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Ekstrakt 
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Forord 
Stiftelsen Biofokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Østfold satt opp en liste over et utvalg 
marklevende småkryp i Østfold. Listen er baser! på litteraturopplysninger, diverse databaser, 
opplysninger fra enkeltpersoner og egne undersøkelser. Flere av funnene er tidligere ikke 
offentliggjort. Til sammen er minst 159 arter innen de utvalgte gruppene registrert i fylke!. Atte av 
disse er rødlistede. 

Geir Hardeng har vært vår kontaktperson hos oppdragsgiver. Kjell Magne Olsen har vært 
prosjektansvarlig og ansvarlig for utarbeiding av rapport. Vi vil takke for samarbeidet med 
Miljøvemavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold. Thor Jan Olsen og Geir Hardeng har lest 
gjennom manus og kommet med verdifulle kommentarer. 

Oslo, 5. mai 2008 

Kjell Magne Olsen 
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1 Innledning 

1.1 Oppdrag og undersøkelsesområde 

BioFokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Østfold. miljøvernavdelingen v/Geir Hardeng fått i 
oppdrag å sammenstille en liste over marklevende småkryp i Østfold fylke. med et visst fokus på 
rødlistearter. 

1.2 Utvalgte grupper 

Det er i denne undersøkelsen fokusert på marklevende leddyr som ikke er insekter. men også 
meitemark er inkludert. I oppdragsteksten fra fylkesmannen ble det foreslått skolopendere 
(Chilopoda). tusenbein (Diplopoda). langbeiner (Opilionida), mosskorpioner (Pseudoscorpionida), 
skrukketroll (Oniscidea), landsnegler (Gastropoda) og meitemark (Lumbricidae), og selv om andre 
grupper også ble vurdert, ble det ikke funnet grunn til å innlemme flere i oversikten (bortsett fra de 
øvrige myriapodgruppene fåfotinger (Pauropoda) og dvergfotinger (Symphyla), se Tabell 1). Listene 
i kapittel 2 er basert på litteraturopplysninger, diverse databaser, opplysninger fra enkeltpersoner og 
egne undersøkelser. Noen offentliggjorte (og sikkert mange ikke offentliggjorte) funn er antakelig 
oversett, og forfatteren tar gjerne imot rapporter om slike. 

Tabell: Artsantall oa antall rødHstearter i Norae Xl Østfold i de utvalate aruDoene. 
Antall arter Rødlistearter 
Norge Østfold Norge Østfold 

Metemark (Lumbricidae) 19 10 O o 
Skrukketroll (Oniscidea) 26 14 2 1 
Skolopendere (Chilopoda) 24 18 3 1 
Tusenbein (Diplopoda) 34 24 2 1 
Fåfotinger.(Pauropodal 13 2-4 8 1-2 
Dvergfotinger (Symphyla) 5 3 1 O 
Mosskrorpioner (Pseudoscorpionida) 18+1 10+1 Ikke vurdert 
LanQbeiner (Opilionidea) 17 11 Ikke vurdert 
Landsne I (Gastropoda) 97 65 14 I 3 

2 Lister over arter registrert i Østfold 

I listene nedenfor gjengis alle arter i de utvalgte gruppene som påviselig er registrert i Østfold fylke 
gjennom tidene. Usikre og tvilsomme arter nevnes i innledningen til hver gruppe. For trivielle og 
vanlige arter oppgis ingen kilde utover de generelle redegjørelsene i innledningen til hver gruppe. 
Kilde oppgis hvis arten tilfredsstiller ett eller fiere av følgende krav: 

arten finnes på den norske rødlisten (Kålås m.fl. 2006). 
arten er (sannsynligvis) kun kjent fra en lokalitet i Østfold (dette innebærer at dersom arten er 
kjent fra to eller fiere lokaliteter vil ikke kilde oppgis, selv om kun en av lokalitetene er å finne i 
publiserte kilder). 
arten er tidligere ikke publisert fra Østfold (gjelder også når kun upubliserte funn fra 
forfatterens database danner grunnlag for utbredelseskartene i Andersson m.fi. 2006). 

Når kilden oppgis å være KMO, så refererer dette til forfatterens database. Denne inneholder 
hovedsakelig registreringer gjort av ham selv, men også en del funn belagt av andre. For Østfolds 
del gjelder dette Jan Ingar Iversen Båtvik, Bengt Olav Christiansen, Oddvar Hansen, Geir Hardeng, 
Peter Andreas Hardeng, Thor Jan Olsen, Magne Pettersen, Odd Stabbetorp og Morten Viker. 

Kilden ZMO (Zoologisk museum i Oslo) gjelder i hovedsak Henrik W. Waldens hovedsakelig 
upubliserte innsamlinger av landsnegler på 1137 lokaliteter i Norge i perioden 1966-1991; i Østfold 
har han kun samlet på 14 lokaliteter i årene 1968 og 1969. Kilden kan også gjelde for upubliserte 
skrukketroll som er belagt ved krepsdyravdelingen på museet, innsamlet av bl.a. Per Pethon. ZMO 
kan også, i forbindelse med rødlistearter, gjelde upubliserte detaljopplysninger knyttet til beleggene. 
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2.1 Mangefotinger - Myriapoda 

Mangefatingene omfatter fire klasser i Norge: skolapendere (Chilopoda), tusenbein (Diplopoda), 
fåfotinger (Pauropoda) og dvergfotinger (Symphyla). De fire klassene har henholdsvis 24, 34, 13 og 
minimum 5 arter i Norge. Det har nylig kommet en oversikt over alle artene i Norden (Andersson 
m.fl. 2005), og rekkefølgen i tabellen nedenfor fø lger denne. Flere arter som finnes i Sverige, men 
ikke i Norge, har en utbredelse som tilsier at de også kan finnes i Østfold. 

Gruppen er vurdert i forb indelse med siste rødliste (Kålås m.fl. 2006), og tre eller fire av de 
rødlistede artene er påvist i Østfold. 

I tillegg til artene i listen nedenfor kan det hos Andersson m.fl. (2005) se ut som om også 
Geophilus carpophagus og Geophilus insculptus (= G. oligopus) er utbredt i Østfold, men så vidt 
vites foreligger ingen funn herfra. I hvert fall sistnevnte er det imidlertid sannsynlig at forekommer i 
fylket. Også to av fåfotingene har noe usikker status for Østfold, men disse kan basere seg på 
upubliserte funn gjort og/eller bestemt av U. Sch eller, og tas foreløpig med under tvil. 

Følgende litteratur nevner mangefotingerfra Østfold: Ellingsen 1892, Ellingsen 1897a, Ellingsen 1903, Attems 1904, 
Ellingsen 1910, Børset 1969, Meide1l1969, Meide1l1978, Simonsen 1981, Olsen 1998, Hanssen og Hansen 1998, 
Johannessen 2001, Andersson 2005. 

Art RL Lokaliteter (rødlistearter IKommentar Kilde(r) 
Chilopoda 
Lithobius forficatus 
Lithobius meJanops 
Lithobius macilentus NT Sarpsborg, Krysstjern, 32VPL302686, 1 hunn, 1S. IV.1998, KMO 

leQ. T.J . Olsen, det. K.M. Olsen 
Lithobius tenebrosus KMO 
Lithobius eryihrocephalus 
Lithobius borealis KMO 
Lithobius microps 
tithobius curtipes 
Lithobius crassipes Kun I{ent fra en lokali tet i Østfold KMO 
Lamvctes emarainatus 
Cryptops hortensis Kun kjent fra en lokali tet i Østfold KMO 
SchendvIa nemorensis 
Geophilus electricus Kun kjent fra en lokalitet i Østfold Ellingsen 

1897 
Geophijus flavus 
Geophijus proximus 
Geophilus fruncorum Kun k·ent fra en lokalitet i Østfold KMO 
Pachymerium ferrugineum 
Stnqamia maritima KMO 
DiDloDoda 
Polyxenus lagurus 
GJomeris mara/nata 
Craspedosoma rawfinsii NT Halden, Remmendalen, 32VPL351560, 1 hann, ??- KMO 

03.VII .1995 (fallfeJle), leg. G. HardengID. Hanssen, det. KM. 
Olsen 
l tillegg er et ungt individ tatt nesten samme sted 
(32VPL3S1 S59) i en fallfelle ??-30.VII. 199S, men dette er noe 
usikkert bestemt 

Brachydesmus superus 
Polvdesmus como/anatus 
Polydesmus angustus 
PolVdesmus dentieulatus 
Polydesmus inconstans 
Nemasoma varicorne Kun kjent fra em lokalitet i Østfold Ellingsen 

1903 
Blaniulus guttulatus KMO 
Proteroiulus fuscus 
ArchiboreoiulusJLallidus Kun kjent fra en lokalitet i Østfold KMO 
Boreoiu/us tenuis KMO 
Choneiufus Dalmatus 
Nopoiulus kochi 
Allaiulus nifidus KMO 
Cylindroiulus caeruleocinctus KMO 
Cvlindroiulus Dunctatus 
Cy/indroiulus latestriatus 
Cvlindroiulus britannicus KMO 
LeptoiuJus proximus Kun k·ent fra en lokalitet i Østfold KMO 
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Ophyiulus pi/csus KMO 
Julus seandinavius KMO 
Ommataiu/us sabu/csus 
Pauropoda 
Pauropus lanceo/atus DO Halden, Remmendalen, leg. H.P. Leinaas, det. U. Scheller Scheller 

1998 
Alfopauropus cuenotl? På kartet hos Andersson m.f1. (2005) ser arten ut til å være Andersson 

utbredt i Østfold , men ingen lokaliteter i Østfold nevnes av m.f1.2005 
Scheller (1998) 

Allopauropus graci/is Scheller 
1998 

Alfopauropus mu/tip/ex? DO På kartet hos Andersson m.f1. (2005) kan muligens et av Andersson 
plottene representere en lokalitet i Østfold, men like gjerne i m.fl.2005 
Akershus. Det finnes ingen opplysninger om denne lokaliteten 
hos Scheller (1998) 

Allopauropus vu/garis Scheller 
1998 

Svmphvla 
Seutigerella spp. Tre arter i denne slekten forekommer i Norden, og minst en av 

disse er utbredt j Østfold (Andersson m.f1 . 2005), men 
laksonomien er såpass uavklart at nøyaktig utbredelse for de 
enkelte artene ikke kan presenteres 

Scolopendrellopsis subnuda Andersson 
m.fl . 2005 

Symphy/ella vu/garis Andersson 
m.fl. 2005 

2.2 Edderkoppdyr - Arachnida 

Edderkoppdyrene omfatter i Norge edderkopper (Araneida), langbeiner (Opilionida), flere ordener 
av midder ("Acari") og mosskorpioner (Pseudoscorpionida), samt skorpioner (Scorpionida), som ved 
flere anledninger er funnet innført, men som ikke har klart å etablere bestander. I denne oversikten 
er det kun lang beiner og mosskorpioner som presenteres; disse har hhv. 17 og 18 arter i Norge. 

Deler av gruppen edderkoppdyr ble er vurdert i forbindelse med siste rød liste (Kålås m.fl. 2006), 
men lang beiner og mosskorpioner er ikke blant disse. Det er grunn til å tro at en eller to avartene 
som er påvist i Østfold vil havne på en fremtidig rødliste. 

I tillegg til artene i listen nedenfor kan det hos Stol (2005) se ut som om også Chthonius 
ischnoche/es. Microbisium brevifemoratum, Syarinus strandi, Allochernes wideri og Dendroehernes 
cyrneus er utbredt i Østfold. men så vidt vites foreligger ingen funn herfra. Så vidt vites foreligger 
heller ingen offentliggjorte funn av Chelifer cancroides, Pselaphochernes dubius og Lamproehernes 
nodosus (som Stol (2005) også antyder at finnes i Østfold), men funn av disse artene presenteres 
nå nedenfor. 

Fra fallfeller som i 1995 sto i Remmendalen i Halden kommune foreligger det et antall individer 
aven mosskorpion som er ny for Norge. Arten er imidlertid ennå ikke sikkert bestemt, men høyst 
sannsynlig dreier det seg om Roncus lubricus, en slekt og art som heller ikke er funnet andre steder 
i Skandinavia. Det skal derfor uansett en art til på listen over mosskorpioner fra Østfold, men inntil 
videre er det litt usikkert hvilken art det dreier seg om. 

Følgende litteralur nevner langbeiner og/eller mosskorpioner fra Østfold: Ellingsen 1894, EJiingsen 1897b, Strand 1900, 
Stol 1982, Meidell og Stol 1990, Klausen 1998, Olsen 2000, Johannessen 2001. 

Art RL Lokaliteter rødlistearter IKommentar Kilde r 
ODilionida 
Nemastoma lugubre 
Mitostoma chrvsome/as 
Oligofophus tridens 
O/iqofophus hanseni Kun k'ent fra en lokalitet i Østfold KMO 
Paroligolophus agrestis 
Laeinius ephippiatus 
MitODUS mona 
Phalangium opllio 
Ri/aena trianaularis 
Lopho ilio al inalis 
Pseudoscorpionida 
Chthonius tetrachelatus 
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Neobisium carcinoides 
Chefifer cancroides Kun k'ent fra en lokalitet i Østfold KMO 
Chemes cimicoides 
Chemes nigrimanus 
Dinocheirus panzeri Kun kjent fra en lokalitet i Østfold Klausen 

1998 
Cheiridium museorum Kun kjent fra en lokalitet i Østfold T,J, Olsen 

pers, medd, 
LamDrochernes chvzeri 
Lamprochemes nodosus Kun k'enl fra en lokalitet i Østfold KMO 
PselaDhochemes dubius Kun k'ent fra en lokalitet i Østfold KMO 
Psefa hochemes scorpioides 

2.3 Skrukketroll - Oniscidea 

Skrukketrollene utgjør de eneste fullstendig landtilpassede krepsdyrene i Norge. selv om også noen 
tanglopper (de såkalte strandloppene i familien Talitridae) finnes på tørt land langs sandstrender. 
Pr. 2008 er 26 arter er funnet her tillands (tallet inkluderer upubliserte arter og arter som kun er 
funnet i drivhus og lignende; 23 er publisert fra Norge). 

Gruppen er vurdert i forbindelse med siste rød liste (Kålås m.fl. 2006), og en av de rødlistede 
artene er påvist i Østfold. 

Noen flere arter kan kanskje forekomme i Østfold, både blant de som finnes eller i Norge og 
blant arter som finne i Sverige, men foreløpig ikke registret i Norge. Ligidium hypnorum, 
Plalyarlhrus hoffmannseggi og Porcellio laevis er tre avartene som kan tenkes å gå inn i Norge 
nettopp i Østfold. 

Følgende litteratur nevner skrukketroll fra Østfold: Hansson 1886, Sars 1899, Johannessen 2001. 

\rt RI Kilde(r) 

'gia KMC ,ZMO 
, riDarius Kun kient fra en lokalitet i Østlold KMC 

, puSillus 
Kun kient fra en lokalitet i Østfold KMC 

; danieus Kun kjent Ira en lokalitet i Østlold KMl 
, mengii NT 

leQ.ldet. K.M. ~~::nbruk, : 1648, 1 hann, 14.XI.1999, KMO 

Dnlseus asel/us 
, scaber 

Porcellio 
Kun klent fra en lokalitet i Østlold KMC 

"""'~ 
; ra/hkii 

~~ 
'umpie/um 

--c "mac . 
'um, 
'um vulgare 

2.4 Landsnegler - Gastropoda 

De norske landsneglene er alle i ordenen Pulmonata, men de fordeler seg på to underordener: 
Acteophila (kun to arter i slekten Carychium) og Stylommatophora. Det kom ganske nylig en 
oversikt over landsneglene i Norge (Olsen 2002)), og rekkefølgen i tabellen nedenfor følger denne. 
Til sammen er 96 landsneglarter kjent her tillands, men flere av disse er innførte og kun funnet en 
eller et fåtall ganger, ofte kun innendørs. Noen få arter som finnes i Sverige, men Ikke i Norge, har 
en utbredelse som tilsier at de kan finnes også i Østfold . 

Gruppen er vurdert i forbindelse med siste rødliste (Kål ås m.fl. 2006), og tre av de rødlistede 
artene er påvist i Østfold. 

I tillegg til artene i listen nedenfor kan det hos Kerney og Cameron (1979) se ut som om også 
Truncalellina cylindrica, Verligo lil/jeborgi, Aegopinella nilidula, Cecilioides acicula og Cepaea 
nemoralis er utbredt i Østfold , men så vidt vites foreligger ingen funn herfra . Noen av disse er det 
imidlertid sannsynlig at forekommer i fylket. 
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Følgende litteratur nevner etler kartfester landsnegler fra Østfold: Westerlund 1873, Esmark 1883, Esmark 1886. 
Hansson 1886. Westerlund 1897, Økland 1922, Økland 1925, Schlesch 1929, Vik 1971, Christiansen 1973, Semb
Johansson 1988, von Proschwitz og Winge 1994, Tømmerås 1994, Hofsvang 1995. Walden 1995a, Walden 1995b, Båtvik 
1997, Dolmen og Winge 1997, Hanssen og Hansen 1998. Johannessen 2001 , Hardeng 2001. Olsen 2002, Hardeng 2003, 
Økland og Økland 2004, Gjøsund og Richter 2004. 

Art RL Lokaliteter (rødlistearter)/Kommentar Kilde(rl 
Gastropoda 
Carychium minimum Muligens kun en sikker lokalitet. Eldre materiale ved Zoologisk ZMO 

museum i Oslo er kontrollert av H.W. Walden, men ikke 
offentliggjort. Her kan det være flere dyr fra Østfold. som igjen 
kan ligge til grunn for utbredelseskartet hos Kerney og 
Cameron (1979) 

CaNchium tn'dentatum 
Oxytoma eie ans 
Succinea IJutris 
Succinella ob/onga VU Fredrikstad, Bjømevågen, ca. 32VPL099585, 8 ind. Økland 

(ad.+juv.), 23.v1.1 886, leg .ldet. Z.A. Hoyer 1925 
Fredrikstad, Enhus, ca. 32VPL092625, 1 ad. +1 juv .• 
26.VI.1 886.legJdel. ZA Hoyer 
Sarpsborg, Hafslund, ca . 32VPL228723, 52 ind. (ad.+juv.), 
12.VI.1885.leoJdel. ZA Hover 

Cochficopa fubrica 
Cochficooa lubricella 
Cochficopa repentina Kun kjent fra en lokalitet i Østfold KMO 
Acanthinula aculeata Så vidt vites er ingen konkrete lokaliteter fra Østfold publisert , KMO 

selv om de~ ~~ Kemey og Cameran (1979) a1nZdes at den 
finnes i hele ket. Kun en lokalitet er 'kient fra Iket 

Val/ania costata 
Val/ania excentrica 
Val/ania pulche/fa 
Zooaenetes hama 
Pupilla muscorum 
Columel/a aspera 
Columel/a eden/ula 
Vertigo alpes/ris 
Verligo angustior NT Hvaler, Gjuerød. ca. 32VPL173473, ca. 20 ad., 24.IV.1886, Økland 

leg.ldeL ZA Hoyer 1925. ZMO 
Fredrikstad, ved Holmsmyr, meget omtrentlig 32VPL182625, 
2 ad .• 05.VI.1885. leg.lde t. ZA Hoyer 
Fredrikstad, Bjørnevågen, meget omtrentlig 32VPL099585, 2 
ad., 23.VI.1886, leg.ldet. Z.A. Hoyer 
Fredrikstad, på veien mellom Grårud og Olveng, ca. 
32VPL143636. 1 ad .• 24.1I1. 1883. leQJdet. ZA Hover 

Vettigo antivertigo 
Verligo geyeri VU Hvaler, uspesifisert, meget omtrentlig 32VPL6548, 1 ad .• Olsen 2002, 

ukjent dato, men formodentlig fra 1800-tallet, leg. Anon., det. ZMO 
H.W. Walden 

Verti o pusilla 
Vertiao IJVQmaea 
Verti o ronnebyensis 
Vertiao substriata 
MercJigera obscura Så vidt vites er ingen konkrete lokaliteter fra Østfold publisert, KMO 

selv om det hos Kerney og Cameron (1979) antydes at den 
finnes i nesten hele fylket. Arten er tidliQere kalt Ena obscura 

Balea Derversa 
Clausilia biden/ata 
Cochlodina laminata 
Macro as/ra pUca /ula 
Macrogastra ventricosa Så vidt vites er ingen konkrete lokaliteler fra Østfold publisert, KMO 

selv om det !~I~ Kerney og Cameron (1979) antydes at den 
finnes j hele Iket 

Punc/um IJygmaeum 
Discus rotundatus 
Discus ruderatus 
Vittea contracta Så vidt vites er ingen konkrete lokaliteter fra Østfold publisert, KMO 

selv om deti~l~ Kerney og Cameron (1979) antydes al den 
finnes i hele Iket 

Vi/rea crvstallina 
Euconulus fulvus 
Euconulus pratico/a Kun k'ent fra en lokalitet i Østfold ZMO 
Zonitoides arboreus KMO 
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Zonitoides nitidus 
Aegopinelfa pura Så vidt vites er ingen konkrete lokaliteter f ra Østfold publisert, KMO 

selv om det hos Kerney og Cameron (1979) antydes at den 
finnes i hele fylket 

Nesovitrea hammonis 
Nesovitrea Detronella 
Oxychi/us alfiarius 
Oxvchifus cellarius 
Vitrina pelfucida 
Boettgerilfa pallens Kun kjent fra en lokalitet i Østfold T. von 

Proschwitz 
pers. medd. 

Lehmannia marginata Tidliaere kalt Limax marainatus 
Limax einereoniger 
Umax maximus Så vidt vites er ingen konkrete lokaliteter fra Østfold publisert, KMO 

selv om det hos Kerneyog Cameron (1979) antydes at den 
finnes i nesten hele fylket 

MalacoJimax tenel/us Tidligere kalt Limax tene/lus 
Deroceras agreste 
Deroceras (seve 
Deroceras reticulatum 
Arion ater 
Arion circumscn·otus 
Arion distinctus 
Arion fasciatus Så vidt vites er ingen konkrete lokaliteter fra Østfold publisert, KMO 

selv om det hos Kemey og Cameron (1979) antydes at den 
finnes i hele fvlket 

Arien fuseus 
Arien lusitanicus 
Arion silvaticus 
Fruticicola frulicum 
Euom haUa strigelJa 
Trichia hisDida 
Arianta arbustorum 
Cepaea horlensis 
Helicigona /apicida 
He/ix pomatia 

2.5 Meitemark - Lumbricidae 

Kunnskapen om utbredelsen til meitemark, både i Norge og i Østfold, er fragmentarisk og delvis 
foreldet; mesteparten av det som er offentliggjort kom allerede i 1969 (Støp-Bowitz 1969). En del 
undersøkelser er senere gjort i forbindelse med jordbnuksforskning, men dette er ikke sammenstilt 
og publisert. Støp-Bowitz oppgir 18 arter for Norge, men etter synonymisering og tillegg av noen få 
nye arter er ta llet nå 19. 

Gruppen er vurdert i forbindelse med siste rød liste (Kål ås m.fi. 2006), men ingen avartene ble 
vurdert som truet. 

Følgende litteratur nevner meitemark fra Østfold: Støp-Bowitz 1969. 

Art RL Lokaliteter (rødlistearter IKommentar Kilde(r) 
Lumbricidae 
Eisenieffa tetraedra 
Aperrectodea rosea 
Aporrectodea caJiginosa 
Aporrectodea longa Kun kjent fra en lokalitet j Østfold Støp-Bowitz 

1969 
Octo/asion tyrlaeum (- O. lacteum auetl.) Kun kjent fra en lokaJjtet j Østfold Støp-Bowitz 

1969 
Eisenia fetida 
Dendrobaena octaedra 
Dendrodrilus rub idus Inkludert i denne arten er nå D. subrubicunda og D. tenuis, 

som begge er kjent fra hver sin lokalitet i Østfold (Støp-Bowitz 
1969) 

Lumbo·cus rubel/us 
Lumbrlcus terrestn"s Kun kjent fra en lokalitet i Østfold Støp-Bowitz 

1969 
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3 Norske navn 

Her presenteres en liste over norske navn på artene i kapitlene 2.1 til 2.5. Flesteparten av de 
norske navnene er ikke offisielle; noen er også en mer eller mindre direkte oversetting av de 
svenske navnene. Rødlisteartene er markert med rød skrift. 

Chilopoda skolependere JUluS scandmavius Latzel, 1884 Svart haletusenbein 

Lilhoolusforficalus (L., 1758) Slor sl9lnkryper OmmatOlulus satlulosus (l., 1758) Slripelusenoolll 

Lilhoblus melanops Newport, 1845 Skuldersleinkiyper Pauropoda Fåfotinger 

Lilhobius macllentus L, Koch, 1862 Antenneste lnkryper Pauropus lanceolalus Remy, HI56 "Lanseltfaloting" 

Lithobius teoebrosus Meinert, 1872 Furuskolopeoder Allopauropus CtJenoll (Remy, '931) 'Greofato~ng" 

LllMbius etylhrocepnalus C.L. Koch, 1847 RødJlodestØlnkl"ypef" Allopauropus wacitrs (Hansen. 19(2) "Smalfafotlflg" 

lithoblus boreahs JlAetnen, 1872 Tal9<lstelnkl)'per AllOpauropus multtplex Remy, 1936 "Spatellafoting" 

Lithoolus mrcrops Mernert, 1868 Dvergøyesteirlkryper Allopauropus vulgans (Hansen, 19(2) "Gaffellafoting" 

Lithoblus cunlpes C.l. KOCh. 1847 Nordsternkryper Symphyla Dvørgfotinger 

lithobius crassrpes L Koch, 1862 Tykklotsteillkryper Scullgerella spp "Norddllergfollnger" 

Lamyctes emargmatus (N9Wport. 1844) Jomfrustelnkryper Scolopendrellopsrs subnuda (Hansen, 19(3) "Flrehårsd llergfotlng-

Qyplops hortensis Leach, 1814 Hageskolopender Symphytella INlgaris (Hansen, 19(3) 'Speddvergfoling" 

Schendyla nemorensls (C L Koch, 1637) Lundskolopender Opilionida Langbeiner 

Geophilus electncus (l ., 1758) Poreskolopender Nemasloma lugubre (O.F. MUller, 1176) øsUrg svartlangbeln 

Geophilus flavus (De Geer, 1778) GuJskolopender Mlosloma ch~melas (Hermann. 18(4) Søllltal1gtlein 

Geophilus proxlmus C.L Koch,1847 Kloskolopender Ollgolophus lridens (C.L KocI1, 1836) Tridentlangbein 

Geopl1ilus lruncorum Bergsoe & Meinert, 1866 SlultSkolopender Oligolophus hanseni (Kraepehn, 1898) Femlakklangbeln 

Pachymetium ferrugineum (C.L. Koch. 1835) Rustskolopender Paroligolophus agreslis (Meade, 1855) Klotangbeln 

Slllgamla mantlma (Leach, 1817) Sttandskolopender Lacillius eptupptalus (C.L Koch, 1835) sadeUangl!eln 

Oiplopocla Tusenbein MIlopus mona (Fabncius, 1779) FJellaogbeln 

Polyxenus tagurus (L., 1758) Børsletusenbeln Phalanglum opiliQ l., 1758 Hornlangbein 

GJomeris marginala (Villers, 1789) Kuletusenbeill Rllaena triangulari s (Herosl, 1799) Trel<antlangbern 

Craspedosoma rawl lnSIl VIn tertusenbein Lophopllro palpillalis (Herbsl, 1799) Pedlpalpelangbern 

Brachydesrnus superus Latzel, 1884 Overgfla tlusenbem Pseudolicorpionida Mosskorpioner 

Polydesmus cornplanalus L .. 1761 ØSliig rlallusenbem Chthonlus telrachelalus (Preyssler, 1790) KyslmosskOl'plOn 

Polydesmus angustus Latzel, 1884 Vestlig fIaltusenbein NeobrSlUm carcinoides (Hermann, 1804) Siromosskofplon 

Polydesmus den\iculatus C L Koch.1847 Vanlig nattusenbein Chelner cancroides (L., 1758) BOk"""",," 

Polydesmus IflCOI1stans Latzel, 1884 Blankflattu5enbein Chemes Clffilcordes (Fabridus, 1793) Po!ygonmosskorpton 

Nemasoma valicome C L. Koch, 1847 Trådtusenbein Chemes nigrimanus Ellingsen, 1897 FurumosskorplOll 

Blantulus gUllulatus (Fabriclus, 1798) Flekkbl rndtusenbeln Dinocheirus panzeri (C.L. Koch, 1637) Relrmosskorplon 

PrOleroiulus luscus (Am Stein, 1857) Jomlrusmåtusenbem Lamproctremes chyzen (TOmOsvary, 1882) Ospemosskorpion 

ArchlbOrOOlulus palhdus (Bracle-Bir1<s, 1920) Harbllndtusenbeln Lamprochemes nodosus (Schrctnk, 1803) Hagemosskorpion 

BoreQiutus tenuis (Brgler, 1913) Smalbijndtusenbetn Pselaphochemes dubius (O P,-Cambridge. 1892) levmosskorpion 

ChoneitJlus palmatus C.L. Koch, 1647 Handtuseobell1 Pselapllochemes SCOlpiOlOOs (Hermann, 1804) 60ssmosskorpron 

Nopomlus kochl (Gefvals, 1847) BJelKsmatusenbem Onlseidea SkrukketroU 

Allajulus nilldus (Veltloeff, 1891 ) Blankt halelusenbein LIIj13 oceanlC3 (L., t767) F}æresllrukketroll 

CyllIldrmulus caeru leocinclus (WOed, 1864 ) StortusenOOIll Hytoniscus liparius (C L. Koch, 1838) SlrandSkrukkelrol l 

Cylllldrmulus punclalus (leach, 1815) Klubbelusenbein TricholllsclJs pusillus Brandt, 1833 Vanlig smtlskrukkelroll 

C~lndroiutus lateslrialus (Cunis, 1845) Sandtusenbem TnchOllISCIJS pygmaeus G.O. Sars, 1899 DvergskrukketroU 

C~indrOlulus brilannlcus (Veltloeff, 189, ) Skogtusenbetn Haplophll"laJmus claniCus Budde-Lund. 1880 Voneskrukkelroll 

leptolulus proxtmus (Nemec, 1896) Gran haletuset1beln Haploptllhalmus mengil (Z3OdaCh, 1644) Ribbeskrukketmll 

Ophyiulus pl!osus (Newport, 1842) Haret halelusenooin OIliSCUS asellus l., 1758 SlorskrukkelroU 
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Oniscidea forts. EuconuhJs fulvus (O.F. MOller, 1174) Lys kjeglelandsnegl 

Porcell io staber La treille, 1804 KJolierskNkketroll Euconulus pralicola (Reinhardt, 1883) Merk kjegleJandsnegi 

Porce!ho spmiComis Say. 1818 Mørl<hodeskrukkelroll ZonitOides artxlreus (Say, 1816) Gartnerglanssnegt 

Porcelhorudes prulnOSUS (Brandt. 1833) BlaskrukketroU Zonrtoides rutidus (O F MOUer, 1n4 ) Sumpglanssnegl 

Trachellpus ralhkJl (Braoen, 1833) Rathkeskrukkelroll Aegopmella pura (Aldef, 1830) GItterglanssnegl 

ArmadiUldium plClum Stand!. 1833 Vanll9 kuleskrukketroU NeSOVllrea l)arT\lTlOtliS (StrOm, 1765) Brun ribbeglanssnegl 

Armadilildium pulct"lellum (Zenker, 1798) Skrån kuleskrukkelroll Nesovilrea pelronella (l. ?felffer, 1853) Lys ribbeglanssnegl 

Armadillid lum vulgare (Latrei ile. '804) Svart kuleskrukketro1! Oxychilus alliarius (Miller, 1822) Løkglanssnegl 

Gastropoda Landsnøgler (m.m.) Oxychllus cellarius (O.F Muller, 1174) Kjellerglanssnegl 

CarydltUm minimum O.F. Muller, '774 Bred sumpsnegl Vilrina pelluClda (O.F. MOller, 1174) Gtassnegl 

Carydllum tndentatum (Risso, 1826) Smal sumpsnegl Boengenlla pallens Simrolh, 1912 Ormesnije 

Oxy1oma elegans (Rtsso, 1828) Marit. ravsnegl Lehmannia marginata (O.F. MOller, 1174) Bleik kjølsoIle 

SucCinea pulns (L., t 758) Stor /OVSflegl Limax cinereol1lget" Wotf, 1803 Svart kJ01sn ile 

SuCCineUa oblonga (Drapamaud, 1801) Mudderravsneg! Limax maXImus L., 1758 Boakjø!snlle 

Cochlicopa lubrica (O.F. Muller, 1174) Bred agalsnegl Malacolimax lenellus (O.F MOller, 1174) Gul kjølsnile 

Cochlicopa lubneeila (Porro, 1638) Smal agatsnegl Doroceras agreste (L., 1758) AkerkJOlsnile 

Coctllicopa repentma Hudec, 1960 Middels agatsnegl Deroceras taeve (O.F. Mt;!ler, 1774) Brun kj e lsn~e 

Acanlhinula aculeata (O.F . MUller, 1174) Piggsnegl Deroceras retlOJlatum (O.F. MOUer, 1774) Nettkplsnlle 

Val10nta costa la (O.F. Muller, 1174) R1bbealabaslsneg! Anon at8f (L .• 1758) Svart skogsnile 

Vallonaa excsnltlca Ster1t.i, 1892 Eksenlnsk alabaslsneg! Anon circumscriptus JohnsIon, 1828 Grånanket skogsnile 

Vafionia pulct"lella (O F Muller. 1774) Senlnsk alabastsnegl Alien dislinclus Mabille. 1868 GulsåJel skoQSl1Ile 

Zoogenetes harpa (Say, 1824) Blåbærsnegl Anon fascIalos (Nilsson, '823) Guiftanket skogsnile 

Pupilla muSCONm (L., 1758) Puppesnegl Anon fuscus (O.F MOller, 1174) Gulbrun skogsn,le 

Columella aspera Walden, 1966 Lyngsey1esoegl Anon lusltartlcus Mabille, 1868 Ibenaskogsl1lle 

Columella e<lenlula (Drapamauo, 1805) Levsoytesllegl Anon SIlvalIcus Lohmandef, 1937 H.,.,tflanket skogsnite 

Vertigo alpeSlns Alder, 1838 Bergkn0usnegl FNtiCicola fruhcum (O F. MOlter, 1174) Busksnegl 

Ver!lgcl anQI.ISlior Jetfre)1i, 1830 Smal knot1snegl Euomphaha Sin geila (Drapamaud, 1801) HVlI~ndsnegl 

Vertlgo anlivenlgo (Drapamaud, 180t) Merl<. knettsnegl Tnch,a hisplda (L, 1758) Harsnegl 

Vertlgo geyeri Lindholm, 1925 Rikm~nettsnegl Alianta artlustorum (L., 1758) Krat1snegl 

Vert/go pusilla O.F MOller, 1774 Levknottsnegl Cepaea hortenSis (O F Mtiller, 1174) Hagesnegl 

Verugo pygmaea jDrapamaud, 18(1) Engkneltsnegl Hello gooa laPiCida (L., 1758) Bergsnegl 

Vertlgo ronneby9nslS jWesteriund. 1871 ) Skogknøusoegl Helll( pomatia L. , 1758 Vinbergsnegl 

Vertigo substnata jJeffreys, 1833) Ribl)ekn0ltsnegl Lumbricidae Meitemark 

Merdigera obscura (O.F. Multer, 1774) Pyntesnegl Eiseniella tetraedra (Savigny, 1826) Bekkemellemar1t. 

Balea perversa (L., 1768) Tamkøllesnegl Aporrectodea rosea (Savigny, 1826) Rosa meitemark 

Ctausilia bidenlala (SIrOm, 1765) Vanlig kellesnegl Aporrectodea caliginosa (Savigny, 1826) Grå mellemar1t. 

Cochlodina tamll"lilta (Montagu, 1803) Glan køllesnegl Aporrectodea longa (Ude, 1885) Lang meitemark 

Macrogaslra pllcalula (Draparnaud, 1801) Litet\ ribbeke!lesnegl Octolasion Iyrtaeum (Savigny. 1826) "HVIt meitemarl<." 

Macrogaslra venll'icosa (Orapamaud. 18(1) Slor l'ibbekøllesnegl Elsenia felm (Savigny, 1826) Agnmeilemarl<. 

Punclum pygmaeum (Drapamaud. 1801) Pygmediskossneg! DenØrObilerta octaedra (Savigny, 1826) Mosemellemarl<. 

OISCUS rolundalus (O F. Muller, 1174) Flekkdiskossnegl Dendrodrilus rubidus (Savigny, 1826) Stubbemeilemarl<. 

Discus ruderalus (Forussac, 1821) Brundiskossnegl Lumbricus Nbellus Hoffmeisler, 1843 Skogmellemark. 

Vilrea conlracta (INesIerlund. 1871) Lilen krystallsnegl Lumbricus terrestns L., 1758 Slor meltemalil 

Vitrea crystaliina (O F. Muller, 1774) Slor krystallsnegl 
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4 Spesielle lokaliteter 

4.1 Kjente funnsteder 

Det er få lokaliteter i Østfold som er spesielt undersøkt for de småkrypgruppene som omtales i 
denne rapporten, og vi vet derfor ikke hvor de beste stedene befinner seg. Av de få lokalitetene 
som er undersøkt, kan følgende trekkes frem (men det er ingen grunn til å tro at disse faktisk er 
bedre enn en lang rekke andre steder i fylket) : 

Remmendalen, Halden 
Rødlistearten vintertusenbein Craspedosoma rawlinsii (NT) er funnet her, sammen med en lang 
rekke andre småkryparter. Alle individene av den nye mosskorpionarten for Norge ble i 1999 sendt 
til Sverige for kontrollbestemmelse, men personen de ble sendt til har siden vist seg umulig å 
komme i kontakt med. Det er derfor svært ønskelig at det settes ut nye fallfeller i det samme 
området i Remmendalen ("sørvest for bekken"), for om mulig å skaffe nye eksemplarer avarten. 
Røds Bruk, Fredrikstad 
Rødlistearten ribbeskrukketroll Haplophfhalmus mengii (NT) er funnet her, sammen med en lang 
rekke andre småkryparter. Her er det også potensial for mange flere arter, også arter som vi l være 
nye både for Østfold og Norge, ettersom det her kan finnes en fauna knyttet til ballastimport i 
tidligere tider. 

4.2 Potensielt interessante lokaliteter 

Dyrene som omtales i denne rapporten kan ha svært ulike krav til levested, og man er nødt til å lete 
i mange ulike habitater for å kunne treffe på dem alle sammen. Arter som ennå ikke er påvist i 
Østfold vil kunne ha atter andre krav til levested, og man er nødt til å lete i helt nye habitater for å 
finne dem. Med andre ord er det viktig å lete i så mange ulike habitater som mulig. For å finne et 
høyt antall arter innenfor et lite område, er det imidlertid noen habitattyper som peker seg ut. Edel
løvskoger med mye død ved, særlig på kalkrik grunn, og særlig hvis det er en viss variasjon i 
skygge- og soleksponeringsforhold, vil generelt huse mange arter. Flere avartene på listene er mer 
eller mindre begunstiget av menneskelig aktivitet, og man vil også generelt finne et stort antall arter 
i menneskepåvirkete systemer, som veikanter, gjengroende hager med nedfalne grener og løv, 
skrotemark og i mer uflidde deler av parker. Listen herunder er på ingen måte ment å være 
utfyllende: 

Jeløy, Moss 
Det er gjort innsamlinger flere steder på Jeløy (bl.a. Hviltingbukta, Rossnes og ved Bjørnåsen), og 
flere av stedene er det funnet et stort antall småkryparter. Det finnes sikkert mange flere gode 
lokaliteter på Jeløy. 
øyer i Oslofjorden 
Det har (sannsynligvis) vært gjort svært få innsamlinger fra øyene i Oslofjorden (Eldøya, Sletter
øyene, Rauer, Missingene, Søster-øyene), og her vil man ganske sikkert finne nye arter for Østfold, 
kanskje også for Norge. 
Hvaler kommune 
På Hvalerøyene finnes mange spennende biotoper, og her er muligheter for å finne noen nye arter 
for Norge, bl.a. arter som går langt mot nordvest i Sverige, men som ennå ikke er tatt på vår side av 
grensen. Flere gamle funn av rødlistede landsnegler er gjort på Hvaler, og både de kjente og nye 
potensielle lokaliteter bør undersøkes. 
Grensetraktene mot Sverige 
Generelt kan det være interessant å samle småkryp nær opp mot grensen til Sverige, for om mulig 
å påvise nye arter for Norge. Arter som er kjent fra Sverige, og som har relativt gode bestander der, 
vil det være lettest å påvise første gang i områder som ligger nær det kjente utbredelsesområdet. 
Når man så har identifisert naturtypen og biotopene som dyrene trives i, vil det være lettere å 
påvise dem også andre steder i Østfold. 
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Sammendrag 
Gaupesteinmarka ligger ca 5 km rett øst for Ski sentrum. Området har tidligere vært 
registrert i forbindelse med inventering av verneverdig barskog på 1980-tallet, og nylig i 
forbindelse med naturtyperegistrering i Ski og Enebakk kommune i 2005 o~ 2006. I t illegg 
har lokalt interesserte og andre samlet informasjon om artsmangfold i omradet. 

Området utgjøres av skrinne fururygger med fattig lavfuruskog og røsslyng
blokkebærskog . Disse ryggene strekker seg i nordvest-sydøstretning, og er 
gjennomskåret av flere markerte sprekkedaler, ofte med mindre bekker, med retning 
nordøst-sydvestretning. I sprekkedalene er det rikere vegetasjon, med blåbær- og 
lågurtgranskog, og i enkelte fuktige drog svartorsumpskog. Høydegradienten strekker seg 
fra ca. 130 til 300 meter over havet. Det finnes flere myrer innenfor 
undersøkelsesområdet. En del er allerede grøftet, mens enkelte store myrer er fortsatt 
intakte. Store deler av området er hogstklasse 5, men mangler strukturer som er typisk 
for naturskogen . 

Jevnt over er det spredt med død ved. I furuskogen er det svært lite læger, men noe 
innslag av gadd. Og selv om furuskogen kan være gammel, er det lite innslag av gamle 
trær. Grove furuer ble ikke påvist. I granskogen er det en del død ved spredt, men 
hovedsakelig av yngre og midlere nedbrytningsstadier, men sterkt nedbrutte stokker 
finnes. Store deler av granskogen er i aldersfase og dårlig sjiktet. Mindre arealer er i 
oppløsningsfase med konsentrasjoner aven del død ved. Det er mulig å finne morkne 
stubber etter tidligere plukk- og tynningshogster over det meste av arealet, og 
kontinuiteten virker brutt. Heller ikke i granskogen er det mange gamle eller særlig grove 
trær. Et unntak er gaupesteingrana på > 1 meter i brysthøydediameter (figur 16). Dette 
treet viser noe av potensialet i området. Deler av området er inngrepsfritt. 12 
kjerneområder, hvorav 8 er gammel granskog, 2 er bekkekløft og 1 intakt lavlandsmyr er 
avgrenset og dokumentert. Tre av disse er svært viktige. 

Totalt 25 rødlistede arter er kjent fra området : EN (4), VU (9), NT (12). Det ble funnet 11 
rødlistede arter av vedboende sopp, hvorav to sterkt truet (urskogskjuke og Oligoporus 
hydnoidea) og to sårbare, tre rødlistede lavarter, en rødlistet mose (VU) og flere 
signalarter for artsrike, eldre naturskoger. Det er imidlertid langt mellom de enkelte 
forekomstene, og få funn av hver art. Dette kan fortelle om et historisk brudd i 
skogkontinuiteten. Flere avartene er imidlertid svært sjeldne for Follo-regionen, og 
signaliserer at området trolig er nærmere naturskogstiIstand enn det aller meste innenfor 
samme region. Lungeneversamfunnet er dårlig utviklet, med bare få påviste arter, til tross 
for godt innslag av grove osper. Det er registrert flere rødlistede fuglearter, for eksempel 
de sårbare (VU) artene hønsehauk, nattravn, dvergspett, lerkefalk og konglebit, samt 
gaupe (VU), som antas å ha leveområde i Gaupesteinmarka. 

Viktige vernekriterier som trekker opp er størrelse (ca. 12300 daa), urørthet, med store 
arealer med gammelskog, og inngrepsfrie områder, samt et høyt potensial for 
restau rering av området mot en naturskogstiistand. Et forholdsvis rikt artsmangfold er av 
stor betydning. Mangler ved dagens skogvern som området dekker er særlig 
"gjenværende, forholdsvis intakte forekomster av lavereliggende skog i boreonemoral 
sone", samt "gjenværende større forekomster av gammel skog med preg av skog under 
overveiende naturlig dynamikk". 

Samlet sett vurdert som et regionalt verneverdig barskogsområde (**). 
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- Kartlegg ing av naturverdier i Gaupesteinmarka -

1. Innledning 

1.1. Oppdragsbeskrivelse 
Pll oppdrag fra Naturvernforbundet i Ski, ved Stein Kristian Martinsen, fikk stiftelsen Siste 
Sjanse (nll BioFokus) i oppgave 11 gjennomføre naturfaglige registreringer i skogomrlldet 
kalt Gaupesteinmarka i kommunene Ski og Enebakk i Akershus og Hobøl i Østfold. Pll 
grunnlag av disse og tidligere gjennomførte registreringer, skulle omrlldets samlede 
naturverdier vurderes. Registreringer og vurderinger av naturverdier ble gjennomført etter 
mal fra Direktoratet for naturforvaltning. 

1.2. Utvelgelse 
Pll oppdrag fra Naturvernforbundet i Ski ble Siste Sjanse bedt om 11 oppsummere tidligere 
registreringer samt supplere med nye, med tanke pll vern. Kjernen i dagens 
undersøkelsesomrllde utgjøres av det tidligere reservatforslaget Gaupesteinllsen (Korsmo 
og Svalastog 1993). Med utgangspunkt i nyere registreringer foretatt av BioFokus, samt 
tips fra Stein Kristian Martinsen, er undersøkelsesomrlldet utvidet til 11 omfatte deler 
utenfor det tidligere reservatforslaget, dvs. større deler av Rustadelva mot nord, et 
gammelskogsomrllde vest for Gjørjetjern, samt omrlldet sør og øst for Gaupesteinhytta, 
inkludert Mjærskogskollen (se vedlagt kart). Det totale arealet for dette omrlldet er 12314 
daa. 

1.3. Naturforhold 

1.3.1 Beliggenhet 
Lokaliteten ligger ca. 5 km rett øst for Ski sentrum. Omrlldet er ca. 4 kilometer langt, og 
ligger i grenseomrlldet mellom kommunene Ski, Enebakk og Hobøl. Undersøkelses
omrlldet utgjør en kjerne av stort sett sammenhengende gammelskog i et skoglandskap 
bergrenset av landbruksomrllder i Ski kommune i øst, Riksvei 154 i nord, Riksvei 120 i øst 
og Tomterveien i sør. 

1.3.2. Topografi 
Landskapet er preget av slake llsrygger med langsgllende dalsenkninger og markerte, 
bratte tversgllende sprekkedaler med nordlig dreneringsretning. I de lavereliggende 
delen de ligger forholdsvis store myromrlIder, hvorav noen av de største er intakte mens 
andre er grøftet. Det er stor variasjon topografisk, fra slake furukollene til sprekkedaler 
med stup pll opp mot ti meter, enkelte steder med overheng. Den totale høydeforskjellen 
er begrenset, fra 130 m.o.h. i nordenden av Rustadelva til Mjærskaukollen pll 300 m.o.h. 

1.3.3. Berggrunn 
Berggrunnen bestllr av gneiser av ulik sammensetning og opprinnelse, amfibolitt, 
migmatitt, øyegneis og øyegranitt (Sigmond et al. 1984, Norges geologiske undersøkelse 
2001a). Fastmarka langs llsryggene er for det meste grunnlendt og karrig. I dalsider og 
forsenkninger er det stedvis avsatt en del jordmasser (Norges geologiske undersøkelse 
2001b). 

- BioFokus-rapport 2007-4, side 5 



- Kartlegg ing av naturverdier i Gaupesteinmarka -

1.3.4. Feltarbeid 
Feltarbeid er utført i forbindelse med ulike prosjekter, og til ulike årstider. I forbindelse 
med inventering av verneverdig barskog i Østfold ble lokaliteten inventert 19.10.84 og 
03.06.89 av Harald Korsmo og Dag Svalastog (Korsmo og Svalastog 1993). I forbindelse 
med nøkkelbiotopregistreringer i Ski kommune foretok Gry Alfredsen og Hans Alvim 
feltbefaringer 11.07.96 og 12.07.96 (Alfredsen og Alvim 1996), og i forbindelse med 
miljøregistrering i skog, foretok Jon Tellef Klepsland feltbefaringer 28.07.05 og 10.08.05 i 
Ski kommune, og 06.06.06 i Enebakk kommune. I tillegg har Tom Hellik Hofton vært i 
området ved Rustadelva og Gaupesteinåsen 17.04.02, 15.05.02 og 17.07.02. Stein 
Kristian Martinsen og Arne Hågensen har ved flere anledninger vært i området og 
registrert vilt og vedboende sopp. En ny befaring for å vurdere de samlede naturverdiene i 
forbindelse med undersøkelse med tanke på vern på oppdrag fra naturvernforbundet i Ski 
kommune ble foretatt av Øystein Røsok 30.10.06, 02.11.06 og 06.11.06. Under 
feltarbeidet høsten 2006 ble det vektlagt registrering av lav og ved boende sopp, og 
vurdering av kontinuitet i død ved, særlig i deler av området som ligger i Hobøl kommune 
der vi ikke har gode opplysninger om naturtyperegistreringer og registreringer av 
vedboende sopp. Kjerneområder i Ski og Enebakk kommune som allerede var beskrevet, 
ble ikke gått opp igjen. Befaringer ved ulike årstider har gjort det mulig å fange opp arter 
som har vært utviklet eller aktive ved ulike tider på året. 02 .11.06 var marka dekket av 
snø, noe som gjorde bestemmelse av vegetasjonstyper vanskelig. Jordboende sopp er 
dårlig kartlagt i området, og selv om det meste av arealet trolig ikke har særlig mye å by 
på mht. denne artsgruppen er det også mindre partier som har potensial for en rik 
jordsopp-funga (noe bl.a. funn av gallestorpigg indikerer). 

Figur 1: Gaupesteinen. Foto: Terje Blindheim. 
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2. Material og metode 

2.1. Nafurtyper 
For en gjennomgang av anbefalt metodikk for kartlegging og verdisetting av naturtyper 
viser vi til kapitlene 1-4 og 6 i DN-h§ndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2006). Vi 
gir her en summarisk gjennomgang av sentrale punkter ved metoden. 

Verdisetting 

Alle prioriterte naturtypelokaliteter er viktige for biologisk mangfold, enten p§ lokalt, 
regionalt, eller nasjonalt niv§. Sammen utgjør lokalitetene en viktig del av nettverket av 
omr§der som skal være bærebjelken for bevaring av biologisk mangfold. 

Rangeringen/verdisettingen av lokaliteter med viktige naturtyper bør basere seg p§ flere 
kriterier. I lista under er de viktigste kriteriene som er brukt gjengitt. Lista bygger p§ DN
h§ndbok 13, kap 6.2. og egne momenter (Løvdal et al. 2002). 

• Størrelse og velutviklethet 

• Arrondering 

• Grad av tekniske inngrep 

• Forekomst av rødlistearter 

• Kontinuitetspreg 

• Artsrike utforminger 

• Utforminger med viktig biologisk funksjon 

• Utforminger i sterk tilbakegang (lokalt, regionalt, nasjonalt) 

• Sjeldne utforminger (nasjonalt og regionalt). 

Kriteriene størrelse, grad av tekniske inngrep, forekomst av rødlistearter, artsrike 
utforminger og utforminger i sterk tilbakegang, er objektive og lette § vurdere. Kriteriene 
velutviklethet og arrondering forutsetter større grad av skjønn, samt lokalkjennskap til 
kommunen. Kriteriene kontinuitetspreg og sjeldne utforminger (nasjonalt og regionalt) er 
en blanding av objektive og skjønnsbaserte. 

Det er fire komponenter ("delverdier") som skal avgjøre den endelige verdien til en 
lokalitet; Naturtypeverdi, status til eventuelle funn av rødlistearter, høyeste viltvekt og 
data fra ferskvann (se figur 1). Alle temaene skal verdisettes til A (svært viktig), B (viktig) 
eller C (lokalt viktige), og den endelig naturtypeverdien er en syntese av verdiene for alle 
delene. "Reglene" for verdisetting sier at høyeste oppn§dde verdi skal gjelde for 
lokaliteten . Eksempel: Dersom et av temaene f§r verdi A, skal naturtypen vurderes som 
en svært viktig lokalitet, selv om andre temaer kun n§r opp i B eller C verdi. Kommer man 
ut med B eller C verdi for alle temaene som er representert p§ lokaliteten, vil verdien bli 
hhv. B og C. DN-h§ndbok 13 legger opp til et rigid system for verdisetting der artsfunn i 
rødlistekategori direkte truet (E), s§rbar (V) eller sjelden (R) automatisk gir lokaliteten 
verdi A. En ny og oppdatert norsk rødliste ble utgitt i 2006 (K§I§s et al. 2006). Her er 
artene for første gang vurdert etter vitenskapelige kriterier utviklet i regi av Den 
internasjonale naturvernorganisasjonen (lUCN). Truethetskategoriene er forskjellige fra 
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den nasjonale rødlista fra 1999 (Direktoratet for naturforvaltning 1999b) som DN-h§ndbok 
13 henviser til, og det er derfor knyttet usikkerhet til om funn av rødlistearter i høye 
truethetskategorier automatisk skal gi naturtypen verdi A. I tillegg til hovedretningslinjene 
i h§ndboka, bruker BioFokus et kvalifisert faglig skjønn for § verdisette naturtypene . 

Kriteriene for § gi lokaliteter verdiene A (svært viktig) og B (viktig) er gitt i DN-h§ndbok 
13-2006, sammen med en faktabeskrivelse og kriterier for utvelgelse og verdisetting. 
Lokalt viktige omrflder (verdi C), er ikke beskrevet i h§ndboka. Et brev fra DN til 
fylkesmennene beskriver kriterier for § gi lokaliteter C-verdi (Direktoratet for 
Naturforvaltning 1999a). 

11. Njaturtyper 

2. Rødliste
arter 

1_ IA1,Bl ' C1 1 

-IA2, B2, c2 1 

LI_3._V_il_t __ .JI -'A3' B3,C31 

14. Ferskvann 1- 'A4' B4, C41 

Figur ;!: Verdisetting av 
biologisk mangfold etter ON
håndbok 13: 
Naturtypekartleggingen skal 
i prinsippet gi oversikt over 
viktige naturtyper (l ) og 
rødliste·arter (2). Vilt-data 
(3) og ferskvann (4) som 
overlapper med naturtyper. 
bør I tillegg innvirke på 
verdien til naturtypen. 
Dalaene fra disse fi re 
temaene bør syes sammen 
slik at det for hver lokalitet 
blir mulig å verdisette på 
basis av all tilgjengelig kun
nSkap om biologiskeverdier, 

I dette prosjektet er lokalitetenes verdi vurdert ut fra naturtypens kvaliteter, samt 
verdijrødlistestatus for registrerte arter av karplanter, sopp, moser og lav som kan 
knyttes til den enkelte lokalitet. Verdien for vilt er ikke vurdert for det enkelte polygon . 

2.2. Registrering av verneverdier 
De naturfaglige registreringene er utført etter mal fra Direktoratet for naturforvaltning 
(Direktoratet for naturforvaltning 2004). DNs mal fra 2004 beskriver metoden gjennom 
følgende punkter: M§lsetninger, krav til registrant, rapportmal og verdikriterier (med 
kriterier for bruk av verdiskalaen). For gjennomgang av metoden henvises til (Gaarder et 
al. 2006) . 

Fordi det er svært tidkrevende § skaffe seg detaljert oversikt over hele arealet er det gjort 
avveininger mellom effektiv dekning av størst mulig arealer og detaljert søk etter særlig 
verdifulle miljøer og elementer. Ettersom b§de Ski og Enebakk nylig er reg istrert for 
naturtyper etter metodikk beskrevet i kapittel 2.1., ble det lagt mindre innsats i feltarbeid 
i deler av omr§det som ligger innenfor disse kommunene, og noe mer innsats innenfor 
areal som ligger i Hobøl kommune. Registreringsinnsatsen har vært særlig høy i 
kjerneomr§dene, mens partier med forholdsvis homogen natur og lav tetthet av 
nøkkelelementer er blitt mindre intensivt kartlagt . Kjerneomr§dene 8, 9 og 10 er derfor 
ikke nødvendigvis godt avgrenset. 
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Artsregistreringer 

Registrering avarter er et av mange kriterier som benyttes for il vurdere naturverdi. Men 
siden artsregistreringer er tid- og ressurskrevende, har registreringene vært konsentrert 
til millrettet søk etter signal- og rødlistearter karakteristiske for særlig verdifulle 
skogsmiljøer. Dette kan være arter som er knyttet til en spesiell skogtilstand, gjerne lite 
pilvirkede skogsmiljøer, eller arter som karakteriserer rike voksestedbetingelser. Det er 
tilstrebet il opp nil bredde i artsregistreringene, dvs. bred inndekning av artsgrupper og 
Økologiske grupper. Registreringene gjennomført i forbindelse med denne rapportens 
feltarbeid, er særlig konsentrert om epifyttiske lav og ved boende sopp. Interessante arter 
er listet i en artstabell (tabell 2) som angir hvilke kjerneomrilder arten er funnet i. Med 
"interessante arter" forstilr vi arter som stilr pil den norske rødlisten (KilliIs et al. 2006), 
som anvendes som signalarter i Norden (Nitare 2000), eller som har generelt fil funn i 
Norge. Med signalarter forstilr vi arter som indikerer miljøer med høye naturverdier. Nyere 
funn av rød listede sopp og laver koordinatfestet nøyaktig ved hjelp av GPS. For fugl og 
pattedyr er de fleste opplysningene kommet fra Stein Kristian Martinsen. Kartfestingen av 
disse bevegelige artene er naturlig nok mindre nøyaktig, men forsøkt angitt til navngitte 
omrilder i landskapet, og til dato, evt. ilrsta ll. De fleste interessante funnene av særl ig 
interessante sopp og laver innsamlet, og er, eller vil bli sendt inn til Botanisk Museum, 
Universitetet i Oslo. Forekomst av lav og ved boende sopp er angitt som antall trær, læger 
eller bergvegger arten forekommer pil. Avsnittet "Artsmangfold" i omrildebeskrivelsen 
gjør rede for omrildets antatte betydning for bevaring av artsmangfold. Vurderingene 
gjøres pil bakgrunn av de konkrete artsregistreringene som foreligger, samt forekomst av 
miljøforhold som tilsier stor verdi for artsmangfold. 

Tabell 1: Ulike kriterier for vurdering av naturverdi, inkludert samlet verdi, og 
spesifikasjon av nivilene for verd isetting. Generelt angis verdinivilene slik: -/0 kriteriet er 
omtrent fraværende/uten betydning, * kriteriet i liten grad tilfredsstilles/er dilrlig 
utviklet/av liten verdi, ** kriteriet oppfylles i middels grad/er godt utviklet/av middels 
verdi, *** kriteriet oppfylles godt/er meget godt utviklet/av stor verdi. I totalvurderingen 
kan ogsil angis **** for omrilder med helt spesiell naturverdi. 

U rørth et/ pilv irkn ing 

* en del pilvirket i form av tekniske inngrep som veger og bygninger, grøfting, 
hogstflater/plantefelt etc. 

** tydelige spor etter plukkhogst, men og sil partier med beskjeden pilvirkning -
noen nye og/eller tekniske inngrep, fil veger og bygninger. 

*** større partier med lav pilvirkningsgrad/urskogspreg, fil nye og /eller tekniskE 
inngrep, fil eller ingen veger og bygninger. 

Størrelse 

* skogkledd areal under 1 km2 

** skogkledd areal mellom 1 km 2 og 5 km 2 

*** skogkledd areal over 5 km2 

Variasjon 

* liten Økologisk variasjon, fil vegetasjonstyper, ganske ensartet topografi og 
naturforhold (nord-sør, øst-vest. 
bergarter), fil vegetasjonstyper 

flatt-kupert, ulike helningsgrader, ulikE 

** en del økologisk variasjon, flere vegetasjonstyper, noe topografisk variasjon 

*** stor økologisk variasjon, mange vegetasjonstyper, stor topografisk variasjon 
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Arrondering 

* mindre god (dårlig arrondering, oppskåret område på grunn av inngrep) 

** middels god arrondering 

*** god arrondering (veldefinerte landskapsrom, hele nedbørsfelt, lisider (evt. lange 
høydegradienter) etc.) 

Artsmangfold 

* få eller stort sett svake signal- og rødlistearter 

** en del signal - og rødlistearter, få spesielt kravfulle; rødlistearter fins, men stort 
sett i kategori De/DM 

*** mange signa l- og rød listea rter; kravfulle arter, økologiske grupper i flere 
rød liste kategorier 

Rikhet 

* sparsomt innslag av rike vegetasjonstyper 

** en del innslag av rike vegetasjonstyper 

*** stort innslag av ri ke vegetasjonstyper 

Gamle trær - kriterier for henholdsvis bartrær, løvtrær og edelløvtrær 

* få gamle trær 

** en del gamle trær 

*** mange gamle trær 

Død ved - mengde 

* lite død ved 

** en del død ved i partier 

*** mye død ved i større partier 

Død ved - kontinuitet 

* lav kontinuitet 

** større partier med middels kontinuitet 

*** store partier med høy kontinuitet 

Treslagsfordeling 

* et treslag dominerer 

** et eller to treslag dominerer, men det er også innslag av flere treslag 

*** mange treslag er godt representert 

Samlet verdi 
- området er uten spesiell naturverdi 

* området er lokalt verdifullt 

** området er regionalt verdifullt 

*** området er nasjonalt verdifullt 

**** området er nasjonalt verdifullt og svært viktig 
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Avgrensning og arrondering 

Avgrensning av området er gjort på rent naturfa~llg grunnlag, med mål om å fange opp 
mest mulig naturskog, verdifulle kjerneomrader, økologisk variasJon, helhetlige 
landskapsrom og god arrondering. Samtidig er det etterstrebet å minimere nyere tids 
inngrep i form av veier, hogstflater, ungskog og bygninger. 

Kjerneom råder 

Kjerneområdene er snevert avgrenset rundt den biologisk mest verdifulle skogen. I Ski og 
Enebakk er disse avgrensningene identiske med avgrensninger av naturtyper registrert i 
2005 og 2006, mens de i Hobøl ble avgrenset i dette prosjektet. Det vil være naturlig å 
supplere denne rapporten med data fra MiS registreringer i Hobøl. Vi mottok 
kartleggingsdata fra Hobøl så sent at vi ikke fikk nyttiggjort oss disse i dette prosjektet. 

Verdisetting 

Verdikriteriene har som overordnet målsetting å fange opp spekteret av egenskaper som 
danner grunnlag for vurdering av områdets naturverdi, herunder både naturbetingete 
forhold og egenskaper tilknyttet skogstruktur, påvirkning og urørthet. Stor vekt er lagt på 
strukturelle egenskaper, der en viktig del av verdivurderingen baseres på forekomst og 
variasjon av nøkkelelementer, strukturer og egenskaper av stor betydning for biologisk 
mangfold (se for eksempel (Løvdal et al. 2002)). Verdisettingen av området bygger på en 
totalvurdering der en rekke ulike kriterier er vektlagt (se tabell 1). I forhold til DNs mal 
har vi lagt til kriterier for "gamle bartrær", "gamle løvtrær" og "gamle edelløvtrær". For en 
generell diskusjon av enkelte verdikriterier henvises til (Gaarder et al. 2006). For alle 
kriteriene er DNs anbefalte verdiskala benyttet. 

Mangeloppfyllelse 

Det er vurdert hvilke mangler ved dagens vern området oppfyller, slik disse manglene er 
identifisert i evalueringen av skogvernet ved (Framstad et al. 2002, Framstad et al. 2003). 

- BioFokus-rapport 2007-4, side 11 



- Kartlegging av naturverdier i Gaupesteinmarka -

3. Resultater 

3.1. Lokalitetsdata 
Fylke: Akershus og Østfold 

Kommune: Ski, Enebakk og Hobøl 

Kartblad: M 711: 1914 nr 
UTM ø: 611961 Nord: 6620239 

H.o.h: 130-300 moh. 

Inventør: Øystein Røsok 

Dato feltregistrering:30/10, 02/11 og 06/11/2006 

Areal: 12314 daa 

Vegetasjonssone: Boreonemoral Vegetasjonsseksjon: Svakt oseanisk seksjon (01) 

3.2. Avgrensing, størrelse 
Kjernen i dagens undersøkelsesomdlde utgjøres av det tidligere reservatforslaget, slik 
dette var avgrenset (Korsmo og Svalastog 1993). Denne kjernen ble valgt ut i stor grad 
på grunnlag av et større landskap med intakt barskog, samt på grunnlag av god 
arrondering. I tillegg til det tidligere reservatforslaget er undersøkelsesområdet utvidet for 
å inkludere naturtypelokaliteter som er identifisert i forbindelse med naturtype
registreringer i Ski kommune, samt enkelte områder som er mottatt som tips fra 
Naturvernforbundet i Ski ved Stein Kristian Martinsen. Dette gjelder større deler av 
Rustadelva, et gammelskogsområde vest for Gjørjetjern, samt området sør og øst for 
Gaupesteinhytta i Hobøl kommune. Mens flere av disse er blitt oppsøkt i felt i forbindelse 
med naturtyperegistreringer og dette prosjektet, er Mjærskaukollen ikke oppsøkt av 
BioFokus / Siste Sjanse. Ettersom det ikke var budsjett til å vurdere grenser for et mulig 
verneområde i detalj, har grensene for undersøkelsesområdet i stor grad vært basert på 
kjennskap til disse viktige naturtyper i skog samt nevnte tips. De aller største delene av 
det tidligere reservatforslaget er fortsatt gammelskog, hogstklasse 5, og bare enkelte 
områder med yngre skog var inkludert for å sikre god arrondering av lokaliteten. 
Utvidelsene i forhold til reservatforslaget er i noe større grad øyer av gammelskog omgitt 
av yngre skog. 

3.3. Vegetasjon 
Vegetasjonen for Gaupesteinåsen er beskrevet tidligere (Korsmo og Svalastog 1993), og 
er i hovedtrekk som følgende: Toppene av kollene har lavfuruskog med blåbærgranskog i 
forsenkningene og bærlyngbarblandingsskog mellom kollene og forsenkningene. Mens det 
i nordvendte hellinger finnes røsslyngblokkebærskog, er det innslag av lågurtgranskog i 
sørvendte skråninger, og småbregneskog i enkelte dypere daldråg. I daldråg, og langs 
bekker finnes også innslag av gransumpskog og noe svartorsumpskog. Omkring de største 
myrene, samt på myrer på høydedrag finnes furumyrskog. I blåbærskogen er det mye 
smyle. Nikkevintergrønn er også vanlig. I tettere partier med mindre lystilgang er 
husmoser og sigdmoser dominerende. Langs dypere og fuktigere daldråg er det innslag av 
en del hengeving og fugletelg, og lokalt ogs1\ skogburkne og kranskonvall. I 
lågurtgranskogen inngår blåveis, vårerteknapp, svarterteknapp, kantkonvall, liljekonvall, 
olavsstake, krossved og fagerklokke i de rikere partiene, som for eksempel ved 
Gaupesteinåsen. Blant de mer konstante artene i denne vegetasjonstypen er 
markjordbær, hengeaks, engmarimjelle og fingerstarr. I fattigere utformingene av 
lågurtskog forekommer fingerstarr og ormetelg der blåbær er dominerende. En del osp 
samt vanlig bjørk forekommer både i lågurtskogen og i andre vegetasjonstyper i området. 
Skogrørkvein finnes på steder med frisk fuktighet. Hassel forekommer sjeldent og lokalt. 
Nær Gaupestein finnes en gruppe på 8-10 lindetrær fra 20 - 40 cm i dbh 
(brysthøydediameter). Trollhegg finnes fuktige partier mot furumyrskog og 
gransumpskog. Svartor forekommer i gransumpskog og langs Rustadelva. 
Gransumpskogen har mye innslag av molte og trådsiv, men i rikere utforminger 
forekommer myrhatt, myrfiol, mjølkerot og svartvier. Et åpent ombrotroft myrkompleks 
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som består særlig av mjukmatte og løsbunnmyr inngår i lokaliteten . Soligene myrer 
forekommer også spredt. 

Figur 4: Typisk skrinn furuskog som dominerer ryggene i området. Det er lite død ved i 
denne skogen, og den er ikke preget av høy alder. Foto : Øystein Røsok. 

3.4. Skogstruktur, påvirkning 
Store deler av undersøkelsesområdet består av sammenhengende eldre barskog med lite 
areal med ungskog og snauflater som splitter opp gammelskogslandskapet. Særlig gjelder 
dette det aller meste av det tidligere reservatforslaget som har mye intakt gammelskog 
(H.kl. 5). Ved å inkludere kjerneområder sør for det opprinnelige reservatforslaget 
inkluderes imidlertid en skogsbilvei med ferske hogstflater inntil veien. Skogstruktur og 
påvirkning er også beskrevet tidligere (Korsmo og Svalastog 1993). Lavfuruskogen på 
åsryggene har trehøyder på 10- 15 meter, og er den mest kortvokste i området. 
Lavfuruskogen og til dels røsslyngblokkebærskogen har en glissen bledningsfase. I følge 
Korsmo og Svalastog (1993) er de eldste trærne vel 300 år. Alderen på de dominerende 
trærne antas av BioFokus imidlertid å være langt lavere, ettersom grove dimensjoner 
(over 40 cm dbh) eller trær med "gammelt" utseende ser ut til å mangle i stor grad. Gadd 
og læger er sjeldent i furuskogen, og stedvis fraværende . De fattigste furuskog ene har 
noe innslag av gadd og tyritopp. Enkelte bestand ved Høgbråten og nordvest for 
Gaupesteinhytta bærer preg aven viss alder, og har godt innslag av furugadd og enkelte 
læger av små dimensjoner, dvs. opp til 20-25 cm i brysthøydediameter. 
Røsslyngblokkebærfuruskogen og bærlyngbarblandingsskogen har til dels et flersji ktet 
preg ved at undertrykt gran og småbjørk utgjør busksjikt og mellomsjikt. Andre steder har 
barblandingsskogen et åpent preg, der gran og furu danner tresjiktet med innslag av 
gamle, men ikke særlig grove bjørker og osper. Granskogen langs de friskeste drogene 
har trehøyder opp mot 22-23 meter, og forekommer stedvis i tette, kompakte bestand. 
Mye av denne skogen er dårlig sjiktet. Det mest e av granskogen preges av sen 
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optimalfase. Her er det relativt lite død ved, gjerne av små dimensjoner og trolig som 
resultat av selvtynning. Også i granskogen er det lite innslag av særlig grove og biologisk 
gamle trær, men stedvis finnes skog i oppløsningsfase, der en del trær har falt overende, 
mens andre står som gadd. Selv om det finnes en del morkne stokker, er det yngre 
nedbrytningsstadier av død ved som dominerer, og det virker som at skogen ikke har 
vært biologisk gammel i lang tid. Det er ikke kontinuitet i død ved. på Gaupestein finnes ei 
kjempegran, Gaupesteingrana med brysthøydediameter på mer enn en meter (figur 16). 
Dette er et solid unntak fra resten av skogen i området, der graner på 40 cm i 
brl/stlhø\/dE!diameter må h"~,,,m,'~ ..... ..:..,;.,..;.,..,..~-

Figur 5: Granskog i oppløsningsfase med en god del død ved. Typisk lite innslag av grove 
trær. Bildet er tatt på lokalitet 8: Høgbråten NV. Foto. Øystein Røsok. 

Ifølge Korsmo og Svalastog har det vært drevet plukkhogst og tynningsskogbruk i 
området, der inngrepene har vært for meget lenge siden . Det har imidlertid ikke vært 
lenger siden enn at det er forholdsvis lett å finne morkne stubber etter hogst overalt . Det 
er videre påfallende fravær av svært gamle, grove trær, og det er mangel på kontinuitet i 
død ved. Selv i de mest produktive lommene er det få grove, morkne stokker. Granskogen 
i området mangler derfor en del kvaliteter typisk for naturskog. Med unntak av spredt osp, 
er det også vanskelig å finne grove lauvtrær. 

Innenfor undersøkelsesområdet finnes det to inngrepsfrie områder som ligger mer enn en 
kilometer i luftlinje fra tyngre tekniske inngrep. Det største er området ved Orremåsan på 
grensen mellom Ski og Hobøl. Det andre er et langt mindre område ved Dammyrhytta 
nord i undersøkelsesområdet. 

Det er påvist flere biologisk interessante lokaliteter i Hobøl kommune sør og øst for det 
opprinnelige reservatforslaget. Ved å inkludere disse områdene i et nytt 
undersøkelsesområde blir en skogsbilvei også inkludert. Langs denne veien finnes 
bygninger på to steder. Det er også foretatt omfattende hogster relativt nylig i umiddelbar 
nærhet til denne veien. Verdiene i de aktuelle områdene sør for veien vurderes som så 
høye at de bør inkluderes i et reserllatforslag til tross for inngrepet som veien 
representerer. 
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Det går en del blåmerkede stier og skiløyper i området. Dette har ikke medført store 
inngrep, men ettersom noen stier følger de mest markerte dalene med bekker, kan 
rydding av stiene føre til at redusert t ilgang på død ved i t ilknytning til fuktige områder. 
En del av myrene har spor etter gammel grøfting som nå er delvis grodd igjen. 

3.5. Artsregistrering 
Ettersom Gaupesteinmarka er et barskogsområde på fattige og middels rike 
vegetasjonstyper, kun med sparsomt innslag av lauvtrær, er det i forbindelse med furu
og granskog det er størst potensial for truede arter. Det er til sammen påvist 25 
rødlistearter fra organismegruppene sopp (11), moser (1), lav (3), karplanter (1), fugl (8) 
og pattedyr (1). I tillegg ble det i 2005 det funnet to rødlistede sopparter umiddelbart 
utenfor undersøkelsesområdet, men innenfor det samme skoglandskapet. Dette er 
eggegul kjuke (Perenniporia tenuis VU)), og vrangstorpigg (Sarcodon lundellii (VU)). 
Eggegul kjuke ble funnet på gråor i en leirravine ved Granerud. Skogen her er ung, med 
gran i undersjiktet, og bestandet er relativt elementfattig. Vrangstorpigg ble funnet ved 
Vientjernet, utenfor undersøkelsesområdet. Av eldre funn av lav kan nevnes olivenfiltlav 
(Fuscopannaria mediterranea (VU)) ved Strevoppbråtan, Asgjerrudtjern fra 1981 og 
Pycnora praestabilis (EN) sydøst for Vientjern fra 1982. Av eldre funn av sopp kan nevnes 
knippesøtpigg (Bankera violascens (NT)) og gulbrun storpigg (Sarcodon versipellis (NT)) 
sydvest for Kollerøys ved Langen på grensa til Enebakk, begge fra 1964. Potensialet for at 
disse artene kan finnes innenfor reservatforslaget der de aktuelle naturtyper finnes, bør 
vurderes som stort. Hele området er ikke like grundig undersøkt for arter. Potensialet for 
flere signaJjrødlistearter vurderes som stort. 

3.5.1. Sopp 
Av 11 rødlistede sopp registrert innenfor undersøkelsesområdet, er 10 knyttet til død ved 
på følgende treslag: Gran (7), furu (2), osp (1). I tillegg er det funnet flere forholdsvis 
sjeldne arter knyttet til gammel barskog. Den sterkt truede (EN) Oligoporus hydnoidea ble 
funnet i kjerneområde 10 (Bergerudåsen Ø). Dette er 7. funn avarten som ble beskrevet 
som ny art først i 2003, etter en holotype funnet i Larvik i 1996 (Ryvarden og Stokland 
2003) . så langt er arten kun kjent fra Norge, og vi har derfor et internasjonalt 
forvaltningsansvar for arten. Alle tidligere funn er gjort i lavereliggende, rik, gammel 
naturskog i sørboreal eller mellomboreal sone (Hofton 2005) . Dessverre har 
Gaupesteinlokaliteten allerede fått redusert verdiene gjennom hogster foretatt i øverste og 
nederste del av bekkekløfta. Den sterkt truede (EN) urskogskjuka (Perenniporia subacida) 
ble funnet i kjerneområde 9, Engskula. Denne arten er kjent fra ca. 25 funn i Norge 
(Soppherbariet 2007), hvorav fire er fra Akershus, bla. Ski, og ett er fra Østfold. Arten 
opptrer oftest på grove stokker i naturskogspreget skog med flere rødlistearter (Røsok og 
Hofton 2004). To sårbare (VU) sopparter er funnet innenfor Gul 
snyltekjuke er funnet ca. 60 - 70 ganger i Norge, ri-h;.;;o..;.v.;;e.;;ds;;;a==.,;..;==~ .. ~~~~ 
Telemark. Den vokser på grove stokker av gran 
som er brutt ned av rødrandkjuke, der 
rødrandkjukas fruktlegemer er døde og ofte 
råtne. Arten finnes typisk på fuktige steder i 
gamle skoger. Gallestorpigg danner mykorrhiza 
med gran og furu, og vokser i eldre barskog, 
gjerne på kalkrik mark. Den er kun kjent fra 16 
andre lokaliteter fra Østfold, Akershus, Oslo, 
Telemark, Buskerud, Oppland og Hedemark 
(Soppherbariet 2007). Mens gallestorpigg er 
kjent fra Ski fra en tidligere lokalitet, er gul 
snyltekjuke ikke tidligere funnet i Ski, Enebakk 

eller Østfold fylke. Artene rosenkjuke, Figur 6: Urskogskjuke (EN) fra 
rynkeskinn, duftskinn og svartsonekjuke er lokalitet 9, Engskula. 
knyttet til gammel granskog, og kjent fra mange 
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lokaliteter innenfor granas utbredelsesområde i Sørøst-Norge (Soppherbariet 2007). Felles 
for alle fire artene er at de er svært sjeldne i hele Follo-regionen. At de er funnet i flere 
kjerneområder innenfor undersøkelsesområdet indikerer en viss kontinuitet i død ved sett 
i en større landskapsmessig sammenheng, og tyder på at Gaupesteinmarka har kvaliteter 
for naturskogsarter som er sjeldne til fraværende fra det meste av regionen. Sju 
rødlistearter knyttet til gran er middels hØyt for et så pass stort areal, men et begrenset 
antall forekomster indikerer likevel at den historiske kontinuiteten i død ved har blitt brutt. 
Kun to rødlistearter knyttet til furu (hornskinn og okerporekjuke) og en til osp 
(begerfingersopp) indikerer dels svært dårlig tilgang på substrat, og dels et 
kontinuitetsbrudd i død ved for disse treslagene. Hornskinn er funnet ca. 50 ganger i 
Norge. Funnet på Gaupesteinåsen er det første fra Akershus. I tillegg til rødlisteartene, er 
det funnet noen få relativt sjeldne arter knyttet til gammel skog (signalarter), hvorav 
granrustkjuke og beversagsopp gikk ut av rødlista ved siste revisjon. 

Figur 7: Oligoporus hydnoidea (EN) ble funnet på grov granstokk sammen med gul 
snyltekjuke (VU) i kjerneområde 10 (Bergerudåsen Ø). Dette er trolig 7. funn i Norge. 
Bildene viser samme fruktlegeme fra ulik vinkel. Foto. Øystein Røsok. 

3.5.2. Lav 
Det ble funnet tre rødlistede arter av lav. Det 
finnes en del hengelav i området, særlig i de 
mest markerte dalene, og langs Rustadelva 
(kjerneområde 5 og 6) og i bekkekløfta ved 
Sagstua er det en god del gubbeskjegg (NT). på 
en nordøstvendt bergvegg langs Rustadelva ble 
også kort trollskjegg (NT) og randkvistlav funnet. 
Dette er eneste kjente lokalitet for kort 
trollskjegg i Ski kommune (Lavherbariet 2007). 
Det er ganske spesielt med silpass mye skjegglav 
til å være denne regionen, noe som skiller 
omrildet klart fra det meste av annen eldre skog 
i traktene. I tillegg er det gjort et funn av langnill 
(NT) her. I daldrilg, i sumpskoger og i andre 
omrilder med god luftfuktighet, er det til dels 
gode forekomster av skorpelaven gammelgranlav 
pil mange trær, og arten mil betegnes som 
vanlig innenfor undersøkelsesomrildet, sil vel 
som i et større landskapsperspektiv. Sammen 
med gammelgranlav kan den noe mer krevende 
skorpelaven kattefotlav vokse. Arten var tidligere 
kun kjent fra fem lokaliteter i Ski, Enebakk og Figur 8: Strylavsamfunn fra 
Hobøl til sammen (Lavherbariet 2007). I Rustadelva. Foto: Jon Klepsland. 
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undersøkelsesområdet ble den funnet i to kjerneområder. Gode forekomster av lavarter 
med høye krav til luftfuktighet kan indikere at det har vært forholdsvis god kontinuitet i 
tresjiktet sett i et landskapsperspektiv. Dette kan være et resultat dersom lukkede 
hogstformer, som plukkhogst, har vært gjennomført. Lungeneversamfunnet (Lobarion) 
knyttet til trær med rik og middels rik bark, slik som osp, selje og lind fra området, var 
dårlig utviklet. I følge Stein Kristian Martinsen har han funnet lungenever på et 40-talls 
grove osper i hele Gaupesteinmarka. Innenfor undersøkelsesområdet er Rustadelva en 
lokalitet med dokumenterte forekomster avarten. Skrubbenever finnes stedvis sammen 
med lungenever, for eksempel i Rustadelva. I løpet av tre befaringsdager høsten 2006 ble 
imidlertid ingen av de nevnte artene i lungeneversamfunnet påvist, noe som illustrerer 
hvor fåtallig de opptrer i området. Filthinnelav, grynvrenge, og stiftfiltlav, dvs. mindre 
kravstore arter i lungeneversamfunnet, er registrert på et fåtalls lokaliteter. Dette til tross 
for at det i undersøkelsesområdet er god forekomst av grove (30 - 60 cm dbh) osper. Med 
unntak av nevnte osper og en gruppe lindetrær ved Gaupesteinen, er det ellers observert 
få grove lauvtrær i området. Det dårlig utviklede lungeneversamfunnet knyttet til lauvtrær 
i området skyldes dels dårlig tilgang på substrat, og kan også indikere et brudd i 
kontinuiteten på grove og/eller gamle lauvtrær. En tilleggsfaktor kan være 
luftforurensning (jf. dårlig utviklete rikbarkslavsamfunn i hele Follo-regionen). 

3.5.3. Moser 
Råtevedmosen grønsko ble funnet på Gaupesteinåsen. Denne arten vokser på morken ved 
av gran og løvtrær. Det ble søkt etter denne i de fleste kjerneområdene. At det ikke ble 
funnet mer av den, kan indikere mangel på rett substrat i øyeblikket, men også en 
historisk mangel på substrat over et større landskap. 

3.5.4. Karplanter 
Karplantefloraen innenfor undersøkelsesområdet er forholdsvis triviell, med fattige til 
middels rike vegetasjonstyper som dominerer, og kun med spredte innslag av 
lågurtvegetasjon, som det rikeste. Den hensynskrevende planten vårvikke er imidlertid 
oppgitt som registrert på Gaupesteinåsen (Stokland 2000). Opplysningen er hentet fra 
nøkkelbiotopregistrering av Siste Sjanse ved Gry Alfredsen og Hans Alvim i 1996 
(Alfredsen og Alvim 1996). Det er imidlertid grunn til å tvile på riktigheten av funnet av 
følgende grunner: 1: Alle andre kjente forekomster av vårvikke er i kort avstand til 
kysten. Gaupesteinlokaliteten er den lokaliteten som ligger klart lengst fra kysten av 
samtlige. 2: Den er også den nordligste lokaliteten. 3: Lokaliteten er ikke belagt i 
karplantedatabasen. Arten kan altså ikke etterprøves. 4: Arten er ikke dokumentert av 
andre, uavhengige kilder på lokaliteten siden førstefunnet. Orkideen knerot er funnet på 
Høgesset og rundt Gaupestein. 

3.5.5. Vilt, pattedyr 
Det er gjennom flere år registrert vilt av lokalkjente. De fleste opplysningene i denne 
rapporten er hentet fra Stein Kristian Martinsens nettside om Gaupesteinmarka 
( httD://home.online.no/~skr-mart() . Radiomerking av gauper har vist at minst en 
hanngaupe har et territorium som omfatter Gaupesteinmarka (http://scandlynx.nina.noJ). 
Gaupe er oppført i rød lista i kategorien sårbar (VU). Bever finnes i Rustadelva. Andre 
pattedyr som er observert i Gaupesteinmarka er mår, rev og grevling. 

3.5.6. Vilt, fugl 
Hønsehauk (VU) er observert jaktende i hele marka i alle tre kommunene. Den er kjent å 
hekke i markas randsoner, men det er ikke observert tegn til hekking innenfor 
Gaupesteinmarka de senere år. Lerkefalk (VU) er observert jaktende over Orremåsan i 
2004. Vepsvåk (EN) er observert i markeringsflukt over Gaupesteinmåsan, og regnes som 
sannsynlig hekkefugl i marka. Fiskeørn (NT) hekker to steder i Gaupesteinmarka, samt på 
et tredje som ikke har vært benyttet på noen år. Sist hekking innenfor området ble påvist 
i 2006. Nattravn (VU) er en karakterfugl for Gaupesteinmarka, og sankthansaften 2006 
observerte Stein Kristian Martinsen og Per Grandalen åtte syngende natteravn i Ski-delen 
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av marka og en i Hobøl. Dette er en sterk indikasjon p~ hekking innenfor omr~det. 
Dvergspett (VU) er blitt observert ved Vientjern og øst for Vangsåsen, og kan ha 
leveomr~de i deler av reservatforslaget. Tretåspett (NT) hekket på gO-taliet på Høgesset, 
og er observert ved Bergerudåsen i 2006, og ble i t illegg observert søkende etter mat ved 
befaring ved Engskula så sent som 02.11.06. Dette kan indikere fortsatt mulig hekking . 
Konglebit (VU) ble observert ved Rustadelva i 2002. Tornskate (VU) er observert i 
randsonen av reservatforslaget, ved Bjerkebekk. Alle norske skogshøns (dvs. storfugl, 
orrfugl og jerpe) hekker innenfor undersøkelsesområdet. Gaupesteinmarka betegnes som 
et overskuddsområde for storfugl og er derfor viktig for storfuglbestanden i regionen. I 
forbindelse med feltregistrering høsten 2006 ble det stadig skremt opp storfugl, noe som 
bekrefter en god bestand. Jerpe finnes særlig i forbindelse med bekkedrog og 
sumpskoger. Også jerpe ble det skremt opp en del av ved befaring høsten 2006. Skogdue 
er observert mellom Brennåsen og Mjærskogtjern, sist høsten 2005, uten at hekking i 
Gaupesteinmarka er kjent. Vendehals er blitt observert i randsonene av marka ved 
Gjedsjø, og kan ha deler av leveområdet inni reservatforslaget. Av andre observerte 
fuglearter som ikke står p~ rød lista kan nevnes spurvugle, perleugle, gjØk, duetrost, 
rugde, fossekall, grønnspett og svartspett. 

3.5.7. Total vurdering av artsmangfoldet 
Nyere undersøkelser av artsmangfoldet av sopp har økt anta llet rødlistearter t il 11 arter 
innenfor undersøkelsesområdet, og tre arter rett utenfor. Flere av disse artene er arter 
som normalt opptrer i biologisk gammel skog, men som er sjeldne, eller ikke påvist i 
Follo-regionen og Østfold, sannsynlig på grunn av hard hogstpåvirkning. Det er videre all 
grunn til å tro at det faktiske antallet rød li stede sopparter i undersøkelsesområdet er 
høyere. Individtettheten av de enkelte rødlistearter er imidlertid lavt, noe som kan skyldes 
et brudd i kontinuiteten p~ død ved på grunn av tidligere hogster. Det er imidlertid all 
grunn til å tro at kontinuiteten på død ved er i ferd med å bygges opp, i og med at det 
allerede finnes betydelige mengder død ved i ferske og midlere nedbrytningsstadier lokalt, 
samt at store deler av det totale arealet innenfor undersøkelsesområdet allerede er 
gammelskog med en økende produksjon av død ved både av gran, furu og osp. 
Undersøkelsesomr~det huser trolig få sjeldne og truede lavarter, men noen få rødlistearter 
og regionalt sjeldne arter ble funnet. For arter i lungeneversamfunnet er potensialet til 
stede i form av grove osper, men årsaken til at krevende arter uteblir er ukjent. For 
fuktighetsavhengige arter knyttet til gran eller bergvegger, vi rker dagens skogtilstand å 
være godt utviklet, uten at det er grunn til ~ forvente mange flere rødlistede lavarter 
knyttet til disse substratene i denne regionen. Gaupesteinmarka er allerede dokumentert 
å være et svært viktig viltområde, både for pattedyr og fugl, med flere registrerte 
rødlistearter. 

Samlet sett har Gaupesteinmarka utvilsomt stor betydning for bevaring av artsmangfoldet 
i regionen. Dette først og fremst fordi det er et av de største gjenværende 
sammenhengende gammelskogsområdene (jf. arealkrevende arter, særlig fugl), det har 
en del naturskogskvaliteter som er sjeldne i landskapet og regionalt, og det finnes en del 
viktige kjerneområder med konsentrasjoner av viktige nøkkelelementer. Dette gjenspeiles 
også i det reg istrerte artsmangfoldet, med en del arter som nesten ikke er funnet andre 
steder i Østfold-Follo-regionen. Det er spesielt for vedboende sopp tilknyttet gran, 
fuktighetskrevende naturskogslav i granskog, samt fugl, at området utmerker seg. 

En del av de interessante artene er markert på vedlagt kart. Merk at for de sårbare artene 
grønsko og gallestorpigg, er funnene tegnet feil inn på kartet, men plassert i riktig 
kjerneområde i teksten. 
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Tabell 2 : Registrerte rødlistede arter, samt signalarter i Gaupesteinmarka. 
Rødlistekategorier: EN . Sterk truet, VU: S~rbar, NT: Nær truet. Antall funn av hver art, og 
hvilket kjerneomr~de artene ble funnet i er oppgitt. 

Gruppe 

Sopp 

Lav 

Moser 

Vitenskapelig navn Norsk navn 

Antrodiel/a citrinel/a Gul snyltekjuke 

Artomyces pyxidatus Begerfingersop r: 

C1imacocystis borealis Vasskjuke 

Cystostereum murrai Duftskinn 

Fomitopsis rosea Rosenkjuke 

Junghuhnia luteoalba Okerporekjuke 

Lentinel/us castoreus Beversagsopp 

Leptoporus mol/is KjØttkjuke 

Oligoporus hydnoidea 

Perenniporia subacida Urskogskjuke 

Phe/linus 
ferrugineofuscus Granrustkjuke 

Phe/linus nigrolimitatus Svartsonekjuke 

Stor 
Phe/linus populicola 

Phiebia centrifuga 

Phiebia cornea 

ospeildkuke 

Rynkeskinn 

Hornskinn 

Physisporinus vitreus Glasskjuke 

Sarcodon fennicus Gallestorpigg 

Alectoria sarmentosa Gubbeskjegg 

Arthonia leucopel/aea Kattefotlav 

Bryoria bicolor Kort trollskjegg 

Chaenotheca gracil/ima Langn~ 1 

Hypogymnia vittata Randkvistlav 

Lecanactis abietina Gammelgranlav 

Lobaria pulmonaria Lungenever 

Parmeliel/a triptophyl/a Stiftfiltlav 

Buxbaumia viridis Grønsko 

Conocephalum conicum Krokodillemose 

Neckera crispa 

Plagiothecium 
undulatum 

Krusfellmose 

Kystjamnemose 

Karplanter Campanula persicifolia Fagerklokke 

Lathyrus niger Svarterteknapp 

Antall 
Rødliste funn Kjerneområde 

10 VU 

NT 

NT 

NT 

NT 

EN 

EN 

NT 

NT 

NT 

VU 

NT 

NT 

NT 

VU 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

10+ 

1 + 

2 

1 

1 

1 

1,7, Høgesset 

2 

8, Spon~sen 

9, Nordli 

5 

8 

2 

10 

9 

4,5,7,9 

1, 2, 5, 8, 9/ 
10 

8, + 
5,10 

1 

8 

4 

En del trær 5, 6, 7 

2 + 8, 10 

5 , + 

1 5 

5 

4, 5, 7, 8, 10, 
Mange trær ++ 

Spredt 5, 6, ++ 

1 

1 

1, 6, 8 

2 

7 

1 7 

En del 5 

1 

1 
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Lathyrus vern us V1lrerteknapp 1 

Moneses unit lora Olavsstake 1 

Vicia lathyroides V1lrvikke EN Usikker 1 

Fugl Accipiter gentilis Hønsehauk VU 

Bonasa bonasia Jerpe 

Caprimulgus europaeus Nattravn VU 9 syngende Flere steder 

Columba oenas Skogdue 

Dendroeopus minor Dvergspett VU 

Falco subbuteo Lerkefalk VU 

Jynx torquilla Vendehals 

Pandion haliaetus Fiskeørn NT 

Pemis apivorus Vepsv1lk EN 

Picoides tridactylus Tret1lspett NT 

Pinicola enucleator Konglebit VU 30 + 

Tetrao urogallus Storfugl 

Pattedyr Lynxlynx Gaupe VU 
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3.6. Kjerneområder 

1 Gaupesteinåsen (Lokalitet nr. 42, Ski kommune) 
Naturtype: Gammel barskog, gammel granskog 

Verdi: Viktig B Areal: 26,5 daa 

Vernestatus: Ingen vernestatus 

Feltsjekk: 10.08.2005 (siste) 

Beskrivelse: 
Skrent med relativt stor 
treslagsvariasjon. Løvandelen har 
vært større tidligere, men er i stor 
grad erstattet av innplantet gran. 
Overveiende fattig bakkevege
tasjon, men i den østre delen er 
det rikere jordsmonn med 
lågurtvegetasjon. Ganske stort 
parti med lind og osp i ur midt i 
biotopen. Fuktig, moserik og 
storvokst granskog preger flaten 
ved foten av skrenten i det meste 
av biotopens lengde. Helt i vest 
krysser det en dyp dal med 
storvokst storbregne-granskog. 
Skogstruktur er mindre god 
gjennom hele biotopen, gamle trær 
mangler og det er generelt lite død Figur 9: Gaupesteinåsen. Foto: Jon klepsland. 
ved. Topografisk velarrondert 
område med lokalklimatisk gunstige forhold, rik bakke og forekomst av regionalt sjelden 
naturtype (lindeskog) tilsier regional verdi. 

Forslag til skjøtsel og hensyn: Fri utvikling. Evt. kan noe ung gran tynnes ut. 

Interessante arter 
Karplantearter på lokaliteten (totalt 9 registreringer): svarterteknapp, vårvikke (DC), 
olavsstake, vårerteknapp, kantkonvall, blåveis, krossved, liljekonvall, fagerklokke. 

Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Røaliste 

Sopp Artomyces pyxidatus Begerfingersopp NT 

Phel/inus nigrolimitatus Svartsonekjuke NT 

Phiebia cornea Hornskinn NT 

Lecanactis abietina Gammelgranlav 

Lav Nephroma padle Grynvrenge 

Parmeliella triptophylla Stiftfiltlav 

Lecanactis abietina Gammelgranlav 

Karplanter Campanula persicifolia Varvikke EN 

Forekomsten av vårvikke er tvilsom. 
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2 Gaupesteinen (Lokalitet nr. 233, Enebakk kommune) 
Naturtype: Gammel barskog, gammel granskog 

Verdi: Viktig B Areal: 55,2 daa 

Vernestatus: Ingen vernestatus 

Feltsjekk: 06.06.2006 (siste) 

Beskrivelse: 
Lokal iteten er registrert som et ledd i å konvertere MiS figurer t il naturtypelokaliteter. 
Denne lokaliteten er kvalitetssikret i felt sommeren 2006. Lokaliteten utgjør en nordøst
sørvestgående dal med tilhørende dalsider. I sør ned mot Gaupesteinen er det partier med 
lågurtvegetasjon med innslag av lind, blåveis og vårerteknapp. I hoveddalen er det en 
veksling av småbregneskog og lågurtmark, mens det i sidene er overveiende 
blåbægranskog. Det går en sti gjennom hele dalen og langs denne på vestsiden er det 
større og mindre bergvegger og noe blokkmarkjrasmark. Omtrent midt i dalen på 
vestsiden er det et mindre område med en del osp og læger og gadd av osp. Spredt i hele 
området finnes læger av gran. Alle nedbrytningsstadier er representert, men tidlige 
stadier er klart hyppigst forekommende. Lokalitet aven viss størrelse som er godt 
arrondert og som inneholder en del viktige elementer på til dels rik grunn gis verdi som 
viktig (B verdi). 

Forslag til skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør overlates til fri utvikling 

Interessante arter 
Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn 

Sopp C/imacocystis borealis Vasskjuke 

Phellinus nigrolimitatus Svartsonekjuke 

Mose Buxbaumia virdis Grønska 

3 Gaupesteinen NV (Lokalitet nr. 232, Enebakk kommune) 
Naturtype: Gammel barskog, gammel granskog 

Verdi: Lokalt viktig C Areal: 13 daa 

Vernestatus: Ingen vernestatus 

Feltsjekk: 06.06.2006 (siste) 

Beskrivelse: 

Rødliste 

NT 

VU 

Lokaliteten er registrert som et ledd i å konvertere MiS figurer til naturtypelokaliteter. 
Denne lokaliteten er kvalitetssikret i felt sommeren 2006. Liten dal med bratte fjellnabber 
mot nord og en del blokkmark i øst i liten kløft. Spredt med død ved og noe rikere 
vegetasjon i de nedre partiene. på kantene i nord står noen grove ospetrær og gadd av 
osp som er viktige elementer for mange arter. Topografisk bestemt lokalitet uten de helt 
store kvaliteter i 2006, lokal verdi (C verdi) . 

Forslag til skjøtsel og hensyn: 

Lokaliteten bør overlates til fri utvikling. 

Interessante arter 
Leptoparus mollis (Kjøttkjuke) 

Lokalitetene 42, 232 og 233 er beskrevet separat, fordi de er "delt" av kommunegrensa 
mellom Ski og Enebakk, men utgjør en sammenhengende lokalitet, ettersom 42 binder 
sammen 232 og 233. 
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4 Teigåsen V (Lokalitet nr. 273, Ski kommune) 
Naturtype: Gammel barskog, gammel granskog 

Verdi: Lokalt viktig C Areal: 31,2 daa 

Vernestatus: Ingen vernesta tus 

Feltsjekk : 10.08.2005 (siste) 

Beskrivelse: 
Fuktig moserik granskog på flatt terreng, 
bekk renner gjennom. Skog i sen 
optimalfase, ikke godt sjiktet. Totalt sett 
lite død ved, men noe i partier. Generelt 
oppkvistede trær i avgrenset biotop. 
Skogen rundt er mer naturskogslik uten 
overvekt av oppkvistede trær, men der er 
død ved nesten fraværende. Biotopen 
smalner inn i sørøst langs bekken. Parti 
med sumpskog med litt svartor. Biotopen 
er avgrenset nord av langstrakt 
bergvegg. 

Figur 10: Teigåsen V. Foto : Jon Klepsland 
Forslag til skjøtsel og hensyn: Fri utvikling 

Interessante arter 
ArtSgruppe Vitenskapelig navn 

Sopp Phellinus ferrugineofuscus 

Sarcodon fennicus 

Lav Lecanactis abietina 

5 Rustadelva (Lokalitet nr. 262, Ski kommune) 
Naturtype: Gammel barskog, gammel granskog 

Norsk navn 

Granrustkjuke 

Gallestorpigg 

Gammelgranlav 

Verdi: Vi ktig B Areal: 85,4 daa 

Vernestatus: Ingen vernestatus 

Feltsjekk: 28.07.2005 (siste) 

Beskrivelse: 

Rødliste 

VU 

Langstrakt biotop langs vestkanten av Rustadelva. Østsiden ligger i Enebakk kommune. 
Tilsvarende avgrensing bør gjøres på Enebakk siden for å sikre de lokalklimatiske 
forholdene langs bekken. Enebakk siden er noe mer hogstpåvirket enn Ski siden. 
Skogstruktur varierer noe langs elva/ bekken men er stort sett optimal og aldersfase på 
Ski-siden. Partier med tildels store mengder død ved (ikke kontinuitet). Et par slake 
sidedaler i sørvest med storvokst granskog med mye død ved. En del bergvegger langs 
elva, best utviklet sørvest. Fuktighetskrevende lavflora er påvist. Lokaliteten er uten 
vesentlige nye inngrep og innehar kvaliteter både mtp. på eldre granskog og bekkekløft/ 
fuktige bergvegger. Forekomst av flere signalarter tilsier regional verdi. 

Forslag til skjøtsel og hensyn: Fri utvikling 
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Figur 11: Rustadelva med bergvegg. Foto: Jon klepsland. 

Interessante arter 

Artsgrup~e Vitenskapelig navn Norsk i;1ivr\ Rødliste 

Sopp Junghuhnia luteoalba Okerporekjuke NT 

Phellinus ferrugineofuscus Granrustkjuke 

Phellinus nigrolimitatus Svartsonekjuke NT 

Phiebia eentrifuga Rynkeskinn NT 

Lav Aleetoria sarmentosa Gubbeskjegg NT 

Bryoria bieolor Kort trollskjegg NT 

Chaenoteeha graeillima Langn§1 NT 

Leeanaetis abietina Gammelgranlav 

Lobaria pulmonaria Lungenever 

Hypogymnia vittata Randkvistlav 

Mose Plagiotheeium undulatum Kystjamnemose 
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6 Rustadelva S (Helvete) (Lokalitet nr. 48, Ski kommune) 
Naturtype: Bekkekløft og bergvegg, bekkekløft 

Verdi: Viktig B Areal: 28,9 daa 

Vernestatus: Ingen vernestatus 

Feltsjekk: 10.08.2005 (siste) 

Beskrivelse: 
Ganske godt sjiktet granskog i og rundt bekkekløft. Avgrensing inkluderer slakere parti 
med barblandingsskog og litt furuskog mot åsrygg også. Skog er ikke storvokst og heller 
ikke spesielt gammel, men har naturskogspreg . Ganske lite død ved, men noe i partier. 
Dramatisk topografi med mye steile, høye bergvegger i tilknytning til bekken. Forholdsvis 
mye hengestry og brun korallav . En del eldre osp og bjørk et stykke opp i lisiden. 
Topografisk velarrondert område med lokalklimatisk gunstige forhold og forekomst av 
signalarter på kontinuitet i skog tilsier regionalverdi. 

Forslag til skjøtsel og hensyn: Fri utvikling 

Interessante arter 
Artsgruppe Vitenskapelig navn Nersk navn RØdliste 

Lav A/ectoria sarmentosa Gubbeskjegg NT 

Lobaria pulmonaria Lungenever 

Parme/iella triptophylla Stiftfiltlav 
o Andre arter pa lokaliteten (totalt 5 reglstrennger): Aleetona sarmentosa (Gubbesk]egg), 

Lobaria pulmonaria (Lungenever), Parmeliella triptophylla (Stiftfiltlav) . 

Lokalitet 48 og 262 er delt av et parti ungskog. 

7 Sagstua (Lokalitet 39, Ski kommune) 
Naturtype: Gammel barskog, gammel granskog 

Verdi: Svært viktig A 

Vernestatus: Ingen vernestatus 

Feitsjekk: 28.07.2005 (siste) 

Beskrivelse: 

Areal: 58,8 daa 

Stor biotop langs bekk som i søndre halvdel er på 
flatt terreng, men som i nordre del er i en forholdsvis 
dyp dal. Skogen er som overalt ellers hardt uthogd 
tidligere. Nå er skogen i all hovedsak i aldersfase, 
med påfallende stor produksjon av død ved. Spesielt 
den øvre flattliggende delen er i en utpreget 
oppløsningsfase med store mengder læger av gran, 
og i partier også bjørk. Slettene langs bekken i sør 
ligger betydelig lavere enn terrenget forøvrig og 
disse har vært unntatt hogst i ny tid på østsiden av 
bekken, men på vestsiden er det hogget helt til 
bekkekanten for 20-30 år siden (nå h.kl. 2). Midtre 
og nedre deler av dalkløften er preget av stor 
granskog med en del død ved og et tydelig stabilt 

fuktig lokalklima. Mot vest er det høye til dels 
mose kledde bergvegger. Mest særegent er likevel et 
vidstrakt parti med usedvanlig variert lågurtgran-
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skog mellom bergvegg og bekk i den vestre dalsiden . Det er også innslag av store seljer 
og busksjikt av leddved. Nederst er det solide oppmurte monumenter over tidligere 
skogbruksdrift. Verd ivurdering : Lokaliteten er svært særegen pil flere milter. Den 
omfatter et helt dalsystem uten nyere inngrep, skogen er i en sen suksesjonsfase med 
store mengder død ved, og et betydelig areal er av typen lilgurtgranskog som er en svært 
sjelden og viktig skogtype for bevaring av biologisk mangfold. Foruten to rødlistearter er 
det funnet en rekke signalarter for gammel skog, f uktige bergvegger og rik bakke. Samlet 
sett er lokaliteten vurdert som svært viktig, dvs. A-verdi. 

Forslag til skjøtsel og hensyn : Fri utvikling. Tømmer eller beverhytter som medfører 
oversvømmelser pil ti lstøtende bestand kan fjernes. Død ved som fjernes legges igj en i 
bestandet 

Interessante arter 
Andre arter pil lokaliteten (totalt 7 registreringer): Artomyees pyxidatus 
(Begerfingersopp), Leeanactis abietina (Gammelgranlav), Phellinus ferrugineofuseus 
(Granrustkjuke), Aleetoria sarmentosa (Gubbeskjegg), Phellinus vitieola (Hyllekjuke), 
Conoeephalum eonieum (Krokodillemose), Neekera erispa (Krusfellmose) . 

Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste 

Sopp Artomyces pyxidatus Begerfingersopp NT 

PheJ/inus ferrugineofuscus Granrustkjuke 

Lav Aleetoria sarmentosa Gubbeskjegg NT 

Lecanactis abietina Gammelgranlav 

Conocephalum eonicum Krokodillemose 

Neckera erispa Krusfellmose 

8 Høgbråten NV (Hobøl) 
Naturtype : Gammel barskog, gammel granskog 

Verd i: Viktig B Areal : 130 daa 

Vernestatus: Ingen vernestatus 

Feltsjekk: 02.11.06,06.11.06 

Beskrivelse: 
Lokaliteten utgjør i hovedsak en markert nordøstjsørvestgilende bekkedal med tilhørende 
dalsider, med granskog med innslag av svartorsumpskog. Lokaliteten avgrenses av 
skrinnere barblandingsskog pil kollene øst og vest for kløfta og ungskog i nord og sør. 
Skrinn barblandingsskog pil kollene gilr over i r ikere og friskere lilgurtgranskog med mye 
ormetelg pil høy bonitet med graner opp til 70 cm dbh. I bunnen av kløfta renner en liten 
sildrebekk med storbregneskog, og det finnes partier med mer sumpskogspreg i bunnen 
av kløfta, med innslag av svartor opp t il 30 cm dbh, bjørk opp til 20 cm dbh. I sør vider 
kløfta seg ut til ei myr. Innerst mot kløfta er det en liten svartorsumpskog, mens lenger 
ute på myra er det yngre løvtrær. I skråningen ned mot bunnen av kløfta finnes osper opp 
mot 30 cm i brysthøydediameter. Det finnes en del død ved av gran i kløfta, og i 
umiddelbar nærhet av kløfta, særlig på vestsida, der partier av skogen er i 
oppløsningsfase. Alle nedbrytningsstadier finnes, men mest i midlere nedbrytningsstadier, 
opp mot 30 cm dbh . De sterkest nedbrutte stadiene er underrepresentert. Skogen er 
sjiktet, med stor aldersspredning . Det finnes tydelige spor etter tidligere hogster i 
omrildet, og kontinuiteten i død ved vurderes som lav til middels, men produksjonen av 
død ved er forholdsvis høy i kløfta og i umiddelbar nærhet. I nordøstligste deler av 
lokaliteten finnes det enkelte kjempeosper på opp til 60 cm dbh, samt drog med 
svartorsumpskog . Området kan være noe unøyaktig avgrenset. Verd ivurdering: 
Lokal iteten er sjelden i landskapet, og inneholder forholdsvis store mengder død ved, til 
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dels i et fuktig, men variert miljø. Naturskogskvaliteter som grove, gamle trær og død ved 
er forholdsvis godt utviklet. Det er innslag av viktige treslag for biologisk mangfold, som 
svartor og grove osper. Foruten to rødlistearter ble det registrert flere signalarter p~ 
gammel skog. Artsmangfoldet er lite undersøkt, og potensialet for flere krevende arter 
knyttet til gammel naturskog er stort. Samlet sett er lokaliteten vurdert som viktig, dvs. 
B-verdi. 

Forslag til skjøtsel: Fri utvikling. 

Interessante arter 
Artsgruppe Vit"enskapelig navn Norsk navn Rødliste 

Sopp Cystostereum murraii Duftskinn NT 

Lantinel/us castoreus Beversagsopp 

Phellinus nigrolimitatus Svartsonekjuke NT 

Phellinus populicola Stor ospeildkjiuke 

Physisporinus vite us Glasskjuke 

Lav Arthonia leucopellaea Kattefotlav 

Lecanactis abietina Gammelgranlav 

Parmeliella triptophyl/a Stiftfiltlav 

Figur 13: A: Parti med død ved i lokalitet 8: Høgbr~ten NV. B: Innslag av fuktige partier 
med sumpskogpreg, og grov osp i samme lokalitet. Foto: Øystein Røsok. 

Figur 14: Sørvestre deler 
av lokalitet 8: Høgbr~ten 
NV, med sjiktet skog med 
grove trær og en del død 
ved langs bekkedal. Foto: 
Øystein Røsok. 
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9 Engskula (Hobøl) 
Naturtype : Gammel barskog, gammel granskog 

Verdi: Svært viktig, A 

Vernestatus: Ingen vernestatus 

Feltsjekk: 02.11.06 

Beskrivelse. 

Area l : 50 daa 

Lokaliteten utgjør en definert rygg med eldre granskog hovedsaklig i aldersfase. 
Lokaliteten er avgrenset av hogstflate, samt grøftet myr tilplantet med gran i vest, 
ungskog på plantet myr i øst, og ungskog mot vei i nord. Skogen på ryggen er ensjiktet 
blåbærgranskog med middels aldersspredning og trær opp til 40 cm dbh. Granskogen 
virker ikke veldig gammel, med en del morkne, mosegrodde stubber som tegn på tidligere 
hogster. Mot toppen er det innslag av furuer opp mot 40 cm dbh og enkelte grove osper 
opp mot 50 cm dbh. I partier er skogen bedre sjiktet, og et parti med ca 15 osper fra ca. 
20 cm til 40 cm ble påvist. Det finnes en del død ved, hovedsakelig i tidlige til middels 
nedbrytningsstadier. I øst går ryggen over til en markert bergvegg på 5-6 meter. Her er 
det innslag av lågurtgranskog. Lengst syd i området finnes en bekk med svartor. 
Verdivurdering: Ut fra skogtilstanden alene vi lle lokaliteten blitt vurdert som lokalt v iktig 
til viktig, dvs. C til B-verdi, men funn aven den sterkt truede arten urskogskjuke tilsier 
alene at lokaliteten vurderes som svært viktig, dvs. A-verdi. 

Forslag til skjøtsel: Fri utvikling. 

I nteressante arter 
Artsgruppe Vitenskapelig navn 

Sopp Fomitopsis rosea 

Perenniporia subacida 

Phellinus ferrugineofuscus 

Phellinus nigrolimitatus 

Fugl Picoides tridactylus 

Figur 15: Skog interiør i 
lokalitet 9, Engskula : 
ensjiktet granskog, med noe 
død ved. Den sterkt truede 
urskogskjuka ble funnet her. 
Foto: Øystein Røsok. 

Norsk navn 

Rosenkjuke 

Urskogskjuke 

Granrustkjuke 

Svartsonekjuke 

Tretåspett 
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10 Bergerudåsen ø (Hobøl) 
Naturtype: Bekkekløft og bergvegg, bekkekløft 

Verd i : Svært viktig, A 

Vernestatus: Ingen 

Feltsjekk : 02.11.06 

Beskrivelse: 

Areal : 23 daa 

Lokaliteten utgjør en markert, men kort bekkekløft med produktiv storbregnegranskog 
omgitt av granskog på noe tørrere mark. Lokaliteten er avgrenset av hogstflate i nord og 
syd, og eldre granskog på sidene, uten bekkekløftkarakter. Skogen er i stor grad ensjiktet 
aldersfase, med liten aldersspredning, med dimensjoner opp mot 45 cm dbh . Enkelte 
svartor opp mot 40 cm dbh finnes langs bekken . Det f innes noe død ved spredt i kløfta, og 
en samling i sørligste del, nær hogstflate, hvor skogen er i oppløsningsfase. Det meste 
finnes i yngre stadier, men morkne stokker av grove dimensjoner (40 cm) finnes. Den 
sterk truede (EN) vedboende soppen Oligoporus hydnoidea ble funnet på en grov 
granstokk. Gul snyltekjuke og rynkeskinn ble også funnet . Her finnes det en 7-10 meter 
høg østvendt bergvegg i kløftas vestside. Verdivurdering : Ut fra skogstruktur og 
elementer alene vurderes lokaliteten som viktig. Funn av den sterkt truede arten 
Oligoporus hydnoidea og den sårbare arten gul snyltekjuke tilsier imidlertid at lokaliteten 
vurderes som svært viktig, dvs. A-verd i. 

Forslag til skjøtsel: Fri utvikling 

Interessante arter 
Artsgruppe Vitenskapelig navn 

Sopp Antrodie/la citrine/la 

O/igoporus hydnoidea 

Phellinus nigrolimitatus 

Ph/ebia centrifuga 

Lav Arthonia /eucope/laea 

Lecanactis abietina 

Figur 16: Lokalitet 10: Bergerudåsen ø i 
Hobøl. på denne grove stokken ble både 
Oligoporus hydnoidea (VU) og gul 
snyltekjuke (VU) funnet. Foto: Øystein 
Røsok. 

Norsk navn Rødliste 

Gul snyltekjuke VU 

EN 

Svartsonekjuke NT 

Rynkeskinn NT 

Kattefotlav 

Gammelgranalav 
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11 Orremåsan (Lokalitet 335, Ski kommune) 

Naturtype: Intakt lavlandsmyr 

Verdi: Viktig B Areal : 82,3 daa 

Vernestatus: Ingen vernestatus 

Feltsjekk: (siste) 

Beskrivelse: 
Lokaliteten er avgrenset ved hjelp av flybilder fra 2002. Lavereliggende myrer i denne 
regionen som er upåvirket eller lite påvirket av mennesker er sjeldne i dag. Myra er 
avgrenset som en av få gjenværende og intakt myrer i Ski. Myra bør undersøkes nærmere 
i felt for å sjekke tilstand og avgrensning. 

Forslag til skjøtsel og hensyn: 

Dersom det er fare for drenering av myra bør det vurderes tiltak for å hindre dette. 

12 Myrskoghaugen (Mjærskaukollen) (lokalitet 231, Enebakk kommune) 

Lokaliteten er registrert som et ledd i å konvertere MiS figurer til naturtypelokaliteter. 
Denne lokaliteten er ikke kvalitetssikret i felt, men er konvertert på bakgrunn av 
tilgjengelige MiS data. Lokalitet med variert topografi og forekomst aven del v iktige 
nøkkelelementer som stående/liggende død ved, sumpskoger, bergvegg, blokkmark og 
noen store gamle ospetrær. Variert lokalitet med mange kvaliteter gir verdi som viktig (B 
verdi) . 

Høgesset 

Høgesset er i naturbasen beskrevet som en "meget viktig nøkkelbiotop". Den ble 
undersøkt av Siste Sjanse i 2005, og ikke funnet å ha kvaliteter som utmerket området i 
forhold til andre deler av granskogen i Gaupesteinmarka, og derfor ikke beskrevet som 
viktig naturtype eller kjerneområde i denne rapporten . 

Figur 17: Gaupesteingrana 
med brysthøydediameter på 
ca . 1 meter. 

Foto : Terje Blindheim. 
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4. Vurdering og verdisetting 

4.1. Kvaliteter i det undersøkte området 
Gaupesteinmarka er verdivurdert som et regional verneverdig barskogsomr~de (**) . Det 
som trekker opp av vernekriterier er størrelse, p~ ca . 12000 daa, stor andel gammelskog, 
og forholdsvis lite ungskog og hogstflater som splitter denne opp. Omr~det har flere 
kjerneomr~der med skog som nærmer seg naturskogstiistand, med viktige 
naturskogskvaliteter knyttet til død ved og fuktig skog . Sentralt i omr~det finnes deler 
som er minst en kilometer fra større tekniske inngrep. Det trekker ogs~ opp at det er 
registrert flere arealkrevende arter av fugl og pattedyr som er knyttet til større 
sammenhengende arealer med gammel skog. Omr~det har et rikt mangfold av rødlistede 
sopparter, inkludert to sterkt truede, to s~rba re arter og seks vurdert til nær truet. I 
tillegg er tre rødlistede lavarter p~vist. Gaupesteinmarka vurderes som representativt for 
Østfold-Dalslandomr~det - region 21a, (Nordiska Ministerr~det 1984) med fattige 
furuskoger p~ høydedragene og til dels rike I~gurtgranskoger p~ marin leire i 
forsenkninger i sprekkedalene (Korsmo et al. 1991). Variasjonen vurderes som relativt 
god, med gradienter fra fattige og tørre fururygger til store myrer og lommer med rikere 
sumpskog, fra slake rygger og myrer til bratte sprekkedaler med stup og overheng. 
Omr~det har partier som er eksponert mot alle himmelretninger, og daler som krysser 
hverandre. Sjeldne vegetasjonstyper fanges i liten grad opp. Skogtilstanden, med stor 
andel gammelskog og partier med naturskog, vurderes som sjelden for regionen. Fra 
gammelt av er likevel alt skogareal hardt utnyttet, og ettervirkningen av dette er 
p~takelig i form av sterkt redusert artsmangfold innen mange taksonomiske grupper med 
krav til kontinuitet i naturskogselementer. Det som særlig trekker ned av vernekriterier, 
er mangelen p~ godt utviklet naturskog, og dermed ogs~ begrensede mengder med død 
ved, gamle og grove trær, og kontinuitet i død ved, og med de følger at det er registrert 
et middels stort antall rødlistearter knyttet til gammel naturskog, og med sm~ 
forekomster av hver art . Omr~det har imidlertid et stort potensial for restaurering tilbake 
til en naturskogsti istand for store deler av arealet. Store sammenhengende arealer med 
gammelskog, og flere kjerneomr~der med høy produksjon av død ved og biologisk 
mangfold, v il gi naturskogstilstander i relativt nær framtid . Totalt er signal- og 
rødlistearter for et ganske bra spenn over taksonomiske og økologiske grupper 
representert. Omr~det dekker klare generelle prioriterte mangler ved dagens skogvern 
(Framstad et al. 2002, Framstad et al. 2003) : (i) Gjenværende, forholdsvis intakte 
omr~der med lavereliggende skog i boreonemoral og sørboreal sone, og (ii) gjenværende 
større forekomster av gammel skog, tildels under overveiende naturlig dynamikk. 
Omr~det bidrar til ~ dekke regionale mangler (Øst-Norge, boreonemoral sone): (i) boreal 
løvskog, med osp i noen grad, og (ii) I~gurtgranskog i liten grad (Gaupestein) . I tillegg 
inneholder omr~det tre større intakte lavlandsmyrer, Orrem~san Ski, samt 
Gaupesteinmosen og Høymyra i Hobøl. 

De største kvalitetene ligger i omr~dets størrelse, kombinert med en del viktige 
naturskogskvaliteter p~ mer begrensete arealer, og et rikt artsmangfold innen flere 
artsgrupper (særlig fugl og vedboende arter p~ gran). Gaupesteinmarka vurderes derfor 
som et regionalt verneverdig skogomr~de (**). 

4.2. Gaupesteinmarka sett i en regional sammenheng 
Samlet sett er Gaupesteinmarka et skogomr~de med betydelige kval iteter knyttet til 
gammel skog og naturskog, særlig sett i en regional sammenheng, der skoglandskapet 
bærer preg av ~ ha vært utsatt for omfattende skogbruk. Det er knapt noen andre 
lokaliteter i Follo-regionen med tilsvarende verdier. 
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Innenfor samme naturgeografiske region, dvs. 21a Østfold-Dalslandomr~det (Nordiska 
Ministerr~det 1984), i kommunene Rælingen, Enebakk og Lørenskog, ca. 10 kilometer 
lenger nord befinner Østmarka naturreservat p~ 17800 daa seg. I henhold til Naturbasen 
(Direktoratet for naturforvaltning 2007) er ogs~ dette reservatet representativt for skog i 
denne regionen. Reservatet har liknende kvaliteter som Gaupesteinmarka, men med noe 
større andel I~gurtgranskog, særlig i sør (Heggland 1999). Mot toppene dominerer 
furuskogen, og i fuktige drag finnes rike, men sm~ sumpskoger, stedvis med svartor, som 
i Gaupesteinmarka. Boreale løvtrær, med høyt innslag av grove osper, bla. i holt, samt 
sporadiske forekomster av edle løvtrær, er ogs~ kvaliteter omr~dene har felles. Selv om 
store deler av Østmarka naturreservat har hogstmoden skog (gammelskog), bærer ogs~ 
dette omr~det preg av at harde dimensjons- og plukkhogster har vært drevet i flere 
omganger. Store deler av reservatet er ensjiktet skog med lite mengde- og kontinuitet i 
død ved, og grove dimensjoner av gran er sjeldne. Som i Gaupesteinmarka forventes det 
stor produksjon av død ved i nær framtid. To større omr~der med naturskog p~ til 
sammen 2600 daa er imidlertid registrert i reservatets vestrejnordvestre hjørne 
(Heggland 1999). Topografien i Østmarka er videre preget av flere og mer markerte 
kløfter. 

I følge lavdatabasen er følgende 7 rødlistede lavarter registrert innenfor Østmarka 
naturreservat: Bacidia lauroceraci (EN), elfenbenslav (Heterodermia speciosa) (EN), 
rognelundlav (Bacidia absistens) (VU), kastanjelundlav (Bacidia biaturina) (NT), kort 
trollskjegg (NT), sprikeskjegg (Bryoria nadvornikiana), (NT) og gubbeskjegg (NT) 
(Lavherbariet 2007). Av rødlistede moser er kun grønsko registrert innenfor reservatet. I 
henhold til soppdatabasen (Soppherbariet 2007) er det kjent 7 rødlistede sopparter 
innenfor reservatet, hvorav de sterkt truede (EN) artene lappkjuke (Amylocystis 
lapponica) og urskogskjuke representerer arter i den mest kritiske truethetskategori som 
er registrert innenfor reservatet. I tillegg er begerfingersopp, duftskinn, korallpiggsopp 
(Hericium coralloides), rynkeskinn, og svartsonekjuke, alle i kategori nær truet (NT) kjent 
fra reservatet. 

Noe færre registrerte rødlistede sopparter i Østmarka naturreservat enn i 
Gaupesteinmarka skyldes trolig ikke at naturkvalitetene er høyere i Gaupesteinmarka. 
Tvert imot er det grunn til ~ vurdere potensialet for rødlistede arter i Østmarka som større 
enn i Gaupesteinmarka. Årsaken til dette er betydelig større skogareal totalt, større andel 
rikere vegetasjonstyper som I~gurtskog, storbregneskog og gransumpskog, større 
omr~der med naturskog, samt større topografisk variasjon. I Gaupesteinmarka ble 
registreringer av soppfloraen gjennomført av registranter med mer erfaring enn i 
Østmarka, og med større artskompetanse, noe som kan forklare forskjeller i registrerte 
rødlistearter mellom omr~dene. I nøkkelbiotoper like utenfor reservatet i Østmarka er det 
registrert krevende rødlistede sopparter som de sterkt truede artene sjokoladekjuke, 
urskogskjuke og lappkjuke (Sverdrup-Thygeson 2003), samt den s~rbare arten 
furugr~kjuke (Soppherbariet 2007). At Østmarka naturreservat har viktige forekomster av 
rødlistede lav som ikke er p~vist i Gaupesteinsmarka, tilsier også at reservatet har de 
høyeste naturverdiene av de to områdene. 

Et eventuelt reservat i Gaupesteinmarka vil sammen med det eksisterende reservatet i 
Østmarka bidra til ~ sikre biologisk mangfold i skog innenfor Follo-regionen. Omr~dene 
representerer i hovedsak de samme naturtypene. Kort avstand mellom omr~dene vil 
derfor ytterligere kunne øke sjansen for at arter utveksles og sikres p~ sikt. Særlig gjelder 
dette krevende arter som trenger store arealer for ~ finne egnede habitater eller 
substrater. Som eksempel er den sjeldne og sterkt truede sopparten urskogskjuke funnet 
innenfor begge omr~dene, samt i nøkkelbiotoper utenfor reservatet i Østmarka. Regionen 
representerer derfor et kjerneområde for arten i Norge. De sterkt truede soppartene 
Oligoporus hydnoidea og lappkjuke som er p~vist i hhv. Gaupesteimarka og Østmarka, er 
andre eksempler på arter som trolig er knyttet til kvaliteter som sjeldent oppst~r i skog, 
og som derfor vil begunstiges av større reservater med kort avstand mellom. 
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4.3. Oppsummering verdisetting 
Urenhet Dødved Dødved Gamle Gamle Gamle Varia- Treslag Rikhet Arts- Arron- Størrelse Samlet 

mengde kont bartrær løvtrær edelløvtrær sjon mangraid dering verd i 

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

Kort oppsummering av begrunnelse for verdivurdering av hvert enkeltkriterium 

Rikhet: (*) Det er sparsomt innslag av rikere vegetasjonstyper, men noe rikere 
lågurtskog finnes . 

Variasjon: (**) Området har relativt god variasjon, med gradienter fra fattige og tørre 
fururygger til store myrer og lommer med rikere sumpskog, fra slake rygger og myrer til 
bratte sprekkedaler med stup og overheng. Området har partier som er eksponert mot 
alle himmelretninger, og daler som krysser hverandre. Imidlertid dominerer fattige 
barskogssamfunn, det er liten treslagsvariasjon på det meste av area let, og det er heller 
ikke særlig stor variasjon i høydespenn . 

Biomangfold arter: (***) Området har en del egenskaper som gjør det viktig for 
artsmangfoldet. Dette gjelder særlig det store arealet med sammenhengende gammel 
skog, som er viktig for areal krevende arter, særlig fugl. Området er utvilsomt at stor 
betydning som leve- og funksjonsområde for vilt . I tillegg kommer mer spesielle kvaliteter 
på mindre arealer, så som en del grove osper, store mengder død gran, og fuktige kløfter 
med bergvegger og sumpskoger. For vedboende sopp knyttet til gran vurderes området å 
ha et relativt rikt artsmangfold, spesielt i en regional sammenheng (Follo-Østfold). Arten 
opptrer imidlertid i lave populasjoner, og er knyttet til bare mindre deler av totalarealet. 
For ved levende arter knyttet til furu og osp er potensialet svakere, selv om også disse 
treslagene har verdier. For begge vil en anta at insektfaunaen kan være rik, spesielt i 
partier der det står gamle trær med grov bark i solåpne, varme miljøer. 

Flere taksonomiske og økolog iske grupper er godt representert, med signal- og 
rødlistearter som indikerer et rikt og variert artsmangfold, inkludert en kelte kravfu lle 
arter. Området skårer relativt hØyt for vilt og vedboende granskogsarter, middels hØyt for 
fuktighetskrevende lavarter, og en del lavere for andre undersøkte artsgrupper, men med 
brukbart potensia l for insekter. 

Størrelse (***) Et areal på ca. 12 km2 gir høy score på dette kriteriet. 

Urørthet (**) Området får middels score på urørthet. Det trekker opp at deler av 
området er inngrepsfritt, og store deler er uten hogstpåvirkning de siste tiår. Men det 
trekker ned at lite av området har naturskog med gammelskogsstrukturer som død ved og 
gamle trær. Det finnes noen få veger og bygninger i området. 

Arrondering (**-***) Områdets avgrensning er god med veldefinerte landskapsrom, og 
hele, sammenhengende høydedrag, lisider og høydegradienter. 

Død ved - mengde (**) Det finnes en del død ved i partier, særlig i kjerneområdene. 

Død ved - kontinuitet (*) Det fi nnes middels kontinuitet i kjerneområdene, men disse 
utgjør forholdsvis små områder totalt. 

Områdets sterkeste kvaliteter er stort areal med produktiv, lavereliggende eldre skog, og 
få nyere inngrep. Det er også påvist et relativt rikt og sje ldent artsmangfold som er 
knyt tet til gammel naturskog . 

- BioFokus-rapport 2007-4, side 33 

S l 



\ 
\ 

.. "--

". 

/ 
./ .'" 

Tegnforklaring 

Artsfunn 
Rødlistekategori 

• EN 

• VU 

\ NT 

25 

. - O 

Signalarter 

Naturtyper 
Verdi 
O Svært viktig 

o Viktig 

Lokalt viktig 

Verneforslag 
C Verneforslag 1991 

C Undersøkelses-
område 2007 

N 

A BI® 
FOKUS 
20.03 .2007 

0.5 
I 

Kilometer 



- Kartlegging av naturverdier i Gaupesteinmarka -

Referanser 

Alfredsen, G. og Alvim, H. 1996. Nøkkelbiotopregistreringer i Ski kommune. Siste Sjanse 
rapport . 

Direktoratet for Naturforvaltning . 1999a. Kommunenes kartlegging av biologisk mangfold. 
Forekomster av lokal verdi - hvordan registrere? 

Direktoratet for naturforvaltning. 1999b. Nasjonal rød liste for truete arter i Norge 1998. 
DN-rapport 1999-3, 5.161. 

Direktoratet for naturforvaltn ing. 2004. Naturfaglige registreringer i skog: Mal for 
metodikk og rapportering. 5.9 . 

Direktoratet for naturforvaltning. 2006. Kartlegging av naturtyper - verdisetting av 
biologisk mangfold . 2 edition. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 

Direktoratet for naturforvaltning. 2007. Naturbase. 
Framstad, E., Økland, B., Bendiksen, E., et al. 2002. Evaluering av skogvernet i Norge. 

Fagrapport 54, 5.146. 
Framstad, E., Økland, B., Bendiksen, E., et al. 2003. Liste over prioriterte mangler ved 

skogvernet. NINA Oppdragsmelding 769,5.9 . 
Gaarder, G., Brandrud, T. E., Klepsland, J., et al. 2006. Naturfaglige registreringer i 

forbindelse med vern av skog p~ Statskog SFs eiendommer. Del 2 Årsrapport for 
registreringer i Midt-Norge 2005. NINA Rapport 151 

Heggland, A. 1999. Nøkkelbiotoper i skog i Østmarka naturreservat og Ramstadslottet, 
Akershus. Siste Sjanse-rapport 1999-6 

Hofton, T. H. 2005. Supplerende biologiske registreringer i deler av Trillemarka-Rollagsfjell 
i 2005. Siste Sjanse notat 2005-11, s.46 .URL: 
http ://www.biofokus.no/Bilder/PDF /Sis_ notater /sis_notat2005_ 11. pdf 

Korsmo, H., Moe, B. og Svalastog, D. 1991. Verneplan for barskog. Regionrapport for øst
Norge. NINA-utredning 25. 

Korsmo, H. og Svalastog, D. 1993. Inventering av verneverdig barskog i Østfold. NINA 
oppdragsmelding 217, 5.1-100. 

K~l~s, J. A., Viken, Å. og Bakken, T., ed itors. 2006. Norsk Rødliste 2006. Artsdatabanken, 
Norge, Trondheim . 

Lavherbariet. 2007. Norsk Lavdatabase.URL: http://www.nhm.uio.no/botanisk/lav/ 
Løvdal, 1., Heggland, A., Gaarder, G., et al. 2002. Siste Sjanse metoden. En systematisk 

gjennomgang av prinsipper og faglig begrunnelse . Siste Sjanse-rapport 2002 - 11, 
5.151. 

Nitare, J., editor. 2000. Signalarter. Indikatorer p~ skyddsvard skog. Flora over 
kryptogamer. Skogstyrelsens forlag . 

Nordiska Ministerr~det . 1984. Naturgeografisk regioninndeling av Norden. Stockholm 
Norges geologiske undersøkelse. 2007a. Berggrunn. 
Norges geologiske undersøkelse. 2007b. Løsmasser. 
Ryvarden, L. og Stokland, J. 2003. A critical checklist of corticoid and poroid fung i of 

Norway. Synopsis Fungorum 17: 1-108. 
Røsok, ø. og Hofton, T. H. 2004. Urskogskjuke Perenniporia subacida, en «urskogsart» i 

Norge? Blyttia 2 :126-134. 
Sigmond, E. M. O., Gustavson, M. og Roberts, D. 1984. Berggrunnskart over Norge. 

Norges geologiske undersøkelse. 
Soppherbariet. 2007 . Norsk Soppdatabase .URL: http ://www.nhm .uio.no/botanisk/sopp/ 
Stokland, J. 2000. Biologisk mangfold i Ski kommune. NIJOS-rapport 6/2000,5.1-120. 
Sverdrup-Thygeson, A. 2003. Nøkkelbiotoper i skog pil Losby Bruk, Lørenskog og 

Rælingen kommuner. NORSKOG-rapport 2003-1. 

- BioFokus-ra pport 2007-4, side 35 

S~ 



Naturtypelokaliteter i Mosseskogen, 
Moss kommune 

øystein Røsok 

BioFokus-rapport 2008-19 
BI® 
FOKUS 

55 



1------ ------ --- -
: Ekstrakt 

i på oppdreg fra Naturvern
!forbundet i Østfold, Mosseskogen 
:Vel og Kambo Vel, har BioFokus 
I kartlagt naturtypelokaliteter og 
: arter i Mosseskogen, Moss 
!kommune, 

: Rapporten fokuserer på verdifulle 
: naturtyper og forekomst av 
:rødlistede arter, Trusler og 
~ forvaltning diskuteres. 
I 
'Det er totalt kartlagt 13 
'lokaliteter fordelt på 6 ulike 
: naturtyper. 4 av lokalitetene er 
'vurdert som svært viktige (verdi 
'A), 2 som viktige (verdi B) og 7 
som lokalt viktige (verdi C). 20 
rødlistearter er påvist, hvorav en 
'kritisk truet og tre sterk truete. 
'Lokalitetene er registrert og 
'verdisatt i henhold til 
'Direktoratet for naturforvaltning 
sitt system for naturtype
; kartlegging . 

,Nøkkelord 

I 
Biologisk mangfold 
Naturtypelokaliteter 
Rødlistearter 
Mosseskogen 
Moss 

I 

Omslag 
, FORSIDEBILDER 
øvre: Urskogskjuke 
Midtre : Molbekktjernet 

I Nedre: Boreonemoral 
blandingsskog i lokalitet 650. 

ISSN: 1504-6370 
,ISBN: 978-82-8209-047-6 

I 

BioFokus - rapport 2008 - 19 

Tittel 

N"ortyp,'ok,lIt"" ~::::::g,", Mo., komm", I 

Øystein Røsok 

Dato 

19. september 2008 

Antall sider 
51 inkludert vedlegg 

Publiseringstype 
Digitalt dokument (Pdf): Som digitalt dokument 

inneholder denne rapporten "levende" linker. 

Oppdragsgivere 

Naturvernforbundet i Østfold, 
Mosseskogen Vel og Kambo Vel 

Tilgjengelighet 
Dokumentet er offentlig. 

Andre Biofokus rapporter kan lastes ned fra 
http://biolitt.biofokus.no/rapporterlLitteratur .htm 

BioFokus: Gaustadalleen 21, 0349 OSLO 
Telefon 22 95 85 99 
E-post: øystein@biofokus.no Web: www.biofokus.no 

Il=I ==~ __ . ___ _ I 
d 

5(, 



- Naturtypelokaliteter i Mosseskogen -

Forord 

Stiftelsen BioFokus har på oppdrag fra Naturvernforbudet i Østfold, Mosseskogen Vel og 
Kambo Vel kartlagt naturtypelokaliteter innenfor området som kalles Mosseskogen i Moss 
kommune. Naturtypene er avgrenset på kart, beskrevet i foreliggende rapport, verdisatt 
og vil bli lagt inn i Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase. Naturtypekartleggingen er 
gjennomført i henhold til ON-håndbok 13, Kartlegging av naturtyper - verdisetting av 
biologisk mangfold. Prosjektet har ikke begrenset seg til kartlegging av lokaliteter innen 
hovednaturtype skog, men har favnet alle naturtyper innenfor Mosseskogen, under 
forutsetning av at de oppfyller ON-håndbok 13s kriterier til prioriterte naturtyper. 
Prosjektet har både vektlagt nye feltkartlegginger og vurdering av verdier og avgrensning 
av tidligere registrerte naturtypelokaliteter innenfor området. 

I foreliggende rapport er de viktige naturtypelokalitetene presentert. De er beskrevet, 
verdivurdert og avgrenset på kart, i tillegg til at de fleste er presentert med fotografier. 
Interessante arter som Mosseskogen huser er også presentert i rapporten. Dette gjelder 
først og fremst arter som tidligere ikke er registrert i området før, både rødlistearter og 
signalarter. 

Prosjektansvarlig har vært Øystein Røsok, som har ansvar for rapportskriving, inkludert 
beskrivelse av lokaliteter, avgrensning, og for de fleste lokaliteter også verdivurdering. 
Kjell Magne Olsen, BioFokus, har gjennomført undersøkelse av botanikk og zoologi i 
tilknytning til ferskvann, sumpskog og strandsone. Per Marstad har undersøkt soppfloraen 
i området. Even Wolstad Hanssen, Reidun Braathen og Turid N. Kristiansen har også 
bidratt med viktige soppregistreringer i området i forbindelse med rapporteringssystemet 
Artsobservasjoner. De takkes herved for å ha gjort viktige funn tilgjengelige for 
prosjektleder. Tom Hellik Hofton, BioFokus har bestemt/bekreftet interessante soppfunn 
fra området. Sigve Reiso og Kim Abel, begge BioFokus har bidratt med fotografier av 
arter. Ola Wergeland Krog har gitt opplysninger om tidligere naturtypelokaliteter i 
Mosseskogen. Rune Aae har vist viktige forekomster av karplanter i felt. Viggo Jensen har 
gitt verdifull informasjon om ål i Molbekktjernet og bekken ut fra tjernet. Terje Blindheim 
har hjulpet til med kartproduksjon og ferdigstillelse av rapport. Alle bidragsytere takkes 
herved. 

Kontaktperson fra oppdragsgiver har vært Pål Bugge fra Naturvernforbundet i Østfold. 
Den som kontaktet BioFokus i forbindelse med prosjektet først, og som har fungert som 
en faglig kontaktperson og lokal kjentmann, er Rune Aae. Begge takkes herved for godt 
samarbeid. 

Øystein Røsok 
Asker, 19. september 2008 
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Sammendrag 

på oppdrag fra Naturvernforbundet i Østfold, Mosseskogen Vel og Kambo Vel, har 
BioFokus gjennomført kartlegging av naturtyper i Mosseskogen, Moss kommune. For å 
være i stand til å vurdere verdien av de viktige naturtypelokalitetene, har vi også 
registrert sopp, karplanter og vannfauna, med mest vekt på rødlistearter og signalarter, 
samt inkludert opplysninger om artsforekomster fra andre kilder. Det undersøkte området 
utgjør i grove trekk arealet mellom Oslovegen i øst, strandsonen i vest, industriområdet i 
nord og boligområdet i sør. Kartleggingen omfatter nye feltregistreringer, samt feltbaserte 
revurderinger av tidligere registrerte naturtypelokaliteter i området. Alle naturtyper 
innenfor området ble vurdert i henhold til revidert utgave av DN-håndbok 13, Kartlegging 
av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold . 

Undersøkelsesområdet befinner seg i sin helhet innenfor boreonemoral vegetasjonssone 
og svakt oseanisk vegetasjonsseksjon . Bortsett fra Molbekktjernet og en kystlinje med 
små arealer med strandsone, kantkratt og rike strandberg, er det meste av arealet 
skogkledd . 

Det er registrert totalt 13 lokaliteter med prioriterte naturtyper. Av disse er fire vurdert 
som svært viktige (verdi A), to som viktige (verdi B) og sju vurdert som lokalt v iktige 
(verdi C) . De tretten naturtypelokalitetene tilhører de tre hovednaturtypene skog, 
ferskvann/våtmark og kulturlandskap. Fem lokaliteter er av naturtypen Gammel barskog, 
alle i utformingen Gammel granskog. Av disse er en vurdert som svært viktig, mens de 
fire andre er vurdert som lokalt viktige. To lokaliteter tilhører naturtypen Rik 
blandingsskog i lavlandet, og er gitt verdiene A og C. En lokalitet med vegetasjonstypen 
svartorstrandskog tilhører naturtypen Rik sumpskog, og er verdisatt som svært viktig. Av 
ferskvanns/våtmarkslokalitetene er Molbekktjernet vurdert som en svært viktig dam. 
Bekkedraget ut i havet fra Molbekktjernet er vurdert som et svært viktig bekkedrag . Av to 
mindre dammer som er registrert, er en vurdert som viktig, en som lokalt viktig. En 
lokalitet med Store gamle trær er vurdert som lokalt viktig. 

Området Mølleåsen og skogen rett syd for denne, er sammen med Molbekktjernet de 
viktigste delområdene i Mossemarka når det gjelder verdier for biologisk mangfold. 
Kombinasjonen rike marine avsetninger og gammel, lavereliggende blandingsskog, gir et 
godt livsgrunnlag for et rikt biomangfold. Rødlistede og krevende arter fra så ulike 
organismegrupper som sopp, lav, karplanter, insekter, fisk, amfibier og fugl har sine 
levesteder her. 

Det er registrert 115 sopparter, 49 lavarter, 294 arter av karplanter, 68 arter av 
invertebrater, tre amfibiearter og 65 fuglearter. Til sammen er det registrert 20 
rødlistearter i Mosseskogen fordelt på fire sopp, fire karplanter, to øyenstikkere, en fisk, to 
amfibiearter og ti fuglearter. Foreliggende undersøkelse bidrog med sju av disse artene . .8.1 
er den eneste kritisk truede (CR) arten som er registrert innenfor området. De tre sterkt 
truede artene (EN) urskogskjuke, blodrød høstlibelle og hubro er registret innenfor 
området, og av sårbare arter (VU) er bunkestarr, nattravn og dvergspett registrert. I 
tillegg ti l rødlistearter er det registrert flere kravstore arter som er sjeldne i lokal, regional 
eller nasjonal sammenheng. Flere av disse signaliserer miljøer med høye naturverdier. 

I en ellers hardt påVirket region av landet framstår Mosseskogen som et område med til 
dels store naturverdier. For den sterkt truede urskogskjuka er lokalitet 651 den rikeste 
kjente i landet. Selv om områder mellom de avgrensede lokal itetene ikke kan defineres 
som viktige i henhold til DN-håndbok 13, er store arealer av skogen gammelskog som 
binder sammen de viktige naturtypene til et sammenhengende skoglandskap som har 
større verdier enn lokalitetene hver for seg. 
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~ Naturtypelokaliteter i Mosseskogen -

1. Innledning 

1.1. Oppdragsbeskrivelse og undersøkelsesområde 
Arbeidet er utført på oppdrag av Naturvernforbundet i Østfold, Kambo vel og 
Mosseskogen vel. Kontaktperson har vært pål Bugge fra Naturvernforbundet i Østfold. 
Faglig kontaktperson har vært Rune Aae som er godt kjent i Mosseskogen . Arbeidet har i 
hovedsak bestått i å kartlegge viktige naturtyper med tilhørende artsmangfold innenfor 
arealet som betegnes som Mosseskogen. Det er lagt vekt på å søke etter rødlistede arter 
og signalarter av sopp og karplanter, samt invertebrater knyttet til ferskvann. I dette 
oppdraget er Mosseskogen skogsområdet avgrenset av industriområdet vest for Kambo i 
nord, Oslovegen i øst, boligområde vest for Grindvoll i sør og Mossesundet i vest. 
Vardåsen sør for Molbekktjernet er inkludert. Undersøkelsen er ikke begrenset til 
naturtyper i skog, men inkluderer bl.a. ferskvanns- og strandområder. Mosseskogen har 
tidligere vært undersøkt med hensyn på botanikk og fugleliv (Båtvik 2008). Selv om 
lokaliteter for fugl og planter er oppgitt i Båtviks rapport, avgrenses det ikke her 
naturtypelokaliteter i henhold til metodikken fra Direktoratet for naturforvaltning 
(Direktoratet for naturforvaltning 2006). Tre naturtypelokaliteter er blitt avgrenset i 1999 
(Direktoratet for naturforvaltning 2008). Med utgangspunkt i tidligere registrerte 
naturtyper og botaniske registreringer rapportert av Båtvik, er det systematisk oppsøkt 
områder med dokumenterte naturverdier for å avgrense og verdisette dem. I tillegg er 
det oppsøkt arealer uten tidligere kjent dokumentasjon av naturverdier. For bedre å 
verdisette definerte naturtypelokaliteter er det benyttet spesialkompetanse på 
jordboende sopp (Per Marstad), vedboende sopp (Tom Hellik Hofton og Øystein Røsok), 
karplanter (Kjell Magne Olsen) og fauna knyttet til ferskvenn (Kjell Magne Olsen) . 

1.2. Naturforhold 

1.2.1. Klima 
Opplysninger om klima er hentet fra (Krog 2001). Middeltemperaturen for januar ved 
klimastasjonen ved Rygge flyplass var i perioden 1961 til 1990 -3,70e, og for juli 16,0°C. 
For 1992-1993 var de respektive middeltemperaturene 1,30e og 15,8°C. .lS.rsnedbøren var 
i perioden 1961-1990 ca. 880 mm. Gjennomsnittlig årstemperatur ligger i intervallet 6-
80e (Moen1998). Nedbørhyppigheten (0,1 mm eller mer) ligger mellom 160-170 dager i 
året (Moen 1998). Vekstsesongens lenge er 190-200 (Moen 1998). Hovedvindretningene 
i Østfold er i vinterhalvåret nordavind og i sommerhalvåret sør-sørvestlig vind. Det var 
gjennomsnittlig 86 dager med snødekke i året for regionen Moss, Rygge og Råde i 
perioden 1957-1993, og gjennomsnittlig snødybde i samme periode var ca. 10 cm 
(Rygge målestasjon). 

1.2.2. Geologi, kvartærgeografi og topografi 
Området består av gneis og granittbergarter, stedvis med bånd og mindre legemer av 
amfibolitt (NGU 2008a). Grusavsetninger etter avsmeltningen fra istiden utgjør stedvis 
betydelige løsmasser. I tillegg har landhevningen gitt markerte marine avsetninger med 
ulikt innhold av kalk fra tidligere sjødyr. I vest finnes også rester etter Oslofeltets 
forkastning som har lagt igjen kalkrike bergarter. (Jensen 2007) gir en god oversikt over 
geologiens opprinnelse, landhevning og kvartærgeologiske avsetninger i området. 

Området har flere høydedrag som strekker se2 i nord-sørgående retning. Disse er 
brattest mot Mossesundet i Vest. Mølleåsen pa 60 m.o.h. i nord og Vardåsen og 
Røysåsen i sør på nesten 78 m.o.h. er de mest markerte. Åsen øst for Molbekktjernet er 
63 m.o.h. Mellom de markerte åsene går det dalganger ned mot Mossesundet. Innenfor 
de største åsryggene er det et mindre markert kollelandskap med rygger som strekker 
seg nord-sør, og med mindre daler mellom. Det er en markert bekk i området, bekken 
fra Molbekktjernet ut i Mossesundet. Området er forholdsvis variert, men uten de mest 
dramatiske formasjoner, og med en maksimal høydeforskjell på i underkant av 80 meter . 
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1.2.3. Vegetasjon 
Mosseskogen befinner seg i sin helhet i boreonemoral vegetasjonssone og svakt oseanisk 
vegetasjonsseksjon (Moen 1998). Boreonemoral vegetasjonssone danner overgang 
mellom den tempererte løvskogsonen (hvor varmekjære løvtrær er vanlig) og de typiske 
barskogsomdldene. Dette ser vi godt i Mosseskogen, hvor barskogen dominerer det 
meste av arealet. I de rike lilgurtgranskogene er innslaget av varmekrevende edelløvtrær 
som sommereik, hassel, lind, spisslønn, ask og alm tydelig og til dels høyt. Hassel er 
trolig det vanligste edelløvtreet, mens lind og ei k forekommer noe mer spredt. Alm mil 
sies il opptre sjeldent i granskogen. Rikest pil edelløvtrær er de vestvendte hellingene 
med marin leire pil hØY bonitet. Her finnes den rikeste karplantefloraen i omrildet, med 
kalkkrevende arter som blilveis og tannrot. Edelløvskog i form av svartorstrandskog 
finnes ut mot kysten mellom Mølleilsen og Molbekktjernet. Karakterarter som klourt, 
sverdlilje, slyngsøtvier og mjødurt, samt dronningstarr vokser her. Her opptrer ogsil 
andre varmekjære treslag som ask, hassel og spisslønn. Partier med renere granskog, 
kun med spredte innslag av de boreale treslagene bjørk, rogn, selje og osp, samt noe eik 
og hassel, finnes pil blilbærmark, gjerne i mindre daldrilg pil innsiden av de markerte 
ilsryggene. pil de høyeste ryggene og kollene dominerer fattig furuskog. Vegetasjonen er 
i Moss svakt kystpreget og kalles for svakt oseanisk (Moen 1998). Langs kysten finnes 
partier med rike strandberg med kalkkrevende og varmekjære karplanter som 
blodstorkenebb, broddbergknapp, flekkgriseøre, svarterteknapp og storblilfjør, og mindre 
sandstrender med tangvoller med bl.a. strandkarse, klistersvineblom, strandkjeks 
strandvindel og neslesnikjetrild (Biltvik 2008). 

Figur 1. Variasjon i vegetasjonen innenfor Mosseskogen. Boreal blandingsskog med 
gran, sommereik, furu og bjørk pil Mølleilsen (øverst, venstre), lilgurtgranskog med store 
bjørker i nordenden av Molbekktjernet (øverst, midt), barblandingsskog pil blilbærmark 
pil en av ryggene sør for Mølleilsen (øverst, høyre), skrinn furuskog med bart fjell pil 
Vardilsen (nederst, venstre), grøftet granskog i forsenkninger mellom ryggene pil 
Mølleilsen (nederst midt) og rikt strandberg med blodstorkenebbenger og kantkratt 
(nederst, høyre). Foto: Øystein Røsok. 

1.2.4. Skogtilstand 
Det er mye gammelskog, dvs. hogstklasse 5 i Mosseskogen. Særlig gjelder dette 
Mølleilsen, som bortsett fra et omrilde i nordenden av ilsen, hvor det nylig er 
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gjennomført flatehogst, har store arealer gammelskog. I de fuktige søkkene dominerer 
granskogen, som i enkelte partier har graner med dimensjoner opp til 70 cm i 
bysthøydediameter. Granskogen i søkkene er systematisk grøftet, trolig for flere år siden. 
Dette har trolig forandret tidligere sumpskog til høyproduktiv granskog. I noen av disse 
granskogsområdene er skogen i aldersfase, der trærne har nådd sin maksimale høyde, 
og veksten stort sett foregår i bredden. Trærne står ganske tett, sjiktningen er 
begrenset, og foryngelsen dårlig. Enkelte døde trær gjør at skogen er i ferd med å åpnes 
opp. Jevnt over er det begrensede mengder død ved sammenliknet med stående 
kubikkmasse. Enkelte grove osper og svartor inngår i søkkene med granskog. I lokalitet 
650 og 651 er skogfasen kommet lenger. Her er granskogen i oppløsningsfase med 
mange døde trær og åpninger hvor foryngelsen foregår. I de vestvendte hellingene 
inngår løvtrær i granskogen, og bidrar til å fylle igjen åpningene. på ryggene dominerer 
furu, ofte i blanding med gran i overgang mot granskog. Furuskogen er ikke biologisk 
gammel, og mangler riktig gamle trær. Det er jevnt over sparsomt med død ved av furu, 
noe som kan henge sammen med lenger leveringstid for død ved av furu enn av gran. 
Enkelte læger og gadd forekommer likevel spredt. I den vestvendte Vardåsen er kanskje 
den eldste furuskogen i området. Her finnes en del kronglete og trolig gamle furuer på 
skrinn grunn. Også rundt Molbekktjernet finnes grovvokst skog. I nordenden er et parti 
med sen løvsuksesjonsfase, med et 40-tall grove bjørker i granskog. Storvokste svartor 
finnes også rundt vannet. Til tross for mye gammelskog mangler de riktig gamle trærne 
av alle treslag. Det ble for eksempel ikke funnet et eneste styvingstre. Grøvste eika var 
ca. 70 cm i brysthøydediameter. Dette var imidlertid et enkelttre, og dominerende trær i 
blandingsskogen er 20-50 cm, og må regnes som forholdsvis unge. Svartorskogen i 
lokalitet 365 virker påfallende homogen og jevnaldret. Mangel på død ved av grove 
dimensjoner og gamle grove trær gir inntrykk av at de dominerende svartortrærne 
startet sitt livsløp samtidig. Det er kjent at svartor var populær i forbindelse med 
produksjon av knott under krigen, noe som kan være en forklaring på skogens alder. øst 
for stien sørover fra Kilsbakken og sør og vest for Molbekktjernet finnes en del yngre 
skog, ofte med rik treslagsblanding, god sjiktning og innslag av eldre furuer. 

1.3. Tidligere registreringer av biologisk mangfold 
Jan Ingar I. Båtvik gjennomførte sommeren 2007 en biomangfoldsinventering i 
Mosseskogen (Båtvik 2008) hvor det ble lagt størst vekt på forekomster av karplanter og 
fugl, med særlig henblikk på rødlistede arter. Flere arter omtalt i Båtviks rapport er 
inkludert i foreliggende rapport. En samlerapport om fuglelivet i Mossedistriktet ble laget 
i 1991 (Fløseth 1991). I denne rapporten er enkelte observasjoner fra Mosseskogen. 
Enkelte av disse artene er inkludert i Båtviks rapport fra 2008. Kåre Arnstein Lye har 
påvist mange av de karplanter og lokaliteter som ble påvist av Båtvik i 2007 (Lye 2006) . 
Bjørn Petter Løfall har registrert lav i fattig furuskog, knausfuruskog og blandingsskog 
vest for Molbekktjernet i 2003 (Artsdatabanken og GBIF-Norge 2008, Timdal 2008). For 
øvrig er det i følge Artskart (Artsdatabanken og GBIF-Norge 2008) gjort få sporadisk 
registreringer av sopp og karplanter innenfor området. I henhold til Naturbasen 
(Direktoratet for naturforvaltning 2008) ble det registrert naturtyper i Mosseskogen i 
1999. De samme lokalitetene er videre oppgitt i en samlerapport om biologisk mangfold i 
Moss, Rygge og Råde som kom ut i 2001 (Krog 2001). Verken Naturbasen eller rapporten 
fra 2001 har utfyllende beskrivelser med begrunnelser for verdisetting av de oppgitte 
naturtypelokalitetene. I forbindelse med skogtaksering av skogen i Moss kommune ble 
det i 1999 gjennomført en nøkkelbiotopregistrering av selskapet Skogtakst. Det ble i den 
registreringen ikke avgrenset noen nøkkelbiotoper eller mulige nøkkelbiotoper 
(tilsvarende naturtyper) innenfor Mosseskogen . 
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2. Metode 

2.1. Feltarbeid 
Feltarbeid ble gjennomført i løpet av flere befaringer mellom 1/8-08 og 3/9-08. Sopp ble 
registrert 1/8-08, 13/8-08 20/8-08 av Per Marstad, Even Wolstad Hanssen, Reidun 
Braathen og Turid Nakling Kristiansen. Ikke alle reg istrantene deltok alle dagene. 
Vedboende sopp og naturtyper ble registrert 6/8-08, 13/8-08, 26/8-08 og 3/9-08 av 
Øystein Røsok. Karplanter, ferskvannsfauna og naturtyper ble registrert av Kjell Magne 
Olsen 11/8-08. Rune Aae var med som kjentmann 26/8 og viste lokaliteter for de mest 
interessante karplantene. Fordi denne perioden er noe tidlig i soppsesongen er det grunn 
til il anta at en stor del av soppmangfoldet som finnes i omrildet ikke er blitt avslørt. For 
karplanter og vedboende sopp med flerilrige fruktlegemer var ilrstiden godt egnet for 
artsregistreringer og bestemmelse av vegetasjonstyper. Enkelte interessante karplanter 
som skjellrot og tannrot var imidlertid helt eller delvis nedvisnet. For fugl var det for sent 
pil ilret til il registrere arter basert pil fuglesang . Det ble derfor ikke lagt vekt pil fugl i 
disse undersøkelsene. For naturtypekartleggingen ble det lagt vekt pil il fil oversikt over 
hele Mosseskogen, men i skog ble det lagt mest vekt pil partier med gammelskog, dvs 
hogstklasse 4 og 5 (hogstmoden skog), ettersom det er biologisk gammel skog som har 
de største naturverdiene. Hogstflater og ung skog ble systematisk unngiltt. Det ble lagt 
vekt pil il oppsøke tidligere registrerte naturtypelokaliteter. Bortsett fra lokalitet 180 ble 
alle tidligere registrerte lokaliteter oppsøkt . Lokalitet 180 ble ved en misforstilelse ikke 
oppsøkt fordi denne lil i et omrilde det nylig er hogd en del skog. I nærheten av 
lokaliteten ble en mindre dam pilvist. pil grunn av mangelfull informasjon om lokalitet 
180, ble det antatt at denne mindre dammen var lokalitet 180, men er siden gitt 
lokalitetsnummer 556. pil grunn av omrildets kompleksitet, med stor variasjon i 
smilskaiatopografi, med mange smil daler og søkk, kan viktige naturtypelokal iteter være 
oversett . 

2.2. Artsregistreringer 
Registrering avarter er et av mange kriterier som benyttes for il vurdere naturverdi. pil 
bakgrunn av BiltViks rapport (Biltvik 2008) samt t idligere registreringer i Moss av Kilre 
Arnstein Lye (Lye 2006), vurderes karplantefloraen i omrildet som forholdsvis godt 
registrert. Det ble derfor lagt liten vekt pil grundige kartlegginger av karplanter i 2008, 
men enkelte suppleringer er foretatt, særlig i forbindelse med Molbekktjernet. For sopp 
var lite kjent fra omrildet før foreliggende prosjekt. Mykologene Per Marstad, Even 
Wolstad Hanssen, Reidun Braathen og Turid Nakl ing Kristiansen har derfor registrert de 
artene som ble pilvist. Ogsil for vannlevende invertebrater er alle pilviste arter registrert. 
I til legg har artsregistreringer av vedboende sopp, moser og karplanter vært konsentrert 
om millrettet søk etter signal- og rødlistearter karakteristiske for særlig verdifulle 
skogsmiljøer. Dette kan være arter som er knyttet til en spesiell skogtilstand, gjerne lite 
pilvirkede skogsmiljøer, eller arter som karakteriserer rike voksestedbetingelser. Det er 
tilstrebet bredde i artsregistreringene, dvs. bred inndekning av artsgrupper og økologiske 
grupper. Interessante arter er listet i tabell 2 som ogsil angir hvilke lokaliteter arten er 
pilvist i. Med "interessante arter" forstilr BioFokus arter som stilr pil den norske rødlisten 
(Killils et al. 2006), arter som anvendes som signalarter i Norden (Nitare 2000), eller 
arter som har generelt fil funn i Norge eller Østfold . Med signalarter forstilr BioFokus 
arter som indikerer miljøer med høye naturverdier. Nyere funn av interessante arter er 
koordinatfestet nøyaktig ved hjelp av GPS. De fleste interessante funn særlig av sopp og 
insekter er innsamlet, og er, eller vil bli sendt inn til Zoologisk museum eller Botanisk 
Museum, Universitetet i Oslo . 
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- Naturlypelokaliteter i Mosseskogen -

2.3. Naturtyper 
Med naturtyper menes i denne sammenheng prioriterte naturtyper som er antatt il være 
spesielt viktige i biologisk mangfoldsammenheng. For ~ gjennomføre en realistisk, men 
samtidig faglig akseptabel kommunal kartlegging av viktige omr~det for biologisk 
mangfold, har Direktoratet for naturforvaltning i sin h~ndbok "kartlegging av naturtyper -
verdisetting av biologisk mangfold" (Direktoratet for naturforvaltning 2006) beskrevet til 
sammen 56 prioriterte naturtyper innenfor 7 hovednaturtyper, hvor skog, og 
ferskvann/V~tmark, er to slike hovedtyper. Hver naturtype er beskrevet p~ eget faktaark, 
og metodikken for hvordan registreringene skal gjennomføres er gjennomg~tt 
h~ndboka. Følgende kriterier ligger til grunn for utvelgelse av naturtypene: 

Forekomst av rødlistearter 
Truete vegetasjonstyper 
Kontinuitetsomr~der 
Artsrikdom 
Sjeldenhet 
Viktig biologisk funksjon 
Spesialiserte arter og samfunn (spesielle Økologisk krav) 
Naturtyper med høy produksjon 
Sterk tilbakegang 

For en gjennomgang av anbefalt metodikk for kartlegging og verdisetting av naturtyper 
viser jeg til kapitlene 1-4 og 6 i DN-h~ndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2006). 
Jeg gir her en summarisk gjennomgang av sentrale punkter ved metoden. 

2.3.1. Verdisetting av biologisk mangfold 
Alle prioriterte naturtypelokaliteter er viktige for biologisk mangfold, enten p~ lokalt, 
regionalt, eller nasjonalt niv~. Sammen utgjør lokalitetene en viktig del av nettverket av 
omr~der som skal være bærebjelken for bevaring av biologisk mangfold. 
Rangeringen/verd isettingen av lokaliteter med viktige naturtyper bør basere seg p~ flere 
kriterier. I lista under er de viktigste kriteriene som normalt benyttes gjengitt. Lista 
bygger p~ DN -h~ndbok 13, kap 6.2. og egne momenter (Løvdal et al. 2002) . 

Størrelse 
Grad av tekniske inngrep 
Forekomst av rødlistearter og truete vegetasjonstyper 
Kontinuitetspreg 
Artsrike utforminger 
Utforminger i sterk tilbakegang (lokalt, regionalt, nasjonalt) 
Sjeldne utforminger (nasjonalt og regionalt). 

Kriteriene størrelse, grad av tekniske inngrep, forekomst av rød listearter, artsrike 
utforminger og utforminger i sterk tilbakegang, er objektive og forholdsvis lette ~ 
vurdere. Kriteriene velutviklethet og arrondering forutsetter større grad av skjønn, samt 
lokalkjennskap til kommunen . Kontinuitetspreg og sjeldne utforminger (nasjonalt og 
regionalt) er en blanding av objektive og skjønnsbaserte kriterier. 

Verdisetting av det biologiske mangfoldet innenfor et omrllde gjøres p~ bakgrunn av 
følgende temaer: Naturtyper, rødlistearter, vi lt og ferskvann. Hvert av temaene 
verdisettes. Alle temaene skal verdisettes til A (svært viktig), B (viktig) eller C (lokalt 
viktige) eller uviktige, og den endelig naturtypeverdien er en syntese av verdiene for alle 
delene. "Reglene" for verdisetting sier at høyeste oppn~dde verdi skal gjelde for 
lokaliteten. Eksempel: Dersom et av temaene f~r verdi A, skal omr~det vurderes som en 
svært viktig lokalitet, selv om andre temaer kun n~r opp i B eller C verdi. Kommer man 
ut med B eller C verdi som høyeste verdi for temaene som er representert p~ lokaliteten, 
vil verdien bli hhv. B og C. 
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Figur 2: Verdisetting av 
biologisk mangfold elter DN
håndbok 13: 
Naturtypekartleggingen skal 
i prinsippet gi oversik1 over 
viktige naturtyper (1) og 
rødliste·arter (2). Vilt·data 
(3) og ferskvann (4) som 
overlapper med naturtyper. 
bør i til legg innvirke på 
verdien til naturtypen. 
Dataene fra disse fi re 
temaene bør syes sammen 
slik at det for hver lokalitet 
bli r mulig å verdisetle på 
basis av all tilgjengelig kun
nskap om biologiske verd ier. 

For Mosseskogen er det ikke utført noen viltkartlegging i henhold til Direktoratet for 
naturforvaltnings hilndbok for viltkartlegging (Direktoratet for naturforvaltning 2000b). 
Selv om det er registrert mange fuglearter innenfor Mosseskogen, har vi for lite 
kunnskap til il avgrense artenes leveomrilder og dermed viktige viltomrilder. Vi har heller 
ikke benyttet oss av Direktoratets hilndbok for kartlegging av ferskvannslokaliteter 
(Direktoratet for naturforvaltning 2000a). Vilr kartlegging er en ren naturtypekartlegging, 
der det ogsil er søkt etter rødlistearter innen ulike organismegrupper for mer presis il 
kunne verdisette naturtypelokalitetene. Fordi kartlegging av vilt og ferskvann ikke er 
gjennomført etter metodikker beskrevet av Direktoratet for naturforvaltning, har vi ikke 
grunnlag for il verdisette det biologiske mangfoldet innenfor Mosseskogen etter 
metodikken beskrevet over, men vi har grunnlag for il verdisette naturtypene som er 
registrert. I henhold til metodikken for verdisetting, er verdien for biologisk mangfold 
innenfor de registrerte naturtypene minst like hØyt som verdien for naturtypene. 

DN-håndbok 13 legger opp til et rigid system for verdisetting av lokaliteter basert pil 
artsfunn i rødlistekategorier. Der arter i rødlistekategori kritisk truet (CR) og sterkt truet 
(EN) pilvises, gis lokaliteten automatisk verdi A. Lokaliteter med rødlistearter i kategorien 
silrbar (VU) eller med flere arter i kategorien nær truet (NT) gis verdi B. En ny og 
oppdatert norsk rød liste ble utgitt i 2006 (Killils et al. 2006). Her er artene for første 
gang vurdert etter vitenskapelige kriterier utviklet i regi av Den internasjonale 
naturvernorganisasjonen (IUCN). 

Kriteriene for il gi naturtypelokaliteter verdiene A (svært viktig) og B (viktig) er gitt i DN
hilndbok 13-2006, sammen med en faktabeskrivelse av svært viktige og viktige 
utforminger av hver naturtype og kriterier for utvelgelse. Kriteriene for lokalt viktige 
omrilder (verdi C), er ikke beskrevet i hilndboka, men et brev fra DN til fylkesmennene 
beskriver kriterier for il gi lokaliteter C-verdi. Fastsetting av lokal verdi forutsetter god 
kjennskap til det lokale landskap. Da skal naturtypelokaliteter som ikke oppfyller 
kriteriene gitt i DN-hilndbok 13, men som likevel er blant de beste i kommunen, vurderes 
som lokalt viktige. Lokalkjennskap er nødvendig, ettersom kvaliteten pil ulike naturtyper 
varierer sterkt fra kommune til kommune. I tillegg forutsetter fastsetting av lokal verdi 
større bruk av skjønn, bilde om lokale naturtyper, men og sil om hva som er viktige 
kvaliteter for biologisk mangfold. pil grunn av begrenset kjennskap til naturen i Moss 
kommune, har vi i foreliggende prosjekt vært forsiktige med il avgrense lokalt viktige 
naturtypelokaliteter. 
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- Naturtypelokaliteter i Mosseskogen -

2.3.2. Beskrivelse av naturtyper 
For hver lokalitet beskrives vegetasjonstypen. Det kan være flere typer p~ hver lokalitet. 
Viktige arter som inng~r i vegetasjonstypene oppgis. Naturtilstand bl.a. skogtilstand, for 
eksempel treslagssammensetning og skogstruktur beskrives. Kvaliteter viktige for 
bevaring av biologisk mangfold nevnes. Dette kan være forekomst av gamle trær eller 
død ved, nærings- og fuktighetsforhold og bonitet. Største dimensjoner p~ registrerte 
treslag oppgis for de fleste lokaliteter. Tekniske inngrep som grøfter, demninger, veier og 
høyspentledninger nevnes. Det beskrives ogs~ hvordan lokalitetene er avgrenset. Dette 
kan være en hjelp til kartet, for eksempel der grenser er ment ~ følge et høydedrag, en 
vegetasjonstype, gammelskog eller en bonitetsgrense. Interessante artsfunn, som 
rødlistearter og signalarter oppgis. Verdisettingen av lokaliteten begrunnes p~ en m~te 
som henviser til kriteriene for verdisetting beskrevet i DN-h~ndbok 13. Det inng~r ogs~ 
enkle forslag til skjøtsel av omr~det for ~ sikre naturverdiene. Der artsfunn eller deler av 
beskrivelsen er basert p~ kilder, oppgis disse. 
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3. Resultater 

3.1. Registrerte naturtypelokaliteter 
Det er avgrenset totalt 13 lokaliteter med prioriterte naturtyper, se tabell log kart pil 
neste side. Alle lokalitetene hører til de to hovednaturtypene skog og ferskvann/viltmark: 
Gammel barskog (5), rik blandingsskog i lavlandet (2), rik sumpskog (1), dam (3), store 
gamle trær (1) og viktig bekkedrag (1). Av disse er fire verdisatt som svært viktige (en 
Gammel barskog, en Rik sumpskog, en Dam og et Viktig bekkedrag) to som viktig (Rik 
blandingsskog i lavlandet, og Dam) og sju som lokalt viktige (fire Gammel barskog, en 
Dam, en Rik blandingsskog og et Stort gammelt tre). 12 av de avgrensede lokalitetene 
ble oppsøkt og avgrenset etter feltarbeid i forbindelse med foreliggende prosjekt. I tillegg 
til de avgrensede lokalitetene inneholder Mosseskogsomrildet ogsil andre naturtyper. 
Dette gjelder bl.a. furuskog, strand, kantkratt og rikt strandberg. Lokaliteter med disse 
naturtypene ble og sil undersøkt, men oppfylte ikke DN-hilndbok 13s kriterier for viktige 
eller svært viktige utforminger, og ble derfor ikke avgrenset som naturtypelokaliteter. Vi 
har ikke tilstrekkelig lokalkunnskap til il avgjøre om de er lokalt viktige. 

TblllKrtl t t rt I k It t . M a e . a agle na u W~ e o a I e er I k osses ogen 

Nummer Navn Naturtvpe Utformin!l Verdi 

180 Nøkkeland ø Dam Andre Viktig (B) 

248 Molbekktjemet Dam lsd am Svært viktig (A) 

365 Lindebauqen Rik sumpskoq Svartorstrandskoq Svært viktiq (A) 
Rik blandingsskog i Boreonemoral 

650 Mølleåsen sydvest lavlandet blandinqsskoq Viktiq (B) 

651 Mølleåsen øst Gammel barskog Gammel granskog Svært viktig (A) 

652 Kilsbakken Gammel barskog Gammel granskog Lokalt viktig (C) 

653 Molbekktjernet øst Gammel barskog Gammel qranskoq Lokalt viktig (C) 

654 Lindebaugen øst Gammel barskog Gammel granskog Lokalt viktig (C) 
Parti som binder 

Molbekk~ernet sammen andre 
655 bekk Viktig bekkedrag naturmiljøer Svært viktig (A) 

656 Mølleåsen nord Dam Andre Lokalt viktiq (C) 

657 Mølleåsen midt Gammel barskog Gammel granskog Lokalt viktig (C) 
Rik blandingsskog i Boreonemoral 

658 Molbekktjern nord lavlandet blandingsskog Lokalt Viktig (C) 

659 Molbekktjern vest Store qamle trær Gammelt tre Lokalt viktig (C) 

- Biofokus-rapport 2008-19, side 13 -

'if 



lokaliteter i M 

__ .. I Undersøkelsesområde 

Naturtypelokalitet 

_ Svært viktig 
N 

- Viktig A 
I Lokalt viktig 

.-d~=)f.'Jl '-------.J BI ® 
FOKUS 

120 240 480 Meters 



. Natur1ypelokaliteter i Mosseskogen . 

3.1.1. Tidligere registrerte naturtypelokaliteter 
Innenfor undersøkelsesomr~det er det i følge Krog (Krog 2001) tidligere registrert fire 
naturtypelokaliteter, alle verdisatt som viktige. Avgrensningen av naturtypelokalitetene 
er, i følge Krog ikke alltid nøyaktig. Tre av naturtypene er lagt inn i Naturbasen 
(Direktoratet for naturforvaltning 2008) . Beskrivelsene som ligger i Naturbasen er 
identiske med beskrivelsene til Krog, og trolig hentet fra denne rapporten. Beskrivelsene 
som ligger i Fylkesmannens database er imidlertid noe mer utfyllende. Bortsett fra 
lokalitet 180, Nøkkeland, ble alle de tidligere registrerte lokalitetene oppsøkt i felt og 
revurdert etter dagens skogtilstand, nyere artsfunn og den reviderte h~ndboka for 
kartlegging av naturtyper (Direktoratet for naturforvaltning 2006). Resultatet av denne 
revurderingen er følgende: 

Lokalitet 180, Nøkkeland ø er en naturtype "Dam" med utforming næringsfattig 
skogsdam verdisatt som v iktig. Dammens kantsoneareal i Naturbasen ble vurdert som 
uforholdsmessig stort og foresl~s redusert i størrelse. Verdien er opprettholt. Lokaliteten 
har beholdt sin nummerering, og er beskrevet under. 

Lokalitet 248, Molbekktjernet er naturtype "Dam" med utforming isdam, og verdisatt 
som viktig . Denne loka litetens avgrensning er lagt inn i Naturbasen, men beskrivelsen 
ser ut til ~ mangle. For denne lokaliteten er det registrert flere interessante arter, og 
verd ien er satt opp til svært viktig. Lokaliteten har beholdt tidligere nummerering, og er 
beskrevet under. 

Lokalitet 326, Molbekktjernet 5 er naturtype "Rik edelløvskog", og har forekomster av 
de regiona lt rødlistede planteartene skjellrot og storkonvall. Denne lokaliteten ble 
oppsøkt uten at det ble p~vist kvaliteter som forsvarer en status som viktig naturtype. 
Det ble ikke funnet vegetasjonstyper som kan kategoriseres som edelløvskog, men 
ungskog av blandingsskogtype, ogs~ med boreale løvtrær og gran. Et mindre parti med 
svartor sør for Molbekktjernet ble ikke vurdert som tilstrekkelig vikt ig ti l ~ betegne som 
viktig naturtype, men er til dels inkludert i kantsonen til lokalitet 248. Storkonvall og 
skjellrot er ikke p~ den nasjonale rødlisten. Dersom disse artene ska l være det viktigste 
argumentet for ~ avgrense en viktig naturtype, vurderer vi at verdien eventuelt bør 
settes til lokalt viktig . Avgrensningen bør i tillegg være presis, og gjøres n~r det er mulig 
~ oppdage skjellrot. Skjellrot har i følge B~tvik rike forekomster nord for Molbekktjernet 
( B~tvik 2008), mens storkonvall forekommer spredt i I~g urtskogen, uten at dette alene 
har vært tilstrekkelig kriterium for ~ avgrense naturtyper i foreliggende prosjekt. Etter 
egne vurderinger har jeg derfor ikke funnet grunnlag for ~ opprettholde lokalitet 326 som 
en viktig naturtypelokalitet. 

Lokalitet 365: Lindebaugen er naturtype "Rikere sumpskog" av utforming 
svartorstrandskog med den rødlistede planten dronningstarr. Denne lokaliteten er ikke 
lagt inn i Naturbasen. Lokaliteten er vurdert som viktig. Lokaliteten er avgrenset og 
verdien er satt opp til svært viktig p~ grunnlag av at vegetasjonstypen er rød listet som 
sterkt t ruet (Aarrestad et al. 2001) . Lokaliteten har beholdt tidligere nummerering, og er 
beskrevet under. 
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. Naturlypefokafiteler i Mosseskogen . 

3.1.2 Beskrivelser av naturtypelokaliteter 

Lokalitet 180, Nøkke/and ø 

Høyde 
Naturtype (DN): 
Utforming: 
Verdisetting: 
Besøkt dato: 
Areal: 

Beskrivelse 

Ca. 40 m.o.h. 
Dam evt. naturlig fisketomme innsjøer og tjern 
Andre 
Viktig (verdi B) 
14.06.1993 
0,2 daa 

Følgende er hentet fra rapporten: Dammer og smilt jern i Østfold (Bolghaug 1995) : 
Bassenget ligger ca. 250 m sørsørvest for karosseri-verkstedet pil Kambo. Beliggenheten 
er bare delvis ilpen og noe skyggefull. Omgivelsene bestilr overveiende av barskog og 
fjellknauser. Arealet er ca. 200 m2

, maks. dybde er trolig mer enn 2 m og dammen er 
overveiende dyp. Vannet var ved befaringene ganske klart og hadde en gulgrønn farge. 
Alder er ukjent, men bassenget er trolig gammelt. Kan forøvrig betraktes som en 
oligotrof skogsdam/basseng . Strandtypen her bestilr overveiende av fjell, 
betong(demning),samt noe fast skogbunn. Bunnlaget utover i bassenget bestilr aven del 
dynn, fjell og betong. Vegetasjon/Flora finnes ikke. Dyrelivet er noe variert med en del 
dyregrupper. Følgende grupper ble registrert: Øyenstikkerlarver, teger, vann biller, 
fjæremygglarver og vilrfluelarver. Bassenget ble trolig tidligere benyttet som 
vannreservoar for beboerne pil Kambo. Truethetsgraden er forøvrig ukjent. 

Tjernet ble ikke befart i 2008, men befinner seg i et omrilde av Mosseskogen som er 
hogd. Biofokus' anbefaling er at arealet som avsettes som kantsone reduseres betydelig i 
forhold til det som kartfestet i Naturbasen (Direktoratet for naturforvaltning 2008) . 

Interessante arter 
Vi kjenner ikke til at pilviste ferskvannsdyr er bestemt t il art. 

Skjøtsel 
Det er viktig at en kantsone pil minst 5 meter opprettholdes. Her bør tre og busksjikt fil 
stil for il hindre avrenning av næringsstoffer til dammen, med pilfølgende autrofiering 
som resultat. 

Verdivurdering 
Dammen er tidligere blitt vurdert som viktig (verdi B). Dette kan forsvares ut fra at DN
hilndbok 13 sier at alle dokumentert fisketomme lokaliteter i boreonemoral sone er 
viktige (Direktoratet for naturforvaltning 2006). BioFokus har imidlertid ikke kjennskap til 
at tjernet er dokumentert fisketomt . 
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~ Naturlypelokaliteter j Mosseskogen ~ 

Lokalitet 248, Molbekktjernet 

Høyde 
Naturtype (DN): 
Utforming: 
Verdisetting: 
Besøkt dato: 
Areal: 

Beskrivelse 

26,6 m.o.h. 
Dam 
Isdam 
Svært viktig (verdi A) 
11.08.2008 
50 daa 

Molbekktjernet er en oppdemmet isdam, og dammens størrelse er et resultat av at det er 
bygget en større kunstig demning i sydenden i form aven oppbygd jordvoll, og to mindre 
i nordenden. Tjernet befinner seg mindre enn 200 meter fra Mossesundet, og ca. 27 
m.o.h. Beskrivelse av vannplante- og fuktmarkvegetasjonen i og omkring vannet er 
hentet fra Båtviks rapport (Båtvik 2008): Det finnes en del fuktmark omkring tjernet 
med tilhørende fuktmarksvegetasjon. Typiske arter her er myrfiol i store bestander, 
klourt, gulldusk, skogsivaks og den vakre myrkongle, gjerne omgitt av gråselje, svartvier 
og ørevier. Av de mest interessante må nevnes de nasjonalt rødlistede starrartene 
dronningstarr og bunkestarr, begge svært spennende for områdets totale biomangfold 
(se egne omtaler i (Båtvik 2008). Langs kantene finnes fine bestander av bukkeblad, 
vassgro, trådstarr, sverdlilje, elvesnelle, myrhatt og sjøsviaks, alle arter typiske for 
ferskvannskanter. Langs de mer berørte og åpne arealene langs veisystemene finnes 
forekomster av nitrogenkrevende arter som mjødurt, åkertistel, steinkløver, hundegras, 
sølvbunke og groblad. Ute i tjernet flyter fine bestander av stor nøkkerose og vanlig 
tjønnaks, og nedsenket i vannet finnes vannplantene storblærerot og tusenblad. 

I tillegg til karplanter registrert av Båtvik, påviste Kjell Magne Olsen følgende arter: 
Grønnstarr, stolpestarr, gulstarr, stjernestarr, mannasøtegras, knegras, flotgras, 
krypkvein, vassrørkvein, havsivaks, (kun sterile planter gir noe usikker bestemmelse), 
trådsiv, krypsiv, knappsiv, ryllsiv, skjoldbærer, veikveronika, småblærerot, og 
vrangblærerot. Hesterumpe er tidligere registrert i tjernet (utskrift fra fylkesmannens 
daatabase). I Molbekktjernet ble det funnet fertile individer av vrangblærerot, noe som 
gjør bestemmelsen forholdsvis sikker. I en kantsone rundt vannet forekommer svartor 
flere steder, i partier med grove dimensjoner opp mot 30 cm i brysthøydediameter. Et 
mindre parti med svartorsumpskog i sørenden av tjernet er inkludert i kantsonen. Ellers 
er skogen i kantsonen blandingsskog med gran, furu og boreale løvtrær som bjørk og 
osp. I de østre delene av vannet inngår Mosseskogens groveste osp, med 
stammediameter i brysthøyde på ca. 80 cm. 

Insektfaunaen i tjernet ble undersøkt 11.8.2008. Det ble påvist 8 arter av overflateteger, 
som er et hØyt antall. Også et høyt antall øyenstikkere, med hele 16 arter fra tjernet, ble 
registrert. Av vårfluer ble kun en art påvist. Alle registrerte arter er oppgitt i tabell 7 i 
vedlegget. Av de mest interessante insektartene registrert i tjernet er øyenstikkerne 
blodrød høstlibelle (EN) og vårøyenstikker (NT), samt den relativt nye arten for Norge, 
høstøyenstikker, se egne omtaler. I følge (Båtvik 2008) finnes ål fortsatt i 
Molbekktjernet. Sommeren 2007 ble en fisk observert på vei mot havet, men døde før 
det kom fram. Båtvik skriver også at småsalamander er knyttet til Molbekktjernet og 
eventuelle fuktdrag omkring . Det ble ikke påvist småsalamander i forbindelse med 
undersøkelse av vannfaunaen i Molbekktjernet 11.08.2008, uten at dette sier så mye om 
eventuell forekomst. 

Interessante arter 
Bunkestarr (VU), dronningstarr (NT), vrangblærerot (DD), blodrød høstlibelle (EN), 
vårøyenstikker (NT), høstøyenstikker, småsalamander (NT), ål (eR). 
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Skjøtsel 
Det er viktig at kantsonen i form av skog og våtmarksvegetasjon som starrenger, 
beholdes. Det er videre viktig at vannstanden i tjernet opprettholdes, og at tjernet ikke 
utsettes for forurensning. 

Verdivurderiug 
Dammen vurderes som svært viktig, (verdi A) på grunnlag av at det er en intakt dam 
med stor artsrikdom. Forekomst av den kritiske truete arten ål er alene tilstrekkelig til å 
gi lokaliteten høy verdi. I tillegg er det registrert flere kravstore, rødlistede arter fra flere 
organismegrupper. Det vurderes som sannsynlig at dammen fortsatt har et stort 
uoppdaget artsmangfold. Den nordre delen av den nordøstre bukten vurderes som den 
rikeste lokaliteten av tjernet, både med hensyn på dyreliv og planteliv. 

~li~~~~~~:1~~~:::d~';~~----------------~ Figur 3. 
Lokalitet 248 

Lokalitet 365, Lindebaugen 

Høyde 
Naturtype (DNl: 
Utforming: 
Verdi,etting: 
Besøkt dato: 
Areal: 

Beskrivelse 

Ca. 0-10 m.o.h. 
Rik sump skog 
Svartorstrandskog 
Svært viktig (verdi Al 
26.08.2008 
16 daa 

Molbekktjernet. 
Foto: Øystein 
Røsok. 

Lokaliteten utgjøres av et flatt parti vest i Mosseskogen, og avgrenses aven oppbygd 
grusvei (tidligere jernbane) langs Mossesundet i vest, skrinnere koller i nord og sør, og 
annen naturtypelokalitet i øst. Skogen domineres av svartor som er herskende treslag, 
og oppnår dimensjoner på 50 cm i brysthøydediameter. Det er ellers innslag av gran (70 
cm), ask (40 cm), bjørk (50 cm), spisslønn (20 cm), selje (25 cm), osp (20 cm), gråor 
(45 cm). Skogen er best utviklet sør for grusveien, som deler området i to. I fuktige 
partier dominerer svartor i en nesten ensjiktet skogstruktur. I noe tørrere partier er det 
innslag av andre treslag, med enkelte grove graner og store asker, og med hegg, små 
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~ Naturtypelokaliteter i Mosseskogen ~ 

asker, rogn, krossved og trollhegg i busksjiktet. Stedvis er det s~ mye ungtrær av ask at 
de dominerer busksjiktet. Vegetasjonen i feltsjiket i de tørreste partiene har preg av 
I~gurtskog, med bl~veis, skogfiol, markjordbær, teiebær, enghumleblom, skogsalat, 
fingerstarr, samt trollurt og hvitbladtistel. Hasselmoldmose og storkransemose er vanlige 
i bunnsjiktet. I fuktige partier finnes mer typiske sumpskogarter som slakkstarr, 
skogsvinerot, skogsnelle, sverdlilje, klourt, slyngsøtvier, myrfiol, fredløs, vendelrot, 
mjødurt, strutseving, firblad og bekkeblom . Et par tuer med dronningstarr (NT) vokser 
ogs~ i lokaliteten. Krusfagermose er vanlig i skogbunnen . Det er morkne stubber etter 
hogst, mulig av svartor. De eldste trærne er omtrent like gamle, og riktig gammel 
svartor med sokler mangler. Trolig er skogen vokst opp etter krigen. Det er videre lite 
død ved, og morkne, grove stokker mangler. Det er en grøft som drenerer deler av 
omr~det. Det finnes et par dammer som trolig ikke tørker ut i de tørreste somrene. p~ 
grunn av den oppbygde veien utenfor svartorstrandskogen, er lokaliteten beskyttet, og 
ikke utsatt for saltp~virkning og tangp~leiring i den grad den ville vært naturlig. En liten 
del av lokaliteten befinner seg utenfor veien ned mot stranden. Denne er mindre 
sumppreget, men mer p~virket av havet. 

Interessante arter 
Dronningstarr (NT), vortekjuke. Det er sannsynlig at dammene og fuktskogen kan ha 
betydning for sm~salamander. 

Figur 4. Lokalitet 365, Lindebaugen, med svartorstrandskog. Høyreiste svartor 
dominerer. Enkelte dammer finnes langs veien. Dronningstarr vokser ved denne lille 
dammen. Gr~or over 40 cm i brysthøydediameter inng~r (nederst til høyre). Foto: 
Øystein Røsok 

Skjøtsel 
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Det anbefales at lokaliteten overlates til fri utvikling . Dette vil føre ti l opprettholdelse av 
skogtilstanden og produksjon av grove og døde trær av de ulike treslag i ulike 
nedbrytningsstadier. Dette vil være positivt for arter knyttet til gammel naturskog. Det 
bør vurderes å tette grøfter for å hindre drenering. 

Verdivurdering 
på grunnlag av at vegetasjonstypen kan defineres som svartorstrandskog, som er 
rødlistet som sterk truet (Aarrestad et al. 2001), vurderes lokaliteten i tråd med 
anbefalinger i DN-håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2006) som svært viktig 
(verdi A). 

Lokalitet 650, Mølleåsen sydvest 

Høyde 
Naturtype (DN): 
Utforming: 
Verdisetting: 
Besøkt dato: 
Areal: 

Beskrivelse 

Ca. 5-35 m.O.h. 
Rik blandingsskog i lavlandet 
Boreonemoral blandingsskog 
Viktig (verdi B) 
26.08.2008 
28 daa 

Lokaliteten utgjøres aven vest/sydvestvendt helling delvis på marin leire på sørsiden av 
Mølleåsen ned mot Mossesundet. I nordvest avgrenses lokaliteten av skrinnere koller 
med furuskog på impediment, i nordøst av skrinnere koller og yngre skog, i øst partier 
med skrinnere barblandingsskog, og i vest grenser lokaliteten mot en annen 
naturtypelokalitet med svartorstrandskog. Treslagsblandingen er rik, med gran som 
dominerende treslag opp ti l 60 cm i brysthøydediameter (ca. 80% av kubikkmassen) . 
Andre registrerte treslag er furu (40 cm), bjørk (60 cm), ask (30 cm), lind (40), 
sommereik (30 cm), svartor (20 cm), osp (25), selje (20 cm), hegg (10 cm) og 
hasselkratt (18 cm) (maksimale observerte brysthøyded iametre er oppgitt i parentes). 
Mindre eksemplarer av alm (NT) inngår også. Vegetasjonstypen er lågurtgranskog med 
arter som blåveis, skogfiol, teiebær, sumphaukeskjegg, enghumleblom, myskegras, 
storkonvall, skogsnelle, skogsalat, liljekonvall , skogsvinerot, ormetelg, hengeaks, 
fingerstarr, markjordbær, vivendel, i tillegg til mer trivielle arter som blåbær, mai blom , 
hengeving, fugletelg skogburkne og mye gjøkesyre. Her vokser også tannrot, myske og 
skjellrot, som alle er sjeldne på fastlandssiden av Moss (Båtvik 2008) . I skogbunnen 
dominerer moser, med hasselmoldmose, sigdmoser, etasjemose, storkransemose og i 
enkelte partier storstylte. Et mindre parti med høyreist svartorsumpskog (30 cm i 
brysthøydediameter) inngår i nordøst nær grensen, ved en dam som trolig tørker ut i 
tørre somrer. Skogen i lokaliteten er stort sett flersjiktet med gran og store bjørker, samt 
høye eiker som herskende treslag. Under det øverste sjiktet vokser det en underskog av 
løvtrær som svartor, hassel , ask, rogn, enkelte linder, samt mindre graner. Busksjiktet 
har stedvis mye unge asker, hassel , rogn, litt spisslønn, krossved og trollhegg . Det er lite 
synlige stubber etter hogst, men enkelte gam le furustubber finnes. Det er godt innslag 
av død ved i området, særlig av gran, med enkelte grove læger >40 cm i diameter. Flere 
av stokkene er lange, og alle nedbrytningsstadier er representert, med flere morkne 
stokker . Flere mindre raviner skjærer gjennom deler av området på marin leire. I noen 
av disse renner det sildrebekker. Flere steder ligger det grove granlæger i eller over disse 
ravinene. 
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Interessante arter 
Svartsonekjuke (NT), okerporekjuke 
tømmernettsopp, vortekjuke, hasselkjuke, 
skjellrot, storkonvall, alm (NT). 

Skjøtsel 

Figur 5. Lokalitet 650, Mølleåsen sydvest 
utgjøres av boreonemoral blandingsskog 
der gran dominerer, men eik og hassel 
inngår (venstre). Sterkt nedbrutte 
granstokker er vanlige i lågurtskogen. Små 
raviner med sildrebekker i marin 
strandavsetning er typisk for området. Foto: 
Øystein Røsok. 

(NT), granrustkjuke, beversagsopp, 
gammelgranlav, storstylte, tannrot, myske, 

Det anbefales at lokaliteten overlates til fri utvikling. Dette vil føre til produksjon av 
grove og døde trær av de ulike treslag og i alle nedbrytningsstadier, og opprettholdelse 
av skogtilstanden. Dette vil være positivt for arter knyttet til gammel naturskog. 

Verdivurdering 
Lokaliteten vurderes som viktig (verdi B) på grunnlag av at det er en restlokalitet med 
gammel skog og en del død ved. Skogen har heterogen struktur med god 
treslagsblanding og må betegnes som en rikere utforming. Dette er i samsvar med 
anbefalinger i DN-håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2006). Lokaliteten 
mangler imidlertid gamle edelløvtrær eller boreale løvtrær, og har ikke langt fremskredet 
naturskogspreg . 
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Lokalitet 651, MølJeåsen øst 

Høyde 
Naturtype (DN): 
Utforming: 
Verdisetting: 
Besøkt dato: 
Areal: 

Ca. 40-45 m.o.h. 
Gammel barskog 
Gammel granskog 
Svært viktig (verdi A) 
03.09.2008 
17 daa 

Figur 6. Lokalitet 651, Mølleåsen vest. Store mengder død ved av gran preger 
lokaliteten. Langs deler av grøfta er det sumpskog med en del død ved. I nordligste del 
er et parti med løvskog bl.a . med en flerstammet lindeklon. Foto: Øystein Røsok. 

Beskrivelse 
Lokaliteten utgjøres av et slakt skår i nord-sør retning, delvis på marine avsetninger. 
Lokaliteten avgrenses av rygger med skrinnere skog i øst og vest og av yngre skog i nord 
og sør. Gran er dominerende treslag, men det er innslag av osp (40 cm), lind (30 cm), 
hassel, sommereik (20 cm), bjørk (40 cm), og rogn (18 cm). Dominerende 
vegetasjonstype er fattig blåbærgranskog med noe sigdmose sp. i bunn. Flere steder 
inngår også kystjamnemose. I nord inngår et parti med lågurtgranskog med 10 
lindestammer på 15 - 30 cm i brysthøtdediameter, samt et ospeholt med ca. 30 osper 
fra 15 - 30 cm. Et par sommereik inngar. Langs en gammel grøft som går gjennom hele 
skåret, er det i partier sumpskog med gran og småbjørk, og med vannspeil og fuktige 
områder langs sidene av grøfta, bl.a. med mye torvmose sp. Skogen er i oppløsningsfase 
med mye død ved av gran, både som stående og liggende stokker. Alle 
nedbrytningsstadier er representert, men det er mest middels og sterkt nedbrutt 
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granved. Dimensjoner p3 død ved av gran n3r opp til 50 cm i brysthøydediameter. Flere 
stokker ligger i eller nær sumpskogen og grøfta. Skogen har god aldersvariasjon med 
god granforyngelse i partier. Det finnes 3pninger med innslag av løvtrær som osp, rogn, 
bjørk, lind, hassel og sommereik. I vest inng3r noe yngre skog for 3 sikre best mulig 
avgrensning. 

Interessante arter 
Det ble funnet to stokker med urskogskjuke (EN) med 4 meters avstand. Dette er den 
tetteste konsentrasjonen vi kjenner av denne arten fra Norge. Granrustkjuke ble ogs3 
funnet. 

Skjøtsel 
Det anbefales at lokaliteten overlates til fri utvikling. Dette vil føre til ytterligere 
produksjon av grove og døde trær i alle nedbrytningsstadier, og opprettholdelse av 
skogtilstanden. Dette vil være positivt for arter knyttet til gammel naturskog. For 3 sikre 
stabil skog innenfor naturtypen, er det viktig at grensene inkluderer skrinnere furuskog 
p3 sidene av sk3ret med granskog. Stabil furuskog i kanter mot en eventuell hogstflate 
vil bidra til 3 redusere kanteffekter som vindfelling og uttørking. 

Verdivurdering 
Forekomst av den sterkt truete arten urskogskjuke er i henhold til DN-h3ndbok 13 
(Direktoratet for naturforvaltning 2006) tilstrekkelig grunnlag for 3 vurdere lokaliteten 
som svært viktig (verdi A). I tilegg er skogen velutviklet, gammel og med død ved i alle 
nedbrytningsstadier. 

Lokalitet 652, KiJsbakken 

Høyde 
Naturtype (DN): 
Utforming: 
Verdisetting: 
Besøkt dato: 
Areal: 

Beskrivelse 

Ca. 30-35 m.o.h. 
Gammel barskog 
Gammel granskog 
Lokalt viktig (verdi C) 
03.09.2008 
15 daa 

Figur 7. Lokalitet 652 Kilsbakken 
inneholder grov granskog. Foto Øystein 
Røsok. 
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Lokaliteten utgjøres av granskog på hØY bonitet i et slakt skår på tykk hav og 
fjordavsetning. Den avgrenses av boligområde i nord, skrinnere skog i øst og vest, og 
yngre skog i sør. Gran er dominerende treslag langs en gammel grøft som fungerer som 
bekk i dag. Det er også innslag av osp (50 cm), bjørk, selje (20 cm) og svartor (25 cm), 
og helt i nordenden sommereik (40 cm). Vegetasjonen er i de nordligste partiene en 
overgang mellom lågurt, høgstaude- og storbregnegranskog med bl.a. skogsstjerneblom, 
skogsvinerot, skogsalat, skogburkne, bringebær, teiebær, fredløs, fugletelg og gjøkesyre. 
Et parti med svartorsumpskog med 15 svartor på 15 - 25 cm i brysthøydediameter 
inngår midt i lokaliteten . Enkelte graner er spesielt storvokste, opp mot 70 cm i 
diameter. Skogen er fleraldret og i aldersfase, og har i partier god granforyngelse . Det 
er forholdsvis lite død ved, men enkelte grove granstammer opp mot 60 cm forekommer, 
men mest i ferske nedbrytningsstadier. 

Interessante arter 
Gammelgranlav. 

Skjøtsel 
Det anbefales at lokaliteten overlates til fri utvikling. Dette vil føre til ytterligere 
produksjon av grove og døde trær i alle nedbrytningsstadier, og opprettholdelse av 
skogtilstanden . Dette vil være positivt for arter knyttet til gammel naturskog . 

Verdivurdering 
Lokaliteten kan ikke vurderes som mer enn lokalt verdifull (verdi C) ettersom det er 
begrensede mengder død ved, og det ble funnet få indikatorarter på kontinuitet. 
Lokaliteten bør sees på som en restaureringsbiotop der det med tiden kan dannes 
gammel naturskogspreget skog på høy bonitet. 

Lokalitet 653, Molbekktjernet øst 

Høyde 
Naturtype (DN): 
utforming: 
Verdisetting: 
Besøkt dato: 
Areal: 

Beskrivelse 

Ca. 35-45 m.o.h. 
Gammel barskog 
Gammel granskog 
Lokalt viktig (verdi C) 
03.09.2008 
12 daa 

Figur 8. Lokalitet 653, 
Molbekktjernet øst. Grovvokst 
granskog langs fuktig grøft. 
Foto : Øystein Røsok. 
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Lokaliteten utgjøres av granskog på høy bonitet i et slakt skår på tykk hav og 
fjordavsetning. Den avgrenses av skrinnere skog på ryggene øst, vest og nord for skåret, 
og av yngre skog i sør. Gran dominerer, med spredte innslag av enkelte bjørker (20 cm), 
osp (30 cm), sommereik «10 cm), svartor (30 cm) og rogn. Fleraldret granskog opp 
mot 70 cm i brysthøydediameter vokser langs en gammel dreneringsgrøft. Området har 
trolig tidligere vært sumpskog. Vegetasjonstypen er blåbærgranskog med mye innslag av 
sigdmose sp. i skogbunnen. Et mindre parti med svartor inngår. Det er god 
granforyngelse i partier. Det finnes innslag av død ved, mest middels til sterkt nedbrutt, 
men det er ikke kontinuitet i død ved. Flere helt morkne stubber ble registrert. Mindre 
bergvegger på 3-4 meter inngår i vest. 

Interessante arter 
Granrustkjuke 

Skjøtsel 
Det anbefales at lokaliteten overlates til fri utvikling. Dette vil føre til ytterligere 
produksjon av grove og døde trær i alle nedbrytningsstadier, og opprettholdelse av 
skogtilstanden. Dette vil være positivt for arter knyttet ti l gammel naturskog. 

Verdivurdering 
Lokaliteten kan ikke vurderes som mer enn lokalt verdifull (verdi C) ettersom det er 
begrensede mengder død ved, og det ble funnet få indikatorarter på kontinuitet. 
Lokaliteten bør sees på som en restaureringsbiotop der det med tiden kan dannes 
gammel naturskogspreget skog på høy bonitet. 

Lokalitet 654, Lindebaugen øst 

Høyde 
Naturtype (ON): 
Utforming: 
Verdisetting: 
Besøkt dato: 
Areal: 

Beskrivelse 

Ca. 10-20 m.o.h. 
Gammel barskog 
Gammel granskog 
Lokalt viktig (verdi C) 
03.09.2008 
13 daa 

Lokaliteten grenser mot lokalitet 365, Lindebaugen i vest, mot lokalitet 560 Mølleåsen 
sydvest i nord og mot lokalitet 655, Molbekktjern bekk i sør. I øst grenser lokaliteten mot 
skrinnere barblandingsskog. Lokaliteten utgjøres aven vestvendt skråning ned mot 
Lindebaugen, og består av til dels grov (opp mot 70 cm) granskog på høy bonitet. 
Blåbær dominerer i fattig lågurtskog med noe rikere urtevegetasjon i partier, med 
blåveis, skogfiol, teiebær, markjordbær, krossved, hengeving, fingerstarr og myskegras. 
Innslaget av edelløvtrær er begrenset, men lind (40 cm), svartor (30 cm) samt hassel 
finnes, og boreale løvtrær som bjørk (50 cm), rogn (20 cm), gråor (40 cm) og selje (20 
cm), samt furuer (40 cm) inngar. Skogen er i aldersfase, fleraldret, noe sjiktet, med 
enkelte mindre løvtrær og unge graner i et undersjikt. En del død ved av gran finnes 
spredt. Deler av området er bratt, med partier med trekledd ur. 

Skjøtsel 
Det anbefales at lokaliteten overlates til fri utvikling. Dette vil føre til ytterligere 
produksjon av grove og døde trær i alle nedbrytningsstadier, og opprettholdelse av 
skogtilstanden. Dette vil være positivt for arter knyttet til gammel naturskog. 

Verdivurdering 
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Skogen er ikke tilstrekkelig gammel og velutviklet med tilstrekkelig mengde død ved til § 
betegnes som viktig. Den vurderes som lokalt viktig (verdi Cl p§ grunnlag av at det er en 
lavereliggende, høyproduktiv granskog p§ I§gurtmark, med en del død ved. Lokaliteten 
har dessuten verdi ved at den grenser mot viktige og svært viktige naturtyper. 

Figur 9. 
Lindebaugen 
Røsok 

Lokalitet 655, Molbekktjernet bekk 

Høyde 
Naturtype (DNl: 
Utforming: 
Verdisetting: 
Besøkt dato: 
Areal: 

Beskrivelse 

Ca. 5-27 m.O.h. 
Viktig bekkedrag 
Parti som binder sammen andre naturmiljøer 
Lokalt viktig (verdi Bl 
03.09.2008 
7 daa 

Lokalitet 654, 
øst. Foto : Øystein 

Lokaliteten utgjøres aven bekk med kantsone p§ marin strandavsetning. Bekken renner 
fra nordenden av Molbekktjernet ut i Mossesundet. Nederste del av bekken inng§r i en 
svartorstrandskog verdisatt som en svært viktig naturtype. Langs store deler av 
strekningen har bekken gravd en ravine i løsmassene. I nederste del av omr§det er 
skogen i kantsonen grov granskog helt inntil. Her er en del død ved, og store stammer 
(>40 cm) av døde ligger trær tvers over bekken. Skogen har rik treslagsblanding med 
hassel, spisslønn, svartor, bjørk, selje, vierarter, gr§or, samt krossved og leddved i 
busksjiktet. Av de mest spesielle artene langs bekken nevner B§tvik saftstjerneblom, 
slakkstarr, myske og skjellrot (B§tvik 2008). Skogsvinerot, ormetelg, skogsnelle og sløke 
finnes ogs§. I bekkens midtparti er kantsonen ungskog, med høyt innslag av løvtrær og 
rik flora i feltsjiktet. Lenger opp mot tjernet dominerer gammel granskog igjen. 

Interessante arter 
Myske, skjellrot, saftstjerneblom, slakkstarr. AI (eR) ble funnet p§ vei mot havet i 2007 
(B§tvik 2008). I bekkens nordkant ble sm§salamander (NT) p§vist i 2007 (B§tvik 2008). 

Skjøtsel 
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Tilstrekkelig vannføring m1\ sikres. Skogvegetasjon langs kantsonen bør sikres. 

Verdivurdering 
Bekken danner en korridor mellom to svært viktige naturtyper (dam og rik sumpskog) 
som begge har store naturverdier knyttet til vann. Ål benytter bekken som vandringsveg 
til havet. Trolig benytter sm1\salamander bekken som veg mellom Molbekktjernet og 
svartorstrandskogen. I tillegg er det store naturverdier knyttet til bekkens kantsoner, 
som gammel granskog med mye død ved og rik karplanteflora med lokalt sjeldne og 
krevende arter. Bekkens funksjon for den kritisk truede arten 1\1, er tilstrekkelig grunnlag 
for 1\ vurdere bekken som svært viktig (verdi A). 

Figur 10. Nederste del av bekken med gammel granskog med mye løvtrær i kantsonen 
og død ved i bekkeravinen. Foto: Øystein Røsok. 

Lokalitet 656, Mølleåsen nord 

Høyde 
Naturtype (DN): 
Utforming: 
Verdisetting: 
Besøkt dato: 
Areal: 

Beskrivelse 

Ca. 45 m.o.h. 
Dam 
Andre 
Lokalt viktig (verdi C) 
03.09.2008 
0,1 daa 

Lokaliteten utgjøres aven dam p1\ ca. 5 x 7 meter. Dybden kan være ca. 1 meter p1\ det 
dypeste. Det ble ikke observert noen karplanter i dammen. Kantvegetasjonen best1\r av 
ung granskog (hogstklasse 3-4) med innslag av ung bjørk og osp, opp til 25 cm i 
brysthøydediameter. Det finnes noe død ved av osp i form av stammer < 15 cm i 
diameter. Dammen kan være viktig for salamandere og andre amfibier. 

Interessante arter 
Det er ikke kjent interessante arter fra dammen, men den kan være viktig for amfibier. 

Skjøtsel 
Det er viktig 1\ opprettholde en kantsone med skog rundt dammen. 

Verdivurdering 
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- Naturtypelokaliteter i Mosseskogen -

Dammen befinner seg ikke i kulturlandskapet, og vurderes derfor ikke som viktig uten at 
spesielle artsforekomster skulle tilsi det. Slike forekomster er ikke registrert. Lokaliteten 
vurderes derfor som lokalt verdifull (verdi C). 

Lokalitet 657 Mølleåsen midt 

Høyde 
Naturtype (DNl: 
Utforming: 
Verdisetting: 
Besøkt dato: 
Areal: 

Beskrivelse 

Ca. 45 m.o.h. 
Gammel barskog 
Gammel granskog 
Lokalt viktig (verdi Cl 
17.09.2008 
8 daa 

Figur ll. 
Lokalitet 180, Nøkkeland ø. 
Foto: Øystein Røsok. 

Omrildet grenser mot skrinnere furuskog pil toppen av Mølleilsen i vest, mot skrinn 
furuskog i øst og mot lokalitet 651 i nord. I sør avgrenses lokaliteten av yngre skog med 
færre kvaliteter. Vegetasjonstypen er blilbærskog med mye moser i skogbunnen, 
sigdmoser, bjørnemose og torvmoser i fuktige partier. Skogen er grovvokst, men 
fleraldret granskog med dimensjoner opp mot 80 cm. En av Mosseskogens aller største 
graner stilr her. I partier har skogen ilpninger med god granforyngelse. Det finnet en del 
død ved. Særlig pil et omrilde i den lille dalen er det stor konsentrasjon av døde graner, 
med 12 liggende og 7 stilende stokker innenfor 10 x 10 meter. Av andre treslag inngilr 
flere linder langs en sørøstvendt 2-3 meter hØg skrent pil vestsiden av dalen. 
Lidestammer opp til 25 cm i brysthøydediameter ble milit. I tillegg finnes bjørk (20 cm), 
selje (20 cm) og rogn (15 cm). Det gilr ei grøft gjennom dalen . Denne er i ferd med il 
vokse igjen, og har ingen vannføring . En lite brukt sti fører og sil gjennom dalen. 

Interessante arter 
Ingen registrerte 

Skjøtsel 
Det anbefales at lokaliteten overlates til fri utvikling. Dette vil føre til ytterligere 
produksjon av grove og døde trær i alle nedbrytningsstadier, og opprettholdelse av 
skogtilstanden. Dette vil være positivt for arter knyttet til gammel naturskog. 
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Verdivurdering 
Lokaliteten kan ikke vurderes som mer enn lokalt verdifull (verdi C) ettersom det ikke ble 
funnet indikatorarter på kontinuitet. Mangel på skoglig kontinuitet illustreres også ved at 
området mangler sterkt nedbrutte gran læger. 

Figur 12. Lokalitet 657, Mølleåsen midt. Foto: Øystein Røsok. 

Lokalitet 658 Molbekktjern nord 

Høyde 
Naturtype (DN): 
Utforming: 
Verdisetting: 
Besøkt dato: 
Areal: 

Beskrivelse 

Ca. 26 m.o.h. 
Rik blandingsskog i lavlandet 
Boreonemoral blandingsskog 
Lokalt viktig (verdi C) 
17.09.2008 
10 daa 

Figur 13. Lokalitet 658. 
Foto: Øystein Røsok 
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- Naturlypelokaliteter i Mosseskogen -

Omr~det grenser mot Molbekktjernet i sør og mot ungskog i nord. Et viktig bekkedrag 
avgrenset som naturtype g~r gjennom lokaliteten. Skogen er blandingsskog der gran er 
dominerende treslag med dimensjoner opp til 60 cm. Flere tiltalIs grove bjørker, opp til 
70 cm i brysthøydediameter inng~r. Andre treslag forekommer mer spredt, som svartor 
(40 cm), osp (25 cm), rogn (20 cm). I kantsonen mot vannet er løvtrærne dominerende. 
Vegetasjonstypen er I~gurtgranskog med bl~veis, markjordbær, hengeaks, krossved, 
ormetelg, bringebær, skogfiol, legeveronika, mye gjøkesyre i partier, vendelrot og 
tannrot. Bekken som g~r gjennom (egen naturtype) har gravd raviner i løsmassene. Det 
finnes spredt med død ved i omr~det, inkludert enkelte grove granlæger, > 50 cm og 
noen sterkt nedbrutte stokker. Sjiktningen varierer fra ensjiktet til godt sjiktet. 

Skjøtsel 
Det anbefales at lokaliteten overlates til fri utvikling. Dette vil føre til ytterligere 
produksjon av grove og døde trær i alle nedbrytningsstadier, og opprettholdelse av 
skogtilstanden. Dette vil være positivt for arter knyttet til gammel naturskog. 

Verdivurderiug 
Innslaget av ~rove løvtrær er høyt, men omr~det vurderes til ikke ~ være tilstrekkelig 
velutviklet til a forsvare verdi B. Til det er det noe lite død ved. Lokaliteten vurderes som 
lokalt viktig (verdi C), men vil bli viktig i løpet av f~ ~r, etter hvert som det vil dannes 
mer død ved i ulike nedbrytningsstadier. 

Lokalitet 659 Molbekktjern vest 

Høyde 
Naturtype (DN): 
Utforming: 
Verdisetting: 
Besøkt dato: 
Areal: 

Beskrivelse 

Ca. 30 m.o.h. 
Store gamle trær 
Gammelt tre 
Lokalt viktig (verdi C) 
17.09.2008 
0,1 daa 

Lokaliteten utgjøres av et enkelt eiketre 
(sommereik). Treet st~r i skinn bl~bærfuruskog med 
unge, sm~vokste furuer. Eika vurderes til ~ være 
nærmere 70 cm i brysthøydediameter. Dette er den 
grøvste observerte eika i Mosseskogen i foreliggende 
prosjekt. Det ble ikke funnet tydelige ~pninger i 
stammen, men den har enkelte r~tne greiner og 
gjengrodde s~r i stammen, s~ det er sannsynlig at 
treet er i ferd med ~ utvikle hulrom i stammen. Treet 
har gamle (?) grener helt nede ved bakken, noe som 
kan tyde p~ at det har st~tt Iys~pent i mange ~r. 

Figur 14. lokalitet 659. Foto: Øystein Røsok 

Skjøtsel 
Det er en fordel om nabotrær ikke f~r anledning til ~ vokse seg høyere enn eika, slik at 
de skygger den ut. De aller nærmeste furuene før fjernes. Eller anbefales fri utvikling av 
treet. 

Verdi 
Ingen rødlistearter eller signalarter ble observert p~ treet. Det vurderes som lokalt viktig 
(verdi C). 
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3.2. Ikke prioriterte naturtyper 
Store deler av arealet utenom de kartlagte naturtypeloka litetene er gammelskog, dvs. 
hogstklasse 5. Dette gjelder særlig i omr~dene p~ og rundt Mølle~sen. Omr~der som 
ikke er definert som viktige naturtypelokaliteter har likevel verd ier i form av mer spredte 
kvaliteter som død ved, rike vegetasj onstyper, innslag av edelløvtrær osv . I tillegg til 
kvalitetene slike omr~der har i seg selv, har de ogs~ stor betydning for bevaring av de 
viktige naturtypelokal itetene. Sammenhengende skog mellom de viktige 
naturtypelokalitetene vil hindre kanteffekter som vindfellig og uttørking av skog i de 
viktige naturtypelokalitetene. Det vil ogs~ være til hjelp for spredning av de kravstore 
artene som ikke blir hindret av hogstflater og ungskog i sin vei mellom de viktige 
lokalitetene i et sammenhengende skoglandskap . Endelig vil flere av de ikke-prioriterte 
arealene g~ mot en skogtilstand der naturverdiene stadig øker med tiden. De viktige 
naturtypene vil i de fleste tilfeller derfor ha størst verdi dersom de befinner seg i et 
sammenhengende landskap med gammelskog. Sammenliknet med skog ellers i 0stfold
regionen fremst~r Mosseskogen som et omr~de med store verdier. I et ellers hardt 
drevet skog landskap har Mosseskogen flere delomr~der med forholdsvis biolog isk 
gammel skog med kvaliteter viktig for biologisk mangfold. I forhold til et udekket 
vernebehov ville Omr~det dekker viktige mangler ved dagens skogvern (Framstad et al. 
2002, Framstad et al. 2003). Av generelle mangler dekker omr~det kriteriet viktige 
forekomster av rødlistede arter. I tillegg dekkes kriteriet gjenværende, forholdsvis 
intakte omr~der av lavereliggende skog i boreonemoral vegetasjonssone. Kriteriet 
gjenværende, forholdsvis intakte forekomster av rike skogtyper I~gurtskog dekkes. 
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3.3. Registrerte arter 

Karplanter 
Totalt 296 arter og underarter av karplanter er registrert i Mosseskogen. Blltviks 
registrerte 247 arter i 2007 (Blltvik 2008). Disse er supplert med 46 arter registrert i 
2008, samt 3 arter registrert av Kllre Arnstein Lye i 2000 (Artsdatabanken og GBIF
Norge 2008). Omrlldet mll sies 11 være rimelig godt undersøkt, og en mll anta at en stor 
del avartene som finnes her er oppdaget. Potensialet for at det finnes uoppdagede 
enkeltarter innenfor Mosseskogen vurderes likevel som stort, ettersom mange ulike 
vegetasjonstyper er representert. Totalt er det registrert fire arter oppført pll den 
nasjonale rødlista (Kllllls et al. 2006). Dette er bunkestarr Carex e/ata (VU), 
dronningstarr Carex pseudocyperus (NT), vrangblærerot Utricu/aria austra/is (DD) og alm 
U/mus g/abra (NT). Vrangblærerot ble registrert ny for omrlldet i foreliggende 
undersøkelse, og er kommentert nærmere under. I tillegg er bakkemaure Ga/ium sterneri 
(NT) funnet i 2000, 500 meter sør for Kambo handlesenter, mellom Nøkkeland og 
Avangen (Direktoratet for naturforvaltning 2008). Dette er akkurat utenfor 
undersøkelsesomrlldet definert i foreliggende rapport. Men ettersom planta er knyttet til 
skog, bør Mosseskogen vurderes som potensielt leveomrllde for arten. For nærmere 
kommentarer om andre rødlistede og interessante karplanter henviser jeg til Blltviks 
rapport (Blltvik 2008) og rødlistebasen (Artsdatabanken 2007a) . 

Moser 
Mosefloraen er ikke undersøkt. Det er kun sett etter bestemte arter som kan signalisere 
skog med høye naturverdier eller bestemt skogtilstand. Det er foreløpig for dllrlig 
grunnlag til 11 si hvilke eller hvor mange arter Mosseskogen huser. 

Lav 
Totalt 49 lavarter er registrert i Mosseskogen, ingen rødlistede. 48 av disse ble registrert 
av Bjørn Petter Løfall i 2003. Alle hans registreringer er fra omrlldet vest for 
Molbekktjernet, fra "fattig furuskog, knausfuruskog, blandingsskog, strandberg, 
sildreberg og berg med tynt humuslag" (Artsdatabanken og GBIF-Norge 2008, Timdal 
2008). Det er altsll ikke gjennomført systematiske registreringer av lav i de mer 
produktive blandingsskogene og granskogene pll høy bonitet. Her er det potensial for 
andre arter, noe funn av gammelgranslav illustrerer. Løfall fant to arter som inngllr i 
lungeneversamfunnet, Lobarion (Gauslaa 1992). Normalt er forekomster avarter i dette 
lavsamfunnet indikatorer pll miljøer med store naturverdier med forekomster av 
krevende arter (Nitare 2000). Artene skjellglye Col/ema flaccidum og flishinnelav 
Leptogium /ichenoides er imidlertid blant de mindre kravstore artene i dette samfunnet, 
og har kun svak signalverdi. I likhet med skogen i store deler av Østfold, er 
lungeneversamfunnet dllrlig utviklet i Mosseskogen. Artene sørlandspolster C/adonia 
po/ycarpoides og knauspolster C/adonia krogiana er begge relativt sjeldne, men har en 
sørøstlig utbredelse, med tyngdepunkt i Østfold. Knauspolster er kjent fra kun ca. 40 
lokaliteter, hvorav 8 lokaliteter ikke er i Østfold. For begge disse artene er Mosseskogen 
eneste kjente lokalitet i Moss. Laven P/acidium rufescens er kjent fra bare 39 norske 
funn, fordelt pll 14 fylker. Fra Østfold er den kun kjent fra Mosseskogen. 
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Sopp 
Totalt 132 sopparter er registrert i Mosseskogen. Av disse er fire rødlistet. Dette er 
urskogskjuke Perenniporia subacida (EN), okerporekjuke Junghuhnia luteoalba (NT), 
svartsonekjuke Phellinus nigrolimitatus (NT) og drueblå kremle Russula azurea (NT). 
Normalt vil et tilsvarende område kunne huse minst 300 arter (pers medd. Per Marstad). 
Fordi feltarbeidet ble utført tidlig i soppsesongen, og området har vært lite undersøkt 
tidligere, er det registrert et begrenset antall arter. Ettersom ikke alle arter danner 
fruktlegemer hvert år, kreves det flere års undersøkelser for å få rimelig oversikt over 
hva et skogsområde huser av sopp. Særlig gjelder dette for de jordboende artene med 
kort levetid på fruktlegemene. For de fleste jordboende arter er fruktifiseringen i større 
grad avhengig av vær og årstid. Flere av poresoppene som lever på død ved har flerårige 
fruktlegemer som kan påvises uavhengig av om det er soppsesong. Trolig av den grunn 
ble flest rødlistearter og signalarter funnet blant arter som har tilknytning til død ved. 
Områdets potensial for rødlistearter er derfor trolig i større grad avslørt for vedboende 
enn for jord boende arter. 

Invertebrater 
Totalt 68 arter av Invertebrater ble registrert i tilknytning t il vann i Mosseskogområdet, 
fordelt på 51 arter fra Molbekktjernet og 21 arter fra en dam i svartorstrandskogen, 
lokalitet 365, Lindebaugen. Til sammen ble det på disse to lokalitetene registrert 18 arter 
øyenstikkere, som er et stort antall. Et stort antall overflateteger (8 arter) ble også 
registrert. Tre øyenstikkere vurderes som de mest interessante artene: To rødlistede (EN 
og NT) og en forholdsvis nyoppdaget i landet. 

Vertebrater 
Det ble ikke lagt vekt på registrering av vertebrater i foreliggende undersøkelse. Det var 
for sent på året til at det var hensiktsmessig å registrere fugl basert på fuglesang . 
.8.rstiden var heller ikke optimal for kartlegging av salamandere. For omtale av 
interessante vertebrater registrert i Mosseskogen henviser jeg til Båtviks rapport, der det 
nevnes 65 fuglearter registrert fra Mosseskogen (Båtvik 2008) . 

. Biofokus.rapporl 2008·19, side 33 . 

'3'7 



- Naturtypefokaliteter i Mosseskogen -

3.2.1. Interessante arter 

Tabell 2. Rødlistearter og signalarter registrert i Mosseskogen. Rød. = rødlistekategori 
etter (Kålås et al. 2006). Truethetskategorier : EN: sterkt truet, VU: Sårbar, NT: Nær 
truet. Lokalitet nr. viser hvilke naturtypelokaliteter arten er registrert i. Sist observert 
angir dato, evt. år arten sist ble observert. Kilde angir referanse hvor den aktuelle art er 
oppqitt. Der referanse ikke er oppqitt er kilden foreliqqende raplort. 

Org. g. Latinsk navn Norsk navn Rød. Lokalitet nr. Sist observe Kilde 
Sopp AntrodieJla serpula !vortekiuke 650,365 26.08.2008 Øystein Røsok 
Sopp Delicatula integrel/a Overghette 13.08.2008 Per Marstad 
Sopp Dicomitus campestris Hasselkjuke 650 20.08.2008 Reidun Braathen 
Sopp Junghuhnia {uteoa/ba Okerporekiuke NT 650 06.08.2008 Øystein Røsok 
Sopp Lenlinellus castoreus Beversagsopp 650 29.08.2008 Øystein Røsok 

SoPP Perenniporia subacida Urskogskiuke EN 651 03.09.2008 Øystein Røsok 
Sopp Phe/linus ferrugineofuscus Granrustkjuke 650, 651 , 653 03.09.2008 Øystein Røsok 

SoPP Phellinus nigrolimitatus Svartsonekjuke NT 650 06.08.2008 Øystein Røsok 

SoPP Pholiota luberculosa Fnokkskiellsopp 13.08.2008 Per Marstad 

SoPP P/uteus podospi/eus Punktfotskiermsopc 13.08.2008 Per Marstad 

SoPP P/uteus tricuspidatus Kantskiermsopp 13.08.2008 Per Marstad 

SoPP Russu/a azurea Drueblå kremle NT 02.08.2008 Per Marstad 

SoPP Seroula himantoides Tømmernettsopo 650 26.08.2008 Øystein Røsok 
Lav Cladonia kroaiana Knausoolster 14.09.2003 Timdal, 20081 

Lav Cladonia oolvcarooides Sørlandsoolster 14.09.2003 Timdal , 2008) 

Lav Col/ema flaccidum Sk'ellalve 14.09.2003 Timdal, 2008) 

Lav Lecanactis abietina Gamm~anlav 650,652 29.08.2008 Øystein Røsok 
Lav Leptogium Jichenoides Flishinnelav 14.09.2003 Timdal, 2008) 

Lav Placidium rufescens 14.09.2003 Timdal, 2008) 

Mose Bazzania trilobata Slorstylte 650 13.08.2008 Øystein Røsok 
Karplante Cardamine bufbifera Tannrot 650 26.08.2008 Rune Aae 
Karplante Carex e/ata Bunkestarr VU 248 26.08.2008 Rune Aae 
Karplante Garex pseudocyperus Dronningstarr NT 248, 385 11.08.2008 Kiell Magne Olsen 
Karplante Carex remota Slakkslarr 365.655 03.09.2008 Øystein Røsok 
Karplante Galium adoralum Myske 650,655 06.08.2008 Øystein Røsok 
Karplante Goodvera repens Knerot 06.08.2008 Øystein Røsok 
Karplante Lathraea sQuamarina Skiellrot 650,655 2007 Båtvik 20081 

Karplante Lepidium latifo/ium Strandkarse 11 .08.2008 K"ell Maane Olsen 
Karolante POlvaonatum multiflorum Storkonvall 650 03.09.2008 Øvslein Røsok 
Karolante Stellaria crassifolia Saftstierneb!om 655 2007 Båtvik 20081 

Karolante U/mus Q/abra Alm NT 650 29.08.2008 ØYStein Røsok 
Karo!ante Utricu/aria austraJis Vranoblærerot DO 248 11.08.2008 Kell Maone Olsen 
Insekter Aeshna mixta Høstøvenstikker 248 11.08.2008 Kjell Magne Olsen 
Insekter BrachJILron pratense Vårøyenstikker NT 248 11 .08.2008 Kjell Magne Olsen 
Insekter Svmoetrum sanguineum Blodrød høstIibeIle EN 248 11.08.2008 Kjell Magne Olsen 
Fisk Anguilla anguilla /lJ eR 248,655 2007 Båtvik 2008) 

Amfibier Rana arva/is Spissnulefrosk NT BOlghaug 1995) 

Amfibier Triturus vulgaris Småsalamander NT 248,655 2007 Båtvik 2008) 
Fugl Bubo bubo Hubro EN 2007 Båtvik 2008) 
Fugl Caprimu~useuropaeus Nattravn VU ? Båtvik 2008) 
Fugl Columba oenas Skogdue 2007 Båtvik 20081 
Fugl DendrocoPQs minor Dvergspett VU 2007 Båtvik 20081 
Fugl Dryocopus marlius Svartspett 2007 Båtvik 20081 
Fugl Glaucidium /Jasserinum SpurvuQle 200 Båtvik 20081 
Fugl Larus ridibundus Hettemåke NT 248 2007 Båtvik 20081 
Fugl Phyl/osco/Jus sibilatrix BøksanQer NT 2007 Båtvik 20081 
Fugl Stumus vulQaris Stær NT 2007 Båtvik 2008) 

Fual Vanellus vaneJIus Vipe NT 2007 Båtvik 2008) 
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3.2.2. Sopp 

Urskogskjuke Perenlliporia subacida, sterkt truet (EN) 
Urskogskjuke er en signalart på granskoger med store naturverdier (Nitare 2000). Den er 
klassifisert som en gammelskogsindikator, og prefererer gammel naturskog hvor den 
vanligvis opptrer sammen med flere andre rødlistearter (Nitare 2000, Røsok og Hofton 
2004). Felles for mange av de norske lokal itetene er at det finnes fuktige partier i form 
av sumpskog, fuktdrag, bekker eller vannsig i nærheten av funnstokkene (Røsok og 
Hofton 2004). Arten vokser på morkne stokker av gran. I Norge er arten kjent fra ca. 30 
lokaliteter. Eneste tidligere kjente lokalitet i Østfold er også i Moss kommune, nordøst for 
Kambo, ca. 2 kilometer fra lokaliteten i Mosseskogen (Røsok og Hofton 2004, Bendiksen 
og Molia 2008). Også denne lokaliteten var preget av sumpskog. Arten er rødlistet som 
sterkt truet (EN) på grunnlag av tota lbestand <2500 individer, antatt pågående 
redu ksjon i habitat og bestand, og små delpopulasjoner. Viktigste oppgitte 
påvirkningsfaktor er skogbruk som reduserer substrattilgang og fører til fragmentering 
(Artsdatabanken 2007a). Den opptrer spredt og er inntil nå kun påvist på en stokk pr. 
lokalitet (Røsok og Hofton 2004) . I Mosseskogen ble urskogskjuke funnet på to stokker 
som ligger fire meter fra hverandre i lokal itet 651. Lokaliteten har derfor den høyeste 
konsentrasjonen avarten som er kjent i Norge. Området er en fuktig blåbærgranskog 
som er tidligere grøftet, og i partier fungerer grøfta som en sumpskog. Det er mye død 
ved av gran i ulike nedbrytningsstadier, og trolig det beste kontinuitetsmiljøet av 
granskog i Mosseskogen. 

Figur 15. Venstre: Urskogskjuke fra lokalitet 651. Foto: Øystein Røsok. Høyre: Kjent utbredelse av 
urskogskjuke i Norge. Kartet er fra Artskart (Artsdatabanken og GBIF-Norge 2008). 

Svartsonekjuke Phellinus nigrolimitatus, nær truet (NT) 
Dette er den av de rødlistede vedlevende soppene som opptrer hyppigst i gammel 
granskog med kontinuitet i død ved, og har vært mye brukt for som signalart for gammel 
naturskog, hvor den oftest opptrer sammen med flere andre rødlistearter (Haugset et al. 
1996, Bredesen et al. 1997, Nitare 2000). Soppen vokser på grove, sterkt nedbrutte 
granstokker. Den er kjent fra minst 1200 loka liteter i Norge, men er rødlistet på grunnlag 
av reduksjon i habitat og bestand. Viktigste oppgitte påvirkningsfaktorer er skogbruk 
som reduserer substrattilgang og fører til fragmentering bestand (Artsdatabanken 
2007a) . I Østfold er arten kun kjent fra 11 lokaliteter fordelt på 8 kommuner. Arten er 
tidligere ikke kjent fra Moss (Bendiksen og Molia 2008) . I Mosseskogen ble soppen funnet 
på en stokk i rik lågurtgranskog med en del død ved i alle nedbrytningsstadier (lokalitet 
650). 
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Figur 16. Venstre: Svartsonekjuke (ikke fra Kim I Høyre: Kjente forekomster 
av svartsonekjuke rundt Oslofjorden. Kartet er fra Artskart (Artsdatabanken og GBIF-Norge 2008). 

Granrustkjuke Phellillus ferrugilleofuscus 
Granrustkjuke er sterkt knyttet til gammel granskog med kontinu itet i død ved, og er en 
av de mest brukte signalartene for gammel naturskog (Haugset et al . 1996, Bredesen et 
al. 1997, Nitare 2000). Den opptrer ofte sammen med andre rødlistearter. Arten var 
rødlistet som hensynskrevende på forrige rødliste (Direktoratet for naturforvaltning 
1999), men er tatt ut av siste rødliste. Den er kjent fra minst 1300 lokaliteter i Norge. 
Fra Østfold er den imidlertid ikke tidligere registrert. I Mosseskogen ble granrustkjuke 
funnet på fire stokker i tre naturtypelokaliteter (lokalitet 650,651 og 653). 

Figur 17. Venstre: granrustkjuke (ikke rra Mosseskogen). Foto: Kim Abel. 
Høyre: Kjente rorekomster av svartsonekjuke rundt Oslofjorden. Kartet er rra Artskart (Artsdatabanken 
og GBIF-Norge 2008). 
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Okerporekjuke Junghuhnia luteoalba, nær truet (NT) 
~~~,-,,--.--~, 

Denne soppen forekommer gammel gran- og furuskog, 
der den er nedbryter av gran- og furulæger 
(Artsdatabanken 2007a). Den er kjent fra ca. 50 
lokaliteter i landet (Bendiksen og Molia 2008), og er 
rød listet p§ grunnlag av at total bestand antas § være 
<20.000 individer, antatt p§g§ende reduksjon i habitat og 
bestand, og sm§ delpopulasjoner. P§virkningsfaktoren er 
skogbruk som reduserer substrattilgangen 
(Artsdatabanken 2007a) . I Østfold er den kun kjent fra en 
lokalitet i V§ ler. I Mosseskogen ble den funnet i lokalitet 
650 i rik I§gurtgranskog med død ved i alle 
nedbrytningsstadier. Her vokste den p§ en stokk der det 
ogs§ vokste svartsonekjuke og granrustkjuke. 

Figur 18. Kjent utbredelse av okerporekjuke i Norge. Kartet er fra 
Artskart (Artsdatabanken og GBIF-Norge 2008). 

Vortekjuke Antrodiella serpula 
Vortekjuke vokser p§ døde løvtrestammer, oftest svartor eller hassel, gjerne p§ eller nær 
døde fruktlegemer av orekjuke. Arten er sjelden og bare kjent p§ indre Østlandet og 
sørover til Kristiansand fra ca. 50 lokaliteter, og er kun funnet sør i Norge (Bendiksen o~ 
Molia 2008) . I Østfold er den kjent fra fire lokaliteter fra fire kommuner, bl.a. ett funn pa 
Jeløya. I Mosseskogen ble arten funnet p§ svartor i sumpskog i to lokaliteter, lokalitetene 
650 og 365. 

Figur 19. Venstre: Vortekjuke fra lokalitet 650. Foto: Øystein Røsok. 
Høyre: Kjent utbredelse av vortekjuke i Norge. Kartet er fra Artskart (Artsdatabanken og GBIF-Norge 
2008). 
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Hasselkjuke Dicomitus campestris 
Hasselkjuke regnes som en bra signalart for skoger 
med høye naturverdier (Nitare 2000). Den vokser i 
hovedsak på døde hasselstammer i områder med lang 
kontinuitet av hassel. Den er kjent fra minst 150 
lokaliteter i Norge. Fra Østfold er den kjent fra noen få 
lokaliteter i kommunene Halden, Sarpsborg og 
Fredrikstad, i tillegg til Moss, hvor det er kjent to 
andre lokaliteter (Bendiksen og Molia 2008). I 
Mosseskogen ble den funnet i lokalitet 650. 

Figur 20. Utbredelse av hassel kjuke rundt Oslofjorden. 
(Artsdatabanken og GBIF-Norge 2008) 

Tømmernettsopp Serpula Itimantioides 
Tømmernettsopp opptrer på svært morkne stokker av gran og furu. Arten var rødlistet 
som hensynskrevende på forrige rødl iste (Direktoratet for naturforvaltn ing 1999), men er 
tatt ut av siste rødliste. Den er ikke vanlig, og er kun kjent fra ca. 50 lokaliteter i landet 
(Bendiksen og Molia 2008). Funnet i Mosseskogen er første funn i Østfold. Arten er en 
nærstående slektning til ekte hussopp (Serpula lacrymans), og opptrer i likhet med 
denne som skadegjører i hus. Den er imidlertid langt fra så aggressiv som ekte hussopp. 
I ti llegg er det vist at den kan være parasitt på douglasgran i Danmark. Dette er en viktig 
årsak til at den er tatt ut av rødlisten. I mosseskogen ble den funnet på en sterkt 
nedbrutt granstokk i lågurtgranskog i lokalitet 650. 

Figur 21. Venstre: Tømmernettsopp fra lokalitet 650. Foto: Øystein Røsok. 
Høyre: Hovedutbredelse for tømmernettsopp i Norge. Kartet er fra Artskart (Artsdatabanken og GBIF
Norge 2008). 

Beversagsopp Lentinellus castoreus 
Også denne arten er kjent fra ca. 50 lokaliteter i Norge (Bendiksen og Molia 2008) . Den 
var rødlistet som hensynskrevende på forrige rødliste (Direktoratet for naturforvaltning 
1999), men er tatt ut av siste rødliste. Soppen er tidligere kjent fra en lokalitet i Østfold 
(Eidsberg). I Mosseskogen ble den funnet på to morkne granstokker i lågurtgranskog i 
lokalitet 650. 
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Figur 22. Venstre: Beversagsopp fra lokalitet 650. Foto: Per Marstad. 
Høyre: Utbredelse av beversagsopp i Sør-Norge. Kartet er fra Artskart (Artsdatabanken og GBIF-Norge 
2008). 

Drueblå kremle Russula aZlIrea nær truet (NT) 
Druebl~ kremle danner sopprot (mykorrhiza) med gran i I~ gurtgranskog med høyt 
kalkinnhold. Den er kjent fra ca . 50 lokaliteter i Norge. Fra Østfold er arten tidligere kun 
kjent fra en lokalitet i Fredrikstad (Bendiksen og Molia 2008). Den er rødlistet p~ 
grunnlag av totalbestand < 20 000 ind., antatt p~g~ende reduksjon i habitat og bestand, 
og sm~ del populasjoner. Viktigste p~virkningsfaktorer er flatehogst, utbygging og 
deponering av avfall og utfyllinger. (Artsdatabanken 2007a) . I Mosseskogen ble den 
funnet nær stranden, vest for Mølle~sen utenfor avgrensede naturtypelokaliteter. 

Figur 23. Venstre: Drueblå kremle fra Vindafjord i Rogaland. Foto: Per Marstad. Høyre: Kjent 
utbredelse av drueblå kremle i Norge (Artsdatabanken og GBIF-Norge 2008). 

Dverghette Delicatula integrella 
Denne soppen er ikke mye samlet, og kan være sjelden i Norge hvor den kun er kjent fra 
17 lokaliteter (Bendiksen og Molia 2008). Den er tidligere kjent fra to lokaliteter i Østfold, 
Fredrikstad og Jeløya i Moss. 
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Punktfotskjermsopp Pluteus podospileus 
Punktfotskjermsopp er tidligere kun kjent fra 7 norske 
funn (Bendiksen og Molia 2008). I Østfold er den funnet r 

to ganger i Fredrikstad 

Figur 24. Kjent norsk utbredelse av 
punktfotskjermsopp. Kartet er fra Artskart 
(Artsdatabanken og GBIF-Norge 2008) 

3.2.3. Lav 

Gammelgranlav Lecanactis abietina 
Gammelgranlav er mye brukt som signalart pil granbestand med lang kontinuitet (From 
og Delin 1995, Haugset et al. 1996). Laven vokser pil barken av gamle graner i skog 
med høy, stabil luftfuktighet. I Norge er laven kjent fra mer enn 500 lokaliteter, hvorav 
ca. 140 er fra Østfold. Arten er imidlertid kun registrert en gang tidligere i Moss (Timdal 
2008). 
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3.2.4. Moser 

Storstylte Bazzania trilobata 
". 

Figur 26. Venstre: Storstylte (ikke fra Mosseskogen). Foto: Kim Abel. Høyre: Hovedutbredelse av 
storstylte i Norge. Kartet er fra Artskart (Artsdatabanken og GSIF-Norge 2008). 

Storstylte er knyttet til fuktig gammel granskog, og er mye brukt som signalart for 
biotoper med stabil høy og jevn luftfuktighet (Nitare 2000). Den forekommer oftest på 
skyggefulle steinblokker, bergvegger eller på fuktig mark. Ettersom den er oppgitt å ha 
lav signalverdi i sydvestre Sverige (Nitare 2000), må vi anta at verdien også er 
begrenset i kystnære deler av Østfold . I Norge er den kjent fra ca. 500 lokaliteter, 
hvorav ca. 60 er i Østfold . Funnene i lokalitet 650 og utenfor naturtypelokaliteter i 
Mosseskogen er imidlertid de første i Moss kommune (Artsdatabanken og GSIF-Norge 
2008). 

3.2.5. Karplanter 
For omtale av de f leste interessante arter av karplanter som er registrert i Mosseskogen 
henvises det til såtviks rapport (Såtvik 2008). Eneste nyregistrerte art interessant nok til 
egen omtale er vrangblærerot. 

Vrangblærerot Utricularia australis (DD) 
Vrangblærerot er bare sikkert dokumentert med 
fertilt materiale fra en lokalitet i Norge (Fredrikstad 
i 1990) . Mer usikkert materiale er samlet fra 
Fredrikstad, Våler, Ringerike, Skien og Arendal. 
Sikker rødlistekategori kan ikke fastsettes før disse 
lokalitetene er undersøkt og bekreftet med 
identifiserbart materiale. Påvirkningsfaktorene er 
ukjente (Artsdatabanken 2007a). Arten vokser i 
dammer og tjern med tett, rik vegetasjon, organisk 
bunn og middels pH i vannet (Artsdatabanken 
2007a). Fertile planter ble funnet i Molbekktjernet, 
og artsbestemmeisen vurderes som sikker. 

Figur 27. Kjent utbredelse av vrangblærerot i Norge. Kartet 
er fra Artskart (Artsdatabanken og GSIF-Norge 2008). 

- Biofokus-rapport 2008-19, side 41 -

95 



- Naturlype/okaliteter i Mosseskogen -

Bakkemaure Galium sterneri (NT) 
Bakkemaure har et lite 
utbredelsesomr~de i Sørøst-Norge. 
Arten er knyttet til baserike tørrbekker, 
skogkanter og ~pen skog. Den er noe 
utsatt for nedbygging og gjengroing . 
Viktigste p~virkningsfaktorer er for 
intensivt jordbruk, redusert beite, 
utbygging av veier og gjengroing. Den 
er kjent fra flere lokaliteter i Moss, de 
fleste p~ Jeløya. Ved Mosseskogen ble 
den funnet 500 meter fra Kambo 
handlesenter, i krysset ved Kilsbakken 
og Oslovegen i ~r 2000 (Artsdatabanken 
og GBIF-Norge 2008). Det bør vurderes 
som sannsynlig at den kan ha 
forekomster ogs~ innenfor 
Mosseskogen . 

Figur 28. Kjent utbredelse av bakkemaure i 
Norge. Innfelt kart: Forekomst ved Kilsbakken, øst for Mosseskogen (Artsdatabanken og GBIF-Norge 
2008). 

3.2.6. Insekter 

Blodrød høstlibeIle Sympetrum sanguilleum (EN) 
Denne libel len lever i og ved solvarme, næringsrike dammer og sjøer i Sør-Norge. Den er 
knyttet til eutrofe omr~der med høy pH i vannet, og rik, tett kantvegetasjon som for 
eksempel starrenger. Den klekker sent i sesongen og kan være p~ vingene helt ut til 
oktober. Den er rødlistet p~ grunnlag at vi m~ regne med en bestandsnedgang p~ > 10% 
de seneste ti ~r, som følge av damødeleggelser. Bestanden synes fragmentert med f~ 
lokaliteter. P~virkningsfaktorene er mange, bl.a.: Mudring, utfylling i strandsonen, 
vannstandsregulering, gjenfylling av dammer, tørrlegging av bekker, eutrofiering, 
forsuring, endring i lokale lysforhold, gjengroing, uttørking osv. (Artsdatabanken 2007a). 
Fra Østfold er den kjent fra 7 kommuner. I Moss er den tidligere registrert ved Noret jern 
og Patterødtjern øst for Mosseskogen og ved Mosseelva (Artsdatabanken og GBIF-Norge 
2008) 

Figur 29. Venstre: Blodrød høstlibelle fra Lørenskog i Akershus. Foto: Sigve Reiso. Høyre: Kjent 
utbredelse av blodrød høstlibelle i Norge. Kartet er rra Artskart (Artsdatabanken og GBIF-Norge 2008). 
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Vårøyenstikker Brachytron pratense (NT) 
Som navnet sier, flyr denne libellen i?),.> 
tidlig, fra mai til juni. Den finnes i 
næringsrike, rene smilt jern og 
bukter av større sjøer med tett og 
rik vegetasjon og høy pH i vannet. 
Arten forekommer nær kysten fra 
Halden til Eigersund (Artsdatabanken 
2007a, Bergersen et al. 2008). Den 
er rød listet som nær truet pil 
grunnlag at habitatet er utsatt for 
nedbygging og forurensning, men 
tilbakegangen er neppe stor. 
Pilvirkningsfaktorene er mange, som 
mudring, utfylling, forsuring, 
vannstandsregulering, 
vannløpsendring, endring i lokale 
lysforhold og endring avelvebredde Figur 30. Kjent utbredelse av vårøyenstikker i Norge. 
og strandlinje (Artsdatabanken Kartet er fra Artskart (Artsdatabanken og GBIF-Norge 
2007a). Fra Østfold er den kjent fra 2008). 
Halden og Moss, hvor den er 
registrert ved Noret jern og Patterødtjern øst for Mosseskogen og ved Mosseelva 
(Artsdatabanken og GBIF-Norge 2008) 

Høstøyenstikker Aeshna mixta 
Arten ble funnet ny for Norge i Telemark i 2004. Den er sjelden, men det kan virke som 
arten er i ekspansjon, ettersom den nå ogsil er funnet i Akershus, Østfold, Vestfold, 
Aust- Agder. Den er varmekjær, og finnes i næringsrike vann, gjerne med mye 
kantvegetasjon. Som navnet sier, flyr den om høsten, fra slutten av juli helt ut i oktober 
(Bergersen et al. 2008). 

Figur 31. Høstøyenstikker fra første 
observasjon avarten i Norge, ved Børsesjø, 
Skien. Foto: Sigve Reiso. 

For omtale av interessante vertebrater, dvs fisk, amfibier, fugl og pattedyr henviser jeg 
til Biltviks rapport (Biltvik 2008). 
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3.2.2. Fremmede arter 
Med "fremmed art" menes arter som opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde og 
spredningspotensiale. Totalt er 2466 arter i Norge regnet som fremmede. Av disse er det 
imidlertid gjennomført risikovurdering for kun 217 arter (Gederaas et al. 2007). En del 
fremmede arter ble notert, og noen av den er vist i tabell 3. To av disse, hagelupin og 
rynkerose er vurdert å ha høy økologisk risiko, dvs. mulig negativ effekt på stedegent 
biologisk mangfold. Rynkerose ble funnet på stranden, nedenfor svartorstandskogen, 
samt ca. 30 meter fra Molbekktjernet i sydlige del. Hagelupin ble funnet i kanten av 
skogen, nær en hage i enden av Kilsbakken. Kanadagullris ble funnet i veikanten sør for 
Molbekktjernet. Faktaark om rødhyll, rynkerose og lupin kan finnes på Artsdatabankens 
hjemmeside (Artsdatabanken 2001b). 

Tabell 3. Et utvalg av påviste fremmede arter i Mosseskogen. Ikke alle registrerte arter i Mosseskogen 
er sJe kkt! rtr! e mo sva e IS en. 
Vitenskapelig navn Norsk navn Risiko 
Berberis vulgaris Høstberberis Ikke vurdert 
Co/ane as/er divarica/us Sprikemispel Ikke vurdert 
Euphorbia esula Veivortemelk Ikke vurdert 
Lupinus polyphyllus Hagelupin Høy risiko 
Malape fritida Sommerstokkrose Ikke vurdert 
Ma/ricaria perf ora/a Ugrasbalderbrå Ikke vurdert 
Oeno/hera rubricaulis Vortenattlys Ikke vurdert 
Rosa rUQosa Rvnkerose Høy risiko 
Sambueus racemosa Rødhyll Ukjent risiko 
Solidaga canadensis Kanadagullris Ikke vurdert 
Spiraea la/italia Breispirea Ikke vurdert 

Figur 32. Rynkerose ved stranden, inntil lokalitet 365. Foto: Øystein Røsok. 
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- Naturtypelokafiteter; Mosseskogen -

Vedlegg 

Tabell 4. Registrerte karplanter i Mosseskogen. Nye arter angir arter nye i forhold til 
Båtviks liste (Båtvik 2008), der x er arter registrert i forbindelse med feltarbeid i 2008 og 
y er registreringer hentet fra Artskart (Artsdatabanken og GBIF-Norge 2008). Hesterumpe 
(Z) er oppgitt i fylkesmannens database som beskriver lokalitet 248, Molbekktjernet. Arter 
i fete tvner er vurdert som særlia interessante i en bevarinQssammenhenq. 
Vitenskanelia navn 

Acer nlatanoides 

Achilfea millefolium 

Achilfea Dtarmica 

Acinos arvensis 

Aeno~dium nodanraria 

Anrostis sto/onifera 

Aiuna nvramidalis 

Alisma o/antaao-aouatica 

AlHum oleraceum 

A/nus nlutinosa 

Anemone nemorosa 

Annelica svivestris 

Anfhoxanthum odoratum 

Anthriscus svIvesiris 

Anthvllis vulneraria 

Arabis hirsuta 

Arctium minus 

Arenaria sernvJlifolia 

Aroentina anserina 

Armeria maritima 

Artemisia camnestris 

Artemisia vulnaris 

Asnlenium sententrionale 

ASDlenium trichomanes 

Athvn·um filix-femina 

Alocion ruoestre 

Atrinlex littoralis 

Barbarea vu/naris 

Berberis vu{naris 

Berteroa incana 

Betu/a nendula 

Betula oubescens 

Bidens trinartita 

Bolboschoenus 

Calaman(OSliS canescens 

Calamaorostis eoioeios 

Calamaarostis DurDurea 

Galla oalustris 

Callitriche nalustris 

Calluna vulnaris 

Caltha nalustn's 

Galvsteaia seoium 

Camoanula oersicifolia 

Camnanula rotundifolia 

CanseIla bursa-nastoris 

Cardamine bulbifera 

Cardamine f/exuosa 

Cardamine Dratensis 

Garex canescens 

Carex demissa 

Norsk navn Nve Vitenskanelia navn 

Soisslønn Carex dioitata 

Rvllik Carex echinata 

Nvservllik Carex elata 

Bakkemvnte Carex f/ava 

Skvallerkål Garex hirta 

Krvokvein Carex lasiocama 

Jonsokkoll Garex niara 

Vassaro Garex n;ora var. Juncea 

Vill-løk Carex oaleacea 

Svartor Carex Dallescens 

Hvitveis Carex nanicea 

Sløke Carex nseudocvnerus 

Gulaks Carex remota 

Hundekieks Carex rostrata 

Rundbela Carum carvi 

Bernskrinneblom Genlaurea ·acea 

Småborre 

Sandarve 

Gåsemure 

Strandnellik 

Markmalurt 

Burot 

Olavsskieaa 

Svartburkne 

Skoaburkne 

Småsmelle 

Strandmelde 

Vinterkarse 

Høstberberis 

Hvitdodre 

Henaebiørk 

Biørk 

Flikbrønsle 

Havsivaks 

Vassrørkvein 

Berarørkvein 

Skoarørkvein 

Mvrkonole 

Småvasshår 

Røsslvno 

Bekkeblom 

Strandvindel 

Faaerklokke 

Blåklokke 

Gietertaske 

Tannrot 

Skoakarse 

Enakarse 

Gråstarr 

Grønnstarr 

Chamerion annustifolium 

Chamomil/a suaveolens 

Circaea a/oina 

Cirsium aNense 

Girsium heteroohvl/um 

Comarum nalustre 

GonvalJaria maialis 

CONlus avel/ana 

Cotoneaster divaricatus 

Catoneaster scandinavicus 

Creois oaludosa 

Crenis tecforum 

Guscuta euronaea 

Cvstooteris (raoiJis 

Dact;/iS alomerata 

Danthonia decumbens 

x Deschamosia cesoitosa 

Oeschamnsia fIexuosa 

x Drvonten's carthusiana 

x ONonleris fflix-mas 

Echium vulaareOrmehode 

Elvmus caninus 

x Elvmus renens 

Enilobium montanum 

Eauiselum aNense 

x Eauisetum fJuviatile 

Eaulsetum svlvaticum 

Eri.aeron acer 

Erionhorum vaninatum 

Ervsimum strictum 

x EUDhorbia esula 

Euohorbia oalustris 

Festuc8 rubra 

x Festuca stolonifera 
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Norsk navn 

Finaerstarr 

Stiernestarr 

Bunkestarr 

Gulstarr 

Lodnestarr 

Trådstarr 

Slåttestarr 

Stoloestarr 

Havstarr 

Bleikstarr 

Kornstarr 

Oronninastarr 

Slakkstarr 

Flaskestarr 

Karve 

Knooourt 

Geitrams 

TunbaJderbrå 

Trollurt 

Åkertistel 

HvitbladtisteJ 

Mvrhatt 

urekonvaU 

Hassel 

Sorikemisoel 

Dveromisoel 

SumDhaukeskieoa 

Takhaukeskieoo 

Neslesnvltetråd 

Skiørlok 

Hundearas 

Knearas 

Sølvbunke 

Smvle 

Broddtelo 

Ormetela 

Ormehode 

Hundekveke 

Kveke 

Krattmiølke 

Åkersnelle 

Elvesnelle 

SkoQsnelle 

Bakkes tierne 

TorvulJ 
Berooull 

Veivortemelk 

Strandvortemelk 

Rødsvinael 

Kryokvein 

Nye 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 

x 
x 



- Naturtype/okafiteter i Mosseskogen -

Vitenskapelig navn Norsk navn Nye Vitenskapelig navn Norsk navn Nye 

Filipendula ulman'a Mjødurt Lepidium latifolium Strandkarse 

Fragaria vesea Markjordbær Leueanthemum vulgare Prestekrage 

Franau/a a/nus Trollhegg Le mus arenarius Strand rug 

Fraxinus excelsior Ask Liauslicum seotieum Strandk'eks 

Galeopsis bifida VranQdå Linaria vulaaris Lintorskemunn 

Ga/eopsis fetrahit Kvassdå Lonieera perielymenum Vivendel x 
Galium borea/e Hvitmaure Lonicera xylosteum Leddved x 
Galium mol/uao Stormaure Lotus eornieulatus Tiriltunge 

GaJium odoratum Mvske LUDinu. DolvDhvJ/u. Haaeluoin x 
Galium oa/ustre Uten mvrmaure Luzula multiflora Enefrvtle 

Galium uliginosum Sumpmaure Luzu/a pi/osa Hårfrvtle 

Geranium robertianum Stankstorkenebb Lyehnis flos-cueuli Hankam 

Geranium sanguineum Blodstor1<.enebb Lychnis viscaria Tiæreblom 

Geum riva/e Enahumleblom Lveoous euroDaeus Klourt 

Geum urbanum Kratthumleblom L vsimaehia thvrsiflora Gulldusk 

G/aux maritima Strandkryp Lysimaehia vulaaris Fredløs 

G/echoma hederacea Korsknapp Maianthemum bifolium Maiblom 

Glyceria fJuitans Mannasøtgras x Ma/ope tritida Sommerstokkrose y 

Goodyera repens Knerot Ma/us sy/vestris Villeple x 
Gvmnoearoium drvoDteris Fualeteie Matricaria Derforata Ugrasbalderbrå 

HeDatiea nobi/is Blåveis Matteueeia struthiooteris Strutsevina x 
HeracJeum Sibirbiørnekieks Medieaao IUDulina Sneolebele 

Hieraeium peleteranum Mattesveve Melampyrum pratense StormarimieIle 

Hieraeium seet. Sy/vatica Skogsvever Me/ampyrum sylvaticum SmåmarimjeHe 

Hieracium umbellatum Skjermsveve MeHea nutans Hengeaks 

Honckenva oe%ides Strandarve Meli/etus a/bus Hvilsteinkløver 

Huoerzia se/aao LuseQras x Melilotus offieina/is Leoesleinkløver 

Hv/ote/ephium maximum Smørbukk x Mentha arvensis Akermvnte x 
Hyperieum macufatum Fir1<.antperikum x Menyanthes trifofiata Bukkeblad 

Hypericum perferatum Prikkperikum x MiJium effusum Myskegras 

HVDoehoeris macu/ata Flekkarisøre Moehrinaia trinervia Maurarve 

fris Dseudacorus Sverdlilie MveeJis mura/is SkoQsalat 

Juneus artieulatus Rvllsiv x Mvriophyl/um aJtemiflorum Tusenblad 

Juneus bufonius Paddesiv x Nymphaea alba Stor nøkkerose 

Juneus bu/bOsus Krypsiv x Oenothera rubricaulis Vortenattlys x 
Juneus compressus Flats!v Origanum vulgare Bergmynte 

Juneus conaJomeratus Knaoosiv x Oxalis aeetoseJ/a Gjøksyre 

Juneus effusus Lvssiv Pan's auadrifolia Firblad 

Juneus fififormis Trådsiv x Persiearia hvdropiper VassDeoDer x 
Juneus aerardii Leise/ Saltsiv Peueedanum palustre Melkerot 

Juniperus communis Einer Phegopteris eonnectilis Hengeving 

Knaulia arvensis Rødknapp Picea abies Gran 

Lamium album Daunesle Pimoine/Ja saxifraaa Gjeldkarve 

Lapsana communis Haremat Pinus sv/vestn's Furu 

Lathraea sQuamaria Skjellrot Planlaao major Groblad 

Lathyrus /inifolius Knollerteknapp Poa annua Tunrapp 

Lathyrus niger Svarterteknapp Poa compressa Flatrapp 

Lathvrus oralensis Gul flalbelg Poa nemoraJis Lundrapp 

Lathvrus svIvestris Skoo"atbelo Poa oaJuslris MvrraPD 

Leontodon autumnaHs Føllblom Poa pralensis Enerapp 
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- Nalurlype/akaliteter i Masseskogen -

Vjtensk~p_elig navn Norsk navn Nye Vitenskapelig navn Norsk Nye 

Polvaala vulaaris Storblåfiær Sorbus aucuoaria Rogn 

PolVf/onatum multiflorum Storkonvall SDamanium anaustifolium Flataras x 
Polygonatum odoratum Kantkonvall SDamanium alomuratum Nøstepiggknopp Iv 
Polygonum aviculare Tungras Sperou/a monson;i Vårbendel 

Polypodium vu/gare Sisselrot Spirea latifolia Breispirea v 
PODU/US tremula OSP Stachys syfvatica Skogsvinerot 

Potamoaetan natans Tiønnaks Stel/aria a/sine Bekkest"erneblom 

Potentilla ereeta Tepperot Stel/aria crassifolia Saftstierneblom 

Prunus padus Hegg Stel/aria araminea Grasstierneblom 

Pferidium aquiJinum Einstape Stel/aria media Vassarve 

Pyrola minor Perlevintergrønn Suecisa pratensis Blåknapp 

Quercus robur Sommereik Tanaætum vulgare Reinfann 

Ranuneulus aeris EnQsoleie Taraxacum sect. Ruderalia Ugrasløvetenner 

Ranunculus auricomus Nvresoleie Thlasoi caeru/escens Våroenaeurt 

Ranuncu/us flammula Grøftesoleie Tilia cordala Lind 

Ranunculus repens Krypsoleie Trientalis europaea Skogstjerne 

Ribes ~pjcatum ViUrips Trifolium hybridum Alsikekløver 

Rosa canina Steinnvoe Trifolium medium Skog kløver 
Rosa ruqasa Rvnkerose x Trifolium Dratense Rødkløver 

Rosa vilfosa Bustnype Bustnype Trifolium reDens Hvitkløver 

Rubus idaeus Bringebær Triglochin pa/ustris Myrsauløk 

Rubus saxatilis Teiebær T urritis glabra Tårnurt x 
Rumex acetosa Engsvre Tussilago farfara Hestehov 

Rumex acetosefla Småsyre Ulmus fI/abra Alm 

Rumex longifolius Høymol Urlica diaiea Stornesle 

Salix aurila Ørevier Utr;cu/aria australis Vrangblærerot x 
Sa/ix caprea Se!'e Utricularia minar Småblærerot x 
Salix cinerea Gråse!je U(ricularia vu/garis Storblærerot 

Salix mvrsinifolia Svartvier Vaccinium m rtillus Blåbær 

Sa/ix Dentandra Istervier Vaccinium uli.ainosum Blokkebær 

Salix repens Krypvier Vaccinium vitis-idaea Tyttebær 

Sambueus racemosa Rødhyll Valeriana sambucifolia Vendelrot 

Saxifraga granulata Nyresildre Verbascum nigrum Mørkkongslys 

Schoenaplectus lacustris Sjøsivaks Veronica ehamaedrys Tveskjeggveronika 

Scimus svlvaticus SkoQsivaks Veronica officinalis Legeveronika 

Sc/eranthus annuus EtLårsknavel Veronica scutellata Veikveronika x 
Seleranthus oerennis FJerårsknavel Vibumum ooulus Korsved 

Scrophularia nodosa Brunrot Vicia cracca Fuglevikke 

Scutellaria galericulata Skjoldbærer x Vicia sepium Gjerdevikke 

Sedum acre Bitterbergknapp Vicla sylvatica Skogvikke 

Sedum album Hvitbemknaoo Vicia tetrasoerma Firfrøvikke 

Sedum ruoestre Broddbergknapp Vio/a canina EnQfiol 

Sedum telephium Smørbukk Viola OB/ustris Mvrfiol 

Senecio viscosus Klistersvineblom Vio/a riviniana Skogfiol 

Silene dia/ca Rød jonsokblom Viola (ricofor Stemorsblom 

Silene uninora StrandsmeJle Woodsia ilvensis Lodnebregne 

Solanum dulcamara Slynasøtvier Hiooun"s vulaaris Hesterumpe z 
Solidago candensis KanadaguHris x 
Solidago virgaurea Gullris 

Sonehus afVensis Akerdylle 
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- Naturlypelokaliteter i Mosseskogen -

Tabell 5. Registrerte sopp Mosseskogen. Arter i fete typer er vurdert som særlig 
interessante i en b evarinqssammen h enq. 
Vitenskapelig navn Norsk navn Vitenskapelig navn Norsk 

Albatrellus ovinus Fåresopp Junghuhnia luteoalba Okerporekjuke 
Amanita crocea Gul ringløs fluesopp Laccaria laccata Vanlig_lakssopp 

Amanita fulva Brun rinoløs fluesopp Laccaria tortilis DverqlakssODD 

Amanita oantherina Panterfluesopp Lactarius bertil/onii Filtet hvitriske 

Amanita oorohvria Svartrinqfluesopp Lactarius camphoratus Duftriske 

Amanita rubescens Rødnende fluesopp Lactarius deterrimus Granmatriske 

Amanita umbrinolutea Sonet ring løs fluesoPIL Lactarius he/vus Lakrisriske 

Amanita virosa Hvit fluesopp Lactarius necator Svartriske 

Antrodia serialis Rekkeki uke Lactarius obscuratus Oliven oreriske 
Antrodiella serpula Vortekjuke Lactarius pubescens Blek skjeqqriske 

Rødbrun 
Bo/etus badius Svartbrun rørsopp Lactarius rufus IDeDDerriske 
BoJetus edulis SteinsoDD Lactarius theioqa/us mørk qulmelksøtriske 

Calocera viseosa Gullgaffel Lactarius torminosus Skjegg riske 

Cantharel/us cibarius Kantarell Leccinum h%pus Myrskrubb 

Cerrena unicolor Labyrintkjuke Leccinum scabrum Brunskrubb 
Chroogomphus rutilus RabarbrasoDD Leccinum scabrum Brunskrubb 

ClitoDilus Drunulus MeisoDD Leccinum versioelle Rødskrubb 
Clorociboria aeruainascens SmåsDoret qrønnbeqer Lentinellus castoreus Beversagsopp 

Hvitbeltet 
Cortinarius alnetorum oreslørsoDD Lvcooerdon ovriforme PærerøvksooD 
Cortinarius armillatus RødbelteslørsoDD Meaaeol/vbia olatvohvl/a TæqesODD 

Cortinarius brunneus Mørkbrun slørsoDD Mycena qa/ericu/ata Rvnkehette 

Cortinarius caperatus Rimsopp Mycena haematopus Blodhette 

Cortinarius limonius Oransjeslørsopp Mycena pura Reddikhette 
Cortinarius rubel/us SDiss qiftslørsoDD Naucoria escharioides Lvs orebrunhatt 
Cortinarius 
semisanguineus Rødskivekanelslørsopp Oligoporus caesius BI§kjuke 
Daedaleopsis confragosa Teglkjuke O/iaooorus fraailis Brunkiuke 

DeJicatula inteare1la DverQhette OliaoDorus stioticus Bitterkiuke 

Dichomitus camDestris Hasselkiuke Paxillus filamentosus DreDluqqSODD 

Diolomitooorus Iindb/adii Gr§Dorekj uke Paxillus involutus PIUgqSODD 
Entoloma cetratum Oker rødskivesoPD Perenniporia subacida Urskogskjuke 
Exidia g/andu/osa Svartbevre Phaffus imoudicus Stanksopp~ 

Exobasidium vaccinii TvttebærklumDblad Phellinus conchatus Seliekiuke 
FomitoDsis Dinieola Rødrandkiuke PheJ/inus ferruQineofuscus Granrustkiuke 
Gloeoohvllum odoratum Duftkiuke Phellinus nigrolimitatus Svartsonekjuke 

Gloeoohvl/um seoiarium Vedmuslinq Phellinus punctatus Putekjuke 

Gloeoporus dichrous Tofargekj uke Pholiota f/ammans Svovelskjellsopp 

Gomphidius glutinosus Sleipsopp Pholiota mutabilis Stubbeskjellsopp 

Gymnopilus piereus FurubittersoDD Pholiota tubercuJosa Fnokkskiellsopp 

GvmnoDus Deronatus PeDDerflathatt PiDtoDorus betu/inus Knivkiuke 

Heterobasidion annosum Rotkiuke Pleurotus ostreatus BlåQrå østerssoDP 

Hvdnum reoandum Blek DigqSODP Pluteus atromarginatus Kantskiermsopp 

Hvdnum rufescens Rødgul piggsopp Pluteus cervinus Vanlig skjermsoPD 
Hygrophoropsis aurantiaca Falsk kantarell Pluteus podospileus Punktfotskjermsopp 

Pseudohydnum 
Hvph%ma fascicu/are Besk svovel sopp ge/atinosum Issvullsopp 

Hvpholoma myosotis Oliven svovelsopp Rhodoeol/ybia butyracea Rødbrun fla thatt 

Hypocrea pulvinata K;ukeDutesoDD Russu/a acrifolia Skare røvkkremle 

HVDoxv/on multiforme BiørkekulisoDD Russula adusta Røvkkremle 
Inocvbe /anuqinosa SkielitrevlesoPD Russu/a aeruqinea Grønnkremle 

Inonotus radiatus Orekjuke Russula aurea Gullkremle 

Ischnoderma benzoinum Tjærekjuke Russula azurea Drueblå krem le 
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- Naturtypelokaliteter i Mosseskogen -

Vitenskapelig navn Norsk navn 

Russula betularum Blek oiftkremle 
Russula claroflava Mild oulkremle 
Russula consobrina Neslekremle 
Russula decolorans Gulrød kremle 

Russula delica Traktkremle 
RussuJa emetica Giftkremle 
RussuJa foetens Stankkremle 
RussuJa aracilJima BiørketårekremJe 

Russula inteqra Mandelkremle 
Russula integra MandeJkremle 

Russula lundelJii Stor bjørkekremle 

Russula lutea SmørkremJe 
Russula niqricans Svartkremle 
Russula nitida Liten biørkekremle 

Russula nitida Liten biørkekremle 
Russula paludosa Storkremie 

Russula queletii Grantårekremle 
Russula sanquinea Blodkremle 

Skarp 
Russula unicolor frøkenkremle 

Russula veJenovskvi Stor teolkremle 

Russula vesca Nøttekremle 
Russula vinosa Vinrød kremle 
Serpula himantioides Tømmernettsopp 
Skeletocutis nivea Sm~porekjuke 

Skeletocutis biguttulata 
Stereum hirsutum RaoolærSODD 
Stereum ruaosum SkorDelærsoDD 
SuiJ!us luteus SmørsoDD 
Trametes hirsuta Raqqkjuke 

Trichaptum abietinum Fiolkjuke 
Ty/opilus felleus Gallerørsopp 
Xerocomus 
subtomentosus Fløvelsrørsopp 

Tabell 6. Registrerte lavarter Mosseskogen. Arter i fete typer er vurdert som særlig 
interessante i en bevaringssammenhenq. 
VitenskaDeIiQ navn Norsk navn 

Cetraria islandica Islandslav 

Cladonia arbuscula Lys reinlav 

C/adonia botrytes Stubbelav 

Cladonia cenotea Meltraktlav 

Cladonia coniocraea Stubbesvi 

Cladonia diaitata Finqerbeqer 

Cladonia floerkeana KvstrødtoDD 

Cladonia qracilis Svllav 

Cladonia krogiana Knauspolster 

C/adonia macrophylla Trevlelav 

C/adonia metacorallifera Skiellrødbeoer 

Cladonia DolvcarDoides 5øriandsDoister 

CJadonia Dvxidata Kornbrunbeqer 

C/adonia ranqiferina Grå reinlav 

C/adonia rangiformis Tuegaffel 

C/adonia squamosa Fnaslav 
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- NaturtypeJokaliteter i Mosseskogen -

Vitenskaoelia navn Norsk navn 

Cladonia stella ris Kvitkru ll 

Cladonia streosilis Polsterlav 

Cladonia stygia Svartfotreinlav 

Cladonia subula ta Hornlav 

C/adonia sulDhurina Fausklav 

Cladonia uncialis Pioolav 

eol/ema flaccidum Skjellglve 

Dermatocaroon miniatum Glatt lærlav 

Hypogymnia physodes Vanlig kvistlav 

Lasallia Dustulata Blærelav 

Lecanactis abietina GammelQranlav 

Leotooium lichenoides Flishinnelav 

Me/ane/ia oanniformis Blokkrinslav 

Melanelia stygia Blankkrinslav 

Melanelixia fuliginosa Stiftbrun lav 

NeofusceJia puJla skå lskiæraårdslav 

Parmelia omohalodes Brun faraelav 

Parmelia saxatilis Grå fa roelav 

Parmeliopsis ambiQua Gul stokklav 

Peltigera ma/acea Mattnever 

Peltigera rufescens Brunnever 

PhaeoDhvscia sciastra Stiftrosettlav 

Phvscia dubia Fualesteinlav 

Placidium rufescens 

Pseudevernia furfuracea Elghornslav 

Pycnothe/ia papillaria Nuddlav 

Stereocau/on vesuvianum Skioldsa ltlav 

Umbilicaria deusta Stiftnavlelav 

Umbilicaria hirsuta Meinavielav 

Umbilicaria polvrrhiza Kobberlav 

Umbilicaria torrefacta Soll- lav 

Xanthoparmefia conspersa Stiftsteinlav 
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~ Naturtypelokaliteter i Mosseskogen ~ 

Tabell 7. Registrerte invertebrater i ferskvann. 5 Kambo mølle er dammen 
svartorstrandskogen i lokalitet 365. Arter i fete typer er vurdert som særlig interessante 
en bevaringssammenheng. 

Vitenskapelig navn Norsk navn Lokalitet Vitenskapelig navn Norsk navn Lokalitet 
Erpobde/la oetoculata Hundeigle Molbekktjernet Misumena vatia Krabbeedderkoppart S Kambo mølle 
Drapetisea soeialis Matteveverart Molbekkljernet Gammarus zaddaehi? Brakkvannsmarfloart S Kambo mølle 
Paehygnatha e/ereki Kjeveedderkoppart Molbekktjernet Ga/erueef/a lineola Trådbladbilleart S Kambo mølle 
Tetragnatha extensa Kjeveedderkoppart Molbekktjernet Hydroporus incognitus Småvannkalvart S Kambo mølle 
Leiobunum rotundum Mørkhoftelangbein Mo!bekktjernet lIybius fuliginosus Storvannkalvart S Kambo mølle 
Olig%phus hanseni Femtakklangbein Molbekktjernet Anaeaena luteseens Vannkjærart S Kambo mølle 
Armadillidium pietum Vanlig kuJeskrukketrol1 MoJbekktjernet He/ophorus brevipalpis Furevannkjærart S Kambo mølle 
Ga/erueef/a nymphaeae Trådbladbilleart Molbekktjernet Cyphon eoare/atus Hårbilleart S Kambo mølle 
Agabus bipustulatus Storvannkalvart Molbekktjernet Dixella aestivaNs U~myggart SKambo mølle 
Hygrotus inaequalis Småvannkalvart Molbekkijernet Gerris lacustris Vannløperart SKambo mølle 
Hygrotus versieolor Småvannkalvart Molbekktjernet Umnoporus Vannløperart S Kambo mølle 
Anacaena luteseens Vannkjærart Molbekktjernet rufoseutel/atus 

Enochrus coaretatus Vannkjærart Molbekktjernet Nepa einerea Vannskorpion S Kambo mølle 

Enochrus fuseipennis Vannkjærart Molbekktjernet Notonecta g/auea Vanlig ryggsvømmer S Kambo mølle 

Noterus crassieomis HornvannkaJvart Molbekktjernet SalduJa saJtatoria Strandtegeart S Kambo mølle 

C/oeon inscriptum Damdøgnflueart Molbekktjernet Aeshna eyanea Blågrønn S Kambo mølle 
øyenstikker 

Caenis Juetuosa Damskjoldgjelledøgnflue Molbekktjernet Aeshna juncea Vanlig øyenstikker S Kambo mølle 
Aquan'us pa/udum Stor vannløperart Molbekktjernet Lestes sponsa Vanlig S Kambo mølle 
Gerris argentatus Vannløperart Molbekkljernet metallvannymfe 
Gerris /acustris Vannløperart Molbekktjernet P/sidium miHum Trapesertemusling S Kambo mølle 

Gerris lateraJis VannJøperart Molbekktjernet Omphiseo/a glabra Tårndamsnegl S KambomøJle 

Umnoporus Vannløperart Molbekktjernet SUGeinea putn's Stor ravsnegl S Kambo mølle 
rufoscutel/atus Zoogenetes harpa Blåbærsnegl S Kambomøtle 
Hydrometra graeiIenta Uten skredder MoJbekkljernet 

Mesovelia fureala Gaffelløper Molbekktjernet 

Ranatra linearis Stavtege MoJbekkljernet 

Mierovelia retieuJata Flekket dvergvannløper Molbekkljernet 

Formica fusea Svart sauemaur MoJbekkljernet 
Lasius platythorax Maurart Molbekktjernet 

Myrmiea ruginodis Vanlig eitermaur MoJbekkljernet 
Sialis lutana Dovenflue MoJbekkijernet 
Aeshna grandis Brunøyenstikker MoJbekktjernet 
Aeshna mixta Høstøyenstikker MoJbekktjernet 

Brachytron pratense Vårøyenstikker MoJbekkljernet 

Coenagrion hastulatum Vanlig blåvannymfe Molbekktjernet 

Coenagrion pulehelIum Variabel blåvannymfe Molbekkljernet 

Erylhromma najas Rødøyevannymfe Molbekkljernet 

Jschnura e/egans Kystvannymfe Molbekkljernet 

Pyrrhosoma nymphula Rød vannymfe Molbekktjernet 

CorcJulia aenea Smaragdøyenstikker Molbekktjernet 

Somaloch/ora metallica Vanlig metalløyenslikker Molbekkljernet 

Lestes sponsa Vanlig metallvannymfe Molbekktjernet 
Leucorrhinia dubia Liten torvJibeUe Molbekktjernet 
Ubellula quadrimaculata FirfiekkJibelle Molbekkljernet 

Sympetrum danae Svart høstlibelle Molbekkljernet 

Sympetrum nigreseens Vestlig høstlibelle Molbekktjernet 

Sympetrum Blodrød høstlibelle Molbekktjernet 
sanguineum 
Pholidoptera Buskhopper MoJbekktjernet 
griseoaptera 
Ho/oeenlropus dubius Vårflueart Molbekktjernet 

Radix balthiea Oval damsnegl Molbekktjernet 

Cepaea hortensis Hagesnegl Molbekkijernet 
Ephydatia fluviatilis? Elvesvamp Mo!bekkijernet 
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Sammendrag 
Biofokus har vurdert et område på østsiden av Iddefjorden mellom Hov og Eskevika til å ha 
reg ionale naturverdier (**) . Vernevurderingen er gjort med DN sine verdikriterier for vern 
av skog . Av kriterier som har bidratt til å trekke verdien opp for det 833 dekar store 
området er: forekomst av flere rødlistede vegetasjonstyper og rødlistede arter, relativt hØY 
treslagsvariasjon, lav beliggenhet og vestvendt, solvarm eksposisjon, en del forekomster av 
gamle trær og død ved, samt det faktum at området er et av svært få gjenværende større 
sammenhengende og kystnære strekninger mellom Agder og svenskegrensen. Verdien 
begrenses imidlertid av: lav dekning av rike skog- og vegetasjonstyper og stor andel 
impediment, kun meget små fragmenter av rødlistede vegetasjonstyper finnes/gjenstår, og 
disse er heller ikke godt utviklet. Det er få gamle trær og svak eller ingen dødved
kontinuitet. 

Denne kartleggingen har hatt et spesielt fokus på kartlegging av insekter ved hjelp av 
malaisetelt og vindusfeller, samt manuell innsamling med håv og plukking av dyr. Det er 
blitt bestemt dyr innenfor gruppene biller, tovinger, planteveps, samt noen eksemplarer fra 
en rekke andre grupper. Det er blitt påvist totalt 10 ulike rødlistearter innenfor de 
undersøkte gruppene. Prosjektet har hatt et spesielt fokus på sommerfuglen klippeblåvinge 
(EN) som er påvist de senere årene i et område rett syd for undersøkelsesområdet. Arten 
ble ikke påvist og potensialet vurderes heller ikke som veldig stort da vertsplanten 
smørbukk er sjeldent forekommende. Terrenget tilsier imidlertid at det har vært umulig å 
undersøke godt over alt så det kan følgelig ikke utelukkes at området har en funksjon for 
arten. 

Det er blitt avgrenset 6 naturtypelokaliteter innenfor det verneverdige området med et 
totalt areal på 100 dekar. Det meste av arealet som er avgrenset som naturtype utgjøres av 
boreal løvskog og edelløvskog. Rik sumpskog og en dam utgjør mindre arealer. Den skrinne 
furuskogen er ikke vurdert å ha kvaliteter som tilfredsstiller naturtypehåndbokas krav til 
naturtypen gammel barskog. Innenfor naturtypelokalitetene finnes enkelte små arealer med 
truede vegetasjonstyper og de rødlistede artenes krav til habitat tilsier at disse i alt 

I 
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- Naturverdier p~ Iddefjordens østside, Hov-Eskevika -

1 Innledning 

1.1 Oppdrag og undersøkelsesområde 

Oppdraget er gitt av Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen og Halden kommune. 
Området som er undersøkt utgjør en bratt vestvendt liside på Iddefjordens østside og 
strekker seg fra Hov i sør til Eskevika (Knardal) i nord. 

1.2 Bakgrunn 

Strekningen mellom Eskevika og Hover en av 6 gjenværende strekninger langs fastlandet 
mellom riksgrensen og Agder på mer enn 3 km, som er tilnærmet uten bebyggelse og 
større inngrep (for eksempel jorder) (Verneplanutvalget for Oslofjorden 1999). Østfold har 3 
slike strekninger på fastlandet. Videre er de marine delene av Iddefjorden på svensk side et 
Natura2000 område (Naturvårdsverket 2009) og fjorden har sterkt avvikende topografi fra 
resten av Østfold. 

Den direkte truede arten klippeblåvinge (Seolitantides orion) er funnet i Torpebukta ca. en 
kilometer sør for det undersøkte området (Endrestøi 2008). Dette er det eneste kjente 
levestedet for denne arten i Norge i dag (finnes kanskje igjen i Tvedestrand, men er ikke 
gjenfunnet der siste to år). Det var derfor et spesielt ønske om at vi skulle se spesielt etter 
denne arten. Parallelt med vårt prosjekt ble det gjort undersøkelser NINA med flere i 
Torpebukta også i 2008. 

på denne bakgrunn er området undersøkt og da Fylkesmannen har ønsket en biologisk 
vernemessig vurdering har vi utført undersøkelsen og rapporteringen i henhold til de krav 
som stilles av Direktoratet for naturforvaltning for slike undersøkelser (Direktoratet for 
Naturforvaltning 2004) . 

1.3 Naturforhold 

Området har i hovedsak en vestvendt eksposisjon og dekker stedvis hele, stedvis deler av, 
gradienten fra havnivå til åsrygg. Små bekkedaler og konkave terrengformasjoner tilfører 
området variasjon og andre eksposisjonsretninger. Den vestvendte skrenten som går 
gjennom hele områdets lengde er til dels svært brattlendt og vanskelig tilgjengelig. 
Terrenget er ofte ujevnt og berget oppsprukket, slik at det er dannet hyller, avsatser, 
sprekkedaler og rasmarker med plass til noe skogvegetasjon . 

Berggrunnen består i all hovedsak av massiv granitt-granodioritt (NGU 2009b) og enkelte 
striper med mer grovkornet pegmatitt. Dette er tungt forvitrelige bergarter med lavt innhold 
av mineraler (sporstoffer) og lav basemetning. I de små dalførene og 
terrengforsenkningene, slik som mellom Eskevika og Engevika, ligger det imidlertid hav- og 
fjordavsetninger av varierende tykkelse (NGU 2009a), som gir grunnlag for en langt 
frodigere vegetasjon med til dels basekrevende arter. 

Undersøkelsesområdet ligger i boreonemoral vegetasjonssone og klart oseanisk 
vegetasjonsseksjon (Moen 1998). 

1.3.1 Tidligere registreringer 

Det er ikke gjort helhetlige kartle~ginger av området tidligere, men det foreligger noe 
spredt informasjon . Dammen i omradet er tidligere undersøkt (Bolghaug 1995). Det finnes 
også informasjon om noe vilt (Direktoratet for Naturforvaltning 2007b), samt noen 
informasjon om karplanter (muntlige kilder). 
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- Naturverdier p§ Iddefjordens østside~ Hov-Eskevika -

2 Metode 

Kartleggingen av naturtyper følger metode gitt i DN hilndbok 13-2006 (Direktoratet for 
Naturforvaltning 2007a), mens vurderingene knyttet til omrildet som verneobjekt følger de 
kriterier som er gitt av Direktoratet for slike registreringer (Direktoratet for Naturforvaltning 
2004). Som eksempel pil sistnevnte kan naturfaglige registreringer pil statsgrunn fra 2004-
8 brukes (Heggland et al. 2005, Hofton og Blindheim 2007). 

Feltbefaringene som danner grunnlaget for rapporteringen ble foretatt første gang 9. mai 
2008 hvor lokaliteten ble gjennomgiltt av Jon T. Klepsland, Kim Abel, Øivind Gammelmo, 
Ole Lønnve, Stefan Olberg og Kjell M. Olsen. Ole Lønnve og Øivind Gammeimo har i tillegg 
besøkt visse deler av omrildet gjentatte ganger i løpet av 2008 i forbindelse med oppsett og 
tømming av insektfeller, samt søk etter klippeblilvinge og andre invertebrater. 

2.1Insektfangst 

Det ble inventert etter andre insekter 
med malaisefeller og vindusfeller. I tillegg 
ble det gjort noe hilving og hilndplukking 
av insekter. Dammen ble ogsil undersøkt 
for insekter. 

Malaisefelle 1: Denne ble plassert nederst 
i naturtypelokalitet 4 (UTM WGS84 32V PL 
36854 52453). 

Malaisefelle 2: Denne ble plassert i et 
søkk pil ilsryggen litt nord for lokalitet 4 
(UTM WGS84 32V PL 36873 52650). I dette 
omrildet var det mye innslag av eik, 
svartor og bjørk. I tillegg til noe osp, gran 
og trollhegg. Litt død ved i form av læger 
og gadd. Skogbunnen var dels dominert 
av einstape. Fellene ble plassert ut 
15.04.08 og tømt 09.05, 29.05, 04.07, 
14.08 og 22.10, hvor de ble tatt ned. 

6 vindusfeller ble utplassert. En felle ble 
plassert i en stor eik i lokalitet 5. Fire ble 
plassert i forskjellige trær i lokalitet 4, 
mens den siste ble plassert i overkant av 
lokalitet 4 langs en liten bekk (UTM WGS84 

32V PL 3691452521). Vindusfellene ble 
plassert ut 9.05.08 og tømt 04.07, 14.08 
og 22.10 da de ble tatt ned. 

Ett av malaiseteltene i undersøkelsen. 
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- Naturverdier pS Iddefjordens østside, Hov-Eskevika -

Figur 1. Ka rtet viser avgrensningen av det verneverd ige området (rød strek) og de seks reg ist rerte 
naturtypelokali tetene (ora nsj e strek). 
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- Naturverdier p§ Iddefjordens østside~ Hov-Eskevika -

3 Resultater 

Resultatet fra undersøkelsen er delt inn i tre ulike deler. En generell beskrivelse av hele det 
avgrensede området som er 833 dekar stort og kan sees over i figur 1. Dernest er de 
registrerte naturtypelokalitetene beskrevet i kapittel 3.3 er alle registrerte arter av insekter 
samt noen andre grupper listet i tabeller. Noen av de mer interessante artene er nærmere 
omtalt. 

3.1 Generell beskrivelse av det avgrensede området 

3.1.1 Vegetasjon 

Vegetasjonen er overveiende fattig i området, men rikere flekker finnes, spesielt tilknyttet 
terrengforsenkninger hvor det ligger marine avsetninger. De største partiene med rik 
vegetasjon er fanget opp innenfor naturtypelokalitetenejkjerneområdeavgrensingene (se 
disse). Innenfor disse inngår (små) fragmenter av flere truete vegetasjonstyper; svartor
strandskog (EN), rik sumpskog (EN), or-askeskog (VU), alm-Iindeskog (LR) og så vidt 
låg urt-eikeskog (VU). 

Typisk består ryggpartiet av knausfuruskog med røsslyng i feltsjiktet. Skrenten mot vest 
domineres av svaberg, men er oppbrutt av hyller, avsatser og sprekker med gras-, Iyng- og 
buskvegetasjon, samt spredte trær og skogholt. Svabergene er artsfattige og ofte nakne. 
Mindre flekker er noe rikere, med arter som engtjæreblom og kantkonvall. Ellers inngår 
sauesvingel, hårsveve, smørbukk og olavsskjegg. Smørbukk, vertsplanten til 
klippeblåvingen, opptrer svært sparsomt, muligens rikest helt sØr i området, like nord for 
Grønnebakke. 

Også utenfor kjerneområdene finnes løvrike skogholt som fungerer som biologiske oaser i 
området. Eksempelvis står ved Brattskott en ganske storvokst blandingsløvskog med bjørk, 
furu, eik, svartor og hassel. Barblandingsskog og granskog med løvinnslag er utbredt på 
lavere nivå og andre steder med akkumulert humus. 
Selv innenfor de rikeste områdene er ikke floraen spesielt artsrik, men det er enkelte 
interessante innslag. Nevneverdige arter omfatter skjellrot, svarterteknapp, skogsvingel og 
vårkål. 

Vegetasjonen har for øvrig flere klart oseaniske og vintermilde trekk. Eksempelvis er 
blåmose vanlig i fattig røsslyng-furuskog, og kystjamnemose går i barblandingsskog. 
Lavarter i området med oseanisk utbredelse er blant annet kystnavlelav, nuddlav og 
heipolster (Botanisk museum 2008b) . Vivendel er en varmekjær og frostømfintlig 
klatreplante som er vanlig i området. 

Vegetasjonen er i deler av området sterkt kulturpreget. Dette gjelder spesielt i kant av 
sterkt forstyrret mark, slik som langs åkeren mellom Eskevika og Engevika, langs stien ved 
Engevika og ved dammen sør i området. Bekken som renner ned fra Folkvang-Nokkedal og 
gjennom naturtypelokaliteten "Brattskott S" får tilført kloakk og har derfor i Øvre og midtre 
deler kraftig oppslag av nitrofile ugrasarter som stornesle, mannasøtgras og 
kjempespringfrø. 

3.1.2 Skogstruktur/p§virkning 

Det er overveiende eldre skog innenfor områdeavgrensingen. Enkelte hogstinngrep er gjort i 
nyere tid og berører lokaliteten i varierende grad: langs åkerstykket sør for Eskevika, helt 
sør i området (hvor det er hogd ut noe langsmed en traktorvei sør for dammen), og på 
ryggen ved Folkvang (tilgrensende undersøkelsesområdet, hvor skogen er hogd ut for å gi 
plass til boligområde(?)). Før dette har alle deler av området, også de mest utilgjengelige 
parti, vært utsatt for intensiv avvirking. 
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Furuskogen er generelt glissen, småvokst og lavproduktiv, eller på impediment. Trærne er 
sjelden over 100-120 år (oftest yngre), men enkelte 150-200 år gamle furuer står på 
utilgjengelige hyller og bergsprekker i vestveggen. Et mer produktivt furuskogsparti finnes 
på en gammel anleggsplass og brygge like sør for kjerneområdet "Solheim V". Denne er 
tilnærmet ensaldret og anslagsvis 80-100 år. Produktiviteten gjør at det der, til forskjell fra 
resten av furuskogen, er en viss tetthet av furulæger og -høystubber. 

Barblanding- og granskogen er typisk i tidlig aldersfase og fremdeles nesten uten 
dødveddannelse. LØvskogsbestandene er bedre sjiktet og har mer død ved enn barskogen, 
noe som fremfor alt skyldes hhv. høyere treslagsdiversitet og raskere omløpshastighet på 
løvtrær. Dødvedkontinuiteten er svak i hele området, men noe bedre for enkelte treslag, 
som osp, bjørk og or. Spesielt gamle og/eller grovvokste trær er fåtallige i området, men en 
stor eik på 150-200 år finnes i hvert av de to kjerneområdene "Dammen" og "Eskevika ø". 

Området er ikke helt fritt for tekniske inngrep. I nordre del krysses området aven kraftgate 
hvor skogen under er ryddet vekk. Helt sør i området ved dammen er det oppført en liten 
bygning som er blitt liggende innenfor avgrensingsforslaget. Litt lenger sør finnes også en 
telefonledning. Ellers er det et nettverk av stier, tråkk og gamle kjerreveier i området. 

3.1.3 Artsmangfold 

Insektfeller (2 malaisetelt og 6 vindusfeller) ble satt opp flere steder innenfor området i 
april/mai 2008 og ble tømt med ujevne mellomrom fram til oktober samme år. Fellene ble 
satt opp i biotoper som ble ansett for å gi best mulig fangst av sjeldne og truete arter som 
eventuelt ville finnes i området. I tillegg er det gjort søk etter ferskvannsorganismer i 
dammen ved hjelp av stangsil, og det ble gjort manuell fangst av insekter i luft og 
vegetasjon. Det har tradisjonelt ikke vært avsatt midler til å gjøre slike inventeringer av 
invertebrater ved vurdering av områder etter skogvernmetodikken. Det er for dette området 
derfor tilført kunnskap om viktige deler av biomangfoldet som normalt ville vært ukjent. 
Ved sesongslutt kan man si at kunnskapen om områdets biologi er god for karplanter og 
middels for biller, noen grupper av tovinger og planteveps. Kunnskapen vurderes også som 
middels god for lav og vedboende sopp. Mindre god for andre grupper. For vekster 
(inkludert sopp) er det påvist 2 rødlistearter, en i kategori hensynskrevende (NT) og en i 
kategori sårbar (VU). 

Karplantefloraen er som nevnt over store areal fattig . Heller ikke de rike partiene er spesielt 
artsrike, men interessante innslag omfatter skjellrot, svarterteknapp, skogsvingel, 
engtjæreblom, vårkål og kantkonvall. Holmboe gjorde noteringer på karplantefloraen 
omkring Engevi ka i 1935. Mange sjeldne arter ble funnet da, men ingen av disse er senere 
gjenfunnet, og er nå trolig utgått/utdødd. Dette gjelder bl.a. bukkebeinurt (EN), griseblad 
(VU), stavklokke (NT), nyresildre, tiggersoleie, fagerklokke, klourt, vassgro, vanlig nattfiol 
og knegras. 

Mose og lavfloraen virket ikke spesielt artsrik. Enkelte svakt kontinuitetskrevende arter er 
påvist, både på gran, eik og osp (se naturtypebeskrivelsene). Kun vidt utbredte arter med 
preferanse for sure bergarter er observert på berg/stein. Med unntak av Arthonia spadicea 
er ingen spesielt fuktighetskrevende, epifyttiske lavarter observert. 

Fungaen er representert med enkelte svakt kontinuitetskrevende arter på død ved av ulike 
løvtrær. Det jord boende elementet er ikke undersøkt. 

Etter gjennomgått felle- og håvfangst, samt kartlegging av sopp og moser er det 
dokumentert til sammen 12 rødlistearter, samt at en art er vurdert å være ny for Norge. 
Det er gruppene biller, tovinger, åreVinger, sommerfugler og snegler, samt karplanter som 
er undersøkt nøyere og noen interessante funn ble gjort blant disse artsgruppene. Dette 
gjelder både arter tilknyttet gammelskogselement/kontinuitetselement og solvarme, 
klimagunstige biotoper. 10 av de 12 rødlistede artene er invertebrater. Klippeblåvingen (EN) 
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er kjent fra flere lokaliteter sør for området, nord til Hov, men ikke innenfor 
undersøkelsesområdet. Den ble heller ikke påvist i 2008. Se kap. 3.3 for en utdypende 
beskrivelse og artslister. 

3.1.4 Avgrensning/arrondering 

Avgrensingsforslaget avviker ikke mye fra undersøkelsesområdet. Det omfatter den 
vestvendte skrenten på nevnte strekning og gradienten fra sjø til åsrygg . Mot øst grenser 
lokaliteten ofte til mer produktiv, men samtidig mer hogstpåvirket skog, eller til svært 
skrinn knausfuruskog eller vei. Mot vest grenser lokaliteten i søndre halvdel til sjø 
(Iddefjorden), mens den i nord i stor grad grenser til dyrket mark (åker). Nordre del 
grenser for øvrig til boligbyggefelt. Avgrensingen er noe usikker i øst, nord for Solheim. 

Lokaliteten omfatter det meste av lisidegradienten på den ca. 3 kilometer lange strekningen 
og er derfor relativt godt arrondert med hensyn til topografi. Likevel mangler større 
dalprofiler og tilhørende vegetasjonsvariasjon (på grunn av uegnet som verneareal), og 
arronderingen er derfor ikke helt optimal. 

Halvøya mellom Eskevika og Engevika var ikke en del av undersøkelsesområdet, men den 
har muligens viktige tilleggskvaliteter som mangler innenfor avgrensingsforslaget. 
Overordnete trekk som tyder i den retningen er at området er overveiende skogkledd, lite 
påvirket av tekniske inngrep og et små kupert terreng med større variasjon i eksposisjoner 
enn undersøkelsesområdet. I tillegg har halvøya en lang kystlinje som kan huse bestander 
av f.eks klippeblåvinge. 

3.1.5 Vurdering/verdi av hele området 

Positive trekk ved området er: (1) forekomst av flere rødlistede vegetasjonstyper og 
områdets funksjon for 12 påviste rødlistearter, (2) relativt høy treslagsvariasjon i partier, 
(3) lav bel iggenhet og vestvendt, solvarm eksposisjon, (4) forekomst av gamle trær og død 
ved, (5) det faktum at området er et av få større og sammenhengende skogområder langs 
kysten fra Agder til svenskegrensa. Verdien begrenses imidlertid av følgende: (1) lav 
dekning av rike skog- og vegetasjonstyper og stor andel impediment, (2) kun meget små 
fragmenter av rødlistede vegetasjonstyper finnes/gjenstår, og disse er heller ikke godt 
utviklet (dvs. mangler mange av trekkene som karakteriserer utformingene), (3) få gamle 
trær og svak eller ingen dødvedkontinuitet. 

I alt er det identifisert og avgrenset 6 naturtypelokaliteter/kjerneområder innenfor det 
større verneverdige arealet. Fem av disse er vurdert som viktige (B-verdi), mens en er 
ansett lokalt viktig (C-verdi). Totalt er det pr. høsten 2008 dokumentert 12 rødlistearter fra 
området, og disse fordeler seg på følgende rødlistekategorier: 3 sterkt truet (EN), 4 sårbare 
(VU) og 5 er nær truet (NT). 

Etter kriteriene i registreringsmetoden er avgrensingsforslaget vurdert å få full score på 
kriteriet arrondering, ettersom hele gradienten fra dalbunn/Sjø til åsrygg er inkludert (men 
se avgrensingskapittelet). Området er ikke gitt full score på andre delkriterier. Delkriterier 
som angår gammelskogselementer er vurdert ganske lavt, ettersom tettheten av slike 
element i snitt er lavt (som følge av mye impediment og lavproduktiv mark og tidligere 
hogstpåvirkning). Om man bare hadde vurdert området etter tradisjonelle 
organismegrupper ville delkriteriet for artsmangfold havnet på en stjerne, men gode 
inventeringer på invertebrater har medført en oppjustert oppfatning av områdets verdi for 
artsmangfoldet generelt. 

Avgrensingsforslaget omfatter flere viktige naturtyper med innslag av rødlistete 
vegetasjonstyper og arter. Kjerneområdene er i all hovedsak separert av skrinnere, mer 
ordinær skogvegetasjon, og ikke av inngrep, noe som er positivt. Den høye andelen 
impediment og skrinn barskog trekker imidlertid helhetsvurderingen ned. Større 
populasjoner av smørbukk knyttet til de skrinne partiene kunne gitt også disse arealene 
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større verdi, men viser seg per i dag ikke å dekke de kravene som bl. a. klippblåvinge stiller 
til levested. Det trekker også i negativ retning at flere av kjerneområdene er utsatt for 
kanteffekter, stor ferdsel og annen kulturpåvirkning. Størrelse er også av sentral betydning. 
Selv om området ikke er spesielt stort i areal er det trolig vanskelig å finne områder av 
tilsvarende størrelse på dette høydenivået i denne regionen. 

Avgrensingsforslaget vurderes på grunnlag av det som er nevnt som regionalt 
verneverdig/viktig for bevaring av biologisk mangfold (**). 

Med hensyn til prioriterte skogvernmangler (Framstad et al. 2002, Framstad et al. 2003) vil 
området her ved Iddefjorden i noen grad kunne bidra til inndekking av "lavlandsskog 
(boreonemoral sone)", "rike skogtyper (rik edelløvskog, rik sumpskog)", og muligens 
"rødlistearter". Med hensyn til særlig prioriterte mangler i Øst-Norge (Framstad et al. 2003) 
vil området kunne bidra til inndekking av "svartor-strandskog", "rik sumpskog" og "boreal 
løvskog (osp, selje etc)". 

abel! 1. Viser verdivurderinoen for 13 ulike kriterier samt samlet vurderino 
Urørthetl påvirkning Dødved mengde Dødved Gamle Gamle Gamle Treslags-

kontinuitet bartrær løvtrær edelløvtrær fordelinq 
•• • • • . . .. 

Vegetasjons- Topografisk Rikhet Arts- Arrondering Størrelse Samlet verdi 
variasion variasion manafold .. •• •• .. ... • • •• 

"Bratt skog" er typisk for flere partier langs sjøen. Her 

3.2 Naturtypelokaliteter 

Det ble avgrenset totalt 6 naturtypelokaliteter innenfor undersøkelsesområdet. Disse 
utgjorde et samlet areal på 100 dekar. For en oversikt over variasjonen i naturtyper, arter 
og vegetasjon i de ulike objektene henvises det til teksten i hver enkelt beskrivelse. 
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3.2.1 Lokalitet 1 - Eskevika ø (Rik edelløvjrik sumpskogjgammel edelløvjgammel 
barskog), verdi B (48 daa) 

Beliggenhet-avgrensing: Lokaliteten strekker seg langsmed og øst for ~keren sør for 
Eskevika og nordover. I nord er en løvrik skog langsmed en mindre bekk som renner fra 
Knardal-omr~det inkludert. 

Natur-/skog-/vegetasjonstyper: Avgrensingen omfatter er mosaikk av naturtyper, b~de rik 
edelløvskog, rik sumpskog, gammel løvskog og gammel barskog (med edelløv). Viktige 
utforminger er gamle ospeholt, or-askeskog, linderasmark og gammel granskog med 
forekomst av gammel lind og eik (sistnevnte i bekkedalen i nord, Beverdalen). Marksjiktet 
er sparsomt utviklet p~ leirjord, men med karakteristiske arter som hasselmoldmose, 
stortujamose, hvitveis og bregner. p~ fastmark er vegetasjonen ofte fattig (lyng), men 
fattig l~gurtmark er vanlig i bekkedalen i nord, hvor det inng~r skogsvingel, skjellrot, 
liljekonvall, hvitveis og gjøksyre. 

Struktur/ p!Jvirkning/ hevd: Skogen er 
overveiende relativ t gammel, men 
bærer tydelig preg av tidligere 
gjennom hogst. Noe plukkhogst er 
ogs~ gjort i nyere tid. I partier er 
skogen sjiktet i flere etasjer og det er 
god spredning p~ dimensjoner til 30-
45 cm dbh. Særlig p~ fuktig leirjord 
finnes løvblandingsholt med ganske 
mye død ved. Alle nedbrytningstrinn 
er representert, men gamle og grove 
læger mangler likevel. Ved en lysning 
(gammel gressbane) i nord (nedenfor 
Beverdalen) st~r det en grov, 
gammel eik (90 cm dbh). 

Spesielle arter: p~ eldre ask og 
svartor i fuktige parti inng~r den noe 
krevende skorpelaven Arthonia 
spadicea. p~ eld re osp er p~vist 
Bacidia subincompta . p~ den gamle 
eika fantes rødlistearten almelav (NT) 
meget sparsomt. Ospehvitkjuke (NT) 
ble p~vist p~ ospel~g. Tidligere 
(2005) er de noe krevende 
hattsoppene mørkfiolett slørsopp, 
rødskjellslørsopp og silkesnyltehatt 
p~vist (Botanisk museum 2008a). 
Verdibegrunnelse: Lokaliteten har 

mange viktige naturkvaliteter og Rik og frodig løvskog fra lokalitet 1. 
inkluderer fragmenter av flere 
rødlistete vegetasjonstyper; or-askeskog (VU), alm-Iindeskog (LR) og låg urt-eikeskog (VU). 
Imidlertid er ingen av disse typene godt utviklet. Den sørlige delen er bare et smalt 
restfragment aven skogtype som tidligere har fylt hele dalsenkningen, og er utsatt for 
negative kantvirkninger fra ~kerarealet, noe som teller negativt i verdivurderingen. Likevel, 
skogtilstand og p~vist artsmangfold tilsier verdi som viktig (B-verdi). 

P!Jvirkning/Hensyn/skjøtselsr!Jd/trus/er: Søndre del er utsatt for negative kantvirkninger fra 
~kerarealet . Noe av skogen der har ogs~ vært utsatt for grøfting tidligere. Noe stor eik er 
fjernet fra lokalitetens nordre del for noen ti~r siden. Biomangfoldverdiene er fremfor alt 
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knyttet til naturskogsmiljø/kontinuitetselement og lokaliteten bør avsettes til fri utvikling. 
Grunnvannsstanden m~ ikke senkes ytterligere. 

3.2 .2 Lokalitet 2 - Engevika (Rik sumpskog/gammel barskog), verdi B (7 daa) 

Beliggenhet-avgrensing: Avgrensingen omfatter en løvrik skog med mye svartor innerst i 
Engevika, samt den grandominerte skogen bakenfor i samme vik. 

Natur-/skog-/vegetasjonstyper: Lokaliteten omfatter rik sumpskog og gammel barskog 
(granskog) . Den ytre delen kan føres til svartor-strandskog, en vegetasjonstype som er 
ansett som sterkt truet (Aarrestad et al. 2001). Innover g~r den løvrike skogen gradvis over 
i grandominert skog. Andre treslag som inng~r er hengebjørk, selje, hassel, rogn og litt 
spisslønn og lind. Vegetasjonen er ganske rik langs en liten bekk som gjennomløper 
svartor-strandskogen, bl.a . inng~r vendelrot, hegg, maigull, v~rk~l og bekkekarse. 

Struktur/p{Jvirkning/hevd: Svartorskogen er ganske høyreist, med største stammediameter 
omkring 30-35 cm. Granskogen lenger bak er mer storvokst, men svakt sjiktet. Spredte 
læger i lave nedbrytningstrinn finnes b~de svartor- og granskogen, spesielt 
selvtynningsvirke av bjørk, selje og osp. 

Spesielle arter: p~ eldre svartor langs bekken i strandskogen inng~r den noe krevende 
skorpelaven Arthonia spadicea. Ogs~ barkragg og bleik vokslav inng~r. Det er ikke gjort søk 
etter invertebrater. 

Verdibegrunnelse: Svartor-strandskog er en sjelden naturtype i høy truethetskategori, noe 
som tilsier høy verdivurdering. Utformingen er imidlertid ikke spesielt godt utviklet, og 
dessuten noe negativt p~virket av allmenn ferdsel. Den vurderes derfor som viktig (B
verdi). 
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Bildet viser rik sumpskog i lokalitet 2 

Hensyn/skjøtselsdld/trusler: En bred, hardtrampet sti g~r gjennom svartor-strandskogen 
parallelt med bekkesiget. Vegetasjonen langsmed stien er preget av forstyrrelsene og 
dominert av ugrasvekster. Strandomr~det er noe forsøplet. Biomangfoldverdiene er fremfor 
alt knyttet til naturskogsmiljø/kontinuitetselement og lokaliteten bør avsettes til fri 
utvikling. 

3.2.3 Lokalitet 3 - Solheim V (Gammel løvskog), verdi C (2 daa) 

Beliggenhet-avgrensing: Avgrensingen gjelder et parti med mye eldre osp nedre del av 
lisiden nedenfor Solheim. 

Natur-/skog-/vegetasjonstyper: Skogen er overveiende blandingsbestand med furu, gran, 
osp, bjørk og selje, samt stedvis en del hassel. Vegetasjonen er ganske fattig med mest 
bl~bær og sm~bregnemark. Vivendel finnes spredt. Enkelte mer mineralkrevende planter 
inng~r ogs~; liljekonvall, fingerstarr, bl~knapp og krossved. Berberiss finnes i et fuktig 
ospebestand p~ bregnerik mark i nord. 

Struktur/p{Jvirkning/hevd: Skogen varierer i struktur og har best utviklet vertikalstruktur p~ 
mer grunnlendt mark nordover i biotopen. I nord er skogen ogs~ mer ~pen, tørkeutsatt og 
soleksponert. I sør st~r det mer storvokst barblandingsskog og furuskog p~ tykkere 
jordsmonn som er mindre godt sjiktet. Noe død ved av bjørk, osp og furu inng~r spredt. 
Husholdningsalderen p~ furu er trolig ca. 80 ~r, men enkelte inntil 150-~rige trær finnes i 
bergskorter. Mange osp p~ 40-50 cm dbh. 

Artsmangfold: Brunkjuke p~ furul~g. Ingen andre spesielle arter er p~vist, men lokaliteten 
er ikke godt undersøkt. 
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Verdibegrunnelse: Lokaliteten er avgrenset pll grunnlag av høy konsentrasjon av store 
løvtrær og spredt forekomst av dødved. Eksposisjonen er gunstig for mange 
organismegrupper. pll dette grunnlag, og pga. ingen pllviste rødl istearter, vurderes den som 
lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn/skjøtse/sr{Jd/trusler: Biomangfoldverdiene er fremfor alt knyttet til naturskogsmiljø/ 
kontinuitetselement og lokaliteten bør avsettes til fri utvikling. 

3.2.4 Lokalitet 4 - Brattskott 5 (Gammel løvskog/gammel barskog/gammel edelløv), 
verdi B (9 daa) 

Beliggenhet-avgrensing: Avgrensingen gjelder et parti osperik granskog og 
løvblandingsskog nederst i lia nedenfor Nokkedal-Folkvang . 

Natur-/skog-/ vegetasjonstyper: Lokaliteten har elementer av bllde gammel løvskog 
(gammelt ospeholt) og gammel edelløvskog (eikeskog). Vegetasjonen er overveiende fattig, 
med billbær, og billtopp langs fuktsig. Rikere vegetasjon opptrer langs en liten bekk hvor 
det inngllr springfrø, skogsalat og maurarve. Foruten osp og bartrær inngllr en del einer, 
hassel, rogn, bjørk, hegg og eik. Vivendel klatrer i flere av trærne. 

Struktur/p{Jvirkning/hevd: Skogen er flersjiktet og fleraldret. Den grandominerte delen er i 
tidlig aldersfase og relativt storvokst med største stammediameter pll 60 cm. Enkelte 
granlæger i lave nedbrytningstrinn finnes. Ospedominerte parti er preget aven del død ved 
av osp, bllde læger, gadd og høystubber, inkludert enkelte ganske grove og middels til godt 
nedbrutte ospelæger. Det er flere osp pll inntil 40 cm dbh og med middels grov bark, men 
virkelig grove og gamle ospetrær mangler. Opp mot berg rota og langs en slak avsats 
nordover inngllr en del halvgammel, middels grov eik plllyngmark (maks 40 cm dbh). 

Artsmangfold: pll eldre gran langs fuktsig i sør finnes gammelgranslav og kattefotlav. pll 
osp er påvist storporet ospekjuke og sokkjuke. pll eldre eik er den termofile skorpelaven 
eikevortelav funnet. De to uvanlige billene Bibloporus minutus og Dendrophilus corticalis ble 
fanget i vindusfeller, mens et eksemplar av snutebillen Aca/les mise/lus (VU) ble fanget i 
malaisefellen. Disse tre billeartene er knyttet til død ved eller grove trær med hulheter. 
Blomsterflue-arten Callicera aurata (EN) ble funnet i omrlldet. Denne arten er avhengig av 
storvokst, gammel og varmekjær løvskog. I tillegg ble det tatt flere eksemplarer av 
rovfluearten Dioctria atricapi/la (NT). 

Verdibegrunnelse: Viktige egenskaper ved lokaliteten er konsentrasjonen av eldre osp, 
inkludert dødved av denne, den vestlige, soleksponerte beliggenheten nede ved fjorden, og 
småbekkene som løper gjennom og skaper et fuktig lokalklima og variasjon i vegetasjonen. 
Ospesuksesjonen er ganske godt utviklet, men forholdsvis liten. En sllrbar art er pllvist og 
lokaliteten vurderes som lokalt viktig (B-verdi). 

Hensyn/ skjøtselsr{Jd/trusler: Biomangfoldverdiene er fremfor alt knyttet til naturskogs
miljø/kontinuitetselement og lokaliteten bør avsettes til fri utvikling. 

3.2.5 Lokalitet 5 - Dammen (Rik edelløv/rik sumpskog/Dam), verdi B (29 daa) 

Beliggenhet-avgrensing: Avgrensingen gjelder en eldre løvskog omkring dammen sør for 
Nokkedalen, og inkluderer ogsll selve dammen. Lokaliteten grenser til yngre og mer 
påvirket løvskog, veier og fattig furudominert skog. 

Natur-/skog-/vegetasjonstyper: Lokaliteten er variert og en mosaikk av flere naturtyper og 
vegetasjonstyper. Mye av arealet kan føres til rik edelløvskog, mens deler passer bedre inn i 
kategorien rik sumpskog. I tillegg inngår naturtypen dam. Dammen er kunstig anlagt (trolig 
på ISDD-taliet i forbindelse med eksport av is) og demmet opp med en steinsatt voll. Langs 

- BioFokus-rapport 2009-8, side 16 -

Il? 



- Naturverdier pS Iddefjordens østside, Hov-Eskevika -

vollen stilr det hovedsakelig svartor og disse er middelaldrete og inntil 30 cm dbh. En del 
svartor og grilor opptrer og sil rundt resten av dammen. Ellers er løvskogen en utpreget 
blandingsskog med innslag av varmekjære treslag. Hengebjørk, osp, lind, hassel og ask er 
vanligst. I tillegg inngilr noe selje og eik. I nordøst er det en liten tilførselsbekk med relativt 
velutviklet or-askeskog langsmed . Feltsjiktet er ikke spesielt artsrikt, og virker il være noe 
hemmet av det tette kronetaket. Innslag av rik lilgurtvegetasjon med litt svarterteknapp 
finnes nedenfor vollen. Ellers dominerer hvitveis og evt. liljekonvall vilraspektet. pil fet 
moldjord inngilr skjellrot. 

Struktur/pf!Jvirkning/hevd: Skogen har gjennomgilende 
et naturskogspreg med busk- og tresjikt i flere etasjer 
og rimelig god spredning pil dimensjoner, i allefall pil 
nordsiden av dammen. Askene der er inntil 40 cm dbh. 
En del dødved inngilr i partier, men dette er for det 
meste ganske unge og smildimensjonerte læger. 
Spesielt viktig er to-tre grove eiketrær som stilr sør for 
dammen. Den største er 80-100 cm dbh og med 
pil begynt hulriltedannelse (se bilde til høyre). 

Artsmangfold: Lokaliteten er ikke uttømmende under
søkt, men det er pilvist bilde interessante sopp, 
karplanter og invertebrater, samt buorm og padde. pil 
død ved av ulike løvtrær er pilvist orekjuke, 
skorpekjuke, smilporekjuke og glanskjuke. pil gammel 
eik ble pilvist vinflekklav. Sommerfuglen gulflekksmyger 
(Carterocephalus palaenon) (NT) fløy i omrildet ved 
befaring. Interessante biller som er tatt i feller her i 
2008 inkluderer den varmekjære eikearten Xyleborus 
cryptographus og rødlistearten Phloephagus turbatus (VU). To rødlistete rovfluer ble 
tatt i felle; Dioctria oelandica (VU) og Dioctria atricapilla (NT) . Tidligere er øyenstikkeren 
bred blillibelle (EN) tatt ved dammen (Artdatabanken 2008). Ingen spesielle 
ferskvannstilknyttede arter ble funnet i 2008, men dammen inneholder en ganske variert 
fauna (et trettitalls ferskvannstilknyttede arter ble registrert). 
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Verdibegrunnelse: Ettersom skogen rundt dammen er uten vesentlige hogstinngrep i nyere 
tid, gir den inntrykk av il være rimelig "intakt". Det er positivt at lokaliteten er sil pass 
lavtliggende og har stor treslagsvariasjon, innslag av gamle, grove trær og død ved. 
Lokaliteten vurderes pil grunnlag avartsinventar, skogtilstand og skog utforminger il være 
viktig (B-verdi). 

Hensyn/skjøtselsr!jd/trusler: Lokaliteten er ku lturpilvirket. Ingen spesielle verdier er knyttet 
til hevd og lokaliteten bør i stor grad avsettes til fri utvikling . Et negativt trekk er at omkring 
et lite bygg ved dammen er vegetasjonen sterkt kulturpreget, og det er ogsil plantet inn 
noen fremmede busker/trær (sypress) som kan utgjøre en trussel pil sikt. 

3.2.6 Lokalitet 6 - Sør for Dammen (Rik sumpskog), verdi B (3 daa) 

Beliggenhet-avgrensing: Lokaliteten ligger like nedenfor garasjen til huset sør for dammen 
ved Nokkedal. 

Natur-/skog-/vegetasjonstyper: Lite svartorsumpskogsholt hvor selve sumpen har en 
utstrekning pil ca . 10x15 m. Rundt omrildet finnes en smal buffer bestilende av bl.a. bjørk, 
grilor og hassel. Marksjiktet er ganske glissent, med mest hengjeveng, skogsivaks, fugletelg 
og smil askespirer. 

Struktur/p§virkning/hevd: Skogen er sannsynligvis relativt ung, men har noe død ved av 
smil dimensjoner. Det er ikke spor etter hogst i selve sumpen . 
Spesielle arter: Ingen observert. 

Verdibegrunnelse: Lokaliteten er liten, men relativt typisk utviklet. Den inkluderer 
fragmenter av flere rødlistete vegetasjonstyper: or-askeskog (VU) og rik sumpskog (EN). Til 
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tross for lite areal settes verdien til viktig (B-verdi) da denne skogtypen er forholdsvis 
sjelden i regionen. 

Pf!JvirkningjHensynjskjøtselsrf!Jdjtrusler: Det er liten pilvirkning pil omrildet, men det ligger 
nær hus (pil nordsiden) og vei/sti (pil sørsiden). Lokaliteten bør avsettes til fri utvikling. Det 
mil ikke gjøres tiltak i eller i nærheten av lokalitet som forstyrrer grunnvannsstanden. 

3.3 Rødlistearter og andre interessante artsfunn 

I dette kapittelet listes funnene av alle bestemte invertebrater, samt noen andre 
artsgrupper som er kartlagt. De viktigste funnene som vi har gjort i denne undersøkelsen er 
omtalt under tabellene. Stefan Olberg har hatt ansvaret for billene (tabell 3), Øivind 
Gammeimo for tovinger (tabell 2), Kjell Magne Olsen har bestemt ferskvannsorgansimer, 
snegler, smilkryp m.m. (tabell 4) og Ole Lønnve har bestemt planteveps og noen 
sommerfugler (tabell 5). 
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Chrysogaster cemiteriorum (engblomsterflue) - EN 
Denne arten er tatt rett ved festingen, muligens i omdldet som i dag er bebygd mellom 
festningen og kartleggingsomr§det. Funnet er fra Siebke p§ slutten av 1800-tallet (spesifikk 
dato er ikke kjent). I følge rødlistebasen (Artsdabanken 2009) er arten knyttet til v§tmark: 
innsjøbredder, v§te myrer og fuktig eng mark hvor larven lever som nedbryter av organisk 
materiale i stillest§ende vann (grøfter, pytter, vannhull) . Dette er ikke et habitat som er 
van lig innenfor undersøkelsesomr§det, men det kan være et vist potensial i Dammen, 
lokalitet 5. 

Dioctria oelandica (svartvinget engrovflue) - VU 
Arten er sky og forstyrres lett. Den flyr ofte oppe i løvverket hvor den er vanskelig § f§ øye 
p§. Arten er predator og rapporterte byttedyr er veps (Hymenoptera) (spesielt 
ichneumonider (snylteveps)), planteveps (slekten Tenthredopsis), tov inger (Diptera) og 
sjeldnere skorpionfluer (slekten Panorpa). Dioctria oelandica er assosiert med edel
IØvskogsomr§der og er antatt § ha en preferanse for Eik. I Norge er det kjent i underkant av 
15 lokaliteter hvorav flere regnes for § være ødelagte. Gamle lokaliteter fra Nittedal og 
Ringerike er mest sannsynlig g§tt ut, noe som gjør at den generelle utbredelsen til arten g§r 
kraftig tilbake. Artens leveomr§der er fragmentert og arten er p§ tilbakegang. 

Dioctria atricapilla (engrovflue) - NT 
Arten er tidligere funnet spredt langs kysten i Agderfylkene, men ogs§ i innlandet i det 
sørlige Hedmark. Dette er første funn for Østfold. Det er sannsynlig at arten finnes p§ flere 
lokaliteter langs kysten fra Agder og østover. Likevel ansees arten for § være fragmentert 
og mørketall for forekomstareal settes til 20. Dioctria atricapilla er rovdyr, hovedsaklig p§ 
parasittiske Hymenoptera og Diptera . I kontrast til andre arter av Dioctria er D. atricapilla 
generelt mer vanlig p§ §pne tørre enger enn i busk og krattvegetasjon . 

Callicera aurata (mørk messingblomsterflue) - EN 
Arten er avhengig av storvokst, gammel og varmekjær løvskog. Arten er s§rbar for hogst, 
idet larvene lever i r§tehull p§ skadde eller infiserte, eldre trær. Slike trær er f§tal lige, og 
utbredelsen blir derfor flekkvis (fragmentert). Artens hovedutbredelse kan synes § være p§ 
Sør- og Østlandet, med forgreininger til varme fjordstrøk p§ Vestlandet. Arten er storvokst 
og med et meget spesielt utseende, og derfor lett § oppdage. Likevel er arten sjelden og 
f§tallig, med bare 10 enkeltfunn hittil. 

3.3 .2 Biller 

Tabell 3. Oversikt over registrerte biller i omr§det. 
Familie Vitensk. navn Auetor Norsk navn RL Funnbeskrivelse 
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Ett eksemplar av denne snutebillen ble fanget i en vindusfelle plassert på en grov eik ved 
Dammen. Arten er tidligere kjent fra enkeltlokaliteter i Froland i Aust-Agder, Drangedal og 
Kviteseid i Telemark, Larvik i Vestfold, Oslo og fra Tomb i Østfold, der den ble funnet i en 
grov hul lønn. Denne snutebillen utvikles i eldre stammer og stubber av ulike edelløvtrær og 
ser ut til å foretrekke hule trær. 
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Acalles misellus - VU 
Ett eksemplar av denne snutebi llen ble fanget i malaisefelle 1. Det forel igger kun tre norske 
funn fra henholdsvis Jomfruland (Telemark), Midtre Bolærne (Vestfold) og Jeløya (Østfold) 
av denne arten i Norge. Billen utvikles i morkne greiner i eldre varmekjær løvskog. Fra v§re 
naboland oftest kjent fra hagtorn. p§ Jeløya ble arten banket ned fra hassel sammen med 
utallige Acalles roboris. 

Hylis cariniceps - NT 
Et eksemplar av denne r§tevedbillen ble fanget i malaisefelle 2. Denne arten er kjent fra ca 
8 lokaliteter i nyere tid, de fleste fra Telemark og Vestfold. Larven utvikles i morkne greiner 
av ulike treslag, fra Sverige nevnes hassel og gran. Vi har selv erfaring med § finne flere 
eksemplarer inn mot kjerneveden i en gjenst§ende høystubbe av gran p§ et hogstfelt. 

Sankt hansorm (Lampyrus noetiluca) - NT 
En sankthansorm ble fanget i malaisefelle 2. Denne billen var t idligere en vanlig art og kjent 
fra en rekke lokaliteter p§ Østlandet. I den senere tid har den g§tt mye tilbake og kjennes i 
dag kun fra enkelte varme, tørre, §pne lokal iteter i Telemark, Vestfold, Akershus, Oppland 
og Østfold . 

3 .3.3 Sommerfugler 

3.3.3.1 Kl ippebl§vinge 

Klippebl§vingen (Seolitantides orion) er en av Norges mest sjeldne dagsommerfugler og 
finnes bare p§ noen f§ lokaliteter. Tidligere var arten utbredt p§ mange lokaliteter i kyst
strøk fra Østfold til Aust-Agder (Endrestøi 2008). I dag ser det ut til at den bare finnes igjen 
p§ to lokaliteter, en i Tvedestrand (Åstø) og en i Halden (Torpbukta) . Ikke bare i Norge, 
men i alle de nordiske landene har arten g§tt tilbake. Årsakene til dette er ikke klarlagt, 
men gjengroing og generell fragmentering av leveomr§dene kan kanskje spille inn . p§ 
bakgrunn av dette ble derfor arten vurdert til sterkt truet (EN) i 2006 (Kol§s et al. 2006). 
Klippebl§vingen ble dessuten varig fredet i 2008 (Norsk Lovtidend 2008). 

Fakta om klippeblåvingen (ScoJitantides orion). Opplysninger er hentet fra 
Eliasson et al. (2005) og Endrestøi (2008). 

Beskrivelse: Vinngespenn 27-32 med mer. Oversiden av vingene er blå med kraftig 
mørk bestøving. Kjønnene er ganske like, men hannen kan være litt større og blåere. 
Arten kan lett skilles fra andre blåvinger på tegninger p§ vingenes underside. 
Biotop: Svaberg ved kysten der smørbukk og bergknapp vokser. Arten flyr både på 
klippestrender og strender med kalkholdig og steinet fjell. 
Næringsplante: Smørbukk (Hylote/ephium telephium) og kvitbergknapp (Sedum 
album), men også andre arter Sedum er nevnt. 
Flygetid: I Norge er de fleste funnene gjort i første halvdel av juni (se tab. 1). Tidligste 
funn er ca 14. Mai og seneste er 11. August (2. generasjon?) . I følge Henriksen og 
Kreutzer (1982) er flygetiden kort. Kanskje bare et par uker. Funnene i Halden er gjort 
fra ca 14. Mai til 17. Juni. Hos oss flyr sommerfuglen i en generasjon i året, sørover i 
Europa i to generasjoner. 
Adferd: Sommerfuglen ska l særlig være aktiv morgen og ettermiddag hvor den 
oppsøker næringsplanten . Midt på dagen holder den seg mer i ro i busker og kratt for å 
hvile og pare seg (Henriksen og Kreutzer 1982). 
Overvintring: Skjer som puppe. 
Utbredelse: Utbredelsen strekker seg fra Spania gjennom Sør-Europa og Tyrkia, t il 
Kaukasus og Mongolia, Nord-Kina, Korea, Magadan og Kamtsjatka. I Norden er den 
kjent fra Norge, Sverige og Finland. 
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Det ble lett etter klippeblåvinge i undersøkelsesområdet 09.05 og 29.05 . Disse t idspunktene 
ble valgt da vi må antok at sannsynligheten for å finne arten var størst i denne perioden. på 
begge tidspunktene var det gunstige forhold, med sol og varmt vær. 

Klippeblåvingen ble ikke funnet på noen av tidspunktene. Næringsplanten smørbukk var 
heller ikke vanlig i undersøkelsesområdet, og ble kun funnet sporadisk et par steder. 
Undersøkelsesområdet kan derfor ikke anses som viktig for klippeblåvinge, men det er ikke 
dermed sagt at det ikke kan være en spredt populasjon her. Mye av undersøkelsesområdet 
var dessuten såpass utilgjengelig (bratt), at det ikke var mulig å undersøke det på en 
tilfredsstillende måte. Eventuelle klippeblåvinger kan derfor utmerket ha klart og " lure" seg 
unna . Habitatet som finnes innenfor undersøkelseområdet minner ma nge steder om 
habitatet hvor arten er funnet lenger sør. 

3.3.3.2 Andre sommerfugler 

Gulflekksmyger, Carterocephalus pa/aemon (NT). 
Denne arten ble funnet 25.5 .08. Den ble sett flere steder både i og utenfor 
undersøkelsesområdet, bl. a. ved dammen. Den ble også tatt i malaisefelle 2. Arten er 
knyttet til fuktige enger i eller ved skog, blomsterrike steder langs vann, bekker eller elver i 
barskog . Larven lever på gress. Fra li tteraturen angis faks og grønnaks. I Norge er arten 
utbredt fra Lindesnes i Vest-Agder til Ra na i Nordland, men det er store huller i utbredelsen. 
Den er tid ligere kjent fra Halden-området. 

Stor ospeglassvinge, Sesia apiformis 
En hann ble fanget i Malaisefelle 2. Denne store glassvingen er funnet spredt på Østlandet 
og Sørlandet. Den er også kjent fra Vestlandet. Larven lever mellom barken og veden på 
osp og selje. Den er tidligere ikke kjent fra Halden . 

3.3.4 Andre registrerte arter 

Tabell 4 . Oversikt over diverse andre registrerte arter i undersøkelsesomr{jdet. Arter kartlagt av Kjell 
Magne Olsen. 
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I. 
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Craesus sp. 3f NOkkedal, sjø PL3665452453 4 VII-
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I IV I 
I.V. 1.v1l.200' 
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l. ,,,". l. Newman, 1837 .vll .-
Il. 

lIi i I. 
. I . 

I. 
Ospeglassvinge 14VIII.2Q08 

Ca llophrys rubi (Linnaeus, 1758) Grønnvinqe 15.IX-29.V.2008 

Arten merket med oransje over (Dineura testaceipes) er ny for Norge. Larven lever p§ rogn. 

3.3.5 Vilt 

Det er ikke blitt gjort særskilte v iltregistreringer i denne undersøkelsen. I følge naturbase 
(Direktoratet for Naturforvaltning 2007b) er det på 70 og 80-tallet gjort funn av bl . a. 
grønnspett (også observert i 2008), dvergspett (VU), svartspett, skogdue og hekkende ravn 
i de midtre delene av det avgrensede området. I feltsesongen 2008 ble det observert 
mange spor etter rådyr og buorm ble observert nedenfor Nokkedal. 

4 Referanser 

Artsdabanken. 2009. Rødlistebasen, informasjon om rødlistearter i Norge. 
http://www.artsdatabanken .no/Article . aspx?m - 39&am id - 1864 

Bolghaug, C. 1995. Dammer og småtjern i Østfold, med vekt på amfibier. Registeringer 
1993-94. Arbeidsrapport til FM i Østfold, miljøvernavdelingen, s.661. 

Direktoratet for Naturforvaltning. 2004. Naturfaglige registreringer i skog: Mal for metodikk 
og rapportering. s.9. 

Direktoratet for Naturforvaltning. 2007a. Kartlegging av naturtyper - verdisetting biolog isk 
mangfold, rev. utg. DN-hå ndbok 13. 
http ://www.dirnat.no/content. ap?thisld - 500031188&language- 0 

Direktoratet for Naturforvaltning. 2007b. Naturbase 3.0 som inneholder informasjon om 
naturtyper, vilt, verneområder og kulturlandskap. www.naturbase.no 

Endrestøi, A. 2008. Statusrapport om klippeblåvinge Scolitantides orion. Insektnytt 33 
(1):9-24. 

Framstad, E., Økland, B., Bendiksen, E., et al. 2002. Evaluering av skogvernet i Norge. 
Fagrapport 54, s.146. 

Framstad, E., Økland, B., Bendiksen, E., et al. 2003. Liste over prioriterte mangler ved 
skogvernet. NINA Oppdragsmelding 769, s.9. 

Heggland, A., Bl indheim, T., Gaarder, G., et al. 2005. Naturfaglige registreringer i 
forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer, dell (2004). Årsrapport 
for registreringer utført i 2004. NINA Rapport 44, s.21O. 
http://biolitt. homel inux. netlrapporter/aarsrapDort statskog-2005 . pdf 

Hofton, T. H. og Blindheim, T. 2007 . Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av 
skog på Statskog SFs eiendommer Del 3. Årsrapport for registreringer i Hedmark og 
Midt-Norge sør for Saltfjellet 2006. NINA Rapport 268, s.194. 
http://biol itt.b iofokus. no/ra pporter /aarsra pport statskog-2006 sa ltfjellet-sor. pdf 

Kolås, J. A., Viken, Å. og Bakken, T. 2006. Norsk rødl iste 2006 - 2006 Norwegian Red List. 
www.artsdatabanken .no 

Moen, A. 1998. Vegetasjonsatlas for Norge. Statens kartverk, Norge. 
Naturvårdsverket. 2009. Natura2000 database. http://w3.vic-metria.nu/n2k/jsp/show

start-page.do 

- BioFokus-rapport 2009-8, side 25 -

l ,', I 



- Naturverdier p~ Iddefjordens østside, Hov-Eskevika -

NGU. 2009a. Ineraktivt løsmassekart fra Norges geologiske undersøkelser sin digitale 
karttjeneste. www.ngu.no/kart/losmasse/ 

NGU. 2009b. Interaktivt berggrunnskart fra Norges geolog iske undersøkelser sin digitale 
karttjeneste. www.ngu.no/kart/bg2S0 

Norsk Lovt idend. 2008. Forskrift om endring i forskrift om t ruede arter. Hefte 2. 
Verneplanutvalget for Oslofjorden. 1999. Vern av v iktige naturomr3der rundt Oslofjorden og 

Telemarkskysten. Utredning for DN (Direktoratet for naturforvaltning) 1999 nr. 8, 
s.274. 

- BioFokus-rapport 2009-8, side 26 -

13:. 



UT c:\\-~ ,~ Cb01:'fo\cl 

NINA Rapport 354 

Skogregistreringer på utvalgte eien
dommer i 12 fylker under ordningen 
med "frivillig vern" i 2006 og 2007 

Terje Blindheim (red,) 

Blindheim, T. (red.), Abel , K., Bendiksen, E., Brandrud, T.E., Gaar
der, G., Heggland, A , Hofton, T.H ., Klepsland , J.T. , Larsen, B. H., 
Reisa, S .. & Røsok, ø. 2008. Skogregistreringer på utvalgte eien
dommer I 12 fylker under ordningen med "frivillig vern" i 2006 og 
2007. - NINA Rapport 332. 340 s. 

Oslo, mars 2008 

ISSN: 1504-3312 
ISBN: 978-82-426-1918-1 

-<{.splan viak 

-"// /t!l'C~1ffbli5 
BI® 
FOKUS 

~ NINA 
No(S~ Institutt for naturlorskning 

LA GS Pi l L E NTUSIASME tNT E GRIT~ T 

Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger 



Innhold 

Sammendrag 

Vern av skog i hardt påvirka områder 

Lurkevann, Idd, Halden 
Stenbudalslia, Indre Iddefjord, Halden 
Fjella / Svarverud / Biklgetj em, Marker / Eidsberg 
Værne kloster vest, Rygge 
Hølvannet, Rømskog 

Verneforslag 
2006-2007 

o 10 
I 

, ~:~ 
> , .. \ 
'F;;" , 

->,:,, ', '" .~ 
..... l . -_ ... ~ ." 

("oS ~ . ' \. d \ !j 
~.. " IX 

\ " 
bl 

,,' " 
, 

s.135 

s.136 

s.138 
s.143 
s.149 
s. 156 
s. 161 

NINA Rapport 354 



NINA Rapport 354 

Sammendrag 

Blindheim, T. (red.), Abel , K. , Bendiksen, E. , Brandrud, T.E., Gaarder, G., Heggland, A. , Hof
ton , T.H., Klepsland , J.T. , Larsen, B. H., Reiso, S. & Røsok, ø. 2008. Skogregistreringer på 
utvalgte eiendommer i 12 fylker under ordningen med "frivillig vern" i 2006 og 2007. - NINA 
Rapport 354. 332 s. 

Norsk institutt for naturtorskning (NINA), stiftelsen BioFokus og Asplan Viak har i 2006 og 2007 
undersøkt 46 lokaliteter, på ca. 200 000 daa, i 12 fylker fra Nordland i nord til Vest-Agder i sør 
tilbudt for vern under ordningen "Frivillig vern". Metodikken bygger på en vurdering av område
nes verneverdi på bakgrunn av et sett med kriterier der skogstruktur, vegetasjon, nøkkelele
menter og interessante arter, herunder rødlistearter, står sentralt. Metoden følger mal beskre
vet av DN. Hvert enkelt kriterium er verdisatt etter en femdelt skala (fra ingen relevans til krite
riet godt oppfylVmeget godt utvikleVav stor verdi), mens den samlede verdien er vurdert etter 
en femdelt skala fra uten spesiell verneverdi til nasjonalt verdifullt og svært viktig. 

Bortsett fra Leiråa vest i Hedmark ble alle de undersøkte lokalitetene funnet å være vernever
dige. De verneverdige lokalitetene dekker et areal på i underkant av 154 000 daa og fordeler 
seg på fylkene Østfold (5), Akershus (6), Hedmark (3), Oppland (6), Buskerud (6), Vestfold (1), 
Telemark (2), Aust-Agder (8), Vest-Agder (3), Sør-Trøndelag (1), Nord-Trøndelag (3) og Nord
land (2). 13 av lokalitetene ligger i tilknytning til eksisterende verneområder. En av de verne
verdige lokalitetene er karakterisert som nasjonalt verdifullt, svært viktig ( •••• ) (351 daa), seks 
som nasjonalt verdifulle (''') (15 186 daa), 30 som regionalt verdifulle (") (116 956 daa) og 8 
som lokalt verdifulle (') (21 442 daa). Samlet areal er 153 935 daa. 

Det stor forskjell innen de 45 lokalitetene når det gjelder fordelingen av verdi innen de kriterier 
lokalitetene er vurdert etter. Kun kriteriene urørtheVpåvirkning og arrondering får mer enn 2 
stjerner i snitt. Variasjon og treslagsfordelingen får rett i underkant av to stjerner i snitt, mens 
lokalitetene generelt skorer lavere på kritierier knyttet til gammelskogselementer. Kriteriene 
rikhet og artsmangfold skorer i snitt 1,7 stjerner av tre mulige. 

Flere av de verneverdige lokalitetene inneholder areal som dekker generelle eller spesielle an
befalinger og prioriteringer. Mange områder dekker inn mangelen lavereliggende skog i boreo
nemoral og sørboreal sone. Og mange av de sørlige områdene har lokaliteter som dekker inn 
rike skogtyper (edellauvskog, rik sumpskog, høgstaudeskog, lågurtskog). Boreal naturskog og 
bekkekløfter er representert blant lokalitetene. 

Egil Bendiksen, Tor Erik Brandrud 
NINA, Gaustadalleen 21,0349 Oslo. E-post: erik.framstad@nina.no 

Kim Abel, Terje Blindheim, Tom Hellik Hofton, Jon T. Klepsland , Sigve Reiso, Øystein Røsok 
Stiftelsen BioFokus, Gaustadalleen 21 , 0349 Oslo. E-post: post@biofokus.no 

Rune Solvang, (Arne Heggland) 
Asplan Viak, Boks 24, 1300 Sandvika. E-post: sandvika@asplanviak.no 
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Vern av skog i hardt påvirkede områder 

Det er en utfordring for forvaltningen å håndtere vern av skog i områder som er generelt hardt 
påvirket av skogbruk over lang tid. Hvor skal listen settes, hvordan trekke inn andre vernekvali
teter enn kun de skoglige og hva med potensialet til områdene på sikt. Nedenfor har vi drøftet 
disse problemstillingene for noen lokaliteter i et gitt område. 

Av tilbudte områder Aurskog-Høland ble tre vurdert til å ha kun lokale verdier (0). Alle befinner 
seg øst for Glomma, i sørboreal vegetasjonsone: Storfelten utvidelse, Midtfjellmosen utvidelse 
og Kjølen . Geologien her er grunnfjell med fattig gneis. Dette gir seg utslag i gjennomgående 
fattige vegetasjonstyper, der blåbærgranskog er blant det rikeste som finnes, og lågurtvege
tasjon stort sett er fraværende. Terrenget er rolig, typisk med større myrer i mosaikk med sla
kere rygger med skrinn furuskog, og med granskog i friskere søkk og daler. I de rikeste søkke
ne finnes sump skog med innslag av fattigere utforminger av svartor. Kjølen og Midfjellmosen 
(da under navnet Oppsjøen) har vært vurdert i forbindelse med første runde i barskogvernet 
(Korsmo og Svalastog 1993). Deler av både Midtfjellmosen og Storfelten er vernet som hhv. 
våtmarks- og myrreservat. I forbindelse med naturfaglige registreringer av skog på Opplys
ningsvesenets fonds eiendommer i Øst-Norge, ble Aurskog prestegård nylig registrert. Denne 
eiendommen på ca. 2500 daa ligger på høydedraget mellom øyern og Bjørkelangen, og utgjør 
et mer markert høydedrag uten den typiske myrmosaikken som de tre omtalte områdene til
budt for frivillig vern. Prestegården ble gitt lokal verneverdi (Korbøl et al. 2007). I rapporten he
ter det: "Teigen ligger som en øy av gammelskog i et intenst drevet skoglandskap. Området 
kan vurderes som sjeldent i den grad det ikke finnes så mange større skogområder i regionen 
som er lite påvirket av bestandsskogbruk. De største verdiene ved området er i dag graden av 
påvirkning i forhold til den omkringliggende skogen i kommunen, som i det undersøkte området 
er forholdsvis lav." 

Biofokus og NINA har omfattende erfaring fra kommuner i regionen. I Nes kommune er skogen 
tilsvarende hardt drevet, med kun 1,6% av det produktive området registrert som biologisk vik
tige områder (Reiso 2002). "Generelt er skogen fattig på grove trær og død ved, noe som skyl
des lang skogbrukshistorie med et terreng som er lett tilgjengelig for skogbruk". Det samme 
kan sies om skogen i flere av kommunene øst for Glomma og syd for Trysil i Hedmark, Akers
hus og nordøstre deler av Østfold, hvor Biofokus og NINA har omfattende erfaring. En sterk 
indikasjon på at naturskogskvaliteter er fraværende i regionen får vi også når vi studerer utbre
delsen til indikatorarter for gammelskog. Svartsonekjuke lever i sterkt nedbrutt granved, og er 
vanlig i naturskog med kontinuitet i død ved. Denne arten er tidligere ikke registrert i kommu
nene Eidskog, Nord-Odal, Våler, Asnes, Aurskog-Høland, Fet, Ullensaker, Rømskog, Trøg
stad, Fredrikstad, Sarpsborg, og registrert med mindre enn fem funn i kommunene Kongsving
er, Grue, Sør-Odal, Nes, Sørum, Aremark, Askim, Eidsberg, Halden, Hobøl, Marker, Rakke
stad og Våler. For de noe mindre frekvente "gammelskogsartene" rynkeskinn og duftskinn ser 
vi det tilsvarende. Men disse artene er enda sjeldnere i Akershus og Hedmark, og rynkeskinn 
er ikke påvist i Østfold. For arten begerfingersopp, som lever på sterkt nedbrutt ospeved ser vi 
samme tendens. Arten er nesten fraværende øst for Glomma. Dette tyder på at løvskogskvali
tetene i regionen også er begrenset. En naturlig konsekvens av manglende naturverdier i skog, 
er at det fortsatt ikke er opprettet skogreservater i kommunene Aurskog-Høland, Sørum, Røm
skog, Eidskog, eller øst for Glomma i Nes eller Fet kommune. I forbindelse med registrering av 
Kjølen ble både svartsonekjuke og duftskinn funnet som nye for Aurskog Høland. Dette kan 
indikere at Kjølen er blant de områder i regionen med best kvaliteter i død ved, og at man nep
pe kan forvente mer enn lokale verdier (0) i større områder, mens regionale verdier kan dukke 
opp i mindre områder (0'). 

Ved en eventuell prioritering mellom områder med lokale verdier, kan det være til hjelp om om
rådene inneholder tilleggsverdier utover dem som er vurdert ved hjelp av kriteriesettet. For de 
foreslåtte verneområdene Midtfjellmosen og Storfelten vil viltverdier være av betydning. Begge 
forslagene grenser til, og inneholder delvis eksisterende reservater opprettet i stor grad på 
grunn av betydning for fugl. En utvidelse av de eksisterende reservatene vil derfor sikre større 
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leveområder for fuglearter knyttet til våtmark . Dersom åser og rygger med skog i kanten av my
rene inkluderes, vurderes dette som en langt bedre arrondering enn de eksisterende reserva
tene. Dette vil sikre at hele landskapsbilder av sammenhengende myrskogsmosaikker sikres. 
En kantsone med skog mot myrreservatene vil kunne fungere som en buffersone, og beskytte 
myrene mot forandringer. Kantsonen har også betydning i seg selv ved at den samler arter 
som beveger seg mellom myr og skog. Fordi arter som er knyttet til de to naturtypene møtes i 
kantsonen, er antallet arter og antall individer ofte større i kantsonen enn på myrene eller i 
skogen alene. Kantsoner er attraktive for insekter som er viktige for fugler på næringssøk. En 
del arter av småfugl hekker i skogen, men søker næring på myrene eller i kantsonen. Insekter 
som lever på myrene om sommeren kan overvintre på fastmark eller i kantsonen. Det er usik
kert om verdiene i de eksisterende reservatene kan tilegnes utvidelsesforslagene. Utvidelses
forslagene inneholder myrarealer som kan være habitat for mye av det samme artsmangfoldet 
som er påvist i myrreservatene. På grunn av begrensede verdier i utvidelsesforslagene har 
disse kun blitt vurdert som lokalt verdifulle. Ved prioritering av verneområder er det imidlertid 
viktig å se på hvilken betydning utvidelsen kan ha for de eksisterende reservatene . 

Trømborgfjella i Marker og Eidsberg i Østfold befinner seg også i sørboreal vegetasjonsone. 
Dette området er mer små kupert, og mangler den store myrskogmosaikken som de omtalte i 
Aurskog-Høland. Området har imidlertid den fattige berggrunnen, med fattige vegetasjonstyper 
som resultat, samt lite naturskogskvaliteter til felles med områdene i Aurskog-Høland. Trøm
borgfjella får lav score på de fleste kriterier, med mangel på skoglig kontinuitet, lite død ved, få 
gamle trær, solid overvekt av fattige vegetasjonstyper og få signalarter og rødlistearter. I regio
ner på Østlandet vest for Glomma ville kvalitetene i Trømborgfjellet sannsynligvis ikke gitt mer 
enn lokal verdi. Kunnskap om at området utgjør et sjeldent stort sammenhengende areal med 
gammelskog i en ellers hardt utnyttet region tilsier at Trømborgfjella vurderes som regionalt 
viktig ("). Denne vurderingen blir forsterket ved at området inneholder Sør-Norges største tiur
leik, med mer enn 30 tiur sist sesong, dvs. våren 2007. Normalt blir viltkvaliteter tatt lite hensyn 
til i det benyttede kriteriesettet. I dette tilfellet mener vi at betydningen området har for storfugl 
støtter vår vurdering av området som regionalt verdifullt, og derfor bør bli tatt hensyn til. 

Lurkevann og Stensbudalslia befinner seg i boreonemoral sone i Halden. Deler av Østfold skil
ler seg i naturgrunnlag fra den omtalte regionen lenger nord. Berggrunnen i store deler av fyl
ket inneholder amfibolitt, som gir grunnlag for rikere vegetasjonstyper. I ti llegg er topografien 
flere steder mer markert, med tydelige sprekkedaler, som også gir grunnlag for mer krevende 
naturtyper og vegetasjonstyper. Skoghistorien kan imidlertid synes å være i nærheten av den 
vi finner lenger nord, indikert ved at de omtalte gammelskogsartene i stor grad er fraværende i 
hele fylket. I sørlige deler av fylket finnes det flere skogreservater, til dels med rikere vegeta
sjonstyper, til dels med mer preg av urørt skog. For Lurkevann og Stensbudalslia er geologien 
fattig granitt, men i Stensbudalslia finner vi et tynt morenedekke i de markerte dalene. Her er 
det ungskog på høy bonitet, opp til G26, mens skogen ellers er fattig. I Lurkevann-området er 
det innslag av rikere vegetasjonstyper, med små forekomster med alm-lindeskog og blåbær
eikeskog. Tatt i betraktning den mer varierte geologien og topografien i sørlige deler av øst
fold, har kvalitetene som ble registrert i Lurkevann og Stensbudalslia ikke gitt grunnlag for å 
vurdere områdene isolert sett som mer enn lokalt viktige ('). Man bør kunne forvente å finne 
områder med bedre kvaliteter. Stensbudalslias beliggenhet, og det faktum at det undersøkte 
området vil bli en del av et helhetlig reservat som fanger opp hele skoglier på begge sider av 
indre Iddefjorden, trekker imidlertid verdien for området opp til regionalt viktig ("). 
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Lurkevann* 

Referansedata 
Fylke: Østfold 
Kommune: Halden 
Kartblad: 2012 IV 
H.o.h.: 116·208moh 
Areal: 1374 daa 

Sammendrag 

Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2007 
Inventør: TSE, ØRØ 
Dalo fe11re9 .: 11 .09.07 
Vegetasjonsone: Boreonemoral 
Vegetasjonseksjon: 02-Klart oseanisk 

Området ligger sør i Halden kommune, ca. 5 km sør for Iddefjorden, rett sør for riksvei 102. Mot vest grenser området 
til Sverige, mot Lurkevanna og Trolldalsvann i sør og mer hogstpåvirket skog i øst. Området har en bølgende topografi 
med en rekke sprekkedaler som løper fra sørvest til nordøst, og som avgrenser flere markerte koller. Høydeforskjellene 
spenner fra ca . 20-50 meter fra dalbunn til kolle. Berggrunnen består av fattig gneis. Området ligger i klart oseanisk vege
tasjonsseksjon i boreonemoral vegetasjonssone. Fattige vegetsjonstyper doominerer i hele området, men det er innslag av 
rikere typer i fuktige søkk og i daler, og ved bergvegger eksponert mot sør. Kollene er dominert av skrinn røsslyng blokke
bærfuruskog . Blåbærgranskog finnes på god bonitet i friskere søkk. I rikere smådaler finnes det mindre partier med sump
skogspreg. I sprekkedalene forekommer også oppslag av løvtrær, stedvis dominert av osp, men med innslag av edle løv
Irær som lind, eik og hassel på varme, sørvendte bergvegger. En forekomst av blåbæreikeskog ble registrert i en sørvendt 
sprekkedal ned mot Damtjern. skogbevokst fattigmyr finnes også. De skrinne kollene domineres av furuskog på lav bonitel 
eller skrapskog. Denne skogen er i sen optimalfase til aldersfase med li te død ved, lav kranehøyde og god aldersvariasjon. 
Her finnes enkelte gamle furuer opp til 50 cm i brysthøydediameter på de groveste . På høyere bonitet er trærne høyere. 
Aldersvariasjonen virker noe lavere her, og gamle Irær mangler. Også her er det lite død ved. Den gamle granskogen er 
flere steder growokst og ensjiktet, og med lite død ved . Mindre partier med løvskog i ung suksesjonsfase, for eksempel 
ospeoppslag, inngår i området. I kjerneområde 1 finnes imidlertid flere grave eiketrær opp lil 60 cm i brysthøydediemeter. 
Godt med stubber forteller om omfatlende tidligere hogster og mangel på skoglig kontinuitet i dag. Det er imidlertid få ny
ere inngrap i området. Ingen rødlistede arter eller andre krevende signalarter ble funnet. Fattige vegetasjonstyper og liten 
kontinuitet i skogtilstand, og død ved gir ikke forventninger om et rikt artsmangfold i området. Enkelte interessante ater av 
vilt er registrert i området. Av generelle mangler ved skogvernet dekker området kriteriet gjenværende, forholdsvis intakte 
områder av lavereliggende skog i boreonemoral vegetasjonssone. Av regionale kriterier dekker området i begrenset grad 
mangelen gammel eikeblandingskog. Lurkevann vurderes samlet som lokalt verneverdig ('). 

Feltarbeid 
Det ble brukt i underkant av to dagsverk på befaringen. Området ble befart på en egnet årstid for sopp, men det var svært 
lite å finne innen denne organismegruppen . Den helt sørligste spissen av områdel ble ikke feltbefart høsten 2007 pga. av 
begrenset kartmateriale. 

Tidspunkt og værets betydning 
Været hadde ingen betydning for gjennomføringen av registreringene. Tidsbruken anses som tilstrekkelig for å kunne gi 
en god verdivurdering . 

Utvelgelse og undersøkelsesområde 
Området er spilt inn som et frivillig vern område av grunneier. Registreringene er formelt gjort på oppdrag for Direktoratet 
for naturforvallning. 

Tidligere undersøkelser 
Det er gjort spredte undersøkelser av vilt , sopp og lav i området, men ikke i organiserte former. Noen data er hentet fra 
Artskart (Artsdatabanken & GBIF Norge 2008) og gitt som personlige opplysninger fra Geir Hardeng, Fylkesmannen i 
Østfold. 

Beliggenhet 
Området ligger sør i Halden kommune, ca. 5 km sør for Iddefjorden, rett sør for riksvei 102. Mot vest grenser området til 
Sverige , mot Lurkevanna og Trolldalsvann i sør og mer hogstpåvirket skog i øst. 

Naturgrunnlag 

Topografi 
Området har en bølgende topografi med en rekke sprekkedaler som løper fra sørvest til nordøst, og som avgrenser flere 
markerte koller. Høydeforskje llene spenner fra ca. 20-50 meter fra dalbunn til kolle, med et totalt spenn i topografi på ca. 60 
høydemeter. Det finnes flere braIte bergvegger i området, i hovedsak med sør-østvendt eksponering . Området inneholder 
flere mindre vann og tjern. 

____________________________ _________ _______________ _______________________ 1 :,~ 
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Geologi 
Berggrunnen bestar av fattig gneis. 

Vegetasjonsgeografi 
Vegetasjonseksjon: 02-Klart oseanisk, vegtasjonsone: boreonemoral 100% (1370 daa). 

Boreonemoral 

Økologisk variasjon 
Variasjonen j vegetasjonstyper vurderes som middels god. Del er innslag av edelløvskog og edle løvtrær innenfor et større 
areal med skrinn barskog. Selv om fire edelløvtreslag (eik, lind , hasse og svartor) ble registrert i tillegg tll boreale treslag, 
vurderes tres lagsvariasjonen for området å være forholdsvis lav, fordi løvtrærne utgjør små arealer. En viss variasjon i bar
skogen finnes, med skrinn furuskog pa kollene, og granskog pa god bonltet i søkk og daler. Området har også innslag av 
faUigmyr bevokst med ulike tres lag. Topografisk vurderes området som godl variert, med markerte koller og sprekkedaler, 
og eksponeringer mot alle himmelretn ingher. 

Vegetasjon og treslagsfordeling 
Fattige vegetsjonstyper doominerer i hele området, men det er innslag av rikere typer i fuktige søkk og i daler, og ved 
bergvegger eksponert mol sør. Kollene er dominert av skrinn røsslyngblokkebærfuruskog over det meste av arealet. På 
noe høyere bonitet er det blåbærmark med furuskog. I enkel te fr iskere partier inngår blåtopp i (ellsjiklet. Blåbærgranskog 
med mye torvmoser og bjørnemose, særlig langs bekkefar, finnes på god bonitet i friskere søkk. 1 rikere smådaler finnes 
det mindre partier med sumpskogspreg langs bekkene, med svartor, trollhegg, skogsnelle, myrfiol og hengeving . Hassel 
finnes også i mindre mengder i blanding med boreale treslag på frisk mark . I sprekkedalene forekommer også oppslag av 
løvtrær, stedvis dominert av osp, men med innslag av edle løvtrær som lind , eik og hassel på varme, sørvendte bergveg
ger. Enkelte av disse løvholtene kan betegnes som alm-lindeskog. Denne vetgetasjonstypen er katergorisert som hen
synskrevende (LR) (Fremstad og Moen 2001). En forekomst av blåbæreikeskog ble registrert i en sørvendl sprekkedal ned 
mot Damtjern. Skogbevokst fa ttigmyr med furu, rome, klokkelyng , blåtopp og gode bestander av pors finnes i nordøslre del 
av området. På andre skogbevokste fatligmyrer er det bjørk og gran som dominerer. 

Skogstruktur og påvirkning 
De skrinne kollene domineres av furuskog på lav bonitet (F6 og FB), med deler av arealet som skrapskog. Denne skogen er 
i sen optimalfase til aldersfase. Her er lite død ved, mest som spredte gadd, og enkelte læger. Trærne har lav kronehøyde. 
Aldersvariasjonen er god, med enkelte gamle, grove trær opp mot 50 cm i bryslhøydediameter på de groveste . På høy
ere bonitet er trærne høyere, med reUe stammer, opp til 35 cm i brys thøydediameter. Aldersvariasjonen virker noe lavere 
her, og gamle trær mangler. Også her er det lile død ved , mest som gadd av mindre dimensjoner enn de stående trærne. 
Granskogen er flere steder grovvokst, med stammediametre opp til 40 cm . Den eldste granskogen danner eH sj ikt, men 
i sprekkedaler forekommer gamle, grove grantrær i et øvre sjikt med mindre løvtrær under, og et nedre sjikt med unge 
grantrær. Granskogen inneholder lite død ved . Mindre partier med løvskog inngår i området. DeUe er·stort seU skog j ung 
suksesjonsfase, for eksempelospeoppslag. I et område (kjerneområde 1) finnes imidlertid flere grove eiketrær opp til 60 
cm i brysthøydediemeter. Det er godt med gamle stubber etter tidligere hogster j området. Skogen mangler kontinu itet, 
med den eldste skogen på de skrinne furukollene . Få nyere inngrep inngår i det avgrensede reservatforslaget. 

Kjerneområder 
I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Lurkevann. Nummereringen referer til 
inntegninger vist på kartet. 

1 Damtjern N 
Naturtype: Rik blandingsskog I lavlandet - Boreonemoral blandingsskog 
BMVEROi: 8 

Areal : Sdaa 
Hoh: moh 

Lokaliteten ble kartlagt av Øystein Røsok og Terje Blindheim 11. sept. 2007 i forbindelse med registrering av potensielle verneormMer 
innenfor ordningen med frivillig vern. Området utgjør forholdsvis rik blandingsskog med innslag av ganske grov eik, flere opp mot 60 cm 
i brysthøydediameter, som viktigste element. Området er en sørvest-vendt sprekkedal som vender ned mot Damtjem. Vegetasjonstypen 
er blåbæreikeskog med innslag av andre treslag: Osp (30cm), furu (40 cm ), mens gran er nesten fraværende, med unntak av eU tre på 
80 cm . Nederst i lokaliteten finnes mindre grov osp, bjørk og rogn. Skogen er ganske åpen og er hogstpåvirket fra en del år tilbake. Lo
kaliteten mangler nesten hell død ved, men innslaget av til dels grov eik og andre grove trær er viktige elementer i et ellers furudominert 
område. Det ble ikke gjort funn av spesielle arter utover gammelgranlav. Området avgrenses av bratte bergvegger på flere meter. Det er 
skrinn furuskog på begge kanter. Gammel og til defs rik blandingsskog i boreonemora! sone er generell viktige for biologisk mangfold. 
Området gis denar verdi som vikl1g (6 verdi). Skogen bør overlates til fri utvikling. 

2 Damtjern ø 
Naturlype: Rik edellauvskog - Alm·lindeskog 
BMVERDI: B 

Areal: 8daa 
Hoh: moh 

Lokaliteten ble kartlagt av Øystein Røsok og Terje Blindheim 11. sep\. 2007 i forbindelse med registrering av potensielle verneormader 
innenfor ordningen med frivillig vern. Området utgjør en smal dal pa høy bonitet, og er avgrenset i sør og nord av bergvegger og ur under 
bergvegg, i øst av Elgmyr, og i vest av damtjern. Vegetasjonstypen er blabærmark, med en rik forekomst (større enn 50 stk) av unge 
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osper i øsl , opp lil 25 cm i brysthøydediameter. Lenger mot vesl er del innslag av edle løvtrær, som hassel , eik (35 cm) og lind (20 cm) . 
Inntil en sørvendt bergvegg på opp til 8-10 meters høyde, finnes flere lindekloner, samt hassel og eik ned mol Damljern . Nede ved vannei 
dominerer boreale tresleg som osp. bjørk og rogn , samt gran , med stammediamelre for det mesle under 20 cm , Her er ogsa el hte parti 
med sumpskog med svartar, bjørk og furu , saml blatopp, takrør, trallbær og torvmoser. Området vurderes som ede lløvskog, og gis verdi B 
(viktig), begrunnet med at aUe forekomster av rik edelløvskog er viktige . Naturtypen er sjelden i landskapet og viktig for biologisk mangfold. 
Skogen bør overlates til fri utvikling 

Artsmangfold 
Ingen rødlistede arter eller andre krevende signalarter ble funnet. Gammelgranlav er en svak signalart fo r høy luftfuktighet, 
og forventes å være vanlig i en sapass oseanisk region. Fattige vegetasjonstyper og liten kontinuitet i skogtilstand og død 
ved gir ikke forventninger om et rikt artsmengfold i området. Det finnes imidlertid innslag av edelløvskog som kan huse el 
rikere mangfold enn barskogen. Arealene med edelløvskog er imidlertid svært små . 

Det er kjent en gammel tiurleik i TroJIdalen. Karakterarter for området er nattravn (VU) , trelerke og rødstjert. Det er kjent 
en eldre hekkeplass for hubro {EN} og gaupe (VU) sees regelmessig i området. I den sørvendte lia mot lurkevann er del 
observert slettsnok (NT) i 2004 (alle opplysninger Geir Hardeng pers . med.). 

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

Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste- Totalt antall Funnet I kjerne-
status avart område (nr) 

Skorpelav Lecanaclis abietina Gammelgranlav O ,\ 

Avgrensing og arrondering 
Området er avgrenset av riksgrensen mot Sverige i vest. I nordvest er et par besland med ungskog (h.kI.2), samt skrap
skog som opprinnelig var en del av reservatforslaget definert som uten verdier. Avgrensningen av verneforslaget er justert 
slik at disse ligger utenfor. Ellers følger grensene for reservatfo rsleget stort sett de fores låtte grensene, og inkluderer eldre 
skog . Det ville vært positivt for reservatet om granskogsliene sør for Lurkevann, Svant jern og Trolldalsvannel kunne inn
kluderes i et mulig reservat. Dette vilJe gi et økt tilfang av rikere skogtyper. 

Andre inngrep 
Enkelte myrer er grøftet, men i ferd med a vokse igjen . Grensegaten mot Sverige er uten trær. 

Vurdering og verdisetting 
Lurkevann reservatforslag har fa nyere inngrep, og omfatter stort sett gammelskog. Mengden død ved av ulike treslag er 
imidlertid liten, og kontinu iteten i død ved vurderes som lav. Det finnes generelt få gamle bartrær i området, men enkelte 
gamle og grove krong lefuruer på de skrinneste kollene ble registrert. Generelt er variasjonen i treslag lav, med furu som 
det dominerende treslaget i området, men med flere mindre daldrag hvor grana dominerer og det finnes mindre pariler 
med gamle eiker ved Damtjern og i den sørlige delen er del generelt mer løv av osp og bjørk knyttet til et mer oppsprukket 
landskap. Variasjonen vurderes samlet som middels god, med god topografisk variasjon, og mindre god variasjon i vege
tasjonstyper og naturtyper. Særl ig er det rike vegetasjonstyper som er mangelvare. Ingen rødlistede arter eller krevende 
signalarter ble reg istrert . Området dekker til en viss grad mangler ved skogvernet (Framstad el al. 2003). Av generelle 
mangler dekker området kriteriet gjenværende, forholdsvis intakte områder av lavereliggende skog i boreonemoral ve
getasjonssone. Av regionale kriterier dekker området i begrenset grad mangelen gammel eikeblandingskog. Lurkevann 
vurderes samlet som lokal l verneverdig (*). 

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

Kjerneområde Urørt- Dødved Dødved Gamle Gamle Gamle Treslags- Varia- Rik· Arter Stør- Arron- Samlet 
het mengde kont. bar· løvtrær edel· fordeling sjon het reise dering verdi 

trær løvtrær 

1 Damtjern N * O O ** * ** ** ** ** O - - •• 
2 Damljern ø * O O * * * *** ** ** O - - •• 
Totalt for Lurkevann * •• • • • • • * • •• * * ** •• * 

Referanser 
Artsdalabanken & GBIF Norge. 2008. Artskart . http://artskart.artsdatabanken.nol 

Framstad , E. , Økland, B., Bendiksen , E., Bakkesluen, v., Blom, H. & Branderud, T. E. 2003. liste over prioriterte mangler ved skogvernet. 
- NINA oppdragsmelding 769. 9pp. 

FramsIad, E. , Økland , B., Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Blom, H. og Brandrud, T.E., 2002. Evaluering av skogvernet i Norge. Fagrapport 
54 , NINA. 146 s. 

Fremstad, E. & Moen, A. (red.) 200 1. Truete vegetasjonstyper i Norge. - NTNU Vitenskapsmuseet Rapp bot. Ser. 2001 ·4: 1.231. 
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Lurkevann (Halden, Østfold). Areal 1.374daa, verdi' 
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Bilder fra området Lurkevann 

Bildet viser de skrinne stupene ned mot Svantjem. Foto: Terje 
BUndheim 

gammel, kronglete furuskog på lav bonitet på de skrinneste 
koljene. Foto: Øystein Røsok 

Oversiktsbilde over barblandingsskogen. Foto: Øystein Røsok 

Kjerneområde 1, Damtjern N, med grove eiker. Foto: Øystein 
Røsok 
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Stenbudalslia** 

Referansedata 
Fylke: Østfold 
Kommune: Halden 
Kartblad: 2012 1V 
H.o.h.: 4-1 87moh 
Areal: 768 daa 

Sammendrag 

Prosjekttilhørighel : Frivil ligvern 2007 
Invenlør: T8 E, ØR0 
Dalo feltreg. : 11 -09-07 . 11 .09.07 
Vegelasjonsone: Boreonemoral 
Vegetasjonseksjon: 0 2-Klart oseanisk 

Stensbudalslia ligger sør i Halden kommu ne, på vestsiden av Iddefjorden , ca 2 kilometer fra riksdvei 22 , og 4 kHometer fra 
teUstedet Prestebakke. Mot vest og nord grenser området til Sverige, mot øst ti l iddefjorden, og mot sør grenser området 
til mer påvirket skog med yngre hogslklasser. Området utgjør en nordøstvendt liside som heller fra ca . 200 m.o.h. ned 
mot Iddefjorden, og eksponeres mot nord og nodøst. Berggrunnen består av fattig grani tt, og de lavereliggende delene, 
samt to markerte daler er dekket av tynt morenemateriale. I disse områdene har skogen høy bonitet, fra G20-26. Disse 
mest produktive områdene er i stor grad ungskog i hogstklasse 2 og 3, med et par bestand i hogstklasse 4. Så mye som 
30-40% av arealet er yngre skog. Ungskogen splitter i betydelig grad opp den gamle barskogen. Store deler av området 
er bart fjell med tyn t løsrnassedekke. Her dominerer furuskog på lav bonitet og skrapskog. I friskere søkk og daler domi
nerer gran. Vegetasjonstypene er fattige ti l middels rike, med store arealer dominert av blåbærmark, og med røss lyng
blokkebærfuruskog i de skrinneste delene. Furuskogen er liIdels småvokst og krong lete , med innslag av noe eldre trær, 
men med lite død ved. Den gamle granskogen er blåbærgranskog. Lågurtvegetasjon er tidl igere registrert på hogslflate. 
Granskogen er ensjiktet med liten aldersspred ning. 1 partier er innslaget av osp stort. DeUe er et viktig element i området, 
med to reg istrerte rødl istede sopparter (begge NT) knyttet til død ospeved . Eik forekommer også spredt i granskogen. Det 
er forholdsvis lile død ved av gran i området, og kontinuiteten i død ved og i skogtilstand generelt, vurderes som lav. En 
rød llstet vedboende sopp ble funnet på furuved (NT). To kjerneområder, begge med naturtypen gammel barskog, verd i B 
, ble registrert i området. Fordi den eldste granskogen er tett , forventes det stor produksjon av død granved de nærmeste 
tiår. Yngre bestand på høy bonitet bør ansees som restaureringsarealer som har stort potensial for store naturverdier pa 
lengre sikt, men dekker i liten grad mangler ved skogvernet i dag. Høyt innslag med ungskog, mangel på skoglig kon tinui
tet, få reg istrerte rødlistearter og signalarter, sam I fravær av rike vegetasjonstyper trekker verneverdien ned. Den totale 
samlingen av eksisterende og foreslåtte reservater i indre deler av Iddefjorden med både fuk tige og tørre barskogslier, 
svartorstrandskog og innslag av edell øvskog og boreal løvskog vil på sikt kunne bli el svært viktig verneområde. Et vern av 
Stensbudalsl ia vil sikre at et helt segment over fjorden , fra kollelopper via brattberg, strandskog, våtmark, fjord og liskog 
blir verne t som reservat. På denne bakgrunn gis området verdi som regional viktig ("""' ). 

Feltarbeid 
Ti! tross for gunstig tidspunkt for markboende sopp ble det ikke gjort funn innen denne artsgruppen. Forholdene for vedbo
ende sopp var noe bedre. Tidspunktet for registreringen hadde ellers ingen invirkning på verd ivurderingen av området. 
Området ble i hovedsak dekket, men lite tid ble brukt j lave hogstklasser, ettersom få verdier var forventet å finne her. 

Tidspunkt og værets betydning 
Tiden på året var i soppsesongen , som fo øvrig var dårlig. Været var utmerket for feltregistreringer. 

Utvelgelse og undersøkelsesområde 
Området er spi ll inn som et frivi llig vern område av grunneier. Registreringene er formelt gjort på oppdrag for Direktoratet 
for naturforvaltning. Fylkesmannen ved Geir Hardeng hadde befart området i forkant av undersøkelsen og el notat ink. 
kartskisse fra denne befaringen har også dannet grunnlaget for beskrivelsen av området. 

Tidligere undersøkelser 
Det er gjort spredte undersøkelser av vilt, sopp og lav i området, men ikke i organiserte former. J fø lge Artskart, har Bjørn 
Petter Løvfall samlet og registrert lav i og like utenfor området, ved Nypeto. Noen data er henlet fra Artskart (Artsdataban
ken & GBIF Norge 2008). 

Beliggenhet 
Omradet ligger sør i Halden kommune , på vestsiden av Iddefjorden, ca 2 kilometer fra riksdve i 22, og 4 kilometer fra lelt
stedet Prestebakke . Mot vest og nord grenser området til Sverige, mot øst tillddefjorden, og mol sør grenser området til 
mer påvirket skog med yngre hogstklasser. 
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Naturgrunnlag 

Topografi 
Stensbudalslia utgjør en nordøslvendt lis ide som heller fra ca. 200 m.o.h. ned mot Iddefjorden . Den nortigste delen av 
området er nordvendt. Noen mindre markerte daler og forkastninger bryter opp lisiden. De høyeste delene av omradet, 
Stensbudalkollen. utgjør sammen med området nord for Nypetodalen et toppomrade pa ca , 180 m.o.h. med koller og daler 
mellom. Området inneholder bratte deler med bergvegger. 

Geologi 
Berggrunnen består av fattig granitt. Det meste av arealet er bart fjell stedvis med tynl løsmassedekke. Partier hell ned mot 
veien, i Lane!ina, samt de nordligste delene har et tyn t morenedekke. Del er i områdene med tynt morenedekke skoghen 
har høy bonitet. 

Vegetasjonsgeografi 
Vegetasjonseksjon: 02-Klart oseanisk, vegtasjonsone: boreonemora l 100% (770 daa) .Boreonemoral 

Økologisk variasjon 
Den økologiske variasjonen betraktes som liten . Vegetasjonstypene begrenser seg stort seU til middels rike typer av furu
skog og granskog, og tres lagsvariasjonen er også begrenset til få treslag . I tillegg til gran og furu finnes bjørk, osp og eik 
kun som innslag i granskogen. Topografien vurderes også som middels variert, med terreng som stort sett heller mot øst 
eller nord, og med forholdsvis lite markerte daler. Området spenner over nesten 200 høydemeter. 

Vegetasjon og treslagsfordeling 
Området Stensbudalslia domineres av middels rike vegetasjonstyper. Store deler av området er dominert av furuskog på 
lav bonitet, og med store arealer skrapskog. Blåbærfuruskog er vanlig i de friskere områdene, mens røsslyng-blokkebær
furuskog dominerer på de skrinneste kollene, og med en del partier med bart fjell i dagen . Barblandingsskog forekommer 
i en smalovergangssone mellom skrinne furukoller og granskogskledde lisider. l fø lge Artskart (Artsdatabanken & GBIF 
Norge 2008) er orkideen koero! registrert i området j 1938. Arten er knyttet til gammel barskog , og finnes sannsynligvis i 
området fortsatt I daler og forsenkn inger dominerer gran som tres lag i blåbærgranskog . I noen bestand er granskogen sa 
tell at skogbunnen domineres av moser som torvmoser, sigdmoser og noe blåmose . Mosen storstyl te inngår i skogbunnen 
i granskog med god luftfukg lighet. I de rikeste partiene med gammel granskog inngår grove osper, enkelte bjørker, samt 
enkelte eldre eiker. I fø lge et notat av Geir Hardeng, fylkesmannen i Østfold (20.6.07, upublisert), finnes det også noen 
spredte lindetrær j området. Løvtrær som bjørk, osp, svartor og vintereik inngår ellers helst i yngre bestand med sukse
sjonsskog med mye gran etler hogst. Bestand med ung løvskog blandet bed gran finnes ned mot Iddefjoden og iravinene 
nord i området. Klar lågurtskog ble ikke reg istrert, men finnes i følge et notat fra Geir Hardeng (20.6.07, upublisert) finnes 
dette på ei hogstflate på frisk mark i lia nord for selve Lanelina , der traktorveien går opp. 

Skogstruktur og påvirkning 
De lavereliggende delene av området domineres av granskog på lav til god bonitet. Flere bestand på høy bonitet (G-
7-G23) hell nede mol veien er nylig blilt hogd. og er i dag hogslklasse 2. To granbestand pa høy bonitel (G 14 ) pa ca. 
50-1 00 m.O.h. i Lanelia ble hogd i 2000. I dette området sørvest til svenskegrensen finnes også flere yngre bestand med 
gran og furuskog (hogstklasse 3 og 4). Noe av delle er på høy bonitet (G20). Delte området med gran på høy bonitet ble 
ikke undersøkt. Hell i nord finnes også granskog i hogstklasse 4 på høy bonitet (G20) i to mindre ravinedaler. Her gM bjørk 
og noe selje inn i den unge granskogen i optimal fse. Den gamle granskogen er på lav til middels bonitet (G8-G14). Her er 
skogen i aldersfase, ensjlklet, og trærne står telt. Aldersvariasjonen er ikke stor, med få gamle trær. men enkelte graner 
opp mot 65-70 cm i brysthøydediameter finnes. Granskogen har innslag aven den større løvtrær, mest osp, men også 
bjørker og enkelte eiker opp mot 30- 50 cm. Trolig har område I vært ganske snaut for noen liår tilbake i forbindelse med 
transport av stein fra steinbruddet lenger oppe i lia. Som resu ltat av dette har det pågått en suksesjon del gran og løvtrær 
har etablert seg omtrent samtidig. Fordi ospa er et suksesjonstre med raskere livsløp enn grana , er denne nå på god vei til 
a bli skygget ut av grana. Blandingsskogen er sannsynligvis på vei til å bli ren granskog . Dette støttes av dårlig foryngelse 
av osp, som nesten bare finnes som grove trær (30-50 cm dbh). Det er forholdsvis lite død ved av gran, kun enkel te gadd, 
og spredt med læger. En del læger av løv, mest osp, men også enke lte bjørker og eiker finnes, stedvis i konsentrasjoner, 
som i kjerneområde 1. Kontinuiteten i skogtilstand vurderes som lav. Dette er neppe en granskog som har vært gammel 
lenge. Det er heller ikke god kontinuitet i død ved av gran . Furuskogen er på lav bonitet (F6) eller skrapskog . Trærne er 
lave og kronglete. Skogen er i sen optimalfase ti l aldersfase . Aldersvariasjonen er forholdsvis god , med unge og gamle trær 
i samme bestand. I enkelte partier er foryngelsen svært bra. Grove furuer opp mot 50 cm finnes spredt. Død ved finnes 
som spredte gadd og læger. 

Kjerneområder 
I det fø lgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Stenbudalslia . Nummereringen referer til 
inntegninger vist på kartet. 
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1 Stenbudalsasen 
Naturtype: Gammel lauvskog - Gamelt ospeholt 
BMVERDI: B 

Areal: 7daa 
Hoh: moh 

Lokaliteten ble registrerl11 . september 2007 av Terje Blindheim, Biofokus i forbindelse med registreringer under ordningen med rrivillig 
vern. Lokalite ten er en blandingsskog av osp og gran og ligger i tilknytning ti l huset hvor sleinrenna starter. Skogen er ikke veldig gammel 
og har trolig kommet opp eUer at steinindustrien i omradet ble lagt ned. Grantrærne og ospene er trolig omtrent like gamle, men ospa har 
begynt a danne en del gadd. høystubber og læger. Pa disse elementene ble det runnei flere vedboende arter inkludert de to fødlisteartene 
ospehvitkjuke og beger1ingersopp. Ospehvilkjuken ble funnel pa flere slokker. Det var totalt mellom lS og 20 større læger i lokaliteten. 
Blandingsskoger av denne typen med en viss kontinuitet i død ved av osp, er sjeldent forekommende på hele sørøstlandet. Velutviklede 
lokaliteter. med død ved . gamle. grove trær og høgstubber av osp er viktige for mange arter. Lokaliteten vurderes derfor som viktig (B). 

2 Stenrenna 
Naturtype: Rik blandingsskog j lavlandet - Boreonemoral blandingsskog 
BMVERDI : B 

Areal: 16daa 
Hoh: moh 

Lokaliteten ble registrert 11 . september 2007 av Terje Blindheim. Biofokus i forbindelse med registreringer under ordningen med fr ivill ig 
vern . Lokaliteten ligger i en bratt østvendt skråning ned mol sjøen. Den gamle slenrenna har tidligere gall gjennom skogen her. Vege
lasjonen er forholdsvis triviell med blabærskog og småbregneskog som de dominerende typene. Skogen dominerers av ganske massiv 
granskog i oplimalfase. Skogen har i partier en del inns lag av ganske storvokst osp og noe bjørk . rogn og selje. Inntil noen berghamre i 
nord vokser det noen få halvgrove eiketrær. Skogen er forholdsvis dårlig sjiktet, det finnes spredt med læger av osp og noe gran, men in
gen spesielle arter ble registrert i tilknytning til disse elementene , Blandingsskoger av denne typen pa forholdsvis produktiv mark vurderes 
som forholdsvis sje ldne i denne regionen og potensialet for al lokaliteten pa noe sikt kan huse arter knyttet lil eldre blandingsskog vurderes 
som brukbar. Lokali teten gis derfor verdi som viktig (B -verdi). 

Artsmangfold 
Tre rødl istede arter ble funnet i reservatforslaget Stensbudalslia. To av disse, ospehvitkjuke og begerfingersopp (begge 
NT) er knyttet til død ved av osp, og ble funnet i kjerneområde 1, Stenrenna. Det ble også funnet flere andre sopparter 
knyttet til osp her. Osp er derfor blant de viktigste, ja, kanskje det viktigste elementet for biologisk mangfold i verneforslaget. 
Potensialet for flere rødlistede sopparter knyttet til osp vurderes som stort . Den tredje rødli stede arien, SkeIetoeutis lenis 
(NT) ble funnet på gran i kjerneområde 2. Potensialet for rødlistede arter knyttet til gran vurderes som noe mer begrenset, 
ettersom kontinu iteten i død ved er lav, og den forekommer stort sett som spredte læger. På sikt vil granskogen sannsyn
ligvis komme i oppløsningsfase hvor den produserer større mengder død ved, som vil tiltrekke seg vedboende arter. Av 
lav ble det ikke funnet noen rød listede arter. Heller ingen arier i lungeneversamfunnet ble påvist. Dette til tross for at det 
finnes en del eldre osper samt noe gammel eik i området. Delle er normalt tredslag som fungerer som substrat for arter 
i lungeneversamfunnet. Kystvrenge og stiftfiltlav, som begge inngår i lungeneversamfunnet, ble i 2000 registrert på osp 
ved Nypeto, like ulenfor det foreslåUe verneområde!. Stautnål (VU) ble i 2000 også samlet ved Nypeto_ Her vokste arten 
pa ubehandlet fu rupanel. Denne arten vokser typisk på gamle ubehandlede uthus. og finnes trol ig ikke innenfor omradet. 
Eneste registrerte signalarter av lav innenfor området, er gammelgranlav, som finnes i store mengder i bestand med gam
mel granskog , særlig i nordvendte hellinger, og den noe mer krevende kaUefotlav, som finnes i de fuktigste granmiljøene 
sammen med gammelgranlav. Katlefotlav er tidligere kjent fra nypeto. I slike miljøer finnes også mosen storstylte, en 
signalart for skogsmiljøer med høy luftfuktighet. Med hensyn til karplanter må området betegnes som artsfaltig og med 
fa vege tasjonstyper og få treslag . I til legg til gran og furu, som er dominerende treslag , finnes en del osp og bjørk, samt 
enkelte eiker spredt i granskogen. Lind skal også finnes i området. Lågurtvegetasjon ble ikke reg istrert av oss, men Skal 
finnes på en hogstflate. Orkideen knerot er tidligere (1 1938 i følge Artskart) registrert i området. Vi har ikke kjennskap til 
at området er undersøkt for insekter. 

Tabell: Artsfunn ; Stenbuda/s/ia. Kolonnen Totalt antall avart summerer opp antall funn innenfor området. O betyr at 
artsfunnet ikke er tallfestet, men begreper som mye, en del, sparsomt, spredt O.l. er brukt, Det store lallet i kolonnen 
Funnet i kjerneområde henviser til hvilke kjerneområder arten er funnet. Det lille tal/et angir hvor mange funn som er 
gjort i hvert kjerneområde. O betyr tekstlig kvantifisering. Små talf uten kjemeområdenummer angir funn utenfor kjerne
områder 

Gruppe Vitenskapel ig navn Norsk navn Rødliste- Totalt antall Funnet i kjerne-
status avart område (nr) 

Bladmoser Leucobryum glaucum Blåmose 1 , 
Bladmoser Plagiolhecium undulatum Kysljamnemose 1 , 
Levermoser Bazzania trilobata Storstylle 2 , 
levermoser Mylia laylorii Rødmuslingmose 1 , 
Skorpelav Arthonia leucopellaea Kattefotlav 2 2, 

lecanaclis abielina Gammelgranlav 1 , 
Sopp vedboende Anlrodia pulvinascens Ospehvilkjuke NT 3 1, 

Artomyces pyxidatus Begerfingersopp 1 1, 

Skeletocuti s lenis NT 1 , 
Trichaptum fuscoviolaceum Tannei fiolkjuke 1 , 

------------------------------------------------------------------------------------ '4 5 ---------------------------------------------------------------------------------
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Avgrensing og arrondering 
Området er i vest og nord avgrenset av riksgrensen mot Sverige. I øst er området avgrenset av veien langs Iddefjorden. 
Området mellom veien og fjorden er ikke inkludert i undersøkelsesområdet, ettersom dette area let er en del av verneplan 
for Oslofjorden (Fylkesmannen i Østfold 2005). I sør er det inkludert et område med flere unge og nylig avvirkede bestand 
som i dag er hogstklasse 2. Flere av disse yngre bestandene er på høy bonitet (G20-23), og er inkludert for a sikre svært 
produktiv skog innenfor verneforslaget. Det finnes ikke skog i hogstklasse 5 på boniteter høyere enn G14. Og sa i nord er 
det inkludert bestand med yngre skog for a sikre høyproduktiv skog (G20-26). Arronderingen vurderes som middels god. 
Den inkluderer et topografisk spenn pa ca. 180 høydemeter. 

Andre inngrep 
På Stensbudalasen har det tidligere vært tatt ut stein i partier med skrinn og åpen furuskog på impediment. Her er skogen 
ung. Rester eHer en to-sporet skinnegang kan sees i lia ned mot Slenrenna, der granitt ble fraktet ut i prammer. Rester 
etler to slike rinnes fortsatt i fjorden ved Mærrhølet. En gammel stall finnes j Stensbudalsåsen i bestand nr. 16 i skogbruks
planen . Det går gtraktorvei opp i lia ved Lanelina i sør og litt sør for Stensbudalen i nord . Området grenser i nedkant (mol 
øst) mot en vei som også gjør at det ikke er kontinu itet i vegetasjonen fra stranda inn ti l skogen . 

Vurdering og verdisetting 
Viktigste kva litet I området er godt innslag av forholdsvis grove, gamle osper i granskogen, både levende og i form av død 
ved . To rødl istede og flere vanligere vedboende sopparter knytlet ti l osp ble reg istrert . En annen viktig kvalitet er endel 
granbestand på høy bonitel , fra G17 lil G26. Skog på høy bonitet er med få unntak ungskog, dvs. hogstklasse 2 og 3, og 
med lo bestand j hogstklasse 4. Det er denar få gammelskogsverider knyttet li! de mesl produktive delene av omradet i 
dag . Partier med høy bonitet følger det tynne morenedekkel, dvs . langs veien, i de nordlige ravinene og i Lanelina . På sikt 
har disse bestandene potensial for store naturverdier, men må betraktes som restaureringsområder i dag. Totalt seU er 
innslaget av ungskog høyt, trolig 30-40% av totalarealet. Ungskogen splitter til en viss grad også opp arealet med hogst
klasse 5. Gammelskogen antas å være re lativt ung, med liten aldersvariasjon, mangel på kontinuitet i skogtilstand og død 
ved. Granskogen er imidlertid teU, og antas i forholdsvis nær framtid å produsere store mengder død ved når den kommer 
i oppløsningsfase. Del er forholdsvis lilen treslagsblanding i området, men innslag av enkelte eiker er viktig. Vegetasjons
typene er middels rike til fattige, og lågurtskog er kun registrert i begrenset omfang. Områdets potensial over det mesle 
av arealet fo r et rikt mangfold avarter knytte t til gammel skog eller rike vegetasjonstyper vurderes som begrenset i den 
aller nærmeste rremtid . Størst potensial i dag er det for vedboende sopp knyttet til osp. På sikl når granskogen begynner 
å produsere større mengder død ved, er det potensial for vedlevende arter knyttet li l gran. Furuskogen er trolig eldre enn 
granskogen , og inneholder større andel gamle trær. Den inneholder likevel forholdsvis lite elementer eller verd ier utover 
del som er å forvente j landskapet. 

Området dekker til en viss grad mangler ved skogvernet (Framstad el al. 2003). Av generelle mangler dekker i hvert fall 
deler av området kriteriet for gjenværende, forholdsvis intakte områder av lavereliggende skog i boreonemoral vegeta
sjonssone. Ingen speSielle mangler er dekket inn . El forholdsvis høyt innslag med ungskog, mangel på skoglig kontinuitet, 
få registrerte rødHslearter og signalarter, samt fravær av rike vegetasjonstyper trekker totalverdien av området ned . Be
liggenheten, og det faktum at del undersøkte området vil bli en del av el helhetlig reservat som fanger opp hele skoglier 
på begge sider av indre Iddefjorden trekker verdien opp. Den totale samlingen av eksisterende og foreslåtte reservater 
(Fylkesmannen i Østfold 2005, Svalaslog et al. 2005) i indre deler av Iddefjorden med både fuktige og tørre barskogslier, 
svartorstrandskog og innslag av edelløvskog og boreal løvskog vil på sikt kunne bli et svært viktig verneområde. Et vern av 
Stensbudalslia vil sikre at et helt segment over fjorden, fra kolletopper via braUberg, strandskog, våtmark , fjord og liskog 
blir vernet som reservat. På denne bakgrunn gis området verdi som regional viktig r*) . 

Tabell: Kriterier og verdisetting for kjerneområder og totalt fo r Stenbudalslia. Ingen stjerner (O) betyr al verdien for kriteriet 
er fraværende/ ubetydelig Strek (.) betyr ikke relevant Se ellers kriterier for for verdisetting i metodekapittelet 

Kjemeområde Urørt· Dødved Dødved Gamle Gamle Gamle Treslags· Varla- Rik- Ar1er Slør· Arron· Samlet 
het mengde kOn! bar- løvtrær edel- fordeling 'joo het reise dering verdi 

trær løvtrær 

1 Slenbudalsasen •• .. •• • •• O .. • .. .. - - ** 
2 Slenrenna ** • • * .. • •• * .. • - - .. 
Totalt for Stenbu· 
dalslla 

O * * * ** * .. .. * * * .. ** 

Referanser 
Artsdatabanken & GBIF Norge. 2008. Artskart. htlp:lfartskart.artsdatabanken.nol 

Framslad, E .. Økland, B., Bendiksen, E .. Bakkes tuen, V. , Blom. H. & Branderud, T. E. 2003. Uste over prioriterte mang!er ved skogvernet 
- NINA oppdrags melding 769. 9pp. 

Fylkesmannen i Østfold 2005: Vernep lan for Østfold-kysten. Vern av viktige naturområder rundt Oslofjorden og Telemarkskysten ~Oslo

fjord-verneplanen" . Utkast til verneplan for Østfold . Høringsforslag Fylkesmannen i Østfold , miljøvern, rapport nr. 6, 2005:1-177 

SvaJaslog , D, Often , A & Slabbeiorp, Q.E. 2005: Folkåa, Indre Iddefjord. Fylkesmannen i Østfold . miljøvernavd. , rapporl 1, 2005, 
s.92·100 . 

.............................. --_. -_ ................................... _............. ~ y lo ..... _ ................................... -..... _ .......................... -...... . 



N! NA Rapport 354 -------------------------------------------------------------------------------------.---.---------------------------------------------------------

Stenbudalslia (Halden, Østfold). 
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Bilder fra området Stenbudalslia 

Stensbudalslia sett fra veien Foto: Øystein Røsok Ensjiktet granskog i nedre deler av lia. Foto: Øystein Røsok 

Begerfingersopp i ospegadd fotografert i kjerneområde 1. Foto: Noe innslag av død ved i gammel furuskog. Foto: Øystein Røsok 
Terje BUndheim 
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Fjella** 

Referansedata 
Fylke : 0 slfold 
Kommune: Marker, Eidsbe rg 
Kart blad: 2014 III 
H.o.h .: 184·275moh 
Areal: 2623 daa 

Sammendrag 

Prosjektlllhørighel: Fnvilligvel n 2007 
Invenlør: 0R0 
Dato fe ltreg.: 26.10.07 
Vegetasjonsone: Sørboreal 
Vegetasjonseksjon· Ol·Svakt oseanisk 

Reservatforslaget Fjella befinner seg ca. 3,5 kilometer fra Rødnessjøen og 7 kilometer fra ørje. Det meste av området lig
ger i Marker kommune. Berggrunnen består av fattige bergarter. Området danner et platå på ca . 190-276 meter over havet. 
Topografien er småkuppert, med koller, rygger og mindre daler, søkk og myrer. Det finnes flere små vann og tjern innenfor 
området. Vegetasjonstypene er fattige , med furu som dominerende treslag i røsslyng-blokkebærskog med innslag av lavfu
ruskog på skrinne koller, og furumyrskog ved fattige myrer. Gran kan inngå som et undersjikt her. Renere granskog finnes 
på mindre deler av arealet i bær!yng og blåbærskog. Små arealer med svartorsumpskog finnes lokalt. Enkelttrær av eik 
og osp ble funnet, men ellers er det liten variasjon i treslag . Dominerende skogfase er aldersfase . I furudominert skog er 
skogen lite sjiktet , med rette furustammer på 30 cm i brysthøydediameter for dominerende trær. Død ved forekommer mest 
som spredte gadd og enkelte læger. Granskog finnes i friskere forsenkn inger, og danner her bestand med noe sjiktning. 
Det er noe høyere innslag av død ved i de eldste granskogene, men ikke store mengder. Både i furu- og i granskogene er 
det lett å finne gamle stubber etler tidligere hogster. Skogkontinuiteten vurderes som lav. Området har et forholdsvis stort 
og sammenhengende område med gammelskog . Selt i forhold til el hardt dervet skoglandskap i regionen, utgjør sannsyn
ligvis Fjella et sjeldent stort sammenhengende område med gammelskog . Det er imidlertid innslag av nyere hogstinngrep 
i form av flatehogster, yngre hogstklasser og traktorve ier i vest og sør. Områder med yngre skog er ikke avgrenset. Flere 
myrer er grøftet. Det er avgrensel to kjerneområder innenfor området. Begge er gammel granskog av lokal verdi. Her fin
nes de største mengdene med død ved av gran . Gubbeskjegg (NT) ble registrert som eneste rødlisteart. Ellers ble bare 
svake signalarter med krav til luftfuktighet, påvist. Potensialet for krevende skoglevende rødlistearter vurderes som lavt. 

Den viktigste kvaliteten for området er at det til tross for en del nyere inngrep, er et større sammenhengende område 
med gammelskog . I regional sammenheng er andelen skog i hogstklasse 4 + 5 i Fjella sjeldent høy. Delte gjør at området 
egner seg bra som slorfuglhabital, og har for tiden (dala fra 2007) Sør-Norges (mulig Norges) slørste tiurleik , med 30-35 
tiur. Områdets kvaliteter som storfuglhabitat, sammen med høy andel gammelskog i el ellers hardt drevet Skoglandskap, 
regnes som tilstrekkelige kvaliteter li l å vurdere Fjella som et reg ionalt verdifullt område eU). 

Feltarbeid 
Feltarbeidet ble gjennomført aven person 26/10-07. Undersøkelsesområdel ble i hovedsak dekket. 

Tidspunkt og værets betydning 
Det var sent på året. Mye av vegetasjonen var v isnet, slik at karplanter var vanskeligere ei bestemme. Det var -20C, men 
fint vær. 

Utvelgelse og undersøkelsesområde 
Området er valgt ut i forbindelse med frivill ig vern i 2007. Registreringene er formelt gjort på oppdrag for Direktoratet for 
naturforvaltning . 

Tidligere undersøkelser 
Det er gjort spredte registreringer av lav i nærheten , med elt funn innenfor verneforslaget. Storfugl er blitt systematisk 
registrert siden 1990 (Per Kristiansen pers . kom) . 

Beliggenhet 
Reservatforslaget Fjella i Marker og Eidskog kommune i Østfold befinner seg ca. 3,5 ki lometer fra Rødnessjøen og 7 kilo
meter fra ørje. Det aller meste av området er i Marker kommune, men en liten snipp i nord er i Eidsberg . 

Naturgrunnlag 

Topografi 
Området utgjøres av el småkollete platå med et spenn i topografi på ca. 100 meter, fra ca. 190 til 276 m.o.h. Det inneholder 
en rekke mindre koller, forsenkninger og slake daler, flere myrpartier og mindre vann og tjern. Området har partier ekspo~ 
nert mol alle himmelretninger, men de vestligste delene av området utgjør en vestvendtliside brutt opp av mind re daler. 
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Geologi 
Berggrunnen er diorittisk til graniHisk gneis og migmatitl . Løsmassene innenfor reservatforslaget utgjør en mosaikk av Iynn 
morene, bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke og torv og myr. 

Vegetasjonsgeografi 
Vegetasjonseksjon: 01-Svakt oseanisk, vegtasjonsone: sørboreal100% (2620 daa). Sørboreal 

Økologisk variasjon 
Den økologiske variasjonen er forholdsvis liten. Ingen rike vegetasjonstyper er representert , men flere fattige, både tørre 
og fuktige. treslagsvariasjonen er lav, med furu som det dominerende treslag, og gran i de rikeste dalene. Bjørk forekom
mer spredt, mens svartor, osp og eik forekommer svær sparsomt i området. den geologiske variasjonen er ogsa middels 
god, med eksponeringmol alie himmelretninger, og bekk ed aler vendt mol sør og nord. Spennet i topografi er tolalt i under
kant av 100 meter, og må betegnes som småkuppert. 

Vegetasjon og treslagsfordeling 
Furu er det dominerende treslaget og danner røsslyng-blokkebærutforminger på kolJer og rygger. Vaniljerot ble registrert 
i denne vegetasjonstypen. På de tørreste ryggene forekommer lavfuruskog i små flekker. Gran opptrer i bærlyngbarblan
dingsskog i friskere forsenkninger. I de nordligste delene av den vestvendte lisiden, og i dalen nordover fra Oksetjern, samt 
i Tjuvgodsdalen finnes det granskog av bærblandingstype og stedvis dominert av blåbærtypen med dominans av sigdmo
ser i skogbunnen . Del er lile løvinnslag, men bjørk forekommer, og kan stedvis dominere fattig sumpskog eller drenerte 
myrer. Osp finnes fåtallig og spredt i skogen. Ei enkelt eik ble også påvist. 1 den sørvendte bekkedalen fra Søndre Posttjern 
finnes det svartorsumskog med mye skogsivaks i fe ltsj iktet. Mindre, avgrensede myrer med fattig fastmatlemyr med klok
kelyng, torvmoser, smalsoldogg, pors og røsslyng finnes i fukllge søkk spredt i området, f.eks. ved Tjoret jern . I kanten av 
mange vann vokser takrør. Blåtopp finnes i fuktige partier, og einstape ble ogsa påvist. 

Skogstruktur og påvirkning 
Fjella utgjør et større sammenhengende område med gammelskog. I regional sammenheng er skoglandskapet normalt 
langt hardere drevet enn i Fjella, og sannsynligvis med langt lavere andel gammelskog . Andelen skog i hogstklasse 4 + 5 
I Fjella er sjeldent høy i regional sammenheng. Store deler av furuskogen er i sen aldersfase med Ilten aldersspredning. 
Stammene er rette og høye, sj iktn ingen er begrenset, og boniteten er trolig middels høy. Bryshøydediametre på domi
nerende trær er ca . 30 cm . På en tømmervelte rett utenfor området ble det talt årringer på furu: Diameter pa ca. 40 cm 
ti lsvarte 142 ar. Furuskogene er lysåpne, og ofte inngår gran i barblandingsskogen i et sjikt under et øvre sjikt dominert av 
furu . I den eldre furuskogen er furuforyngelsen beskjeden. Yngre bestand av furu forekommer (h .kl. 3-4). For eksempel 
er del hogstklasse 3 i sørenden av Tjuvgodsdalen. Det er generelt lite død ved i furuskogen, for det meste spredte gadd 
og læger av mindre dimensjoner, men opp Ul 30 cm . Furugaddene er trolig like gamle som resten av furuskogen, og in
gen svært gamle trær ble funnet. Det finnes en god del eldre stubber av furu , overvokst med et tykt moselag , og forteller 
om tidligere omfallende hogster. I nordvest i omradet, i Eidsberg finnes det ferske hogstspor, og "vei" eUer hogstmaskin. 
Sjiktet granskog med god aldersvariasjon forekommer nordvest i området, men mer typisk her er ensjiktet granskog i sen 
aldersfase, opp til 40 cm i brysthøydediameter. l dette området er det lile død ved . Granskog i sen aldersfase og tildels i 
oppløsningsfase finnes i kjerneområde 1, Tjuvgodsdalen. Her er det noe mer død ved, i form av læger i flere nedbrytnings
stadier og gadd . Aldersvariasjonen er god, og her finnes gran opp til 50 cm . På en tømmervelte reU utenfor området ble 
det talt årringer på gran: Diameter på ca. 40 cm tilsvarte 113, 125 og 145 ar. Gamle, morkne, mosegrodde granstubber 
forteller likevel om omfaUende tidligere hogster. Dette vurderes som et av områdene med best bonitet. I dalen opp mot 
Langreismyr er det en stor hogstflate etter en fersk hogst. Også i sørvestlige deler sør for Bikkjelern og øst til Buskljern er 
det tydelige spor etler nylige hogster, med skogsbilvei , unge hogstklasser, og hogstflater med lIvsløpstrær, samt en god 
del bestand i hogstklasse 1 - 3. 

Kjerneområder 
I det følgende lisles informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Fjella. Nummereringen referer til innteg
ninger vist på karte l. 

1 Søndre Posttjern S 
Naturtype: Gammel barskog + Gammel granskog 
BMVERDL C 

Areal : 41daa 
Hoh: moh 

Lokaliteten ble registrert av Øystein Røsok i forbindelse med frivillig vern i 2007 . Området utgjøres aven bekkedal med gammel granskog . 
og med ca. 10% svartorsumpskog i slake partier av bekken. Granskogen er noe sjiktet , særlig langs bekken. hvor del vokser en del 8ma 
graner i sumpskogen. Lenger bort fra bekken er skogen mer ensjiklet. Del finnes partier med en del død ved av gran, der alle nedbryl
ningsstadier er representert. opp l ir 40 cm Konlinuitelen i død ved er ikke høy, og det finnes en del gamle. morkne stubber av gran etler 
gamle hogster. Boniteten er middels høy, med stammediametre på gran opp til 40 cm. Bekken har liten vannføring, og danner i slakere 
parlier sumpskog med 8vartor med stammediamelre opp \il 45 cm. Del finnes gadd av svartor. I partier er det rikelig med skogsivaks i 
fe ltsjiklel. Sumpskogen inneholder ellers bjørk (30 cm), selje (15 cm) og gran (20 cm). Gammelgranlav vokser pa flere granslammer, og 
er vanlig langs bekken. Det finnes enkelte bergvegger i området, opp til 4 meler. Her ble del funne I mosen smastylie og brun korallav. 
Slorslylte og kystjamnemose ble funnet pa bakken. Kallefotlav og gubbeskjegg (NT) ble funnel pa ei gran. Ei eik med brysthøydediameter 
pa 25 cm vokser i dalen. Området er gitl verdi C (lokalt viktig ) på grunn av sjeldenhet i landskapet. innslag av svake signalarter, og en del 
elemenler viktig for biologisk mangfold. Det er likevel ikke lilstrekkelig verdier lil a gi verdi B 
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2 Tjuvgodsdalen 
Naturtype: Gammel barskog· Gammel granskog 
BMVERDI : C 

Areal: 22daa 
Hoh: moh 

Lokaliteten ble registrert av Øystein Røsok i forbindelse med frivillig vern i 2007. Området utgjøres aven nordvendt bekkedal med gran· 
skog, og inneholder en slak bekk med lite vannføring. Vegetasjonstypen er blåbærgranskog med mye moser i skogbunnen: torvmoser, 
etasjemose, sigdmoser og bjønnemose . Skogen er fleraldret, men med begrenset aldersspredning, men med graner opp ti l 50 cm i 
brysthøydediameter. Det finnes en del mosegrodde granstubber etter hogst. I partier danner bekken mindre partier med sumpskog. Berg· 
vegger på ca . 3 meter finnes langs bekken_ Det er en del, men ikke store mengde død ved av gran. Sterkt nedbrutte stokker finnes , men 
området mangler kontinuitet Gammelgranlav finnes . Området er gitt verdi C (lokalt viktig) på grunn av sjeldenhet i landskapet, innslag av 
en del elementer viktig for biologisk mangfold. 

Artsmangfold 
Området er dominert av fattige vegetasjonstyper, og mangler skogkontinuilet og kontinuitet i død ved. Ingen rødlistearier 
eller signalarter knyttet til død ved ble påvist. Selv om de to edelløvtreslagene eik og svartor, samt osp finnes i området, 
er de påvist i så små mengder at de neppe kan bety mye for det biologiske mangfoldet her. Området vurderes å ha el for· 
holdsvis lite potensial som levested for kravstore skoglevende arier. I tråd med deUe ble få rødlistede arter og signal arter 
påvist. Den rødlistede laven gubbeskjegg (NT) ble funnet på gran. Gammelgranlav er vanlig på granstammer i bekkedaler 
og i fuktig granskog . Her forekommer også den noe sjeldnere kattefotlav. Mosene kystjamnemose, små st yle og storstylte 
har høye krav til luftfuktighet, og fo rekommer også i bekkedaler. 

Av vilt ble det observert følgende fug learter: Toppmeis, svartmeis, fuglekonge, orrfugl, tiur, svartspett, flaggspetl. Det ble 
sett lypiske ringmerker på furu etter lrelåspett (NT). 

FjeHas viktigste kvalitet er trolig områdets funksjon for storfugl. I nordlige deler av tilbudsområdet er det en godt kjent spill
plass for storfug l, Fuglemoseleiken . Systematiske registreringer ev storfugl, først og fremst tiur på leik, har vær utført på 
Fuglemoseleiken av Per Kristiansen og Mais Finne med flere siden 1990 og fram til og med 2007. Dala fra disse registre· 
ringene finnes som et brev skrevet av Per Kristiansen 1. juni 2007 (pers. medd . Per Kristiansen upublisert 2007). Metoden 
registreringene er gjennomført på er beskrevet i en e·post fra Mais Finne 24. januar 2008 (pers. medd. Mats Finne upu
blisert 2008). Dermed finnes det gode data for bestandsutviklingen av tiur som bruker leiken som spillplass gjennom 17 
år. Fra å ha bra med tiur tidlig på 1990-tallet, med 12-15 registrerte tiur i 1991, gikk bestanden på leiken ned til et bunniva 
i 1996 -1997, med 2 registrerte tiur. Siden 1998 steg antallet registrerte tiur til 8-10 i 2003, og økte videre enormt de siste 
årene med en rekord på 30-35 tiur på leiken i 2007. I registreringene er det ikke skilt mellom eldre tiurer og yngre tiurer i 
etableringsfasen. Det tota le tallet inkluderer derfor 1- og 2-åringer som trolig også vil besøke andre leiker i nærområdet. 
For å redusere sannsynligheten for dobbelttellinger, er retning og tidspunkt for alle observasjoner notert, og personer med 
lang erfaring i å observere tiur har deltatt på registreringene. Et tall på 30-35 tiur på leik er usedvanlig høyt, ikke bare for 
regionen, men også på landsbasis. Fugleleikmosen var i 2007 en av Norges absolutt største leiker. En sannsynlig forkla· 
ring på dette er at landskapet tidligere var et bra område for storfugl, med høy tetthet med leiker. De fire nærmeste leikene 
i nord, øst, syd og vest har gått ul på grunn av hogst (pers. medd. Per Kristiansen). Ungfugler fra disse leikene har trolig 
etablert seg på Fuglemoseleiken. Det er derfor tydelig at Fuglemoseleiken og områdene omkring har de beste kvaliteter 
som kreves av et tiur!eikområde. Et sikkert tegn på delte er at det stadig etablerer seg nye, yngre tiurer i områdene rundt 
leiksentrum. Størrelsen på leiken vil variere fra år til år i takt med bestandsvariasjonen i landskapet rundt, dvs over et 
område på 100 km2 og mer. Og denne bestandsvariasjonen styres først og fremst av varierende rekruttering av ungfugl, 
som igjen skyldes varierende predasjon av egg og kyllinger, matti lbudet for kyllingene, og værforholdene de førsle ukene 
eUer klekking. Forutsatt al kva liteten på selve leikområdet og dagområdene rundt (ca 1 km ul fra sentrum av leiken) ikke 
blir forringet gjennom videre skogsdrift, og det ikke skjer en markert bestandsnedgang over hele skoglandskapet pga. av 
opptrappet skogsdrift generelt, så vil denne store leiken kunne bestå. Dersom storfuglbestanden skulle gå ned over hele 
skoglandskapet (naturlige, langsiktige bestandssvingninger kjennetegner denne arten), vil antall fugl først gå ned på de 
små leikene, med andre ord den store leiken vil bli mindre påvirket av naturlige svingninger i bestanden (pers. medd . Per 
Wegge). Områdels betydning for storfugl vektlegges, og gir områdello sljerner ("). 

Tabell: Artsfunn ; Fjella. Kolonnen Totalt anta ll av art summerer opp antall funn innenfor området. O betyr at arlsfun
net ikke er tallfestet, men begreper som mye, en def, sparsomt, spredt 0./. er brukt. Det store taflet i kolonnen Funnet i 
kjerneområde henviser til hvilke kjerneområder arten er funnet. Det lille tallet angir hvor mange funn som er gjort i hverl 
kjerneområde. O betyr tekstlig kvantifisering. Små tall uten kjerneområdenummer angir funn utenfor kjerneområder. 

Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn RødlIste- Totalt antall Funnet i kjerne-
status avart område (nr) 

Bladmoser Plagiothecium undulatum Kystjamnemose 1 \ 
Levermoser Bazzania tricrenata Småstyl te 1 \ 
Busk· og blad lav Alectoria sarmentosa Gubbeskjegg NT 2 , 1, 

Sphaerophorus globosus Brun korallav 1 1, 

Skorpelav Arthonia leucopellaea Katlefotlav 1 1, 

Lecanactis abietina Gammelgranlav 2 1,2, 

------------------------------------------------------------------------------------ 1 fi I 
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Avgrensing og arrondering 
Avgrensningen følger i stor grad tilbudet fra grunneierne. Ti lbudsomradet fanger opp selve leikomradet og vikt ige deler av 
dagomradene. Imidlertid er kvaliteten og størrelsen på dagomradene i vest og nord, i følge Per Wegge, noe begrenset. På 
innspill fra professor Per Wegge ved Institutt for naturforvaltn ing, Universitetet for miljø og biovilenskap, og Per Kristiansen. 
foreslås derfor en utvidelse av grensen i vest og nord . En utvide lse i vest og nord vil inkludere viktige områder med 
gammelskog som vi l sikre størrelsen på tiurenes dagområder. Disse områdene ble ikke befart av BioFokus. 

Andre inngrep 
Flere myrer i området er grøftet. Dette gjelder særlig de nordøstlige deler, der myromrader pa høy bonitet er grøftet. Det 
går flere turstier i området. Mellom Søndre og Midtre Posttjern er det ei koie. Ei høyspentlinje er passerer rett nord for 
området i nord og øst. 

Vurdering og verdisetting 
Området har moderat påvirkning av nyere tids inngrep, men hogstflater og yngre skog klasser finnes, samt spor etter hogst· 
maskiner. Det er beskjedne mengder med død ved , med kun spredte furugadd og læger. Død ved av gran finnes svært 
lokalt i noe større mengder. Få eller ingen riktig gamle bartrær ble påvist i området. Det er lett å finne gamle stubber av 
både gran og furu. Dette forteller om lav kontinuitet i skogtilstand . Løvtrær finnes det lite av i området, og gamle løvtrær 
er nesten fraværende. Enkelte grove osper finnes spredt. t tillegg til gran, furu og bjørk, finnes eik, svartor og osp i svært 
begrensede mengder. Variasjonen vurderes som middels, med flere vegetasjonstyper representert , og med småskala kol
tetopografi og eksponering mot alle himmelretninger. Det er lite innslag av rike vegetasjonstyper, selv om det finnes partier 
med høy bonitet, og mindre arealer med svartorsumpskog . Kun en rødlisteart ble observert , og ellers kun svake signalarter. 
Potensialet for kravfulle rødlistearter knyttet til skog, vurderes som svært begrenset. 

Sammenliknet med omrader på Østlandet vest for Glomma, utmerker Fjella seg ikke. Del er forholdsvis [ett å fin ne tilsva
rende slore om rader med bedre skogtilstand , flere naturskogskvaliteter, færre nyere inngrep, rikere vegetasjon , og langt 
flere krevende arter knyttet til gammel barskog, dvs. rødlislearter og signalarter. Den viktigste kvaliteten for området er 
likevel at del er et større sammenhengende område med gammelskog . I deler av Hedmark, Akershus og Østfold sør for 
Trysil og øst for Glomma, er skogen normalt hardt drevet og vegetasjonen fattig . Tilsvarende store områder med sammen
hengende gammelskog j hogstklasse 4 + 5, som i Fjella, er sjeldne i denne regionen . Dette gjør al området egner seg bra 
som storfuglhabilat, og har fo r tiden (dala fra 2007) Sør·Norges (mulig Norges) slørsle liurleik , med 30·35 liur. Områdets 
kvaliteter som storfuglhabitat, med en av landets største leiker vurderes sammen med høy andel gammelskog i et ellers 
hardt drevet skoglandskap som ti lstrekkelige kvaliteter til å vurdere Fjella som et regionalt verdifullt område rU) . 

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

Kjerneområde Urørt· Dødved Dødved Gamle Gamle Gamle Treslags· Varia- Rik· Art .. SIØf- Arron· Samle! 
het mengde kont. bar· løvtrær edel· fordeling sjon het reise denng verdi 

trær løvtrær 

1 Søndre Poslljern S - -
2 TjuvgodsdaJen - -
Totalt for Fjella ** * * * O O ** ** * ** ** ** ** 

Referanser 
Framstad , E., Økland, B., Bendiksen, E., Bakkestuen. V., Blom, H. & Branderu d, T. E. 2003. Liste over prioriterte mangler ved skogverne t. 
• NINA oppdragsmelding 769. 9pp. 
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Bilder fra området Fjella 

Typisk barblandingsskog, med dominans av furu. Foto: Øystein 
Røsok 

Ensjiktet blåbærgranskog j dalen nord fra Oksetjern i områdets 
vestside. Foto: Øystein Røsok 

Takrør i kanten av oksetjern. Foto: Øystein Røsok 

Kjerneområde 1: Bekkedal sør 'ra Søndre Posttjern. 
Svartorsumpskog med skogsivaks i bekkedalen. Foto: Øystein 
Røsok 

--------------------------------------------------------------------------------- -1 55 
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Verne Kloster** 

Referansedata 
Fylke: Østfold 
Kommune: Rygge 
Kartblad: 1813 [ 
H.o,h.: 20-37moh 
Area l: 99 daa 

Sammendrag 

Prosjektlilhørighet· Frivilligvern 2007 
Inventør: TSE 
Da to feltreg .: 07.09.07 
Vegetasjonsone: Soreonemoral 
Vegetasjonseksjon: Ol-Svakt oseanisk 

Det foreslå tte verneområdet ligger 500 meter vest for Verne kloster ca . tre kilometer sør for tettbebyggelsen i Moss. Det 
aktuel le skogarealet utgjør tota lt ca. 100 dekar hvor hoveddelen består aven rik sumpskog med variert treslagssammen
setning. Den framstår som lite preget av nyere hogst og innholder en del liggende og stående død ved . Jordsmonnet er 
rikt og det er funnet en krevende karplante som er direkte truet i henhold ti l norsk rødliste av 2006 . Det gar enkelte gamle 
grøfter gjennom området, men disse er til dels gjengrodd/gjenslammel og drenerer ikke området effektivilenger. Nord fo r 
sumpskogen skråner terrenget svakt oppover og blir gradvis lørrere. Her finner man en eldre, grandominert blandingsskog . 
Vest for sumpskogen finnes bl.a. noe eldre granskog på fuktig jord . Del går en mindre forhøyning langs hele vestsiden av 
sumpskogen som hindrer uttørring. 

Området oppfyller flere av manglene dokumentert i mangellista for skogvern (Framstad el al. 2002,2003) og vurderes å 
være av regional verd i (**). 

Feltarbeid 
Omradel ble undersøkt i løpet aven kort dag i begynnelsen av september. Tillross for riktig årstid og mye fuktighet i grun
nen var markboende sopp helt fraværende ved registreringstidspunktet. 

Utvelgelse og undersøkelsesområde 
Området er foreslått som naturreservat av Fylkesmannen i Østfold i forbindelse med arbeidet med å ivareta kultur- og 
naturlandskapet rundt Verne Kloster. Områdene rundt reservatet er fores lå tt som landskapsvernområde. 

Tidligere undersøkelser 
Det har kun vært foretatt en enkel befaring av Fylkesmannen tidligere, Området er ikke dokumentert i rapportform tid li
gere. 

Beliggenhet 
Områdelligger ca. 500 meter rett vest for Verne kloster og strekker seg noen hundre meter nordover fra krysset Fug!evi
kveien/Husebyskogen. 

Naturgrunnlag 

Topografi 
Omradet som er undersøkt rna betegnes som hell flatt, men med noen små forhøyninger i landskapet. Nord i området, nord 
for sti som går øst-vest, stiger landskapet og ender i en noe høyere kolle med berg i dagen. 

Geologi 
Berggrunnen i området er gneis, men denne er stort sett dekket av tykke marine strandavsetninger. 

Vegetasjonsgeografi 
Vegetasjonseksjon: 0 i -Svakt oseanisk, vegtasjonsone: boreonemoral100% (100 daa) . 

Omradet Jigger i boreonemoral vegetasjonssone 1 svakt oseanisk vegetasjonsseksjon . 

Økologisk variasjon 
Variasjonen i området er knyttet til grunnvannsstanden og hvorda n denne påvirker utformingen av ulike vegetasjonstyper. 
Spennet går fra fattige og lørre koUer i nord og på den lave ryggen i vest ti[ rike og fuktige områder i de sentra le delene. 
Mellom disse ytterpunktene finnes lågurtskogen og blåbærskogen. 

Vegetasjon og treslagsfordeling 
Områdets vegetasjon er karakterisert ved al de senlrale delene består aven rik svartorsumpskog (E4 ) og delvis en fuktig 
variant av blabærfuruskog, mens arealene vest og nord for disse omfatter lågurtgranskog med innslag av blåveis, krass
ved , vivendel og hassel , blabærskog . Lavfuruskog finnes pa knausen helt j nord . Vanlige arter i sumpskogen er stortu" 
jamose, kystjam nemose, sprikelorvmose og storstylte av moser. Skogburkne, sauetelg/broddtelg, hundekvein , hengeving, 

..................................................................................... 15(" ................................................................................. . 



NINA Rapport 354 --------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

blåbær, maigull, langstarr, sølvbunke, knappsiv, lyssiv, mjødurt, myskegras, skogsnelle, enghumleblom, stornesle og bek~ 
keveronika er mer og mindre vanlige plantearter i sumpskogen. Det er områdene hvor en del av grana har falt ned og lys 
er kommet til del er best utviklede plantesamfunn. I deler av området er skogen så ensjiktet og teU al feltsj iktet er dårlig 
utviklet. Gran dominerer mye av lokaliteten, men i sumpen er og sa svartor tallrik, sammen med en del furu og bjørk. Rogn. 
eik, bøk, selje og hassel finnes sparsomt i omrade1. 

Skogstruktur og påvirkning 
Det undersøkte området ligger i en del av Rygge kommune som ble drenert og oppdyrket ganske seint ford i det var gene
re lt mye forsumpet areal her (Hardeng, G. pers. med). Det er ikke kjent hvorfor området ble drenert i sin tid, men det kan ha 
vært med tanke pa både oppdyrking/beite og for bedret skogproduksjon. Konsekvensene av grøftingen har vært senkning 
av grunnvannsspeilet med påfølgende uttørring . Gran har trolig taU over treslagsdominansen på bekostning av svartor, 
bjørk og furu. I dag fremstår skogen som ganske ensjiktet, trolig etter ganske omfattende hogst for en del tiar tilbake. Sko
gen er nå i ferd med å vinne tilbake sin naturlige vannhusholdning med et grunnvannsspeil som muligens kan ga 10-20 cm 
høyere enn i dag når vannbalansen er restituert . I områder hvor grana har falt ned er det dannet glenner med mer intakt 
feJtsjikt og foryngelse av mye svartor. Det en sti vest for og nord for sumpskogen som er ganske mye brukt. 

Kjerneområder 
I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokaliletene j området Verne KJoster. Nummereringen referer til 
inntegninger vist på kartet. 

1 Verne kloster vest 
Naturtype: Rik sumpskog - Rik sumpskog 
BMVEROI: A 

Areal: 42daa 
Hoh: 20-20 moh 

LokaHteten ble kartlagt av Terje Blind heim, Biofokus 7. september 2007 . Det avgrensede område bes lår av intakt sumpskog med domi
nans av svartor, gran og noe furu. Området er tidligere grøftet, men grøftene er nå i ferd med å fylles igjen av plantemateriale og naturlig 
grunnvannssland vil trolig være opprettet helt i løpet av 10-20 ar. Mange svartor har sokkeldannelse og det er en rik mosevegetasjon 
med mye stortujamose og storstylte i de fuktige partiene. Rike sumpskoger av denne typen regnes som direkte trued (EN) i henhold til 
Fremstad og Moen (2001) . Funn av den direkte truede arten vasslelg i sentrale deler av lokaliteten. Del er spredt med død ved og gadd 
av mange forskjellige treslag, men lokaliteten bærer også preg av tidligere grøfting og hogster. Totall sett er verdiene store nok til cl gi 
lokaliteten verdi som svært viktig (A verdi). 

Artsmangfold 
Det er gjort runn av vasstelg som er vurdert som direkte truet (EN). Denne arten er i rølge Fremstad (1991) en typisk art 
for rike sumpskoger j denne delen av landet. Arten er trolig gatt sterkt tilbake de siste 100 år etter omfattende grøfting av 
sumpskog . l Østfold er de største bestandene avarten å rinne på Hvaler. Arten er ellers registrert på Jeløya og i Fredrikstad 
I fylket. Mosefloraen er rik med mange krevende arter. Flere sjeldne arter av moser er knyttet til denne skogtypen, men 
ingen av disse er påvisl. Lokaliteten er i liten grad undersøkt for denne artsgruppen. 

Området er trolig av stor verdi for fugl og kanskje særlig spettefugler og spurvefugl. Rik insektproduksjon er en typisk ka
rakter ved fuktige og rike skogtyper. Potensialet for en interessant soppflora knyttet til marksjiklet vurderes som middels, 
mens potensialet for død ved tilknyttede arter vurderes som bra på noe sikt selv om floraen av denne organismegruppen i 
dag er dårlig utviklet. Potensialet for spesielle lavarter vurderes som lavt. 

Tabell: Artsfunn i Verne Kloster. Kolonnen Totalt antall avart summerer opp antall funn innenfor området. O betyr at 
artsfunnet ikke er tallfestet, men begreper som mye, en def, sparsomt, spredt O.l. er brukt. Det store tallet i kolonnen 
Funnet i kjerneområde henviser til hvifke kjerneområder arten er funnet. Det lille lallet angir hvor mange funn som er 
gjort i hvert kjerneområde. O betyr tekstlig kvantifisering. Små tall uten kjerneområdenummer angir funn utenfor kjerne
områder. 

Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste- Totalt antall Funnet i kjerne-
status avart område (nr) 

Stortelgfamilien Dryopteris cristala Vasslelg EN 1 1, 

Avgrensing og arrondering 
Området er avgrenset av skog i nord og vest, mens det grenser til bebyggelse/veier i øst og sør. Der det er en liten utbukt
ning mot øst er det rik og fuktig bladingsskog med mye død ved . Her står det også noen grove eiker i kantene. Grensen er 
satt ved en gammel steinmur som er i fe rd med å gro igjen. øst for denne er det rik skog med mye bjør og osp, samt noe 
svartor. Dette området bærer preg av å være en gjengroende hagemark, men som i dag har et klart skogpreg. En utvidelse 
for å få med deUe område vil øke variasjonen i reservatel ytterligere. Det er talt med noe av hogsflaten i vest innenfor 
avgrensningen for å sikre stabilitet og mindre kanteffekter på sikt. I sør er en sone på 25 meter mot vei utelat! for å unngå 
konrlikter i forhold til vei og rydding langs denne. Når skogen pa sikt får stabilisert seg antas del al de grensene som er satt 
er tilstrekkelige for å sikre verdiene i området. Arealene j nord, nord for øst-vestgående sti , må betegnes som supplerende 
arealer i forhold til sumpskogen som er hovedformålet med et evt. vern. Disse arealene øker områdets variasjon betydelig 
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selv om de er små. 

Vurdering og verdisetting 
Del er områdels sumpskog som utgjør de store naturkvalitetene i området, mens den omkringliggende skogen må sees 
på som buffersoner og tlileggsarealer som på sikt også kan bli interessante i seg selv. Rik svartorsumpskog er vurdert som 
direkte truet i en nasjonal sammenheng da disse har vært sterkt utsatt for grøfting i forbinde lse med skog ~ og jordbruksdrift. 
Funn aven direkte truet planteart som er typisk for skogtypen trekker opp verd ien . Dårlig skogstruktur, arrondering (kantef
fekter ), størrelse og en ikke helt inntakl vannhusholdning trekker verd ien ned . 

Området oppfyller de generelle manglene om å være lavereliggende og rikt j henhold ti! Framstad el al. (2002) sin liste 
over mangler ved skogvernet. Av regiona le anbefalinger og prioriteringer i Framstad et al. (2003) for boreonemoral sone er 
rik sumpskog nevnt som en av typene. 

Totalt sett vurderes området a være av reg ional verdi (U) . 

Tabell: Kriterier og verdisetting for kjerneomrader og totalt for Verne Kloster. Ingen stjerner (O) betyr at verdien for kriteriet 
er fraværende/ ubetydelig Strek (~) betyr ikke relevant Se ellers kriterier for for verdisetting i metodekapittelet 

KJerneomtade Urørt- Dødved Dødved Gamle Gamle Gamle Treslags· Varia- Rik- Arter Stør· Arran- Samlet 
hel mengde kont. bar~ løvtrær edel- fordeling sjon hel re ise dering verdi 

trær løvtrær 

1 Verne kiosier vesl o 00 o O o O 00 o 000 00 - - 0* 

Totalt for Verne * ** * * * O ** ** *** 0* * * ** 
Kloster 

Referanser 
Framstad, E., Økland, B., Bendiksen, E .. Bakkestuen, V_ o Blom, H. & Branderud, T. E. 2003. lis te over prioriterte mangler ved skogvernet. 
• NI NA oppdragsmelding 769. 9pp 

Framstad, E., Økland , B., Bendiksen, E. , Bakkestuen, V., Blom, H. og Brandrud, TE. , 2002. Evaluering av skogvernet i Norge. Fagrapport 
54 , NINA 146 s. 

Fremstad, E, & Moen, A (red .) 2001 . Truete vegetasjonstyper i Norge. - NTNU Vitenskapsmuseet Rapp_ bot. Ser. 2001-4' 1-231 
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Verne Kloster (Rygge, Østfold). Areal 99daa, verdi .. 
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NaturfagJige regi streringer i forbindelse med vern av skog under ordningen "frivillig vern" 2007 

<:) Verneverdig område c:::> TIdligere registreringer 

.. .. " Alternativ grense Gmr. for vurdermg (DNfFM 2007) 
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Bilder fra området Verne Kloster 

Rett vest for det gamle steingjerdet har grana godt helt i 
oppløsning og ligger i store vaser på bakken. Rik og fuktig 

vegetasjon her. Foto: Terje Blindheim 

Den direkte truede (EN) bregnen vasstelg ble funnet ett sted i 
området. Den er kunn funnet to ganger før i Østfold Foto: Terje 

Blindheim 

Gamle grøfter er i ferd med å fylles og den naturlige 

vannhusholdningen er på vei tilbake. Foto: Terje Blindheim 

I deler av området er det furu som dominerer skogbildet. Foto: 

Terje Blindheim 
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Hølvannet** 

Referansedata 
Fylke : Østfold 
Kommune: Rømskog 
Kartblad : 2014 I 
H,o.h .. 234-329moh 
Areal: 2638 daa 

Sammendrag 

Prosjektlilhørighet: Friviliigvern 2007 
Invenlør: 
Dato fellreg .: 
Vegelasjonsone: Sørboreal 
VegetasjonseksJon: OC-Overgangsseksjon 

Hølvannet ligger i det nordøslligsle hjørnet av Rømskog på grensa mot Aurskog-Høland. 

De undersøkte områdene utgjøres dels av et forholdsvis smalt landområde som strekker seg langs Hølvannets østside inn 
mol Sverige, dels av åspartiet Røvasshøgda syd for Hølvannet. 

Terrengmessig preges området langs Hølvannets østside av rolig topografi med slake høydedrag og mellomliggende 
relativt slore åpne myromrader mens Røvasshøgda er et mer markert avrundet åsparti med mange smådaler og en del 
innskutte myrområder. 

Området langs østsiden av Hølvannet domineres av fattig , relativt åpen og ensjiktet furuskog bestående hovedsakelig 
aven mosaikk mellom lav- og bærlyngfuruskog , samt lokalt mindre innslag av røsslyng-blokkebærturuskog og dessuten 
furumyrskog langs drogene i forlengelsen av myrområdene. 

I forsenkningene mellom høydedragene er det noe granskog, hovedsakelig blåbærgranskog med innslag av smabregne
og lågurt-granskog . 

I det småkuperte terrenget i Røvassåsen varierer skogen fra kompakt, middels rik granskog langs drogene til glidende 
overgang mol fattige furuskogstyper opp mot høydedragene eUer vanlig mønster. 

Skogen i området sett under ett befinner seg utviklingsmessig slort sett i en sen optimalfase med lokale aldersfaser. I den 
østligste delen inn mot Sverige er det også noe skog i ungdomsfase, dels som mindre fell med plantet gran og dels naturl ig 
frøforynget furu med spredte overstandere (Frøtrestilling) , 

Området vurderes som regiona lt verneverdig (~*) dels på grunn av lile påvirket, gammel nalurskog som det finnes lite av i 
denne regionen i form av vernet skog , dels tillegges beliggenheten innlil vernede vann og våtmarksområder stor betydn ing. 
Sett i sammenheng utgjør her vann. myr og skog lil sammen en funksjonell enhet. 

Feltarbeid 
Det ble brukt 2 dager på feltarbeidet, 2-3 oktober 2006 (inkl. reise Ur), og størstedelen av området ble da gjennomgått . Det 
går skogsbilveg frem til Hølvannets vestside mens det undersøkte området ligger langs vannets østre og sørøstre side . 
Utlånt båt aven av grunneierene (Helene Dahl), leUet adkomsten ti l området vesentlig , 

Utvelgelse og undersøkelsesområde 
Her må Geir Hardeng ha noen innspi ll 

Tidligere undersøkelser 
Hele Hølvannet, samt de! store myrpartiet Finnmåsan på østsiden av vannet inngår i Hølvaln naturreservat, et stort våt
marksområde med dyregeografisk interessant fuglel iv med bl.a. hekking avarter med nordlig og østlig hovedutbredelse. 

Beliggenhet 
Hølvannet Jigger i det nordøsHigsle hjørnet av Rømskog på grensa mot Aurskog-Høland kommune i Akershus. Del under
søkle området er det relativl smale landområdet fra Hølvannets østside inn mot svenskegrensa samt av åspartiet Røvass
høgda syd for Hølvannet. 

Naturgrunnlag 

Topografi 
Området langs østsiden av Hølvannet preges av rolig topografi med slake høydedrag og store, mel lomliggende myrpartier. 
Avvikende er de relativt bratte skråningene ned mot vassdraget som danner grensa mot Sverige. Røvasshøgda har en mer 
variert topografi med mange smådaler og søkk i hellingene ned fra det slake toppområdel. 

Geologi 
Hølvannet ligger som det meste av Østfold forøvrig innenfor det store østlandske grunnfjellsomradet med hovedsakelig 
næringsfattig berggrunn bestående av gneiser og omdannede bergarter (Sigmond el. a1.1 984). 

l bl 
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Vegetasjon og treslagsfordeling 
øst for Hølvannet: 

De slake høydedragene her domineres av apen, ensj lktet bærlyngfuruskog i veksling med lavfuruskog , og det finnes frag
menter med røssJyng-blokkebærfuruskog i nordvendte hellinger der det er en viss råhumusopphopning . I furuskogen er 
det spredte innslag av småvokst hengebjørk og i humusrike søkk vokser stedvis en del ørevier. Langs søkkene mellom 
høydedragene er det flere sleder ren granskog betinget av løsmasseavsetningene her. Det er for det meste homogen 
blabærgranskog , lokalt med fragmenter av småbregnegranskog og lågurtgranskog med arter som hengeving, fuglelelg , 
skogrørkvein, snerprørkvein og gjøksyre. 

Stedvis langs forsenkninger med stag nerende grunnvann, er del innslag med fattig gransumpskog med smavokst gran i 
blanding med smabjørk og li tt graor. 

På myrholmer og i overgangssonene mellom myr og fastmark forekommer stedvis også en del furumyrskog med arler 
som molte, kvitlyng , blokkebær, krekling og småtranebær. Myrene har et atlantisk preg ved at det forekommer en bord 
med pors langs kanten . Den østlige arlen granstarr finnes sparsomt langs myrkanter og i fuktskog flere steder. Av andre 
plantegeografisk interessante arter er den svakt atlantiske klokkelyngen tidligere reg istrert i dette området (Geir Hardeng 
pers med.). Dette er en av de aller øs tl igste kjente lokalitetene i Østfold! Akershus for denne arten . Pa osp er det setllun
genever et sted. 

Røvasshøgda : Det slakt kuvete åspartiet har mye kompakt granskog langs dalsenkningene. Del er hovedsakelig blåbær
granskog med lokale innslag av småbregnegranskog. J sydheJli ngen er det helt lokalt også registrert lilt lågurtgranskog 
med bl.a. skogfiol, hengeaks og fingerstarr i feltsjiktet. I skyggefulle partier i nordhe!lingene er det reg istrert gåsefotskjegg
mose og helt lokalt er også kystmosen kystjamnemose reg istrert. Sistnevnte er relativt uvanlig sa langt øst. 

Tette utforminger av blåbærgranskog er nesten uten feltsj ikt og har et sammenhengende bunnsjikt med bl.a. bIanksigd
mose og etasjemose og på litt mer vannsyk mark finnes også grantorvmose. I friskere granskogstyper er det også en del 
stormuslingmose 1 bunnsjiktet. 

Fra den tette granskogen langs dalsøkkene opp mot høydedrag og småkoller er det en sonering etter vanlig mønster fra 
mager blåbærgranskog via bærlyng-barblandingskog ti! bærlyng- og lavfuruskog i mosaikk langs toppområdene. I nord
hellingen er del også innslag av røsslyng-b!okkebærfuruskog. En meget humid utforming av denne skogtypen fantes i 
nordskråningen mot Hølvannet hvor bl.a. småtranebær inngår i det tetle bunnsjiktet av torvmosearter. 

Røvasshøgda har en del åpne myrarealer av hovedsakelig ombrotroftype med mye bjønnskjegg og kvitmyrak. Tresatt myr 
med småvokst furu (furumyrskog ) finnes lokalt i utkantene av de åpne myrene . I slake partier langs en av bekkedalene 
er det et par steder innslag av svartorsumpskog med bl.a. arier som stor myJiiol, gulldusk og sump-seterstarr. Fattig gran
sumpskog finnes stedvis i tilknytning til dystrofe tjern og i forsenkn inger med stagnerende grunnvann. 

Skogstruktur og påvirkning 
Det er sen optimalfase med lokale aldersfaser som dominerer skogbildet i granskogen i hele området. I blåbærgranskog 
viste 3 borprøver aldre på 135, 130, og 115 år. I el parti like øst for Finnmåsan med hovedsakelig aldersfase ble 2 grantrær 
målt ti l 160 og 195 ar. I de rikere granskogstypene er det lokale oppløsningsfaser med en del trær som har gått overende 
som fø lge av vindfell ing. Dette gjelder f .eks. j et parti av den kompakte granskogen mellom Finnmasan og Hornsjøen og i 
enke lte av de tette granskogspartiene i nordhellingene fra Røvasshøgda . 

En del av grantrærne som står beskyttet nede i søkkene har grove dimensjoner og har trehøyder rundt 26~27m og enkelt
trær er malt helt opp 1i129 m på de gunstigste stedene. Brysthøydediameteren på enkelle trær ble målltil henholdsvis 35, 
37 og 41 cm . Ellers ligger brysthøydediameleren i blåbærgranskogen for det meste i området 25 - 30 cm og trehøydene 
omkring 22-23 m. 

Furuskogen befinner seg hovedsakelig j optimal M og sen optimalfase og noen borprøver viste her aldre på 195, 174, og 185 
år. Det er sporadiske innslag av til dels grov osp og lavlandsbjørk l granskogen. 

De bratte skråningene helt i øst mot riksgrensa mol Sverige domineres av skog i ungdomsfase dels som fø lge av foryngel
seshogst for en del ar siden og dels dreier del seg her om gjengroing av innmark i tilknytning til husmannsplassen Lukas
plassen som ble nedlagt en gang på 20- lallet. Ungskogen står her til dels meget tett. Den furudominerte delen av denne 
skogen er forynget naturlig ved frøtrestill ing og de fleste av frøtrærne står fortsatt. Det er ellers i området også enkelte 
mindre hogstflater med skog i ungdomsfase, eksempelvis tre steder i Røvasshøgda og et par steder langs østbredden av 
Hølvannet. I nordvesthell ingene fra Røvasshøgda er det nylig foretatt en relativt stor flatehogst. 

Skogen i området er generell fattig på dødved. Unntaket er partiet like øst for Finnmåsan hvor del er en del grove læger av 
gran hvorav noen er i et nokså langt nedbrutt stadium. I granbestandene langs smådalene j nordhellingen av Røvasshøgda 
er det enkelte steder også en del læger etter lokale vindfellinger. Skogen har i dag lile av synlige spor eUer gamle hogster 
og stubbene sees her og der bare som overgrodde forhøyninger j terrenget. 

På enkelte småmyrer og j sumpskog er det noen steder spor etter grøftig som er foretatt for nokså lang tid tilbake. Disse 
er ikke ved li keholdt og er i gjengroing . 

Kjerneområder 
I det følgende lis les informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Hø lvannet. Nummereringen \feferer til 
inntegninger vist pa kartet. 

------------------------------------------------------------------------------------- \ (,1 
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1 Finnmåsan ø 
Naturtype: Gammel barskog - Gammel granskog 
BMVERDI: A 

Areal: 131daa 
Hoh: 238-27 3 moh 

Slakt høydedrag mellom Finnmåsan og Hornsjøen med dalsøkk ned mol Hornsjøen. Høy og middels bonitet granskog av blåbær- og 
småbregnetypen med fragment av lågurt . Bærlyng-barblandingskog langs loppen av høydedraget Aldersfase med lokaloppløsningsfase 
i den rike ste granskogen med til dels mye dødved i forskjellige nedbrytningsstadier. Innslag av grov osp og hengebjørk og med lungenever 
på enkelte av ospene. Viktige villverd ier er kart lagt i loka liteten, bl. a. hakkespor eller tretåspelt . 

2 Røvassfallvika S 
Naturtype: Gammet barskog - Gammel granskog 
BMVERDI : B 

Areal' 51daa 
Hoh: 248-289 moh 

Høybonitet granskog langs liten bekkedal med innslag av svartorsumpskog to sleder langs bekkefaret Lokalt mye læger hvorav noe er 
langt nedbrutt. Av signalarter ble kystjamnemose registrert 

Artsmangfold 
Floraen i området må betegnes som artsfatlig og typisk for skogstraktene i indre Østfold og Akershus og det er ikke re
gistrert rødlislearter av karplanter. Noen plantegeografisk interessante karplanter er registrert i området. Det gjelder den 
vestlige myrplanten klokkelyng som her befinner seg i østkanten av sitt utbredelsesområde og granstarr som er en utpreget 
østlig art . 

Av signalarter er det registrert lungenever på grov osp et par steder og av moser er det registrert kystjamnemose som så 
langt inn i landet må regnes som kravfull. Den østlige gul parasollmose er tidligere registrert i området (Geir Hardeng pers. 
med .) 

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

Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste- Totalt antall Funnet I kjerne-
status avart område (nr) 

Haukefugler Accipiler gentil is Hønsehauk VU 1 1, 

Spettefugler Picoides tridactylus TrelåspeIl NT 1 1, 
Starrfamilien Carex globularis Granslarr 

l yngfamilien Erica tetralix Klokkelyng 

Busk- og blad lav lobaria pulmonaria Lungenever 2 1, 

Vurdering og verdisetting 
Skogområdet ved Hølvannet har relativt høy verneverdi som lite påvirke l , gammel naturskog , særlig seU pa bakgrunn av 
at det innen regionen finnes relativt lite vernet barskog . Verken Rømskog eller Aurskog - Høland har i dag noe vernet 
barskog . Området bidrar dertor i en viss grad ti l å oppfylle manglene ved dagens skogvern som gjenværende, forholdsvis 
intakt skogområde i lavereliggende skog i sørboreal vegetasjonssone som pavist i NINA's mangelanalyse (Framstad et al. 
2002, 2003). Vegetasjonen i området må betegnes som re lativt triviell og artsfattig, men typisk for regionen . Noen plante
geogra fisk interessante arter er registrert. 

Beliggenheten inntil eksisterende vatmarksreservat er også gunstig. Sett i sammenheng utgjør vann, myr og skog her 
tilsammen en funksjonell enhet. En fredning av tilgrensende Skog til de eksisterende verneområdene vil klart øke verne
verdien av disse. Som hekkeområde for rødlistet fug leart (Hønsehauk) bidrar også til å høyne områdets verneverdi . 

På bakgrunn av forannevnte gis dette områdel stjerneverdi .. ~ (regionalt verdifullt område). 

Tabell: Kriterier og verdiseWng for kjerneområder og totalt for Hø/vannet. Ingen sljemer (O) betyr at verdien for kriteriet er 
fraværende/ ubetydelig. Strek (-) betyr ikke relevant. Se ellers kriterier for for verdisetting i metodekapiltelet. 

Kjerneområde Urørt- Oødved Oødved Gamle Gamle Gamle Treslags- Varia- Rik- Me, Stør· Arran- Samlet 
he' mengde kont. bar- løvtrær edet- fordeling sjon he' reise denng verdi 

trær løvtrær 

1 Finnmasan ø ... 00 o. 00 00 - 00 00 00 • - - ••• 
2 Røvasslallvika S 00 00 00 o o - 00 0 0 00 o - - •• 
Totalt for Halvannet •• • o • • - •• .0 • • .0 "0 •• 
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Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog under ordningen "frivillig vern" 2007 

C) Verneverdig område c:::> TIdligere registreringer 

..... ' Alternativ grense Omr. for vurdering (DN/FM 2007) 
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