1 trær 
Står i skogholt og langs jordekant. 4 synlig innhule, hvorav 1 over 200cm i omkrets. 1 stående 

dødt. Fristillins trengs, og kan gjennomføres relativt enkelt. 

Lokalitet 58 

Nr.lOSl-1103- Heieren -53 trær 
Spredt i skogholt, langs gårdsveier og på åkerholmer rundt Østre og Vestre Heleren. 

11 synlig innhule, hvorav kun 1 med omkrets under 200cm. Det groveste er et firedelt tre 

med basisomkrets på 705cm. 4 stående døde. Flere av trærne bør undersøkes for 

rødlistearter. 



Lokalitet 59 

Nr.1104-1135 + 1852- Nordre Dal- 33 trær 
Står i jordbrukslandskap. 6 synlig innhule, hvorav alle over 200cm i omkrets -det groveste 

430cm. Rester av det som sannsynligvis er den rødlistede soppen korallkjuke Grifola frondosa 
(VU) ble funnet ved to av trærne. Området er svært interessant, og bør undersøkes for 

rødlistearter. 

Lokalitet 60 

Nr.1140-1208- Nes Herregård- 69 trær 
Spredt i beitehager, på åkerholmer og langs jordekanter. 12 synlig innhule, hvorav 7 over 

200cm i omkrets. 4 stående døde. Flere hundre yngre/mindre eiker på eiendommen. 

Lokalitet 61 

Nr.1236-1239 + 1241-1244- Ulvika/Roppestad Østre -8 trær 
Langs vei ogjordekanter. S·synlig innhule hvorav 3 over 200cm i omkrets. 

Lokalitet 62 

N r.l245-1257- Hu svik -13 trær 
langs skogkanter og jordekanter. 2 synlig innhule- begge over 200cm i omkrets. 

Lokalitet 63 

N r.1267 -1284 - Thorsøvelen 183-187 -18 trær 
l hager og skogkant ved bebyggelse. 2 synlig innhule, hvorav 1 over 200cm i omkrets, og l 

stående død. Den rødlistede soppen storkjuke Meripilus giganteus (NT) er påvist på to av 

trærene. 

Lokalitet 64 

Nr.1287-1293 + 1301-1337- Kile/Humlekjær -42 trær 
l skogkledd jordekant og på åkerholme. 15 synlig innhule, hvorav 8 over 200cm i omkrets. 

Fristilling trengs, og kan gjennomføres relativt enkelt. 

Lokalitet 65 

Nr.l294-1299 + 1338-1339- Kile Søndre- 8 trær 
l skogholt, på åkerholmer og i hage. 4 synlig innhule, hvorav 3 over 200cm i omkrets. 

Lokalitet 66- Delvis truet 

Nr.1340-1349- Humlekjær nord -lO trær 
l veikant og skogkant ved bebyggelse. 4 synlig innhule- alle over 200cm i omkrets, samt 2 

stående døde. Beboer gikk med tanker om å få fjernet nr.1345 fordi det er så "stygt". Mener 

å huske grunneier si at treet står på Gustav Thorsø Mohrs grunn. 



Lokalitet 67 

Nr.1354-1361 + 1373-1375- HumlekJær midtre -11 trær 
l skog langs vei, samt i veikant. 6 synlig innhule, hvorav 5 over 200cm i omkrets. Blant disse 

finnes to Ntusenårstrær", hvorav det ene er helt dødt og måler hele 460cm i omkrets. 3 av de 

øvrige trærne har omkrets på mer enn 350cm. Om disse trærne ikke allerede er undersøkt, 

bør det gjøres så snart som råd. Fristilling bør vurderes. 

Lokalitet 68 

Nr.1362-1372 + 1384-1389- Humlekjær sydvest-17trær 

l jordekant, traktorvei kant og i hage. 5 synlig innhule, hvorav 4 over 200cm i omkrets. 

Fristilling trengs rundt enkelte, og kan gjennomføres relativt enkelt. 

Lokalitet 69 

Nr.1376-1384- Humlekjær syd- 9 trær 

l veikant. Ingen synlig innhule, men 4 av trærne måler over 300cm i omkrets. Fristilling 

trengs, og kan gjennomføres relativt enkelt. 

Lokalitet 70 

Nr.1390-1394- Humlekjær vest- 5 trær 

l skogholt og ved jordekant. 4 synlig innhule, hvorav 3 over 200cm i omkrets. 

Lokalitet 71 

Nr.1396-1407- Brevik -12 trær 

l skog langs hestebeite. 6 synlig innhule- samtlige over 250cm i omkrets, hvorav det største 

måler hele 480cm på det smaleste. lokaliteten bør undersøkes for rødlistearter. Fristilling 

trengs, og kan gjennomføres relativt enkelt. 

Lokalitet 72 - Delvis truet 
Nr.l413-1416-Thorsø herregård- 4 trær 

Ved bebyggelse i jordekant og på hestebeite. 3 synlig Innhule, hvorav 1 stående død. 

Omkretsmål fra 325 til490cm. Grunneier vurderer å fjerne det døde treet, som har dødd på 

grunn av hestegnag i løpet av de siste 10-15 årene. Trærne bør undersøkes for rødlistearter. 

Lokalitet 73 

Nr.1417- Thorsø Alle -1 tre 

Langs vei l alle. Ikke synlig innhult tre med omkrets på 420cm. Treet skal være vert for 

svovelkjuke, og kan i så måte bli synlig innhult "når som helstn 

Lokalitet 74 

Nr.1418-1423- Verket- 6 trær 

l løvskogholt. Kun ett innhult, men 4 av trærne har omkrets på mer enn 300cm. 



Lokalitet 75 

Nr.1424- Korseberg -l tre 

Står inntil støttemurved gård. Omkretsmål på 710cm i brysthøyde, og således det groveste l 

kommunen. Dog er stammen tredelt 1,7meter over bakken, og treet ser ut til A bestå av to 

eller tre sammenvokste trær. lager med stein og tunge metallredskaper like ved. Anmodet 

grunneier om å finne en annen lagringsplass for dette. 

Lokalitet 76 

Nr.1426-1456- Strand/Korpeknatten- 31 trær 
l løvskog i vestvendt skråning. 2 synlig innhule, hvorav 1 over 200cm l omkrets, samt 2 

stående døde. lokaliteten har nok høy tetthet av hekkende fugler, og er vurdert til reservat. 

lokalitet 77 

Nr.1486-1510- Høyum -25trær 
Rundt bergkolle og ved to boliger. 9 synlig Innhule, hvorav 6 over 200cm i omkrets. 

Nåværende grunneiere har nettopp fristilt trærne på kollens østside. Fristilling trenøs 

fremdeles langs jordekanten på vestsiden, og kan gjennomføres relativt enkelt. 

lokalitet 78 

Nr.lSlS-1523- Kjølberg -9 trær 

l beitehage øst for Kjølberg gård. 4 synlig innhule, hvorav 3 over 200cm l omkrets. Hester er i 

ferd med å ta livet av flere av trærne. lnngierdingstiltak bør vurderes. 

lokalitet 79 

Nr.1524-1545- Kjølberg -22 trær 
langs jordekant/skoskant. 8 synlig Innhule- samtlige over 200cm i omkrets, hvorav de tre 

groveste nærmere 400cm. Fristilling nylig utført rundt de fleste. Lokaliteten bør undersøkes · 

f~r rødlistearter. 

lokalitet 80 

Nr.1606-1623- Skjæløy -18 trær 
langs veier og i hager i .,trangt" og presset hytte/boligmiljø. 4 synlig Innhule- samtlige under 

200cm i omkrets. Områdets velforening/lokalsamfunn samt e-verket bør kontaktes for å 

unngå for mye "opprydding" her. 

lokalitet 81 

Nr.1692-1703- Gaustad/Rød vestre -12 trær 
langs jordekant/skogkant. 3 synlig innhule- alle over 200cm i omkrets, samt 1 stående død. 

Fristilling trengs, og kan gjennomføres relativt enkelt. 

lokaltet82 

Nr.1705- Elingårdeika -l tre 
Grovt, synlig Innhult tre -465cm l omkrets. Står ved jordekant langs vei. Grunneier bør 

informeres slik at ikke "rAtepanikken" sørger for felling av dette verdifulle treet. 

-:lo 



Lokalitet 83 - Delvis truet 

Nr.1716-1719- Utne Østre syd -4trær 
Står på tresatt knaus ved gårdsbebyggelse. Grove og mangedelte stammer- det ene treet 

måler hele 665cm rundt basis. 1 synlig innhult, som grunneier ønsker å fjerne. Grunneier bør 

kontaktes angående bevaringssamarbeld av lokaliteten, samt lokalitet 84. 

Lokalitet 84 - Delvis truet 

Nr.1720-1724- Utne Østre nord -5 trær 
Står på tresatt knaus ved gårdsbebyggelse. 1 synlig innhult- over 200an i omkrets. Det 

groveste treet, med omkrets på 400cm, ønskes fjernet av grunneier, som har 

utbyggingsplaner. Grunneier bør kontaktes angående bevaringssamarbeid av lokaliteten, 

samt lokalitet 83. 

Lokalitet 85 

Nr.1753- Øyenkilveien 72 -l tre 

Står ved veikryss utenfor inngjerdet fritidsbolig ved parkering/båtopplagringsplass. Rester av 

den rødlistede soppen tårekjuke lnonotes dryadeus (CR) ble funnet her av Inger 

Kristoffersen 26.05.2010. (Lokaliteten/treet ble beskrevet for undertegnede pr. telefon. 
Kortangivelsen på Artsobservasjoner.no skal ikke stemme helt overens med virkeligheten.) 
Tårekjuke er rapportert fra området tidligere, men det vites ikke fra hvilket tre. Ellers er arten 

kun påvist ett sted til i Norge (Arendal). Det er vokst opp et kratt foran stammen, og treet bør 

fristilles fra dette. likeså gjelder for en annen registrert eik like ved. Huset på eiendommen 

som treet tilhører disponeres av to parter, hvorav den ene har fått muntlig Informasjon om 

funnet. Skriftlig informasjon bør sendes begge parter, og det bør oppnås en forståelse av 

treets bevaringsverdi. E-verket bør også informeres spesielt, da kraftledinger er strukket like 

forbi treet. Det bør ettersøkes spesielt etter tåre kjuke også på andre trær i området. 

De Informerte disponenter av huset heter BjørnS. Hansson og Eve Skai. og hor adresse Ths. 
Heftyesgate 43A, 0267 Oslo. Tlf.: 22 55 12 50/91 84 23 05. 

Lokalitet 86 

Nr.1815-1819- Hankø 1- 5 trær 
Står i skråning langs adkomstvei for de fleste av gjestene til øyen. 2 synlig innhule- begge 

over 200cm i omkrets. Kan være truet av frykt for skader på turister og bygningsmasse. 

Grunneier bør informeres om verdiene. Alle hule edelløvtrær på Hankø bør undersøkes for 

rødlistearter. 

Lokalitet 87 

Nr.1821-1822- Hankø 11-2 trær 

Står like ved "hytte", og kan være truet av utsiktsbehov. Begge er synlig innhule og måler 305 

og 390cm i omkrets. Grunneier bør informeres om verdiene. Alle hule edelløvtrær på Hankø 

bør undersøkes for rødlistearter. 

~ l 



Lokalitet 88 

Nr.1833-1837- Begbyveien 61-5 trær 
Står rundt frittstående enebolig i åkerfandskap. l synlig innhult, med omkrets på 385cm. 

Nåværende grunneier er informert om verdiene ved befaring med Tor Christiansen. 

Eiendommen var da planlagt solgt i nærmeste fremtid. Nye grunneiere bør tas l dialog 

angående bevaringssamarbeid. 

Lokalitet 89 

Nr.1846-1851- Refsal- 6 trær 
Står langs jorde kant på fjellknaus. 2 synlig innhule, hvorav det ene måler hele 500cm i 
omkrets. Ett av de ikke synlig innhule måler 495cm. Nåværende grunneier er svært glad i sine 

trær. 

På min vei har jeg også kommet over flere hundre asker, samt en del andre edelløvtrær som vil være 

registreringsverdige. Mange av disse står i nærheten av registrerte eiker. 

Bilder av et utvalg eiker med potensial for rødlistearter: 

Nr.0384- Even rød Nr.0768- Enhuus 



Nr.1110- Nordre Dal Nr.1357 - ~umlekjær 

Nr.1404- Brevik Nr.1820 - Hankø 



Registreringer av grove og innhule eiker på Hvaler, l forbindelse med 

foreslåtte utbygginger/oppgraderinger av krafttilførselsnettet til kommunen. 

Med hjemmel i Naturmangfoldloven, ble hule eiker fastsatt som utvalgt naturtype av Kongen i 

statsråd, 13.mal2011. Synlig innhule eiker med omkrets på 95cm eller mer samt alle eiker med 

omkrets på 200cm eller mer regnes inn under naturtypen, og det skal således tas spesielle hensyn til 

disse trærne i utbyggingssaker/reguleringer etc. Områdene langs de foreslåtte traseene på Hvaler ble 

undersøkt for grove og/eller innhule eiker mellom 7. og ll.juni 2013. Til sammen ble 3 slike trær 

funnet i umiddelbar nærhet av traseforslagene. 

Befaringen ble utført for Multiconsult av Naturformidling- Bjørn Frostad. 

Trasealternativ 2- eik nr. 1: 

Synlig hult tre med omkrets på 125cm. 

Koordinater: UTM-N 6550672 UTM-Ø 609484 

Treet står l en delvis fuktig blandingsskog på 

Spjærøy, like sydvest for eksisterende trase, 

og vil muligens være direkte berørt av en 

eventuell utvidelse av ryddebeltet ved 

utbygging. 

Det finnes forøvrig flere slike fuktige drag med 

innslag av løvskog langs eksisterende trases 

sydvestre side, mot stort sett spredt og karrig 

furuskog på nordøstre side. Det samlede 

biologiske mangfoldet i området ville således 

lide minst forringelse om en eventuell 

utvidelse av traseen ble lagt til eksisterende 

llnjes nordøstre side. 

Eik nr. l. 

Trasealternativ 3- eik nr. 2: 

Ikke-synlig hult tre med omkrets på 205cm. 

Koordinater: UTM-N 6552226 UTM~Ø 610100 

Treet står ved en gresseng nederst i en 

vestvendt edelløvskogsli ca. 30 meter vest for 

eksisterende linje. Tross sitt for s~ vidt nære 

plassering står treet slik til at det ikke ser ut til 

å bli berørt av en eventuell utbygging. 

Eik nr. 2. 



Trasealternativ 1-eik nr. 3: 

Ikke-synlig hult tre med omkrets på 220cm. 

Koordinater: UTM-N 6551494 UTM-ø 609160 

Treet står i en østvendt skråning like ved en 

hytte, og kan se ut tit å være berørt av en 

eventuell utbygging av traseforslaget. 

Eik nr; 3. 



Verdifulle og undersøkelsesverdige naturtypeforekomster funnet langs de tre 
foreslåtte kraftlinjetrasealternativer i Hvaler kommune, juni 2013. 

Lokalitet 1: Naturskog pti skjei/sand. l den nordvestvendte skråningen ved lange li finnes et parti 

blandingsskog med en høy andel død ved og svært gode skjellsandforekomster, som ser ut til å kunne 

bli berørt av trøseølternøtiv 2. Her vokser rikelige mengder av liljekonvall Convallaria majalis og 

marianøkleblom Primula veris, godt ispedd andre kalkkrevende planter som blåveis Hepatica nob/1/s, 

ramsløkA///um ursinum og hengeaks Melica nutans. l området finnes også en liten svartorsump med 

sverdlilje Iris pseudacorus. Området må antas å ha potensiale for å huse sjeldne, og mulig rødlistede 

arter, og både plante- og soppfloraen her bør undersøkes nærmere. Senterkoordinat ca.: UTM-N 

6550073 UTM-Ø 610276 

Lokalitet 1: Ramsløk Allfum ursinum 

Lokalitet 1: Død ved 



Lokaliet 1: Svartorsump med sverdlilje. 
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Lokalitet 2: Rullesteinsavsetning. Ca. 40 meter nordøst for eksisterende trase f innes en mindre 

rullesteinsavsetnlng. Denne forekomsten må anses å ha lokal naturhistorisk, estetisk og pedagogisk 

verdi, og bør skånes ved en eventuell utbygging av trasealtematlv2. 
Senterkoordinat ca.: UTM-N 6549885 UTM-Ø 610204 

Lokalitet 2: Rullesteinsavsetning. 

Lokalitet 3: Døm. Grunn dam i myrdrag, like under eksisterende trase. 4-5 øyenstikkerarter ble 

registrert i forbifarten (ikke artsbestemt). Vannet bør undersøkes for rødlistearter. Uansett resultat 

av en eventuell undersøkelse, bør dammen og dens nedslagsfelt skånes så godt som mulig ved en 

eventuell utbygging av traseølternativ 2. 
Senterkoordlnat ca.: UTM-N 6550290 UTM-Ø 609784 

(Bilde mangler) 
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Lokalitet 4: Flskemåkekoloni. Ved befaring i Skjelsbusundet 10.06.2013 ble det registrert ca. 40 

individer av den rødlistede arten fiskemåke Larus canus (Nn på og rundt Torskeskjær, hvorav ca. 20 

individer tydelig lå og ruget. l dag er kraftforsyningen mellom øyene forbundet med sjøkabel. En 

luftlinje i dette omrlldet, som er foreslått i trøseølterngtiv 2. vil være svært uheldig for denne 

måkekolonien. Senterkoordinat ca.: UTM-N 6551040 UTM-Ø 609046 
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Kart over lokalitet 4. 



Lokalitet 5: Noturskog. l skråningen og dalbunnen øst for Bankerødkollen på Vesterøy, finnes et lite 

område med fuktig naturskog med en god mengde stående og liggende død ved. Slik trøseolternotiv 

l. er trukket opp på kartet, ser det ut til å skjære gjennom dette området. Området bør undersøkes 

for rødllstearter. Uansett resultat av en eventuell undersøkelse, bør området skånes for utbygging på 

grunn av sine naturskogskvallteter. Senterkoordinat ca.: UTM-N 6552451 UTM-Ø 608665 

Lokalitet 5: Naturskog øst for Banke rødkollen. 
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Lokalitet 5: " Naturskog 

Disse ovenstående opplysninger er i forbifarten samlet inn av Bjørn Frostad, under et feltoppdrag f ra 

Multiconsult hvis hensikt var å registrere eventuelle grove og/eller innhule eiker langs 

traseforslagene i Hvaler kommune. 3 slike eiker ble registrert under befaringen (eget dokument), 

hvorav den ene stod tett innttl troseoltemotiv 2. og vil trolig være berørt av et eventuelt utvidet 

ryddebelte. Langs trasealternativ 1 og 3 ble det ikke tatt notis av særlig store naturverdier, men 

områdene ble som sagt befart med fokus på hule eiker, og disse tilleggsfunnene av andre naturtyper 

må anses som rent tilfeldige. Etter denne noe overfladiske befaringen ser det dog tydelig ut til at 

trasealternativ 2 gjennom Vesterøy og Spjærøy kommer i konflikt med langt flere lokalt viktige 

naturverdier enn trasealternativ 1 og 3. 

Fredrikstad 12.06.2013 

Bjørn Frostad 

Tlf.: 45 43 66 45 
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Naturlig uttynning av bjørk i svartorsumpskog i Arekilen 
naturreservat, Hvaler 1999-2013 

GunnarBjar 

Utlegging av prøveftate 5.5.1999 
I henhold til forvaltningsplanen for Arekilen naturreservat (Fylkesmannen i Østfold, 
Miljøvemavd., rapport 8/1996, s.8) skal det legges ut en prøve:tlate i skjøtselssone VI 
for å undersøke om det skjer en naturlig uttynning av bjørk i svartorsumpskogen. 

Prøveflaten ble lagt ut 5. mai 1999 av Bjørn Frostad og undertegnede. En flate på ca. l dekar 
(32 x 32 m) ble avmerket med en gjerdestolpe i hvert hjørne. Flaten ligger på sør/vestsiden av 
hovedgrøfta gjennom skogen (se kartet på baksiden}. 

Av treslag fantes bare bjørk og svartor, samt to smågraner pA hhv. ca. 2,25 og 0,5 m. 

Alle trær med brysthøydediameter mer enn 5 cm ble registrert. Trærne ble ikke individuelt 
merket. Trær som sto på skakke p.g.a. delvis rotvelting, men som fortsatt levde, ble inkludert 
(gjaldt bare bjørk). Høystubber, helt eller delvis døde, ble ikke inkludert. 

Registrering 5.1.2007 
5. mai 1999 ble det lagt ut en prøveflate i Arekilen naturreservat for å undersøke utviklingen i 
treslagssammensetningen i en blandet svartor- og bjørkeskog. Prøveflaten (32:x32 m, ca. l 
dekar) ble lagt i et område med høy grunnvannsstand og hyppige oversvømmelser. Det ble 
med hensikt valgt et område der fordelingen av svartor og bjørk var omtrent 50/50. Hypotesen 
var at bjørka i sterkere grad enn svartora var utsatt for selvtynning, formodentlig som følge av 
dårligere tilpasning til høy grunnvannsstand og oversvømmelser. Dersom dette stemte, skulle 
andelen svartor øke over tid på bekostning av bjørkeandelen. Hypotesen ble utledet av 
observasjoner som ble gjort i området på 1990-tallet. Det ble i denne perioden observert langt 
flere vindfall/rotvelter av bjørk enn av svartor. 

Antall trær på flaten ble registrert på nytt 5. januar 2007 av undertegnede, dvs. etter ca. 7,5 år. 
Metodikken var den samme som i 1999. Alle fire hjømestolper som markerer prøveflaten, var 
for øvrig intakte. 

Resultater: 
Svart or 
Bjørk (dunbjørk} 
Totalt antall 
% Svartor/Bjørk 
% reduksjon i ant. svartor 
% reduksjon i ant. bjørk 

05.05.99 
66 
61 

127 
52/48 

05.01.07 
57 
36 
93 
61/39 
14 
41 

Det ble altså registrert en langt større avgang av bjørk enn av svartor, og hypotesen ble 
således bekreftet. 



I 1999 ble det bare funnet ett annet treslag på prøveflaten, nærmere bestemt to graner på hhv. 
ca. 0,5 og 2,.25 m. Den minste ble ikke gjenfimnet, mens den største hadde strukket seg til ca. 
3 m. Granforyngelsen er m.a.o. tilnærmet lik null. 

Det ble for øvrig heller ikke registrert noe annen foryngelse på flaten. Skogen her er relativt 
en-etasjet og blir gradvis glisnere og mer høyvokst, og de enkelte trærne er generelt 
høystammede med en ganske liten krone i toppen. 

Det tas sikte på å gjøre en ny registrering om noen år. 

Vedlegg: Bilder fra området 

08.01.2007 
GunnarBjar 



Arekilen, fra prøveflata 2007 

Registrering 21.2.2013 
Prøveflata som ble lagt ut i Arekilen naturreservat 05.05.99 ble registrert for tredje gang 
21.02.13 av undertegnede. Registreringen ble gjort på samme måte som tidligere. Alle de fire 
hjømestolpene var intakte. 

Resultater: 
05.05.1999 05.01.2007 21.02.2013 

Svartor 66 57 51 
Bjørk (dunbjørk) 61 36 26 
Totalt antall 127 93 77 
% Svartor/Bjørk 52/48 61/39 66/34 
% reduksjon i ant. svartor 14 23 
% reduksjon i ant. bjørk 41 57 

Det er med andre ord fortsatt en større avgang av bjørk enn av svartor. Fra et utgangspunkt i 
1999 der antall bjørk og svartor var omtrent likt, er det nå dobbelt så mye svartor som bjørk 
på prøveflata. 

Den ene lille grana som fortsatt var i live i 2007 var nå død, og siden barnålene fortsatt hang 
på, må døden ha inntruffet i 2012. 

27.02.13 
GunnarBjar 
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Korpeknotten ** 
Referanse: Hofton T. H. 2013. Naturverdier for lokalitet Korpaknoi!Bn, registrert l forbindelse med prosjekt Frivtlligvem 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, 
NINA, Miljøfaglig ulledning. 

(Wablink: http://borchblo.no/narinl?nid=3870) 

Referansedata 
Fylke: Østfold 
Kommune: Fredrikstad 
Kartblad: 
H.o.h.: moh 
Areal: daa 

Sammendrag 

Prosjekttilhørighet Frivll ligvem 2012 
lnventør; THH 
Dato feUreg.: 14-11-2012 
Vegetasjonsone: boreonarnoral1 OD% 
Vegetas)onaekljon: 01-Svakt oseanisk 

Korpeknotten er en liten nord-sør-gående, ganske markert og småkupet åsrygg som strekker seg ut i kulturlandskapet sør 
for gården Strand og sørvest for Krabberød, like nord for Fredrikstad by. Avgrenset område består av vestsiden av åsen 
{østsiden er ikke med i tilbudsomnlldet). 

Skogsamfunnene er varierte. På den grunnlendte ryggen er det halvgammel furu- og eikedominert knausskog og fattig 
lyngskog, hellinger og søkk har mye lauv-blandingsskog av svak til intermediær lågurttype (mye eik, samt hassel, osp, 
litt bjørk, i bergskrenter og blokkmark noe lind), i jevne hellinger godt utviklet lågurt-eikeskog (gammel hagemarksskog l 
eikelund), og det er også et par felt med svartorsumpskog. 

Mens nordre del er mye tett, yngre lauvskog med enkelte eldre trær (gjengroende suksesjonsskog}, har midtre-søndre 
del eldre til nokså gammel skog. Her er gammel hagemarksskog med ganske mange halvgrove til grove eiketrær (50-60 
an dbm vanlig, flere opptil70-80 cm) og gamle hasselkratt. Det er lenge siden skogen ble beitet, og gjengroing med tette 
hasselkratt og stedvis også eikekratt er ikke uvanlig. Til dels grov lind inngår på berg og blokkmark. Svartorsumpskogen 
i sør har relativt gamle trær og litt sokkeldannelse. Det er generelt relativt lite død ved l området, men noe finnes, bl.a. av 
grove hasselstammer og nedfalte grove eikegreiner. 

Korpeknotten er i klassisk skogvernsammenheng arealmessig svært lite. Det har imidlertid spesielle og i norsk sammen
heng sjeldne kvaliteter i form av godt utviklet eikelund-Jågurtskog med ganske mange temmelig gamle, grove og halvgrove 
eiketrær, samt tilleggskvaliteter i form av svartorsumpskog og furu-eik-blandingsskog på ryggen (men denne er ikke verken 
rik eller spesielt gammel, og representerer vanlig skog i distriktet). Fredrikstad-distriktet utgjør kjemeregion for eikelunder i 
Norge, med en varmekjær soppfunga inkludert et stort antall rødlistearter, og det kan være at dette også er representert i 
Korpeknotten. Området mangler likevel kvaliteter som finnes i de mest verdifulle eikelund-miljøene i distriktet (svært gamle 
og svært grove eik, og den rikeste skjellsand-lågurtmarka). Det er vernet svært lite slik eikelund-skog tidligere, og samlet 
sett vurderes området tross lite areal derfor å oppfylle viktige mangler ved skogvemet ganske godt. Avgrensningen er 
uheldig iom. at kun vestsiden av åsryggen er inkludert. 

Korpeknotten vurderes som regionalt verdifullt (**). 

Feltarbeid 
Området ble undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) 14. november 2012. Hele undersøkelsesområdet ble dekket Det 
viste seg at store deler av området har biologisk triviell skog, det ble derfor vurdert som unødvendig å bruke mye tid på 
grundigere undersøkelser. Været var skyet opphold, og feltarbeldsforholdene relativt gode. Imidlertid ble kartleggingen 
gjort såpass seint på høsten, kombinert med en svært dårlig soppsesong 2012, slik at artsmangfoldet av karplanter og 
jordboende sopp er dårlig dokumentert. Det er imidlertid bare den sørlige delen (Korpeknotten) som har særskilt potensial 
for interessante arter. Kunnskapsgrunnlaget for området vurderes som tilstrekkelig for alle aktuelle parametre, men unntak 
av artsmangfoldet av jordboende sopp som kan være rikt i den søndre delen. 

Utvelgelse og undersøkelsesområde 
Lokaliteten inngår i arbeidet med frivillig vem i regi av Direktoratet for Naturforvaltning, Fylkesmannen i Østfold og grunnei
er. Det på forhånd avgrensete undersøkelsesområdet "Strand" omfattet et areal på 1190 daa, og inkluderte i tillegg til skog 
også mye fulldyrket åkermark, veier etc. Det er også mye ungskog og hogstflater. 
Undersøkelsesområdet har to atskilte litt større partier med eldre skog: Vesterfjellet i nord og Korpeknotten i sør. Mens 
partiet rundt Korpeknotten vurderes som et lite --spesialområde, vurderes Vesterfjellet som uten verneverdi i skogvem
sammenheng. 

Veste~llet utgjør en ganske velavgrenset enhet eldre skog. Furudominert og nokså kompakt bærlyng-barblandingsskog 
er vanligst, men det er også en del glisnere knausfuruskog med en del berg i dagen, sparsomt blåbærskog. Skogen er 
godt sjiktet, og har god aldersspredning, men middelaldrende trær av moderate dimensjoner dominerer helt. Enkelte litt 
eldre furu med litt tørrgreiner i krona står i knausskogen, men biologisk gamle trær mangler helt. Dødved finnes bare 
i små mengder, l form av noen få nydannete furugadd og furulæger. l VNV, steinete skråning mot vei, står et lite parti 
gran-osp-blandingsskog, med middelaldrende og middelsdimensjonerte trær, og et lite felt med mye ferske vindfallslæger 
av gran etter vindkast inn fra veisiden. Vesterfjellet har triviell skog både mht. skogtyper og skogtilstand, og med svært be
grenset biologisk verdi, og vurderes som uten verneverdi i skogvemsammenheng. Det er likevel en viss begrenset kvalitet 
som et velavgrenset parti eldre lavlandsfuruskog (men liknende skog finnes på store arealer i Østfold). 



Tidligere undersøkelser 
Storparten av området er avgrenset som MiS·fJgurer i skogbruksplan-kartteggingen. Ingen deler av området er lagt inn 
på Naturbase (2013) som naturtype/okaliteter. På Artskart (2013) Jigger det en del funn av fugl og enkelte karplanter og 
moser (vanlige arter) i og nær området (men litt utenfor området. særlig langs Seutelva, er det funnet mange interessante 
karplanter). S.cz o5 MqJ·<bv~t'JlavlJ·, "'PP -;t, 2.01l 4 · ~q. 

Beliggenhet 
Området ligger like nord for Fredrikstad by, sør for gården Strand og sørvest for Krabberød, på østsiden av Seutelva. 

Naturgrunnlag 

Topografi 
Området er avgrenset langs vestsiden av en nord..sør-gående ganske mar1ært åsrygg, med en del småtopografi 1 form 
av forsenkninger og små søkk, bratte bergskrenter, slakere hellinger ned mot åkeren. Lokaliteten består av vestvendte 
heUinger og forsenkninger. 

Geologi 
Berggrunnen er fattig, og består av granitt (ldde~ordsgranitt) (NGU 2013). Selve ryggen er grunnlendt og med en del berg 
i dagen, og i brattskrentene er det noe blokkmark, mens det i forsenkningene og på slakere terreng ned mot åkeren er 
marine sedimenter. 

Klima 
Området ligger i boreonemoral vegetasjonssone, og i den mer oseaniske delen av svakt oseanisk seksjon (01 }. Lokalkli
maet l området er stort sett tørt og solvarmt. 

Vegetasjon og treslagsfordeling 
Se Sammendrag og kjemeområde-beskrivelse. 

Skogstruktur og påvirkning 
Se Sammendrag og kjemeområde-beskrivelse. 

Kjerneområder 
l det følgende listes informasjon om de avgrensede kjemelokalitetene • omtidet Korpeknotten. Nummereringen referer til 
inntegninger vist pall kartet. 

1 Korpeknotten 
Naturtype: Rik blandlngaskog i lavl1111det- Boreonemollll b!Mdingaskog 
BMVERDI: B 

Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) 14.11.2012 ilbm. frivUiig vern. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Strand gård, pA østalden av Seutelva, og består av den gal'llke martc:erte, amt
kuperte åsryggen Korpeknotten, med vestvendt terreng langa en lengre strekning pt vestsiden, og l sør begge sider av Asen, avgrenset 
mot full dyrket Aker langa hele vestsiden og IØI'Østsiden, og mot mer ordinær tkog mot nordØit. Berggrll'ln: lddefjontsgranitt (NGU 2013), 
i forsenkningene marine sedimenter. Bioklima-region: boreonemoral -svakt oseanisk (BN-01 ). 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonatyper: Området har varierte skogsamfunn. På den grunnlendte ryggen er det furu- og eikedominert 
knausskog og fattig lyngskog. Helinger og søkk har mye heterogen lauv-blandingnkog av hovedsakelig svak til intermediær lågurttype, 
med mye eik, endel hassel, osp, sparsomt bjørtc:, på bergskrenter og blokkmark noe lind. Nede i hellingene l søndre og midtre del er det 
ganske godt utviklet lågurt-eikeskog med mye hassel (gammel hagemarksskog). Den lave dalsenknlngen midt i området har svartor
sumpskog. Helt i sør, på tlatmartc: omgitt av 6kermark på sidene, finnes ogsA et lite felt vilt svartorsumpskog. Nordre del har mye mlddef. 
aldrende, tett skog med enkelte litt eldte trær innimellom (gjengroende sukaeajon). Søndr&-micrtre del er eldre 111 relativt gammel skog. 
Furu-elk-akogen pt ryggen er halvgammel, uten tærskllt gamle eller grove trer. På "gurlmartc: er det en god del gammel hagemartc:ukog 
med ganske mange hahlgrove tn grove eiketrær (50-60 cm dbm vanlig. ftere opptil 70-80 cm) og gamle hasselkraiL Det er lenge siden 
skogen ble beltet. og gjengroing med tette hassel kratt og stedvis også eike kratt er Ikke uvanlig. Til dels grov lind inngår på berg og blokk
mark. SVartorsumpskogen i sør har relativt gamle trær og litt sokkeldaMelse. På østsiden er et lengre felt under bratt bergskrent med 
halvgammel osp-eik-lind blandingsskog på grov bloldunartc:. Det er generelt relativt l/te død ved i området, men noe finnes, bl.a. av grove 
hasselstammer og nedfalte grove eikegrelner. 

Artsmangfold: Karplanter og Jordboende sopp er mangelfullt undersllld (seint på hØsten, svært dårlig soppsesong). Hagemarksskogen 
har potensial for en rtk runga av mykonhizalopp tilknyttet eik og hassel, og det varmekjære "eikelund-elementer som i Norge er best 
uMJdet l Fredrikstad-distriktet, kan være godt representert (selv om dette er best utviklet på skjellsandrlk martc:). Dette må undersøkes l 
en god soppaesong. Det er potensial for lnlereaaante Insekter l de game eiketrærne. Vedsopp-mangfoldet virtc:er i hcMidsak fattig, og det 
ble bare påvist relativt vanlige arter (bl.a. svovelkjuke (Laetlporus sulphureus), eikebroddsopp (Hymenochaete rubiginosa). eikelærsopp 
(Stereum gausapat001)), men her er potensial for et mindre antall spesielle, sjeldne arter lilknyUet røtter og basis av gammel levende eik. 
Også lavfloraen \lirtær triviell. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Mye av området har trolig vært beitet hagemarksskog, men det er lenge siden denne bruken opphørte, og 



mye av området er i dag l gjengroing med tette lauvtaatt. Foruten litt skrot i åkerkanten er det Ikke nyere inngrep i området. 
Fremmede arter: Ingen påvist. 

Del av helhetlig landskap: Fredrikstad-distriktet haren del spredte, verdifulle elkelunder (åkerholmer, åkerkanter, etc.), og er kjerneområde 
l Norge for et spesielt "eikelund-element• av varmekjære mykorrhizasopp tilknyttet eik. 

Verdiwrderlng: Variert område med eldre skog. Betydelige kvaliteter tilknyttet lågurtskog med eik og hassel (eikelund-skog), med relativt 
mange halvgrove til grove eiketrær, og potensial for rikt artsmangfold (særlig av mykorrhizasopp, men kanskje også Insekter og karplan
ter). Det er også ganske godt utviklet svartorsumpskog (inkl. våt sådan på flatmark), halvgammel rasmarks-/blokkmarks-lauvskog og 
eik-fu~blandskog. Nordre del har svakere kvaliteter (suksesjonsslauvskog), men godt restaureringspotensial. lokaliteten wrderes som 
viktig (verdi B), men artsdokulrientasjon l en god soppsesong kan føre tll oppgradering til A. 

Skjøtsel og hensyn: Furu-eik-blandingsskogen på I}'Qgen, svartorsumpskog og blandingsskog l brattskrentene bør underlegges fri utvik
ling (ingen Inngrep). Eikeskogen i hellingene bør derimot skjøttes. l første omgang gjennom en restaurerlngsfase med rydding av tette 
lauvkratt og fristilling av eldre eik, og legge til rette for framtidig produksjon av slike trær. Grove, gamle hasselkratt og gamle Individer også 
av andre lauvtrær må spares. Dernest kan en gjerne gjeninnføre beite, hvis praktisk mulig. 

Artsmangfold 
Se Sammendrag og kjerneområde-beskrivelse. Ingen arter er registrert under feltarbeidet 

Avgrensing og arrondering 
Området er naturlig avgrenset mot vest og sør av fulldyrket åker. Langs toppen av åsryggen følger tilbudsgrense eien
domsgrensa. Her er det interessant skog også på østsiden som burde vært inkludert. Området er i utgangspunktet lite, og 
det kunne også vurderes om noe av den mer ordinære skogen nordøst for kjerneområdet kunne vært med. 

Andre Inngrep 
Se Sammendrag og kjerneområde-beskrivelse. 

Vurdering og verdisetting 
Korpeknotten har spesielle og sjeldne naturverdier 1 form av godt utviklete eikelund-lågurtskog på lavere nivåer l hellin
gene, med ganske mange grove og halvgrove, temmelig gamle eiketrær og gamle grove hasselkratt. Området har også 
tilleggskvaliteter i form av svartorsumpskog (det mest interessante er den våte skogen helt i sør, men dette er bare et 
svært lite areal}, og furu-eik-blandingsskog oppe på ryggen (men denne skogen er ikke verken spesielt gammel eller rik, 
og representerer en ganske vanlig og vidt utbredt skogtype l ytre deler av Østfold}. 

Det er hittil ikke dokumentert spesielle/sjeldne arter. Potensialet for varmekjære arter særlig av mykorrhizasopp tilknyttet 
eik og hassel er imidlertid betydelig (inkludert rødlistearter), det samme gjelder til en viss grad også insekter tilknyttet gam
mel eik og vedlevende parasitt-sopper på eik. 

Området tilhører imidlertid ikke toppsjiktet av eikelunder i Norge eller Østfold (oversiktsartikkel Brandrud et al. 2009 beskri
ver 10 slike lokaliteter i Fredrikstad-distriktet). Området mangler svært gamle kjempe-eiker, slik de finnes bl.a. i Bjørnevå
gen-området på Kråkerøy og Gansrød i Torsnes, og her synes heller ikke å være den aller rikeste lågurtmarka slik den er 
utviklet på kalkrik skjellsand, som er dokumentert å ha det rikeste artsmangfoldet av det spesielle eikelund-elementet av 
mykorrhizasopp (Brandrud et al. 2009}. Det er arronderingsmessig uheldig at kun vestsiden av ryggen inngår i tilbudsom
rådel Inkludering av østsiden ville forbedret både avgrensning, økologisk spennvidde, og samlet naturverdi. 

Korpeknotten er i klassisk skogvemsammenheng arealmessig svært lite. Det har imidlertid spesielle og i norsk sammen
heng sjeldne kvaliteter som hittil nesten ikke er fanget opp i verneområder. Tross lite areal vurderes derfor området å 
oppfylle viktige mangler med skogvemet ganske godt Av generelle prioriteringer: {1} lavlandsskog (godt oppfylt}, (2) rike 
skogtyper {middels godt oppfylt), kanskje også (3) viktige forekomster av rødlistearter (må undersøkes i en god soppse
song). Av spesielt prioriterte skogtyper inngår ( 1) låg urt-eikeskog (godt oppfylt). 

Tross lite areal har området spesielle kvaliteteter knyttet til elkelund..Jågurtskog, en skogtype som er sjelden i Norge, og 
området vurderes derfor som regionalt verneverdig (**}. 

Tabell: Kriteri&r og verdisetting for kjerneområder og totalt for Korpeknotten. Ingen stjerner (O) betyr at verdien for kriteriet 
er fraværende/ ubetydelig. Strek (-) betyr ikke relevant. Se ellers kriterier for for verdisetting i metodekapittelet. 

Kjerneområde Urørt- Død ved Død Gamle Gamle Gamle Treelags- Top~> Vegeta- Rik- Arter Stør• Anon- Samlet 
het mengde ved bar- løv- edel- fordeling grafisk- spns- het reise denng verdt 

konbn. trær trer løiiii'IBr vanas)on vanaaJon 

1 Korpaknotten ** ** * * * ** *** ** *** *** ** - - ** 
Samlet ** ** * * ' * ** *** * *** *** ** • * ** vurdering 
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Korpeknotten (Fredrikstad, Østfold). 
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Bilder fra området Korpeknotten 

Korpeknotten-IMJn fra nordvest. Foto: Tom He/Uk Hofton Eikelund-skog. Foto; Tom He/Hk Hofton 

Gruve, gemle eiketrølr. Foto: Tom He/lilc Hofton v•t svartonJumpakog helt 1 slit'. Foto: Tom He/Ilk Hofton 



G.Hardeng 20.9.2012 Sandå- Henestangen, Råde og Våler: 
Utvidelse av område for frivillig vern på eiendom 96/1 i Våler 

Området grenser til et større areal som tidligere er avklart for frivillig sko gvem. 
Arealet ble befart 12.8.2012 av grunneier Sven O. Martinsen, som også er skogbrukssjefi 
Våler, og av Ottar Krohn l Geir Hardeng (Fylkesmannen i Østfold). 

Oppsummering 
Størrelse 
Arrondering 
Variasjon 

Moderat. Ca 600 daa Grenser til annet stort verneområde 
God. Hele V -grensen til V ansjø 
Moderat. K.nausskog l impedirilent, Lav -lyngfuruskog, 
blåbær- småbregne-granskog, gran - furusumpskog, svartorstrandskog 
- takrør l våtmark ·mot V ansjø, dels sandstrender her. 
5" småmyrer" l dels sumpskog, ingen større myrer. Småkupert. 

Rikhet l bonitet Moderat 
Store løvtrær Få store, bl.a. 4 eiker samlet bør fristilles 
Større osper Moderat, flere kloner ; dårlig rekruttering pga elg l rådyr. 
Kontinuitet i stående og liggende dødved: Liten 

Området vurderes totalt sett som et velegnet areal-supplement til Sandå-Henestangen, 
med et godt potensiale til å videreutvikle gammel naturskog i en ellers presset region i fylket, 
arealmessig sett. 

Tidligere registreringer 
I Biomangfoldplanen for Våler (Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavd., rapp. l, 2012), 
inngår 2 delområder i kommunens naturtypekartlegging: Lokalitet nr. 134, som et 
"uprioritert" område. Det største arealet omfatter lokalitet nr.657, som også er det største 
registrerte polygonet i planen, med "gammel barskog", vekt B (regionalt viktig). 
5 bestand i skogbruksplanen for eiendommen ligger innefor lok.nr. 657. 
I viltplan for Våler (Wergeland Krogh 1993) ligger resten av skogen som et "særs viktig 
viltområde". Delområdet er ut over dette ikke blitt spesielt inventert naturfaglig. 
Det er ikke foretatt MiS-registreringer. Det er ikke notert nøkkelbiotoper på 9611. 

Sandå-området ble undersøkt av NINA 23.5.1989 (NINA Oppdragsmelding nr.217, 1993), 
og utvidelser er kort omtalt i Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavd., rapport 3, 2011, s.25 a. 

Skoglige forhold 
Av 44 bestand som berører området, er 23 "gran" (G 11-23) og 18 "furu'' (F 8-14), 
samt 3 "bjørk". Av gran er G l 7 mest tallrik (9 bestand); av furu F 11 (9 bestand). 

Løvandelen er betydelig, med ca 10% av stående kubikk-masse, hvorav 3% osp. 

Hogstklassekartet gir et noe feilaktig inntrykk, idet dataene er fra 1998. 
4 bestand (nr.9,12, 38, 43) er i h.kl. 2 pr. 2012. I taktsåret 1998 var hoveddelen av bonitet 17, 
som ble satt i h.kl. 2, på grensen til h.k1.3. Dette er i dag virkesrike bestand uten ungskogpreg 
(bestand 6, 7, 22, 28, 37, 44, 47). 

Den inngår en god del grov, gammel bjørk (3 bestand B 17-20), svartor (mot Vansjø og langs 
bekk ved Sandå) og en del større osp. Lind og hassel bl.a. i lisiden mot Vansjø, ellers ble 
spisslønn sett. V ed grensebekk i NV er det en del blokkmark, ellers noen bergvegger. 



På furumark er det stedvis bra andel med gammel gran, som på sikt også vil utvikle mer 
stående dødved. 2-3 granbestand har alder antatt 120-140 år. Det inngår mindre partier med 
grov gran. 

Pi virkning 
Det var drift på eiendommen på 1970 og -80 tallet. Det er ikke hogd her på ca 25 år, 
unntatt 2-3 daa inntil naboeiendom 97/14. Det ble gjort noe tynning i et bjørkebestand i 1991. 

N . og S. Sandå var tidligere 2 gårdsbruk nær Vansjø SV i området. S. Sandå tilhører 
naboeiendommen, er under sterk gjenvekst, med dels nedraste bygninger. Deler av tidligere 
N. Sandå som iS grenser til bekk Ø-V, eies i dag av l. Fredrikstad speidergruppe og brukes 
aktivt, dels stekrt "forparket", med ny bygning og uthus. Eiendommen (g.nr./bnr. 96/4) er på 
ca 15 daa omfattes ikke av vernesaken. 

Områdene rundt Sandå bærersterkt preg av tidligere kulturmark og nå rik granmark på lere, 
en "skogtype" (G 23, bestand 18, plantet) som ikke ellers finnes i Sandå-Henestangen
forslaget. 

-Ingen kraft- eller e.linjer. 
-Planting med hartzgran ble ikke sett, men noen områder er granplantet. 
-Et par små gamle kvarts-skerp ble sett. 
-Flere steder gamle grøfter under "gjenvekst", særlig mellom Sandå og Vansjø; ellers noen få 
myrgrøfter. 
-En snuplass helt i NØ tas med i verneområdet, for å unngå et meget lite areal på 96/1, 
som her ellers ville bli liggende utenfor reservatet. 
-Gammel kjerrevei fra snuplass l enden på skogbilvei helt i NØ - til Sandå, skal opprettholdes 
som en merket sti. 

Friluftsliv 
Det er bra at Sandå nå blir liggende inne i verneområdet, istedenfor i utkanten som var tilfellet 
før areal-supplementet på 96/1. - 'V ansjø Villmark" het et prosjekt avsluttet i 20 l O, 
rettet mot friluftsliv og naturbasert turisme i Vansjø. Vansjø Ø med større øyer var foreslått 
som landskapsvemormåde allerede i 1973 (Friluftsplan for Østfold). "Villmarkspreget" i 
denne etter hvert mer "urbane" del av Østfold vil i sterkere grad kunne bevares, dersom et 
størst mulig natursko gareal sikres. 



Naturtypekartlegging i østre del av planområdet for Danserfjella vindkraftverk 

lt~t'1\ l="rost~cl ~013 
Bakgrunn: 

l forbindelse med utarbeidelse av konsesjonssøknad og konsekvensutredning for Danserfjella 

vind kraftverk, ble det i 2012 foretatt naturtypeundersøkelser i det daværende 13km2 store 

planområdet. (Dag Holtan 26.09.2012} 

Foreliggende rapport gjelder et tilgrensende tilleggsområde på Skm2
, øst for det opprinnelige 

planområdet, undersøkt i perioden 26.06.-08.07.2013 av Bjørn Frostad. 

Geografisk plassering og naturgrunnlag: 

Området ligger nord i Sarpsborg kommune, omlag 20km fra kysten, og grenser til Våler kommune i 

nord. Terrenget er kupert, med en høydevariasjon på ca. 100m (120-216m.o.h.). Lokaliteten ligger i 

boreonemoral vegetasjonssone, men har likevel et klart sørborealt preg, og befinner seg i svakt 

oseanlsk seksjon (01). Berggrunnen består overveiende av granat-muskovittgneis, delt av et smalt 

sørøst-/nordvestgående belte av granittisk til tonalittisk biolittgneis, samt et innslag av 

gabbro/amfibolitt i sør. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/ 

Område beskrivelse og artsmangfold: 

Barskogsk!edd område, ispedd noe ferskvann og fattig våtmark/myr. Vegetasjonsmessig er 

bærlyngskog dominerende. Blåbærfuruskog er fremherskende, men innslag av gran, og nærmest 

homogen granskog finnes i de mer fuktige og skyggefulle partiene. l disse partiene er blåbær og 

småbregnevegetasjon vanlig. Lavskog og røsslyng-blokkebærskog forekommer stedvis i tørre og 

grunnlendte partier. Bjørk, hengebjørk, osp, rogn og einer forekommer jevnt over. Svartor finnes i 

enke!te fuktige drag, og noe eik finnes spredt. a par forekomster av ung lind ble også registrert. 

aartredimensjoner over 40cm i brysthøydediameter forekommer, men heller sjeldent. Skogen er 

dårlig til brukbart sjiktet. Både liggende og stående død ved forekommer spredt, enkelte steder med 

relativt høye konsentrasjoner, men i all hovedsak dreier det seg om stokker av mindre dimensjoner 

med lavt kontinuitetspotensial. Karplantefloraen er lite variert i de tørre partiene. Enkelte 

forekomster av liljekonvall ble funnet i halvåpne skråninger. l de fuktige skogpartiene, samt på 

myrene, finnes gjerne hengeving, myrfiol, stjernestarr, gråstarr, flaskestarr, bukkeblad, molte, 

tranebær, torvmyrull, skrubbær, takrør og pors i moderate til rikelige mengder. Noen av myrene har 

også gode bestander av rome. Smalsoldogg og rundsoldogg forekommer enkelte steder, og en liten 

konsentrasjon av flekkmarihånd ble funnet på en av myrene. Hengeaks og hvitbladtistel ble også 

registrert nordvest i området. Sammenhengende mosedekke av torvmoser, bjørnemoser og 

sigdmoser samt noe etasjemose erstatter bærlyngdekket i enkelte skyggefulle partier, særlig der gran 

er dominerende. 

Påvirkning: 

Deler av området er tydelig driftspåvirket, med flere granplantefelt (hovedsaklig i nord), flere grøfter, 

samt en mellomstor hogstflate i sør. Dog fremstår størstedelen av området som upåvirket i senere 

tid . En skogsbilvei og en traktorvei er anlagt. Vinterstid brukes disse veiene som skiløyper, og langs 



skogsbilveien er det anlagt lysløype. Forsvaret har også noen installasjoner på toppen og vestsiden av 

Gastgiveren. 

Rødlistearter tidligere funnet i og like-ved området: (Artskart) 

Hagtornsommerfugl Aporia crataegi (VU) 

Gubbeskjegg Alectoria sarmentosa (NT) 

Trelerke Lul/ula arborea (NT) 

Kløverblåvinge Glaucopsyche alexis (NT) 

20 ind., Harahjelen 15.06.1997. RFR 

Funnet på to trær, Gastgiveren 15.08.1999. BPL 

Like på nordsiden av Kjerringa 21.07.1996. PBU 

Like på nordsiden av Kjerringa Flere ganger siden 

1998- sist 09.06.2008. ESØ, RBE, CST. 

Observatører: RFR Roar Frølandshagen, BPL Bjørn Petter Løfal/, PBU Per Buertange, ESØ Eivind 

Sørnes, RBE Roald Bengtson, CST Christian Steel. 

Naturtypelokaliteter l østre del av planomrAdet for Danserfjella vindkraftverk 

En lokalitet av spesiell interesse ble avgrenset i den aktuelle delen av p/anomr6det. 

1. Tjennåsen-Tjueåsen Vest 

Kommune: Sarpsborg 

UTM (Sentral): 

32V 615980Ø 6584181N 

Areal (Ca.): 110daa 

Dato feltregistrering: 

28.06. og 30.07.2013. 

Registrant: Bjørn Frostad 

Innledning: 

Naturtype: Gammel barskog 

Utforming: Gammel granskog, 

Gammel furuskog 

Verdi: B 

Høydelag: 120-140 m.o.h. 

Vegetasjonssone: BN 

Undersøkt av Bjørn Frostad 26.06.2013. Tilleggsundersøkelser av sopp-, lav- og moseflora gjort 

30.07.2013, med assistanse fra Torbjørn Høitomt og Siri Lie Olsen. 

Lokalisering 01 naturgrunnlag: 

lokaliteten Tjennåsen-Tjueåsen vest ligger i boreonemoral vegetasjonssone, men har likevel et klart 

sørborealt preg, og befinner seg i svakt oseanisk seksjon {01). Berggrunnen består av 

gabbro/amfibolitt i sør, granat-muskovittgneis i mellompartiet, og granittisk til tonalittisk biolittgneis 

lengst nord. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/ 

Naturtyper, utforminger og vegetasjon: 

Avgrensningen gjelder naturtypen gammel barskog med en mosaikk mellom utformingene gammel 

granskog (50%) og gammel furuskog (50%). Hovedsaklig eldre barblandingsskog i en vestvendt 

skråning med flate partier innimellom. Noe knausskog og blokkmark forekommer, samt 

sumppregede forhold i enkelte forsenkninger. Furudominans med innslag av bjørk og osp lengst i sør, 

med en gradvis fortetning av gran mot nord. Osp med brysthøydediameter på opp mot 70cm finnes. 

Feltsjiktet domineres av bærlyngskog med hovedvekt av blåbær, erstattet av !avdekke i tørrere 



partier. Stedvis godt om død ved - mest liggende, og stort sett av gran, men overveiende av mindre 

dimensjoner og i tidlige nedbrytningsstadier. Skogen er middels til godt sjiktet. 

Artsmangfold: 

Det er påvist et artsmangfold omtrent som man kan forvente i denne delen av Østfold. Relativt 

humide forhold gir gode vilkår for en rekke suboseaniske arter; gammelgranlav Lecanactis abietina 

finnes på mange trær, og arter som blå mose Leucobryum glaucum, larvemose Nowellia curvifo/ia, 

kystjamnemose Plagiothecium undulatum og kystkransmose Rhytidiadelphus loreus er representert i 

bunnsjiktet. Innslag av liljekonvall Convallaria majalis og kne rot Goodyera repens ble registrert flere 

steder. Rødlisteørtene svartsonekjuke Phellinus nigrolimitatus (NT}, og klengekjuke Skeletocutis 

brevisporø (VU} ble påvist- sistnevnte er ikke tidligere registrert i Østfold (Artskart 2013). Tretåspett 

Picoides tridacty/us ble påvist hekkende like nord for lokaliteten, og flere hakkemerker etter arten ble 

funnet innenfor lokalitetsavgrensningen. Mår Martes martes ble observert lengst syd. 

Bruk, tilstand og påvirkning: 

Overveiende eldre barskog med spor av tidligere plukkhogst. Et lite strekk med yngre skog i den 

nordlige delen bærer preg av hogst fra nyere dato. Ingen større tekniske inngrep registrert. 

Verdivurdering: 

Eldre barblandingsskog med innslag av osp i en region med lite verdifull gammelskog. Skogen er godt 

sjiktet og det finnes stedvis en del dødved i ulike stadier. Lokaliteten har et godt potensial for videre 

kvalitetsutvikling. To rødlistearter er påvist, hvorav en sårbar art som trolig er ny for Østfold. 

Lokaliteten vurderes derfor som viktig (B-verdi) . 
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Kart over tilleggsområdet, med omtrentlig avgrensning av naturtype lokalitet 1 (rød markering). 



Elcsemplar pl lokalitetens dødvedforekomster. 



Fugleregistreringer i østre del av planområdet for Danserfjella vind kraftverk 
~~m Ft-o~.fA~ "10t3 

Bakgrunn og metode: 

l forbindelse med utarbeidelse av konsesjonssøknad og konsekvensutredning for Danserfjella 

vindkraftverk, ble det utført en taksering av fuglefaunaen i et 13km2 stort område i første halvdel av 

juni 2012. 

Foreliggende rapport gjelder et tilgrensende tilleggsområde på 5km2
, øst for det opprinnelige 

planområdet. 

Oppdraget ble gitt undertegnede i siste halvdel av juni, og gjennomført l perioden 26.06.-Q8.07.2013. 

Området ble delt opp i fire deler, hvor hver del ble besøkt to ganger i løpet av perioden. Ett besøk fra 

tiålig morgen og ett besøk om ettermiddagen i hver del. l tillegg ble det foretatt en nattlig befaring 

gjennom hele området med hensikt å registrere spillende nattravn. 

Været under registreringene var preget av relativt sterk varme og lettskyet/skyfri himmel. Dager med 

mye vind og nedbør ble unngått. 

Områdebeskrivelse: 

Området ligger nordvest i Sarpsborg kommune, omlag 20km fra kysten, og grenser til Våler 

kommune i ~ord. Terrenget er kupert, med en høydevariasjon på ca. 100m (120-216m.o.h.) 

Tresjiktet består for det meste av barskog av ulik alder, hvorav furu er mest utbredt. En del tette 

granplantninger finnes nord i området, mens en mellomstor hogstflate finnes i sør. En del bjørk og 

osp, samt enkelte andre løvtrær er å finne i de lavereliggende delene, men sammenhengende 

løvskog mangler. Ellers finnes noen mindre myrer samt ett tjern. 

Ornitologiske verdier: 

De vanligste artene var: bok/in~ treplplerlce, rødstrupe og måltrost. 

Mindre vanlige arter med påfallende gode bestander var: rugde, nattrøvn (VU), storfugl og rØdstjert. 

Andre interessante funn var: en territorlell fiskeørn {NT}, en hønsehauk (NT), et tranepar, hekking av 

tretåspett, hekking av tornskate (NT}, samt en trelerke (NT}. 

Lokalisering av rødlistede og regionalt interessante fuglearter i området: 

Art 

Fiskeørn (NT) 

Hønsehauk (NT) 

Trane- par 

Tretåspett- reir med unger 

Trelerke (NT) 

Tornskate (NT) 

Nattravn (VU) 

UTM-Euref89 Sone 32V 

0615573-Ø, 6584449-N (Figur 1). 

0615505-Ø, 6584626-N (Figur 1}. 

0615556-Ø, 6584348-N (Figur l). 

0615562-Ø, 6585403-N {Figur l). 

0618711-Ø, 6584331-N (Figur 1). 

0617029-Ø, 6583537-N (Figur 1). 

Omtrentlig lokalisering avmerket på kart (Figur 2). 
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Artsliste med forekomstvurdering: 

(Både antall individer og forekomst i forhold til "normal" revirtetthet ligger til grunn for vurderingen). 

Art Forekomst Status Kommentar 

Tallrik Middels Fåtallig 
(rødllste) 

Fiskeørn X NT Lydytrende individ sirklet lavt over 
søndre del av Store Grisemyr. Også hørt 
like vest for samme lokalitet ved 2. 
besøk. 

Hønsehauk X NT Kråker mobbet en hannfugl ved Store 
Grisemyr. 

Storfugl X Flere Individer skremt opp rundt alle de 
høyeste furu kollene. Flest på Tjuetåsen 
(6 ind.) 

Trane X Et par skremt opp ved Store Grisemyr. 

Skogsnipe X Varslende individer på Store Grisemyr og 
på hogstflate like nord for Harehjellhytta. 

Rugde X Minst 8 revir spredt rundt i området. 

Rlngdue X Jevnlig observert i hele området. 

Gjøk X To individer hørt helt vest i området. 

Nattravn X vu Tett med revirhevdende hanner l hele 
området. En nattlig lytterunde, som l all 
hovedsak ble foretatt fra veiene, ga hele 
13 spillende hanner. 

Tårnseiler X NT Noen overflygende individer. 

Tretåspett X Reir med tiggende unger funnet mellom 
Vesle Grisemyr og Vasstvettjernet. Begge 
foreldre matet hyppig. 

Flaggspett X Hørt/sett jevnlig over hele området. 

Svartspett X Ett individ sett. En del merker og noen 
reirhull etter arten i området. 

Trelerke X NT Ett individ skremt opp helt øst i området. 

Treplplerke X Hørt/sett jevnlig/hyppig over hele 
området. 

Jernspurv X Noen få Individer hørt/sett. 

Gjerdesmett X Spredt over hele området. 

Rødstrupe X Spredt over hele området 

Rødstjert X Hørt/sett jevnlig over hele området. 
Nylig utfløyne unger observert ved flere 
anledninger. 

Svarttrost X Spredt over hele området. 

Måltrost X Spredt over hele området. 

Du et rost X Syngende flere steder. 

Rødvingetrost X Noen få individer registrert. 
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Art Forekomst Status Kommentar 

Tallrik Middels Fåtallig 
(rødllste) 

Hagesanger X Syngende et par steder. 

Munk X Syngende noen få steder. 

Løvsanger X Syngende flere steder. 

Fuglekonge X Syngende flere steder. 

G råfl u esnapper X Noen få individer registrert. 

Gran meis X Spredt over hele området. 

Toppmeis X Spredt over hele området. 

Svartmeis X Spredt over hele området. 

Blåmeis X Noen få individer registrert. 

Kjøttmeis X Spredt over hele området. 

Spettmeis X Noen få individer registrert. 

Tre kryper X Noen få Individer registrert. 

Tornskate X NT En hann med mat tillokkende unge 
registrert på hogstflate. 

Nøtteskrike X Spredt over hele området. 

Kråke X Kun observert ved Store Grisemyr. 

Ravn X To overflygende individer ved Tjen nå sen. 

Bokfink X Spredt over hele området. 

Grønnsisik X Spredt over hele området. 

Dompap X Hørt et par steder. 

Gran korsnebb X Overflygende små flokker her og der. 

Gulspurv X To syngende hanner. 

Konklusjon: 

Med sin uvanlig høye tetthet av nattravn, samt tilsynelatende gode storfugl bestand, må lokalitetens 

naturskogspregede furukoller, ornitologisk sett, sies å være av regionalt høy verdi. Observasjonen av 

trelerke i egnet hekkebiotop styrker denne vurderingen ytterligere. Ellers er myrdragsstrekningen 

Vasstvettjem/Agnalttjern-Tjennetjernet, med tilhørende naturskogsbelte langs øst, spesielt 

interessant, med observasjoner av fiskeørn, hønsehauk og trane, samt hekkefunn av tretåspett. 

Det finnes et potensial for både spurveugle og perleugle, samt en viss forekomst av trelerke i flere 

deler av området, men, som Anders Mæland påpeker l sitt notat fra takseringen i 2012, måtte det 

vært utført undersøkelser tidligere om våren for å fange opp disse artenes eventuelle forekomst. 

Stedets ornitologiske kvaliteter vil utvilsomt forringes betraktelig ved en etablering av vind kraftverk i 

området. 

Fredrikstad 11.07.2013 

Bjørn Frostad 





Danserfjella '1-fhi • RciclQ-Vål~r 
ID Naturbase.: 
Hoved naturtype: 
Naturtype: 
Utforming: 
Verdi: 
Mulige trusler: 
Undersøkt/kilder: 
Sted kvalitet: 

Områdebeskrivelse 

Ny 
Skog 
FOS Gammel barskog 
F0801 Gammel granskog/F0802 Gammel furuskog 
C (lokalt viktig} 
Fysiske inngrep 
16.09.2012, DH 
Dårlig (< 100 m) 

Innledning: Omtalen er skrevet av Dag Holtan 26.09.2012, basert på eget feltarbeid 16.09.2012. 
Bakgrunnen er planer om en vindmøllepark i området. Ved Hauklia i nord et det tidligere utfigurert 
en naturtypelokalitet, trolig myr, som ligger så vidt utenfor avgrensningen. Lokaliteten ligger dels i 
Råde (sør} og dels i Våler kommuner (nord}. 

Geografisk plassering og naturgrunnlag: Danserfjella ligger øst for Vannsjø, ca. 6 km nord for 
Missingmyr. Avgrensningen gjelder en middels stor til stor skogteig som strekker seg om lag fra 
Gillingsrød videre nordover omtrent til Hauklia, og er nokså grov. Området ligger i boreonemoral 
vegetasjonssone (BN), likevel med et klart sørborealt preg, og i svakt oseanisk seksjon (01). 
Berggrunnen i området er gjennomgående næringsfattig, med granitter i vest og ellers for det meste 
anortositt, med potensielt mer næringsrike/lettløselige glimmerskifere/glimmergneiser i nord 
(http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/). Løsmassene ser ut til å ha en delleirholdig materiale, og preges 
oftest av et tynt dekke utenom de/arealene med torv. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området føres til gammel barskog, med utformingene 
FOSOl gammel granskog og F0802 gammel furuskog, men har ogsa noe ferskvann og fattig 
våtmark/myr. Vegetasjonsmessig er lavfuruskog og røsslyng-blokkebærskog på tørre åsrygger mest 
utbredt, med innslag av bærlyngskog, blåbærskog og sjelden småbregneskog i friskere partier og 
fattig furumyrskog eller gransumpskog i fuktdrog. Viktige treslag er først og fremst furu og gran, med 
innslag av bjørk, hengebjørk, osp og rogn, dessuten spredte eiketrær. Dimensjoner for furu og gran 
når i sjeldne tilfeller opp i ca. 50 cm i brysthøydediameter, jevnt over ligger dimensjonene på 30-40 
cm (det samme gjelder for osp og hengebjørk). Ellers forekommer både liggende og stående død 
spredt, med forholdsvis liten spredning i ulike dimensjoner og nedbrytningsstadier. Det er altså svært 
langt fra kontinuitet for dødvedelementet. 

Artsmangfold: Karplantefloraen er jevnt over fattig, typisk med arter som blokkebær, blåbær, 
blåknapp, blåtopp, bråtestarr, fugletelg, hengeving, pors, røsslyng, stjernestarr og tyttebær, noe som 
gjenspeiler de meget magre forholdene generelt. Potensielt bør her kunne finnes enkelte rødlistede 
sopper, særlig på død barved, og i nærheten er her tidligere funnet svartsonekjuke (NT} og taigakjuke 
(VU)(jf. http://nhm2.uio.no/botanisk/sopp/). Det er ikke kjent rødlistede moser fra lokaliteten, men 
grønnsko (VU) kan teoretisk tenkes å dukke opp på fuktige granlæger i småbregnegranskog (dersom 
slike finnes)(jf. http://nhm2.uio.no/botanisk!mosen . Gubbeskjegg (NT) bør kunne finnes (ble funnet i 
en tilgrensende lokalitet mot øst i 2012), mens de andre rødlistede /avartene med forekomster i 
barskogsmiljøer som er kjent fra de tre kommunene neppe har relevante leveområde innenfor 
lokaliteten (gråsotbeger, huldrestry, tråd ragg og ulvelav)(jf. http:Unhm2.uio.no/lav/web/index.html). 
På bakken dominerer trivialarter som grå og lys reinlav, med mer spredte forekomster av kvitkrull. 
Etter Artskart (http:ljartskart.artsdatabanken.no/) ser man at trelerke (NT) og nattravn (VU) er 
observert i eller inntil området, dessuten også musvåk, spurveugle, storfugl og svartspett mfl. For 
vepsevåk (EN) er det enkelte observasjoner på nordsiden av lokaliteten. 



Art Forekomst Status Kommentar 

l Tallrik Middels Fåtallig 
(rød liste) 

Hagesanger X Syngende et par steder. l 
Munk X Syngende noen få steder. l 
Løvsanger X Syngende flere steder. l 
Fuglekonge X Syngende flere steder. l 
Gråfluesnapper X Noen få individer re~istrert. 
Granmeis X l 

Spredt over hele '}mrådet. 

Toppmeis X Spredt over hel/området. 

Svartmeis X Spredt over h'le området. 
' 

i Blåmeis l X Noen få irydivider registrert. 

Kjøttmeis X l l 
Spredtpver hele området. 

Spettmeis X NoeJltå individer registrert. 

Trekryper X N~n få individer registrert. 
l 

1 Tornskate X NT , En hann med mat tillokkende unge 

l registrert på hogstflate. 

Nøtteskrike X l Spredt over hele området. 

' Kråke X l Kun observert ved Store Grisemyr. 

Ravn l X l To overflygende individer ved Tjennåsen. 

Bokfink X l Spredt over hele området. 

Grønnsisik X Spredt over hele området. 

Dompap X / Hørt et par steder. 

Gran korsnebb X l Overflygende småflokker her og der. 

Gulspurv X To syngende hanner. 

Konklusjon: l 
Med sin uvanlig høye tetthet av nattravn, samt tilsynelatende gode storfuglbestand, må lokalitetens 

natursl<ogspregede furukoller, ornitologisk sett, sies å være av regionalt høy verdi. Observasjonen av 

trelerke i egnet hekkebiotop styrker denne vurderingen ytterligere. Ellers er myrdragsstrekningen 

Vasstvettjern/Agnalttjern-Tjenl etjernet, med tilhørende naturskogsbelte langs øst, spesielt 

interessant, med observasjof{r av fiskeørn, t\ønsehauk og trane, samt hekkefunn av tretåspett. 

Det finnes et potensial for bade spurveugle og perleugle, samt en viss forekomst av tre lerke i flere 

deler av området, men, sdm Anders Mæland påpeker i sitt notat fra takseringen i 2012, måtte det 

vært utført undersøkels/r tidligere om våren for å fange opp disse artenes eventuelle forekomst. 

Stedets ornitologiske k' aliteter vil utvilsomt forringes betraktelig ved en etablering av vind kraftverk l 

området. 

Fredrikstad 11.07.2013 

~jørn Frostad 



Bruk, tilstand og pllvirkning: Selv om store deler av lokaliteten framstår som nokså upåvirket av hogst 
i nyere tid (særlig knausene, som ikke har mye volum av hogstmodne trær) er her driftsveger og 
hogstflater i eller inntil området på alle kanter. 

Fremmede arter: Ingen påvist. 

Hensyn og skjøtsel: Det beste for de biologiske verdiene er om området ikke utsettes for fysiske 
inngrep, og moderne skogsdrift og vegbygging må trekkes fram som typiske tiltak som vil påvirke 
naturverdiene/økosystemet negativt. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten utgjør for så vidt en lokalt viktig til viktig del av et større, dels 
intakt skog- og myrlandskap i områdene rundt Danserfjella i kommunene Råde, Sarpsborg og Våler, 
hvor fattige furuskogstyper/barblandingsskog har et lokalt/regionalt kjerneområde. 

Grunngivelse for verdivurdering: Lokaliteten ~r verdi C (lokalt viktig) fordi den tross en del areal med 
eldre furublandingsskog er svært fattig, med et antatt lavt potensial for funn av eksempelvis 
rødlistede vekster. Dødvedaspektet er også meget dårlig utviklet. 
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Sammendrag 
Et areal på om lag 2-3 km? er registrert m.h.t verneverdier. Arealet ligger på en eiendom i Sarpsborg 
kommune tilhørende Statskog og grenser mot V al brekke landskapsvernområde. Området ligger i 
boreonemoral vegetasjonssone og i svakt oseanisk vegetasjonsseksjon. Et areal på om lag 150 da er 
avgrenset som lokalt verneverdig. Det undersøkte området består i hovedsak av nordvestvendte lisider 
avgrenset av skogsbilvei og landskapsvernområdet i nedkant samt deler av et tilhørende flatt platå øst 
for lisidene. Berggrunnen består av gneis. Løsmassene består i hovedsak av bart fjell og deler av de 
nedre deler består av tynne lag med havavsetninger. Blåbærgranskog er dominerende vegetasjonstype 
og gran er klart dominerende treslag i området. Furu kommer først inn i øvre deler og dominerer kun 
på topp-platået. Bjørk vokser fåtallig og spredt, og osp ble sett bare et par steder. Litt selje vokser langs 
veikanten. I underkant av en høy bergvegg ble det sett fire lindestammer fra en lindeklone. 
Landskapsvernområdet som i sin helhet ligger på marine avsetninger virker å ha en mer variert 
treslagssammensetning og høyere innslag av løvtrær enn registreringsområdet. Skoglltrukturen og 
påvirkningsgraden er homogen. Den økologiske variasjonen i området vurderes isolert sett som liten. 
Om man tar verneområdene og utvidelsesområdene med i betraktningen, har området samlet sett stor 
økologisk variasjon ved at lange lengdeavsnitt er med, og ved at variasjon i fattig-rik og tørr-fuktig 
gradienten er stor. Granskogen i nedre deler av området består av halvgammel plukkhogd skog som 
trolig ikke har vært plantet, selv om dette er noe usikkert da skogen gjennomgående er noe ensjiktet og 
ensaldret. Skog har i liten grad produsert død ved og er i hovedsak i god høydevekst og skogen er 
gjennomgående ikke eldre enn 80-100 år. Skogen er nokså grovvokst og har potensial til å oppnå 
temmelig grove dimensjoner og store høyder når den når sitt maksimale potensial. Få interessante arter 
er dokumentert og mangfoldet av vedboende sopp og lav virker å være fattig. Det er i de nedre deler et 
visst potensial for interessante bakkeboende sopp og karplanter. Området er lavtliggende og sett i 
sammenheng med tilliggende naturskogsområder har området trolig verdi for fuglearter knyttet til eldre 
produktiv skog. Det kan for eksempel tenkes at hønsehauk kan bruke området. M.h.t. prioriterte 
mangler ved skogvernet i Norge oppfyller området den generelle mangelen "gjenværentk, forholdsvis 
intakte områder av skog i boreonemoral sone" selv om arealet er lite. Det wrderes at det tilbudte 
arealet isolert har lokale naturverdier/er lokalt verneverdig •, men at det sammen med tilliggende 
områder har klare regionale naturverdier/er regionalt verneverdig. Området bør derfor vernes som en 
del av et nytt større verneområde hvor også landskapsvernområdet bør skifte status til naturreservat. 

Feltarbeid 
Tidspunkt, værets betydniDg og dekningsgrad 

Området ble registrert 3. november under gode registreringsforhold. Tidspunktet var for sent for 
registrering av de fleste karplanter og bakkeboende sopp. Mesteparten av området består av fattige 
vegetasjonstyper på fattig berggrunn, mens mindre deler består av noe rikere vegetasjonstyper. Det kan 
bety at det kan forekomme enkelte interessante arter i de nedre deler som ikke er registrert, uten at 
dette anses som kritisk for korrekt verdisetting av området. 

Beliggenhet 
Området ligger om lag 4 km nordøst for E6 og ligger om lag mellom 25-132 m.o.h. 
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Utvelgelse og undersøkelsesområde 
Et areal på om lag 2-3 km2 er registrert m.h .t verneverdier. Arealet ligger på en eiendom i Sarpsborg 
kommune tilhørende Statskog og grenser mot Valbrekke landskapsvernområde. Et areal på om lag 150 
da er avgrenset som verneverdig og det er dette arealet som beskrives. Utenfor dette er det ikke funnet 
naturtypelokaliteter og dette arealet er ikke funnet verneverdig. Innenfor Statskogs teig nord for 
vassdraget er det registrert og beskrevet en naturtypelokalitet. Denne er bes.lcrevet i vedlegg 2. Denne 
teigen er ikke funnet verneverdig men naturtypelokaliteten innehar viktige naturverdier. 

Tidligere undersøkelser og eksisterende kunnskap 
Det ligger ingen funn fra området på Artskart (www.artsdatabanken.no). Det er ingen tidligere 
registrerte naturtypelokaliteter i området (www.naturbase.no). Det finnes tilgrensende 
naturtypelokaliteter men disse består ikke av skogverdier. Bi o fokus registrerte i 2008 to separate 
områder som grenser henholdsvis til landskapsvernområdet (og undersøkelsesområdet) og mot 
naturreservatet (nord for elva). Landskapsvernområdet er ikke undersøkt, men dette består (i all 
hovedsak) av eldre granskog og bør høyst trolig i sin helhet skifte status til naturreservat slik at hogst 
blir forbudt. Området Biofokus undersøkte ble verdisatt som regionalt verneverdi. En liten del av 
Biofokus sitt område ligger på sørsiden av veien og grenser også til landskapsvernområdet. 

Naturgrunnlag 
Landskap og topografi 
Det undersøkte området består i hovedsak av nordvestvendte lisider avgrenset av skogsbilvei og 
landskapsvernområdet i nedkant samt deler av det tilhørende flatt platå øst for lisidene. De nordvendte 
Iisidene har et høydeintervall på hundre meter og har varierende bratthet og enkelte steder er det 
mindre men bratte avsatser. Et par tre steder er det små tverrgående daler som utvider seg nedover 
særlig når de møter marine løsmasser. Lisiden fortsetter videre gjennom landskapsvernområdet ned til 
Ågårdselva. I deler av de øvre Iisidene er det enkelte større bergvegger samt noe virkelig grove 
steinblokker som skaper en grunnlag for viss økologisk variasjon i liavsnittet. 

Geologi 
Berggrunnen består av gneis (www.ngu.no). Løsmassene består i hovedsak av bart fjell og deler av de 
nedre deler består av tynne lag med havavsetninger. 

V egetasjonsgeografi 
Området ligger i boreonemoral vegetasjonssone (BN) og i svakt oseanisk vegetasjonsseksjon (01) 
(Moen 1998). 
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Figur 113. Fra øvm deler av l/sidene. Utvidelses arealet for naturreservatet nord for elva ses. 

Vegetasjon, flora, treslag 
Blåbærgranskog er dominerende vegetasjonstype og dominerer det aller meste av liavsnittet. Ovenfor 
denne, på overgang mot de fattige kollene med dominans av røsslyng-blokkebærfuruskog, kommer det 
inn et mindre belte med bærlyngfuruskog. Aller nederst på de marine avsetningene vokser en moserik 
og tilsynelatende artsfattig utforming av Iågurtgranskog som er sterkt innblandet med arter fra 
blåbærgranskog som f.eks. gaukesyre og blåbær. Det var for sent på året til registrering av de fleste 
karplanter som var råtnet ned, men skogburkne og slc::ogfiol ble sett. Gran er klart dominerende treslag i 
området. Furu kommer først inn i øvre deler og dominerer kun på topp-platået. Bjørk vokser fåtallig og 
spredt, og osp ble sett bare et par steder. Litt selje vokser langs veikanten. I underkant av en høy 
bergvegg ble det sett fire lindestammer fra samme lindeklone. Landskapsvernområdet som i sin helhet 
ligger på marine avsetninger virker å ha en mer variert treslagssammensetning og høyere innslag av 
løvtrær enn registreringsområdet. Til sammen dekker disse to områdene et langt lengdeavsnitt med 
nokså stor økologisk variasjon i vegetasjonsgradienten. 
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Figur 114. Bærlyngfuruskog l overgsngen menom blåbærgranskogen og røssfyng-btokkebærsXogen ovenfor. 
ni høyre, blåbærgranskag fra hoveddelen av l/avsnittet. 

Figur 115. Fire lindestammer under ei bergrot. Trolig fra samme lindeklone. 

Skogstruktur og påvirkning 
Granskogen i området består av halvgammel plukkhogd skog som trolig ikke har vært plantet, selv om 
dette er noe usikkert da skogen gjennomgående er noe ensjiktet og ensaldret. I nordre deler er skogen 
mer flersjikta pga mye grov blokkmark. Dette er typisk skog i optimalfase, dvs. skog som er i liten 
grad har produsert død ved og som i hovedsak er i god høydevekst og hvor skogen gjennomgående 
ikke er eldre enn 80-100 år. Gammelgranlav ble funnet, og dette er en art som normalt vokser på trær 
som er noe eldre enn vanlig hogstmoden alder, noe som kan tyde på at det kan finnes enkelttrær som er 
eldre enn 100 år. Skogen er nokså grovvokst og har potensial til å oppnå temmelig grove dimensjoner 
og store høyder når den når sitt maksimale potensial. Herskende trær ligger ofte på 30-50 cm i 
brysthøydediameter (bhd) og et fåtall trær er grovere enn dette. Furutrærne har mindre dimensjoner og 
ligger jevnt på 20-30 cm i bhd. Furutrærne virker ikke å være noe eldre elUl granskogen, og mangler 
typiske kjelUletegn som gamle trær har. Lindetrærne ligger på l 0-30 cm i bhd. 
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Figur 116. Bd/8 ffersjikta blabærgranskog med mye grov blokkmark i nordrø deler av området (øverst tlf venstrø). 
Havavs91ningene er aktive, og et par steder hadde det r begynnende ravinedaler glltt mindre ras innenfor 
landskapsvemomrldet (øverst til høyre). Et felt med yngre-halvgammel kanskje planta granskog på marine 
avsetninger i nedrø deler av li avsnittet. 

Økologisk variasjon 
Områdets areal er lite, og det er dermed for tilleggsarealet isolert sett. noe begrensede muligheter for 
stor økologisk variasjon. Dette blir klart bedre om man tar landskapsvernområdet med i betraktning og 
særlig om også naturreservatet med utvidelsesforslag tas med i vurderingen. Den nordvendte lisiden 
innenfor det registrerte arealet har et visst høydespenn, men variasjonen i vegetasjonstyper og rikhet er 
likevel nokså liten selv om det i nedre deler kommer inn noe rikere typer. Variasjonen i eksposisjon er 
liten men igjen klart bedre om resten av de interessante områdene tas med i vurderingen. 
Skogstrukturen og påvirkningsgraden er homogen. Den økologiske variasjonen i området vurderes 
isolert sett som liten, men om man tar verneområdene og utvidelsesområdene med i betraktningen, har 
området samlet sett stor økologisk variasjon ved at lange lengdeavsnitt er med, og ved at variasjon i 
fattig-rik og tørr-fuktig gradienten er stor. 
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Kjerneområder 
Ingen kjerneområder av avgrenset. 

Artsmangfold 

Karplantefloraen i området er gjennomgående fattig. og kun i nedre deler er det et potensial for 
krevende arter. Det ble ikke sett hengelav noe som trolig skyldes kombinasjon av luftforurensning og 
mangel på kontinuitet i tresjiktet. Gammelgranlav ble fwmet på et par graner i nordre deler av området. 

Figur 117. Gamme/gran/av på gran. 

Konklusjon, artsmangfold 
Få interessante arter er dokumentert og mangfoldet av vedboende·sopp og lav virker å være fattig. Det 
er i de nedre deler et visst potensial for interessante bakkeboende sopp og karplanter. Området er 
lavtliggende og sett i sammenheng med tilliggende naturskogsom.råder har området trolig verdi for 
fuglearter knyttet til eldre produktiv skog. Det kan for eksempel tenkes at hønsehauk kan bruke 
området. 

Det vurderes samlet at områdets verdi isolert sett for bevaring av artsmangfoldet i regionen er liten men 
sett i sammenheng med tilgrensende områder er verdien middels-stor. 

TabeU 27: Interessante arter funnet i Ågårdselva (utv). sør 
Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt antall 

Lav mikro Lecanactis abietina Gammel gran- 2 
lav 

Mose Plagiothecium Kystjamne- Indikerer litt 
undulatum mose fuktige 

miljø 

Avgrensning og arrondering 
Området er totalt sett nokså godt arrondert ved at liavsnittet fra toppen av platået og mot vei er 
inkludert. Areal øst og vest for det foreslåtte verneområdet består av ungskog eller planta eldre skog 
(vest) og er utelatt. Skogen på platået videre sørover består av svært fattig furuskog uten elementer 
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viktig for det biologiske mangfoldet og har dessuten svært dårlig restaureringspotensial da det vil ta 
flere hundre år før gamle, grove trær eller død ved vil bli produsert. Slik skog er for øvrig godt sikret i 
en rekke andre verneområder eller foreslåtte verneområder i fylket. 

Inn are p 
En skogsbilvei går i nedkant, og skiller området fra landskapsvernområdet. 

Figur 118. Skogen på platået utenfor det fores/Mte vemeomrfKJet består av fattig, småvokst røsslyng-b/okkebær,
og knausfuroskog uten spesieH verdi for det biologiske mangfoldet og er derfor ikke foresliltt inkludert i reservatet. 

Verdivurdering og verneverdier 
Det vurderes at det tilbudte arealet isolert sett har lokaler naturverdier/er lokalt verneverdig *, men at 
det sammen med tilliggende områder har klare regionale naturverdier/er regionalt verneverdig. 
Området bør derfor vernes som en del av et nytt større verneområde hvor også landskapsvernområdet 
bør skifte status til naturreservat. 

M.h.t. prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad m. fl. 2002; Framstad m. fl. 2003), 
oppfyller området den generelle mangelen "gjenværende, forholdsvis intakte områder av skog i 
boreonemoral sone" selv om arealet er lite. 

Tabell 28: Oppsummering viktige kriterier og samlet verdi for Ågårdselva (utv.) sør. 

OMR u ST TV vv AR AM RV DVM DVK TF GB GL GE Samlet 
verdi 

Totalt ** * * *(*}_ ** * ·~ • o *(*) * * * * 
Forkortelser: OMR=område, U=urørthet i forhold til tekniske inngrep, ST=støiTelse, TV=Topografisk variasjon, 
VV•=Vegetasjonsvariasjon, AR=arrondering, AM=artsmangfold, RV=Rike vegetasjonstyper, DVM=død ved 
mengde, DVK==død ved kontinuitet, TF:=treslagsfordeling, GB=gamle bartrær, GL=gamle løvt:t"ær, GE=gamle 
edelløvtrær, O=elemc:ntet er ikke til stede. 
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For beskrivelse av naturtypclokalitet Apalbakken som ligger utenfor det verneverdige området, se vedlegg . 

. ' 

·' o~· 

Figur 119. Rød avgrensning viser avgrensning av det foreslåtte verneområdet. Grønn strek viser eksisterende naturreservat 
nord for vassdraget og grønn strek viser eksisterende landskapsvernområde sør for vassdraget (NB! Det står naturreservat 
også for området sør for vassdraget, men det er feil da området i følge naturbase.no er vernet som landskapsvernområde). 
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Lokalitet 
Naturtype 
Utforming 
Areal 
Verdisetting 

Innledning: 

BN00056703, Apalbakken 
(l) Rik: blandingsskog i lavlandet 
(l) Boreonemoral blandingsskog 
28ldekar 
Viktig(B) 

Dette er en ny lokalitet. og beskrivelsen er basert på feltarbeid utført av Rein Midteng Asplan 3. 
november 2011. Beskrivelsen er skrevet av Rein Midteng, i desember 2012. Dette er en ny beskrivelse 
av og avgrensning av naturtypelokaliten BN00056703, Apalbakken. 

Beliggenhet og avgrensning: 
Lokaliteten ligger nord for Vestvannet og sør-sørøst for en markert kolle. Lokaliteten består av en i 
hovedsak sørvendt skog med delvis mye steinur og høye nakne bergvegger. Lokaliteten grenser i nord 
mot fattig skog og enkelte hogstflater, mot øst mot ungskog, mot vest mot ungskog og mot sør mot 
vann. 

Naturtype, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av eldre boreonemoral blandingsskog og har nokså stor vanasJon i 
treslagssammensetning. Furu og gran dominerer men det er også innslag av litt spredt eik, en del osp, 
einer, litt hassel, bjørk, lind og selje. Blåbærgranskog, k:nausfuruskog og lAgurtfuruskog er 
dominerende vegetasjonstyper. I øst er det et mindre parti med lågwtgranskog. 

Registreringer av verneverdig skog på Statskog sin grunn i 2011 , .h· 21 i 



Naturfaglige registreringer av verneverdier i tolv Statskoger på Østlandet 219 

Figur 152. Frs halvveis opp i Pa Vonnot ~;es i bskgromHm. 

Figur 153. El grov hul eik ble registrert oppe i skrenten. 
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Artsmangfold: 
Lite krevende arter som gaukesyre, sisselrot, tyttebær og blåbær dominerer, men det er også en del 
innslag av mer krevende arter som blåveis, enghumleblom, skogfiol, legevintergrønn, bjørnebær sp., 
fingerstarr, markjordbær, trollbær og vårertelmapp. Svartburkne ble funnet i berget i øst. Det er 
potensial for interessante bakkeboende sopp, men det var for sent på Aret for å registrere slik. 

Bruk, tilstand og påvirkning: 
Skogen er gjermomgående nokså grovvokst og hetrogen pga variert treslagssammensetning og mye 
topografi samt flersjiktethet. Herskende dimensjoner på treslagene er gjerne 30-50 cm i 
bzysthøydediameter (bhd.) men enkelte furuer, graner og ei eik er rundt 60 cm. Spredt ligger det læger i 
skogbrunnen, mest av osp, men også fra andre treslag. Lægrene er helst småstammet. Enkelte gadd av 
både bar og løv ftnnes også. Ei nokså grov hul eik på omag 60 cm ble observert. Enkelte stier går 
igjennom området. 

Skjøtsel og hensyn: 
For å sikre de naturverdiene må skogen unntas all form for hogst og andre tekniske inngrep. Stien anses 
ikke som en trussel mot verdiene. 

Verdibegrunnelse: 
Det vurderes at dette er en viktig (B) naturtypelokalitet. Dette begrunnes med en nokså stor og variert 
lokalitet med eldre skog med variert treslagssammensetning. Positivt er innslaget av spredt død ved, 
grov hul eik, lågurtgran- og furuskog med potensial for krevende sopparter og lokalitetens potensial for 
interessante insektsarter. 

75 

-· i 
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Apl'llb~kken 

Figur 154. Avgnmsning av lokaliteten_ 
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1.1 Frønessjøen- Søndre Stangevarde - Djupetjern 

Referansedata 
Kommune: 
Kommune: 
Kartblad N50: 
UTM (sentral): 
Veg.sone: 

Østfold 
Marker 
20131V 
N 
SB01 

Sammendrag 

Registrant: 
Dato feltreg.: 
Areal: 
Høydelag: 
Verdi: 

Tom H. Hofton 
22.-23.8.2011 
4790 daa. 
moh. 
"" 

Frønessjøen - Søndre Stangevarde - Djupetjern ligger i skogtraktene mellom Ørje
Rødenesvassdraget i øst og Rakkestad i vest, ca 4 km SV for Ørje. Det utgjør ca 5 km2 

med smSkupert terreng, med lange nord-sør-g~ende dalganger og lave Ssrygger 
imellom, fra Frønessjøen 179 moh i sør til Søndre Stangevarde 277 moh i nordvest. 

Mesteparten dekkes av fattig furu- og barblandingsskog; lavfuruskog, bærlyngskog og 
knausfuruskog. Nede i hellingene kommer det inn mer gran, og renere granskog inntar 
mindre arealer nede i bratthellinger og bekkedaler. Denne er mest av b!Sbærtype, men i 
tilknytning til østvendte brattskrenter finnes ogsS sm~ rikere felt med l~gurtskog, rikere 
mose-barmatte-bl~bærskog, s~ vidt er ogsS observert et parti rik rasmarksskog med 
lind. Mange steder inngSr spredt til en del gammel osp i granskogen, .i tillegg til enkelte 
andre løvtrær. Sm~ fragmenter av høgstaudeskog finnes i søkk. Fattig og lokalt 
intermediær sumpskog (gran, bjørk, svartor, gr~or) finnes spredt. Myrene l omr~det er 
av varierende utforminger, mest fattige, men ogs~ intermediær-rik myr inng~r. 

Storparten av skogen er gammelskog, men tidligere plukk- og gjennomhogster har vært 
omfattende. Mye av furuskogen er noksS gammel, med halvgamle trær og stedvis en god 
del død ved spredt. Det meste av granskogen er l sein optimalfase til tidlig aldersfase~ 
lokalt i begynnende oppløsningsfase med mye nydannet Jæger, men det finnes ogsa 
mindre felt med mer heterogen gammelskog der det lnng~r litt grovere trær og er til dels 
mye dødved l ulike nedbrytningsstadler. Stedvis er det en del gammel og grov osp i 
granskogen, stedvis ogs~ noe læger av osp og andre løvtrær. Gammel naturskog, med 
biologisk gamle trær og høy kontinuitet l død ved, mangler imidlertid. Østre del er mer 
p~virket; den eldre skogen her er mest ordinær eldre skog fattig pS død ved, og det er 
en del ungskogsfelt. 

OmrSdet har relativt store regionale naturverdier. Det er ganske stort, med hovedsakelig 
gammelskog, variasjonsbredden er relativt god, spesielle kvaliteter er knyttet til fuktig 
gammel granskog med gammel osp, granskog med mye dødved, rikere l~gurt- og mose
barmatte-bl~bærgranskog, større arealer eldre furuskog med en del død ved, og til 
spesiell myrvegetasjon. Artsmangfoldet er fattig pS mesteparten av omr~det, men 
samtidig finnes mindre partier med et regionalt sjeldent artsmangfold, og omr~det skiller 
seg i Østfold-sammenheng ut som spesielt - ·med interessante arter bSde av 
myrkorrhizasopp i rik granskog, epifyttlsk lav p~ osp (lungeneversamfunnet), og omrSdet 
er ogsS viktig for fugl. Med 12 rødlistearter (2 VU, 10 NT) (2 jordboende sopp, 6 
vedlevende sopp, 3 lav, 1 karplante), samt i tillegg 2 fugl, ligger omr~det høyt 
sammenliknet med andre skogomr~der l regionen. Avgrensningen er relativt god, men 
det bør søkes ~ sl~ omr~det sammen med gammelskogsomrSder mot sør via skog 
omkring Frønessjøen, for pS den m~ten ~ f~ til et "lite storomr~de". Omredet oppfyller 
bare i begrenset grad viktige mangler ved skogvernet. 



Frønessjøen - Søndre Stangevarde - Djupetjern mangler naturverdier p~ nasjonalt niv~, 
men trolig er dette et av de mest verdifulle skogomr~dene l indre Østfold, og vurderes 
derfor som regionalt verneverdig (verdi **). 

Feltarbeid 
Området ble undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) 22. og 23. august 2011. 
Værforholdene var gode, med sol og delvis skyet oppholdsvær. Tilgang til området 
skjedde via bommet skogsbilvei (nøkkel l~nt av grunneier) inn til nordøst for 
Frønessjøen. 22.8. ble vestre del av om~det undersøkt, dvs. traktene Frønessjøen - Li
Langen - Storellmosen - Søndre Stangevarden, mens østre del ble sjekket 23.8. 
Mesteparten av området er oppsøkt, og den geografiske dekningen er relativt god, selv 
om omr~det er såpass stort at det er vanskelig å oppsøke alle partier like grundig og en 
del partier som Ikke ble ansett som biologisk spesielt Interessante derfor kun er 
observert p~ avstand. Partiet rundt Holmetjern l nord kan ha Interessante miljøer, det ble 
ikke tid til å oppsøke dette i felt. 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som relativt godt for generelle kartleggingsparametre 
(vegetasjonstyper, skogstruktur/påvirkning, avgrensning), og også artsmangfoldet er 
brukbart undersøkt for relevante/undersøkbare artsgrupper. Det ble brukt relativt mye 
tid på leiting særlig etter sopp l deler av området, bl.a. målrettet søk på ca 100-150 
furulæger etter vedlevende sopp (inkludert snuing av de stokkene som var mulig) for å 
få et bedre inntrykk av potensialet for furutilknyttet vedsopp i området. Tidligere er 
dessuten både karplanter og lav relativt grundig ettersøkt i deler av de mest interessante 
partiene i om~det. Det er likevel fortsatt sikkert noe mer å finne av interessante arter 
ved ytterligere artsdokumentasjon, selv om potensialet nok er relativt begrenset. 

Utvelgelse 
Lokaliteten inngår i arbeidet med frivillig vern. Det på forhånd avgrensete 
undersøkelsesområdet omfattet et areal på 7019 daa, og dekket hele vestre del av 
Haneborg-eiendommen, dvs. fra Setertjern-Mellemhøyda-Djupetjem i øst til 
kommunegrensa mot Rakkestad i vest, og fra Frønessjøen-Kroktjern i sør til Søndre 
Stangevarde-Storelimosen-Skumpedyplen i nord. 

Her er valgt å splitte undersøkelsesområdet opp i to atskilte lokaliteter; Frønessjøen
Søndre Stangevarde-Djupetjern (4790 daa) og Kroktjern-Setertjern (901 daa) (se egen 
områderapport), som følge av at et ganske stort mellomliggende areal med mye 
ungskog, hogstflater og dessuten vei vurderes som for sterkt preget av inngrep og uten 
naturverdier til at det er aktuelt å innlemme i et evt. verneområde (se for øvrig 
"Avgrensning"). 

Tidligere undersøkelser 
Deler av området har vært oppsøkt av fagfolk flere ganger, og det ligger ganske mange 
artsfunn inne p~ Artskart {2012), først og fremst av karplanter og lav, men også noen 
sopp og fugl. 

Bjørn Petter Løfall har vært i området flere ganger (18.5.1996, 14.2.1998, 19.3.1998, 
21.9.1998, 3.9.2005), sammen med bl.a. Yngvar Gauslaa, Einar Tlmdal, Siri Rul, Maria 
Nunez m.fl., og dokumentert en god del lav og enkelte sopp og karplanter, først og 
fremst fra granskogen nordvest for Li-Langen, dvs. kjerneomr~de 1 med omgivelser. 
Disse undersøkelsene resulterte også i et nøkkelbiotop-notat som ble sendt til grunneier, 
kommune og skogeierforening (Løfall 2000). Også Ola M. Wergeland Krog har besøkt 
omr~det 18.1.1998 og rapportert funn av noen lav nordvest for Li-Langen. 

Østfold Botaniske Forening gjorde en .tur tlf skogen nord for Li-Langen 3.9.2005, og 
dokumenterte en del lav, moser og karplanter (Løfall 2005). Karplantefloraen i området 
har ellers blitt undersøkt av Ingvar Splkkeland på turer 18.10.1998 {Frønessjøen 
nordside) og 16.7.2007 (dalgangen mellom Frønessjøen og Svarttjern, samt 



· Storelimosen), og han har dokumentert bl.a. en del smalmarihånd på flere av myrene. 
Fra Storellmosen og Llsetermosen (rett utenfor avgrenset område øst for Djupetjern) 
foreligger også rapporter om en del arter etter myrundersøkelser av Rune H. Økland i 
1976 (Økland 1989). 

Derimot er ingen deler av området, med unntak av Storelimosen og Lisetermosen, fanget 
opp i naturtypekartlegglngen (Naturbase 2012). Storelimosen naturreservat i nord på 
293 daa ble opprettet 22.12.1978 som en del av myrreservatplanen (Fylkesmannen i 
Østfold 1977). 

Spredte fugleobservasjoner foreligger fra 1982, 1993, 1998 og 2010, av bl.a. storlom 
(gjentatte ganger), fiskeørn og trane. 

Beliggenhet 
Området Jigger l de store skogomr~dene mellom Ørje-Rødenesvassdraget øst og 
Rakkestad i vest, Inne "på skauen" ca 4 km sørvest for Ørje tettsted. 

Naturgrunnlag 
Landskap 
Landskapet er karakteristisk for skogområdene indre Østfold; et småkupert terreng med 
lange dalganger og mellomliggende lave åsrygger i hovedretning nord-sør, stedvis 
ganske kronglete og oppbrutt av små sprekkedaler (men uten skarpe og trange 
sprekkedaler), andre steder med større flatere myrlendte platåer. Langstrakte og 
snirklete vann, tjern og myrer fyller stedvis ut dalbunnene, med Frønessjøen som en 
ganske stor skogsjø i sør. Dalgangene har typisk lange, bratte, østvendte hellinger o~ 
skrenter (lokalt bergskrenter og små rasmarksfelt) opp på vestsiden, og slakt terreng pa 
østsiden. Høydeforskjellene er små, fra Frønessjøen 179 moh i sør til Søndre 
Stangevarde 277 moh i nordvest. 

Geologi 
Berggrunnen er fattig, og består av migmatittisk biotittgneis (NGU 2012). 

KUm a 
Skogområdene i distriktet har et visst suboseanisk preg, og tilhører svakt oseanisk 
seksjon (01). Lokalklimaet i området varierer mye; fra tørt og varmt på kollene og 
ryggene, t il relativt stabilt og fuktig nede 1 granskogssøkkene og øst- til nordøstvendte 
hellinger. 

Vegetasjon, flora 
Fattig furu- og barblandlngsskog dominerer. På åsene dominerer furuskog l form av lav
og bærlyngskog, og på de skrinne ryggene er det også en del knausfuruskog. Røsslyng
blokkebærskog er mindre vanlig, men inngår på slakere, humusrik mark (bl.a. i 
tilknytning til myrene). På litt mer produktiv mark kommer det inn mer gran, og 
barblandingsskog av bærlyngtype er relativt vanlig. Furuskogen er l all hovedsak fattig, 
men noen små fragmenter med svak Jågurtfuruskog er også observert (liljekonvall, 
knollerteknapp). Furumyrskog finnes omkring mange av myrene. 

Tilnærmet ren granskog dekker mindre arealer enn furudominert skog, og Inntar 
forsenkninger og brattere hellinger. Dette er i hovedsak blåbærskog, men av vekslende 
utforminger - både ordinær lyngrik skog og en del lyngfattig, moserik skog, samt også 
barmatte-skog (altså en noe rikere og soppmessig mer interessant utforming). Mange 
steder inngår en del osp i granskogen, foruten spredt bjørk og andre boreale løvtrær. 

Rike skogsamfunn dekker bare små arealer, konsentrert til østvendte bratthellinger langs 
dalgangene. Den rikeste skogen finnes NV for Li-Langen (kjerne l), i ·brattene langs 
dalen Frønessjøen-Svarttjern, og l Svarttjerndråga (kjerne 3). Kjerne l har mosaikker av 
rikere blåbærskog og tørr intermediær til rik grunnlendt lågurtskog på 



mineraljord/skredjord. I brattene et stykke sør for Svarttjern er det mosaikker av tørr 
lågurtskog og bærlyng-blåbærskog, stedvis steinete-skrentete, solvarmt og tørt, mest 
intermediært men små flekker rikt i bergrøtter. Ned mot dalbunnen her er det også små 
innslag av høgstaudeskog, sør for Svarttjern er det frodige enger av gras og høgstauder 
på tidligere flatehogd mark. Et lite felt l brattskrenten i Svarttjerndråga skiller seg ut ved 
å ha rik rasmarks-blandingsskog på finkornet skredjord med mye løvtrær Inkludert litt 
lind. Edelløvtrær er for øvrig sjeldne l området, og foruten lind i Svarttjerndråga ble det 
bare observert noen få eik enkelte steder samt spredt svartor i sumpskoger. 

Sumpskog finnes spredt i mye av området, nesten utelukkende av fattige utforminger. 
Best utviklet intermediær sumpskog (smale usammenhengende belter) finnes i dalen 
Frønessjøen-Svarttjern, hvor det er gran-bjørk-gråor-svartor blandingsskog med 
mannasøtgras, myrflol, gulldusk, skogslvaks. 

Myrene framviser god variasjonsbredde i utforminger. Særlig Storelimosen naturreservat 
(Naturbase (2012) og Fylkesmannen i Østfold 1977) har varierte myrutforminger med 
både minerogen og ombrogen myr, flatmyr, bakkemyr og strengmyrelementer (meget 
sjelden i Østfold), etc., men også myrene langs dalen Frønessjøen-Svarttjern. Her er det 
bl.a. flere våte myrer med mye takrør (vanlig, store bestander i myrer og ved tjern flere 
steder l området), mjølkerot, myrhatt, myrfiol, pors, blåtopp, hvltlyng, trådstarr, 
klokkelyng, rome. Det er hovedsakelig fattigmyr, men også med lntermediære-rike 
innslag bl.a. grasmarihånd og stedvis mye smalmarihånd. Myrene og sumpskogene er 
gjennomgående lite påvirket av gammel grøfting. 

Skogstruktur, påvirkning 
Storparten av området har gammelskog som ikke er påvirket l nyere tid, og mye av 
omdidet framstår som et homogent ga·mmelskogsområde. Derimot virker skogen svært 
jevnt påvirket av tidligere harde gjennomhogster, og skogstrukturen er for en stor del 
relativt homogen. 

Furuskogen er halvgammel, godt sjiktet, fleraldret, aomtnert av små- til 
middelsdimensjonerte trær 25-30(-35) cm dbh, bare svært ta grøvre (største ca 50 cm). 
Trealder på herskende generasjon .av furu antas å ligge rundt 150-180 år, men det er 
sikkert en del trær som er eldre enn dette. En del av furuene på skrinn mark er nok 
temmelig gamle, men det ble kun sett en virkelig gammel furu. Ganske mye av 
furuskogen har en god del læger jevnt-spredt fordelt, men nesten Ingen steder i 
konsentrasjoner. Dette er små- til middelsdimensjonerte stokker, og i alle 
nedbrytningsstadier, men kontinuiteten er svak (gamle, råtne mangler tilnærmet helt). 
Sparsomt finnes noe gadd og høgstubber av furu, noen med brannspor. Området har i 
naturtilstand sikkert vært ganske omfattende påvirket av brann, men det er svært lenge 
siden siste brann, bl.a. er det Ikke sett brannlyrer på levende trær. Den eldste 
furuskogen står nord for Vardetjern, hvor det er både relativt gamle levende trær, en del 
død ved, og noen få gamle gadd og høgstubber med eldgamle brannspor og brannlyrer 
(dette partiet kunne nok vært utfigurert som kjerneområde). 

Granskogen utenfor kjerneomr~dene er for det meste i sein optimalfase, en del steder i 
over~ang mot aldersfase, med en homogen, kompakt, svakt sjiktet og ofte oppkvistet og 
noksa ensaldret skogstruktur. En god del av granskogen har "søylehallpreg". 
Middelaldrende trær av moderate dimensjoner (25-30 cm vanlig) dominerer, med noen 
få litt eldre og grovere trær (opptil 50 cm) noen steder, mens biologisk gamle trær synes 
å mangle nesten totalt. Stort sett er det Ilte dødved av gran, men noen steder er det små 
lokale sammenbrudd og omfattende selvtynning (begynnende oppløsningsfase), med 
ansamlinger av læger i tidlige nedbrytnlngsstadier. Større deler av granskogen vil i løpet 
av relativt kort tid g~ inn i oppløsnlngsfase med stor dødveddannelse. 

Til dels gammel og grov osp inngår mange steder sparsomt til spredt l granskogen, og 
ogs~ litt død stående og liggende osp finnes. Derimot ble det knapt observert foryngelse 
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av osp, og uten brann eller annen forstyrrelse vil andelen osp g~ markant tilbake i 
framtida. Ellers er det mest yngre til middelaldrende løvtrær, selv om det finnes spredte 
eldre bjørk, selje og rogn, og i sumpskog enkelte temmelig gamle svartor. 

Kjerneomr~dene skiller seg ut ved ~ ha mer heterogen skog, bedre sjiktning, noe større 
andel grovere trær, og ikke minst ved til dels betydelige mengder død ved med brukbar 
fordeling på ulike nedbrytnlngsstadier (selv om det er få r~tne læger). Særlig i kjerne l 
og 2 er det ogs~ høyt innslag av gammel osp og død stående og liggende osp. Biologisk 
gammel gran trær er imidlertid f~ til ingen ogs~ i kjerneomr~dene, unntaket er 
sm~dimensjonert, seinvokst gran i sumpskog nord i Kl. 

Frønessjøen-Svarttjern-Eig~sen omr~det i øst er preget av hardere p~virkning. Her er det 
en ~od del ungskog, og den gjenværende eldre skogen er noe yngre enn i vest. Selve 
Elgasen har et større gammelskogsparti, dette er ordinær eldre furudominert skog som 
(bortsett fra sm~ felt nord på Elg~sen) har gjennomgående yngre trær og markant 
mindre død ved enn omr~dene lenger vest. Liknende furu-barblandingsskog finnes p~ 
fattig mark i dalbunnen nordover til Svarttjern. Dalen her har ellers en del tette 
ungskogsfelt av gran og furu, og det er ogs~ større ungskogsfelt p~ nordvestsiden av 
Svarttjern og under skrenten videre nordøstover til kjerne 3. Mye av brattskrenten på 
vestsiden dekkes av ungskog med rikelip bjørk (ung løvsuksesjon), i mosaikk med 
mindre lommer eldre skog. Under Elgasens vestside st~r det ung grandominert 
blandingsskog (kulturskog hogstklasse 3). 

Vest for Frønessjøen-Svarttjern er det bare noen f~ ungskogsfelt, det største står ved 
Tvillingtjerna. 

Andre inngrep 
Området er lite p~virket av andre inngrep. En lavstandard skogsbilvei g~r inn i omr~det 
til østenden av Li-Langen, og det g~r gammel traktorvei videre nordover et godt stykke 
herfra. Av bygninger er det kun ei lita hytte på nordøstsiden av Djupetjern. Omr~det 
brukes noe til friluftsliv, og det g~r flere velbrukte og dels merkete stier her. Ved 
Vardetjerns sørvestside finnes en liten gapahuk og velbrukt leirplass. P~ Søndre 
Stangevarde er det en stor stelnvarde som tydeligvis er et yndet turm~l. 

KjerneomrAder 
Oppsummering viktige kriterier og samlet verdi 
Ul'lrthet Dødved Oldved Gamle Gamle Gamle Treslags- Topografi Vegetasjon Rlldlet Alts- Arron- Sitre Ise vero1 
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Beskrivelse -·----------
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFol<us) ifbm. frivillig vern 22.8.2011. Tidligere besøkt av 
bl.a. Bjørn Petter Løfall flere ganger 1998-2005 (Løfall2000, 2005, Artskart 2012). 
Beliggenhet og n1turgrunnlag: Lokaliteten ~er nordvest for Li-Langen, og består av en øst- til 
nordøstvendt bratt helling avgrenset mot fattig buskog på åsryggen bak og mer Oldlnær, holoogen og 
dødvedfatlig granskog mot nord og sør. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Siakere mar1< har en rikere variant av 
blåbærgranskog, med mye mose og lite lyng. l brattskrenten er det rikere; intennediær til halvrik, 
grunnlendt lågurtgranskog l mosaikk med tørr blåbærskog (mye bannatter under lræme), i de bratteste 
partiene også rasmarksskog og noe tresatt ur. l nordøst er det sumpskog med gran og svartor. l tillegg 
61 gran inngår en del osp og enkelte bjør1< og rogn. Skogen er for det meste kompakt aldersfaseskog, 
sjiktet og med enkelte ganske grove trær, og med betydelig Innslag av grov og gammel osp. Oet er 
lilnænnet ilgen foryngelse av osp, og ospene må ha blitt etablert l en fase med noe åpnere, varmere 
og tørrere skog enn dagens. Skogen har mye læger og Ult gadd av både gran og osp, og det finnes 
også sterkt nedbrutte stokker. Kontinuiteten i død ved er troflg likevel ikke spesieK høy (ingen grove, 
gamle Jæger ble sett). Biologisk gamle gran er rr.angelvare, men l sumpskogen i nord slår flere små-og 
seinvokste gamle individer. 
Artsmangfold: Karplantefloraen er relativt fattig. l rasmarkspartiene finnes bl.a. stankstorl<enebb, 
lundrapp, brunrot svartburl<ne, samt den relativt sjeldne myskemaure, i moserik granskog knerot. På 
de gamle ospene og på rogn er det regionalt rikt utviklete lungeneversamfunn. Her inngår s!if!glye 
(Co/lems subf/accidum), ospeb(fsreglye (C. subnigrescens), fllthinnelav (Leptogium sBiumlnum), 
lu~~genever (Lobatia pulmonaria), stor lløyelslav (Megalaria grossa), glattvrenge (Nephroma bellum); 



Om ride Holl Verdi Nllurtype Beskrivelse 
kystvrenge (N. lævlgalum), gl)'nvrenge (N. psrile), grynflltlav (PIItlll8fis conoplea), stiflfrllav 
(Parmefie/18 ~). kyståreoever (PeligerB co/fina), samt mr ospenål (PheeocaliciJm 
praecedells). Tidligere fantes de regionalt meget sjeldne vanlig blåfilllav (DegeHa plumbæ), 
skrubbenever (Lobaria scrobiculata) og kystliltlav (Pannarla rubiginosa) pA en gammel rogn, men dele 
treet falt ned for en del år siden og artene er ikke gjenfunnet. På jord i belgskrent finnes skålfiltlav 
(ProtDpannarilll pezizoides). P6 gran er sett gubbeskjegg (AiectoriB sannøntosa) sparsomt, kattefotlav 
(Arthonia leuc~) og gamme~ranlav (Lecanactls abletlna). Jordsopp(ungaen er relativt r1t. 
inkludert et elament av noks6 kntvfule lløwtranskogsartar. guh!nde slørsopp (CottinaNs 
rublcundu/us), skalp rusUlrunplgg (l+jdnebn pecki), svartsøtiplgg (l'tlelodon n.igery, samt den 
sjeldne marslpanstJrpigg (Saroodon fennkus). Også vedsoppfungaen på gran- og ospelæger 
framviser interessante trekk. med bl.a. skorpepiggsopp (G/oiodon strigosus), revekjuke (lnonolus 
rheades), kandelabelsopp (Lentarls sfflata), kjøttkjuke (Lf11)1oporus mollis), granrus!kjuke (Phellinus 
fefTIIgineofuscus), svartsonekjuke (P. nigrolimilsbJs) og stor ospeildkjulre (P. popu/icola). På råtten 
ospelåg er også seCt pusledtaugmose (AnBstiDphyllHn hellerianum). 
Bruk, tilltand og phlrlnlng: Uten l nyere lid. 
Venllwurd1rlng: LokaDeten har naturverdier øam er sjeldne i ØStfold, med bade godt utvtktefe 
naturskogskvaliteler av bAde gran og osp, rik lågu~ranskog, og et ragionaH uvanlig rikt artsmangfold 
av både fuktighetski1MIIlde epifyttisk lav (først og fremst på osp}, jordboende sopp (granskogs
mykonhizasopp) og vedlevende sopp (på gran og osp), Inkludert flere arter som er meget sjeldne l 
Østfold. Området har betydelige naturverdier, og vurderes som viktig (verdi B) (på grensa mot A). 
Del rt helhetlig llndsbp: LokaMelen ligger i et større, sammenhengende gammelskogsområde. 
Skjøtsel og lleMyn: Fri utviJding (ingen irq)rep) vil være oplinal for best JOOig ivaretakelse av 
naklrverdiene. 

2 - Søndra --- B- -·· "Gm. osp --Tnnlldnli~j:undaisøkt .V Tom H. 1-iOiiOn (BioFokus) lrbm~fi!Viiigvem 22.8.2011 ______ --··-
S!l!lngevaroe Ø Bellggenhlt og lllblrgnmnlag: Lokaliteten ligger rett øst for Søndre S1angevarde, og består av en 

liten nord-&ør'iJMnde sprekkedal, avgrenset av lllrrfuruskog omkring. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Sprekkedalen har fuktig blandingsskog med gran og 
osp, mest av blåbærtype. Skogen er godt sjldel Grena er av moderat alder og dinensjon, men her er 
god konsentrasjln av gæmel. grov osp og flere s1ående døde osp og ospetæger. 
Artsmangfold: Pt ospene er det svakt utviklete lungeneversamfurm, med bl.a. lthinnelav (Leptogium 
sllluminum), lur(lenever (Lobarill pulmonaria), stiftfiltlav (Parme/ie//a ltiptophyla) og kystårenever 
(Peltigera coH/na). På ospelæger finnes enkelte interessante vedsopp; ospebark~uke (OxypOIIIS 
corticola) og den reldvl sjeldne mørk vokspigg (Mycoec/a fusCOfllrs) (ny for østfold). 
Bruk, tilst.nd og phlrllning: Uten l nyere tid. 
V1rd!Vurdertng: LokalleØI er lillln, men har konSentrasjon av garrmellevlnde og død osp som .. 
verdifunt, og med innslag av uvanlige og regionalt sjeldne am vurderes onddet som viktig (verdi B). 
Del .v h1lhetlig ._dskap: Lokaliteten ligger i et stilne, sammenhengende gammelskogsområde. 
Skjlltsel og hensyn: Fri utvikling (ingen inngrep} vil være optimalt for best mulig ivaretakelse av 
nabJrverdiene. 
rniiltdnlng: i.indeiSøkiav Tom H. Hottoii (BiOFOk:us) ifbliJ. frivillig -iem .23.8.201'1. 
Beliggenhet og 111hngrunnllg: lokalite1en ligger i dalen 1101døst for Svartljem, og består av 
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bland gammelskogen l d8bman og den tlunnde bralle øst-Il strøstvendte akliningen, avgrenset av mer 
homogen og noe yngre granskog mot nord og sør. 
Naturtyper, utforminger og vegltasjonltypø: Dalbunnen og slakere deler av hellingene har mest 
fuktig blåbær-småbragnegranskog, som på flatmark i bunnen går over i våt, fatllg, torvmosedominert 
gran-bjørk sumpskog. l bratthellinga er det rikere, med stedvis rik lågurtskog med en del løvtrær (osp, 
rogn, ~). og helt smt falt rik rasmarksskog med fnd og lindekratt på bloklcrnart Ei litt større treløs ur 
igger også i s1aentan. Skogen er relativt gammel, brukbart sjiktet og med gMSfæ god alde!sspredning. 
inkkJdert en del grwre gran opptil ca 50 cm dbh. Biologisk gammel gran er derinot IJØl!IE!Ivare, og det 
er bare moderate mengder død ved av gran. Av IIMær inngår en del relativt gamla av både osp, bjørk 
og selje, og det linn• ogsit noe dødved av løvtrær. 
Artsmangfold: l belgrota er karplantefloraen nokså ritt, med bl.a. tannrol Hør Inngir også enkelte litt 
kravfulle mykorrflilJisopp, som svart trompetsopp ( ClatereHus oomucoploldes) og svartsølvpigg 
(Phe/lodon n~. Vedsoppfl.llgaen pA gænlæger er relativt fattig, mens det på døde løvtrær er enkeHe 
interessan1e a!Ø, bla vedkotallsopp (Lentaria byssiseda) på låg av rogn (ny for Øslfold), 
ospebarkkjuke (OJ)'JlOOIS corlico/a), stor ~e {Phellinus populiccl8). lavtloraen er også 
interessant, med svakt utviklete lungeneversamfum på osp (lungenever I..Dbatfs pu/monaria, stiftliltlav 
Parmeliella triptophylle, kystårenever Pellign colina), og fuktighetskrevende skolpelav på gran 
(kattefotlav Arthoniø /øucopeUaea, vinftekklav A. llinoss, gammelgranlav Lecwlactis abietina} og 
Jangn61 Ch8Ønofhece gt8CIII/mtJ (sjelden l ØStm!d) på høgstubbe av bjørk laumpsiuJg, Av moser er det 
sett krusfelrnose (Nedan crlspa) og almeleppemose (Potelle p/etypllylla) pl berg. 
Bruk, tllstlnd og phlrblng: l..iiln i nyere lid. Gamle gjengrodde grøflør naderst og mot nord, men 
disse har hatt liten etrekl på hydrologien i sumpskogen. 
Verdivurdering: Lokaliteten har varierte og viktige naturverdier som er sjeldne l Østfold, med både 
stabilt fuktig eldæ granskog, sumpskog, relativt n'k bergroi.Oiandingsskog med lind, og visse 
naturskogskvaliteter. samt et regionalt sett relativt rikt artsmangfold av både lav, vedboende sopp og 
dels karplanter og jordboeflle sopp (inkludert arter som er sjeldne i Østfold). l..olcalieten vurderes som 
viktig (verdi B). 
Del rt helhetlig IIRdlbp: Lokaliteten ligger J at sllltre, sammenhengende gammelskogsområde. 
SI!Jitul og hentyn: Fri utvlcØng (Ingen Inngrep} vi være optimalt for best ll'llilg Ivaretakelse av 
naturverdiene. 



Artsmangfold 
Skogområdene i distriktet er generelt artsfattige som følge av stor dominans av fattig 
barskog og omfattende skogbrukspåvirkning med svært lite gammel naturskog. Det 
samme gjelder mesteparten av dette området. Sammenliknet med mange andre 
tilsvarende fattige furu- og granskogskogområder i indre Østfold skiller omrildet seg 
likevel klart positivt ut, som følge av noen mindre, avvikende partier. Dette gjelder bilde 
arter knyttet til rik skog (karplanter og jordboende sopp), stabilt fuktig skog med eldre 
gran og osp (lav og delvis moser), og gammel skog med mye døå ved (vedlevende 
arter). Selv om signal- og rødlistearter generelt opptrer i lav tetthet, er det påvist mange 
slike sammenliknet med andre områder i regionen, inkludert mange som er sjeldne i 
Østfold, og ogsil flere arter som ikke tidligere er funnet i fylket. 

Karplantefloraen er overveiende fattig, med et lite antall arter typiske for de aktuelle 
vegetasjonstypene. Floraen er likevel ganske variert. Avvikende og rikere flora finnes 
særlig i (1) bratte, østvendte, rike skrenter og (2) noen av myrene. I skrentene Inngår 
en god del lågurtskogsarter og tørrbakke-/bergskrentarter. Påvist her er . bl.a . 
stankstorkenebb, lundrapp, brunrot, sv.artburkne, legeveronika, snerprørkvein, 
knollerteknapp, markjordbær, hengeaks, korsved. Av regionalt interessante arter kan 
nevnes myskemaure {Kl Li-Langen NV) (sjelden i Østfold), kalkgrønnaks (skrentene sør 
for Svarttjern) (sjelden i Østfold, men en del funn i Ørje-traktene) og tannrot (K3 
Svarttjerndråga) som er meget sjelden i Østfold innenfor kystsonen og ikke tidligere 
påvist i midtre-indre deler av fylket. Blodstorkenebb og olavsskjegg er pilvist i 
bergskrenter på nordsiden av Frønessjøen. Myrvegetasjonen er relativt artsrik på myrene 
i dalen Frønessjøen-Svart~ern samt p~ Storelimosen. Særlig interessant er gode 
forekomster av · smalmarihand flere steder, men påvist er ogs~ bl.a. grasmarihånd, 
skogmarihånd, jilblom, klubbestarr, særbustarr, loppestarr. 

Lavfloraen er gjennomgående fattig, men enkelte fuktige gammelskogspartier har en 
lavflora som i Østfold-sammenheng er rik. Dette gjelder i første rekke 
lungeneversamfunnet p§ gammel osp og rogn, særlig i kjerne 1 som innehar noe av det 
best utviklete lungeneversamfunnet i Østfold, med bl.a. stiftglye (Collema subflaccldum), 
ospeblæreglye (C. subnigrescens), filthinnelav (Leptogium saturninum), lungenever 
(Lobaria pulmonaria), stor fløyelslav (Mega/aria grossa), glattvrenge (Nephroma be/lum), 
kystvrenge (N. laevigatum), grynvrenpe (N. parile), grynfiltlav (Pannaria conoplea), 
stiftfiltlav (Parmeliel/a triptopyl/a), k~starenever (Peltigera co/lina). Flere av disse artene 
finnes spredt på osp i området, ogsa utenfor kjerneområdene. Brun blæreglye (Collema 
nigrescens) finnes på osp i Kastbakken, øst for U-Langen. De sjeldneste artene (vanlig 
blåfiltlav Degelia p/umbea, skrubbenever Lobarla scrobiculata og kystfiltlav Pannaria 
rubiginosa) er ikke gjenfunnet etter at rognetreet de vokste på i kjerne 1 falt ned for en 
del ilr siden. Ogsil skålfiltlav (Protopannaria pezizoides), sett i bratte skrenter både i 
kjerne l og i skrenten sør for Svarttjern, er relativt sjelden i Østfold. På gran er 
lavfloraen fattigere, bl.a. med generelt svært lite skjegglav, men sparsomt finnes 
gubbeskjegg (Aiectoria sarmentosa), og noen steder i stabilt fuktig skog er 
gammelgranlavsamfunnet vanlig, med (i tillegg til den vanlige gammelgranlav Lecanactis 
abietina) bl.a. kattefotlav (Arthonia leucopellaea) og vinflekklav (A. vinosa). 
Knappenålslavfloraen er relativt fattig - men de regionale sjeldenhetene stor ospenål 
(Phaeoca/iclum praecedens) (kjerne 1) og langnål (Chaenotheca grac/1/ima) (kjerne 3) er 
observert. 

Jordboende sopp er generelt ikke spesielt rikt utviklet, men det inngar likevel stedvis et 
eiement av Interessante mykorrhlzasopp knyttet til gran og furu som er uvanlig i Østfold. 
Dette gjelder først og fremst i de små partiene med eldre Jågurtgranskog og grunn/endt 
mose-barmatte-blåbærgranskog på mineraljord. Kjerne 1 utmerker seg her, med flere 
kravfulle lågurtskogsarter som gulnende slørsopp (Cortinarius rubicundulus), skarp 
rustbrunpigg (Hydne/Jum peckii), svartsølvplgg (Phellodon niger), den sjeldne 
marsipanstorplgg (Sarcodon fennicus). Svartsølvplgg er sett ogsa flere andre steder l 



omr~det. Ogs~ i den fattige bærlyng-lavfuruskogen finnes enkelte Interessante sopp 
spredt, med observasjoner av oransjebrunpigg (Hydnellum aurantiacum), bl~ brunpigg 
(H. caeru/eum), fururiske (Lactarius musteus), svartsølvpigg. 

Vedlevende arter har i utgangspunktet gode forhold i omr~det, som følge av ganske store 
mengder død ved. Vedlevende sopp ble ettersøkt ganske grundig, bl.a. ble ca 100-150 
furulæger sjekket (en god del av disse ble ogsS snudd). Vedsoppfungaen pS furu viste 
seg likevel ~ være artsfattig, med dominans av noen tS trlvfalarter som bl .a. hvit 
tømmerkjuke (Antrodia sinuosa), rutetømmerkjuke (A. xantha), gr~porekjuke 
(Cinereomyces lindbladif1, skigardkjuke (Skeletocutis biguttulata). PSfallende tS signal
og rødlistearter ble funnet pS furulægrene i lys av det høye antallet Jæger; enkeltfunn av 
spindelkjuke (Byssoporia terrestris/mollicula) (ny for Østfold) og okerporekjuke 
(Junghuhnia luteoalba). Et Interessant funn p& furul§g var kjellerkjuke (Fibroporia 
vaillantii), en generelt sjelden art med f& funn i Norge men synes indifferent p& 
skogtilstand og er ofte funnet i gruveganger, kjellere etc. 

Vedsoppfungaen p~ gran og osp er ogs& for det meste artsfattig og dominert av 
trivialarter. Selv om tettheten av signal- og rødlistearter ogs~ i kjerneomrSdene er liten, 
utmerker disse partiene seg likevel med et vedsoppmangfold som er sjeldent i Østfold, 
særlig av granskogsarter: kjøttkjuke (Leptoporus mol/is), granrustkjuke (Phellinus 
ferrugineofuscus) (ny for Indre Østfold, tidligere i fylket noen t& funn i Hobøl 
(Gaupesteinmarka), Moss og Rygge), svartsonekjuke (P. nigrolimitatus), hyllekjuke (P. 
vitico/a). P~ løvtrær er mørk vokspigg (Mycoacia fuscoatra) p~ ospel~g i kjerne 2, 
kandelabersopp (Lentaria afflata) p& ospel~g l kjerne 1 og vedkoralfsopp (Lentaria 
byssiseda) på rognelåg i kjerne 3 mest spesielt, alle ikke funnet andre steder i Østfold. 

Moser er lite undersøkt, men framst&r som artsfattig. Mest Interessante funn er 
pusledraugmose (Anastrophy/lum hellerianum) p~ rStten ved i kjerne 1. Rikbergsmoser 
er knapt p~vist, bortsett fra på et lite felt i kjerne 3 (krusfellmose Neckera er/spa, 
almeteppemose Pore/la p/atyphyl/a}. Bl&mose (Leucobryum glaucum) inngår spredt i 
knausfuruskog, og det finnes noe storstylte (Bazzania trilobata) i fuktig granskog, disse 
viser områdets klare suboseaniske affinitet. 

Omr§det har utvilsomt stor verdi for fugl, både for arealkrevende gammelskogsarter og 
for forstyrrelsesfølsomme arter. Fiskeørn og storlom synes ~ ha fast tilhold l omr~det. De 
mange skrinne fururyggene har bra potensial for bl.a. nattravn. 

Interessante arter 
Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn 

Jord boende 
S()pp 

Cortinarius rubicundu/us Gulnende 
... .. . sl~r_sopp . 

c;rstef!IIII!B com_ucop!oides Sv_!lrt trompe~pp 
Hydoo.llum B_Urantfacum. . Oransjebrunpjgg 
Htdne/lum C!Jerul~ . .. Blå brunpigg 
Hydnellum peckii Skarp 

Rød liste Forekomst 
1 2 . 3 . . X 

-- ···-- 2-· . --··· ~ - - ..... . - ····-··- 1--

X 

2 

X 
2 
1 

___ ------------·-···----·-·-___ rustbr~_n.s_ ________ , _______ ---·-------=----------
____ ___ __;Hyd~n:-;=e~llu;:.;.m:...::s=ua:;..:.veo=lens Duftbrunpigg 2 

- · LBctarius musteus --·--':-Fu::o:ru=ri=sk=e-,-------,-=--·---,,-----------,----~1~----l 
r------~~~~~oo~o~nn=~=e~'---....,s~v=a~==ølv=p=igg~ _ _ 7N~T _ ___ 7 _ __ ~--~3~---·-
t--:-:-~---=----s:=c=arc=od=o=n=fe=nn=ic=us Marsipanstorpigg VU 

Vedboende Byssoporia terrestris Spindelkjuke NT 
-~o_pp __ _ · ·-· -- - -- .. . .. .... - .... ---- .. ·- .... .. ...... - · ----- ....... . .. .. . .. 
__ .. .. __ - ·· _F~a~~l!a!Jfi{_ ___ .... -- ~R~fkju_ke _ __ _ _ __ .. . _ _ __ _ . .. ... __ .. 1 __ . .. .... 

.... ------- G/oiodon_~osu~---·-§ko~pjgg~opp __ JIT ____ .. __ 1 _______ _____________ .. ____ _ 
__ _________ ___l!!9notus rh~~des ___ ~Y!~luke .... -----·--·- 1 --·- - ·---------
1-------·- _ __ Junghuhn}_!!.f!!feoa/P!!_ _ _ Qkerpo~uke --~I ___ -- ---~----·- .. _ ____ .. ___ 1 _____ __ _ 
_ ____ _____ .. Lentf!!j~ aff/afl!_ ___ .. ___ ~andej~~f!.f!~~--___ .. ~! 1998 _ _________ ---~--·----

-... --. ------ -· _ Lel)taria ~~Lseda _______ l{~dkoralls<?QP._ _ ___ _!I.l _______________ !_ _ ... _ __ - -· ___ .. __ 
l..eptoporus mol/is Kiøttkjuke BPL2000 



Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rød liste Forekomst 
1 2 3 X 

-:._-~~- ~~=~-~~_jfrcoocia7ilscojfå_==----Mirfvok8pigg- - ~~~---Nr-· -=----=--~---=-· 1 ~: ~~=====-=:=--=-~=-~ =~ 
--·- ·----·- __ Q9ppros cortj_~-- _ Qspebarkkjuke ·--- - - 1 1 __ 
i-- Phel/inus ferrugineofuscus Granrustkjuke 1 
,_ ________ fhellinus nigrolimitatus Svartsonekjuke ___ ..,!.N::...:.T _ _ __ -:2~--~=------·--------t 

Phellinus populicola Stor ospeildkjuke 2 - ----=2 ___ _______ 
4 

Phellinus viticola -=::H::z.;YI::.:;Ie.:.:.~.kiu::;.k:;:.e ___ __ --==-------:-------'3:__ _______ __ -f 
Alectoria sarmentosa Gubbeskjegg NT 1 

....,..--,-· 
Makrofav 

C/adonis parasitica Furuskjell NT BPL 2000 
Collema nigrescens Brun blæreglye 1 
Co_Jiem.~ .su~flaccidf!m Stiftgly~ BPL 1998 
eolfemal}_ubflfgre~cens o_~pebl~regfye . BPL 1998 . 
Degelia plumbea Vanlig blåfiltlav BPL 19981 

-----·----------·---····---------- - ----·--··-----!.OS"---------- ·----------·----i 
'-----------. J.yp_togiuf!!_satuminuf!!. ___ Fillhin_!]elav 4 4 1 __ 
_ ___ _ ___ _bobaria pulmonaria Lungenever 2 3 2 ·---------

Lobaria scrobiculata Skrubbenever BPL 1998 1 
rogn _ .... 

N_~phrom!J/)el/um _ Glatt.vrenge .. 1 
.J!.ep~f!?ITIIJIB_f!'!fgaluf!l_ .. . __ !$y~v~!l99 _ .. . _ . _ _ .... t .. _ .. _ ..... 

...... . . - --- ·- .... !!~h[~~~~~ ... . ... _ ___ <?!Y~~~~--.. --- - ---- ---·- .. ___ 3 __ ...... - ... -- ---· .. .. -- -- ----- -- ...... . 
_ .............. ...... _ . .f_B!Jn~r}!_C!!.!J!JPief! .... ..... __ ~.!Yr)frttlay __ - · ·- ... _ . ... __ .. ... ~-~ ~9!_ ..... ·--- ... ·-- ..... ..... .. .... __ _ ........ .. 

Pannaria rubiginosa Kysttiltlav BPL 19981 

---·---------~~~~~~-----~~---------------~ro~99"~---7--------------
Parmeliefla triptophylla S:7t"-'iftfi'71ti==ac:v_ ---------- --7-----::----::5----- ----;------ --t 

Moser 

Peltigera co/lina Kystårenever 1 2 3 
.P.ro~nfi.B_~~ p_ezizoides §kålfi1Y.1:1'!' . 1 
_Arfhonia._!eucopellaea . _ Kattefotlav BPL 1998 
Arthonia vinosa · Vinflekkiav · -

·· · ~ 'Chileno~.C:a_ gf!ldllif!la -. .. _t:aii9n~l. ·· · · · 
.. l:.ecl!'!.a2!fs ~!?i.~fin_a_ _ . _ _ G.am~lg~lay 
_ .~alarfl! flTQS~a. StQf.~S.Y~f~la_y .. . .. . 
Phaeocalicium Stor ospenål 
praecedens 
Anastrophyllum Pusledraugmose 

NT 
_20_ .. 

2 
.. BPL 199a 

4 
3. 
1 
30 

he/lerianum _ .. ___ ___ .. __ _ ·--- ·-· __ _ ... __ ___ __ __ --·---· --·-· ---- __ ___ -·· ---- ·----. ............ _ 
-- -·-·· ... ~--- ~-· :··~a'i~!I~S.lditib.Øa _ ·- _ ·--~q~jy!t~· - · .. _ ..... .... .. _ _ . ··· --·-- _ _ .......... --· ... ..... ........ J .................. __ 
..... ... ... ... _____ !'feck~_c~-- ___ ______ _I(_!IJ~fellmQ.~~ ............ .... . ---· ... ..... _ ... _._ ..... .... ! .. __ .. ----·------------ __ _ 

. ---.. __ ___ - ----~~~Mlf{a ____ __ - ---~~~ts.PP~~~~- ... _ -· .. ... ... . ·--· .. ............... ... L ... ... ..... ......... ____ -·--· _ 
lS1:1æ[anJer._ ____ .. _ !}~h.YP2~(W!I. P1~'2a!LI!!J _. _ l('!_ll5.grø.rmak~ ____ ... . _ .... ____ . _ ...... . ... __ ... __ . ···-· __ ... __ _ ...... !L .. __ __ ...... __ _ 

Cardamfne bulbifera T annrot 1 . 
- ·- .. --·- --.. - baiitiioriiiiå.iiicamata ·- - -Gråsinarihand-- -· .. - . ·-- ·- -·- · - ---- - -- ------ -- --·---- ----+r-- ----·- --

lncamsta 
· .-.6~iji!f,[ia:~p~agnlCQiå _ · . ~!!i.~t~~rihåll_~ _ · . VU 

Galium triflorum l\fly~ke~~u~ fl.I~F~QO~. 
· - ~~~~;ijirjs?.nriufneum .: ~lod_s!_orlu~~b~ +1 
.. r?fl5XIye~ re~rs Knerot 1 
. MOJI..offJ1tJB. hypoRitys _ .. . ya~inerot 1 . 

Fugl Pandion haliaetus Fiskeørn NT U-langen holme, 

- --------------------- --- ----·--------- ------·-··-------------~EL 2000 -- --·-
Gavia arotica Storlom NT flere 

Avgrensning og arrondering 
Grensa mot øst er langt mot arealer som er sterkt preget av nyere inngrep, med mye 
ungskog. I sør utgjør Frønessjøen naturlig grense. Mot vest følger området 
kommunegrensa mot Rakkestad, og i nord mot naboeiendom. 

Avgrensningen er lagt med tanke på å fange opp mest mulig sammenhengende ikke
fragmentert eldre skog, alle kjerneområder og andre avvikende/Viktige partier, samt 
mest mulig helhetlige topografiske elementer (særlig små nedbørsfelt/daldrag). Samtidig 
er det forsøkt å utelate mest mulig ungskog. Slik området nå er avgrenset vurderes 
arronderingen som ganske god - området fanger opp alle kjente viktige partier for 
biologisk mangfold, det utgjør et større småkupert landskap som har ganske god 
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økologisk funksjonalitet som egen enhet, og terrenget er homogent sm~kupert slik at 
kanteffekter mot omkringliggende arealer er et lite problem. 

Elg~sen-Svarttjern-Frønessjøen - omr~det har svakere kvaliteter enn resten av 
omr~det. Her er det ganske mye ungskog, og den eldre skogen er dessuten av ordinær 
karakter uten spesielle kvaliteter (i motsetning til lenger vest, der ogsS skogen utenfor 
kjerneomr~dene har en del død ved). Som følge av (1) rik skog i den østvendte 
brattskrenten, (2) spesielle kvaliteter knyttet til myrene med bl.a. rike forekomster av 
smalmarihånd, og (3) vesentlig økt variasjonsbredde, samt den positive effekten det er~ 
få med hele dalgangen som topografisk element, er det likevel valgt ~ inkludere disse 
arealene. 

To alternativer er skissert, hhv. med og uten Elg§sen . Det er svært lite ekstra å hente av 
interessante kvaliteter isolert sett ved & inkludere Elgåsen, men på den annen side vil 
man da få større areal (som i seg selv er en positiv kvalitet, ikke minst i dette området), 
samt at en da får inkludert hele den vide dalgangen Elgåsen-Svarttjern. Under tvil 
anbefales derfor den store avgrensningen. 

På østsiden av Elgåsen er det store ungskogsfelt og ogs~ nyere hogstflater (bl.a. ei større 
hogstflate sør på åsen), som gjør arealene her lite aktuelle å ta med. Det er også mye 
ungskog langs skogsbilveien Inn til Villaen. Dette gjør det Ilte aktuelt å binde området 
sammen med Kroktjern-Setertjern mot sørøst (se egen områderapport). 

Det synes likevel å ligge til rette for et temmelig stort sammenhengende verneområde 
her, der Frønessjøen-Søndre Stangevarde-Djupetjern via skog rundt Frønessjøen kan 
knyttes sammen med Kroktjern-Setertjern o~ Svenken-Tjuvslåtta (Røsok 2009). Til 
sammen vil dette kunne bli et verneomrade med samlet sett store regionale 
verneverdier, inkludert en viss grad av storområdefunksjonalltet. Forutsetningen for å få 
til dette er at arealer i og rundt Ulvedalen og på sørsiden av Frønessjøen kommer med, 
og at disse holder tilstrekkelig kvalitet. Tilstanden på tilgrensende skogarealer i 
Rakkestad og i nord er ukjent. 

Vurdering, naturverdier 
Naturverdiene er relativt høy l regional sammenheng. Det utgjør et relativt stort 
gammelskogsområde stort sett lite påvirket av inngrep. Sammen med områder lenger 
sør danner dette et (i regional sammenheng) uvanlig stort gammelskogsområde med en 
viss grad av storområdefunksjonalitet, med muligheter for at forstyrrelsesdynamikk på 
litt større arealskala kan tillates å virke. Variasjonsbredden i skogsamfunn er ganske god, 
inkludert mindre partier med relativt rik skog, og området innehar trolig omtrent alle 
skogsamfunn som finnes "inne på ~sen" i distriktet. Mesteparten er fattig furu- og 
barblandingsskog, men det inng~r også en god del granskog på bedre boniteter, noe som 
skiller området positivt ut sammenliknet med en del andre etablerte og planlagte 
skogvernomr~der l Indre Østfold. Både furu- og granskogen er gammelskog med en god 
del dødved, men gamle plukk- og gjennomhogster har vært harde, og gammel naturskog 
med kontinuitet i død ved mangler. Granskogen vil l løpet av kort tid danne større 
mengder død ved. 

Spesielle kvaliteter er knyttet til fuktig gammel granskog med dels høyt innslag av 
gammel osp, gammel granskog med mye død ved, rikere lågurt- og mose-barmatte
blåbærgranskog, samt større arealer eldre furuskog med en del død ved. Her er også 
betydelige naturverdier knyttet til myr, både på etablert Storelimosen naturreservat, 
men ogs~ på myrene andre steder i området (særlig i dalen sør for Svarttjern). 

Avgrensningen er relativt god, men det bør søkes ~ slå området sammen med 
gammelskogsområder mot sør via skog omkring Frønessjøen, for på den måten å få til et 
"lite storomr~de". Østre del av områder har klart svakere kvaliteter (den eldre skogen er 
av ordinær karakter fattig på død ved, og det er en god del ungskog), men det er l ikevel 



valgt ~ inkludere hele dalgangen Frønessjøen-EigSsen-Svarttjern pga. spesielle kvaliteter 
knyttet til brattskrenten, myrene, og dessuten økt variasjonsbredde i skogsamfunn og 
økt to ta la re a l. 

Artsmangfoldet er relativt fattig p~ mesteparten av arealet, men her finnes ogs~ mindre 
felt med et regionalt sett spesielt og rikt artsmangfold - mykorrhizasopp i rik granskog, 
vedboende sopp pS gran- og ospelæger, epifyttisk lav p~ osp, og omr~det er ogs~ viktig 
for fugl. Selv om artsmangfoldet pS ingen m~te er spesielt rikt l nasjonal m~lestokk, og 
signal- og rødlistearter bare finnes i lav tetthet, er det svært f~ skogomr~der i Indre 
Østfold som kan vise til tilsvarende diversitet og antall rødlistearter (12, samt i tillegg 3 
fugl). Flere sopparter er ikke kjent andre steder l Østfold. 

Omrndet oppfyller bare i begrenset grad viktige mangler ved skogvernet. Av generelle 
prioriteringer: (1) lavlandsskog (godt oppfylt), (2) rike skogtyper (i liten grad oppfylt), og 
hvis det blir sammenkobling med omr~der lenger sør ogsS til en viss grad {3) 
storomr~der. Av spesielt prioriterte skogtyper lnng~r (l) boreal løvskog (osp) i moderat 
grad, (2) boreal naturskog l liten grad, og fragmentarisk (3) l~gurtgranskog. Det er 
vernet relativt mye fattig barskog i regionen, slik at omr~det i liten grad bidrar til ~ dekke 
inn naturgeografisk representativitet. 

Frønessjøen - Søndre Stangevarde - Djupetjern mangler naturverdier p~ nasjonalt niv~, 
men trolig er dette et av de mest verdifulle skogomr~dene i indre Østfold, og vurderes 
derfor som regionalt verneverdig (verdi**). 

Oppsummering naturverdier- Frønessjøen-Søndre Stangevarde-Djupetjern 
Ul'lll1høt DødVed DldWd Gamle Gamle Gamle Treslags- Topocrafi Vegelasjon Rlkhet 

mengde kontinuitet barlrær IIVttær edelløYtrær fordeling variasjon variasjon 
•• ••• •• o •• ••• •• 
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Kroktjem.Setertjern (Marker, Østfold). 
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E.. \~~Mn ()st , Mcu .. k~r 
Kroktjern-Setertjern 
Referanse: 

* 

Hofton T. H. 2012. Nat11rverr1ier for lokalitet Kroktjem-Sete11jem, registrert i forbinde/se med prosjekt Frivilligvem 2011. NeRIN fekraark. BioFokus NINA. 
Mi fføfaglig utredning. 
(Webl'mk: http://bon:hbio.nolnarinl?nid=3831) 

Referansedata 
Fylke: Østfold 
Kommune: Marter 
Kartblad:2013IV 
H.o.h.: 1511-221moh 
Areal: 901 daa 

Sammendrag 

1om H· Ho~1o" , 'lo'\'l 

Prosjekttilh•righet FrivUiigvem 2011 
lnventør: THH 
Oatofeltreg.: 23.08.2011 
Vegetasjonsone: s•rboreal 100% (910 daa) 
Ve~tasjonseksjon: 01-Svakt oseanisk 

KQt-t l.).tg 

Kroktjern-Setert;em-området ligger i de store skogområdene mellom Ø~e-Rødenesvassdraget i øst og Rakkestad 1 vest, 
inne "på skauen· ca 4 km sørvest for Ørje tettsted. Det består av et småkupert terreng mellom •sprekkedalsjøen" Kroktjem 
i vest, Larstjern sentralt i området og bort til Setertjem i nordøst 
Fattige furu- og granskogssamfunn dekker hele området. Det er mest fattig, mer eller mindre tørr furudominert skog, 
dels skrinn lav- og knausskog på de grunnlendte ryggene, dels noe mer produktiv bærtyngskog (da ofte med noe innslag 
av gran), sjelden røsslyng-blokkebærskog. Grandominert skog (mest i form av blåbærskog) inntar relativt små arealer, 
lokalisert til små bekkedaler og hellinger med noe ljukkere løsmasser og bedre fuktighetsforhold. Skogstrukturen er helt 
ordinær, halvgammel-eldre skog; nesten uten biologisk gamle trær (foruten seinvokste, smådimensjonerte furu på skrinne 
berghaller), med lite død ved, og kontinuitet i slike elementer mangler. Den isolert sett biologisk mest interessante skogen 
står langs bekkedalen mellom Krokljem og Larstjem, der det er små fragmenter av lågurtgranskog (men det meste av 
dette ligger på sørsiden av bekken og utenfor tilbudsområdet). Ved utløpet av Krokijem er det en gammel fløtningsdam. 

Isolert sett er naturverdiene små (på grensa mellom * (lokalt verneverdig) og- (ingen verneverdi)). Området mangler både 
spesielle og/eller rike skogtyperlvegetasjonstyper og naturskogsegenskaper (gamle trær, død ved, kontinuitet i slike ele
menter), og artsmangfoldet er fattig. Området er også dårtig arrondert pga. mye ungskog og kiler med hogstflater inn fra 
nord og unaturlig avgrensning i sør {annen eiendom). og det innehar ingen prioriterte skogtyper eller andre viktige mangler 
ved skogvemet i Norge (selv om det er lavlandsskog i sørboreal sone). 
Likevel har Kroktjern-Setertjern visse naturverdier i en landskapsøkologisk kontekst; det er et i underkant av 1 km2 stort 
gammelskogsområde uten nyere inngrep, som er del av et temmelig stort sammenhengende gammelskogsområde med 
betydelige regionale naturverdier. Dette store området består av Kroktjem-Setertjern, Svenken-Tjuvslått litt lenger sør, 
mellomliggende ikke-kartlagt areal, og Frønessjøen-Søndre Stangevarde-Djupeljem. Kroktjern-Setertjern vil derfor kunne 
bidra positivt til dette samlete områdets økologiske funksjonalitet fordi stort sammenhengende areal er en s~ntral egen
skap, og på denne bakgrunn settes verdien samlet sett til lokalt verneverdig (verdi *). 

Feltarbeid 
Området ble undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) 23. august 2011. l godt vær ble det gått en runde gjennom området 
fra vest til øst. Befaringen var relativt rask, og det ble brukt lite tid på grundigere undersøkelser pga. i stor grad biologisk 
triviell skog. Geografisk sett er storparten av området dekket, unntaket er den østvendte llsida på Mellemhøyda. Selv om 
det muligens kan være lokalt interessant granskog her, anses kunnskapsgrunnlaget for området som relativt godt for alle 
aktuelle parametre. Artsmangfoldet er lite undersøkt, fordi potensialet for spesielle/sjeldnelrødlistecle arter er (svært) lite. 

Utvelgelse og undersøkelsesområde 
Lokaliteten inngår i arbeidet med frivillig vern. Det på forhånd avgrensete undersøkelsesområdet omfattet et areal på 7019 
daa, og dekket hele vestre del av Haneborg-eiendommen, dvs. fra Setertjern-Mellemhøyda-Djupetjern i øst til kommune
grensa mot Rakkestad i vest. og fra Frønessjøen-Kroktjern i sør til Søndre Stangevarde-Storelimosen-Skumpedyplen i 
nord. 

Her er valgt å splitte undersøkelsesområdet opp i to atskilte lokaliteter; Frønessjøen-Søndre Stangevarde-Djupe~em 
(4790 daa) og Kroktjem-Setertjem {901 daa), som følge av at et ganske stort mellomliggende areal med mye ungskog, 
hogstflater og dessuten vel vurderes som for sterkt preget av inngrep og uten naturverdier til at det er aktuelt å innlemme 
i et evt. verneområde (se for øvrig "Avgrensning"). 

Tidligere undersøkelser 
En kjenner ikke til at det er utført relevante naturfaglige undersøkelser i området. Eneste artsobservasjon pa Artskart 
(2012) er et funn av gubbeskjegg gjort av Ola W. Krog og M. Kristiansen 25.1 .1998. 

Beliggenhet 
Området ligger i de store skogområdene mellom Ø~e-Rødenesvassdraget i øst og Rakkestad i vest, inne "på skauen" ca 
4 km sørvest for Ø~e tettsted. 



Naturgrunnlag 

Topografi 
Landskapet i traktene er karakteristisk for skogområdene indre Østfold; et småkupert terreng med lange dalganger og 
mellomliggende lave åsrygger i hovedretning nordøst·sørvest, stedvis ganske kronglete og oppbrutt av små sprekkedaler 
(men uten skarpe sprekkedaler), andre steder med større flatere myrtendte platåer. Langstrakte "snirklete" vann, ljern og 
myrer fyller stedvis ut dalbunnene. 

Kroktjem-Setartjem.amrådet består av det småkuperte terrenget mellom "sprekkedalsjøen" Kroktjem i \188t, Larsijern sen. 
tralt i området og bort til Seterijem i nordøst. Det topografisk mest markante elementet i området er Mellemhøyda, med ei 
ganske høy og bratt østvendt liside. Grunne bekkedaler drenerer terrenget mot sør og øst fra Kroldjern og Mellemhøyda 
ned i Larsljem, og renner videre sørover ut av området ned i den markerte Ulvedalen. Østre del, mot Setertjem, er et lave. 
religgende flatere parti med myrdrag og tjern. 

Geologi 
Berggrunnen er fattig, og består av migmatittisk blotittgneis (NGU 2012). 

Klima 
Skogområdene i distriktet har et visst suboseanisk preg, og t~hører svakt oseanisk seksjon (01 ). Lokalklimaet l området 
varierer mye; fra tørt og varmt på kollene og ryggene, til relativt fuktig nede i de mindre granskogs--bekkesøkkene, men 
svært fuktig skog mangler. 

Kjerneområder 
Det ble ikke &'Jgr8nset kjerneområder på lokaliteten Kroktjern.SetertJem 

Tabell: Artsfunn i Kroktjem.setertjem. Kolonnen Totalt antall av art summerer opp antall funn innenfor området. O betyr 
at artsfunnet ikke er tallfestet, men begreper som mye, en del, sparsomt, spredt o.l. er brukt. Det store tallet i kolonnen 
Funnet i kjemeområde henviser fil hvilke kjemeomrlJder arten er funnet. Det IH/e tallet angir hvor mange funn som er 
gjort i hvert kjømeomrlJde. O betyr tekstlig kvantifisering. Små tall uten kjemeomrfJ.denummer angir funn utenfor kjerne
områder. 

Gruppe Vltensktpellg n•vn Norsk navn Rldl.._ TotaH •ntall Funnet l kJ•m•· 
atlltus av•rt onride(nr) 

Busk- og bladlav Alectoria sarmentosa Gubbeskjegg NT 1 1 

Avgrensing og arrondering 
Området grenser i nord til mye ung og middelaldrende skog eg hogstflater i retning skogsbilveien, bl.a. er det el kile med 
ganske ny hogstflate langt sørover mot Larsijern. l øst er avgrensningen naturtig mot Setertjem, mens omr6det i vest 
grenser mot yngre skog i retning Frønessjøen. Mot sør går grensa mot naboeiendom (som ikke er del av tilbudet). Arron. 
deringen er således ganske dårlig, med "hakkete" avgrensning. 

Det ser ut til å være samme type skog sør for Kroktjern - Larsljern som innenfor området, og ved inldudering av areal 
her vil arronderingen bedres betraktelig. Det kan ligge til rette for et temmelig stort sammenhengende verneområde her, 
der Kroktjem.Setertjem. Svenken.ljuvslåtta litt lenger sør (Røsok 2008) og Frønessjøen-Søndre Stangevarde-Djupeijem 
bindes sammen. Til sammen vil dette kunne bli et verneområde med samlet sett store regionale vamevørdier, inkludert en 
viss grad av storområdefunksjonalitet Forutsetningen for å fil til dette er at arealer i og rundt Ulvedalen og på sørsiden av 
Frønessjøen kommer med, og at disse holder tilstrekkelig kvalitet 

Vurdering og verdisetting 
Området dekkes av ordinære, fattige barskogssamfunn (mest vanlig lav· og bserlyngfuruskog, mindre.små felt med blå
bærgranskog). Skogen er også nesten uten uten biologisk gamle trær (foruten seinvokste, smådimensjonerte furu på 
skrinne berg), det er lite død ved, og kontinuitet l slike elementer er l praksis fraværende. Som en følge av dette er arts. 
mangfoldet fattig. Området er oga6 d6rtig avgrenset pga. lnnhakk med hogattlatør fra nord. Det innehar heØer ikke verken 
generelle kriterier eller prioriterte skogtyper mht skogvernmangler (selv om det er lavlandsskog i sørboreal sone). Isolert 
sett (skogtyper, naturskogsegenskaper, artsmangfold) er derfor naturverdiene marginale, og området er i dag knapt verne-
verdig (grensesjiktet mellom * (lokalt verneverdig) og - (ingen verneverdi)). 

Likevel har Kroldjem-Setertjem visse naturverdier i en landskapsøkologisk kontekst; det er et i underkant av 1 km2 stort 
gammelskogsområde uten nyere inngrep, som er del av et temmelig stort sammenhengende gammelskogsområde med 
betydelige regionale naturverdier. Det vil derfor kunne bidra positivt til dette samlete områdets økologiske funksjonalitet 
fordi stort sammenhengende areal er en sentral egenskap, og pil denne bakgrunn settes verdien samlet sett til lokalt ver
neverdig (verdi •). 



Tabell: Kriterier og verdisetting for kjerneområder og totalt for Kroktjem-Setertjem. Ingen stjerner (O) betyr at verdien for 
kriteriet er fraværende/ ubetydelig. Strek (-) betyr ikke relevant. Se ellers kriterier for for verdisetting i metodekapittelet. 

Kjerneområde Urørt- Død ved Død Gamle Gamle Gamle Treslag&- Topo- Vegefa. Rik- Arter Stør- Arron- Samlet 
het mengde ved bar- løv- edel- fordeling 9rallsk- sjons- het reise de ring verdi 

kontin. trær trær løvtrær variasjon variasjon 

Samlet *** * o * o o • * * * * * * * vurderin9 

Referanser 
Artskart 2012. Artsdatabanken. http:/fartskart.artsdatabanken.no/Default.aspx 

NGU 2012 Norges Geologiske Undersøkelse. 2011. Berggrunnskart. Tilgjengelig fra: http:/lwt.w.ngu.nolkart/bg250/ 
Røsok, Ø. 2009. Naturverdier for lokalitet Svenken, registrert l forbindelse med prosjekt Frivilligvem 2008. NaRIN faktaark. BioFokus, 
NINA. MiUøfaglig Utredning. 

~l 



Bilder fra området Kroktjern-Setertjern 

Typisk skogbilde fra om~t. Foto: Tom He/lik Hofton 

Kro~ems utløpspalti sett mot vest. Foto: Tom He/lik Hoffon 

Granskogen i beldcedalen ned mot Lar#jem. Foto: Tom He/Uk 
Hallon 

Fra l.ant)em mot Mellemhøyda. Foto: Tom Helik Hofton 



Jyrihelleren * 
Referanse: 
Blindheim T., Kmg O, M. 2012. NatuNerrJier for lokaliJat Jyrihelll'ran. registrert i forbindelse med prosj6M Frivrlligvem 2011 NaRIN fakta ark. Bio~"oklls. NINA 
Miq",rag/ig utredning. f 
(Weblink:http://borchbio.no/narinnnid .. 3813) T.P,III"q~\M 0,5 ()(Q M·\XI~~~\Q.nd \<~ 2011 

Referansedata 
Fytke: Østfold 
Kommune: Eidsberg 
Kartblad: 
H.o.h.: 187-249moh 
Areal: 1470 daa 

Sammendrag 

Prosjektlilhlrighet FriviUigvem 2011 
lnvenuu: OWK, TBL 
OaiD feltreg. : 31-10-2011 
Vegetasjonsone: sørboreal100% (1460 daa) 
Vegetas)onseksjon: 01-Svakt oseanlsk 

Undersøkelsesområdet Jyrihellern ligger sørøst i Eidsberg kommune i sørboreal vegetasjonssone og svakt oseanslak 
vegetasjonsseksjon. Det utgjør et skogområde uten tekniske inngep og nyere hogster og er forholdsvis typisk sammensatt 
for regionen med myrer, myrskog, koller med skrinnere furudominert skog og granskog i søkk og lisider med tykkere løs
masser. løvinnslaget er forholdsvis lavt, men boreale treslag som osp og bjørk finnes spredt. Området har fattig vegeta
sjon, det har svært lite død ved og gamle trær, men utgjør et større sammenhengende gammelskogsområde med få nyere 
hogstinngrep. · 

Det er avgrenset to naturtypelokaliteter med gammel barskog hvor tettheten av eldre osp er noe høyere enn utenfor disse 
og det er større konsentrasjoner av død ved enn ellers innenfor undersøkelsesområdet. 
Det ble i svært lite grad funnet arter som er typiske for gammel og kontinuitetspreget barskog. lil det er skogen for ung. 

Området vurderes l noen grad og oppfylle mangelen lavereliggende skog i henhold til mangelanalysen for skogvem (Fram
stad 2002, 2003). Ingen øvrige mangler fanges opp av området 

Ut fra områdets urørthet, størrelse og rimelig gode arrondering wrderes området å være verneverdig (•). 

Feltarbeid 
Feltarbeidet ble utført av to personer i løpet av en dag. Været la ingen hindringer for arbeidet Sesongen for markboende 
sopp var i all hovedsak over og det var noe seint for optimal kartlegging av karplanter. 

Utvelgelse og undersøkelsesområde 
Området er meldt inn i forbindelse med ordningen frivillig vern 1 2011 og kartlegges i regi av Direktoratet for Naturforvalt
ning. Kart med arbeldsgrenser er oversendt fra oppdragsgiver. 

Tidligere undersøkelser 
Området er tidligere kartlagt i forbindelse med MIS registreringer i kommunen og i forbindelse med naturtypekartlegging. 
Totalt fire naturtypeobjekter er registrert i Naturbase per 2011. 

Beliggenhet 
Undersøkelsesområdet Jyrihellern i Eidsberg kommune i Østfold befinner seg ca. 11 kilometer sørøst for Mysen og 9 
kilometer nordvest for Ørje. Området grenser mot Stelnsvann i hele sin lengde mot nord og øst og til skog i vest og sør. 
Navnet Jyrihelleren kommer av en fredløs kvinne med navn Gyri, som skal ha bodd under en heller i området Sentralt i 
området er det en høy topp med en bratt skrent i østkant, og under denne er det en heller eller et lite hulrom der kvinnen 
skal ha bodd (Mats Finne pers. med.). 

Naturgrunnlag 

Topografi 
Området utgjøres av et småkollete skoglandskap typisk for regionen med et spenn i høyde på ca. 50 meter, fra ca. 190 til 
240 m.o.h. Den vestre delen er lite topografisk variert, mens den østre delen har skarpere avsatte skrenter og markerte 
kollepartier med tilhørende dalsøkk. Totalt sett skaper områdets topografi muligheter på sikt for forholdsvis varierte natur
forhold med innslag av arter som er knyttet til både fuktige og tørre, eksponerte miljøer. 

Geolog l 
Berggrunnen er diorittisk til granittisk gneis og migmatitt. Løsmassene innenfor reservatforslaget utgjør en mosaikk av tynn 
morene, bart ~ell med stedvis tynt løsmassedekke og torv og myr. 



Vegetasjon og treslagsfordeling 
Furu er det dominerende treslaget og danner røsslyng-blokkebærutforminger på koller og rygger. Vaniljerot ble registrert i 
denne vegetasjonstypen. På de tørreste ryggene forekommer lavfuruskog i små flekker. Grana dominerer i områder med 
noe tykkere løsmassedekke med i all hovedsak blåbærvegetasjon. l overgangen mellom li og dalbunn finnes en fuktig 
utforming av blllbærgranskog som gradvis går over i fattige sumpskogsmi~øer der det er flate dalbunner over noe areal. 
Det er jevnt over ijte løvinnslag, men en del bjørk vokser i forbindelse med myr og myrkant, samt i de områdene hvor det 
har foregått hogst sist uten at det alt løv har blitt ryddet bort til fordel for gran og furu. Osp finnes spredt i tilknytning til de 
brattere skråningene og kolJene. PA sikt vil en del yngre oapesuksesjoner som er kommet opp etter hogst for noen år siden 
kunne bli verdifulle ospemiljøer. Dette gjelder særskilt pd den østre kollen og områdene sør og sørøst for denne. Myrve
getasjonen i området er av fattig type. 

Skogstruktur og påvirkning 
Skogen i Jyrihellem er av vekslende alder. Ingen deler av skogen er virkelig gammel i økologisk forstand. Ingen partier er 
i ferd med A gå i oppløsning noe som også reflekteres i den store mangelen på død ved, gamle treer og naturlig skapte 
glenner. Skogen fremstår som en til tosjiktet i de fleste eldre bestand. Furuskogen i vest er forholdsvis ung med kun en
kelte trær som er noe grovere. l området nord for Trekantmyra er det ungskog etter hogst for kanskje ti år siden, mens det 
i de sørøstre delene er en del skog i hogstklasse to og tre. Her er skogen ganske tett, men med en del innslag av boreale 
løvtrær. Den eldste granskogen har trær som måler opp mot 40-50 cm men de aller fleste er mindre enn dette. Kun et fåtall 
noe eldre furutrær finnes spredt på noen av kollene. Tidigere plukkhogster og småflatehogster har vært utført over hele 
arealet opp til ganske nylig og dette setter sitt preg på området også i dag. 

Kjerneområder 
l det følgende listes informasjon om de avgrensede kjemeJokalitetene 1 området Jyrihelleren. Nummereringen referer til 
inntegninger vist på kartet. 

1 Jyrihellem 
Naturtype: Gammel balskog • Gammel granskog 
BMVEROI: C 

Areal: 12-4, 1daa 

Innledning: Lokaliteten ble r.rat registrert l forbindelse med MIS-ragistrerfngene l Eidsberg kommune som ble Ulfllrt av Siste Sjanse l 
2002 og så lagt Inn l Naturbase l 2003 (BN00075508). Senest befart l forbindelse med wrdetlng av et større område for vern. Begge de 
to lokalitetene med dette BN nummeret er slått sammen i en tlgut. 

Beliggenhet og naUgnn!lag: Lokaliteten lgger på vestsiden 1111 SlelnsvaM sørøst i Eidsberg kommune. 
Naturtyper. utfonnlnger og vegetasjonstyper. Variert topografi med relativt småvokst barblandingsskog. Skogen er ensjlktet til tosjiktet med 
liten spredning i alder. Innslag av bjørk og osp. Begynner å bli noe gadd og læger av gran og tll dels furu på toppen av kollene. En av få 
granlolcallteter med en viss utbredelse. Bergvegger og steinblokker lnnes. Trolig vildig for Vilt som storfugl. Prioritert grunnet størrelse, 
fuoo av aignalalter og potensiale p6 sikL 

Artsmangfold: l'lndkvistlav, lungenever, grynfiltlav. Det ble søkt etter spesielle vedboende arter, men uten funn. 
Bruk, tilstand og P'llirknlng: LokaHteten er ikke påvirket av skogbruk på forholdsvis lang tid. 

Verdivurdenng: Prioritert pga. størrelse, funn av slgnalarter samt poØ!siale på sikl, Vl.-deres som lokalt viktig {C verdi) per 2011. 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling anbefales for å ivareta og videreutvilde kvalitetene. 

2 Jyrihellem Ø 
Nawrtype: Gllmmal a.rakog • Gammel gr11nakog 
BMVERDI: C 

Araal: 13,2daa 

Innledning: Lokaliteten ble vurdert overladisk i forbindelse med kartlegging av et større område for friviiWg vern. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ulgjør en østvendt bratt skrent ned mot steinsvannet sørøst i Eidsberg kommune. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Bratt østvendt li med skrenter og berg. Grandommlnert med iMslag av osp og bjørk. Skogen 
er flel8jlklet med god spredning og har stedvis glemepreg. En del død ved av nyere dato finnes, men det er ingen kontinuitet. 
Artsmangfold: Det ble ikke kartlagt arter, men biotopen ser ut tll A ha mange av de samme kvalitetene som er lwUagt på berg og trær i 
biotopen lenger vest 
Bruk, tilstand og p6vlrknlng: Det er ikke foretatt nyere hogster eler andre Inngrep pA en god stund. 
Verdivurdering: Ortridet vurderes å ha kvaliteter som er noe høyere enn l landskapet fonMig og gis derfor verdi som lokalt viktig {C verdi). 
Skjøtsel og hensyn: Kvalitetene ivaretas og videreutvikles best ved li1 utvikling. 

Artsmangfold 
Mangelen på elementer som er typiske for gammel skog som liggende og stående død ved og gamle trær fører til at arter 
som er knyttet til skog av denne typen ikke ble registrert i området Ved svært ~ert leting vil det trolig være mulig å 
avdekke enkelte mindre vanlige arter knyttet til slike elementer. Lavarten gubbeskjegg ble regstrert sparsomt på gran og 
furu i granskog som hadde et vist åpent preg, men med tilstrekkelig høy luftfuktighet Lungenever ble funnet på et fåtall 
osper og et sted også på grankvister i nær tilknytning til aspestamme med arten. Grynfiltlav og randkvistlav ble funnet på 
en bergvegg i kjerneområde 1. Potensialet for markboende arter knyttet til noe rikere vegetasjon vurderes som lav da rik 



vegetasjon er nænnest fraværende i området. Ved et evt. vern vil området på sikt utvikle gammelskogskvaliteter som kan 
huse et artsmangfold som vil ha problemer med å overleve i områder med ordinært skogbruk. 

Skogen rundt Jyrihellem er kjent for å være et viktig leve- og oppvekstområde for skogsfugl og myr og myrtjem har en 
funksjon for arter som trane og storlom (Mats Finne pers. med.). 

Tabell: Artsfunn i Jyrihelleren. Kolonnen Totalt antall av art summerer opp antall funn innenfor området. O betyr at arts
funnet ikke er talffestet, men begreper som mye, en del, sparsomt, spredt o.l. er brukt. Det store tallet i kolonnen Fun
net l kjerneområde henviser til hvilke kjerneområder arten er funnet. Det lille tallet angir hvor mange funn som er gjort i 
hvert kjerneområde. O betyr tekstlig kvantifisering. Små tall uten kjerneområdenummer angir funn utenfor kjerneområder. 

Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rød liste- Totalt antall Funnet l kjerna-
status avart område (nr) 

Busk- og bladlav Alectoria sarmentosa Gubbeskjegg NT 105 100 15 
Hypogymnla vittata Randkvistlav 1 1, 

lobaria pulmonaria Lungenever 1 

Pannaria conoplea Grynfiltlav 1 

Avgrensing og arrondering 
Avgrensningen følger i sin helhet tilbudet fra grunneier og arronderingen vurderes som god i forhold til å Ivareta og videre
utvikle de kvalitetene som er registrert Grensene for området er trukket med rette linjer noe som gir minimalt med kantet
fekter. Området skåÆr 2 stjerner på størÆiseskriteriet da det er mellom 1 og 5 kvadratkilometer stort og ligger i sørboreal 
vegetasjonssone og har overveiende fattig vegetasjon. 

Andra Inngrep 
Det er ikke registrert noen nyere inngrep i området. Det er ingen markerte stier, men en gammel sti l hesteveg går fra Jy
rihellervika og rett sørover gjennom et markert dalsøkk. Ingen innstallasjoner eller lignende er Ægistrert innenfor området 

Vurdering og verdisetting 
Jyrihellem skårer lavt både på gammelskogskriterer og på kriterier knyttet til rikhet og treslagssammensetning, mens 
området skåÆr middels og høyt på kriteriene størrelse, arrondering, topografisk variasjon og arrondering. Ved å væÆ et 
forholdsvis stort sammenhengende område med god arrondering, er uten tekniske innprep og ferske hogster vurdeÆs det 
samlet til å væÆ verneverdig med en sljeme (*). Ved fri utvikling vil området på sikt kunne bygge opp kvaliteter som ellers 
vil være dårlig uviklet i et landskap som er lett tilgjengllg for moderne skogbruk. 

Tabell: Kriterier og verdisetting for kjerneområder og totalt for Jyrihel/eren. Ingen stjerner (O) betyr at verdien for kriteriet 
er fraværende/ ubetydelig. Strek (-) betyr ikke relevant. Se ellers kriterier for for verdisetting i metodekapittelet. 
K,jemeområde Urørt- Dlld ved Død Gamle Gamle Gamle Treslag .. Top~ Vegeta- Rilt· Arter SUir- Nrol)- Samet 

het mengde ved bar- løv-- edel- fordeling grafisk- 5JOh&- het ~se denng verdi 
kontin. trær trær løvtrær vanasJon vanas)On 

1 Jyrihellem *** * * * * * ** * * * - - * -
2JyrihallemØ ** * o * * ** * * * * - - * -
Samlet *** * o * * o 
vurdering * ** * * o ** ** * 

Referanser 
Framstad, E., Økland, B., Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Blom, H. & Branderud, T. E. 2003. Liste over prioriterte mangler ved skogvemet. 
- NINA oppdragsmeldlng 769. 9pp. 
Framstad, E., Økland, B., Bendlksen, E .• Bakkestuen, V., Blom, H. og Brandrud, T.E., 2002. Evaluering av skogvemet l Norge. Fagrapport 
54, NINA. 146 s. 



Jyrihelleran (Eidsberg, Østfold). Areal 1.470 daa, verdi * 
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Naturfagllge registreringer i forbindelse med vern av skog under ordningen "frivfllig vern" 2011 

Q llemewrdlg omnlde Q Tidligere registrarlnger M61ettokk 1:10 000 
- Ekvidistanse 20m 

' ' Alternativ granse Omr. for vurdering {ON/FM 2011) Rutenett 1 km 
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Geir Hardeng, Miljøvemavd., Fylkesmann i Østfold 2.11.2011 

Vurdering av frivillig skogvem i deler av Hylliåsen, Spydeberg 

Noen inntrykk fra skogbrukssjefen etter befaring 13.09.2011 med grunneier av 1014, 
Bjørn Thorvald Marthiniussen og Stene Berg, adr. Hyllibråten Qokal kjentmann), 
her som et sammendrag av mail fra Aarnes 19.9.2011: 

Område ligger litt nordøst for Spydeberg sentrum i et åsparti i Hylliåsen med innslag av 
høybonitet. Beliggenheten gjør at deler av åsen i fremtiden vil kunne bli utbygd. 
Området blir mye benyttet som friluftsområde, med dertil utfordringer for skogbruket. 
Hylliåsen er kjent for kultur- og fornminner. Øvre marin grense går oppe i åsen. Området er 
noe oppstykket etter en avvirkning for ca 7 år siden, ellers uten maskinell hogst. Det er hogd 
noe på 1970 tallet i et begrenset område i sør. 

Omfatter ca 226 daa, inkl. et vanntårn med areal rundt (5 daa) og dyrket mark (5 daa). 
Grensene er ikke vurdert nøyaktig. Området inneholder noen miljøregistreringer. Det bærer 
preg av "urørt" eldre skog, løvsuksesjoner, med liggende og stående død ved. På god bonitet 
er det til dels svært grove dimensjoner av gran. Enkelte grove løvtreslag finnes spredt. 
Dette antas å være "siste relativt urørte rest" i Hylliåsen med en såpass stor andel 
gammelskog. Helhetsinntrykket er et areal med mange miljøverdier. 

Befaring av Ottar Krohn/Geir Hardeng; Miljøvernavd. 20.10.11: 
Konklusjon: Området bør under noe tvil fagvurderes nærmere med tanke på vern. 
Her tas også med i betrakting at det ut over deler av Gaupesteinmarka i Hobøl, ikke er vernet 
skog eller går saker på frivillig-vern i kommunene Spydeberg, Skiptvet og Hobøl. 

Mye av området ble gått over, inkl. deler av tilgrensende arealer på naboeiendommene i N og 
Ø (gnr./bnr. 1111- 1213,4, 1212, 1011), for å tilstrebe en bedre arrondering, særlig i Ø. Disse 
arealer ble vurdert som uaktuelle med tanke på et mulig utvidet areal for frivillig skogvern. 
Et skogareal l gran med en gammel dam på l Oil, mellom bilvei, sti/traktorvei og eiendom 
l 014 kan med fordel inkluderes i området. V -grensen følger gårdsvei til Hyllibråten. 

Det mest negative er et ca 5 daa stort areål med vei V-fra, med 2 store vanntårn og en 
bygning, som totalt bortimot deler området i to. En el.linje til anlegget med ryddegate går 
gjennom i deler av området fra SØ. Noen turstier. Et gammelt, ikke vedlikeholdt utsiktstårn 
finnes på høyden i N (I 84,5 m o.h. på øk.kart). Et par gamle traktorveier l stier finnes i S. 
En hogstflate (plantet) langs veien rett V for selve Hylliåsen l SV for utsiktstårnet. Et areal 
med eng i V langs veien bør evt. innlemmes med naturlig gjenvekst til skog. 

Området har klart verdifulle elementer med god gran bonitet, mye løv bl.a. med noe hassel 
særlig i SV, variert topografi med bergvegg og søkk, bra med dødved, særlig løv. Lavere 
bonitet oppe på åsen l høydene, rikere i lavere deler l omkring. Med fri utvikling på sikt har 
området klart et potensiale. Områdets betydning som et nærfriluftsområde vektlegges også 
noe.- Det finnes en planteliste fra området (Olav Skulberg, Spydeberg). Orkideen knerot bl.a. 
iflg. Artsdatabanken l Artskart. 

lflg. skogbruksplan 2004-14 (''Skogressurser", Prevista) omfatter eiendommens "Teig 2", 
helt eller deler av flg. bestand: 
Nr. Bonitet H.ld. Merknad 
2 F14 4B Blåbærgranskog 
3 G20 3A Småbregneskog 
4 G20 4A Blåbærgranskog 
5 G14 4A ditto 
6 Fli 4A Bærlyngskog 
8 G20 3A Småbregneskog 
9 G17 5A Båbærgranskog 
11 G20 3A Småbregneskog 
13 G20 (5A), hogd, h.kl.2 ditto 
14 Gl7 3A Blåbærgranskog g~ 



Tabell forts. 
Nr. Bonitet H.Jd. Merknad 
1S F8 SA Blokkebærskog 
17 G17 SB Ugurgranskog 
18 Fl4 SA Bærlyngsk:og 
19 GI7 SA Blåbærgranskog 
20 Gl7 (SA), hogd, h.k12 ditto 
21 Gl7 SA ditto 

Litteratur: 
-Skulberg, O. 1986: Verdifullt kulturlandskap og nærmiljø I Østfold trenger vernetiltak: 
Hylliåsen - Hylliskogen. Natur i Østfold 5(2):75-80. 
-Skulberg, O. 1988: Utfordring om nærmiljøet i Spydeberg. 
Ansvar i teori og praksis. Natur i Østfold 7(1):6-ll. 
-Skulberg, O. 1992: Hylliåsen- på orienteringstur. 14.5.1992. 15 poster. 
-Aarnes, V. 1998: Skjøtselsplan for det tettstedsnære skogområdet Hylliåsen i Spydeberg 
kommune i Østfold fylke. Prosjektoppgave ved Høgskolen i Hedmark avd. for skog og 
utmarksfag, Evenstad. 49s. 
-En hovedoppgave fra UMB skal også foreligge, iflg. Olav Skulberg. 

2013: Området ble ikke ytterligere undersøkt, da grunneier trakk seg fra frivillig vern-saken. 
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Tilleggsregistreringer av skog i deler av utrednlngsområde for Kjølen vindpark i Aremark, Østfold 

Bakgrunn 
BioFokus ble sommeren 2012 kontaktet av Multiconsult ved Kjetil Mork med 
spørsmål om å gjøre tilleggsregistreringer i utredningsområdet for Kjølen 
vindpark i Aremark kommune, Østfold. Bakgrunnen for ønsket om 
tilleggsregistreringer var tidligere avgrensninger av flere svært store 
naturtypelokaliteter av Dag Holtan. og Perry Larsen sine registreringer i 2011 
(Mork & Holtan 2011), samt ønske fra Fylkesmannen om en bedre 
dokumentasjon på relevante artsgrupper som sopp, lav og moser. 

I tillegg til resultatet for naturtypekartleggingen som ble gjennomført i 2011 
(Mork & Holtan 2011) har vi hatt tilgang på MiS-kartlegging som ble gjennomført 
av Reidar Haugan høsten 2011. Av tidligere registreringer innenfor planområdet 
tilgjengelige i åpne databaser er det på Naturbase (2012) kun to små myr
lokaliteter, mens .det på Artskart (2012) ligger et stort antall funn av karplanter, 
sopp, lav, moser og fugl inne fra ulike undersøkelser (men i all hovedsak trivielle 
og vanlige arter). 

Metode 

Feltarbeid 
BioFokus fikk i oppgave å prioritere kartlegging i fire delområder: 

1. Abbortjernåsen 
Abbortjemåsen er ikke tidligere kartlagt da dette området nylig er inkludert l 
planområdet. Flyfoto og bestandskart (figur 2) viste at praktisk talt hele det 
aktuelle omr§det er uthogd for en tid tilbake og n§ best§r av store åpne 
hogstflater, noe som i kombinasjon med fattig berggrunn gjør at vi anser dette 
som et biologisk sett helt uinteressant område med svært lite potensial for 
interessante områder og/eller arter. Av denne grunn mente vi det ikke var 
nødvendig å prioritere området for feltarbeid. Området har heller ingen tidligere 
kartlagte naturtyper. Abbortjernåsen ligger innenfor det store Vestfjella 
viltområde som er hele 4Skm2 stort. Området er ment § skulle ha en funksjon for 
en lang rekke fuglearter. Nattravn (VU) med minimum fem syngende hanner er 
angitt fra området i juni 2010. Vilt har imidlertid ikke vært en del av vår oppgave 
og undersøke og pga. seint tidspunktet for feltarbeid ville det ikke blitt tilført nye 
data for denne artsgruppen. Figur O under viser flyfoto av området (eiendom 
55/1). Av flyfoto kan vi se at de eneste potensielle kvalitetene knyttet til 
omr§det er en myr på ca. 4 ha sørøst i omr§det. Denne ser ut til og ikke være 
grøftepåvirket og har sånn sett verdier som myrlokalitet. 

BioFokus-notat 2012-14 
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Tilleggsregistreringer av skog i deler av utredningsområde for Kjølen vindpark. l Aremark., Østfold 

Figur O. Viser flyfoto av Abbortjemhøgda nord for St:endamtjema og sør for rød linje som danner nordgrense for 
eiendom 55/1. Hele llsen er hardt uthogd, noe som gjør at potensialet for naturt:yper etter DN hllndbok 13 er 
lavt. 

2. SnupperAs 
"Snupper~sen SV" er en naturtypelokalitet som ble avgrenset i 2011-
undersøkelsene (Mork & Holtan 2011). Denne ble undersøkt i sin helhet av oss 
14.8.2012. 

3. Rogdalshøyda- Høyfossen - Eikelihøyda - Gressholtkollen 
"Lauvliene V" dekker dette omr~det, en naturtypelokalitet som ble avgrenset i 
2011-undersøkelsene (Mork & Holtan 2011). De delene av denne lokaliteten som 

BioFokus-notat 2012-14 
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Tilleggsreglstrerlnger av skog l deler av utrednlngsområde for KJølen vindpark l Aremalk, Østfold 

ligger innenfor planomr~det slik det var avgrenset pr. august 2012, samt et 
mindre omrSde nord for lokaliteten, ble undersøkt av oss 14.8.2012. 

4. Sklbuvannet/Sjølbuvannet Ø 
De delene av naturtypelokalitet "Tiller~sen SV" avgrenset i 2011-undersøkelsene 
(Mork&. Holtan 2011) som ligger innenfor planom~det slik det var avgrenset pr. 
august 2012 (dvs. partiet øst for Skibuvannet/Sjølbuvannet) ble raskt befart av 
oss p§ slutten av dagen 14.8.2012. 

Undersøkelsens tema og begrensninger 
Foreliggende kartlegging og rapport er en begrenset undersøkelse av mindre 
deler av planomrildet (fire nærmere bestemte/prioriterte delomr~der, se over), 
og hovedsakelig fokusert på skog. Undersøkelsen og vurderingene omhandler 
utelukkende (1) naturtypelokallteter etter ON-håndbok 13 (Direktoratet for 
Naturforvaltning 2006), og (2) vurdering av skogområdene etter moderne 
skogvernmetodikk ifølge ON sin mal for slike undersøkelser (Direktoratet for 
Naturforvaltning 2007) med bl.a. verditabeller for hvert område (for eksempel på 
anvendelse, se Hofton et al. 2009 og Evju (red.) et al. 2011). Alle interessante 
artsfunn for de områdene vi har undersøkt er sammenstilt i tabeller, inkludert 
arter hos Mork & Holtan (2011) og på Artskart (2012). 

En rekke viktige temaer mht. naturmiljø som Ikke behandles av våre vurderinger 
er bl.a. vilt, !NON-områder, planområdets samlete naturverdier p~ overordnet 
nivS og sammenliknet med andre deler av Østfold, Østlandet og Norge, etc. 
Andre naturtyper enn skog (der ikke minst myr er viktig innenfor dette 
planområdet) har vi heller ikke prioritert. 

Vi har heller ikke gått inn på hvilke konsekvenser planlagt utbygging vil kunne ha 
på kjente naturverdier og biologisk mangfold innenfor planomr~det. 

Naturtypekartlegging og skogvernvurderinger 
Naturtypekartleggings-metoden til ON (DN-hSndbok 13) er i utgangspunktet 
tilpasset kartlegging av landskap der biologisk interessante arealer lar seg skille 
mer eller mindre tydelig ut. fra omgivelsene, og der slike arealer utgjør en relativt 
sett liten andel av landskapet. I visse områder er imidlertid dette ikke tilfelle. 
Dette gjelder områder der mer eller mindre viktige naturverdier er spredt mer 
eller mindre sammenhengende ut over et stort areal, og der viktige kvaliteter er 
knyttet til en kombinasjon av . vegetasjonstyper, skogstruktur og/eller 
artsmangfold spredt utover et større, sammenhengende område. I slike tilfeller 
utgjør områdets store areal i seg selv en viktig verdi (økologisk funksjonalitet 
større arealskala, for både opprettholdelse av naturlig skogdynamikk, og for 
artsmangfoldet (både arealkrevende og forstyrrelsesfølsomme arter, og arter 
knyttet til gammelskogselementer som i større sammenhengende områder kan 
opprettholde levedyktige populasjoner på en måte som sm~ omr~der ikke kan). 

I praksis gjelder dette ·bl.a. større gammelskogsområder. Den typiske 
situasjonen i gjenværende større sammenhengende gammelskogsområder l 
Norge l dag, er dominans av "halvgammel" skog med spredte biologisk gamle 
trær og spredt død ved, mens kjerneområder med avvikende/rike 
vegetasjonstyper eller naturskog med høy andel gamle trær og/eller mye død 
ved dekker mindre deler av det sammenhengende området. I slike tilfeller kan 
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det være vanskelig ~ benytte naturtypemetoden til DN, fordi den i liten grad er 
designet for ~ fange opp de samlete naturverdiene knyttet til økologisk 
funksjonalitet for større omr~der. Utfordringen er at som oftest mangler 
mesteparten av et slikt sammenhengende gammelskogsomr~de en tetthet av 
elementer (eksempelvis død ved) som gjør at det tilfredsstiller kravene som 
naturtypemetodikken stiller til avgrensning av naturtypelokalitet, samtidig som 
betydelige naturverdier kan være knyttet nettopp til at omr~det i seg selv er 
stort, i kombinasjon med kvalitetene i de mindre delene av omr~det som har høy 
tetthet av eksempelvis død ved. 

I dagens skogvernmetodikk har man erkjent denne problemstillingen, og tatt 
hensyn til dette gjennom ~ beskrive naturverdier p~ to niv~er: (1) storareal-niv~, 
og (2) kjerneomr~de. Sistnevnte tilsvarer i stor grad det som tradisjonelt 
avgrenses som ·naturtypelokalitet etter DN-h~ndbok 13, mens storareal er hele 
det avgrensete sammenhengende skogomr~det. 

Skogomr~dene i Kjølen vindpark planomr~de er et godt eksempel p~ et omr~de 
der kartle~ging utelukkende etter DN-h~ndbok 13 vil være utfordrende, ved at 
man for a fange opp de betydelige naturverdiene som er knyttet til større 
sammenhengende gammelskogsområder blir "tvunget" til å avgrense svært store 
områder, men der dette samtidig muligens ikke kan forsvares ut fra en streng 
vurdering av metodikken. I slike tilfeller utgjør skogvernmetodikken et godt 
kartleggingsverktøy som kan løse slike problemer. Vi har derfor valgt å 
gjennomføre v~re undersøkelser Kjølen vindpark planområde etter 
skogvernmetodikken. 

Fig. 22. Kveldslys l furuskogen nord for Svendhøyingen. Foto: Tom H. Hofton 2012. 
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Områdebeskrivelser og vurderinger av områdene kartlagt i 201 2 
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Figur 1. Oversiktskart Kjølen vindpark planomrlde, med naturtype/okaliteter kartlagt i 2011 og 2012 
(sistnevnte nummerert 1-7). Svart strek er 2012-avgrensete "storomrlder" p§ SnupperSs (*) og 
Rogdalshøyda-Høyfossen-Gressholtkollen (**).Grønn strek ved Snupper§s er B-lokalitet "SnupperSsen
Fugletjem• hos Mork & Holtan (2011). 
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Flg. 2. Grovt bestandskart over p/anomr8det. Rødt viser omtrentlig avgrensning av nyere hogster. 
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Naturtypelokaliteter 
I 2012 har BioFokus avgrenset og beskrevet 7 naturtypelokaliteter i planomr~det 
for Kjølen vindpark, se tab. 1. 

Tabe/11. Naturtype/okaliteter i Kiølen vlndpark p/anomr§de kartlagt av BioFokus l 2012 . 
. ~r:_ . Lo_~l~ .• __________ _p_el~m.~~d~ __ ·--- _ .~e.r~!. __ !<l_aturtvF!._ ______ -·~!f.o..!~.!~- .... ·------ · 
1 Seterh!Yda V _ _ _ Snupperå~. ..B ____ ~~_!!l_mel E_arsk~_B-~mmel furusk~--

-~--- Hjertetj~!_'!.!_ ___ Snupperås ·----··-· _ _ _! _ __ _§am_mel barskog G31mme.!._ furuskog __ _ 
3 Høyfossåsen Rogdalshøyda-Høyfossen- B Gammel barskog Gammel furuskog 

Gressholtkollen 
_4 ___ Å.bogen ø ·----· Rogdalshøydci=-iiØVf"ossen-.:-- c ·---Gammelbarskog Gammel granskog-

Gressholtkollen 
5 lauvliene V Rogdalshøyda-Høyfossen- 8 Gammel barskog Gammel furuskog 

Gressholtkollen ----·- ---------
6 Eikelihøyda 

7 Svendhøyingen N 

Rogdalshøyda-Høyfossen- B Gammel barskog 
Gressholtkollen Gammel lauvskog 

-
Skibuvannet Ø c Gammel barskog 

BloFokus-notat 2012-14 
-8-

Gammel furuskog 
Gammel granskog 
Gamle ospeholt 
Gammel furuskog 
Gammel granskog 

--



Tllleggsregistreringer av skog i deler av utredningsområde for Kjølen vindpark i Aremark, Østfold 

Snupperås 

...... 
.. 

.. 
11 ' 

Tegnforklaring 
Planomrilde 

c 
Naturtypelokaliteter 

c::J A 

D B 
c 

Storområdevurdering 

Cl 

g 
1000 

Fig. 3. Kjølen vlndpark pfanomrSde, søndre del, med Snupper~s-omr~det (*)i sør og Rogdalshøyda-Høyfossen
Gressholtko/len (**) l nord). Grønn strek l sør er naturtypelokalitet "SnupperSsen SV"' hos Mork & Holtan 2011 
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Samlet beskrivelse, helhetsvurdering 
Et større omr~de mellom Snupper~s - Fugletjern i øst og Smalørvann lengst sør i 
Vestfjella naturreservat ble i 2011 avgrenset som en stor naturtypelokalitet 
"Snupperåsen - Fugletjern" og gitt verdi B (viktig) (Mork & Holtan 2011). I 2012 
undersøkte BioFokus størsteparten av denne lokaliteten. 

Omr~det er sm~kupert. Furuskog dominerer, med mye bærlyngskog og på 
skrinne rygger og koller knausskog som stedvis tar form av større felt svært 
glissent tresatt svafuruskog, i forsenkninger røsslyng~blokkebær-furuskog. Det 
inng~r ogs~ noe bærlyng- og blåbær~barblandingsskog i hellinger på bedre 
jordsmonn, samt mindre arealer bl~bærgranskog og helt lokalt sm~ innslag av 
svak lågurtskog i solvendte hellinger. Foruten gran og furu inng~r en del bjørk, 
samt sparsomt og lokalt andre løvtrær som osp, rogn, eik og hassel. Omr~det 
har klare suboseaniske trekk, bl.a. indikert ved mye pors og blåtopp-tuer p~ 
fuktmark og forekomster av bl.a. mosene bl~mose (Leucobryum g/aucum), 
kysttornemose (Mnium hornum) og larvemose (Nowellia curvifolia). For 
grundigere beskrivelse av vegetasjon og flora, se Mork & Holtan (2011). 

Skogen innenfor den store naturtypelokaliteten fra 2011 består pr. august 2012 
på overordnet niv~ av en mosaikk av tre ulike skogtilstander: (1) et litt større, i 
hovedsak sammenhengende område med eldre skog og gammelskog, (2) større 
ungskogsarealer dominert av 40-60 år gammel furu (som delvis er ungskog 
etablert etter hogst, og trolig også skog kommet opp etter en skogbrann rundt 
1958 og etterfølgende hogst), og (3) en del arealer nye hogstflater etter hogst 
utført vintersesongen 2011-12 (disse ogs~ avtegnet p~ kart (fig. 2) oversendt fra 
Kjetil Mork i e-post 15.10.2012), som tydelig viser et stort antall nylig utførte 
hogster mange steder i planområdet. Hogstene synes delvis ~ være gjort p~ 
arealer som har hatt gammelskogskvaliteter som gjorde dem kvalifiserte som 
naturtypelokaliteter (vurdering gjort ut fra stubber, gjenstående dødved, etc.). 

Det gjenværende området med eldre skog består dels av ordinær eldre skog 
dominert av middelaldrende til halvgamle trær av moderate dimensjoner og med 
sparsomme mengder nøkkelelementer som gadd og læger, mens mindre partier 
har naturskogskarakter med innslag av gamle trær og til dels mye gadd og 
læger. Vi identifiserte to slike arealer, som ble avgrenset som 
naturtypelokaliteter (se under). 

Samlet sett anser vi det gjenværende området med sammenhengende eldre 
skog på Snupper~s (litt grovt avgrenset til 400 daa) isolert sett som et lokalt 
verneverdig skogområde (verdi *) ifølge skogvernmetodikken, der positive 
kvaliteter er knyttet særlig til at det er et litt større sammenhengende område 
med eldre skog, og til de to kjerneområdene/naturtypelokalitetene. Området er 
imidlertid relativt lite, det mangler rike skogsamfunn, og naturskogskvaliteter er 
begrenset til små deler av området, og naturverdiene har utvilsomt blitt klart 
redusert som følge av de nye hogstene 2011-2012. 
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Tilleggsregistreringer av skog l deler av utredningsomr&le for Kjølen vind park i Aremark, Østfold 

Flg. 7. Flere steder i Snuppe~s-omr6det er det gjort nye flatehogster, som her nordvest for Fugletjern. Foto: 
Tom H. Hoffon 2012. 
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Tllleggsregistreringer av skog i deler av utredningsområcle for Kjølen vindpark: i Aremark, Østfold 

Naturtypelokaliteter i Snupperås-området 

1. Seterhøyda V 

Referansedata 
Kommune: Aremark Verdi: 
UTM (sentral): 32V 64964 656732 Naturtype: 
Areal: 41 ,5 daa. Utfonning: 
Dato feltreg.: 14.8.2012 Høydelag: 
Registrant: Te~e Blindheim, Tom H. Hoften Veg.sone: 

B 
Gammel barskog 
Gammel furuskog 
212-235 moh. 
BN 

Innledning: Kartlagt av BioFokus v/Terje Blindheim og Tom Hellik Hoften 14.8.2012 ifbm. 
supplerende kartlegging av naturverdier l planområdet for Kjølen vindkraftverk. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Snupper~s-omr~det litt sørøst for Vestfjella 
naturreservat inne i ~straktene vest for Aremarksjøen, og bes~r av en dalsenkning med litt 
sm~kupert terreng. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Furuskog av bærlyng- og dels bl~bærtype 
dominerer, med lavfuruskog p~ opplendt terreng langs en rygg midt i omr~det. I det mest 
markerte søkket er det blåbær-blandingsskog med furu, gran og litt bjørk, og den sørvestvendte 
brattskrenten som reiser seg opp mot nord er det svak l~gurt-blandingsskog med furu, osp, gran, 
samt enkelte eik og hassel. Skogen er relativt gammel; nokså høyreist og godt sluttet skog med 
halvgrove og halvgamle furutrær, og med mye furugadd, furuhøgstubber og furulæger i ulike 
nedbrytningsstadier. Kontinuiteten i død ved er Imidlertid ganske svak. Ogs~ av osp og bjørk er det 
innslag av gamle trær og stående og liggende død ved, bl.a. et par grove ospelæger. 
Artsmangfold: Lokaliteten har grunnlag for en del gammelskogsarter tilknyttet død furu, inkludert 
enkelte rødlistearter, selv om artsutvalget ikke er rikt. Av interessante arter er hittil påvist 
revekjuke (Inonotus rheades) (på ospegadd), rotnål (Microcalidum ahlneri) (furuhøgstubbe) og 
klekkehull av billa Tragosoma depsarium (grov furulåg). 
Bruk, tilstand og plvirkning: Gammelskog uten nyere påvirkning. 
Fremmede arter: Ingen påvist. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger innenfor det ca. 400 daa store sammenhengende 
området med eldre skog på Snupperås, og framstår som det kanskje viktigste delområdet på 
Snupperås. 
Verdivurdering: Lokaliteten har uvanlig gammel furuskog til ~ være Østfold, med viktige 
naturverdier knyttet til gammel furuskog med mye død ved, med tilhørende artsmangfold og 
innslag av enkelte rødllstede arter. Kontinuiteten l død ved er imidlertid svak, noe som gjør at mer 
kravfulle arter synes S mangle (men furuskog med god kontinuitet i død ved finnes knapt noe sted 
i Østfold). Lokaliteten vurderes som v iktig (verdi B). 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling (ingen inngrep) vil være optimalt for best mulig ivaretakelse av 
naturverdiene. 
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Tll/eggsreglstreringer øv skog l deler av utredningsområde for Kjølen Yindpark l Aremark, Østfold 

2. Hjertetjern Ø 

Referansedata 
Kornrnune: Aremarlt Verdi: 
liTM (sentral): 32V 65042 656771 Naturtype: 
Areal: 35,6 daa. Utfonning: 
Dato feltreg.: 14.8.2012 Høydelag: 
Registrant: Tom H. Hofton, Te~e Blindheim Veg.sone: 

B 
Gammel barskog 
Gammel furuskog 
198-220 moh. 
BN 

Innledning: Kartlagt av BloFokus v/Tom H. Hofton og Telje Blindhelm 14.8.2012 lfbm. 
supplerende kartlegging av naturverdier i planomredet for Kjølen vindkraftverk. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i SnupperAs-omrldet litt sørøst for Vestfjella 
naturreservat Inne l llstraktene vest for Aremarksjøen, nærmere bestemt rett vest for skogsbilveien 
litt nord for Fugletjern, og best~r av en nordvendt dalsenkning med tilhørende øst- og vestvendte 
hellinger på sidene. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Furuskog dominerer helt, mest av bærlyngtype, 
med noe lavskog-knausskog på ryggene, og bl~bærskog i nedre deler av hellingene. I bunnen 
ligger ei lita myr, og i sør er litt bl~bærgranskog Inni søkket med innslag av noe eldre osp. 
Furuskogen har god aldersprednlng, mest bestokket av halvgamle til middelaldrende trær, men 
omrlldet utmerker seg ved Innslag av en del usedvanlig gamle furutrær med vridd stamme, grove 
tørrgreiner og flat krone, flere temmelig grove. Alder pll enkelte av de eldste anslls til minst 400 
år. Størst tetthet av slike trær stllr l hellingen på vestsiden, der særlig ett tre utmerker seg. 
Området har ogs~ litt gadd og Jæger, inkludert enkelte godt nedbrutte, men mengden død furu er 
generelt liten. Granskogspartiet i ·sør er halvgammel skog med innslag av selnvokst gran og noe 
gammel og dels grov osp og ogs~ litt død ved av osp, og generelt relativt fuktig miljø med noen 
bergvegger l skrenten. 
Art•mangfold: Artsmangfoldet er ganske fattig, men omdldet har grunnlag for enkelte 
uvanlige/sjeldne gammelskogsarter tilknyttet gammel og død ful"\l. Plvlst ble flammenettsklnn 
(Pseudomerulius aureus), som er knyttet til død furu l gammel, solvarm furuskog. Her er ogsA et 
visst potensial for arter tilknyttet gammel og død osp (selv om Ingen slike ble p~vist) . 
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammelskog uten nyere pavirkning. 
Fremmede arter: Ingen p~vist. . 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger innenfor det ca. 400 daa store sammenhengende 
området med eldre skog pa Snupper8s. 
Verdivurdering: Lokaliteten omfatter et biologisk Interessant gammelskogsmlljø, der det særlig er 
de meget gamle furuene som utmerker seg. s8 _gamle furutrær, særlig l konsentrasjon, er meget 
sjeldent l Østfold. Her er og~ visse (relativt smA) kvaliteter tilknyttet fuktig granskog og gammel 
osp. Lokaliteten vurderes som viktig (verdi B). 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ( ingen inngrep) vil være optimalt for best mulig ivaretakelse av 
naturverdiene. 
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Tilleggsregistreringer av skog l deler av utrednlngsområde for Kjølen vindpark l Aremark, Østfold 

Interessante arter i Snupperls-området 

Tabell 3. Rødlistearter og signa/arter kjent fra SnupperAs-omrSdet 
utenf. BF: funn gjort utenfor naturtypelokalitetene avgrenset av Biofokus l 2012 
BF: funnet av BloFokus 2012 
Ak: opplysning fra Artskart (siste Sr observert) 

Artsgruppe VItenskapelig navn Norsk navn Rød liste Forekomst 
1 2 

Vedlevende soøØ-/iicifiOfus iiieades· ·----- Revekjuke _________ ------ -er-··---·---
Pseudomerulius auteUS Flammenettskinn NT BF 

Skorpelav Microca/icium ahlneri Rotnål NT BF 
Karplanter Gentiana pneumonathe Klokkesøte vu 

_ '00!~==::=-r@~oma ~.P§.arium ------~:__ vu ~- se~---
-

Fugl Caorimulg_us europeus Nattravn vu 
Dendrocopos minor Dve~spett 

1--· .. -- . ________ .. _____ JJ!I!_~!Jilla __ _______ ... .... _______ Y.~~~~~~~ -- _______ ·---·-·--.. --------· ... _______ ----·---· ..... _____ 
Lullula arborea 
Pandion haliaelus 

Trelerke NT 
Fiskeørn NT 

BioFokus-notat 2012-14 
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Tllleggsregistrerlnger .v skog i deler av utrednlngsområde for Kjelen vindpark l Aremark, Østfold 

Rogdalshøyda- Høyfossen- Gressholtkollen 
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Fig. 11 . KjØlen vlndpark p/anomrBde, søndre del, med SnupperSs-omrfdet: (*) l sør og Rogdalshøyda
Høyfossen-Gressholt:kollen (**) l nord). Grønn st:rek l sør er naturtypelokalltet: "Snupper8sen SV"' hos Mork & 
Holtan 2011. 
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Tilleggsreglstreringer av skog i deler av utredningsområ:le for Kjølen vindpark i Aremark, Østfold 

Samlet beskrivelse, helhetsvurdering 
Et stort område bestående av arealet mellom Høyfossen-Føllholtet-Gresholtkollen 
i øst og Vestfjella naturreservat på strekningen Buerørvann-Rogdalshøgda
Djupvannshøyda i vest ble i 2011 avgrenset som en stor naturtypelokalitet skog 
"Lauvliene - Vestfjella naturreservat" og gitt verdi A (svært viktig), samt tre 
mindre naturtypelokaliteter ferskvann/våtmark (Mork & Holtan 2011). I 2012 
undersøkte BioFokus storparten av arealet innenfor den store skoglokalitetens 
midtre og østre del (øst og nord for Høyfossen-Åbogen-Helvedestjern). Vi har 
ingen grunn til å tro at skogen i vestre del av området (som vi ikke rakk å 
undersøke) skiller seg fra den midtre-østre delen, noe både 
avstandsbedømmelse av oss, en større MiS-biotop sør for Rogdalshøyda (Haugan 
2008) og artsfunn på Artskart (2012) herfra også tyder på. 

Høydeforskjellene er små (ca 160-250 moh), men området er topografisk variert, 
og har både større åpne platåer og hellinger, og småkuperte partier med "mye" 
småtopografi. Dette gir opphav til varierte skogsamfunn. Furuskog dominerer, 
med bærlyngskog og på grunnlendte rygger og koller knausskog som de 
vanligste vegetasjonstypene, men det er også mye røsslyng-blokkebær
furuskog, samt en del bærlyng- og blåbær-barblandingsskog. I solvarme 
hellinger finnes stedvis tørr bærlyngfuruskog som partivis har preg av 
sandfuruskog, med tilhørende potensial for jordboende sopp. I 2012 ble slik skog 
observert i sørvesthellinga opp fra Høyfossen, og ut fra opplysninger på Artskart 
(2012) er det indikasjoner på slik skog også i sørhellingen av Rogdalshøyda 
(funn av kjempemusserong i "gammel furuskog på sandholdig mark"). 

Gran og granskog er også vanlig forekommende, og inntar hellinger, 
dalsenkninger og sprekkedaler med litt bedre jordsmonn. Granskogen er 
hovedsakelig av blåbærtype, men det finnes også partivis rikere granskog l form 
av svak lågurtskog og småbregneskog, dessuten utgjør fattig (og helt lokalt 
intermediær) gransumpskog hyppige innslag i bekkedaler og forsenkninger. 
Området har også mye myr, småbekker og en del vann og tjern. I granskogen 
inngår stedvis en del bjørk og osp, mens andre løvtrær (rogn, selje, eik, hassel) 
er sjeldne. Området har klare suboseanlske trekk, bl.a. indikert ved mye pors og 
blåtopp-tuer på fuktmark og forekomster av bl.a. mosene blåmose (Leucobryum 
g/aucum), kysttornemose (Mnlum hornum) og larvemose (Nowellia curvlfolla). 
For grundigere beskrivelse av vegetasjon og flora, se Mork & Holtan (2011). 

Området er praktisk talt helt uten nyere inngrep, og framstår som et ganske 
stort (ca 5000 daa), sammenhengende gammelskogsområde. Furuskogen har 
god aldersspredning, domineres av middelaldrende til halvgamle trær, men 
mange steder inngår også eldre trær. Virkelig gammel furu mangler imidlertid 
nesten helt. I sørvesthellingen av Høyfossåsen (opp fra vannet Høyfossen) står 
godt sluttet, kompakt og virkesrik bærlyngfuruskog med høyreiste og relativt 
grove trær. Ganske store deler av furuskogen har jevnt over en god del død ved, 
mest l læger, men også gadd og høgstubber; og det er også flere steder 
betydelige konsentrasjoner av læger og gadd av furu i .ulike nedbrytningsstadier 
(inkludert godt nedbrutte). Kontinuiteten i død ved vurderes imidlertid som lav. 

Granskogen har gjennomgående et mer påvirket preg. Mye er mer eller mindre 
kompakt skog i sein optimalfase, som en del steder er dårlig sjiktet og med liten 
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Tilleggsregistreringer av skog l deler av utrednlngsomrade for Kjølen Vindpark l Aremark, Østfold 

aldersspredning og dominert av middelaldrende trær av moderate dimensjoner 
(men med enkelte grøvre trær innimellom), andre steder er sjiktningen bedre. 
aiologisk gamle gran mangler i praksis helt, selv om det i sumpskog flere steder 
st~r relativt gamle, seinvokste trær. Død ved av gran er generelt lav tetthet, 
med unntak av mindre partier øst for Elkelihøyda. Gamle løvtrær, mest osp og 
bjørk, står spredt i granskog, lokalt i konsentrasjoner, bl.a. på Eikelihøyda hvor 
det er en del grov og gammel osp og også noe gadd og læger av osp. 

Det er hittil bare påvist relativt få signal- og rødlistearter, og området har ikke 
stort potensial for slike i nasjonal sammenheng, men potensialet for slike arter i 
Østfold-sammenheng er ganske høyt, og det kan forVentes en del flere funn av 
slike innenfor b~de vedlevende sopp, jordboende sopp og ikke minst vedlevende 
insekter, ved nøyere undersøkelser. I tillegg til våre funn og funn gjort av Mork &. 
Holtan (2011), finnes på Artskart (2012) opplysninger om !avartene gubbeskjegg 
(Aiectoria sarmentosa) og blanknål (Calicium denigratum), og sørøst for 
Rogdalshøyda også kjempemusserong (Tricholoma colossus). Sistnevnte er en 
god signalart for furuskog med rik mykorrhizasoppfunga. Området har også stor 
verdi for vilt, med bl.a. trelerke, mye nattravn, samt bl.a. fiskeørn og trane. 

Området har samlet betydelige naturverdier knyttet til at det er et relativt stort 
sammenhengende område (ca 5000 daa) med gammelskog, en del partier har 
naturskogspreg med mye død ved i ulike nedbrytningsstadier (særlig gjelder 
dette furuskogen), her er relativt gammel furuskog p~ god bonitet (inkl. 
tilnærmet sandfuruskog) med høyreiste og nokså grove trær, omrSdet har en del 
ugrøftet gransumpskog, viktige myrkvaliteter (med bl.a. klokkesøte). 

Naturverdiene er dels konsentrert til kjerneområdene, men like mye til at det er 
et relativt stort sammenhengende gammelskogsområde. Økologisk sett er det 
mest relevant å betrakte dette området og Vestfjella naturreservat (5697 daa) 
som ett samlet gammelskogsområde med tilhørende økologisk storomr~de
funksjonalitet. I tillegg til de 4 partiene vi registrerte i 2012 har Haugan (2007b, 
2008) avgrenset en liten lokalitet i sørøstskråningen av Gressholtkollen og et 
større område sør for Rogdalshøyda (sistnevnte verdisatt av Haugan til A). 

Isolert sett vurderes dette som et regionalt verdifullt skogområde (**), og et av 
de mest verdifulle skogområdene i midtre-indre Østfold, ikke minst sett i 
sammenheng med Vestfjella naturreservat. Disse to omr~dene utgjør ett stort 
sammenhengende gammelskogsområde på nær 11 km2, noe som gjør dette til 
det nest største gammelskogsområdet i fylket (etter Lundsneset NR). 
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Tilleggsreglstreringer av skog i deler av utredningsomn!lde for ~ølen vlndpark l Aremark, ØStfold 

Naturtypelokaliteter i Rogdalshøyda-Høyfossen-Gressholtkollen-området 

3. Høyfossisen 

Referanødata 
Kommune: 
UTM (sentral): 
Areal: 
Dato feltreg.: 
Registrant: 

Aremark 
32V 64966 656896 
53,9daa. 
14.8.2012 
Tom H. Hoften 

Verdi: 
Naturtype: 
Utfonnlng: 
Høydelag: 
Vag.sone: 

B 
Gammel barskog 
Gammel furuskog 
177-210 moll. 
BN 

Innledning: Kartlagt av Biofokus v/Tom H. Hofton 14.8.2012 ifbm. supplerende kartlegging av 
naturverdier i planomridet for Kjølen vindkraftverk. Tilnærmet Identisk med areal avgrenset som 
MIS-omrJde (Haugan 2007a). 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger p~ nordøstsiden av vannet Høytossen Inne l 
~straktene vest for Aremarksjøen, og best~r av en lang og jevn, relativt bratt sørvestvendt 
skråning med tørt og varmt lokalklima. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Furuskog er helt dominerende, det meste er 
mer eller mindre tørr og varm bærlyngskog, men det er ogs~ mindre innslag av bllbærskog p~ litt 
fuktigere steder, hvor det i tillegg til furu ogs§ Inngår sparsomt gran, bjørk og einer. Deler av 
bærlyngfuruskogen står på sandig underlag og viser tendenser til sandfuruskog, med bl.a. mye 
mjølbær. Furuskogen har god bonitet, og er høyreist, godt sluttet og virkesrik. Trærne er 
halvgamle (biologisk gamle mangler), dels ganske grove og høyvokste, og det er mye gadd og til 
dels ogsJ mye læger. Kontinuiteten l død ved er imidlertid svak. 
Artsmangfold: Tørt og solvarmt lokalklima kombinert med solsvidde furustammer og mye 
st~ende og liggende død ved av furu gir godt grunnlag for vedlevende insekter tilknyttet furu 
(artsgruppen er ikke undersøkt). Her er og~ et visst (men ikke spesielt stort) potensial for 
uvanlige og sjeldne sopp (Inkludert enkelte rødlistearter), både av vedlevende arter p§ furulæger 
og mykorrhlzasopp tilknyttet furu (særlig pl litt sandig mark). Foruten furuplett (Chaetoderme/la 
luna) pA furuiAg (Ikke kjent fra Østfold tidligere) og furustokkjuke (Phel/inus pim) p~ levende furu 
er Imidlertid slike arter hittil ikke påvist (mye pga. kartlegging for tidlig p~ høsten l dArlig 
soppsesong). 
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammelskog uten nyere p~vlrkning. 
Fremmede arter: Ingen pAvist. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger l et ganske stort, sammenhengende 
gammelskogsomr!de med relativt viktige naturverdier, som strekker seg fra Høyfossen-Føllholtet 
nordover til Gressholtkollen-Eikellhøyda og vestover tlf Vestfjella naturreservat. 
Verdivurdering: lokaliteten har viktige kvaliteter knyttet til gammel, solvarm furuskog, med 
naturverdier b~de mht. gammelskogsstrukturer (død ved) og marksjlktet, kvaliteter som er sjeldne 
l Østfold, og lokaliteten vurderes som viktig (verdi B) . 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling (Ingen inngrep) vil være optimalt for best mulig ivaretakelse av 
naturverdiene. 
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Tilleggsregistreringer av skog i deler av utredningsområde for KJølen vindpar1<: i Aremar1<:, Østfold 

4. Abogen Ø 

Referansedata 
Kommune: 
liTM (sentral): 
Areal: 
Dato feltreg.: 
Registrant: 

Aremark 
32V 64916 656933 
42daa. 
14.8.2012 
Tom H. Hotlon 

Verdi: 
Naturtype: 
utfonning: 
Høydelag: 
Veg. sone: 

c 
Gammel barskog 
Gammel granskog 
177-205 moh. 
BN 

Innledning: Kartlagt av BioFokus v/Tom H. Hofton 14.8.2012 ifbm. supplerende kartlegging av 
naturverdier i pla_nomr8det for Kjølen vindkraftverk. Mye av omr~det inngSr i areal avgrenset som 
MiS-omr&de (Haugan 2008) . 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger p& østsiden av bekken Abogen, nord for 
vannet Høyfossen, Høyfossen inne i ~straktene vest for Aremarksjøen, og best~r av en 
sørvestvendt skr§nlng og dalbunnen i nedkant. . 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: I dalbunnen er det ugrøftet, iodt utviklet fattig 
gransumpskog (samt litt bjørk og svartor) med mye torvmoser i bunnsjiktet. Skranlngen dekkes av 
tørr grandominert skog med Innslag av litt bjørk, ose og furu; mest i form av mosaikk av en rikere, 
moserik variant av bi&bærskog og urtefattig, svak lagurtskog. Barmatter under trærne er typisk. I 
et tverrsøkk innover mot nordøst st!r fuktigere bl~bærgranskog. Skogen er høyreist, kompakt 
skog, hovedsakelig i sein optlmalfase med halvgrove trær av midlere alder men ogs~ med innslag 
av enkelte grøvre (men ikke biologisk gamle) trær, vekslende mellom ganske homogen og svakt 
sjiktet skog og (vanligere) moderat flersjlktet skog. Spredte noks§ grove og dels gamle osp og 
bjørk inng§r. Det er svært lite dødved av gran, sparsomt og spredt død ved av furu og løvtrær. 
Artsmangfold: Sumpskogen i bunnen har stabilt relativt høy luftfuktighet, og her vokser 
artsfattige gammelgranlavsamfunn på grantrærne. Det er lite skjegglav. Den fuktighetskrevende 
randkvistlav (Hypogymnia vlttata) vokser p~ berg r tverrsøkket l nordøst. Den tørre granskogen l 
lia har utvilsomt en relativt rik funga av mykorrhizasopp, og her er ogs~ potensial for litt sjeldnere 
arter (inkludert enkelte rødlistearter). Det var svært lite sopp framme p~ befaringstidspunktet, 
men signalarten oransjebrunpigg (Hydne/lum aurantiacum) ble funnet. Av litt mer 
nærlngskrevende l~gurtarter kan ogs~ nevnes fagerklokke og snerprørkveln. 
Bruk, tilstand og pAvirkning: Gammelskog uten nyere p~virkning. 
Fremmede arter: Ingen p~vist. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger l et ganske stort, sammenhengende 
gammelskogsomr&de med relativt viktige naturverdier, som strekker seg fra Høyfossen-Føllholtet 
nordover til Gressholtkollen-Eikellhøyda og vestover til Vestfjella naturreservat. 
Verdivurdering: Omr§det har visse kvaliteter knyttet til tørr rikere granskog med tilhørende 
potensial for uvanlige mykorrhlzasopp, samt ogs~ godt utviklet ugrøft:et fattig gransumpskog, mens 
naturskogskvallteter er d§rllg utviklet. Lokaliteten vurderes under tvil som lokalt viktig (verdi C). 
Nøyere artsdokumentasjon av jordboende sopp i en god soppsesong er nødvendig for S f§ bedre 
grunnlag for verdisetting, og vil kunne trekke opp til B. 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling {Ingen Inngrep) vil være optimalt for best mulig ivaretakelse av 
naturverdiene. 
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TIIIeggsreglstreringer av skog l deler av utrednlngsområle for Kjølen vlndparf( i Aremarf(, Østfold 

5. Lauvliene V 

Referansedata 
Kommune: 
liTM (1811tral): 
Areal: 
Dato feltreg.: 
Registrant 

Aremark 
32V 64883 656966 
40,9daa. 
14.8.2012 
Tom H. Hofton 

Verdi: 
Naturtype: 
Utforming: 
Høydelag: 
Veg.sone: 

B 
Gammelløskog 
Gammel furuskog 
205-220 moh. 
BN 

Innledning: Kartlagt av BioFokus v(fom H. Hoften 14.8.2012 lfbm. supplerende kartlegging av 
naturverdier i planomr~det for Kjølen vlndkraftverk. Lokaliteten grenser mot furuskog p~ alle 
kanter, og er diffust avgrenset mot arealer med noe mindre tetthet av nøkkelelementer. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest l Lauvllene et stykke nordvest for vannet 
Høyfossen inne l 8straktene vest for Aremarksjøen, og bestAr av et sørvestvendt, slakt hellende, 
sm!kupert terreng. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Furuskog dekker omr~det, for det meste av 
bærlyngtype, med overgang til røsslyng-blokkebærskog i fuktige partier. Skogen er temmelig 
gammel, godt sluttet, bestokket av halvgamle og middels grove trær. Det er ganske mye død ved 
av furu, bSde gadd og læger, inkludert godt nedbrutt virke, men kontinuiteten vurderes likevel som 
svak. 
Artsmangfold: Her er relativt godt grunnlag for vedlevende arter tilknyttet furu, Inkludert enkelte 
rødllstearter (særlig av sopp, men trolig ogs.fl av Insekter), selv om ingen slike hittil er p~vlst. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammelskog uten nyere pAvirkning. 
Fremmede arter: Ingen påvist. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et ganske stort, sammenhengende 
gammelskogsomr~de med relativt viktige naturverdier, som strekker seg fra Høyfossen-Føllholtet 
nordover til Gressholtkollen-Eikelihøyda og vestover til Vestfjella naturreservat. 
Verdivurdering: Lokaliteten har viktige kvaliteter knyttet til gammel furuskog med mye død ved, 
og tilhørende potensial for vedlevende arter, kvaliteter som er sjeldne i Østfold, og vurderes derfor 
som viktig (verdi B}. 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling (ingen Inngrep) vil være optimalt for best mulig ivaretakelse av 
naturverdiene. 
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Tilleggsregistreringer av skog i deler av utredningsområde for Kjølen vindpark i Aremark, Østfold 

6. Eikelihøyda 

Referansedata 
Kommune: 
UTM (sentral): 
Areal: 
Dato feltreg.: 
Regls1rant: 

Aremark Verdi: 
32V 64903 657036 Naturtype: 
64,3 daa. Utfonning: 
14.8.2012 Høydelag: 
Tom H. Hoflon, Terje Blindheim Veg.sone: 

B 
Gammel barskog 
Gammel furuskog, Gammel granskog 
195-240 moh. 
BN 

Innledning: Kartlagt av BloFokus v/Tom H. Hofton og Terje Bllndheim 14.8.2012 ifbm. 
supplerende kartlegging av naturverdier l planområdet for Kjølen vindkraftverk. 
Beliggenhet og naturgrunnlap: Lokaliteten ligger sørøst p~ Eikelihøyda litt øst for nordenden av 
Vestfjella naturreservat inne pa ~straktene vest for Aremarksjøen, og består av et småkupert 
terreng med flere markerte sprekkedaler og søkk med mellomliggende rygger og koller. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: I dalsøkkene/sprekkedalene og tilhørende 
hellinger dominerer fuktig grandomlnert blandingsskog av bl~bær- og (sjeldnere) svak lågurttype, 
samt ugrøftet fattig gransumpskog p~ flatere partier (svakt intermediære partier med bl.a. 
skogsivaks og~ sett). Karakteristisk en del steder er større og mindre Innslag av osp og noe bjørk. 
På 7ggene dominerer tørrere furuskog (bærlyng- og dels knausskog). Gammelskog dekker hele 
omradet. Denne er stort sett ganske godt sjiktet. Grana er hovedsakelig av midlere alder og 
dimensjon, men det inng~r også enkelte grøvre og eldre trær spredt. Det er lite død gran i vestre 
del, noe mer l øst. Flere steder finnes konsentrasjoner av gammel og dels grov osp, dessuten noe 
ospegadd og ospelæger. Furuskogen har ogs~ Innslag av spredt stående og liggende død ved, men 
kontinuiteten er Ikke høy. 
Artsmangfold: Omrndet har grunnlag for en del gammelskogsarter av vedsopp og lav tilknyttet 
både furu, gran og osp, som er uvanlige og til dels sjeldne l Østfold, selv om artsutvalget ikke kan 
sies ~ være rikt. Av signal- og rødlistearter er påvist svartsonekjuke (Phel/lnus nigrol/mitatus) (på 
granlåg og på ospelåg - arten er knapt noen gang tidligere påvist p~ osp), stor ospeildkjuke 
(Phellinus populicola), gammelgranlav (Lecanactis abietina), stlftfiltlav (Parmeliella triptophylla) og 
rotn~l (Microcalldum ahlneri). Knerot ble sett flere steder. 
Bruk, tilstand og plvirkning: Gammelskog uten nyere påvirkning. 
Fremmede arter: Ingen p~vist. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten Jigger l et ganske stort, sammenhengende 
gammelskogsomr~de med relativt viktige naturverdier, som strekker seg fra Høyfossen-Føllholtet 
nordover til Gressholtkollen-Eikellhøyda og vestover til Vestfjella naturreservat. 
Verdivurdering: Om~det har kvaliteter som er uvanlige l Østfold, knyttet til både eldre furuskog 
med død ved, gammel osp, og fuktig granskog med eldre trær og død ved, men uten at 
naturverdiene kan sies å være spesielt høye. Lokaliteten vurderes som viktig (verdi B). 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling (ingen Inngrep) vil være optimalt for best mulig Ivaretakelse av 
naturverdiene. 

1-l g. li#, 20. DetisJIJI<kene nord pa Eikeunøyoa. Foco: Tom H. Horton 2012. 

BioFokus-notat 2012-14 
23 -

11~ 



Tllleggsregistreringer av skog l deler av utredningsområde for Kjølen vindpark i Aremark, Østfold 

Interessante arter i Rogdalshøyda-Høyfossen-Gressholtkollen 

Tabell 5. Rød/lstearter og signa/arter kjent fra Rogda/shøyda-Høyfossen-Gressho/tkol/en-omrAdet 
Utenf. BF: funn gjort utenfor naturtypelokalltetene avgrenset av BloFokus l 2012 
BF: funnet av BloFokus 2012 
Ak: opplysning fra Artskart (siste Ar observert) 

Artsgruppe VItenskapelig navn Norsk navn Rødllste 

-·---------_ Pamrel!l/8 triptophylla Stlftfilllev -------'SF~---~-- -1 
Skorpelav Mhonla løucopelææ Kattøfollav Heugan 

2008 
Ca6cium ~ Blanknål NT Ak 200f-

_______ _ _ _i_~~-------~~~rani~·'------------------·-BF __ ____ ___ _ 
l.fcrocalicium ahtleti Rotnil NT BF BF 

~a=m=r------~~~~~~~=·=--------F~~~~~~~---~------------~BF _____ ~=--------4 
r- ---------:G::::ood~~------~-"'"e""'rot"-_-.,---------c~--------------~BF"_ -----..~-,--

Gentiana pneumontlllthe KlokkeøiB VU '""'"' 

···-·----·-·· ·-··· CiiiYPOiiBis.Siiedcii - ·- --·-·-·· . Skiiiibk ..... -- -·. . -
Holtan 2011 : 

- - 1~_7 • .10 .. 
MorU 

Holtan 2011, 
usikkert hvor 

-1'~---- --~~eu~------- Nallravn vu _____ ____ __ Ak2011 _ 
-------~--- __ __ T!~~----------------------·- Ak 1993 LuUula 8/borea Treletlæ NT ---- - --Mork & -

Holtan 2011 -- - ·· ------ -·-- - - MO/åciiile ~ · ··--- --- ·-- ---·· - '.ilnte.i8rkt-- - · ·--- .. - . --- ··-·- ·--· - ·--·-·-·--·-··-·· ·-- ----· · · ------- ·-·· ··-Ak-2-0fO · · 
PBnd1on halaetus Flsketrm NT Haugan 

2007a: trolig 
__ ___ __ :· __ - -· -·· - ---- - - ----- -· ------ --- _____________ _____ _ _ ______ !!~ .. 
Insekter CalyplfHYX W{lo Blåvingevannymfe Mork & 

Hotæn2011: 
lok6, 7 -- ---· -- - ---- Cordu/eiJBStefbtilioni ·-- - ---- - KOO~iker -- ---- - ·-- ------- - ·------ -------- - -· -- ·-· --- MOik"i ---
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Tilleggsreglstreringer av skog l deler av utredningsonvåde for Kjølen vlndpark i Aremarlt, ØStfold 

Skibuvannet (Sjølbuvannet) øst 
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Fig. 21. Kjølen vindpark planomrllde, nordre del, med naturtypelokallteter (nr. 7 kartlagt av BioFokus i 2012). 
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Tllleggsregistreringer av skog i deler av utredningsomrAde for KJølen vlndparit l AremarX. Østfold 

Samlet beskrivelse, helhetsvurdering 
Området øst for Sklbuvannet/Sjølbuvannet er et litt større område med eldre 
skog ifølge flybilde og bestandskart. I 2012 har vi bare hatt tid til å sjekke 
nordli~ste del av dette området, dvs. den delen av den store naturtypelokaliteten 
''Tillerasen SV" kartlagt i 2011 (Mork & Holtan 2011) som ligger innenfor 
planområdet slik det er avgrenset pr. august 2012. Vi har derfor ikke grunnlag 
for å vurdere dette litt større omrndet med eldre skog på helhetlig måte. 

Den delen av 2011-naturtypelokaliteten 'Tilleråsen SV" som vi sjekket mener vi 
er avgrenset for stort. Vi har tatt med vestre del av denne lia, mens østre del av 
lia (og altså den aller østligste delen av "Tillernsen SV'') består i hovedsak av 
ungskog og anses som biologisk uinteressant og tilfredsstiller ikke kriteriene som 
settes til avgrensning av naturtypetokalitet i ON-håndbok 13. 

Naturtypelokaliteter øst for Sjølbuvannet 

7. Svendhøyingen N 

Referansedata 
Kommune: 
UTM (sentral): 
Arul: 
Dato feltreg.: 
Registrant: 

Ar erna ri< 
32V 64808 657509 
48,7daa. 
14.8.2012 
Tom H. Hoften 

Verdi: 
Naturtype: 
Utforming: 
Høydølag: 
Veg.sone: 

c 
Gammel barskog 
Gammel furuskog, Gammel granskog 
Ca. 180-200 moh. 
BN 

Innledning: Kartlagt av Biofokus v{Terje Blindheim og Tom Hellik Hofton 14.8.2012 ifbm. 
supplerende kartlegging av naturverdier i planomr8det for Kjølen vlndkrattverk. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten Jigger l øvre del av den nordvendte lia øst for 
nordenden av Sjølbuvannet/Skibuvannet i ~straktene vest for Aremarksjøen, og best~r av et 
nordvendt sm§kupert llavsnltt med flere markerte, humlde dalsøkk og en lang tverrdal i non:l. 
Naturtyper, utforminger og vegetø•Jonstyper: Det smllikuperte terrenget gir opphav til skarpe 
vekslinger mellom tørr furudomtnert skog pi ryggene og fuktig grandomlnert skog l senkningene. 
Furuskogen er av tørr bærlyngtype, som i hellinger glir over l bærlyng- og bl~bær
barblandlngsskog. Nede l søkkene er det humid, moserik bllibærgranskog og ogs! noe fattig 
gransumpskog. Noe osp og bjørk inng~r i gran- og blandingsskogen. Eldre skog dekker omrSdet. 
Furu- og barblandingsskogen er godt sluttet, sjiktet skog med halvgamle trær (biologisk gamle 
mangler), spredt gadd og læger. Granskogspartlene er av mer ordinær karakter; gjeme d~rllg 
sjiktet og oppkvlstet sein optimalfase med relativt ensaldrete trær av moderat alder og dimensjon, 
og med lite død ved. Enkelte grove, gamle osp, ospegadd og ospelæger inng§r l liten tetthet. 
Artsmangfold: Artsmangfoldet er temmelig fattig. Bare noen f8 og svake slgnalarter og ingen 
rødlistearter av naturskogsarter av lav og vedsopp ble p~vist: p§ osp stor ospelldkjuke (Phellinus 
populicola) og stiftfiltlav (Parme/lella triptophyl/a), p§ granl~g hyllekjuke (Phellinus viticola) . 
Bruk, tilstand og p6virknlng: Gammelskog uten nyere p~virkning. 
Fremmede arter: Ingen p~vist. 
Verdivurdering: lokaliteten dekkes av eldre skog med visse naturskogskvaliteter knyttet til furu, 
osp og fuktige søkk med granskog, men naturverdiene er relativt sm§ og artsmangfoldet fattig. De 
mest Interessante partiene sdlr l vestre og midtre del, mens østre del er av lavere verdi. 
Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (verdi C). 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling (ingen inngrep) vil være optimalt for best mulig ivaretakelse av 
naturverdiene. 
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Tilleggsregistreringer av skog i" deler av utredningsområde for Kjølen vindpark l Aremark, Østfold 

Fig. 23, 24. Fra lokaliteten "Svendhøyingen N". Foto: Tom H. Hofton 2012. 
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Forord 
BioFokus fikk v~ren 2012 l oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning å kartlegge 
edelløvskog i Oppland og Østfold. I løpet av sommer og høst 2012 er det gjort 
undersøkelser l 58 forh~ndsutvalgte områder l disse to fylkene. Rapportering har vært utført 
vinter og vAr 2013. Denne rapporten gir en kortfattet oppsummering av resultatene. 

Daglig leder Terje Blindheim har vært prosjektansvarlig og Ame Endre L.augsand stAtt for 
sluttrapportering og sammenstilling av data. Selve kartleggingsarbeidet har vært fordelt på 
flere medarbeidere. Følgende personer har utført feltarbeid og bidratt i avgrensing og 
beskrivelse av naturtypelokaliteter: Jon T. Klepsland, Tom Hellik Hofton, Arne L.augsand, 
Anders Thylen, Stefan Olberg, Øivind Gammelmo, Terje Bllndhelm, Kim Abel, Torbjørn 
Høitomt, Slgve Reiso og Ulrika Jansson. 

Områdene ble fordelt mellom registrantene ut fra lokalkunnskap, spesialkompetanse og 
kapasitet. Rapportering og GIS-arbeid for de enkelte områdene er utført av feltregist
rantene. 

Under arbeidet har prosjektleder/prosjektansvarlig hatt løpende kontakt med Gunnar 
Kjærstad, som har vært DN sin prosjektansvarlige. Han har bidratt med kartmateriale og 
andre opplysninger, og vi takker han og hans kolleger l DN for et godt og givende 
samarbeid. 

Oslo, mai 2013 

Arne E. L..augsand 
redaktør 

''-0 



Sammendrag 

BioFokus, har utført naturfaglige undersøkelser av 58 skogsomr~der med rik blandingsskog 
og edelløvskog i Oppland og Østfold . I tilknytning til disse ble det kartlagt 52 
naturtypelokaliteter, med et samlet areal p~ nær 6 kvadratkilometer. Disse fordelte seg p~ 
20 lokaliteter angitt som svært viktige (A-verdi); 28 lokaliteter angitt som viktige (B-verdi); 
og 4 lokaliteter angitt som lokalt viktige (C-verdi). Med hensyn til hva som er angitt som 
dominerende/ viktigste prioriterte naturtype for de 52 lokalitetene er fordelingen slik: rik 
skog (35); sørvendt berg og rasmark (5) og kulturlandskap (12). 

I alt 11 av de 52 registrerte naturtypelokalitetene er angitt og beskrevet som mosaikk
/kombinasjonspolygon hvor det inng~r minst to prioriterte naturtyper (etter 
naturtypeh~ndboken). Totalt er det angitt 34 ulike naturtypekategorier fordelt på de 11 
mosaikk-lokalitetene, altså er det i snitt angitt 3,1 prioriterte naturtyper for hver av disse 
lokalitetene. Totalt er det derfor angitt 75 naturtypeenheter fordelt på de 52 registrerte 
naturtypelokalitetene. 

For 6 av de 58 undersøkelsesomr~dene ble det ikke avgrenset noen naturtypelokaliteter. 
Naturverdiene i noen av omr~dene ble ansett som små og marginale. Det er imidlertid også 
et resultat av at det i Østfold allerede var tilstrekkelig gode beskrivelser av 3 av lokalitetene 
og derfor ikke ble tegnet og beskrevet nye lokaliteter her. 

Tilknyttet de 52 naturtypelokalitetene har vi registrert 198 funn av rødlistearter (etter 
gjeldene rødliste; Kåiås et ai. 2010) fordelt på 89 arter. Et lite mindretall av disse er eldre 
funn hentet inn fra Artskart, resten er nyfunn gjort av de involverte registrantene i løpet av 
kartleggingsperioden. De aller fleste rødlistefunnene er gjort i Oppland med 182 funn. Bare 
16 funn er registrert l dette prosjektet i Østfold; Dette har flere forklaringer, den viktigste er 
at artsmangfoldet av lav, sopp, og karplanter er høyere i Oppland i de undersøkte 
skogtypene. En tilleggsforklaring er at i Oppland var kartleggingsjobben fordelt på flere 
kartleggere slik at kompetanse p~ de ulike artsgruppene ble bedre dekket. Insekter og sopp 
er viktige artsgrupper knyttet til eikelunder i Østfold. Disse ble i liten grad fanget opp i 
prosjektet da, insektkartlegging er tidkrevende og soppsesongen i 2012 var dårlig. 

Foreliggende kartlegging sammen med eksisterende registreringer i Naturbase dekker trolig 
en forholdsvis høy andel av de reelt sett forekommende edelløvskogslokalitetene i Oppland 
og Østfold. Alle lokalitetene, med fulle beskrivelser, bilder og kart, er levert respektive 
fylkesmenn for innleggelse l Naturbase. 

Hovedrraturtype Antall Anåol av antall(%} Areal (daa) Andel elV cJroal "o) 

Kui ruriandskap 12 
SøiVendt berg og rasmarlc 5 
Skog 35 
Totalt 52 

23 
10 
67 
100 

183 
621 
5179 
5.983 

3 
10 
87 
100 
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Naturfaglige registreringer av edelløvskog i Oppland og Østfold i 2012-

1 Innledning 

Som følge av Stortingets beslutning om å øke skogvernet (Stortingets behandling av 
St.meld. nr. 25 (2002-2003) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand) har 
Direktoratet for naturforvaltning (ON) signalisert at enkelte spesielle skogtyper vil bli 
prioritert for systematiske naturfaglige registreringer (ON 2005a). 

Ogs~ tidligere har det blitt gjennomført tematiske skogundersøkelser, både av edeliauvskog, 
kalkskog, boreal regnskog og bekkekløfter. "Edelløvskogsprosjektet" er i så måte en 
fortsettelse av en etablert tradisjon og en oppfølging av tidligere kartlegginger. 

Edelløvskog og rike blandingsskoger og deres ulike utforminger er blant de viktigste 
"hotspot-miljøene" som finnes l Norge. Skogtypene har ofte et rikt mangfold av arter, og 
huser dessuten mange sjeldne og rødlistede arter. Lokalitetene ved kysten i Østfold ligger 
klimatisk gunstig til og artsmangfoldet kommuniserer med lokaliteter sørover i Sverige. Det 
er derfor et potensielt stort mangfold av blant annet insekter i lokalitetene i Østfold. I 
Oppland er det kaldere vintere og tørrere klima som i noen områder gir et mer kontinentalt 
preg p~ artsutvalget. Topografien er mer variert l Oppland noe som gir større variasjon l 
skogtyper og interessante blandingsskoger på lokalklimatisk gunstige steder. 

I arbeidet med utvalgte naturtyper l henhold til naturmangfoldloven er to av de første 
utvalgte naturtypene knyttet til edelløvskog; den ene er "hule eiker" og den andre er 
"kalklindeskog". Det er registrert lokaliteter med "hule eiker" i dette prosjektet. 

Målet med prosjektet er å øke kunnskapen om edelløvskogene i Oppland og Østfold. Selv 
om kartleggingen på langt nær dekker all edelløvskog l fylkene, har det vært et mål at disse 
registreringene sammen med tidligere reg istreringer skal gi et representativt bilde av 
naturverdier knyttet til edelløvskog og rike blandingsskoger i fylkene. Registreringene er 
tenkt ~ bedre grunnlaget for forvaltning av det biologiske mangfoldet tilknyttet disse 
skogtypene. 

Prosjektet har følgende form~ l: 

1. Undersøkelsene skal gi en regional oversikt over forekomsten av edelløvskog og rike 
blandingsskoger med høy naturverdi l Oppland og Østfold 

2. Øke kunnskapen om det biologiske mangfold knyttet til disse skogtypene, med fokus 
på vegetasjon (karplanter), moser, sopp og lav. 

3. Rangere naturtypelokalltetene etter naturverdi, jf ON-håndbok 13-2. 

- BioFokus-rapport 2013-17, .side 6 • 



- Naturfagllge reglstrer1nger av edelløvskog l Oppland og Østfold l 2012 -

2 Materiale og metoder 

2.1 Registreringsmetodikk 
OmrAdene er i sin helhet kartlagt, dokumentert og verdlsatt l henhold til ON hAndbok 13 
(ON 2007). Innenfor undersøkelsesomr~dene er naturtypelokallteter valgt ut, avgrenset og 
verdivurdert l henhold til hAndboka. 

Kartleggingen har fokusert p~ edelløvskog og andre rike løvskogstyper. I den grad det er 
funnet andre prioriterte naturtyper (f.eks. gammel barskog eller sørvendt berg og rasmark) 
innenfor undersøkelsesområdet, er dette ogsS registrert og kartlagt. I kartleggingsarbeidet 
har det vært prioritert ~ kartlegge lokaliteter som er svært viktige (A-verdi) og viktige (B
verdi), men lokaliteter av lokal viktighet (C-verdi) er i noen tilfeller ogs~ avgrenset. 

2.2 Forarbeider 
Fylkesmennenes utvelgelse av omr~der har l noen grad begrenset behovet for forarbeid. I 
mange tilfeller er det små områder som er plukket ut, og som er lette å få oversikt over i 
felt. En del av undersøkelsesomrSdene har Imidlertid vært store, og da har forarbeidet vært 
viktig for å prioritere feltlnnsatsen. 

Eksisterende kunnskap om alle aktuelle om~der er systematisk innsamlet. Det er lagt vekt 
pS å skaffe til veie mest mulig av relevant tilgjengelig kunnskap, b~de publisert og Ikke
publisert. Dette gjelder bl.a. følgende: 

• Utteratursøk 
• Vår kjennskap til rapporter, notater og diverse skrevne opplysninger 
• Intervjuer og kontakt med personer som kan ha relevante opplysninger om 

områdene 
• Kontakt med forvaltningen 
• Søk etter artsinformasjon {l hovedsak informasjon som er tilgjengelig via Internett, 

spesielt Artskart og sopp- og lavdatabasene ved Botanisk Museum) 
• MIS-registrerlnger for de omrSder hvor disse finnes lett tilgjengelige (Skog og 

landskap sin kartbase pS Internett) 

Forarbeidet tar sikte på å finne fram til potensielt viktige delområder det er særlig viktig å 
besøke pga topografi , eksposisjon etc. Planlegging av feltarbeid har foregått med 
oversiktskart (NSO), økonomisk kart (1: 10 000), men framfor alt med flyfoto. For hvert 
område er det laget ortofoto-kart som grunnlag for feltkartleggingen. Dette har ikke minst 
vært til stor hjelp for S få klarhet l inngrepsstatus, som hogstflater og annet. 

2.3 Feltmetodlkk 
Edelløvskog er av våre mest artsrike økosystemer, og l de kartlagte regionene kan det over 
små arealer være en rekke ulike utforminger av edelløvskog, sumpskog og rike 
blandingsskoger. Dette gjør at typen er generelt krevende å registrere, både pga. 
tilgjengelighet (ofte bratte og lange uoversiktlige llsider) og kompleksitet. Ofte er terrenget 
vanskelig framkommelig, brattlendt og med mye bergvegger. Dette Innebærer b~de at 
arealeffektivlteten er vesentlig lavere enn for barskogssystemer (men ikke fullt s~ krevende 
som bekkekløftene), men ogs~ at omfattende kartlegginger i ulendt terreng stiller en del 
krav til personlig sikkerhet for den enkelte registrant (HMS-hensyn). Dette gjelder l større 
grad lokalitetene i Oppland enn i Østfold 

Alle omr~dene er blitt forsøkt systematisk gjennomg~tt, selv om innsatsen til dels er blitt 
m~lrettet med bakgrunn i resultater fra forarbeidene. Tidsbruken har variert mye mellom 
ulike områder. Registreringsinnsatsen har vært høyest i de naturtypelokalitetene med 
høyest naturverdi. Omr§der uten registrerte naturtypelokallteter er normalt gjennomgått 
relativt raskt. 
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Naturfaglige registreringer av edelløvskog l Oppland og Østfold i 2012 -

I alle omr~der er et bredt spekter av egenskaper blitt registrert. Blant annet naturgrunnlag 
og topografi, vegetasjonstyper, skogtflstand, forekomst av nøkkelelementer og 
artsmangfold. Med nøkkelelementer menes elementer som er spesielt viktige for biologisk 
mangfold, for eksempel gamle trær av forskjellige treslag, st~ende og liggende død ved, 
bergvegger og kilder. 

Metoden legger Ikke opp til heldekkende artsregistreringer. Registrering av arter er 
Imidlertid en viktig parameter for ~ vurdere naturverdi. Derfor har artsregistreringer vært 
konsentrert til m~lrettet søk etter signal- og rødllstearter karakteristiske for særlig verdifulle 
skogmiljøer. Dette kan være arter som er knyttet til en spesiell skogtilstand, gjerne lite 
p~virkete skogmiljøer, eller arter som karakteriserer rike voksestedsbetingelser eller 
særpregete lokalklimatiske forhold (for eksempel konstant høy luftfuktighet). "Hotspot"
aspektet ved kartlegging av edelløvskog og annen rik løv- og blandingsskog har betydd at 
det har vært et spesielt stort potensial for funn av sjeldne og rødlistede arter i forbindelse 
med denne kartleggingen. Det er derfor lagt vekt p~ ~ prøve ~ fange opp et størst mulig 
bredde i artsregistreringene, dvs. bred inndekking av systematiske og økologiske 
artsgrupper. Registreringene er særlig konsentrert om epifyttiske og epillttiske lav 
(makrolav, knappen~lslav, delvis ogs~ andre skorpelav), vedboende sopp (først og fremst 
poresopp og et mindre utvalg barksopp), jordboende sopp, moser (inkludert råtevedmoser 
og epifyttiske moser) og karplanter. Avhengig av registrantenes kompetanse er ogs~ andre 
artsgrupper registrert, f.eks. vedlevende biller. 

2.4 Avgrensning og arrondering 
Naturtypelokalitetene er som regel avgrenset ganske snevert omkring de mest verdifulle 
naturarealene i henhold til naturtypeh~ndboken (DN-h~ndbok 13-2 rev2007) . For større 
lokaliteter er det imidlertid ogs~ ofte inkludert noe areal med naturtyper med lavere 
naturverdi for bedret arrondering og mer praktisk håndtering med tanke p~ kartarbeid og 
praktisk forvaltning. 
Normalt har kartleggingen vært begrenset til innenfor de avgrensete undersøkelses
områdene, men l noen tilfeller har det vært store naturverdier ogs~ utenfor under~ 
søkelsesomr~det (normalt som en fortsettelse av naturkvalitetene innenfor omr~det), og da 
har ogs~ dette arealet i mange tilfeller blitt gjennomg~tt, vurdert og avgrenset som 
naturtypelokalitet. I noen ytterst f~ tilfeller ligger naturtypeavgrensingene helt p~ siden av/ 
utenfor det opprinnelige undersøkelsesområdet. Dette skyldes at vi har oppfattet det slik at 
undersøkelsesomr~det har "bommet" eller vært for altfor snever l forhold til den åpenbare 
forekomsten av edelløvskog eller rike skogtyper med høy naturverdi l området. 

2.5 Verdisetting 
Naturtypelokalltetene er verdisatt og beskrevet etter metodikken i ON-håndbok 13 (2007) 
("Naturtypehåndboka") for kartlegging av prioriterte naturtyper l Norge. Her anvendes en 
tredelt skala, der lokalitetene klassifiseres som svært viktig (verdi A), viktig (verdi B) og 
lokalt viktig (verdi C). Etter dette systemet er lokalitetene også kategorisert i ulike 
naturtyper og utforminger. Når det gjelder nærmere forklaring av verdikriterier og krav til 
lokalltetsbeskrivelser viser vi til h~ndboka, men nedenfor gjøres en kort gjennomgang av 
viktige parametre for verdivurdering av naturtyper i skog: 

Urørthet omfatter urørthet fra nyere inngrep som veibygging, kraftlinjer, og skoghogst. 
Skoglig kontinuitet eller kontinuitet i hevd kommer Inn under andre parametre. 

Størrelse er viktig for ~ vurdere et omr~des verdi. Et stort omr~de vil kunne ha bedre 
buffersoner for arter som krever intakte habltater, og vil kunne ha større og mer 
levedyktige bestander av flere arter. 

Variasjon omfatter variasjon i naturtyper, vegetasjon (vegetasjonstyper, 
treslagsfordeling), topografi og naturelementer (f.eks. bekker, bergvegger og steinblokker). 
Stor variasjon gir mulighet for mange arter å finne sine funksjonsomr~der. 
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- Naturfegllge registreringer av edelløvskog l Opplend og Østfold 2012 -

Rikhet (rike vegetasjonstyper). Vår forstSelse av parameteren rike vegetasjonstyper 
dekker i denne sammenhengen b~de høy bonitet og arealer med potensial for rik og 
krevende vegetasjon som ikke nødvendigvis gjenspeiler gode bonltetsforhold for 
skogproduksjon. Alt som er rikere enn småbregneskog (men l liten grad sm~bregneskog) 
teller i positiv retning. I edelløvskogsammenheng er det framfor alt ulike utforminger av rik 
edelløvskog som Ivaretas under denne parameteren. 

Sjeldenhet l truethet på naturtype- eller vegetasjonstypenlvå. En del natur- og 
vegetasjonstyper er vurdert som truet (Undgaard et al. 2011 respektive Fremstad og Moen 
2001), hvilket bidrar til å definere verdisettingen for enkelte utforminger av naturtyper i 
håndboka. 

Naturskogskvallteter er en av de viktigste parametrene for verdisetting. Dette omfatter 
bl.a. skogstruktur (heterogenitet, sjiktning), forekomst av gamle trær og forekomst av 
stående og liggende død ved. 

Kontinuitet i skog henger nært sammen med naturskogskvallteter. I skog kan kontinuitet 
innebære at det over lang tid har vært lnntakt tresjlkt og/eller kontinuerlig forekomst av 
gamle trær og død ved. I kulturlandskapet Innebærer kontinuitet at det har vært ubrutt 
hevd ved for eksempel slått eller belte og fravær av gjødsling over lang tid. 

Artsmangfold. Spesielt forekomster av rødlistearter og signalarter bidrar til verdisettingen 
av områder. Verdien av parameteren artsmangfold (interessante arter) er positivt korrelert 
med alle de andre faktorene, fordi parametrene l stor grad er valgt ut for å fange opp et 
stort og sjeldent artsmangfold. Kvalifisert skjønn kommer Inn som særlig viktig når 
potensialet for biologisk mangfold skal bedømmes, spesielt for vanskelige og/eller 
arbeidskrevende artsgrupper og mangelfullt undersøkte arealer. Det må understrekes at 
kriteriet gjelder områdets samlete verdi for artsmangfoldet, og al~ ikke bare det som er 
direkte påvist/dokumentert. Dette kriteriet stiller derfor betydelige krav til reglstrantenes 
erfaring og kunnskap om biologisk mangfold og arters habitattilknytnlng. 

Arrondering. En god arrondering, for eksempel ved å kunne avgrense en helllside eller en 
hel dal, er viktig for langsiktig ivaretakelse av naturtypen og for overlevelse av arter, og er 
derfor en parameter l verdisettingen. 

2.6 Dokumentasjon 
De 58 undersøkelsesområdene fordelte seg med antall og areal som følger pJ de 2 fylkene: 

• Oppland- 36 omr~der med et samlet areal p~ 5.900 daa, snitt 268 daa. 
• Østfold- 22 områder med et samlet areal pS 2.226 daa, snitt 96 daa. 

Gjennomsnittsstørrelsen mellom fylkene er forskjellig. Størrelsen reflekterer delvis 
landskapsmessige naturgitte og menneskeskapte forhold og delvis metoden ulike 
fylkesmenn har brukt for å finne frem til undersøkelsesomrSdene. 

Av de 58 opprinnelige undersøkelsesomr~dene ble 3 omr~der i Østfold Ikke besøkt fordi de 
ble kartlagt i 2009 av BioFokus l forbindelse· med naturtypekartlegging i Fredrikstad 
kommune og gjenbesøk ble Ikke funnet nødvendig (Laugsand et al. 2009). Dette gjelder 
undersøkelsesomrSdet "Gretnesbekken", "Namteskogen" og '"Reglmentsmyra". I Østfold ble 
områdene Roppestad og Vauer besøkt uten at det ble avgrenset naturtyper. I Oppland ble 
to undersøkelsesomr~der l Saksumdal besøkt, hvor det ikke ble registrert nye naturtyper. 
Omr~det Risdalen i Østre Toten er en bekkekløft som tidligere er kartlagt ~ ~itt A-verdi, 
den ble derfor ikke besøkt. Ellers ble alle omr~der som vi hadde kontrakt pa a kartlegge, 
kartlagt. 

Tabell 2 gir oversikt over alle de 52 naturtypelokalltetene som ble kartlagt med bakgrunn i 
de 55 besøkte undersøkelsesomrAdene. En del av disse er nykartlagte i forbindelse med 
dette prosjektet. Andre er reinventerte, tidligere registrerte naturtypeobjekter, som allerede 
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- Naturfagllge registrennger av edelløvskog l Oppland og Østfold l 2012 -

ligger 1 Naturbase. For disse er avgrensing, verdi og/eller naturtypetekst av og til endret, og 
følgelig skal de nye naturtypelokalitetene registrert i dette prosjektet erstatte dem som 
ligger i Naturbase. Hvilke dette gjelder fremgår av innledningen i naturtypeteksten for de 
lokalitetene dette gjelder. 

Alle naturtypelokaliteter er digitalt avgrenset ved bruk av kartprogrammet ArcGis og Q-Gis. 
Dokumentasjonen av en lokalitets egenskaper er foretatt i databaseprogrammet Natur2000. 
Kart og egenskapsdata er oversendt til de to fylkesmennene for kvalitetssikring og 
Innleggelse l Naturbase. 

De fleste interessante artsfunn, og de aller fleste rødllstearter, er koordinatfestet nøyaktig 
ved hjelp av GPS. For hyppig forekommende arter (gjelder også enkelte rødlistearter, bl .a. 
ask og alm) er funnene oftest knyttet til koordinaten for et av de andre funnene p~ 
lokaliteten. Jlrsaken er at det ville vært svært arbeidskrevende å koordinatfeste det store 
antallet av slike arter, som kan være mer eller mindre kontinuerlig utbredt over større 
areal. For spesielt interessante sopp, lav, moser og karplanter er det vanligvis innsamlet 
belegg som er sendt til Botanisk Museum, Universitetet i Oslo, eller andre offentlige 
herbarier. Funn som ikke er belagt er, eller kommer til å bli, registrert i Artskart (via 
BloFokus database-node). Rødlistekategorier følger Norsk Rødllste 2010 (Kålås et al. 2010). 
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3 Områdenes egenskaper og naturverdier 

3.1 Omrldeoverslkt 

Med utgangspunkt l de 58 undersøkelsesområdene har det blitt avgrenset 52 
naturtypelokaliteter fordelt på de tre verdlklassene i henhold til naturtypehåndboka. De 
registrerte naturtypelokalitetene utgjør et samlet areal på 5.983 daa (nesten 6 
kvadratkilometer). 
For 6 av de 58 undersøkelsesområdene ble det Ikke avgrenset noen naturtypelokallteter. 
Naturverdiene i noen av om!idet ble ansett som sm~ og marginale. Det er Imidlertid også 
et resultat av at det l Østfold allerede var tilstrekkelig gode beskrivelser av 3 av lokalitetene 
og derfor ikke ble tegnet og beskrevet nye lokaliteter her. I noen få tilfeller ble det Ikke 
avgrenset naturtypelokaliteter fordi disse ville tilhøre en kategori som var uprioritert i dette 
prosjektet (eksempelvis naturbeltemark, gammel barskog, sørvendt berg og rasmark, 
dammer rn.fl.). 

Figur 1 under oppsummerer viktige egenskaper ved de registrerte lokalitetene og tabell 2 
lister verdl1 areal og naturtypetilhørighet for hver enkelt lokalitet. 

Tabe/11. Anta/Is- og area/fordeling av de 52 naturlypelokslitetene p(J verrJiklasser og naturtypekategorier. 
Hoved naturtype Naturtype A B c Totalt 
Kultur1andskap Hage mark 3 3 6 

Naturbeitemark 1 1 
Parklandskap 1 1 
Slåttemark 1 1 
Småbiotoper 1 1 
Store gamle trær 2 2 

Skog Bekkekløft og bergvegg 1 1 
Gammel barskog 1 3 1 5 
Gammel lauvskog 1 1 
Gråor-heggeskog 2 2 4 
Rik blandingsskog i 2 7 9 
lavlandet 
Rik edellauvskog 6 7 1 14 
Rik sumpskog 1 1 

Sørvendl berg og Kantkratt 2 2 
rasmark 

Sørvendt berg og rasmark 2 1 3 
Totalt 20 28 4 52 
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Tabell 2. Oversikt over de 52 /okalffetene. Nasjonalt /okalitetsnummer og lokalitetsnavn henviser til fakta-arkene 
generert i Natur2000. Lokalitetene er sortert alfabetisk etter fylke og lokalitetsnavn under hhv. Oppland og Østfold. 

NasjonaiiD Fylka Lokalitet NR Hovadnøurtype Naturtype Verdi Areal 
050110501 OP Bqgerudsbergal Skog Rik edellawslulg A 6 
05011Ci502 OP Baggerudsberja 11 2 Sarvendt berg og rasmark Sørvendie berg og rasmarker' A 83 
Oso110503 OP BalbargllaV 505 Skog . ~ ~ Gammel barskog A 96 
0So110504 OP BjømdarSbekbn..Sandbulla 201 Skog Gråor-heggeskog A 88 
052110120 (jp BottniCI, vast for • 2 skog Rik edeltauvsltog ·~ i"·:: B 51 
050210004 OP Brancibukampiin veSt 285 Skog Rik blandif1!,1ssk0g 1 lavlandet B 92 
050110188 OP Egge nord 279 KulturlandSlæp Hagemerk , .. ' ·'.;. A 51 
012710270 oP Ejjge nord 11 400 KultUrlandskap Slattemark · · · B 5 
012710271 6P Emberslettura S for Sandbu 200 Skog . Rik ødellauvskog ... A 8 
012710272 OP Ertklirudberga 4 Skog Rik blandingsskog i lavlandet A 158 

: 012ri10512 OP Focinesh111 8 5 Sørvendt berg og rasmark Sørvendte berg og raarnarker B 81 
050110185 OP Fiya veci Svenstad 2 Skog Rik eoollauvskog A 8 
012510518 OP FryaJuvøt Lund...S.ter Skog Bekkeklllft og bergvegg A 715 
012510630 OP Hugevike 1 Skog Gammel lauvskog c 8 
012510508 OP .-.tad NØl 502 SkoQ Rik eclelleuvskog c 311 
050110500 OP ... rstadNØ 11 503 Kult.urfandskap Store gamle trær 8 1 
o53410279 OP .ltlrstadNØHI 504 Myr Parkiand$kap 8 : 1 
053410400 OP J~~ntadSØ 501 Skog Rik bllindingsskog l lavlandet 8 102 
05211ilci02 6P Unatad natunesarvat 141 Skog Rik edetlauvskog B 41 
053410285 OP Nilrd.t.ibtitier9ene 4 Skog Rik blandlllJsskOQ l lavlandet A 2297 
OS011ilil30 OP Ovi..n . 186 Skap < ~.k blandlngssko9 11iwiånilet B .. :_. i3 
1110.10400 OP Ovren2 515 Kulturlandskap Hagemark B 13 
013510410 6P Roatbel'lltlt . '. 100 SkOg Rik tilandlnga&kog l lavlanda! 8 357 ... 
013510411 OP SandbullaS 202 SkOg Gammal barskog 8 134 
013510412 OP S~nsbergaka .. 120 Servendt berg og ,.smark Sarvendt berg og rumark A 219 
011110500 OP SvartbØrgat vad Bal berg 506 Skog Rik blandlngssko9 l lavlandet B 34 
013510510 OP 8vai'VIII'Udberget 185 Skog Rik ødellauvs~ A 111 
010110511 OP Toiøersrud V · 507 Skog Rik edellauvskog B 26 
010610&o0 OP Vesle-UIIand val 500 Skog Rik blandillJsskøg 1 lavlandet 8 24 
010610601 OP Vaalulland, irest for 630 KUlturlandskap Nat.urbeiæmark c 8 
106106~ø-·--·ilielioli~t . 'IOO""'""Siioli . Rlltiiilillåuvs~ B 45 

010610603 ø . ES!ulvika 51 <i Skog Rik edellauvskog B 40 
010610604 ø Fenidal 1504 Kultul1andskap Hagamark B 27 
010610605 ø FossN 512 Myr Rik edliitawskog e 21 
o10S1oHo ø Hevn~~ lhtnl1 602 Kollul!andskap S~Mbiatoper 8 1 
053810100 ø Havna Øetre 2 603 Skog Rik blandingsskog l lavlandet B 38 , 
054510001 ø HU.ebyN 508 Skog Gråor~Øskog 8 189 
050110505 ø HelaSøndre sv 519 SkoQ Rik edellauvskog A 28 
050110506 ø Halit Søndre V 630 ~ Gammal barskog B 47 
050110So7 ø Larseholmen 980 Skog Gråor-haggeskog A 78 
052010002 ø llius 601 Kulturlandskap Hagemark • :. a 11 
051710201 ø Neslunden 600 Kulturlandskap Hagemark A 49 
051710200 ø Prutagirdalunden 410 Kullu!landskap HaQemark A 17 
051710202 ø Schu!Ødalen 511 Skog Rik edel lauvskog A 104 
052010001 ø Sletner-Berg 1 ~ Grior-heggeskog B 87 
012710001 ø SpJ•røy kirka ••r 500 Skog Gammal-barskog B 24 
053810001 ø ,. 

StaAs 272 Kulturlandskap store gamle trer B 1 
053810002 ø Stds N 271 Skog Gammel barskog c 27 
054210005 ø SWaØ 270 Skoø Rik adallauvskog B 27 
053810004 ø Trolldalen 605 Skog Rik sumpskog A 47 
050210141 ø Aven nord 1 412 Sa!Vendt berg og rasmark Kantkratt A 74 
050110515 ø Avennord2 411 Sarvendt berg 'og raamark Kantkratt A 164 

Kart: 
Kartene viser naturtypelokalltetenes geografiske spredning og plassering. Mønsteret 
samsvarer l stor grad med plasseringen av de opprinnelige undersøkelsesomr~dene. 
Innenfor noen undersøkelsesomr~der ligger naturtypelokalitetene s~ tett at prikkene p~ 
kartet har blitt liggenQe opp~ hverandre. Røde prikker ligger alltid over grønne, mens gule 
ligger i bunn av kartlaget og er derfor minst synlige. 
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Figur 1. Geografisk oversikt over kartlagte naturtypelokaliteter i Oppland med fargekode for 
naturtypeverdi. 
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Figur 2. Geografisk oversikt over kartlagte naturtype/okaliteter i Østfold med fargekode for naturtypeverdi. 
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3.2 Naturtypelokalitetenes egenskaper 

De 52 registrerte naturtypelokalltetene har et samlet areal p~ 5.983 daa noe som utgjør 
hele 72 % av undersøkelsesom~dene. Dette kan delvis forklares med at den avgrensede 
lokaliteten Nørstebøbergene i Oppland er meget stor p~ 2.3 kvadratkilometer. Fordelingen 
av naturtypene på deres areal og verdi mellom fylker er vist i tabell 3. Arealet av de enkelte 
biotopene følger en generell trend med at de mest verdifulle ogs~ er det største. 

Tabell 3. Nøkkeltall i dekar (daa) og antall for de 52 registrerte naturtype/okalitetene fordelt på de to 
fylkene. 

A verdi B verdi C verdi Totalt 

Fylke Ant. Areal Snitt Ant. Areal Snitt Ant. Areal Snitt Ant. Areal Snitt 

OP 12 3840 320 15 984 69 3 53 18 30 48n 163 

ø 8 561 70 13 517 40 1 27 27 22 1105 50 

Totalt 20 4892 235 28 1547 55 4 74 25 52 5982 115 

I alt 11 av de 52 registrerte naturtypelokalitetene er angitt og beskrevet som mosalkk
/kombinasjonspolygon hvor det inng~r minst to prioriterte naturtyper (etter 
naturtypeh~ndboken). Totalt er det angitt 34 ulike naturtypekategorier fordelt på de 11 
mosaikk-lokalitetene, altd er det i snitt angitt 3,1 prioriterte naturtyper for hver av disse 
mosaikk-lokalitetene. Totalt er det derfor angitt 75 naturtypeenheter fordelt p~ de 52 
registrerte naturtypelokalltetene. De forskjellige reglstrantene har praktisert angivelse av 
mosaikk-utforminger noe ulikt, dvs.; noen har nesten alltid arealfordelt heterogene 
naturtypelokallteter på ftere prioriterte naturtyper (pluss uprioriterte typer inkludert av 
arronderingshensyn mm.), mens andre registranter sjelden eller aldri har gjort dette. Noen 
naturtypekategorier vil derfor ha et noe for høyt arealtall l datamaterialet l forhold til 
virkeligheten (eksempelvis er hele arealet ført til rik edelløvskog, mens i realiteten er 
halvparten fattig edelløvskog eller løvblandet barskog). 

Figur 4 viser fordelingen av de 52 registrerte lokalitetene p~ ulike arealklasser .. Lokalitetene 
fordeler seg jevnt p~ mindre arealklasser (unntatt arealklassen 10-19 daa), mens det er 
registrert bare 2 lokaliteter over 500 dekar. 
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Figur 3. Viser fordelingen av de 52 registrerte naturtype på 6 ulike arealklasser i dekar. 
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3~3 Artsmangfold 

Vi har ansett det som en viktig del av prosjektoppgaven å dokumentere forekomster av 
signalarter og rødlistearter, og dette har vært gjort for s~ mange organismegrupper som 
kapasitet, ~rstid og kompetanse har tillatt. I løpet av feltarbeidet har det blitt gjort mange 
interessante funn. 

Tilknyttet de 52 naturtypelokalitetene har vi registrert 198 funn av rødlistearter (etter 
gjeldende rødliste; Kålås et al. 2010) fordelt p~ 89 arter. Et lite mindretall av disse er eldre 
funn hentet inn fra Artskart, resten er nyfunn gjort av de involverte registrantene i løpet av 
kartleggingsperioden. De aller fleste rødlistefunnene er gjort i Oppland med 182 funn. Bare 
16 funn er registrert i dette prosjektet i Østfold. Dette har flere forklaringer, den viktigste er 
at artsmangfoldet av lav, sopp, og karplanter er høyere i Oppland i de undersøkte 
skogtypene. En tilleggsforklaring er at i Oppland var kartleggingsjobben fordelt p~ flere 
kartleggere slik at kompetanse p~ de ulike artsgruppene ble bedre dekket. Eikelund
lokalitetene i Østfold har meget høyt potensial for insekter og markboende sopp knyttet til 
hule og gamle trær. Insekter er tidkrevende å kartlegge for en lokalitet og dette ble ikke 
gjort i dette prosjektet. Soppsesongen ved kartlegging var også dårlig. Antallet rødlistede 
arter på disse lokalitetene er mest sannsynlig mye høyere enn hva som er avdekket i dette 
prosjektet. For disse lokalitetene l Østfold er det derfor lagt ekstra vekt p~ potensial for 
artsmangfold framfor registrert artsmangfold. 

I Oppland ble hvit vedkorallsopp (NT) funnet ny for fylket i dette prosjektet Arten ble funnet 
p~ tre lokaliteter. Det ble egsa gjort spennende funn av lav knyttet til fuktige skogtyper i 
bekkekløfter, blant annet hjelmragg og dvergstry som er kritisk truede arter (CR). Tabell 4 
lister de 89 rødlistede artene fordelt på organismetype og fylke. Tabellen viser at noen få 
rødlistearter finner vi på forholdsvis mange lokaliteter, mens de aller fleste kun finnes på en 
eller noen få lokaliteter i denne typen undersøkelse. Soppsesongen var imidlertid darlig i 
2012. Figur 5 viser fordelingen av funn av rødlistearter på rødlistekategorier. 

Tabell4. Viser registrerte rødlistearter fordelt på organismegruppe og fylke. Antall funn tilsvarer i all hovedsak 
antall lokaliteter, men enkelte arter kan være lagt inn flere ganaer eå en lokalitet. 
Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rød liste- Oppland Østfold Totalt 

status 
Karplanter Asperugo procumbens Gisefot vu l 1 

carllna vulgaris Stjernetistel NT l 1 
Cinna latifolta Huldregras NT 4 4 
Cirsium oleraceum K§ltlstel NT 2 2 
Clemat1s sib•rica Skogranke NT 1 1 
Crepis praemorsa Engha u keskjegg vu l l 

Cystoptens sudetlca Sudetlok EN 1 l 
Dracocephalum ruyschlana Dragehode vu 4 ., 
Ep1pog1um aphyllum Huldreblom NT l 1 
Fraxinus excelslor Ask NT 2 7 9 
Låppula deflexa Hengepiggfrø NT 10 lO 
Uthospennum officinale Legesteinfrø NT 1 l 

Thallctrum s•mplex Smalfrøstjerne NT 5 5 
Ulmus glabra Alm NT 21 6 27 
\71ola sell(lrkll balfiol filT 3 3 

Lav Alectoria sarmentosa Gubbeskjegg NT l l 

Bryor1a blcolor Kort trollsk)egg NT 3 3 
Bryoria nadvornikiana Sprikeskjegg NT 2 2 
Caliclum denlgratum BlanknSI NT 2 2 
Caloplaca cirrochroa vu l l 
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Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rød liste- Oppland Østfold Totalt 
status 

Cetrella olivetorum Praktlav vu 2 2 
Chaenotheca gracllenta Hvlt:hoden31 NT 2 2 
Chaenothecopsis vlrldialba Rim nil NT 1 l 

Evemia dlvarlcata MjulctJafs vu l l 

Evernia mesomorpha Grynl;jafs NT l 1 

Flavopannelia caperata Eikelav NT 1 l 

Fuscopannaria confusa Fosseflltlav EN 1 1 
- -

Fuscopannaria mediterranea Oliven lav NT 3 3 

Gyalecta derivata EN l l 
Gyalecta -ulmi Almelav NT 1 l 

Heteffiderm•a spedosa Elfenbens lav EN l l 
Hypogymnia incurvoldes DD l l 

Lobothallla praeradlosa vu l l 

Mlcrocalicium ahlneri RotnAI NT l J 

Peltula euploca Dvergskjold vu l 1 
Phaeorrhiza sareptana EN l l 

Physconia detersa Brundogg lav NT 2 2 
Ramalina dilacerata SmAragg EN l l 

Ramallna obtusata Hjelmragg CR l 1 
Ramalina sinensis Flatragg NT 2 2 
Ramallna thrausta Trldragg vu l 1 
Sclerophora pallida BlelkdoggnAI NT 8 8 
Usnea glabrata Dvergstry CR l 1 

Mo•er Didymodon glaucus BIAkurtemose vu 2 2 

F1ss1dens exllis Grøftelommemose NT 1 l 

Frullanla bolanderl Peisblæremose vo 2 2 
Sopp Antrod1a albobrunnea FlekkhvttkJuke NT 4 4 

Antrodia pulvinascens Ospehvitkjuke NT 2 2 
camarops tubullna vu 2 2 
Chaetodermella luna Furuplett NT l l 
Cortlnartus calochrous Rosasldveslørsopp EN l l 
Cortinarius camptoros BlrlsiØrsopp EN l l 

Cortlnarius cat:hartnae Katrllnaslørsopp EN 1 l 

Cortinarius cotoneus Hasselslørsopp Vu l l 

Cortlnarius cupreorufus kopperrød slørsopp NT 1 1 
Cortlnarius fraudulosus Ba rstrøslørsopp NT 2 2 
Corti narlus fuscoperonatus Sotbeltet slørsopp vu 1 1 
Cortlnarlus nanceiensis Bananslørsopp vu l l 

Cortlnarius saporatus Skrentslørsopp EN l l 

Dichomitus campestrts Hasselkjuke NT 3 3 

Entoloma versatile Oliven rødskivesopp NT l l 

Fomltopsis rosea Rosen kjuke NT 12 12 
Geastrum trlplex Prestl!jordstjerne vu l l 

Gloeocystldlellum clavuligerum vu l 1 
Glolodon strigosus Skorpepiggsopp NT l l 

Hericium coralloldes Korallpiggsopp NT 1 l 

Hyphodennella corrugata Krystallpiggsklnn vu 1 l 

Hypoxylon vogesiacum Almekullsopp NT 4 l 5 
Junghuhnia collabens Sjokolade!guke EN 2 2 
Junghuhnla luteoalba Okerporekjuke NT 1 1 
Kavlnla hlmantia Narrep1ggsopp NT 3 3 
L..entaria epichnoa Hvit vedkorallsopp NT 4 4 
L..entinellus vulplnus Rynkesagsopp NT l l 
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Totalt 

- Naturfagllge registreringer av edelløvskog i Oppland og Østfold l 2012 -

Vitenskapelig navn 

Leucogyrophana sororia 

Lycoperdon mammlforme 

Marasmius wynnel 

Metulodontla mvea 

Perenniporia tenuis 

Phelltnus mgrolimltatus 

Phlebla centrifuga 

Phlebta georg1ca 

Postla ceriHua 

Pseudographis prnicola 

Ramariopsis crocea 

Skeletocutis brevrspora 

Stereopsis vitellina 

Trechlspora kavinioides 

Tricholoma aurantlum 

Tubuhcrims cinctus . · 

Norsk navn Rød liste- Oppland 
status 

Ullnettsopp NT 

Flasset røyksopp ·.- EN 
Gr~nende. seigsopp NT 

Ruglesktnn NT 

Eggegul kjuke vu 
Sva rtsonekJu ke NT 

Rynkeskinn NT 

Barllndvokssklnn DE> 

Hengekjuke EN 

Gammelgrans~l ,, .' NT 

Safransm~fingersopp vu 
Klengekjuke .. _. :: vu . .. 

vu 
DD 

Oransjemusserong NT 
. ' - DD : .:. .. ~. :· . . . - <' 

OD CR 
____ , 2% 1% 

vu 
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Figur 4. Figuren viser fordelingen av funn av rødlistearler på rødlistekategoriene nær truet( NT), sårbar 
(VU), sterkt truet (EN), kritisk truet (CR) og datamangel (DD). 

3.4 Bilder fra utvalgte lokaliteter, naturtyper og arter 

P~ de følgende sidene vises et utvalg lllustrative bilder fra kartlagte naturtyper l Oppland og 
Østfold tilknyttet edelløvskogsprosjektet l 2012. Et utvalg bilder av sjeldne rødllstearter 
karakteristiske for naturtypene og registrert i løpet av prosjektet er ogs§ presentert. For 
øvrig er nesten alle fakta-ark illustrert med bilder fra den aktuelle lokaliteten. 
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Oppland 

Fra loKaliteten Frya veel med rik og et par 
interessante arter som ble funnet her, sveipfellmose og huldregras (NT). Foto Tom H- Hoften 2012. 
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Østfold 

,._ _ _ , :..C: -
(NT) fotografert i lokaliteten 

Høie Søndre SV (innfelt). Arten er knyttet til 
død ved av alm og er gjeme knyttet til 
lokaliteter med eldre edelløvskog. Foto: 
Anders Thylen 2012. 
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4 Diskusjon 

4.1 Behov for videre kartlegging 

Foreliggende kartlegging sammen med eksisterende registreringer i Naturbase dekker trolig 
en forholdsvis høy andel av de reelt sett forekommende edelløvskogslokalitetene i Oppland 
og Østfold. 

Oppland ligger geografisk i grenseland for utbredelse av edelløvskog og det er grunn til å 
anta at de fleste viktige og svært viktige lokallteter med edelløvskog er fanget opp. For 
skogtypen rik blandingsskog, hvor elementer av edelløvskog ofte Inngår, er det derimot 
betydelig underdekning. 

I Østfold er det generelt sett kartlagt mye færre skoglokaliteter enn i nærliggende fylker 
som Vestfold og Akershus. Noe av dette kan forklares med skogbruk og skogstruktur og 
dermed færre områder som kvalifiserer til å bli kartlagt som prioriterte naturtyper. Det er 
underdekning av lokaliteter i ravlnelandskapet l Østfold. Selv om det l enkelte kommuner er 
gjort grundig naturtypekartlegglng nylig, er det generelt sett grunn til å anta at det i mange 
kommuner finnes lokaliteter med edelløvskog og rik blandingsskog som ikke er fanget opp. 
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