
Lok. nr. 173 Ski, vest 

Naturtype: 

Utforming: 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
04,06,2003 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårds dammer 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710173 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvernleder( e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gårdsbrønn omgitt av blandings trær. Liten - og 
stor andemat ble registrert ved befaring 4. juni 2003. (SBR). 
Artsmangfold: Totalt l art( er) påvist: stor andemat. 
Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

:!5 11 ::!l>ll• 



Lok. nr. 173 Ski, vest forts. 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

stor andemat 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

25 ll.20lll 

RL Områdetype Viltvekt Dato 

04.06.2003 

Tidsserie Kilde 

Feltundersøkelser 



Lok. nr. 174 Ski nordøst 

Naturtype: 

Utforming: 

N aturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
04,06,2003 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårds dammer 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710174 

Svært viktig A 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 20 l O digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerdam i grensen mellom to jorder. Var ved 
befaring 4. juni 2003 omkranset av noe løv trær. Stor - og liten andemat samt stor salamander ble 
påvist (SBR). 
Artsmangfold: Totalt 2 art( er) påvist: stor salamander (VU), stor andemat. 
Verdivurdering: Dammen vurderes som svært viktig A basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet hvor det er påvist stor salamander. 

Vernestatus 

251120]{1 



Lok. nr. 174 Ski nordøst forts. 

Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

stor salamander 

stor andemat 

stor andemat 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

:!5 11 :!ll ]l) 

RL Områdetype 

VU Hekko- /yngleområde'? 

Viltvekt Dato 

3 04.06.2003 

04.06.2003 

04.06.2003 

Tidsserie Kilde 

Feltundersøkelser 

Feltundersøkelser 

Feltundersøkelser 



Lok. nr. 175 Børud, vest for 

Naturtype: 

Utforming: 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Feltsjekk 
3,6,2008 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårds dammer 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710175 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 20 l O digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Tundam. Ved befaring 5. juni 2003 ble 
salamander sp. registrert. Dammen var noe bevokst av liten - og stor andemat (SBR). Dammen 
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Lok. nr. 175 Børud, vest for forts. 

ble fotografert den 3.6.2008 men ikke undersøkt da grunneier ikke var til stede. (Liv Hjerpeton og 
Ola Wergeland Krog ). 
Artsmangfold: Totalt 2 art( er) påvist: salamander sp., stor andemat. 
Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet hvor det er påvist salamander. 

Skjøtsel og hensyn: Ingen tiltak nødvendige. 

Vernestatus 

Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

salamander sp. 

stor andemat 

Observatør( er) 

RL Områdetype 

Hekke- /yngleområde? 

Viltvekt Dato 

05.06.2003 

05.06.2003 

Liv Hjerpeton, Ola Wergeland K.rog, Silje Bratland. 

Tidsserie Kilde 

Feltundersøkelser 

Feltundersøkelser 



Lok. nr. 176 Onstad østre 

Naturtype: 

Utforming: 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
5,6,2003 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårdsdammer 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710176 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Tun/åkerdam rett ved veien. Liten- og stor 
andemat ble påvist i dammen ved befaring 5. juni 2003. Noe tuer vokste langst kantene og ute i 
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Lok. nr. 176 Onstad østre forts. 

vannet (SBR). 
Artsmangfold: Totalt l art( er) påvist: stor andemat. 
Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

stor andemat 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

~5 11 20111 

RL Områdetype Viltvekt Dato 

05.06.2003 

1 53 

Tidsserie Kilde 

Feltundersøkelser 



Lok. nr. 177 Borger 

Naturtype: 

Utforming: 

N aturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
05,06,2003 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårdsdamrner 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710177 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam i nærheten av åker og kratt. Vannstanden 
var ved befaring 5. juni 2003 noe lav. Liten andemat vokste i dammen (SBR). 

~5 ll.~O lO 
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Lok. nr. 177 Borger forts. 

Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 

Silje Bratland. 

RL Områdetype Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 



Lok. nr. 180 Borger, øst for 

Naturtype: Dam 

Utforming: Gårdsdammer 

N aturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
05,06,2003 (siste) 

Beskrivelse 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710180 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 20 l O digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Mesotroftundam. Omgitt av endelløvtær. Ved 
befaring 5. juni 2003 var dammen bevokst av liten andemat. Langs kantene i vannet vokste en del 

25 111{l](J 



Lok. nr. 180 Borger, øst for forts. 

tuer (SBR). 
Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 

Silje Bratland. 

25 l l 20 lO 

RL Områdetype Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 

151 



Lok. nr. 181 Svae SØ 

Naturtype: 

Utforming: 

N aturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
16,09,2008 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Eldre fisketom dam 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710181 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvernleder( e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 20 l O digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam ijordekanten omgitt av noen bjørker, seljer 
og smågran. Relativt lysåpen i S, Ø og N. Liten salamander og stor andemat påvist og det var mye 
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Lok. nr. 181 Svae SØ forts. 

vasshår i dammen. (Liv Hjerpeton & Ola Wergeland Krog 16.9.2008). 
Artsmangfold: Totalt l art( er) påvist: liten salamander (NT). 
Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet hvor det er påvist liten salamander. 

Skjøtsel og hensyn: Renske opp dammen slik at den ikke gror igjen. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 
Ingen kjente og 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

liten salamander 

Observatør( er) 

RL Områdetype 

NT Hekke- /yngleområde 

Liv Hjerpeton, Ola Wergeland Krog. 

::s: 1 ::otn 

Vi.ltvekt Dato Tidsserie 

2 16.09.2008 

15~ 

Kilde 

Feltundersøkelser 



Lok. nr. 183 Kvisler 

Naturtype: 

Utforming: 

N aturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Feltsjekk 
16,09,2008 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Eldre fisketom dam 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710183 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 20 l O digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam i skogkanten i beitemark. I bakkant ligger 
granskogen og i forkant (Ø) ligger beitemarka med beitende storfe. Dammen er lysåpen og 
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Lok. nr. 183 Kvister forts. 

volumet er økt ved en jordvoll i nedkant. Fin beitemarksdam som domineres av mannasøtgras. 
(Liv Hjerpeton & Ola Wergeland Krog 16.9.2008). 
Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet. 
Skjøtsel og hensyn: Ingen skjøtselstiltak påkrevet. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 
Ingen kjente og 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 

RL Områdetype 

Liv Hjerpeton, Ola Wergeland Krog. 

25 Il 201ll 

Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 



Lok. nr. 184 Torberrud 

Naturtype: 

Utforming: 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
05,06,2003 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårdsdammer 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710184 

Viktig 8 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Mesotrof åkerdam. Ble befart 5. juni 2003 
(SBR). 
Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

25 ll2tiW 



Lok. 11r. 184 ToriHmudforts. 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
A ri 

Observatør(er) 
Silje Bratland. 

RL Om...;delypt Vilb·<:kt Dato l'kfsstrit Kilde 



Lok. nr. 185 Rjuk, nordvest for 

Naturtype: 

Utforming: 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
05.06.2003 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårds dammer 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710185 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvernleder( e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerdam omgranset av noe løvtrær. Ved 
befaring 5. juni 2003 ble liten andemat registrert (SBR). 

:!51 1 :ww 
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Lok. nr. 185 Rjuk, nordvest for forts. 

Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

25 112010 

RL Områdetype Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 



Lok. nr. 187 Kjos 

Naturtype: 

Utforming: 

N aturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
5.6.2003 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårdsdammer 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710187 

Svært viktig A 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, komrnunenens miljøvernleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 20 l O digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Mesotrof tundam. Ble besøkt 5. juni 2003. 
Rundt dammen var det da spredt bevokst med løvtrær. Både stor- og liten andemat var tilstede 
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Lok. nr. 187 Kjos forts. 

ved befaring (SBR). 
Artsmangfold: Totalt 3 art{ er) påvist: stor salamander {VU), liten salamander {NT), stor andemat. 
Verdivurdering: Dammen vurderes som svært viktig A basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet hvor det er påvist både stor og liten salamander. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

stor salamander 

liten salamander 

stor andemat 

Observatør( er) 

RL Områdetype 

VU Hekke- /yngleområde? 

NT Hekke-/yngleområde? 

Sigurd Slembe, Silje Bratland. 

:!:5 Il 2010 

Viltvekt Dato Tids!erie 

3 01.06 1993 

2 01.06.1993 

05.06.2003 

1b1 

Kilde 

Innmeldte 

Innmeldte 

Feltundersøkelser 



Lok. nr. 188 Skjelle søndre 

Naturtype: 

Utforming: 

N aturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
6.6.2003 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårds dammer 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710188 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 

kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvernleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 20 l O digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eutrof gårdsdam. Ved befaring 6.juni 2003 
vokste elvesnelle og forskjellige tuer spredt rundt i hele vannet. Liten andemat dekket store deler 

:!5112010 



Lok. nr. 188 Skjelle søndre forts. 

(SBR). 
Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet. 
Skjøtsel og hensyn: Bør renskes for å unngå gjengroing (basert på befaring 2003). 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

:!5 11 20 10 

RL Områdetype Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 



Lok. nr. 189 Berg 

Naturtype: 

Utforming: 

N aturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
14.07.2003 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårdsdammer 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710189 

Svært viktig A 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 

kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvernleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eutrof tundam. V ar ved befaring 18. juni 2003 

bevokst av liten andemat. Langs kantene vokste sverdliljer. Vannstanden var noe lav (SBR). 
Artsmangfold: Totalt l art( er) påvist den 14.07.2003: granntjønnaks (EN). 
Verdivurdering: Dammen vurderes som svært viktig A basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet hvor det er påvist granntjønnaks (EN). 

!5 112010 



Lok. nr. 189 Berg forts. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

granntjønnak:s 

Observatør( er) 

RL Områdetype 

EN 

Anette Edvardsen, Silje Bratland. 

25 l l 201(1 

Viltvekt Dato Tidsserie 

14.07.2003 

111 

Kilde 

Vitenskapelige 



Lok. nr. 190 Unnestad 

Naturtype: 

Utforming: 

Naturtyper~mosaikk. 

Tilstand 

Felts jekk 
18.6.2003 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårds dammer 

Gnr. bnr.: 

U tforming~mosaikk 

012710190 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 ~ 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvernleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Mesotroftundam. Ved befaring 18.juni 2003 var 
dammen noe bevokst av liten andemat. Elvesnelle og knappsiv vokste rundt og i dammen. Det er 
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Lok. nr. 190 Unnestadforts. 

tidligere registrert salamander sp. (SBR). 
Artsmangfold: Totalt l art( er) påvist: salamander sp .. 

Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet hvor det er påvist salamander. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

salamander sp. 

Observatør( er) 

RL Områdetype Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 

Hekke- /yngleområde? 01.06 1993 Innmeldte 

Silje Bratland, Øystein Kvisler. 
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Lok. nr. 193 Målen vestre 

Naturtype: 

Utforming: 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
18.6.2003 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårdsdammer 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710193 

Lokalt viktig C 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvernleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Skogsdam med tilsig fra skogen. Fisk har vært 
prøvd utsatt uten hell. Dammen ble befart 18. juni 2003 (SBR). 
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Lok. nr. 193 Målen vestre forts. 

Artsmangfold: Totalt 4 art( er) påvist: salamander sp., vanlig frosk, gråhegre, enkeltbekkasin. 
Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet hvor det er påvist salamander. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

salamander sp. 

vanlig frosk 

gråbegre 

enkelt bekkasin 

Observatør( er) 

RL Omn\detype 

Hekke- /yngleområde? 

Hekke· /yngleområde? 

Beite- /jaktområde 

Hekke- /yngleområde 

John Sveen, Karl Kristiansen, Silje Bratland. 

15 111010 

Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 

01.06.1993 Innmeldte 

01.06.1993 Innmeldte 

01.06.1993 Innmeldte 

01.06.1992 Innmeldte 



Lok. nr. 194 Lund søndre 

Naturtype: 

Utforming: 

N aturtyper-mosaikk: 

Tilstand 

Felts jekk 
18.6.2003 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårdsdammer 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710194 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eutrof åkerdam. V ar ved befaring 18. juni 2003 
på vei til å gro igjen, men er tenkt rensket opp. Salamander sp. ble påvist ved befaring. Dammen 
var bevokst av liten andemat (SBR). 
Artsmangfold: Totalt l art( er) påvist: salamander sp .. 
Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet hvor det er påvist salamander. 
Skjøtsel og hensyn: Renske dammen ved behov. 

25 11.201tl 



Lok. nr. 194 Lund søndre forts. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

salamander sp 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

25.11 2010 

RL Områdetype Viltvekt Dato Tidsserie 

Hekke- /yngleområde? 18.06.2003 

Kilde 

Feltundersøkelser 



Lok. nr. 195 Kvisler 

Naturtype: 

Utforming: 

N aturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
16,09,2008 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Eldre fisketom dam 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710195 

Lokalt viktig C 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 20 l O digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Nyanlagt dam i beitemark. Dammen er lysåpen 
og det ble påvist uvanlig stor mengde og artrikdom av øyenstikkerlarver (ikke artsbestemt). (Liv 

::!5 Il 2010 



Lok. nr. 195 Kvisler forts. 

Hjerpeton & Ola Wergeland Krog 16.9.2008). 
Verdivurdering: Dammen virker nyanlagt og ingen rødlistearter ble påvist, vurderes som lokalt 
viktig C pga. aktiv beitemarksdam med uvanlig stor forekomst av øyenstikkerlarver og potensiale 
for bred blålibelle. 
Skjøtsel og hensyn: Ingen skjøtselstiltak påkrevet. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 
Ingen kjente og 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 

RL Områdetype 

Liv Hjerpeton, Ola Wergeland Krog. 

25 .1: 2010 

Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 



Gnr. bnr.: 

Lok. nr. 196 Strand søndre 

012710196 

Viktig B 

Naturtype: 

Utforming: 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
18,06,2003 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårdsdammer 

Utforming-mosaikk Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Mesotrofåkerdam. Trolig gammel. Ved 
befaring 18. juni 2003 var dammen noe bevokst av liten andemat (SBR). 
Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

~S.ll ~LllO 



Lo/i. n,. 196 Strtlltdsondreforts. 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør(er) 
Silje Bratland. 

IlL Omnldetype V&:ttvckt D~:~.t.-. Tidsserie Kilde 



Lok. nr. 197 Heistadengen 

Naturtype: 

Utforming: 

N aturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
18.6.2003 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårds dammer 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710197 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 20 l O digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eutrof gårdsdam. Dammen ligger inne på 
hestebeitet i nærheten av tunet. Dammen var ved befaring 18. juni 2003 helt dekket av liten 
andemat. Noen tuer med sverdliljer var tilstede (SBR). 
Artsmangfold: Var ved befaring 18 juni 2003 dekket av liten andemat. 
Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet. 

Vernestatus 

2511:!01(\ 



Lok. nr. 197 Heistadengenforts. 

Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

25.112010 

RL Områdetype Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 



Lok. nr. 198 Ringstad øvre, vest 

Naturtype: 

Utforming: 

N aturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
19,06,2003 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårds dammer 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710198 

Lokalt viktig C 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 20 l O digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dammen/brønnen er fotografert av Silje Bratland 
den 19. juni 2003. 
Verdivurdering: Dammen er svært liten, det er usikkert om dammen fortsatt finnes og ingen 
opplysninger er gitt, vurderes derfor som lokalt viktig C. 
Skjøtsel og hensyn: Usikkert om dammen/brønnen fortsatt finnes, dette bør undersøkes. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

25 11 2ll10 



Lok. nr. 198 Ringstad øvre, vest forts. 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

~5 Il ~lllO 

RL Områdetype Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 



Lok. nr. 199 Fossberg 

Naturtype: 

Utforming: 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
16,9,2008 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårdsdamrner 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710199 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gårdsdam omgitt av løvskog (SBR). Dammen 
var intakt i 2008 men ingen spesielle arter ble påvist (Liv Hjerpeton, Ola Wergeland Krog). 

li 



Lok. nr. 199 Fossberg forts. 

Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet. 
Skjøtsel og hensyn: Det bør fjernes en del kratt og trær omkring dammen for å øke 

solinnstrålingen, spesielt på sørsiden. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 

RL Områdetype Viltvekt Dato 

Liv Hjerpeton, Ola Wergeland Krog, Silje Bratland. 

25 112010 

Tidsserie Kilde 



Lok. nr. 200 Holen 

Naturtype: 

Utforming: 

N aturtyper-mosaikk: 

Tilstand 

Felts jekk 
19,6,2003 (siste) 

Beskrivelse 

Gnr. bnr.: 

Dam 

Gårds dammer 

Utforming-mosaikk 

012710200 

Lokalt viktig C 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvernleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 20 l O digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Skogsdam omgitt av løvblandingskog. Danunen 
var ved befaring 19. juni 2003 nesten uttørket. Vannet var helt klart (SBR). 
Verdivurdering: Liten skogsdam som ser ut som den brukes som vanningskilde, vurderes som 
lokalt viktig C. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

25 Il :2010 



Lok. nr. 200 Holenforts. 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

25 11.2010 

RL Områdetype Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 



Lok. nr. 201 Gamlebru 
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Naturtype: 

Utforming: 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
19,06,2003 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårds dammer 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710201 

Viktig 8 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 20 l O digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til N aturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eutrof åkerdam. Dammen er inngjerdet med 
nettinggjerde. Var ved befaring 19. juni 2003 svært overgrodd (SBR). 
Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet. 
Skjøtsel og hensyn: Dammen er overgrodd og trenger opprensking. Bare en liten del består av 
åpent vann. 

Vernestatus 

25 11 20 lll 

{90 



Lok. 11r. 201 Gamlebrn forts. 

Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Arnlliste for lokaliteten 
Ar l 

Observatør( er} 
Silje Bratland. 

2S.lUQIO 

RI. Omr1d•<yre Vilrve.kt Dato Tidsserie KiLde 



Lok. nr. 202 Stuput 

Naturtype: 

Utforming: 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
19,6,2003 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårdsdammer 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710202 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eutrof gårdsdam i veikryss. Salamander larver 
ble påvist ved befaring 19. juni 2003 (SBR). 

25 Il 2010 



Lok. nr. 202 Stuput forts. 

Artsmangfold: Totalt l art( er) påvist: salamander sp .. 

Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet hvor det er påvist salamander. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

salamander sp. 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

:!5 11201l! 

RL Områdetype 

Hekke- /yngleområde 

Viltvekt Dato 

19.06.2003 

Tidsserie Kilde 

Feltundersøkelser 



Lok. nr. 203 Østby 

Naturtype: Dam 

Utforming: Isdammer 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
19.6.2003 (siste) 

Beskrivelse 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710203 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gammel isdam i nærheten av tunet. Salamander 
sp. ble påvist ved befaring 19. juni 2003. Noe trær omkranser dammen. Det er tidligre satt ut ørret 

:!5 li 2tll0 



Lok. nr. 203 Østby forts. 

i dammen, denne er nå trolig borte (SBR). 

Artsmangfold: Totalt l art{ er) påvist: salamander sp .. 
Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet hvor det er påvist salamander. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

salamander sp. 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

~5 Il 20lll 

RL Områdetype 

He~ lyngleområde? 

Viltvekt Dato 

19.06.2003 

Tidsserie Kilde 

Feltundersøkelser 



Lok. nr. 204 Ekeberg 

Naturtype: 

Utforming: 

N aturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
19.06.2003 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårds dammer 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710204 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eutrof åkerdam. Dammen var ved befaring 19. 
juni 2003 tildels dekket av liten andemat (SBR). 

25.11 ~010 



Lok. nr. 204 Ekeberg forts. 

Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

25.11 2010 

RL Omridetype Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 



Lok. nr. 207 Mørk 

Naturtype: 

Utforming: 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
19.6.2003 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårdsdammer 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710207 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Mesotroftundam avgrenset av en mur. Noe trær 
omkranser dammen. Ved befaring 19. juni 2003 fantes det noe liten andemat i dammen. Liten 

25 Il 2010 



Lok. nr. 207 Mørkforts. 

salamander ble påvist (SBR). 
Artsmangfold: Totalt l art( er) påvist: liten salamander (NT). 
Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet hvor det er påvist liten salamander. 

Skjøtsel og hensyn: Dammen ser ut til å være gjenfylt på flybilde fra 11.4.2007, dette bør sjekkes 
nærmere. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 
Drenering/gjenfylling og 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

liten salamander 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

25 l L!OW 

RL Områdetype Viltvekt Dato 

NT Hekke- /yngleområde? 2 19.06.2003 

Tidsserie Kilde 

Feltundersøkelser 



Lok. nr. 208 Ringstad øvre, sørøst 

Naturtype: 

Utforming: 

N aturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
25,9,2008 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårds dammer 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710208 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam i veikryss. Dammen er gammel. 
Salamander sp. ble påvist ved befaring 19. juni 2003 (SBR). 

25 li 2lllll 



Lok. nr. 208 Ringstad evre, sørøst forts. 

Artsmangfold: Påvist en uspesifisert salamander sp., i 2003 samt liten salamander (NT) i 2008. 
Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet hvor det er påvist liten salamander. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør fjernes en del trær rundt dammen da det blir store mengder løv og 
strøfall i dammen om høsten. Det bør dessuten sørges for god solinsstråling fra sør ved å fjerne 
kratt og trær. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

salamander sp 

liten salamander 

Observatør( er) 

RL Områdetype 

Hekke-/yngleområde? 

NT Hekke- /yngleområde 

Viltvekt Dato 

19.06.2003 

2 25.09.2008 

Liv Hjerpeton, Ola Wergeland Krog, Silje Bratland. 

25 l l 20ll> 
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Tidsserie Kilde 

Feltundersøkelser 

Feltundersøkelser 



Lok. nr. 209 Ringstad øvre, øst 

Naturtype: Dam 

Utforming: Gårdsdammer 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
19,06,2003 (siste) 

Beskrivelse 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710209 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 

som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Skogsdam med naturlig oppkomme. 
Overveiende dyp. Salamander sp. og frosk sp. er påvist i dammen. Dammen ble befart 19. juni 

2003 (SBR). 
Artsmangfold: Totalt 2 art( er) påvist: salamander sp., frosk sp .. 

Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet hvor det er påvist salamander. 

~5tt:ww 



Lok. nr. 209 Ringstad øvre, øst forts. 

Skjøtsel og hensyn: Dammen bør graves opp og restaureres. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 
Drenering/gjenfylling og 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

salamander sp. 

frosk sp. 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

25: l10lll 

RL Områdetypc: 

Heldre-lyngleområde? 

Hekke- /yngleområde? 

Viltvekt Dato Tidsserie 

19.06.2003 

19.06.2003 

Kilde 

Feltundersøkelser 

Feltundersøkelser 



Lok. nr. 210 Berg østre, fjøsdammen 

Naturtype: 

Utforming: 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
16,09,2008 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårds dam 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710210 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 20 l O digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam i beitemark. Tidligere? drikkevannskilde til 
fjøset da den ligger høyere enn fjøset. Det ble håvet etter salamander uten resultat. Dammen er 

25 11 20 lO 



Lo/c. nr. 210 Berg østre,jjøsdammenforts. 

kraftig bevokst med myrkongle langs kanten og det ble påvist stor andemat. (Liv Hjerpeton & Ola 
Wergeland Krog 16.9.2008). 
Verdivurdering: Lysåpen dam som benyttes som vanningsdam for beitedyr. Dammen vurderes 
som viktig B basert på at dette er en stabil dam i kulturlandskapet. 
Skjøtsel og hensyn: Ingen skjøtselstiltak påkrevet. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 
Ingen kjente og 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 

RL Områdetype 

Liv Hjerpeton. Ola Wergeland Krog. 

25 Il 2010 

Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 



Lok. nr. 211 Midtskogen, nord for 

Naturtype: 

Utforming: 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
16.9.2008 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårds dammer 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710211 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvernleder( e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 20 l O digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Mesotrof skogsdam. Dammen er fra 50-årene. 
Karuss fmnes i dammen. Dammen har tidligre inneholdt ørret. Ved befaring 20 .juni 2003 ble liten 



Lok. nr. 211 Midiskogen, nord for forts. 

salamander, froskelarver sp. og paddelarver påvist. Deler av dammen er omkranset av granskog 

(SBR). Dammen ble kun fotografert den 16. september 2008 da eier ikke var til stede (Liv 
Hjerpeton & Ola Wergeland Krog 16.9.2008) 

Artsmangfold: Totalt 3 art( er) påvist: liten salamander (NT), padde, frosk sp .. 

Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet med rødlistearten liten salamander. Dammen ble besøkt men kun fotografert den 
16. september 2008 da eier ikke var til stede (Liv Hjerpeton & Ola Wergeland Krog 16.9.2008). 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

liten salamander 

padde 

frosk sp. 

Observatør( er) 

RL Områdetype 

NT Hekke-/yngleområde'? 

Hekke-/yngleområde 

Hekke-lyngleområde 

Viltvekt Dato 

2 20.06.2003 

l 20.06.2003 

20.06.2003 

Liv Hjerpeton, Ola Wergeland Krog, Silje Bratland. 

Tidsserie Kilde 

Feltundersøkelser 

Feltundersøkelser 

Feltundersøkelser 



Lok. nr. 213 Myhrer nordvest 

Naturtype: 

Utforming: 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
20.6.2003 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårds dammer 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710213 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eutroftundam. Dammen er over 50 år. Dammen 
var befaring 20. juni 2003 dekket av liten andemat. Noe gran- og løvtrær omkranser dammen. 

25 li 20!0 



Lok. nr. 213 Myhrer nordvest forts. 

Karuss er tilstede i dammen (SBR). 

Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet. 

Skjøtsel og hensyn: Ingen 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 

RL Områdetype 

Liv Hjerpeton, Silje Bratland. 

:!5 Il 201\, 

Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 

J.oq 



Lok. nr. 214 Myhrer sør 

Naturtype: Dam 

Utforming: Gårdsdammer 

N aturtyper-mosaikk 

Tilstand 

F elts jekk 
25,7,2008 (siste) 

Beskrivelse 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710214 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, komrnunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Mesotrof åkerdam. Dammen er over 50 år 
gammel. . Dammen ble befart 20 juni 2003 (SBR). 

2s 11 ~ow 

~ l o 



Lok. nr. 214 Myhrer sør forts. 

Artsmangfold: Karuss er tilstede i danunen. 
Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet. 
Skjøtsel og hensyn: Granplantene rundt dammen bør fjernes før de begynner å skygge ut 
dammen. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 

RI.. Områdetype 

Liv Hjerpeton, Silje Bratland. 

2S.ll20W 

Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 

~Il 



Lok. nr. 215 Holmerud sør 

Naturtype: Dam 

Utforming: Gårdsdammer 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
20.6.2003 (siste) 

Beskrivelse 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710215 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 

kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerdam som benyttes til vanning. Dammen er 

ca. 30 år gammel. En liten bekk renner ut i dammen fra nordvest. Dammen ble befart 20 juni 2003 
(SBR). 
Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

~5 Il :!Ohl 



Lok. nr. 215 Holmerud sør forts. 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

251120!0 

RL Områdetype Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 



Lok. nr. 216 Solberg 

Naturtype: 

Utforming: 

N aturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
20.06.2003 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårdsdammer 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710216 

Svært viktig A 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvernleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 20 l O digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Mesotroftundam. Trolig gammel. Avgrensers av 
en mur i nord. Dammen er omkranset av noe trær. Liten - og stor andemat vokste ved befaring 20 

25 l t:!Olli 



Lok. nr. 216 Solberg forts. 

juni 2003 i dammen. Stor salamander påvist (SBR). 
Artsmangfold: Totalt 2 art{ er) påvist: stor salamander {VU), liten salamander (N1). 
Verdivurdering: .Dammen vurderes som svært viktig A basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet hvor det er påvist både stor og liten salamander. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

stor salamander 

liten salamander 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

:!5 li :!lllt1 

RL Områdetype Viltvekt Dato Tidsserie 

VU Hekke- /yngleområde? 3 20.06.2003 

NT Hekke-/yngleområde? 2 20.06.2003 

Kilde 

Feltundersøkelser 

Feltundersøkelser 



Lok. nr. 217 Jonsrud 

Naturtype: Dam 

Utforming: Gårdsdammer 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
20.6.2003 (siste) 

Beskrivelse 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710217 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 

Silje Bratland, kommunenens miljøvernleder( e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eutroftundam. Trolig gammel. Ved befaring 20. 
juni 2003 var store deler av dammen dekket av liten andemat. Noe gran og bjørk omkranser 
dammen (SBR). 

Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 

:!5 11 201\1 



Lok. nr. 217 Jonsrudforts. 

kulturlandskapet. 
Skjøtsel og hensyn: Det vokser mye tuer langs kantene og ute i vannet og dammen kunne trengt 
en opprenskning. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

25 Il :O ill 

RL Områdetype Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 



Lok. nr. 219 Hauger sørøst 

Naturtype: Dam 

Utforming: Gårdsdammer 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
20.6.2003 (siste) 

Beskrivelse 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710219 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 20 l O digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerdam. Trolig gammel. Dammen er omkranset 
av noe trær. Ved befaring vokste det noe liten- og stor andemat i dammen. Liten salamander ble 

~5 11 :!OHI 



Lok. nr. 219 Hauger sørøst forts. 

påvist (SBR). 
Artsmangfold: Totalt 2 art( er) påvist: liten salamander (NT), stor andemat. 
Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet hvor det er påvist liten salamander. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

liten salamander 

stor andemat 

Observatør{ er) 
Silje Bratland. 

25112010 

RL Områdetype Viltvekt Dato Tidsserie 

NT Hekke-/yngleområde? 2 20.06.2003 

20.06.2003 

Kilde 

Feltundersøkelser 

Feltundersøkelser 



Lok. nr. 221 Hauger vest 

Naturtype: 

Utforming: 

N aturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
20,6,2003 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårds dammer 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710221 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003-2008 utført av hovedfagstudent 

Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 

som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eutroftundam. Dammen var ved befaring 20 
juni 2003 helt dekket av stor andemat. Dammen er trolig gammel. Dammen omkranses av trær 
(SBR). 
Artsmangfold: Totalt l art( er) påvist: stor andemat. 

Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet. 

Vernestatus 

25 l l 2010 



Lok. nr. 221 Hauger vest forts. 

Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

stor andemat 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

25 Il 20lto 

RL Områdetype Viltvekt Dato 

20.07.2003 

Tidsserie Kilde 

Feltundersøkelser 



Lok. nr. 222 Karlsrud, øst for 

Naturtype: 

Utforming: 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
23.6.2003 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårds dammer 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710222 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 

kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eutrof åkerdam i kanten av hagen. Danunen var 
ved befaring 23 juni 2003 dekket av liten andemat. (SBR). 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist men dammen er dekket av liten andemat 
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen er i ferd med å gro igjen og er preget av høyt 
næringsnivå. 
Fremmede arter: Lupin vokser ved dammen. 

Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 

251120111 



L ok. nr. 222 Karlsrud, øst for forts. 

kulturlandskapet. 
Skjøtsel og hensyn: Dammen er kraftig begrodd og trenger en opprensking. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

:!5 11 20 :u 

RI.. Områdetype Viltvekt Dato Tidsserie 

~23 

Kilde 



Lok. nr. 223 Tveter, øst for, nedenfor 

Naturtype: 

Utforming: 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
23,06,2003 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårdsdammer 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710223 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 20 l O digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Mesotrof gårdsdam som ligger inne på beitet. 
Dammen er gammel. Det er satt ut gjess i dammen Ved befaring 23 juni 2003 ble det registrert 
larver av forsk sp. (SBR). 
Artsmangfold: Karuss og frosk sp. er påvist i dammen. 
Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet. 

Vernestatus 

25 ll20tu 

:Z24 



Lok. nr. 223 Tveter, øst for, nedenfor forts. 

Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

25112010 

RL Omridetype Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 



Lok. nr. 224 Tveter, øst for, ovenfor_l 

Naturtype: Dam 

Utforming: Gårdsdammer 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
23,06,2003 (siste) 

Beskrivelse 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710224 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 20 l O digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eutroftundam. Dammen er gammel. 
Artsmangfold: Karuss er tilstede og ved befaring 23 juni 2003 var dammen sparsomt bevokst 
med liten - og stor andemat (SBR). 
Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet. 
Skjøtsel og hensyn: Dammen er i god hevd og ingen skjøtsel er nødvendig. 

Vernestatus 

25 Il 2010 



Lo/C. nr. 224 Tveter, tJStfor, ovenfor_I[orts. 

Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

stwaodcaud 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

~S-l i ?Olf• 

RL Onuidecy·pe \'iltnkt Dab• Tldnuie Kilde 

23.06.200:3 Fcl\lol<lera.ølcelser 



Lok. nr. 225 Tveter, øst for ovenfor 2 

Naturtype: Dam 

Utforming: Gårdsdammer 

N aturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
23,06,2003 (siste) 

Beskrivelse 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710225 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eutroffjøsdam. Dammen er gammel. Dammen 
er omkranset av noe løvtrær (SBR). 
Artsmangfold: Ved befaring 23 juni 2003 var dammen hovedsakelig dekket av liten andemat i 
tillegg noe stor andemat. 
Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet. 
Skjøtsel og hensyn: Dammen var i 2003 kraftig begrodd og trenger en opprensking. 

~5 li 2010 



L ok. nr. 225 Tv eter, øst for ovenfor_ 2 forts. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

stor andemat 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

25 Il :!0111 

RL Områdetype Viltvekt Dato 

23.06.2003 

Tidsserie Kilde 

Feltundersøkelser 



Lok. nr. 226 Bilit 

Naturtype: Dam 

Utforming: Gårdsdanuner 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Feltsjekk 
23,06,2003 (siste) 

Beskrivelse 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710226 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvernleder( e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gammel gårdsdam som ligger inne på beitet. 
Dammen var omkranset av løv- og grantrær. Vannet var klart (SBR). 
Artsmangfold: Salamander sp. ble påvist ved befaring 23 juni 2003 . 
Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet hvor det er påvist salamander. 

:!5 11 2010 

23c 



Lok. nr. 226 Bilit forts. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

salamander sp. 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

25tt.:ww 

RL Områdetype Viltvekt Dato Tidsserie 

He~ /yngleomrlde? 23 06.2003 

Kilde 

Feltundersøkelser 



Lok. nr. 227 Mellem Vister 

Naturtype: Dam 

Utforming: Gårdsdammer 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
24.6.2003 (siste) 

Beskrivelse 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710227 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Mesotroftundam. Deler av dammen grenser til 
en stenmur. Ved befaring 24.juni 2003 oppholdt det seg gjess i dammen (SBR). 

25 11 20 10 



Lok. nr. 227 Mellem Vister forts. 

Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

25 li 2011} 

RL Områdetype Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 



Lok. nr. 228 Nord Vister 

~ ...... 

Naturtype: 

Utforming: 

N aturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
24.6.2003 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårds dammer 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710228 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvernleder( e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eutrof åkerdam. Dammen er over 50 år. 
Overveiende dyp. 

:!5 I l 2010 

J, .34 



Lok. nr. 228 Nord Vister forts. 

Artsmangfold: Liten andemat dekket deler av dammen ved befaring 24. juni 2003 (SBR). 

Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

:!5 Il 2010 

RL Områdetype Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 



Lok. nr. 229 Øst Vister 

Naturtype: 

Utforming: 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
24.6.2003 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårds dammer 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710229 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eutroftundarn. Dammen er over 100 år ganunel. 
Dammen omkranses av noe løvtrær (SBR). 
Artsmangfold: Ved befaring 24 juni 2003 var hele dammen dekket av stor andemat. 
Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

25 Il :!010 



Lok. nr. 229 Øst Vister forts. 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

stor andemat 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

:!5.11 :!0111 

RL Områdetype Viltvekt Dato 

24.06.2003 

Tidsserie Kilde 

Feltundersøkelser 



Lok. nr. 230 Ilebakke 

Naturtype: 

Utforming: 

N aturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
24.6.2003 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårds dammer 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710230 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Mesotrof skogsdam. Dammen er gammel. 
Dammen er omgitt av furu. Enkelte steder avgrenses den av berg. 
Artsmangfold: Ved befaring 2.4 juni 2003 ble salamander sp. påvist (SBR). 
Verdivurdering: Stabil gammel skogsdam hvor det er påvist salamander, vurderes som viktig B 
på grunn av forekomsten av salamander. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

~5 11 201ll 



Lok. nr. 230 Ilebakkeforts. 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

salamander sp. 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

RL Områdetype Vilt\'ekt Dato Tidsserie 

Hekke-/yngleområde? 24 06.2003 

Kilde 

Feltundersøkelser 



Lok. nr. 231 Stensrud nord 

Naturtype: Dam 

Utforming: Gårdsdammer 

N aturtyper-mosaikk: 

Tilstand 

Felts jekk 
24.6.2003 (siste) 

Beskrivelse 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710231 

Svært viktig A 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 

kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvernleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 

som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Mesotroftundam. Ved befaring 24. juni 2003 ble 
det påvist stor- og liten salamander (SBR). 

Artsmangfold: Totalt 2 art( er) påvist: stor salamander (VU), liten salamander (NT). 

Verdivurdering: Dammen er gitt verdien svært viktig A basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet med både stor og liten salamander påvist. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

25 112011> 



Lok. nr. 231 Stensrud nord forts. 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

stor salamander 

liten salamander 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

RL Områdetype Viltvekt Dato Tidsserie 

VU Hekke-lyngleområde? 3 24.06 2003 

NT Hekke- lyngleområde? 2 24.06.2003 

141 

Kilde 

Feltundersøkelser 

Feltundersøkelser 



Lok. nr. 232 Stensrud øst 

Naturtype: 

Utforming: 

N aturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
24.6.2003 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårdsdammer 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710232 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvernleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 20 l O digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eutrof åkerdam. Ble tidligere benyttet til vanning 
av jordbæråkre (SBR). 
Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

25 11:2010 



LQk. n,. 232 Stensmtl østfo118. 

Kjente trusler 

A.t-tsliste for lokaliteten 
Ar l 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

RL Omridctypt Vitt\·tl<t !lftlo KUlle 



Lok. nr. 233 Brekke 

Naturtype: 

Utforming: 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
25,06,2003 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårdsdammer 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710233 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 20 l O digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Mesotroftundam. Dammen var ved befaring 25. 
juni 2003 nylig tømt for å legge steinmur i kantene (SBR). 
Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

:!Sll:!OHl 



Lok. 11r. 233 Brekkejons. 

Kjenre trusler 

ArtsJiste for lokaliteten 
Arl 

Observatør( e1·} 

Silje Bratland. 

?~Il 2Uil~ 

RL Omr-.\dttypc Tldsserlt Klldt 



Lok. nr. 234 Øst Hauger 

Naturtype: 

Utforming: 

N aturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
25.06.2003 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårdsdammer 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710234 

Svært viktig A 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 20 l O digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Tundam. Dammen er gammel. Ved befaring 25. 
juni 2003 var dammen halvtømt, men den skal fylles opp igjen. 
Artsmangfold: Stor salamander (VU), ørekyt og frosk sp. er tilstede i dammen (SBR). 
Verdivurdering: Dammen vurderes som svært viktig A basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet hvor det er påvist stor salamander. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 



Lok. nr. 234 Øst Hauger forts. 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

stor salamander 

salamander sp. 

Observatør( er) 

RL Områdetype 

VU Leveområde 

Leveområde 

Sigbjørn Berg, Silje Bratland. 

25 Il :!llll• 

Viltvekt Dato 

3 01.06 1993 

01.06.1993 

TidsJerie Kilde 

Innmeldte 

Innmeldte 



Gnr. bnr.: 

Lok. nr. 235 Jakobshaugen søndre 

012710235 

Viktig B 

Naturtype: 

Utforming: 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
25,06,2003 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårds dammer 

Utforming-mosaikk Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eutrof gårdsbrønn. Dammen er gammel. 
Artsmangfold: Karuss er satt ut i dammen. Ved befaring 25. juni 2003 ble det reistrert 
paddelarver. Kantene er bevokst av dunkjevle (SBR). 
Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

:15 Il :w Hl 



Lok. nr. 235 Jakobshaugen søndre forts. 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

25 I l 

RL Områdetype Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 



Lok. nr. 236 SkaUerud 

Naturtype: 

Utforming: 

N aturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
25,06,2003 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårdsdammer 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710236 

Lokalt viktig C 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 

som i 20 l O digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Mesotroftundam. Dammen er gammel. Noe 
bjørk omkranser dammen. Dammen ble befart den 25. juni 2003 (SBR). 
Fremmede arter: Gresskarpe, gullverderbuk. og gullfisk er satt ut i dammen. 

Verdivurdering: Dammen er gitt verdien lokalt viktig C basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet, men verdien er redusert fordi det er satt ut flere karpefiskarter som reduserer 

damfaunaen. 
Skjøtsel og hensyn: Utsetting av fisk er ikke forenlig med bevaring av sårbare arter i dammen. 

2010 



Lok. nr. 236 Skallerud forts. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

25 ll2Ul0 

RL Områdetype Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 



Lok. nr. 237 Falkensten 

Naturtype: 

Utforming: 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
25,06,2003 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårdsdammer 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710237 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvernleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eutrof skogsdam. Dammen er trolig gammel. 
Ved befaring 25. juni 2003 var store deler av dammen dekket av liten andemat (SBR). 

:!5 11 :!010 



Lok. nr. 237 Falkenstenforts. 

Artsmangfold: Totalt l art( er) påvist: salamander sp .. 
Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet hvor det er påvist salamander. 
Skjøtsel og hensyn: Dammen er i behov for en opprensking. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

salamander sp. 

Observatør( er) 

RL Områdetype 

Leveområde 

Sigurd Slembe, Silje Bratland. 

Viltvekt Dato Tidsserie 

01.06.1992 

Kilde 

Innmeldte 



Lok. nr. 238 Tveter 

Naturtype: 

Utforming: 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
25,06,2003 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårdsdammer 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710238 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvernleder( e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Mesotroftundam. Dammen er gammel og er 
omkranset av bjørk. 

~5 11 2tlll1 



Lok. nr. 238 Tveter forts. 

Artsmangfold: Karuss er tilstede i dammen. Ved befaring 25. juni 2003 var det liten andemat i 
kantene. (SBR). 
Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

:!5 li :!OH\ 

RL Områdetype Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 



Lok.nr. 239 Kransrud,nord 

~ 
<O 

~ 
"' c:: :lll ...... ~.;l(;!. 
~ ............... ,_ 
.CD 

~ 
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~ 

Naturtype: Dam 

Utforming: Gårdsdammer 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
25,09,2008 (siste) 

Beskrivelse 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710239 

Lokalt viktig C 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 

kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 

Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 

som i 20 l O digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gårdsdam i nærheten av tunet. Dunkjevler 

vokser rundt dammen. Ble befart den 25. juni 2003 (SBR). Dammen ble befart den 25.9.2008 og 

:!SII:!Oill 



Lok. nr. 239 Kransrud, nordforts. 

det ble håvet etter salamander. Ingen salamander eller andre spesielle arter påvist, men det var 
svært vanskelig å komme ned til dammen pga. tett kratt. 
Verdivurdering: Relativt nyanlagt dam i en ravinedal. Ingen spesielle arter ble påvist og det har 
også blitt satt ut mort i dammen. Dammen er gitt verdien lokalt viktig C basert på at dette er en 
stabil men relativt nyanlagt dam i kulturlandskapet og ingen spesielle arter påvist. 
Skjøtsel og hensyn: Det kan med fordel ryddes kratt langs kantene slik at dette ikke gror opp som 
en tett skog. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 

RL Områdetype Viltvekt D11to 

Liv Hjerpeton, Ola Wergeland Krog, Silje Bratland. 

~5 li 201ll 

Tidsserie Kilde 



Lok. nr. 240 Staås, nord for 

Naturtype: 

Utforming: 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
27.6.2003 (siste) 

Beskrivelse 

Store gamle trær 

Ikke-skjøttet 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710240 

Lokalt viktig C 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvernleder( c) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stor gammel ask. Asken vokser i hagen, i 
nærheten av tunet. Treet var i live. Lokaliteten ble befart 5. juni 2003 (SBR). 
Artsmangfold: Totalt l art( er) påvist: ask (N1). 
Verdivurdering: Stor gammel ask på tunet, aska er stor og arten er rødlistet, vurderes som lokalt 
viktig C. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

:!5 l l 2010 



wk. nr. 240 Stllds, noHI for forts. 

Kjente trusler 

Arts liste for lokaliteten 
Afl 

ask 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

RL Om nid<: type 

1\T 

Vlltvekt Dato T;d"u;t 

05.06.2003 

Kilde 

Foltundor..w:Jocr 



Lok.nr. 241 Rjuk 

Naturtype: Parklandskap 

Utforming: Alleer 

Naturtyper-mosaik:k 

Tilstand 

Felts jekk 
05,06,2003 (siste) 

Beskrivelse 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710241 

Lokalt viktig C 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 

kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 

som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Alle av ask ved fylkesvei 264. Alleen består av 
fire trær og står på nordsiden av veien. Trærene er i live. Lokaliteten ble befart den 5. juni 2003 

(SBR). 

Verdivurdering: Alleen er gitt verdien lokalt viktig C basert på at askealleer er sjeldne i 
kommunen. 

Vernestatus 

Ingen vernestatus 

:!5 11 20i0 



Lok. nr. 241 Rjuk forts. 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

ask 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

:!5 l l :!0 Ill 

RL Områdetype 

NT 
Viltvekt Dato 

05.06.2003 

Tidsserie Kilde 

Feltundersøkelser 



Lok. nr. 242 Sølvberg, sør for 

Naturtype: 

Utforming: 

N aturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
23,06,2003 (siste) 

Beskrivelse 

Artsrik veikant 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710242 

Lokalt viktig C 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Artsrik veikant på nordøst siden av veien. 
Veikanten grenser inn mot et skogholt. Flere interessante karplanter ble funnet under befaring den 

:!5 111tlll! 



Lok. nr. 242 Sølvberg, sør for forts. 

23. juni 2003 (SBR). 
Verdivurdering: Vurderes som lokalt viktig C da artsrike veikanter er relativt sjeldne i 
kommunen. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

:!5 11 :!010 

RL Områdetype Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 



Lok. nr. 243 Solbergdalen veikant V 

Naturtype: 

Utforming: 

N aturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
27.06.2003 (siste) 

Beskrivelse 

Artsrik veikant 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710243 

Lokalt viktig C 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvernleder( e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 20 l O digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Arsrikveikant på vestsiden av fylkesvei 266. 
Veikanten grenser inn mot storfebeiter. Flere interessante karplantefunn ble gjort her under 

:!5 Il :!Ol\1 



Lok. nr. 243 Solbergdalen veikant V forts. 

befaring den 27 juni 2003 (SBR). 
Verdivurdering: Veikanten vurderes som lokalt viktig C basert på at det her finnes karplantearter 
som indikerer at floraen tilsvarer en artsrik blomstereng. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

25 l l 20[() 

RL Områdetype Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 



Lok. nr. 244 Sundås 

Naturtype: 

Utforming: 

N aturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk. 
5.8.2003 (siste) 

Beskrivelse 

Parklandskap 

Alleer 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710244 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvernleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 20 l O digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Askealle bestående av 13 gamle trær i forskjellig 
tilstand. Alle trærene lever og noen er hule. Alleen vokser nå på plen som grenser til åker i sør. En 

:!5 l l 20lll 



Lok. nr. 244 Sundås forts. 

liten askealle med yngre trær er tilstede ved tunet.Alleen ble befart den 5. august 2003 (SBR). 
Verdivurdering: Gammel askealle med flere hule trær,vurderes som viktig B. 
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten skjøttes meget bra og det er meget positivt at den nesten døde 
stammen f'ar stå igjen da denne kan være av betydning for flere sjeldne arter. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

ask 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

15 Il 20ll• 

RL Områdetype 

NT 
Viltvekt Dato 

05.08.2003 

Tidsserie Kilde 

Feltundersøkelser 



Lok.nr. 245 Berga 

Naturtype: 

Utforming: 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
27.6.2003 (siste) 

Beskrivelse 

Småbiotoper 

Åkerholmer 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710245 

Lokalt viktig C 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerholme bevokst med noe furu og er tildels 
tørr. Lokaliteten ble befart den 27 juni 2003 (SBR). 

'?5 11 :!lllto 



Lok. nr. 245 Bergaforts. 

Artsmangfold: flere mindre vanlige karplanter, blant annet flekkgrisøre og nattfiol. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig C da flekkgrisøre og nattfiol er mindre 
vanlige arter i jordbrukslandskapet. 
Skjøtsel og hensyn: Slått eller brenning av åkerholmen hvert år eller i år om annet for å hindre 
tilgroing med kratt og busker. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

flekkgrisøre 

nattfiol 

Observatør( er) 

RL Omrldetype 

Silje Bratland, Vigdis Hilmo. 

Viltvekt Dato 

27 .06.2003 

27.06.2003 

Tidsserie Kilde 

Innmeldte 

Innmeldte 



Gnr. bnr.: 

Lok. nr. 246 Finsrud 

012710246 

Lokalt viktig C 

Naturtype: 

Utforming: 

N aturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
6.6.2003 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Eldre fisketom dam 

Utforming-mosaikk Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvernleder( e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 20 l O digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam registrert og fotografert men ingen 
artsobservasjoner gjort (Silgje Bratland 6.6.2003). 
Verdivurdering: Vurderes som lokalt viktig C basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet. Redusert verdi fra B til C pga. ender i dammen. 
Skjøtsel og hensyn: Ender, gjess og fisk reduserer artsmangfoldet i gårdsdanuner. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

25 l l 2t>lll 



Lok. nr. 246 Finsrud forts. 

Kjente trusler 
Ingen kjente og 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

25 Il :!OI(l 

RL Områdetype Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 



Gnr. bnr.: 

Lok. nr. 247 Finsrud S 

Naturtype: Dam 

Utforming: Eldre fisketom dam 

Naturtyper-mosaikk Utforming-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
6.6.2003 (siste) 

Beskrivelse 

012710247 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvernleder( e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam registrert og fotografert men ingen 
artsobservasjoner gjort (Silgje Bratland 6.6.2003). 

15 111010 



Lok. nr. 247 Finsrud S forts. 

Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet. 
Skjøtsel og hensyn: Dammen bør renskes opp. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 
Ingen kjente og 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

l l 20l(l 

RL Områdetype Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 



Lok. nr. 248 Hol 

Naturtype: 

Utforming: 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
19.6.2003 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårdsdanuner 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk. 

012710248 

Lokalt viktig C 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stor vanningsdam anlagt i en ravine med bekk. 
Usikker alder, registrert og fotografert av Silje Bratland. (Silje Bratland 19.6.2003). 

25 li 20111 



Lok. nr. 248 Ho/forts. 

Verdivurdering: Dammen vurderes som lokalt viktig C da dammer i landskapet er generelt 
viktige for artsmangfoldet. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

:25 Il :!0 It\ 

RL Områdetype Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 



Lok. nr. 249 Vidnesdalen veikant Ø 

Naturtype: 

Utforming: 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
27,06,2003 (siste) 

Beskrivelse 

Artsrik veikant 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710249 

Lokalt viktig C 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvernleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Arsrikveikant på østsiden av fylkesvei 266. 
Veikanten grenser inn mot storfebeiter. Flere interessante karplantefunn ble gjort her under 

:!5.11 2010 



Lok. nr. 249 Vidnesdalen veikant Ø forts. 

befaring den 27 juni 2003 (SBR). 
Verdivurdering: Veikanten vurderes som lokalt viktig C basert på floraen tilsvarer en lite 
gjødselpåvirket slåtteeng. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

RL Områdetype Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 



Lok. nr. 250 Vidnesdalen V 

Naturtype: 

Utforming: 

Naturtyper·mosaikk. 

Tilstand 

Felts jekk 
27.06.2003 (siste) 

Beskrivelse 

Naturbeitemark 

Gnr. bnr.: 

Utforming·mosaikk: 

012710250 

Lokalt viktig C 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 

kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 • 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Beitemarker i ravinebakkene på sørsiden av 
fylkesvei 266. Området beites av storfe. Enkelte steder blir det gjødslet. Områdene ble befart den 
24. og 27. juni 2004 (SBR). 
Del av helhetlig landskap: Hele Vidnesdalen med Vidnesåa, Haugsbekk.en mm. er et helhetlig 
landskap som bør forvaltes som en enhet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes i utgangspunktet som lokalt viktig C, men bør befares i felt 
og dessuten vurderes som en del av helheten i Vidnesdalen. 

!5 11 2010 



Lok. nr. 250 Yidnesdalen Y forts. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

Litteratur 

RL OmrAdetype Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 

Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen og Miljøvernavdelingen 1996. Verdifulle 
kulturlandskap i Østfold. Rapport 9/1996. 

25 11 2010 



Lok. nr. 251 Vidnesdalen N 

Naturtype: 

Utforming: 

N aturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
27.06.2003 (siste) 

Beskrivelse 

Naturbeitemark 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710251 

Lokalt viktig C 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 20 l O digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Beitemarker i ravinebakkene ned mot 
Haugsbekken. Beitene ser ikke ut til å være i bruk. Områdene ble befart den 24. og 27. juni 2004 
(SBR). 
Del av helhetlig landskap: Hele Vidnesdalen med Vidnesåa, Haugsbekken mm. er et helhetlig 
landskap som bør forvaltes som en enhet. 
Verdivurdering: Beitebakkene var ikke i hevd i 2003 og basert på bilder fra lokaliteten er floraen 
triviell, men beitene er en del av det verdifulle landskapet omkring den høyt prioriterte Vidnesåa 

25 l l :!tl(l) 



Lok. nr. 251 Vidnesdalen N forts. 

og vurderes derfor som lokalt viktige C. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

Litteratur 

RL Omrldetype Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 

Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen og Miljøvernavdelingen 1996. Verdifulle 
kulturlandskap i Østfold. Rapport 9/1996. 

25 2010 



Lok. nr. 252 Vidnesdalen S 

Naturtype: 

Utforming: 

N aturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Feltsjekk 
27.06.2003 (siste) 

Beskrivelse 

Naturbeitemark 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710252 

Lokalt viktig C 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvernleder( e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Beitemarker i ravinebakkene på sørsiden av 
fylkesvei 266. Området beites av storfe. Relativt store deler av beitene er skogkledd, hovedsakelig 
av løvtær. Enkelte steder blir det gjødslet. Områdene ble befart den 24. og 27. juni 2004 (SBR). 
Del av helhetlig landskap: Hele Vidnesdalen med Vidnesåa, Haugsbekken mm. er et helhetlig 
landskap som bør forvaltes som en enhet. 
Verdivurdering: Beitebakkene var ikke i hevd i 2003 og basert på bilder fra lokaliteten er floraen 
triviell, men beitene er en del av det verdifulle landskapet omkring den høyt prioriterte Vidnesåa 

25 l l 2010 



Lok. nr. 252 Vidnesdalen S forts. 

og vurderes derfor som lokalt viktige C. 
Skjøtsel og hensyn: Beitene gror igjen med skog og det bør vurderes å fjerne skogen ved en 
gradvis utplukking kombinert med beite. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 
Silje Bratland. 

Litteratur 

RL OmrAdetype Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 

Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen og Miljøvernavdelingen 1996. Verdifulle 
kulturlandskap i Østfold. Rapport 9/ 1996. 
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Lok. nr. 253 Gjerskog N 

Naturtype: Dam 

Utforming: Isdam 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
16.9.2008 (siste) 

Beskrivelse 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710253 

Lokalt viktig C 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvernleder( e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Tidligere isdam? Dammen ligger i skogkanten 

oppe på et berg over et gjengroende beiteområde. Dammen er forstørret ved at det er murt opp en 

?S 11 201(1 



Lok. nr. 253 Gjerskog N forts. 

dam i nordenden, den er relativt lysåpen. Dammen er preget av at det er en skogdarn, den er delvis 
begrodd med torvmoser langs kanten og er trolig relativt sur. (Liv Hjerpeton & Ola Wergeland 
Krog 16.9.2008). 
Verdivurdering: Skogsdam uten spesielt artsinnhold, vurderes som lokalt viktig C. 
Skjøtsel og hensyn: Ingen skjøtselstiltak påkrevet. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 
Ingen kjente og 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 

RL Områdetype 

Liv Hjerpeton, Ola Wergeland Krog. 

:2511:2010 

Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 



Lok. nr. 254 Husengaveien 

Naturtype: Dam 

Utforming: 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
16,09,2008 (siste) 

Beskrivelse 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710254 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvernleder( e) med noe bistand av Wergeland K.rog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Liten dam i veikanten hvor det ble påvist liten 
salamander. Dammen er grunn og det vokser relativt mye mose i dammen. På sikt er det fare for at 
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Lok. nr. 254 Husengaveien forts. 

den vil gro igjen. (Liv Hjerpeton & Ola Wergeland Krog 16.9.2008). 

Artsmangfold: Totalt l art( er) påvist: liten salamander (NT). 

Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet hvor det er påvist liten salamander. 

Skjøtsel og hensyn: Ingen skjøtselstiltak påkrevet men det bør følges med så ikke dammen gror 

igjen da det er en liten grunn dam. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 
Ingen kjente og 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

liten salamander 

Observatør( er) 

RL Områdetype 

NT Hekke- /yngleområde 

Liv Hjerpeton. Ola Wergeland Krog. 

:!S 111010 

Viltvekt Dato Tidsserie 

2 16.09 2008 

Kilde 

Feltwtdersøkelser 



Lok. nr. 255 Sletner V 

Naturtype: 

Utforming: 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
16,09,2008 (siste) 

Beskrivelse 

Rik edellauvskog 

Rikt hasselk:ratt 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710255 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kornmunenens miljøvernleder( e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 20 l O digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En av de største "rene" hasselskogene som er 
kartlagt i Indre Østfold. Noe innslag av død og levende større osp. Befaringen ble bare gjort svært 
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Lok. nr. 255 Sletner V forts. 

overfladisk pga. tidsnød og både avgrensning og artsinventering bør forbedres. Lokaliteten er 
uvanlig stor og ved en reinventering kan den også vise seg å være vesentlig større. (Liv Hjerpeton 
& Ola Wergeland Krog 16.9.2008). 
Vegetasjon: Rikt hasselkratt (Rødlistebetegnelse) (D2e) 

Verdivurdering: Skogtypen er rødlistet som sårbar EN, den har sørvendt eksponering ned mot 
bekken som gir potensiale for varmekjære arter. Lokaliteten vurderes derfor som viktig B. 
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør avgrenses bedre (den kan være mye større) og det bør gjøres 
en artsinventering. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 
Ingen kjente og 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 

RL Områdetype 

Liv Hjerpeton, Ola Wergeland Krog. 

25112010 

Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 



Gnr. bnr.: 

Lok. nr. 256 Bråtenesevja 

Naturtype: 

Utforming: 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
25,09,2008 (siste) 

Beskrivelse 

Evjer, bukter og viker 

Evje 

Utforming-mosaikk 

012710256 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 20 l O digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Intakt evje med stort areale med mudderflater. 
Evja har tidligere vært inngjerdet til beite men beitet har opphørt og kvasstarren dominerer nå 
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Lok. nr. 256 Bråtenesevjaforts. 

fullstendig strandsonen. Innenfor kvasstarrbeltet er det fortsatt rester etter artsrik natureng med 
funn av engnellik, engkransemose, blåkoll, blåklokke, gjeldkarve mfl. På mudderflatene utenfor 

kvasstarrbeltet er det påvist andemusling og pusleplantesamfunn med rødlistearten firling. (Liv 

Hjerpeton & Ola Wergeland Krog 25.9.2008). 
Artsmangfold: Totalt 5 art( er) påvist: engnellik, firling (VU), blåkoll, gjeldkarve, blåklokke. 
Verdivurdering: Lokaliteten er lite berørt av tekniske installasjoner og det er påvist en rødlisteart 

(VU) og lokaliteten vurderes derfor som viktig B. 

Skjøtsel og hensyn: Det hadde vært ønskelig å gjenoppta beitet i området, men det krever svært 
høyt beitetrykk for å ''tyne" kvasstarren. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

engnellik 

frrling 

blåkoll 

gjeldkarve 

blåklokke 

Observatør( er) 

RL Områdetype Viltvekt 

vu 

Bjørn Petter Løfall, Liv Hjerpeton, Ola Wergeland Krog. 

25.11 :!lJ[{l 

Dato Tidsserie Kilde 

10.07 2008 Feltundersøkelser 

10.07.2008 Feltundersøkelser 

10.072008 Feltundersøkelser 

10.07.2008 Feltundersøkelser 

10.07.2008 Feltundersøkelser 



Lok. nr. 257 Bråtenes 

Naturtype: Dam 

Utforming: Gårdsdam 

N aturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
25,09,2008 (siste) 

Beskrivelse 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710257 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvernleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Hagedam dominert av marmasøtgress, lyssiv og 
flikbrønsle. Stor andemat ble også registrert. Ingen rødlistearter påvist selv om det ble håvet 
grundig etter salamander, det har imidlertid vært et dårlig salamanderår og det er meget sarmsynlig 
at det er liten salamander i dammen. (Liv Hjerpeton & Ola Wergeland Krog 25.9.2008). 
Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet. 
Skjøtsel og hensyn: Dammen bør renskes for å unngå gjengroing. 

25 Il 2010 
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Lok. nr. 257 Bråtenes forts. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 

RL Områdetype 

Liv Hjerpeton, Ola Wergeland Krog. 

Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 



Lok. nr. 258 Bråtenes 

Naturtype: 

Utforming: 

Naturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
25,09,2008 (siste) 

Beskrivelse 

Store gamle trær 

Hult tre 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710258 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En kjempeask i hagen på Bråtenes. Aska har 
vært kløftet men den ene stammen har falt ned. Treet er hult og svært råttent. Det vokser flatkjuke 
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Lok. nr. 258 Bråtenes forts. 

på treet men ingen spesielle arter ble påvist. Inne i treet er det rødmull og det er sannsynlig at det 
forekommer sjeldne insektsarter i hulrommet. (Liv Hjerpeton & Ola Wergeland Krog 25.9.2008). 
Grunneier opplyste til OWK at aska nå hadde blåst ned (okt. 2010). 
Artsmangfold: Totalt l art( er) påvist: ask (NT). 
Verdivurdering: Treet er hult og er nærmest å regne som ei kjempeask (rødlistet NT) i Østfold
sammenheng og vurderes derfor som viktig B. 
Skjøtsel og hensyn: Treet har blåst ned - det anbefales i den sammenheng at den gjenværende 
stubben får stå til den råtner helt opp. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

ask 

Observatør( er) 

RL Områdetype 

NT 

Liv Hjerpeton, Ola Wergeland Krog. 

25 !!2010 

Viltvekt Dato 

25.09.2008 

Tidsserie Kilde 



Lok. nr. 259 Bråtenes 

,., l~·. . , ~ ... 

1 

~-. 

Naturtype: 

Utforming: 

N aturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk. 
25,09,2008 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårds dam 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710259 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvernleder( e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerdam med den rødlistede arten kalmusrot. 
Dammen er i nyere tid fylt med kvist og søppel. (Liv Hjerpeton & Ola Wergeland Krog 

:!5 li :!0111 



Lok. nr. 259 Bråtenesforts. 

25.9.2008). 

Artsmangfold: Totalt l art(er) påvist: kalmusrot. 
Verdivurdering: Dammen vurderes som en stabil dam i kulturlandkapet med en tidligere 
rødlisteart og gis under tvil verdien viktig B. 
Skjøtsel og hensyn: Dammen bør renskes for søppel og noe av vegetasjonen. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

kalmusrot 

Observatør( er) 

RL Områdetype 

Liv Hjerpeton, Ola Wergeland Krog. 

25ll20lll 

Viltvekt Dato 

25.09.2008 

Tidsserie Kilde 

Feltundersøkelser 



Lok. nr. 260 Tjernsbekk 

Naturtype: 

Utforming: 

N aturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
25,09,2008 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Eldre fisketom dam 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710260 

Lokalt viktig C 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Skogsdam ved ei lita hytte ved Tjernsbekkveien. 
Dammen er omgitt av bjørk, gran, furu og seljekratt. Vannvegetasjonen domineres av torvmoser. 

25 Il :!0 10 



Lok. nr. 260 Tjernsbekk forts. 

(Liv Hjerpeton & Ola Wergeland Krog 25.9.2008). 
Verdivurdering: Dammen vurderes som en stabil skogsdam uten spesielle arter og gis verdien 
lokalt viktig C. 
Skjøtsel og hensyn: Noen trær og kratt bør fjernes i sørenden av dammen for å øke 
solinnstrålingen i dammen. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 

RL Områdetype 

Liv Hjerpeton, Ola Wergeland Krog. 

:!5.11 20!0 

Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 

~qq 



Lok. nr. 261 Åmot søndre 

Naturtype: 

Utforming: 

Naturtyper-mosaikk. 

Tilstand 

Felts jekk 
25,09,2008 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårds dam 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710261 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerdam inntil veien. Dammen er delvis 
gjenfylt, men har fortsatt åpent vannspeil. Ingen spesielle arter påvist. (Liv Hjerpeton & Ola 
Wergeland Krog 25.9.2008). 
Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet. 
Skjøtsel og hensyn: Dammen er delvis gjenfylt og bør renskes opp. 

Vernestatus 

25 l l ::!llltl 

3<x> 



Lok. nr. 261 Åmot søndre forts. 

Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 

RL Omridetype 

Liv Hjerpeton, Ola Wergeland Krog. 

"5 li :ww 

Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 



Lok. nr. 262 Åmot søndre 

Naturtype: Dam 

Utforming: Gårdsdam 

N aturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
25,09,2008 (siste) 

Beskrivelse 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710262 

Lokalt viktig C 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 20 l O digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gårdsdam ijordekanten. Dammen er nesten helt 
gjengrodd og bare svært små vannspeil er synlige. Dammen inneholder imidlertid fortsatt mye 
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Lok. nr. 262 Åmot søndre forts. 

vann og overflaten består av flytetorv. (Liv Hjerpeton & Ola Wergeland Krog 25.9.2008). 
Artsmangfold: Det ble påvist froskelarver i dammen. 
Verdivurdering: Dammen er en stabil åkerdam uten spesielle arter og pga. gjengroingen vurderes 
den som lokalt viktig C. 
Skjøtsel og hensyn: Dammen er nærmest helt gjengrodd og bør renskes opp. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

Observatør( er) 

RL Områdetype 

Liv Hjerpeton, Ola Wergeland Krog. 

2511 :!Oill 

Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 



Lok.nr. 263 Åunotsøndre 

Naturtype: Dam 

Utforming: 

N aturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
25,09,2008 (siste) 

Beskrivelse 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710263 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvernleder( e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Hagedam som stelles som et akvarium. Det er 
satt ut gullfisk i dammen og det er registrert liten salamander. Det ble dessuten påvist stor andmat. 

~5112010 



Lok. nr. 263 Åmot søndre forts. 

Det er montert en sirkulasjonspumpe og undervannslys i dammen. (Liv Hjerpeton & Ola 
Wergeland Krog 25.9.2008). 
Artsmangfold: Totalt 2 art( er) påvist: liten salamander (Nl), stor andemat. 
Verdivurdering: Dammen vurderes som viktig B basert på at dette er en stabil dam i 
kulturlandskapet hvor det er påvist liten salamander. 
Skjøtsel og hensyn: Ingen skjøtsel nødvendig. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

liten salamander 

stor andemat 

Observatør( er) 

RL OmrAdetype 

NT Hekke- /yngleområde 

Viltvekt Dato 

2 25.09.2008 

25.09.2008 

Liv Hjerpeton, Ola Wergeland Krog, Silje Bratland. 

:!511.2010 

305 

Tidsserie Kilde 

Feltundersøkelser 

Feltundersøkelser 



Lok. nr. 264 Vestgårdveien 

Naturtype: 

Utforming: 

N aturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
25,09,2008 (siste) 

Beskrivelse 

Artsrik veikant 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710264 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Artsrik veikant med rødlistearten solblom. 
Naboen har skjøttet denne lille veikanten som en slåtteeng og dette er riktig skjøtsel videre. 

25 l l 2010 

3ob 



Lok. nr. 264 Vestgårdveienforts. 

Lokaliteten er svært liten men solblom VU gir verdien B. (Liv Hjerpeton & Ola Wergeland Krog 

25.9 .2008). 
Artsmangfold: Totalt l art( er) påvist: solblom (VU). 
Verdivurdering: Lokaliteten er svært liten men en fin bestand av rødlistearten solblom gir 
grunnlag for å gi verdien B. 
Skjøtsel og hensyn: Skjøttes som slåtteeng (slås en gang årlig etter at solblommen har blomstret 
av. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

solblom 

solblom 

Observatør( er) 

RL Områdetype 

vu 
vu 

Viltvekt Dato Tidsserie Kilde 

14.06.2008 Innmeldte 

25.09.2008 Feltundersøkelser 

Bjørn Petter Løfall, Liv Hjerpeton, Ola Wergeland Krog. 

25 Il :!OllJ 



Lok. nr. 265 Vamnes 

Naturtype: Dam 

Utforming: 

N aturtyper-mosaikk: 

Tilstand 

Felts jekk 
25,09,2008 (siste) 

Beskrivelse 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710265 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 20 l O digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Vanningsdam anlagt på 1990-tallet. Dammen er 
relativt ny, men dammer i aktivt beitelandskap er etterhvert sjeldne og er potensielle lokaliteter for 

25 11 2010 



Lok. nr. 265 Vamnesforts. 

bla. bred blålibelle, en art som krever tråkk i vannkanten for å legge egg. (Liv Hjerpeton & Ola 
Wergeland Krog 25.9.2008). 
Artsmangfold: Dammen domineres av mannasøtgras og tjønnaks. Rødlistearten nikkebrønsle 
(VU) ble registrert. 
Verdivurdering: Dammen er stor og det er registert en rødlisteart og dammen vurderes derfor 
som viktig B. 
Skjøtsel og hensyn: Ingen. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

nikkebrønsle 

Observatør( er) 

RL Områdetype 

vu 

Liv Hjerpeton, Ola Wergeland Krog. 

2511 :ww 

Viltvekt Dato Tidsserie 

25.09.2008 

3oq 

Kilde 

Feltundersøkelser 



Lok. nr. 266 Vamnes østre 

Naturtype: 

Utforming: 

N aturtyper-mosaikk 

Tilstand 

Felts jekk 
25,09,2008 (siste) 

Beskrivelse 

Dam 

Gårds dam 

Gnr. bnr.: 

Utforming-mosaikk 

012710266 

Viktig B 

Andel 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Skiptvet 
kommune som ble utført som flere delprosjekter i perioden 2003 - 2008 utført av hovedfagstudent 
Silje Bratland, kommunenens miljøvemleder(e) med noe bistand av Wergeland Krog Naturkart 
som i 2010 digitaliserte og klargjorde dataene for overføring til Naturbase. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Tundam, kraftig gjengrodd. Dammen skal i følge 
eieren restaureres. (Liv Hjerpeton & Ola Wergeland Krog 25.9.2008). 

25.11 .20 ]() 



Lok. nr. 266 Vamnes østre forts. 

Artsmangfold: Totalt l art(er) påvist: nikkebrønsle (VU). 
Verdivurdering: Dammen er gammel og det er registert en rødlisteart og dammen vurderes derfor 
som viktig B. 
Skjøtsel og hensyn: Dammen må renskes opp da den er nesten fullstendig gjengrodd. 

Vernestatus 
Ingen vernestatus 

Kjente trusler 

Artsliste for lokaliteten 
Art 

nikkebrønsle 

Observatør( er) 

RL Områdetype 

vu 

Liv Hjerpeton, Ola Wergeland Krog. 

25 Il :ww 

Viltvekt Dato Tidsserie 

25.09.2008 

311 

Kilde 

Feltundersøkelser 
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