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Forsidebilde 
Kalkgranskog med markert innslag av furu sør for 
Skirstad i Gran kommune. Foto: Bjørn Harald 
Larsen. 
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FORORD 
Miljøfaglig	Utredning	AS	har	i	samarbeid	med	Norsk	Institutt	for	Naturforskning	(NINA),	Kistefos	
Skogtjenester	og	Asplan	Viak	utført	kvalitetsheving	og	rekartlegging	av	naturtypelokaliteter	i	skog	
på	Hadeland	og	i	Land	i	Oppland.	

Kontaktperson	hos	Fylkesmannen	i	Oppland	har	vært	Victoria	M.	Kristiansen,	som	takkes	for	bidrag	
og	informasjon	om	prosjektet.	Prosjektansvarlig	har	vært	Bjørn	Harald	Larsen	i	Miljøfaglig	Utred-
ning,	mens	Egil	Bendiksen	(NINA),	Tor	Erik	Brandrud	(NINA),	Geir	Gaarder	(MFU),	Geir	Høitomt	
(Kistefos	Skogtjenester)	og	Rein	Midteng	(Asplan	Viak)	har	vært	prosjektmedarbeidere.		

Ressursene	avsatt	til	prosjektet	har	ikke	dekket	arbeidet	som	har	blitt	utført,	og	særlig	medarbei-
derne	i	NINA	og	Asplan	Viak	har	utført	en	stor	del	av	arbeidet	på	frivillig	basis.		

	

Eina,	5.	april	2016	

Miljøfaglig	Utredning	AS	

	

Bjørn	Harald	Larsen	
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1 INNLEDNING 

Miljødirektoratet	ga	i	brev	av	10.	juni	2015	fylkesmennene	i	oppdrag	å	begynne	kvalitetshevingen	
av	tidligere	registrerte	naturtypelokaliteter	i	skog	gjennom	bl.a.	rekartlegging.	Fylkesmannen	i	
Oppland	fikk	oversendt	liste	med	totalt	1100	naturtypelokaliteter	fordelt	på	samtlige	kommuner	i	
fylket,	som	ikke	har	tilstrekkelig	kvalitet	i	Naturbase	i	dag.	Det	er	varierende	kvalitet	på	naturtype-
lokalitetene	som	er	registrert	i	skog	i	fylket.	For	enkelte	områder	er	det	ikke	tidligere	laget	område-
beskrivelser	eller	verdivurdering,	og	heller	ikke	gjort	en	nøyaktig	nok	avgrensning,	mens	det	for	
andre	områder	var	behov	for	mindre	justeringer	av	avgrensningene	og	oppdatering	av	områdebe-
skrivelsene.		

Dette	var	bakgrunnen	for	oppdraget	med	kvalitetsheving	og	rekartlegging	av	skoglokaliteter	i	Opp-
land,	som	Miljøfaglig	Utredning	fikk	ansvar	for	å	utføre	i	samarbeid	med	Norsk	Institutt	for	Natur-
forskning,	Kistefos	Skogtjenester	og	Asplan	Viak.	Oppdraget	bestod	av	følgende	oppgaver	og	med	
følgende	krav	(fra	oppdragsforespørselen):	

• Rekartlegging	og	kvalitetsheving	av	en	prioritert	liste	over	naturtypelokaliteter	i	Lunner,	
Jevnaker,	Gran,	Nordre	og	Søndre	Land	kommuner	(Sør-Aurdal	kommune	var	også	opprin-
nelig	med	i	oversikten	over	kommuner,	men	ble	tatt	ut	i	forståelse	med	oppdragsgiver	på	
bakgrunn	av	tilgjengelige	ressurser).	

• Alle	lokaliteter	som	gjennomgår	en	kvalitetsheving	skal	minimum	inneholde:	

o Minst	en	referanse	til	en	kilde	som	er	etterprøvbar	

o Verdi	for	stedkvalitet	

o Tilstrekkelig	informasjon	om	lokaliteten	til	å	kunne	gi	en	tilfredsstillende	forståelse	
av	naturverdien	i	lokaliteten	(områdebeskrivelse)	

o Verdivurdering	

• Avgrensningen	av	lokalitetene	skal	vurderes	på	nytt	og	eventuelt	justeres,	og	tidligere	
punktregistreringer	skal	avgrenses	som	polygoner.		

• Rekartleggingen	skal	gjøres	etter	DN	håndbok	13,	og	siste	instruks	for	egenskapsdata	skal	
benyttes	(http://kvalitetssikring.naturbase.no).	For	lokaliteter	i	skog	skal	det	ikke	benyttes	
reviderte	faktaark.	

• Data	skal	leveres	kommunevis.	Egenskapsdata	skal	leveres	som	excel-fil,	der	oppsettet	føl-
ger	instruksen	på	Miljødirektoratets	nettside.	Kartdata	skal	leveres	digitalt	på	SOSI-	eller	
shape-format,	og	skal	inneholde	de	nødvendige	parameterne	som	leveranseinstruksen	
oppgir.	

Særlig	viktig	er	det	å	merke	seg	at	skoglokalitetene	etter	instruks	fra	Miljødirektoratet	ikke	skulle	
verdivurderes	etter	de	nye	faktaarkene	som	ble	produsert	i	tilknytning	til	revisjon	av	DN-håndbok	
13	i	2014.	Dette	betyr	at	den	nyeste	kunnskapen	om	aktuelle	naturtyper	og	hvordan	de	bør	verdis-
ettes	ikke	er	vektlagt	i	arbeidet.		
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2 METODE 

Generelt 
Direktoratet	for	naturforvaltning	(2007)	sin	håndbok	i	kartlegging	av	biologisk	mangfold	og	revidert	
naturtypeinndeling	pr.	2015	har	vært	en	metodisk	basis	for	å	fastslå	naturtype	og	vurdere	verdi	av	
lokaliteter.	Håndboka	gjennomgikk	en	revisjon	i	perioden	2011-2014,	men	dette	arbeidet	er	nå	lagt	
til	side.	Inndelingen	av	naturtyper	som	ble	resultatet	av	denne	revisjonen	er	benyttet	i	prosjektet,	
men	i	beskrivelser	og	verdivurdering	skulle	altså	ikke	de	siste	oppdaterte	faktaarkene	for	skog	
brukes	i	arbeidet	med	kvalitetsheving	av	Naturbasedata.	

En	svakhet	med	tidligere	naturtypekartlegginger	har	ofte	vært	for	unøyaktige	områdeavgrensninger	
og	 til	 dels	 ufullstendige	 beskrivelser.	 I	 felt	 bruker	 vi	 nå	 håndholdte	 mobile	 enheter	 med	 GPS-
funksjon	og	overfører	data	til	videre	bearbeiding	på	PC-basert	programvare	i	etterkant.	I	tillegg	har	
dette	 prosjektet	 hatt	 tilgang	 til	 hogstklassefordeling	 i	 gardsskogene	 på	 Hadeland.	 Dette	 øker	 av-
grensningsnøyaktigheten	 vesentlig	 sammenlignet	 med	 tidligere	 bruk	 av	 primært	 papirutgaver	 av	
topografiske	 kart	med	 varierende	 detaljeringsgrad,	 der	 grenser	 i	 ettertid	 ble	 overført	manuelt	 til	
digitale	kart.	Mens	nøyaktigheten	tidligere	gjennomgående	lå	på	+/-50-100	meter	og	i	en	del	tilfel-
ler	også	enda	dårligere,	er	nå	nøyaktigheten	vanligvis	+/-10-20	meter	og	bare	sjelden	dårligere.	

For	å	bedre	kvaliteten	på	områdebeskrivelsene,	har	Miljødirektoratet	utarbeidet	detaljerte	instruk-
ser	de	siste	årene.	Nedenfor	gjengis	instruksen	som	vi	har	forholdt	oss	til	(Direktoratet	for	naturfor-
valtning	2010):	

”Områdebeskrivelsen	skal	være	tilstrekkelig	til	å	begrunne	valg	av	naturtype	og	verdi.	Ved	innføring	
av	Naturbase	4.0	vil	det	bli	satt	krav	til	hvilke	overskrifter	som	kan	brukes,	og	for	å	lette	overgangen	
og	 overføringen	 av	 data	 ønsker	 vi	 at	 man	 starter	med	 å	 bruke	 disse	 overskriftene	 så	 snart	 som	
mulig.		

Oversikten	 nedenfor	 viser	 hvilke	 overskrifter	 som	 skal/kan	 brukes.	 Det	 er	 gjort	 følgende	 to	 sam-
menslåinger	av	overskriftene	som	er	beskrevet	i		kap.	5.4	i	siste	utgave	DN-håndbok	13:		”Beliggen-
het/avgrensing”	 og	 ”Naturgrunnlag”	 er	 slått	 sammen	 til	 ”Beliggenhet	 og	 naturgrunnlag”;	 ”Påvirk-
ning/bruk”	og	”Trusler”	er	slått	sammen	til	”Bruk,	tilstand	og	påvirkning”.	Nye	overskrifter	er		”Inn-
ledning”	og	”helhetlig	landskap”.		

Følgende	overskrifter/kolonner	skal	brukes:	

– Innledning	
– Beliggenhet	og	naturgrunnlag	
– Naturtyper,	utforminger	og	vegetasjonstyper	
– Artsmangfold	
– Bruk,	tilstand	og	påvirkning		
– Fremmede	arter	
– Skjøtsel	og	hensyn	
– Del	av	helhetlig	landskap		
– Verdibegrunnelse		(obligatorisk)	
– [Merknad]	(ingen	overskrift	i	fakta-arket)	

Områdebeskrivelse	for	naturtyper	i	Naturbase	
Områdebeskrivelsen	skal	være	oversiktlig	og	forvaltningsrettet.	Den	skal	være	kort	og	konsis.	Der-
som	 beskrivelsen	 er	 for	 lang	 skal	 det	 lages	 en	mer	 kortfattet	 områdebeskrivelse	 for	 innlegging	 i	
Naturbase,	og	den	mer	omfattende	beskrivelsen	legges	inn	som	dokument	eller	kilde.		
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Innholdet	i	overskriftene	er	nærmere	beskrevet	nedenfor.	De	fleste	overskriftene	må	være	med	for	
å	gi	området	en	god	beskrivelse,	men	kartlegger	må	selv	vurdere	om	enkelte	ev	dem	ikke	er	rele-
vante	og	kan	sløyfes	ved	beskrivelse	av	konkrete	områder.	Verdibegrunnelse	er	obligatorisk,	og	skal	
alltid	være	med.	

Innledning	
Her	kan	det	 legges	 inn	opplysninger	om	 i	hvilken	sammenheng	kartleggingen	er	gjort,	hva	som	er	
gjort	tidligere,	om	den	nye	beskrivelsen	supplerer	eller	erstatter	tidligere	beskrivelser	og	lignende.	

Beliggenhet	og	naturgrunnlag	
Her	beskrives	geografisk	beliggenhet	m.m.,	dersom	det	er	behov	 for	 supplerende	opplysninger	 til	
kartet.	Hvor	nøyaktig	er	avgrensningen?	Sistnevnte	kan	variere,	både	som	følge	av	kartleggingsme-
todikk	og	naturgitte	årsaker,	og	det	bør	 skilles	mellom	disse	 to	 faktorene.	Dersom	det	er	 lagt	 inn	
buffersone	skal	denne	beskrives	her.	 Se	også	kapittel	5.4.2	om	 lokalitetsavgrensing	 i	DN-håndbok	
13.		

Viktige	 topografiske	og	geologiske	 forhold	som	 ikke	går	 frem	av	kartet	beskrives,	 samt	viktige	na-
turgitte	faktorer	som	påvirker	økosystemets	stabilitet	(skogbrann,	flom,	nedbør/luftfuktighet,	vind).	

Naturtyper,	utforminger	og	vegetasjonstyper	
Supplerende	 opplysninger	 om	 naturtyper,	 utforminger	 og	mosaikk	 oppgis	 her,	 samt	 supplerende	
opplysninger	 om	 truete	 vegetasjonstyper	 og	 evt.	 andre	 viktige	 vegetasjonstyper.	 Hvis	 naturty-
per/vegetasjonstyper	som	ikke	er	prioriterte	er	inkludert,	skal	dette	nevnes	og	begrunnes	(f.eks.	av	
arronderingsmessige	årsaker).	

Artsmangfold	
Typiske/karakteristiske	arter	må	nevnes.	 I	skog	bør	alle	treslag	angis,	samt	deres	mengdefordeling	
anslås.	 Ellers	 bør	 typiske	 og	 eventuelt	 dominerende	 arter	 nevnes.	 I	 tillegg	 nevnes	 andre	 arter	 av	
betydning	 for	 naturtype-/vegetasjonstypebeskrivelsen.	 Alle	 sjeldne,	 kravfulle	 og	 rødlistede	 arter	
skal	listes	opp	med	antall/mengde	for	artene,	samt	funnhistorikk.	

Bruk,	tilstand	og	påvirkning		
Utfyllende	opplysninger	om	tilstand,	dagens	bruk,	 inngrep,	andre	påvirkningsfaktorer	og	historikk.	
Hvor	stor	og	hva	slags	menneskeskapt	påvirkning	er	det?	Hvordan	har	det	vært?	Oppgi	gjerne	dato	
for	inngrep	og	lignende.	I	skog	må	hogst	relateres	til	forekomsten	av	gamle	levende	og	døde	trær,	
inkludert	 en	 historisk	 vurdering	 og	 grad	 av	 kontinuitet.	 For	 våtmark/vassdrag	må	 forurensing	 og	
vannstandsmanipulering	oppgis.	For	myr	er	grøfting	og	slått	viktig.	For	kulturlandskap	må	tilstand	
(hevd)	og	bruk	beskrives	i	tillegg	til	andre	påvirkningsfaktorer.		

Her	 nevnes	 også	 stedsaktuelle	 forhold	 som	 kan	 true	 grunnlaget	 for	 lokalitetens	 verdi,	 men	 ikke	
generelle	 trusler.	 Det	 holder	 å	 nevne	 forhold	 som	 konkret	 er	 observert	 i	 felt	 (f.	 eks.	 gjengroing,	
nedbygging,	grøfting)	eller	som	er	kjent	på	annen	måte.	

Påvirkningsfaktorer	kan	i	tillegg	registreres	som	søkbar	egenskap	for	alle	naturtyper.	For	kulturland-
skap	kan	også	bruk	registreres	som	søkbar	egenskap.	

Fremmede	arter	
Forekomst	av	fremmede	arter	beskrives	her,	samt	nødvendige	tiltak.	

Skjøtsel	og	hensyn	
Med	skjøtsel	menes	aktive	tiltak	for	å	fremme	naturverdiene.	Hensyn	er	passive	tiltak	for	å	unngå	
skadelige	aktiviteter	for	lokaliteten,	eller	visse	former	for	bruk/inngrep	som	ikke	vesentlig	påvirker	
de	naturverdiene	som	skal	ivaretas.	Eventuelle	konkrete	forslag	nevnes.	Dersom	det	er	behov	for	å	
ta	spesielle	hensyn	utenfor	lokaliteten	bør	det	nevnes	her.	
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Del	av	helhetlig	landskap		
Dersom	naturtypeområder	må	sees	i	sammenheng	med	andre	innenfor	et	større	areal,	skal	det	gis	
opplysninger	 om	 dette	 her.	 Dette	 kan	 være	 aktuelt	 for	 eksempel	 for	 kulturbetingete	 naturtyper,	
lokaliteter	kartlagt	 i	 forbindelse	med	kartlegging	 for	 frivillig	vern,	kartlegging	av	bekkekløfter	eller	
kartlegging	 for	skogvern.	Det	vil	ofte	være	aktuelt	å	vise	til	nærmere	beskrivelse	 i	dokument	eller	
kilde	på	faktaarket.	

Verdibegrunnelse		(obligatorisk)	
Angi	kort	hvilke	faktorer	som	i	størst	grad	bidrar	verdien	som	er	satt.	Eventuell	usikkerhet	i	forhold	
til	verdien	bør	nevnes.	Eventuelle	utviklingstrekk	som	støtter	verdivalget,	nevnes.	

[Merknad		(ingen	overskrift	i	fakta-arket)	
Her	kan	det	legges	inn	uthevet	kommentar	om	at	lokaliteten	må	oppsøkes	på	nytt,	at	avgrensingen	
er	for	unøyaktig	m.m.”	

Verdsetting 
Forvaltningsmessig	er	verdisettingen	og	begrunnelsen	for	denne	en	av	de	viktigste	oppgavene	ved	
naturtypekartleggingen.	Alle	lokaliteter	er	verdsatt	etter	Direktoratet	for	naturforvaltning	(2007)	
sitt	system,	som	deler	inn	lokalitetene	i	viktige	(B)	og	svært	viktige	(A)	områder.	I	tillegg	kommer	
områder	som	er	lokalt	viktige	(C).		

I	DN-håndbok	13	er	det	gitt	5	generelle	kriterier	for	verdisetting	av	lokalitetene:	

– Størrelse	og	hvor	godt	utformet	de	er	(verdien	øker	med	størrelsen	og	hvor	godt	utformet	
de	er)	

– Grad	av	tekniske	inngrep	(tekniske	inngrep	reduserer	verdien)	
– Forekomst	av	rødlistearter	(verdien	øker	med	antall	og	trusselsgrad)	
– Preg	av	kontinuitet	(verdien	øker	med	miljøet	sin	alder)	
– Sjeldne	utforminger	(nasjonalt	og	regionalt		

Forekomst	av	rødlistearter	er	ofte	et	vesentlig	kriterium	for	å	verdsette	en	lokalitet.	Gjeldende	
norske	rødliste	kom	høsten	2015	(Henriksen	&	Hilmo	2015).	Rødlistekategoriene	med	rangering	og	
forkortelser	er	(med	engelsk	navn	i	parentes)	:	

RE	–	Regionalt	utryddet	(Regionally	Extinct)	
CR	–	Kritisk	truet	(Critically	Endangered)			
EN	–	Sterkt	truet	(Endangered)	
VU	–	Sårbar	(Vulnerable)	
NT	–	Nær	truet	(Near	Threatened)	
DD	–	Datamangel	(Data	Deficient)	

I	2011	kom	norsk	rødliste	for	naturtyper	(Lindgaard	&	Henriksen	2011),	som	i	hovedsak	er	basert	på	
grunntyper	i	det	nye	kartleggingssystemet	NiN	(Naturtyper	i	Norge).	Her	benytter	en	de	samme	
kategoriene	som	i	rødliste	for	arter.	Rødlistestatus	for	naturtypen	vil	også	ha	innvirkning	på	verdi-
settingen	av	lokaliteter.	

Feltarbeid og dokumentasjon 
Vårt	feltarbeid	i	2015	strakk	seg	fra	juni	2015	til	januar	2016,	og	totalt	ble	det	benyttet	ca.	20	dags-
verk	i	felt.	I	kalkskogslokaliteter	ble	det	forsøkt	å	treffe	et	tidspunkt	med	god	forekomst	av	sopp.	



	 	 10	

Høsten	2015	var	en	middels	god	soppsesong.	I	andre	skogtyper	ble	tidspunkt	for	feltsjekk	mer	rettet	
inn	mot	å	registrere	enten	karplanteflora	(sumpskoger/flommarkskog)	eller	vedboende	sopp	og	lav	
(gammelskog).		

Under	feltarbeidet	har	det	blitt	samlet	inn	belegg	av	rødlistearter	og	andre	regionalt	sjeldne	arter.	
Disse	er	i	første	omgang	oversendt	Naturhistorisk	Museum	i	Oslo,	samt	at	alle	interessante	artsfunn	
vil	bli	lagt	inn	i	Artsobservasjoner.no.	

	
Figur	1.	Rv.	4-utbyggingen	har	tatt	en	del	av	kalkskogslokaliteten	Horgenmoen	(tidligere	Skjervumsbråtån)		i	Gran,	men	
fortsatt	er	det	gjenværende	kvaliteter	som	gjør	at	lokaliteten	vurderes	som	viktig	(B).	Foto:	Bjørn	Harald	Larsen.		
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3 RESULTATER 

3.1 Reviderte naturtypelokaliteter 
Til	sammen	har	prosjektet	resultert	i	oppdaterte	naturtypebeskrivelser	for	83	lokaliteter	(26	i	Gran,	
24	i	Lunner,	11	i	Jevnaker	og	22	i	Nordre	Land	kommune).	

3.1.1 Gran kommune 

I	Gran	har	26	lokaliteter	fått	ny	beskrivelse,	samt	at	en	ny	lokalitet	er	kartlagt	og	beskrevet	(Nedre	
Heier	NV).	I	tillegg	ble	en	av	de	26	lokalitetene	splittet	(Hengedyhaugen),	slik	at	det	til	sammen	
beskrives	28	lokaliteter	fra	Gran	kommune.	I	alt	5	lokaliteter	foreslås	tatt	ut	av	datasettet	pga.	
hogst,	eller	andre	inngrep	eller	revurdering.	Dette	gjelder	Råstad	(BN00003069;	revurdering/hogst),	
Haugen	(BN00003104;	revurdering),	Runnen	(BN00003088;	hogst	og	revurdering),	Kjekstad	
(BN00003208)	(hogst	av	rik,	eldre	lågurtgranskog)	og	Myrvoll	(BN00003204,	revurdering).	Det	er	
foretatt	to	sammenslåinger	av	lokaliteter:	Sølvsberget	nordvest	(BN00003197)	og	Sølvsberget	
nordøst	(BN00003198)	er	slått	sammen	til	Sølvsberget	og	Badstufalldalen	(BN00003122)	og	Huldre-
tjernet	sør	(BN00003134)	er	slått	sammen	til	Badstufalldalen-Fugleåsen.		

Utover	dette	har	to	lokaliteter	fått	ny	avgrensning	og	beskrivelse	gjennom	kartlegging	av	naturtyper	
i	tilknytning	til	reguleringsplan	for	ny	Rv.	4	mellom	Gran	grense	og	Roa	(Holmen	sørvest	og	Kragge-
rud-skog)	(Larsen	2014).	En	lokalitet	har	blitt	kartlagt	og	fått	oppdatert	beskrivelse	i	forbindelse	
med	et	kartleggingsprosjekt	på	storporet	flammekjuke	(Nordre	Svarttjern),	mens	deler	av	lokalite-
ten	Hellerhøgda	(BN00003272)	nå	inngår	i	den	nye	lokaliteten	Langvatnet	øst	i	Lunner	kommune	(se	
tabell	5),	mens	resterende	deler	delvis	ligger	inne	i	en	lokalitet	som	er	beskrevet	tilknyttet	kartleg-
ging	av	storsporet	flammekjuke	(Hofton	2013).	De	to	siste	lokalitetene	som	inngikk	i	oversikten	fra	
fylkesmannens	foreslås	fjernet	fra	datasettet.	Dette	gjelder	Gullenhaugen	(BN00003202)	og	
Ognillsbrenna	(BN0003132).	Gullenhaugen	anbefales	slettet	pga.	at	dette	er	en	naturtypelokalitet	
som	følger	samme	avgrensning	som	Gullenhaugen	naturreservat,	og	beskrivelsen	tilfører	lite	infor-
masjon	utover	det	som	ligger	i	verneformålet	og	beskrivelsen	av	verneområdet	i	Naturbase.		
Ognillsbrenna	viste	seg	ved	reinventering	å	ha	svært	lite	dødved,	samtidig	som	det	var	grunnlendt	
og	med	fattige	vegetasjonstyper.		

Tabell	1.	Skoglokaliteter	i	Gran	kommune	som	har	fått	ny	beskrivelse	og	verdivurdering.	

Naturbase	
ID	

Navn	 Viktigste	naturtype	(utforming)	 Ver-
di	

Felt	
2015/16	

Endring	(utover	
ny	beskrivelse)	

BN00003075	 Brennelva	
Rik	sumpskog,	kildeskog	og	
strandskog	(rik	gransumpskog)	 A	 Nei	 Avgrensning	

BN00003082	 Eidsand	
Rik	sumpskog,	kildeskog	og	
strandskog	(rik	lauvsumpskog)	 B	 Ja	

Avgrensning,	
navn	

BN00003089	 Hengedyhaugen	 Gammel	granskog	(gammel	
høyereliggende	granskog)	 B	 Ja	 Avgrensning/	

splitting	

BN00003092	 Bervenbekken	
n/Midtrenna	

Rik	edellauvskog	(gråor-
almeskog)	

A	 Nei	 Avgrensning	

BN00003095	 Lortbrua	ved	
Lauvstua	

Rik	sumpskog,	kildeskog	og	
strandskog	(rik	gransumpskog)	

C	 Nei	 Ingen	endringer	

BN00003104	 Ormtjernet	øst	 Kalkbarskog	(kalkgranskog)	 B	 Ja	 Avgrensning,	
naturtype,	navn	
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Naturbase	
ID	 Navn	 Viktigste	naturtype	(utforming)	 Ver-

di	
Felt	

2015/16	
Endring	(utover	
ny	beskrivelse)	

BN00003113	 Kåvåvika	sør	 Rik	sumpskog,	kildeskog	og	
strandskog	(rik	lauvsumpskog)	

B	 Nei	 Avgrensning,	
naturtype	

BN00003116	
Skreitangen	
nord	

Rik	sumpskog,	kildeskog	og	
strandskog	(rik	lauvsumpskog)	 B	 Nei	

Avgrensning,	
naturtype	

BN00003122	
Badstufalldalen-
Fugleåsen	

Gammel	granskog	(gammel	
høyereliggende	granskog)	 A	 Ja	

Avgrensning/	
sammenslåing	

BN00003128	 Guttormshavna	
Kalkbarskog	(urterik	kalkfuru-
skog)	 A	 Ja	 Naturtype,	navn	

BN00003158	 Lauvhaugen	 Gammel	granskog	(gammel	
høyereliggende	granskog)	 A	 Ja	 Avgrensning	

BN00003184	 Vika	sør	 Flommarkskog	(flompåvirket	
oreskog)	

C	 Ja	 Avgrensning,	
naturtype	

BN00003187	 Horgenvika	sør	 Kalkbarskog	(kalkgranskog)	 B	 Ja	 Avgrensning	

BN00003192	 Tuv	sørøst	
Hagemark	(rik	hagemark	med	
edellauvtrær)	 A	 Nei	

Avgrensning,	
naturtype	

BN00003196	 Horgenmoen	 Kalkbarskog	(kalkgranskog)	 B	 Ja	
Avgrensning,	
navn	

BN00003197	 Sølvsberget	 Kalkbarskog	(kalkgranskog)	 A	 Ja	
Avgrensning/sam-
menslåing,	navn	

BN00003199	 Blakstad	 Kalkbarskog	(kalkgranskog)	 B	 Ja	 Avgrensning	

BN00003219	 Jøvika	øst	 Kalkbarskog	(kalkgranskog)	 A	 Ja	 Avgrensning	

BN00003220	 Nordre	Hvinden	 Kalkbarskog	(kalkgranskog)	 B	 Ja	
Avgrensning,	
navn	

BN00003225	
Tønnerud-
tangen	 Kalkbarskog	 B	 Ja	 Avgrensning	

BN00003226	 Kaperalen	
Gammel	granskog	(gammel	
høyereliggende	granskog)	 A	 Ja	 Avgrensning	

BN00003234	 Skirstad	sør	 Kalkbarskog	(urterik	kalkfuru-
skog)	 B	 Ja	 Avgrensning,	

verdi,	navn	

BN00003235	 Gammehaugen	 Kalkbarskog	(ekstremtørr	
kalkfuruskog)	

A	 Ja	 Avgrensning,	
verdi,	navn	

BN00003254	 Kvernbakken	 Flommarkskog	(flompåvirket	
oreskog)	

B	 Ja	 Avgrensning,	
naturtype,	verdi	

BN00003268	 Grimsrud	 Kalkbarskog	(kalkgranskog)	 B	 Ja	 Avgrensning,	
verdi	

BN00003283	
Nordtangen	
nordøst	

Rik	sumpskog,	kildeskog	og	
strandskog	(rik	gransumpskog)	 C	 Ja	

Avgrensning,	
naturtype	
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3.2 Lunner kommune 

I	Lunner	har	24	gamle	lokaliteter	fått	ny	beskrivelse,	hvorav	20	lokaliteter	lå	inne	i	oversikten	fra	
Fylkesmannen.	De	øvrige	lokalitetene	er	beskrevet	på	nytt	da	det	er	gjort	supplerende	undersøkel-
ser	etter	siste	kartlegging	i	2004-2005.	Ut	over	dette	er	det	også	beskrevet	12	nye	skoglokaliteter	i	
kommunen.	Brandrud	&	Bendiksen	(2016)	har	lokalitetsbekrivelser	for	alle	oppdaterte	eller	nye	
lokaliteter	i	kommunen,	en	revisjon	av	Brandrud	&	Bendiksen	(2005)	som	beskriver	alle	lokaliteter	
fra	første	generasjons	undersøkelse.	

Det	er	foretatt	en	splitting	av	en	gammel	lokalitet:	BN00022950	Hellerhøgda-Glåmtjernshaugen	er	
delt	i	3	lokaliteter	(samt	at	ett	nytt	område	er	kartlagt	inntil),	der	den	største;	Glåmtjern	NØ	behol-
der	Naturbase-id	fra	opprinnelig	lokalitet,	mens	Langevatnet	øst,	Langvassputten	og	Glåmtjernhau-
gen	opprettes	som	nye	lokaliteter.	Videre	har	to	lokaliteter	fått	ny	avgrensning	og	beskrivelse	
gjennom	kartlegging	av	naturtyper	i	tilknytning	til	reguleringsplan	for	ny	Rv.	4	mellom	Gran	grense	
og	Roa	(Holmen	SV	og	Myre,	se	Larsen	2014).		

Lokaliteten	Vaterud-Galtedalstjenna	(BN00022926)	omfatter	areal	både	i	Lunner	og	Jevnaker	kom-
muner.	Dette	var	tidligere	én	lokalitet	i	hver	kommune,	men	foreslås	nå	slått	sammen	til	én	lokalitet	
med	Naturbase-iD	BN00022926	(størsteparten	av	lokaliteten	ligger	i	Lunner).		

Det	er	i	Lunner	og	Jevnaker	kommuner	vært	forsøkt	gjennomført	en	skånsom	lukket	hogst	(såkalt	
kalkskogshogst)	på	enkelte	lokaliteter.	I	noen	tilfeller	ble	tiltaket	endret	fra	lukket	hogst	til	småfla-
tehogst	med	kjerneområder	(med	rødlisteforekomster)	urørt,	av	hensyn	til	ustabil,	relativt	ensald-
ret	granskog.	Stormen	Dagmar	i	jula	2011	førte	til	mye	stormfellinger	på	Hadeland,	og	dessverre	
skjedde	det	også	en	del	stormfellinger	i	flere	av	lokalitetene	der	det	har	vært	gjennomført	lukket	
kalkskogshogst	(Bråtåtjern	S,	Sløvikelva	SØ,	Karussputten	SV	i	Lunner,	Huldrehaugen	i	Jevnaker).	
Tømmeret	er	delvis	tatt	ut	fra	de	nedblåste	partiene.	I	tre	tilfeller	har	stormfellingene	ført	til	end-
ringer/justeringer	av	grenser.	Verst	gikk	stormen	utover	Huldrehaugen.	Dette	var	før	stormen	
vurdert	å	være	en	av	de	mest	verdifulle	og	velutviklede	kalkbarskogslokalitetene	i	Jevnaker,	med	
bl.a.	15	rødlistede	kalkskogsopper,	hvorav	tre	sterkt	truete	arter.	Med	bortfall	av	skogen,	og	der-
med	også	av	kalksoppene	er	denne	lokaliteten	nå	i	en	dårlig	økologisk	tilstand.	Vi	antar	imidlertid	at	
elementet	av	kalkbarskogsopper	vil	re-etablere	seg	over	tid,	og	har	derfor	beholdt	A-verdien.	

Tabell	2.	Skoglokaliteter	i	Lunner	kommune	som	har	fått	ny	beskrivelse	og	verdivurdering.	

Naturbase	
ID	

Navn	 Viktigste	naturtype	(utfor-
ming)	

Ver-
di	

Felt	
2015/16	

Endring	(utover	
ny	beskrivelse)	

BN00022796	 Liuberget	
Gammel	granskog	(gammel	
høyereliggende	granskog)	 B	 Ja	 Avgrensning	

BN00022801	 Sløvikelva	SØ	
Kalkbarskog	(urterik	kalk-
furuskog)	 A	 Ja	 Ingen	endringer	

BN00022807	 Storhaugen	Ø	 Gammel	granskog	(gammel	
høyereliggende	granskog)	 A	 Ja	 Ingen	endringer	

BN00022820	 Nedre	Askilsrud	Ø	 Kalkbarskog	(kalkgranskog)	 A	 Ja	 Verdi	

BN00022822	 Askedalen	V	 Hagemark	(rik	hagemark	
med	edellauvtrær)	

A	 Nei	 Avgrensning	

BN00022841	
Svarttjernshaugen	
V	

Gammel	granskog	(gammel	
høyereliggende	granskog)	 B	 Ja	

Avgrensning,	
navn	

BN00022846	
Mørkomdalen	(SV	
for	Skogly)	

Gammel	granskog	(gammel	
lavlandsgranskog)	 A	 Ja	 Avgrensning	

BN00022867	 Søndre	Korsvatn- Gammel	granskog	(gammel	 A	 Ja	 Navn	
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Naturbase	
ID	 Navn	 Viktigste	naturtype	(utfor-

ming)	
Ver-
di	

Felt	
2015/16	

Endring	(utover	
ny	beskrivelse)	

høgda-
Rognbråtefjellet	

høyereliggende	granskog)	

BN00022871	 Nyborgtjernet	S	 Kalkbarskog	(kalkgranskog)	 A	 Ja	 Avgrensning	

BN00022876	 Askilsrud	N	 Kalkbarskog	(kalkgranskog)	 A	 Ja	 Ingen	endringer	

BN00022879	 Brattlia	N	 Kalkbarskog	(kalkgranskog)	 B	 Nei	 Ingen	endringer	

BN00022886	 Råstadtoppen	NV	 Kalkbarskog	(kalkgranskog)	 A	 Nei	 Avgrensning	

BN00022896	 Karussputten	S	 Kalkbarskog	(kalkgranskog)	 A	 Ja	 Ingen	endringer	

BN00022897	 Skjerpemyra	 Gammel	granskog	(gammel	
lavlandsgranskog)	 B	 Ja	 Ingen	endringer	

BN00022918	 Aklangoset	 Gammel	granskog	(gammel	
høyereliggende	granskog)	

A	 Nei	 Ingen	endringer	

BN00022925	 Karussputten	SV	 Kalkbarskog	(kalkgranskog)	 A	 Ja	 Avgrensning	

BN00022926	
Vaterud-							Galte-
dalstjenna	

Kalkbarskog	(sesongfuktig	
kalkfuruskog)	 A	 Nei	 Ingen	endringer	

BN00022927	 Brattlia-Nordstrand	 Kalkbarskog	(kalkgranskog)	 A	 Ja	 Verdi	

BN00022934	 Svarttjern-Aklangen	 Gammel	granskog	(gammel	
høyereliggende	granskog)	 A	 Nei	 Ingen	endringer	

BN00022943	 Smelbakkputtene	 Gammel	granskog	(gammel	
høyereliggende	granskog)	

B	 Ja	 Ingen	endringer	

BN00022950	 Glåmtjern	NØ	 Gammel	granskog	(gammel	
høyereliggende	granskog)	

A	 Ja	 Avgrensning/	
splitting	

BN00022951	 Bråtåtjern	S	 Kalkbarskog	(kalkgranskog)	 A	 Ja	 Avgrensning	

BN00022975	 Åssjøbrenna	
Gammel	granskog	(gammel	
høyereliggende	granskog)	 B	 Ja	 Avgrensning	

BN00104317	 Bredehaugen	N	
Gammel	granskog	(gammel	
høyereliggende	granskog)	 B	 Ja	 Avgrensning	

	

3.3 Jevnaker kommune 

Jevnaker	var	lavere	prioritert	enn	de	andre	Hadelandskommunene,	men	allikevel	har	11	lokaliteter	
fått	oppdatert	beskrivelse,	pga.	kun	forenklet	beskrivelse	i	2003-2004,	da	disse	ble	lagt	inn	i	forbin-
delse	med	en	oppdatering	av	MiS.	Samtidig	er	5	nye	lokaliteter	beskrevet	(se	tabell	5).	En	lokalitet	
foreslås	fjernet	fra	datasettet	pga.	omdisponering	til	beite	(Heieråsen	(Velotoppen)	BN00028195,	
kalkskog,	verdi	B).	(Se	også	omtale	av	lokaliteten	Vaterud-Galtedalstjenna	under	Lunner	kommune.)	

Det	ble	registrert	flere	skoglokaliteter	i	Jevnaker	ved	konsekvensutredning	av	ny	E16.	Det	ble	imid-
lertid	i	forbindelse	med	vegutredningen	ikke	avsatt	midler	til	å	legge	inn	disse	lokalitetene	i	Natur-
base,	og	disse	ligger	fortsatt	«på	vent».	
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Tabell	3		Skoglokaliteter	i	Jevnaker	kommune	som	har	fått	ny	beskrivelse	og	verdivurdering.	

Naturbase	
ID	 Navn	 Viktigste	naturtype	(utforming)	 Ver-

di	
Felt	

2015/16	
Endring	(unntatt	
ny	beskrivelse)	

BN00028190	 Tømmerås	 Kalkbarskog	(kalkgranskog)	 A	 Nei	 Ingen	endringer	

BN00028196	
Sløvikelva	
v/Lurendal	 Kalkbarskog	(kalkgranskog)	 B	 Nei	 Verdi	

BN00028201	 Kinge	N	 Kalkbarskog	(kalkgranskog)	 B	 Nei	 Ingen	endringer	

BN00028207	 Dalsvika	S	 Kalkbarskog	(kalkgranskog)	 A	 Nei	 Ingen	endringer	

BN00028215	 Huldrehaugen	 Kalkbarskog	(kalkgranskog)	 A	 Ja	 Avgrensning	

BN00028223	 Rundhaugen	 Kalkbarskog	(kalkgranskog)	 B	 Nei	 Ingen	endringer	

BN00028224	 Dølerudbekken	 Kalkbarskog	(kalkgranskog)	 B	 Nei	 Ingen	endringer	

BN00028235	 Ås	mellom	Eng-
er	og	Igulstad	 Kalkbarskog	(kalkgranskog)	 A	 Nei	 Ingen	endringer	

BN00028238	 Enger	NV	 Kalkbarskog	(kalkgranskog)	 B	 Nei	 Ingen	endringer	

BN00028254	 Velohøgda	NV	 Kalkbarskog	(kalkgranskog)	 B	 Ja	 Avgrensning	

BN00028258	 Rustad	Ø	 Kalkbarskog	(kalkgranskog)	 A	 Nei	 Ingen	endringer	

	

3.4 Nordre Land kommune 

I	Nordre	Land	har	22	lokaliteter	fått	ny	beskrivelse.	Det	er	foretatt	4	sammenslåinger	av	lokaliteter	i	
datasettet:	1)	BN00028278	(Åvella	ved	Veslefossen)	og	BN00028301	(Høgfossen	i	Åvella)	har	blitt	
slått	sammen	til	Åvella,	2)	BN00028324	(Styggsvartvasshaugen),	BN00028327	(Tverrvasspiggen,	
nord	for),	BN00028297	(Vesle	Skjellingshovde),	BN00028321	(Styggsvartvatnet,	vest	for)	i	Nordre	
Land	kommune,	samt	BN000229033	(Vesle	Skjellingshovde)	i	Søndre	Land	kommune	og	
BN00017400	(Skjellingshovda)	i	Sør-Aurdal	kommune	har	blitt	slått	sammen	til	Skjellingshovde	
naturreservat,	3)	BN00028285	(Dokka	naturreservat)	og		BN00065459	(Dokka	øst)	er	slått	sammen	
til	Dokka	naturreservat	og	4)	BN00028306	(Etna),	BN00028335	(Etna	ved	Røste),	BN00028338	(Etna	
ved	Mortenstuen)	og	BN00028339	(Etna	ved	Barlund)	har	blitt	slått	sammen	til	Etna,	Øiom-Dokka.		

Tabell	4.	Skoglokaliteter	i	Nordre	Land	kommune	som	har	fått	ny	beskrivelse	og	verdivurdering.	

Naturbase	
ID	 Navn	 Viktigste	naturtype	(utforming)	 Ver-

di	
Felt	

2015/16	
Endring	(unntatt	
ny	beskrivelse)	

BN00028278	 Åvella	 Skogsbekkekløft	(lavlands-
granbekkekløft	på	Østlandet)	

A	 Ja	 Avgrensning/sam-
menslåing,	navn	

BN00028279	 Budeiberget	 Gammel	granskog	(gammel	
høyereliggende	granskog)	

A	 Ja	 Avgrensning	

BN00028281	 Høgda	 Gammel	granskog	(gammel	
høyereliggende	granskog)	

A	 Ja	 Avgrensning,	
navn	

BN00028313	 Hovde,	vest	
Gammel	granskog	(gammel	
høyereliggende	granskog)	 A	 Ja	 Avgrensning	

BN00028314	 Hovde,	øst	
Gammel	granskog	(gammel	
høyereliggende	granskog)	 A	 Ja	 Avgrensning	
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Naturbase	
ID	 Navn	 Viktigste	naturtype	(utforming)	 Ver-

di	
Felt	

2015/16	
Endring	(unntatt	
ny	beskrivelse)	

BN00028320	 Djupskardet	 Gammel	granskog	(gammel	
høyereliggende	granskog)	

A	 Ja	 Avgrensning	

BN00028315	 Dalshøgda	
Gammel	granskog	(gammel	
høyereliggende	granskog)	 A	 Ja	 Avgrensning	

BN00028273	 Bjørnhaugen	
Gammel	granskog	(gammel	
høyereliggende	granskog)	 A	 Ja	 Avgrensning	

BN00028269	 Lulimyrene	
Gammel	furuskog	(gammel	
høyereliggende	furuskog)	 B	 Ja	 Avgrensning	

BN00028309	 Kinnsdokka	 Gammel	granskog	(gammel	
høyereliggende	granskog)	 A	 Ja	 Avgrensning	

BN00028275	 Fjellolia	 Gammel	granskog	(gammel	
høyereliggende	granskog)	

A	 Ja	 Avgrensning,	
navn	

BN00028274	 Svartvatnet	N	 Gammel	granskog	(gammel	
høyereliggende	granskog)	

A	 Ja	 Avgrensning,	
navn	

BN00028312	 Knotten	 Gammel	granskog	(gammel	
høyereliggende	granskog)	

A	 Ja	 Avgrensning	

BN00028276	 Ringsrudåsen	
Gammel	granskog	(gammel	
høyereliggende	granskog)	 A	 Ja	 Avgrensning	

BN00028277	 Kråkhugukampen	
Gammel	granskog	(gammel	
høyereliggende	granskog)	 A	 Ja	 Avgrensning	

BN00028311	 Haugsetra	vest	
Gammel	granskog	(gammel	
høyereliggende	granskog)	 A	 Ja	 Avgrensning	

BN00028324	 Skjellingshovde	
naturreservat	

Gammel	granskog	(gammel	
høyereliggende	granskog)	 A	 Ja	 Avgrensning/sam-

menslåing,	navn	

BN00028285	 Dokka	natur-
reservat	

Kalkbarskog	(sesongfuktig	
kalkfuruskog)	

A	 Ja	 Avgrensning/sam-
menslåing	

BN00065590	 Hanastaddalen	 Skogsbekkekløft	(lavlands-
granbekkekløft	på	Østlandet)	

A	 Nei	 Ingen	endring	

BN00065647	 Leppa,	nedre	del	 Skogsbekkekløft	(lavlands-
granbekkekløft	på	Østlandet)	

A	 Nei	 Navn	

BN00028340	 Etna,	Leppa-Øiom	
Elveslette	(elveslette	i	roligfly-
tende	meandrerende	elv)	 A	 Ja	

Avgrensning,	
navn	

BN00028306	 Etna,	Øiom-Dokka	
Elveslette	(elveslette	i	roligfly-
tende	meandrerende	elv)	 B	 Ja	

Avgrensning/sam-
menslåing,	navn	

3.2 Nye naturtypelokaliteter 
I	tillegg	til	lokalitetene	som	har	fått	ny	beskrivelse	og	i	de	fleste	tilfeller	ny	avgrensning,	er	det	også	
beskrevet	i	alt	19	nye	lokaliteter	på	Hadeland	gjennom	prosjektet.	Dette	gjelder	4	lokaliteter	pga.	
splitting	av	gamle	lokaliteter	(1	i	Gran	og	3	i	Lunner	kommune),	og	15	nye	lokaliteter	basert	på	
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registreringer	etter	førstegenerasjons	naturtypekartlegging	i	kommunene	(1	i	Gran,	9	i	Lunner	og	5	i	
Jevnaker	kommune).	

Tabell	5.	Nye	skoglokaliteter	på	Hadeland	som	er	gitt	beskrivelse	og	verdivurdering	i	prosjektet.	Beskrivelse	og	verdivur-
dering	er	basert	på	feltarbeid	i	perioden	2013-2016,	tilknyttet	ulike	prosjekter	(bla.	kartlegging	av	huldrestry)	eller	private	
turer.		

Kommune	 Lokalitetsnavn	 Naturtype	 Utforming	 Verdi	

Gran	 Nedre	Heier	NV	 Kalkbarskog	 Kalkgranskog	 B	

Gran	 Kambuhøgda	 Gammel	granskog	 Gammel	høyereliggende	granskog	 A	

Lunner	 Orentjernet	S-Heier	 Kalkbarskog	 Kalkgranskog	 B	

Lunner	 Råstadtoppen	NV	II	 Kalkbarskog	 Kalkgranskog	 B	

Lunner	 Kroktjernsberget	 Gammel	granskog	 Gammel	høyereliggende	granskog	 A	

Lunner	 Paradiskollen	 Gammel	granskog	 Gammel	høyereliggende	granskog	 B	

Lunner	 Smelbakktjern	 Gammel	granskog	 Gammel	høyereliggende	granskog	 B	

Lunner	 Fjellsjøhøgda	nord	 Gammel	granskog	 Gammel	høyereliggende	granskog	 A	

Lunner	 Langpipern,	øst	for	 Gammel	granskog	 Gammel	høyereliggende	granskog	 A	

Lunner	 Vestre	Piperberget	 Gammel	granskog	 Gammel	høyereliggende	granskog	 B	

Lunner	 Langevatnet	øst	 Gammel	granskog	 Gammel	høyereliggende	granskog	 B	

Lunner	 Langvassputten	 Gammel	granskog	 Gammel	høyereliggende	granskog	 A	

Lunner	 Glåmtjernhaugen	 Gammel	granskog	 Gammel	høyereliggende	granskog	 B	

Lunner	 Larshus	Ø	 Gammel	granskog	 Gammel	høyereliggende	granskog	 B	

Jevnaker	 Finnerudputten	Ø	 Kalkbarskog	 Kalkgranskog	 A	

Jevnaker	 Greftegreff	N-Enger	 Kalkbarskog	 Kalkgranskog	 B	

Jevnaker	 Velotjernet	S	 Kalkbarskog	 Kalkgranskog	 B	

Jevnaker	 Kårstad	N	 Kalkbarskog	 Kalkgranskog	 B	

Jevnaker	 Huldrehaugen	SØ	 Kalkbarskog	 Kalkgranskog	 B	

3.4 Oppsummering 
Lokalitetene	dekker	9	naturtyper	innenfor	3	hovednaturtyper	(kulturlandskap	og	ferskvann	i	tillegg	
til	skog),	og	til	sammen	14	forskjellige	utforminger	(se	tabell	6).	Til	sammen	er	102	lokaliteter	be-
skrevet	gjennom	prosjektet,	og	det	er	snakk	om	et	stort	antall	svært	viktige	(58)	og	viktige	(41)	
lokaliteter.		Flest	lokaliteter	med	gammel	høyereliggende	granskog	(40)	og	kalkgranskog	(36)	er	
kartlagt/beskrevet.		

Tabell	6		Oversikt	over	registreringer	fordelt	på	naturtype	og	verdi.	

Naturtype	 Utforming	 A	 B	 C	

Kulturlandskap	 	 	 	 	

Rik	hagemark	 Rik	hagemark	med	edellauvtrær	 2	 	 	
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4 DISKUSJON 

I	utlysningen	av	kvalitetssikring	og	rekartlegging	av	skoglokaliteter	i	Oppland	i	2015	ble	det	presisert	
at	kartleggingen	skulle	foretas	etter	DN-håndbok	13,	og	at	de	nye	fakttarkene	for	naturtyper	ikke	
skulle	benyttes.	Dette	innbar	at	den	nyeste	oppdaterte	kunnskapen	om	naturtyper	og	delnaturtyper	
i	skog	ikke	kunne	benyttes	for	å	verdisette	lokalitetene.	Dette	er	en	klar	svakhet	i	vår	leveranse	til	
fylkesmannen.		

For	å	få	et	enhetlig	materiale	som	kan	legges	inn	i	Naturbase	uten	konverteringer,	er	den	siste	
kodelista	fra	Miljødirektoratet	(juli	2015)	benyttet	som	grunnlag	for	valg	av	naturtype	og	utforming,	
samtidig	som	DN-håndbok	13	(sist	oppdatert	2008)	måtte	benyttes	som	verdisettingsgrunnlag.	
Flere	av	naturtypene	og	utformingene	i	kodelista	fra	juli	2015	finnes	ikke	i	DN-håndbok	13,	og	
verdisettingskriterier	for	nærstående	typer	er	da	benyttet	for	å	verdisette	lokaliteter	(for	eksempel	
er	kriteriene	for	gråorheggeskog	benyttet	for	å	verdisette	flompåvirket	oreskog,	og	kriteriene	for	
kalkskog	og	gammelskog	(generelt)	brukt	for	å	verdisette	henholdsvis	kalkgranskog	og	gammel	
granskog).		

	
Figur	3		Huldrestry	(EN)	ble	funnet	i	flere	av	lokalitetene	med	gammel	høyereliggende	granskog	i	Gran,	Lunner	og	Nordre	
Land.	Foto:	Rein	Midteng.		

Resultatet	er	at	verdisetting	blir	langt	mindre	etterprøvbar	enn	om	vi	hadde	kunnet	benytte	de	mer	
presise	og	objektive	verdisettingskriteriene	i	de	nye	faktaarkene	fra	desember	2014.	Trolig	vil	det	ha	
blitt	relativt	få	avvik	i	verdisetting	med	bruk	av	faktaarkene,	men	noen	faktorer	er	viktig	å	peke	på:	
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• Etter	DN-håndbok	13	fra	2007skal	alle	kalkskoger	ha	minst	verdi	viktig.	Trolig	ville	enkelte	
kalkskoger	havnet	på	lokal	verdi	med	de	nye	verdisettingskriteriene.		

• Alle	utforminger	av	rik	edellauvskog	med	dokumentert	stort	artsmangfold	skal	ha	verdi	
svært	viktig	etter	håndboka	2007,	mens	oppdatert/revidert	faktaark	for	naturtypen	diffe-
rensierer	og	konkretiserer	dette	kravet.	En	vurdering	av	den	ene	lokaliteten	med	rik	edel-
lauvskog	i	Gran	etter	kriteriene	i	faktaarket	ville	sannsynligvis	gitt	lavere	verdi.		

Reinventeringen	resulterte	i	at	i	alt	8	lokaliteter	foreslås	fjernet	fra	Naturbase.	Det	er	ulike	begrun-
nelser	for	dette,	se	nedenfor.	I	tillegg	ble	store	deler	av	7	lokaliteter	tatt	ut	pga.	hogst	eller	inngrep.	

Foreslått	fjernet	etter	ny	vurdering	av	naturtypekvaliteter:	Haugen,	Myrvoll	og	Ognilla	i	Gran	

Foreslått	fjernet	pga.	hogst:	Mo,	Runnen	og	Kjekstad	i	Gran	og	Råstad	i	Gran	og	Lunner	

Foreslått	fjernet	pga.	omdisponering	(beite):	Heieråsen	(Velotoppen)	i	Jevnaker	

Vesentlig	deler	tatt	ut	pga.	hogst:	Kaperalen,	Kåvåvika,	Skreitangen	nord	og	Nordre	Hvinden	i	Gran,	
Liuberget,	Glåmtjern	NØ	og	Åssjøbrenna	i	Lunner	

For	øvrig	er	det	gjort	mindre	innskrenkninger	i	flere	lokaliteter	pga.	mindre	hogster	og	inngrep	
knyttet	til	Rv.4-utbyggingen.		
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6 VEDLEGG – LOKALITETSBESKRIVELSER 

På	de	etterfølgende	sidene	kommer	lokalitetsbeskrivelser	for	de	omtalte	lokalitetene.	



ÅvellaBN00028278

F09
F0903Utforming

Naturtype

AVerdi

Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Kistefos Skogtjenester as v/Geir Høitomt 04.10.2015 i forbindelse med rekartlegging
av naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland.  Oppdatert beskrivelse og ny
avgrensing erstatter to tidligere naturtypefigurer i området BN00028278 (Åvella ved Veslefossen) og
BN00028301 (Høgfossen i Åvella). Den nye naturtypefiguren gis navnet Åvella. Avgrensing er foretatt med GPS
og ortofoto, og nøyaktigheten vurderes til 30 - 40 meter.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten omfatter Åvellas  markerte elvekløft fra Høgfossen og ned mot Kværndalskroken (ca.  1,5 km lang
elvestrekning). Åvella faller ned i kløfta i vest i et lodrett fall på rundt 55 meter (Høgfossen) og fortsetter i østlig
retning via Veslefossen (ca. 20 meters fall), før den dreier i nordlig retning ned mot Kværndalen. Kløfta er et
markert nedskåret  gjel i øvre del (strekningen fra Høgfossen til Veslefossen), men får gradvis ett mindre
dramatisk preg ned mot Kværndalen. Åvellavassdraget er kraftig regulert og er nær tørrlagt i store deler av
året. Den tidligere kartlagte fossesprøytsona ved Høgfossen har kun vannføring i svært korte flomperioder
(fortrinnsvis i vårløsningen). Arealene nærmest elva har til dels høy luftfuktighet på grunn av beliggenheten i
den trange elvekløfta (til tross for sterkt redusert vannføring). Lokaliteten er avgrenset mot mer triviell  og i
hovedsak sterkt påvirket skog  på toppen av dalsidene. Berggrunnen i området består av næringsfattige
bergarter.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten er ei lavlands-granbekkekløft på Østlandet (F0903).Bratte dalsider karakteriserer hele
naturtypefiguren og høgdeforskjellen i fra topp til bunn i kløfta når opp mot  70 meter i vestre del (nær
Høgfossen). Høgfossen faller her ned i et gjel med tilnærmet loddrette sider. Skogdekningen øker imidlertid
nedover langs elva, og her dominerer granskog over lange strekninger. Berg og ustabil rasmark inngår
imidlertid spredt langs hele den avgrensede strekningen. Noen små bekker faller inn i kløfta i mer eller mindre
markerte sidedaler. Halvgammel til noe eldre granskog dominerer skogbildet, og furu inngår kun oppe på
kantene ut mot selve hovedgjelet ved Høgfossen. Nede i dalbunnen er det innslag av gråor i flatere partier,
mens bjørk opptrer nokså hyppig i de noe yngre gransuksesjonene. Osp, rogn og selje forekommer i form av
spredte enkelttrær. Det er stor variasjon i vegetasjonstyper, men blåbærgranskog  (A4) dominerer i de slakeste
lisidene. I tilknytning til små bekkedaler og vekselfuktige sig inngår noe høgstaudegranskog (C2) med forekomst
av arter som tyrihjelm, turt og hvitbladtistel.  I grunnlendte og ustabile partier er det innslag av lågurtskog (B1)
hvor bl.a. blåveis, liljekonvall og snerprørkvein ble notert. Oppe på den grunnlendte brinken ved Høgfossen er
det forkomst av knausskog (A6) med et varierende og usammenhengende feltsjikt.  Manglende vannføring i
Åvella har resultert i at potensialet for et interessant fosserøykmiljø er gått tapt.

Artsmangfold
Lokaliteten har et variert og nokså rikt artsmangfold. Karplantemangfoldet er dårlig dokumentert, men
omfatter nokså krevende arter som blåveis, kantkonvall, tysbast, huldregras Cinna latifolia (NT) og storrapp.
Fungaen er heller ikke godt undersøkt men bl.a. furufåresopp Albatrellus subrubescens (NT), duftbrunpigg
Hydnellum suaveolens, blåfotstorpigg Sarcodon glaucopus og isabellavokssopp Hygrophorus subviscifer (VU) er
påvist. Det er ytterligere potensiale for sjeldne og rødlistede markboende sopp. Noen mindre arealer i
lokaliteten har en del dødved, og i slike miljøer er det gjort funn av arter som rynkeskinn Phlebia centrifuga
(NT), rosenkjuke Formitopsis rosea (NT), svartsonekjuke Phellinus nigrolimitatus (NT), granrustkjuke Phellinus
ferrugineofuscus, klengekjuke Skeletocutis brevispora (VU) og vasskjuke Climacocystis borealis. Det fuktige



klimaet i kløfta gir gunstige forhold for både epifyttiske og epilittiske lav. Huldrestry Usnea longissima (EN) ble i
2015 påvist på 8 trær, hvorav svært rikelig på ett tre ("mortre"). Ellers forekommer arter som trådragg
Ramalina thrausta (VU), sprikeskjegg Bryoria nadvornikiana (NT), gubbeskjegg Alectoria sarmentosa (NT),
taiganål Chaenotheca laevigata (VU), randkvistlav Hypogymnia vittata, lungenever Lobaria pulmonaria og
skrubbenever Lobaria scrobiculata. Nevnes må også funn av filtkjuke Onnia tomentosa (VU) i tørr furuskog på
brinken ved Høgfossen, samt funn av pusledraugmose, råteflik og rødmuslingmose i kløfta. Lokaliteten er også
hekkeplass for fjellvåk, vintererle og fossekall (sidebekk). Totalt er 15 rødlistearter påvist på lokaliteten (1 EN, 5
VU og 9 NT).

Bruk, tilstand og påvirkning
All skogen i lokaliteten er historisk sett sterkt påvirket av hogst. Siden lokaliteten ligger nær Åvella, er det
nærliggende å tro at arealet ble drevet hardt i tiden med tømmerfløting (til tross for vanskelige
fløtningsforhold).  I randsonen finnes noe yngre skog i hkl. II og III, som er tatt med av arronderingsmessige
hensyn. Ei kraftlinje og ei  rørgate (Åvella kraftverk) berører lokaliteten.
Fremmede arter
Spredt forekomst av rødhyll i tilgrensende ungskogspartier (trolig også innenfor naturtypefiguren).

Del av helhetlig landskap
Lokaliteten ligger i et distrikt med flere verdifulle bekkekløfter, samt kjente vokseplasser for huldrestry (EN).
Samlet sett representerer disse kløftene (og  huldrestrylokalitetene) en viktig del av kjerneområdet for flere
truete arter i Vest-Oppland (huldresrtry, trådragg m.fl.).

Verdivurdering
Lokaliteten er ei middels stor lavlands-granbekkekløft på Østlandet (F0903). Skogbildet er overveiende eldre
skog, stedvis med noe innslag av dødved. Det er nokså varierte vegetasjonstyper fra triviell blåbærskog, via
høgstaudeskog (C1) til tørr lågurtskog (B1) med innslag av furu. Lokaliteten har et variert artsmangfold med
funn av 15 rødlistearter, herav 1 EN og 5 VU. Naturtypeverdien settes derfor til svært viktig - A.

Skjøtsel og hensyn
Hele lokaliteten bevares best under fri utvikling. Alle former for hogst vil forringe naturverdiene. Etablering av
minstevannføring i Åvellavassdraget bør vurderes.



BudeibergetBN00028279

F08
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Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Kistefos Skogtjenester as v/Geir Høitomt 03.11.2015 i forbindelse med rekartlegging
av naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland.  Oppdatert beskrivelse og ny
avgrensing  erstatter tidligere naturtypefigur i området BN00028279 (Budeiberget). Den nye naturtypefiguren
beholder navnet uendret (Budeiberget). Huldrestryforekomsten er tidligere kartlagt av bl.a. Geir Gaarder
(11.10.1993). Nye funn av huldrestry i 2015 gir grunnlag for endret grense av naturtypefiguren. Avgrensing er
foretatt med GPS og ortofoto, og nøyaktigheten vurderes til 30 - 40 meter.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten omfatter toppområdet av  Budeiberget, samt den nordvendte lia ned mot Langmyrene.
Budeiberget er et markert høgdedrag som strekker seg øst-vest, og høgdeforskjellen mellom toppunktet (710
moh) og Langmyrene er ca. 100 høgdemeter. Lokaliteten ligger i et kupert skoglandskap med flere paralelle
høgdedrag med lignende naturforhold (fuktige nordvendte granskogslier). Berggrunnen i området er vekslinger
mellom kvartsitt og mer næringsrike skifrige bergarter. Lokaliteten ligger i et område med hyppig
skoddedannelse ("skoddebeltet" mellom Randsfjorden og Mjøsa).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Budeiberget er et langstrakt høgdedrag dominert av eldre granskog (F0801) .  I den nordvendte lia ned mot
Langmyrene vokser nokså oppkvistet og virkesrik granskog, mens toppområdet er preget av  glissen og kvistrik
gran i et mer flersjiktet skogbilde. I toppområdet er det hyppig innslag av gran med tett kvistsetting ned mot
bakken. Skogen er i optimal-aldersfase, der den eldste skogen finnes oppe på høgdedraget. Det er kun spredt
innslag av furu, og denne er konsentret i grunnlendte partier i toppområdet. Noe bjørk forekommer i form av
spredte enkelttrær. Dominerende vegetasjonstype er blåbærgranskog (A4), men det er innslag av
småbregneskog (A5) (særlig i lia ned mot Langmyrene).

Artsmangfold
Lokaliteten har et  artsmangfold som er karakteristisk for eldre blåbærgranskog. Karplantemangfoldet er
relativt beskjedent, og omfatter nokså trivielle arter som linnea, nikkevintergrønn, gullris, skogstjerne og
gauksyre. I litt rikere partier inngår også olavstake, skogfiol og hengeving.   Deler av lokaliteten har noe
dødved, fortrinnsvis i form av lite-middels nedbrutte granlæger. I slike miljøer er det gjort funn av arter som
rynkeskinn Phlebia centrifuga (NT),  rosenkjuke Formitopsis rosea (NT), granstokkjuke Phellinus chrysoloma,
granrustkjuke Phellinus ferrugineofuscus og vasskjuke Climacocystis borealis. kort trollskjegg Bryoria bicolor
(NT) vokste sparsomt  på en liten nordvendt bergevegg. Det fuktige skogmiljøet (nordvendt skogkledd li, myr i
dalbunnen og ofte skoddedannelse) gir gunstige forhold for epifyttiske lav. Huldrestry Usnea longissima (EN)
ble i 2015 påvist på 310 trær, hvorav svært rikelig på flere trær ("mortrær"). Ellers forekommer sprikeskjegg
Bryoria nadvornikiana (NT), gubbeskjegg Alectoria sarmentosa (NT), granseterlav Hypogymnia bitteri (NT) og
randkvistlav Hypogymnia vittata mer sparsomt.  Lokaliteten er også et viktig leveområde for storfugl, og flere
gamle furutrær i toppområdet er sterkt beitet (beitefuru). Totalt er 7 rødlistearter påvist på lokaliteten (1 EN
og 6 NT).

Bruk, tilstand og påvirkning
All skogen i lokaliteten er historisk sett  påvirket av hogst. I toppområdet er det spredt med gamle stubber som
viser at plukkhogst har vært driftsformen her. I lia ned mot Langmyrene er skogen mer ensaldret, og bærer
preg av mer omfattende hogstinngrep. En nylig gjennomført flatehogst grenser helt inn til



huldrestryforekomsten i øst. En traktorveg er anlagt i lia mot Langmyrene.
Fremmede arter
Ingen funn av fremmede arter er gjort på lokaliteten.

Del av helhetlig landskap
Budeiberget ligger i et åsområde med flere kjente vokseplasser for huldrestry (EN).  Skoglandskap er preget av
flere paralelle høgdedrag med lignende naturforhold (fuktige nordvendte granskogslier). Samlet sett
representerer disse huldrestrylokalitetene en viktig del av kjerneområdet for arten i Vest-Oppland.

Verdivurdering
Lokaliteten er en nokså stor (˃100 dekar) gammel granskog (F0801). Skogbildet er overveiende eldre skog,
stedvis med noe innslag av dødved. Blåbærgranskog (A4) er dominerende vegetasjonstype. Det er gjort funn av
6 rødlistearter (1 EN og 5 NT). Budeiberget er en av de rikeste kjente forekomstene av huldrestry (EN) i
Oppland, og utgjør en viktig del av kjerneområdet for denne arten i Vest-Oppland. Naturtypeverdien settes
derfor til svært viktig - A.

Skjøtsel og hensyn
Hele lokaliteten bevares i utgangspunktet best under fri utvikling. Alle former for hogst kan forringe
naturverdiene. Dette hensynet omfatter også lia ned mot Langmyrene. I denne lia er det kun spredte funn av
huldrestry (øvre del), men skogen bidrar til stabile forhold i kjerneområdet for huldrestry (øvre del av lia og
toppområdet). Tilsvarende må det bevares ei buffersone sør for dette kjerneområdet.



HøgdaBN00028281
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Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Kistefos Skogtjenester as v/Geir Høitomt 08.11.2015 i forbindelse med rekartlegging
av naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland.  Oppdatert beskrivelse og ny
avgrensing  erstatter tidligere naturtypefigur i området BN00028281 (Høgda, sørvest for Gulset). Navnet på
naturtypefiguren endres til Høgda. Huldrestryforekomsten er tidligere kartlagt av bl.a. Geir Gaarder
(22.10.1993). Nye funn av huldrestry i 2015 gir grunnlag for endret grense av naturtypefiguren. Avgrensing er
foretatt med GPS og ortofoto, og nøyaktigheten vurderes til 30 - 40 meter.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten omfatter toppområdet av  Høgda, samt den nordvendte lia ned mot Svartbekken. Høgda er et
markert høgdedrag som strekker seg øst-vest, og høgdeforskjellen mellom toppunktet (ca. 680 moh) og
Svartbekken er ca. 50 høgdemeter. Lokaliteten ligger i et kupert skoglandskap med flere paralelle høgdedrag
med lignende naturforhold (fuktige nordvendte granskogslier). Berggrunnen i området er vekslinger mellom
kvartsitt og mer næringsrike skifrige bergarter. Lokaliteten ligger i et område med hyppig skoddedannelse
("skoddebeltet" mellom Randsfjorden og Mjøsa).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Høgda er et langstrakt høgdedrag dominert av eldre granskog (F0801) . Lokaliteten består av  nokså oppkvistet
og virkesrik granskog, men toppområdet er preget av  glissen og kvistrik gran i et mer flersjiktet skogbilde
(aldersfase). I toppområdet er det hyppig innslag av gran med tett kvistsetting ned mot bakken. Det er innslag
av furu i grunnlendte partier i toppområdet. Noe bjørk forekommer i form av spredte enkelttrær.
Dominerende vegetasjonstype er blåbærgranskog (A4), men det er et nokså stort innslag av småbregneskog
(A5) og også storbregneskog (C1) (særlig i lia ned mot Svartbekken). Det er spredt forekomst av dødved, bl.a.
med noen sterkt nedbrutte læger i toppområdet.

Artsmangfold
Lokaliteten har et  artsmangfold som er karakteristisk for eldre blåbærgranskog, men innslag av rikere partier
bidrar til noe variasjon. Karplantemangfoldet er relativt beskjedent, og omfatter nokså trivielle arter som
linnea, nikkevintergrønn, gullris, skogstjerne og gauksyre. I litt rikere partier (gjerne vekselfuktige) inngår
imidlertid også bl.a. firblad, olavstake, skogfiol og skogburkne.   Deler av lokaliteten har noe dødved,
fortrinnsvis i form av lite-middels nedbrutte granlæger (men noen sterkt nedbrutte granlæger ble sett i
toppområdet). I slike miljøer er det gjort funn av arter som rynkeskinn Phlebia centrifuga (NT), rosenkjuke
Formitopsis rosea (NT), svartsonekjuke Phellinus nigrolimitatus (NT), granrustkjuke Phellinus ferrugineofuscus,
granstokkjuke Phellinus chrysoloma og vasskjuke Climacocystis borealis.  Det fuktige skogmiljøet (nordvendt
skogkledd li, myr i dalbunnen og ofte skoddedannelse) gir gunstige forhold for epifyttiske lav. Huldrestry Usnea
longissima (EN) ble i 2015 påvist på 126 trær, hvorav svært rikelig på flere trær ("mortrær"). Ellers forekommer
bl.a.sprikeskjegg Bryoria nadvornikiana (NT), gubbeskjegg Alectoria sarmentosa (NT) (tildels rikelig),
granseterlav Hypogymnia bitteri (NT), randkvistlav Hypogymnia vittata og lungenever Lobaria pulmonaria .
Lokaliteten er også et viktig leveområde for storfugl, og flere gamle furutrær i toppområdet er sterkt beitet
(beitefuru). Totalt er 7 rødlistearter påvist på lokaliteten (1 EN  og 6 NT). Potensialet for flere rødlistefunn er
stort (bl.a. knappenålslav).

Bruk, tilstand og påvirkning
All skogen i lokaliteten er historisk sett  påvirket av hogst. I toppområdet er det spredt med gamle stubber som



viser at plukkhogst har vært driftsformen her. Forøvrig er skogen mer ensaldret, og bærer preg av noe mer
omfattende hogstinngrep. En nylig gjennomført småflatehogst grenser helt inn til huldrestryforekomsten i nord
(lia ned mot Svartbekken). En traktorveg er anlagt i lia mot Svarten.
Fremmede arter
Ingen funn av fremmede arter er gjort på lokaliteten.

Del av helhetlig landskap
Høgda ligger i et åsområde med flere kjente vokseplasser for huldrestry (EN).  Skoglandskap er preget av flere
paralelle høgdedrag med lignende naturforhold (fuktige nordvendte granskogslier). Samlet sett representerer
disse huldrestrylokalitetene en viktig del av kjerneområdet for arten i Vest-Oppland.

Verdivurdering
Lokaliteten er en nokså stor (˃100 dekar) gammel granskog (F0801). Skogbildet er overveiende eldre skog,
stedvis med noe innslag av dødved. Blåbærgranskog (A4), småbregneskog (A5) og storbregneskog (C1) er
dominerende vegetasjonstyper. Det er gjort funn av 7 rødlistearter (1 EN og 6 NT). Potensialet for flere
rødlistefunn er klart tilstede. Høgda er en av de rikeste kjente forekomstene av huldrestry (EN) i Oppland, og
utgjør en viktig del av kjerneområdet for denne arten i Vest-Oppland. Naturtypeverdien settes derfor til svært
viktig - A.

Skjøtsel og hensyn
Hele lokaliteten bevares i utgangspunktet best under fri utvikling. Alle former for hogst kan forringe
naturverdiene. Dette hensynet omfatter også lia ned mot Svartbekken. I denne lia er det kun spredte funn av
huldrestry (øvre del), men skogen bidrar til stabile forhold i kjerneområdet for huldrestry (øvre del av lia og
toppområdet). Tilsvarende må det bevares ei buffersone sør for dette kjerneområdet. Eventuelle
skjøtselsinngrep i form av tilpasset hogst ("huldrestryhogst") må utføres med god faglig forankring og kun av
kvalifisert personell.



Hovde, vestBN00028313
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Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Kistefos Skogtjenester as v/Geir Høitomt15.11.2015 i forbindelse med rekartlegging
av naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland.  Oppdatert beskrivelse og ny
avgrensing  erstatter tidligere naturtypefigur i området BN00028313 (Hovde, vest). Navnet på naturtypefiguren
beholdes uendret. Huldrestryforekomsten er tidligere kartlagt av bl.a. Geir Gaarder (18.10.1993). Nye funn av
huldrestry i 2015 gir grunnlag for endret grense av naturtypefiguren. Avgrensing er foretatt med GPS og
ortofoto, og nøyaktigheten vurderes til 30 - 40 meter.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten omfatter vestre del av toppområdet på  Hovde, samt øvre del av den nordvendte lia ned mot
Rogndalen. Hovde er et markert høgdedrag som strekker seg øst-vest, og høgdeforskjellen mellom toppunktet
(ca. 720 moh) og Rogndalen er ca. 100 høgdemeter. Lokaliteten ligger i et kupert skoglandskap med flere
paralelle høgdedrag med lignende naturforhold (fuktige nordvendte granskogslier). Berggrunnen i området er
vekslinger mellom kvartsitt og mer næringsrike skifrige bergarter. Lokaliteten ligger i et område med hyppig
skoddedannelse ("skoddebeltet" mellom Randsfjorden og Mjøsa).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Hovde er et langstrakt høgdedrag dominert av eldre granskog (F0801). Lokaliteten består delvis av  nokså
oppkvistet og virkesrik granskog, men toppområdet er preget av  glissen og kvistrik gran i et mer flersjiktet
skogbilde (aldersfase). I toppområdet er det hyppig innslag av gran med tett kvistsetting ned mot bakken. Det
er innslag av furu i grunnlendte partier i toppområdet. Noe bjørk forekommer i form av spredte enkelttrær.
Dominerende vegetasjonstype er blåbærgranskog (A4), men det er litt innslag av småbregneskog (A5) og også
noe storbregneskog (C1) (særlig i lia ned mot Rogndalen). Det er spredt forekomst av dødved, med funn av
noen signalarter.

Artsmangfold
Lokaliteten har et  artsmangfold som er karakteristisk for eldre blåbærgranskog, men innslag av rikere partier
bidrar til noe variasjon. Karplantemangfoldet er relativt beskjedent, og omfatter nokså trivielle arter som
linnea, nikkevintergrønn, gullris, skogstjerne og gauksyre. I litt rikere partier (gjerne vekselfuktige) inngår
imidlertid også bl.a.  skogfiol og skogburkne.   Deler av lokaliteten har noe dødved, fortrinnsvis i form av
lite-middels nedbrutte granlæger. I slike miljøer er det gjort funn av arter somrynkeskinn Phlebia centrifuga
(NT), granrustkjuke Phellinus ferrugineofuscus og granstokkjuke Phellinus chrysoloma.  Det fuktige skogmiljøet
(nordvendt skogkledd li, myr  og ofte skoddedannelse) gir gunstige forhold for epifyttiske lav. Huldresrtry
Usnea longissima (EN) ble i 2015 påvist på 67 trær, hvorav svært rikelig på noen trær ("mortrær"). Ellers
forekommer bl.a. sprikeskjegg Bryoria nadvornikiana (NT), gubbeskjegg Alectoria sarmentosa (NT), randkvistlav
Hypogymnia vittata, lungenever Lobaria pulmonaria og skrubbenever Lobaria scrobiculata.  Lokaliteten er også
et viktig leveområde for storfugl, og noen gamle furutrær i toppområdet er sterkt beitet (beitefuru). Totalt er 4
rødlistearter påvist på lokaliteten (1 EN  og 3 NT). Potensialet for flere rødlistefunn er stort (bl.a.
knappenålslav).

Bruk, tilstand og påvirkning
All skogen i lokaliteten er historisk sett  påvirket av hogst. I toppområdet er det spredt med gamle stubber som
viser at plukkhogst har vært driftsformen her. I liene  er skogen mer ensaldret, og bærer preg av mer
omfattende hogstinngrep. Det er nylig gjennomført flatehogster som grenser helt inn til



huldrestryforekomsten. Funn av huldrestry i flatekanter tyder på at arten er direkte berørt av disse hogstene.
Fremmede arter
Ingen funn av fremmede arter er gjort på lokaliteten.

Del av helhetlig landskap
Hovde ligger i et åsområde med flere kjente vokseplasser for huldrestry (EN).  Skoglandskap er preget av flere
paralelle høgdedrag med lignende naturforhold (fuktige nordvendte granskogslier). Samlet sett representerer
disse huldrestrylokalitetene en viktig del av kjerneområdet for arten i Vest-Oppland.

Verdivurdering
Lokaliteten er en middels stor (˂100 dekar) gammel granskog (F0801). Skogbildet er overveiende eldre skog,
stedvis med litt innslag av dødved. Blåbærgranskog (A4), småbregneskog (A5) og storbregneskog (C1) er
dominerende vegetasjonstyper. Lokaliteten er negativt påvirket av nyere flatehogster. Det er gjort funn av 4
rødlistearter (1 EN og 3 NT). Potensialet for flere rødlistefunn er klart tilstede. Hovde vest er en av de rikere
kjente forekomstene av huldrestry (EN) i Oppland, og utgjør en viktig del av kjerneområdet for denne arten i
Vest-Oppland. I henhold til håndbok 13 settes naturtypeverdien til svært viktig - A  (funn av art i kategorien
EN).

Skjøtsel og hensyn
Hele lokaliteten bevares i utgangspunktet best under fri utvikling. Alle former for hogst kan forringe
naturverdiene. Dette hensynet omfatter ogsår randsonene mot selve huldrestryforekomsten (som er inkludert
i naturtypefiguren). Forekomsten er negativt påvirket av ferske hogstinngrep og dette forsterker behovet for
hensyn i resterende buffersone.



Hovde, østBN00028314
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Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Kistefos Skogtjenester as v/Geir Høitomt 15.11.2015 i forbindelse med rekartlegging
av naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland.  Oppdatert beskrivelse og ny
avgrensing  erstatter tidligere naturtypefigur i området BN00028314 (Hovde, øst). Navnet på naturtypefiguren
beholdes uendret. Huldrestryforekomsten er tidligere kartlagt av bl.a. Geir Gaarder (18.10.1993). Nye funn av
huldrestry i 2015 gir grunnlag for endret grense av naturtypefiguren. Avgrensing er foretatt med GPS og
ortofoto, og nøyaktigheten vurderes til 30 - 40 meter.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten omfatter østre del av toppområdet på  Hovde, samt øvre del av den nordvendte lia ned mot
Rogndalen. Hovde er et markert høgdedrag som strekker seg øst-vest, og høgdeforskjellen mellom toppunktet
(ca. 720 moh) og Rogndalen er ca. 100 høgdemeter. Lokaliteten ligger i et kupert skoglandskap med flere
paralelle høgdedrag med lignende naturforhold (fuktige nordvendte granskogslier). Berggrunnen i området er
vekslinger mellom kvartsitt og mer næringsrike skifrige bergarter. Lokaliteten ligger i et område med hyppig
skoddedannelse ("skoddebeltet" mellom Randsfjorden og Mjøsa).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Hovde er et langstrakt høgdedrag dominert av eldre granskog (F0801). Lokaliteten består delvis av  nokså ung
og virkesrik granskog, men spredt finnes  glissen og kvistrik gran i et mer flersjiktet skogbilde (aldersfase). I
toppområdet er det litt innslag av gran med tett kvistsetting ned mot bakken. Noe bjørk forekommer i form av
spredte enkelttrær. Dominerende vegetasjonstype er blåbærgranskog (A4), men det er litt innslag av
småbregneskog (A5) og også noe storbregneskog (C1) (særlig i lia ned mot Rogndalen). Det er kun meget
spredt forekomst av dødved, med funn av noen få signalarter.

Artsmangfold
Lokaliteten har et  artsmangfold som er karakteristisk for  blåbærgranskog, men innslag av rikere partier bidrar
til litt variasjon. Karplantemangfoldet er relativt beskjedent, og omfatter nokså trivielle arter som linnea,
nikkevintergrønn, gullris, skogstjerne og gauksyre. I litt rikere partier (gjerne vekselfuktige) inngår imidlertid
også bl.a. olavstake, skogfiol og hengeving.   Deler av lokaliteten har litt dødved i form av lite-middels
nedbrutte granlæger. I slike miljøer er det gjort funn av arter som fiolkjuke Trichaptum abietinum og
granrustkjuke Phellinus ferrugineofuscus.  Det fuktige skogmiljøet (nordvendt skogkledd li, myr  og ofte
skoddedannelse) gir gunstige forhold for epifyttiske lav. Huldresrtry Usnea longissima (EN) ble i 2015 påvist på
15 trær, men med sparsom forekomst. Ellers forekommer bl.a. sprikeskjegg Bryoria nadvornikiana (NT),
gubbeskjegg Alectoria sarmentosa (NT) og randkvistlav Hypogymnia vittata.  Totalt er 3 rødlistearter påvist på
lokaliteten (1 EN  og 2 NT). Potensialet for flere rødlistefunn er nokså beskjedent.

Bruk, tilstand og påvirkning
All skogen i lokaliteten er historisk sett  påvirket av hogst. I toppområdet er det spredt med gamle stubber som
viser at forsiktig plukkhogst har vært driftsformen her. I liene  er skogen mer ensaldret, og bærer preg av mer
omfattende hogstinngrep (men ikke flatehogst).
Fremmede arter
Ingen funn av fremmede arter er gjort på lokaliteten.

Del av helhetlig landskap



Hovde ligger i et åsområde med flere kjente vokseplasser for huldrestry (EN).  Skoglandskap er preget av flere
paralelle høgdedrag med lignende naturforhold (fuktige nordvendte granskogslier). Samlet sett representerer
disse huldrestrylokalitetene en viktig del av kjerneområdet for arten i Vest-Oppland.

Verdivurdering
Lokaliteten er en middels stor (˂ 100 dekar) gammel granskog (F0801). Skogbildet er overveiende  skog i
aldersfase, stedvis med litt innslag av dødved. Blåbærgranskog (A4) og småbregneskog (A5) er dominerende
vegetasjonstyper. Lokaliteten er negativt påvirket av tidligere  hogster (grenser inn til ungskogfelt). Det er gjort
funn av 3 rødlistearter (1 EN og 2 NT). Potensialet for flere rødlistefunn er svakt tilstede. Hovde øst er en av de
kjente forekomstene av huldrestry (EN) i Oppland, og utgjør en  del av kjerneområdet for denne arten i
Vest-Oppland. Huldrestry forekommer nokså sparsomt på lokaliteten (spredt på 15 trær). I henhold til håndbok
13 settes naturtypeverdien til svært viktig - A  (funn av art i kategorien EN).

Skjøtsel og hensyn
Hele lokaliteten bevares i utgangspunktet best under fri utvikling. Alle former for hogst kan forringe
naturverdiene. Dette hensynet omfatter ogsår randsonene mot selve huldrestryforekomsten (som er inkludert
i naturtypefiguren). Forekomsten er negativt påvirket av tidligere hogstinngrep og dette forsterker behovet for
hensyn i lokaliteten.



DjupskardetBN00028320
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Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Kistefos Skogtjenester as v/Geir Høitomt 29.11.2015 i forbindelse med rekartlegging
av naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland.  Oppdatert beskrivelse og ny
avgrensing  erstatter tidligere naturtypefigur i området BN00028320 (Djupskardet). Navnet på
naturtypefiguren beholdes uendret. Huldrestryforekomsten er tidligere kartlagt av bl.a. Geir Gaarder
(19.10.1993). Nye funn av huldrestry i 2015 gir grunnlag for endret grense av naturtypefiguren. Avgrensing er
foretatt med GPS og ortofoto, og nøyaktigheten vurderes til 30 - 40 meter.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten omfatter del av toppområdet vest for Djupskardet, samt øvre del av den nordvendte lia ut mot
Rogndalen. Lokaliteten er en del av et markert høgdedrag som strekker seg øst-vest, og høgdeforskjellen
mellom toppunktet (ca. 680 moh) og Rogndalen er ca. 100 høgdemeter. Lokaliteten ligger i et kupert
skoglandskap med flere paralelle høgdedrag med lignende naturforhold (fuktige nordvendte granskogslier).
Berggrunnen i området er vekslinger mellom kvartsitt og mer næringsrike skifrige bergarter. Lokaliteten ligger i
et område med hyppig skoddedannelse ("skoddebeltet" mellom Randsfjorden og Mjøsa).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
lokaliteten er del av et langstrakt høgdedrag dominert av eldre granskog (F0801) .  I den nordvendte lia ut mot
Rogndalen vokser nokså oppkvistet og virkesrik granskog, mens toppområdet er preget av  glissen og kvistrik
gran i et mer flersjiktet skogbilde. I toppområdet er det hyppig innslag av gran med tett kvistsetting ned mot
bakken. Skogen er i optimal-aldersfase, der den eldste skogen finnes oppe på høgdedraget. Det er  innslag av
furu, og denne er konsentret i grunnlendte partier i toppområdet. Noe bjørk forekommer i form av spredte
enkelttrær. Dominerende vegetasjonstype er blåbærgranskog (A4), men det er innslag av  litt småbregneskog
(A5)  i lia ut mot Rogndalen.

Artsmangfold
Lokaliteten har et  artsmangfold som er karakteristisk for eldre blåbærgranskog. Karplantemangfoldet er
relativt beskjedent, og omfatter nokså trivielle arter som linnea, nikkevintergrønn, gullris, skogstjerne og
gauksyre. I litt rikere partier inngår også olavstake,småtveblad,  skogfiol og hengeving.   Deler av lokaliteten har
noe dødved, fortrinnsvis i form av lite-middels nedbrutte granlæger. I slike miljøer er det gjort funn av arter
som rynkeskinn Phlebia centrifuga (NT), rosenkjuke Formitopsis rosea (NT), granstokkjuke Phellinus
chrysoloma, vasskjuke Climacocystis borealis og granrustkjuke Phellinus ferrugineofuscus.  Det fuktige
skogmiljøet (nordvendt skogkledd li, myr  og ofte skoddedannelse) gir gunstige forhold for epifyttiske lav.
Huldresrtry Usnea longissima (EN) ble i 2015 påvist sparsomt på 3 trær. Ellers forekommer sprikeskjegg Bryoria
nadvornikiana (NT), gubbeskjegg Alectoria sarmentosa (NT), granseterlav Hypogymnia bitteri (NT) og
randkvistlav Hypogymnia vittata.  Lokaliteten er også et viktig leveområde for storfugl, og flere gamle furutrær
i toppområdet er sterkt beitet (beitefuru). Totalt er 6 rødlistearter påvist på lokaliteten (1 EN  og 5 NT).

Bruk, tilstand og påvirkning
All skogen i lokaliteten er historisk sett  påvirket av hogst. I toppområdet er det spredt med gamle stubber som
viser at plukkhogst har vært driftsformen her. I lia ut mot Rogndalen er skogen preget av noe mer omfattende
hogstinngrep, og lokaliteten grenser mot ungskogfelt i øst.
Fremmede arter
Ingen funn av fremmede arter er gjort på lokaliteten.



Del av helhetlig landskap
Lokaliteten ligger i et åsområde med flere kjente vokseplasser for huldrestry (EN).  Skoglandskap er preget av
flere paralelle høgdedrag med lignende naturforhold (fuktige nordvendte granskogslier). Samlet sett
representerer disse huldrestrylokalitetene en viktig del av kjerneområdet for arten i Vest-Oppland.

Verdivurdering
Lokaliteten er en middels stor (˂100 dekar) gammel granskog (F0801). Skogbildet er overveiende nokså ung
skog, stedvis med litt innslag av dødved. Blåbærgranskog (A4) og  småbregneskog (A5) er dominerende
vegetasjonstyper. Lokaliteten er negativt påvirket av tidligere harde gjennomhogster. Det er gjort funn av 6
rødlistearter (1 EN og 5 NT). Potensialet for flere rødlistefunn er svakt tilstede. Lokaliteten er en av de  kjente
forekomstene av huldrestry (EN) i Oppland, og utgjør en  del av kjerneområdet for denne arten i Vest-Oppland.
Huldrestry forekommer  sparsomt på lokaliteten (på 3 trær). I henhold til håndbok 13 settes naturtypeverdien
til svært viktig - A  (funn av art i kategorien EN).

Skjøtsel og hensyn
Hele lokaliteten bevares i utgangspunktet best under fri utvikling. Alle former for hogst kan forringe
naturverdiene. Dette hensynet omfatter ogsår randsonene mot selve huldrestryforekomsten (som er inkludert
i naturtypefiguren). Forekomsten er negativt påvirket av  hogstinngrep og dette forsterker behovet for hensyn i
resterende buffersone.



DalshøgdaBN00028315
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Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Kistefos Skogtjenester as v/Geir Høitomt 29.11.2015 i forbindelse med rekartlegging
av naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland.  Oppdatert beskrivelse og ny
avgrensing  erstatter tidligere naturtypefigur i området BN00028315 (øst for Dalshøgda). Navnet på
naturtypefiguren endres til Dalshøgda. Huldrestryforekomsten er tidligere kartlagt av bl.a. Geir Gaarder
(19.10.1993). Nye funn av huldrestry i 2015 gir grunnlag for endret grense av naturtypefiguren. Avgrensing er
foretatt med GPS og ortofoto, og nøyaktigheten vurderes til 30 - 40 meter.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten omfatter østre del av toppområdet på  Dalshøgda, samt øvre del av den nordvendte lia ned mot
Rusketjern. Dalshøgda er et markert høgdedrag som strekker seg øst-vest, og høgdeforskjellen mellom
toppunktet (ca. 675 moh) og Rusketjern er ca. 50 høgdemeter. Lokaliteten ligger i et kupert skoglandskap med
flere paralelle høgdedrag med lignende naturforhold (fuktige nordvendte granskogslier). Berggrunnen i
området er vekslinger mellom kvartsitt og mer næringsrike skifrige bergarter. Lokaliteten ligger i et område
med hyppig skoddedannelse ("skoddebeltet" mellom Randsfjorden og Mjøsa).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Dalshøgda er et langstrakt høgdedrag dominert av hogstpåvirket granskog. Lokaliteten er en  rest med eldre
granskog (F0801). Lokaliteten består delvis av  nokså småvokst og sturende granskog, men spredt finnes
glissen og kvistrik gran i et mer flersjiktet skogbilde (aldersfase). I toppområdet er det litt innslag av gran med
tett kvistsetting ned mot bakken. Noe bjørk forekommer i form av spredte enkelttrær. Dominerende
vegetasjonstype er blåbærgranskog (A4). Det er kun meget spredt forekomst av dødved, uten funn av
signalarter.

Artsmangfold
Lokaliteten har et  artsmangfold som er karakteristisk for  blåbærgranskog. Karplantemangfoldet er relativt
beskjedent, og omfatter nokså trivielle arter som linnea, småtveblad, nikkevintergrønn, gullris, skogstjerne og
gauksyre.  Deler av lokaliteten har litt dødved i form av noen lite-middels nedbrutte granlæger.  Det fuktige
skogmiljøet (nordvendt skogkledd li, myr  og ofte skoddedannelse) gir i utgangspunktet gunstige forhold for
epifyttiske lav. Huldresrtry Usnea longissima (EN) ble i 2015 påvist meget sparsomt på 2 trær. Ellers
forekommer bl.a. sprikeskjegg Bryoria nadvornikiana (NT) og gubbeskjegg Alectoria sarmentosa (NT),
sistnevnte nokså rikelig. Totalt er 3 rødlistearter påvist på lokaliteten (1 EN  og 2 NT). Potensialet for flere
rødlistefunn er nokså beskjedent.

Bruk, tilstand og påvirkning
All skogen i lokaliteten er historisk sett  påvirket av hogst. I toppområdet er det spredt med gamle stubber som
viser at forsiktig plukkhogst har vært driftsformen her. I liene  er skogen mer ensaldret, og bærer preg av mer
omfattende hogstinngrep (delvis flatehogst). Lokaliteten grenser inn til yngre skog.
Fremmede arter
Ingen funn av fremmede arter er gjort på lokaliteten.

Del av helhetlig landskap
Dalshøgda ligger i et åsområde med flere kjente vokseplasser for huldrestry (EN).  Skoglandskap er preget av
flere paralelle høgdedrag med lignende naturforhold (fuktige nordvendte granskogslier). Samlet sett



representerer disse huldrestrylokalitetene en viktig del av kjerneområdet for arten i Vest-Oppland.

Verdivurdering
Lokaliteten er en middels stor (˂ 100 dekar) gammel granskog (F0801). Skogbildet er overveiende nokså ung
skog, stedvis med litt innslag av dødved. Blåbærgranskog (A4)  er dominerende vegetasjonstype. Lokaliteten er
negativt påvirket av flatehogst i tilgrensende områder. Det er gjort funn av 3 rødlistearter (1 EN og 2 NT).
Potensialet for flere rødlistefunn er svakt tilstede. Lokaliteten er en av de  kjente forekomstene av huldrestry
(EN) i Oppland, og utgjør en  del av kjerneområdet for denne arten i Vest-Oppland. Huldrestry forekommer
sparsomt på lokaliteten (på 2 trær). I henhold til håndbok 13 settes naturtypeverdien til svært viktig - A  (funn
av art i kategorien EN).

Skjøtsel og hensyn
Hele lokaliteten bevares i utgangspunktet best under fri utvikling. Alle former for hogst kan forringe
naturverdiene. Dette hensynet omfatter ogsår randsonene mot selve huldrestryforekomsten (som er inkludert
i naturtypefiguren). Forekomsten er negativt påvirket av tidligere hogstinngrep og dette forsterker behovet for
hensyn i lokaliteten.



BjørnhaugenBN00028273
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Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Kistefos Skogtjenester as v/Geir Høitomt 11.10.2015 i forbindelse med rekartlegging
av naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland.  Oppdatert beskrivelse og ny
avgrensing  erstatter tidligere naturtypefigur i området BN00028273 (Bjørnhaugen). Navnet på
naturtypefiguren beholdes uendret. Huldrestryforekomsten er tidligere kartlagt av bl.a. Geir Gaarder
(05.07.1992). Nye funn av huldrestry i 2015 gir grunnlag for endret grense av naturtypefiguren. Avgrensing er
foretatt med GPS og ortofoto, og nøyaktigheten vurderes til 30 - 40 meter.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten omfatter toppområdet av  Bjørnhaugen, samt den nordvendte lia ned mot Slåttmyra
(Bjørnhaugmyra). Bjørnhaugen er et markert høgdedrag som ligger markert i terrenget, og høgdeforskjellen
mellom toppunktet (911 moh) og Slåttmyra er ca. 110 høgdemeter. Lokaliteten ligger i et kupert skoglandskap
med flere større myrer. Berggrunnen i området består av feltspatrik sandstein.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Bjørnhaugen er et markert høgdedrag (kolle) dominert av gammel fjellgranskog (F0801). Lokaliteten består av
nokså gammel og grov granskog  i et  flersjiktet skogbilde (aldersfase). I toppområdet er det  innslag av
glennepreget granskog med tett kvistsetting ned mot bakken. Furu forekommer kun meget spredt (noen få
enkelttrær). Innslaget av bjørk er derimot nokså stort, spesielt i toppområdet. Dominerende vegetasjonstype
er blåbærgranskog (A4), men småbregneskog (A5) inngår spredt (særlig i nedre del av lia mot Slåttemyra) . Det
er relativt god forekomst av dødved av gran, både i form av gadd og læger. Alle nedbrytningsklasser ble sett,
også grove sterkt nedbrutte læger.

Artsmangfold
Lokaliteten har et  artsmangfold som er karakteristisk for eldre fjellnær blåbærgranskog. Karplantemangfoldet
er relativt beskjedent, og omfatter nokså trivielle arter som linnea, nikkevintergrønn, gullris, maiblom,
skogstjerne, gauksyre og småmarimjelle. I litt rikere partier inngår også olavstake, skogfiol, skogsnelle og
hengeving.   Lokaliteten har relativt god forekomst av dødved, og alle nedbrytningsklasser er representert
(sterkt nedbrutte læger er imidlertid sparsomt forkommende). Det er gjort funn av arter som rynkeskinn
Phlebia centrifuga (NT), duftskinn Cystostereum murrayi, svartsonekjuke Phellinus nigrolimitatus (NT),
granrustkjuke Phellinus ferrugineofuscus, granstokkjuke Phellinus chrysoloma og gammelgranskål
Pseudographis pinicola. kort trollskjegg Bryoria bicolor (NT) vokser spredt  på berg i nordvendte skrenter. Det
fuktige skogmiljøet (nordvendt skogkledd li, myr i dalbunnen og ofte skoddedannelse) gir gunstige forhold for
epifyttiske lav. Huldresrtry Usnea longissima (EN) ble i 2015 påvist på 42 trær, hvorav relativt rikelig pånoen
trær ("mortrær"). Ellers forekommer sprikeskjegg Bryoria nadvornikiana (NT), gubbeskjegg Alectoria
sarmentosa (NT), granseterlav Hypogymnia bitteri (NT), randkvistlav Hypogymnia vittata, lungenever Lobaria
pulmonaria og skrubbenever Lobaria scrobiculata(berg).  Totalt er 7 rødlistearter påvist på lokaliteten (1 EN  og
6 NT).

Bruk, tilstand og påvirkning
All skogen i lokaliteten er historisk sett  påvirket av hogst. I hele området er det spredt med gamle stubber som
viser at plukkhogst har vært den gjeldende driftsformen.  Skogen framstår nå som nokså gammel og grovvokst
fjellgranskog. Lokaliteten grenser inn til yngre skog i NV.
Fremmede arter



Ingen funn av fremmede arter er gjort på lokaliteten.

Del av helhetlig landskap
Bjørnhaugen representerer en høgtliggende (opptil 900 moh) og tilsynelatende nordlig utpost for huldrestry i
Nordre Land. Lokaliteten ligger fjellnært i et område med nokså mye gammel granskog (bl.a. Salstutlia
naturreservat). Samlet sett representerer disse lokalitetene en helhet som også omfatter orkiderike myrpartier
(f.eks. Slåttemyra).

Verdivurdering
Lokaliteten er en nokså stor (˃ 200 dekar) gammel granskog (F0801). Skogbildet er  eldre grovvokst fjellskog,
stedvis med noe innslag av dødved. Blåbærgranskog (A4) er dominerende vegetasjonstype. Det er gjort funn av
7 rødlistearter (1 EN og 6 NT), og potensialet for flere funn er stort (bl.a. knappenålslav). Bjørnhaugen har en
nokså rik forekomst av huldrestry (EN), og utgjør en høgtliggende nordlig utpost for arten i distriket.
Naturtypeverdien settes derfor til svært viktig - A.

Skjøtsel og hensyn
Hele lokaliteten bevares i utgangspunktet best under fri utvikling. Alle former for hogst kan forringe
naturverdiene. Dette hensynet omfatter også lia ned mot Slåttemyra. I denne lia er det kun spredte funn av
huldrestry (øvre del), men skogen bidrar til stabile forhold i kjerneområdet for huldrestry (øvre del av lia og
toppområdet). Tilsvarende må det bevares ei buffersone sør for dette kjerneområdet.



LulimyreneBN00028269
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Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Kistefos Skogtjenester as v/Geir Høitomt 31.01.2016 i forbindelse med rekartlegging
av naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland.  Oppdatert beskrivelse og ny
avgrensing  erstatter tidligere naturtypefigur i området BN00028269 (Lulimyrene). Navnet på naturtypefiguren
beholdes uendret. Avgrensing er foretatt med GPS og ortofoto, og nøyaktigheten vurderes til 30 - 40 meter.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten omfatter en større mosaikk av myr og eldre naturskog, der de viktigste kvalitetene er knyttet til
forekomsten av gammel furuskog med god forekomst av gadd. Lokaliteten er derfor valgt kartlagt som gammel
barskog.  Lulimyrene er et nokså flatt og stort myrområde beliggende nord for Skjellingshovde naturreservat.
Lokaliteten ligger i høgdelaget 690 -720 moh. Berggrunnen i området er hovedsaklig gneiser av noe ulik
sammensetning, og myrene er gjennomgående fattige (kun flekkvis intermediære).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lulimyrene er et større myrområde oppdelt av fastmarksholmer med eldre furudominert naturskog (F0802) .
Myrene er gjennomående fattige  med ombrotrof - fattig myrvegetasjon. Enkelte mindre partier med
intermediær myr har innslag av arter som stjernestarr, blåtopp og sveltull. På myrene er det et stort antall tjern
og små myrputter. Fastmarksholmene består av eldre naturskog hvor furu er dominerende treslag (70%), mens
gran og bjørk begge er hyppig forekommende. Naturskogen er stedvis nokså gammel og med et nokså
flersjiktet skogbilde (aldersfase), og inneholder grove og "forvridde" furutrær. Dominerende vegetasjonstyper
er blåbærskog (A4) og røsslyngfuruskog (A3), mens sumpskogspartier (E1) er hyppig forekommende som en del
av  mosaikken mellom myr og fastmarksholmer. Det er nokså stor forekomst av dødved i form av furugadd
("kelogadd"), mens det på fastmarksholmene er spredt innslag av granlæger (ferske - middels nedbrutte).

Artsmangfold
Lokaliteten har et  nokså fattig artsmangfold som er karakteristisk for eldre blåbærskog og fattige myrmiljøer.
Karplantemangfoldet er relativt beskjedent, og omfatter nokså trivielle arter som linnea, nikkevintergrønn,
gullris, skogstjerne, gauksyre, molte, rundsoldogg, sveltstarr og granstarr. Lokaliteten har noe dødved,
fortrinnsvis i form av furugadd ("kelogadd"). Gadden står delvis ute på skogvokst fattigmyr, men også
myrkanter og på fastmarksholmene. Flere av gaddene har grove dimensjoner. Ulvelav Letharia vulpina (NT) har
her en livskraftig populasjon, og arten er påvist på 50 - 100 trær (tildels nokså rikelig). Det er ellers gjort funn
av arter som rynkeskinn Phlebia centrifuga (NT), rosenkjuke Formitopsis rosea (NT), granstokkjuke Phellinus
chrysoloma,  granrustkjuke Phellinus ferrugineofuscus, blanknål Calicium denigratum (NT),  Chaenothecopsis
fennica (NT) (Torbjørn Høitomt, artskart) og gubbeskjegg Alectoria sarmentosa (NT).  Lokaliteten er også et
viktig leveområde for storfugl, og flere gamle furutrær i området er sterkt beitet (beitefuru). Lokaliteten har
også et interessant fugleliv, bl.a. med hekkende trane. Totalt er 6 rødlistearter påvist på lokaliteten (alle NT).

Bruk, tilstand og påvirkning
All skogen i lokaliteten er historisk sett  påvirket av hogst. I området er det spredt med gamle stubber som
viser at plukkhogst har vært driftsformen her. Lokaliteten grenser delvis mot mer påvirket skog (flatehogst).
Flere av myrene (særlig i nordre del) er grøftet.
Fremmede arter
Ingen funn av fremmede arter er gjort på lokaliteten.



Del av helhetlig landskap
Lokaliteten ligger i et åsområde med flere kjente vokseplasser for ulvelav (NT), bl.a. innenfor Skjellingshovde
naturreservat.   Samlet sett representerer disse ulvelavlokalitetene en viktig del av kjerneområdet for arten i
Vest-Oppland.

Verdivurdering
Lokaliteten er en stor (˃ 1000 dekar) myr- og skogmosaikk kartlagt som gammel furuskog (F0802). Skogbildet
er overveiende gammel naturskog,  med stort innslag av furugadd ("kelogadd"). Blåbærgranskog (A4)  er
dominerende vegetasjonstype. Lokaliteten er negativt påvirket av grøfting i enkelte delområder. Det er gjort
funn av 6 rødlistearter, alle NT. Potensialet for flere rødlistefunn er  tilstede. Lokaliteten er en av de  største
kjente forekomstene av ulvelav (NT) i Oppland, og utgjør en  del av kjerneområdet for denne arten i
Vest-Oppland. Ulvelav forekommer  tildels rikelig på 50 - 100 trær. Lokaliteten har også et interessant fugleliv.
Naturtypeverdien settes derfor  til  viktig - B.

Skjøtsel og hensyn
Hele lokaliteten bevares i utgangspunktet best under fri utvikling. Alle former for hogst vil forringe
naturverdiene. Det er gjennomført grøfting på deler av Lulimyrene, restaurering av disse grøftingsinngrepene
bør vurderes.



KinnsdokkaBN00028309

F08
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Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Kistefos Skogtjenester as v/Jon Opheim 17.10.2015 i forbindelse med rekartlegging av
naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland.  Oppdatert beskrivelse og ny
avgrensing  erstatter tidligere naturtypefigur i området BN00028309 (Kinnsdokka). Navnet på naturtypefiguren
beholdes uendret. Huldrestryforekomsten er tidligere kartlagt av bl.a. Geir Gaarder (30.08.1992). Nye funn av
huldrestry i 2015 gir grunnlag for endret grense av naturtypefiguren. Avgrensing er foretatt med GPS og
ortofoto, og nøyaktigheten vurderes til 30 - 40 meter.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten omfatter øvre deler av den nord-østvendte lia ned mot Godåsdammen/Vismunda. Lia følger et
markert høgdedrag som strekker seg NØ - NV, og høgdeforskjellen mellom toppunktet (ca. 900 moh) og
dalbotn er ca. 150 høgdemeter. Lokaliteten ligger i et kupert skoglandskap med flere paralelle høgdedrag med
lignende naturforhold (fuktige nord-østvendte granskogslier). Berggrunnen i området består av omdannede
sedimentære bergarter,  kvartsitt og metasandstein. Lokaliteten ligger i et område med hyppig skoddedannelse
("skoddebeltet" mellom Randsfjorden og Mjøsa).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
lokaliteten er del er et langstrakt høgdedrag dominert av hogstpåvirket fjellskog. Lokaliteten er en  rest med
eldre granskog (F0801). Lokaliteten består delvis av  nokså småvokst og sturende granskog, men spredt finnes
glissen og kvistrik gran i et mer flersjiktet skogbilde (aldersfase). I øvre deler av lia er det innslag av gran med
tett kvistsetting ned mot bakken. Bjørk forekommer nokså hyppig. Dominerende vegetasjonstype er
blåbærgranskog (A4), men litt innslag av storbregneskog (C1) i friskere sig. Det er kun  spredt forekomst av
dødved, med funn av enkelte signalarter.

Artsmangfold
Lokaliteten har et  artsmangfold som er karakteristisk for  blåbærgranskog. Karplantemangfoldet er relativt
beskjedent, og omfatter nokså trivielle arter som linnea, småtveblad, nikkevintergrønn, gullris, skogstjerne og
gauksyre.  Deler av lokaliteten har litt dødved i form av noen lite-middels nedbrutte granlæger.  Det fuktige
skogmiljøet (nordøstvendt skogkledd li, myr  og ofte skoddedannelse) gir i utgangspunktet gunstige forhold for
epifyttiske lav. Huldresrtry Usnea longissima (EN) ble i 2015 påvist meget sparsomt på 1 gran. Ellers
forekommer også kort trollskjegg Bryoria bicolor (NT), randkvistlav Hypogymnia vittata og  duftskinn
Cystostereum murrayi. Totalt er 2 rødlistearter påvist på lokaliteten (1 EN  og 1 NT). Potensialet for flere
rødlistefunn er nokså beskjedent.

Bruk, tilstand og påvirkning
All skogen i lokaliteten er historisk sett  påvirket av hogst, og spredt med gamle stubber  viser at forsiktig
plukkhogst har vært driftsformen her. I liene  er skogen mer ensaldret, og bærer preg av mer omfattende
hogstinngrep (delvis flatehogst). Lokaliteten grenser inn til yngre skog.
Fremmede arter
Ingen funn av fremmede arter er gjort på lokaliteten.

Del av helhetlig landskap
Lokaliteten ligger i et åsområde med flere kjente vokseplasser for huldrestry (EN).  Skoglandskap er preget av
flere paralelle høgdedrag med lignende naturforhold (fuktige nordøst-vendte granskogslier). Samlet sett



representerer disse huldrestrylokalitetene en viktig del av kjerneområdet for arten i Vest-Oppland.

Verdivurdering
Lokaliteten er en middels stor (˂ 100 dekar) gammel granskog (F0801). Skogbildet er overveiende eldre skog,
stedvis med litt innslag av dødved. Blåbærgranskog (A4)  er dominerende vegetasjonstype. Lokaliteten er
negativt påvirket av flatehogst i tilgrensende områder. Det er gjort funn av 2 rødlistearter (1 EN og 1 NT).
Potensialet for flere rødlistefunn er svakt tilstede. Lokaliteten er en av de  kjente forekomstene av huldrestry
(EN) i Oppland, og utgjør en  del av kjerneområdet for denne arten i Vest-Oppland. Huldrestry forekommer
sparsomt på lokaliteten (på 1 tre). I henhold til håndbok 13 settes naturtypeverdien til svært viktig - A  (funn av
art i kategorien EN).

Skjøtsel og hensyn
Hele lokaliteten bevares i utgangspunktet best under fri utvikling. Alle former for hogst kan forringe
naturverdiene. Dette hensynet omfatter ogsår randsonene mot selve huldrestryforekomsten (som er inkludert
i naturtypefiguren). Forekomsten er negativt påvirket av tidligere hogstinngrep og dette forsterker behovet for
hensyn i lokaliteten.



FjelloliaBN00028275
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Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Kistefos Skogtjenester as v/Jon Opheim 16.10.2015 i forbindelse med rekartlegging av
naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland.  Oppdatert beskrivelse og ny
avgrensing  erstatter tidligere naturtypefigur i området BN00028275 (ved Fjellovatnet). Navnet på
naturtypefiguren endres til Fjellolia. Huldrestryforekomsten er tidligere kartlagt av bl.a. Geir Gaarder
(30.08.1992). Nye funn av huldrestry i 2015 gir grunnlag for endret grense av naturtypefiguren. Avgrensing er
foretatt med GPS og ortofoto, og nøyaktigheten vurderes til 30 - 40 meter.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten omfatter øvre deler av den nord-østvendte lia ned mot Godåsdammen/Vismunda. Lia følger et
markert høgdedrag som strekker seg NØ - NV, og høgdeforskjellen mellom toppunktet (ca. 900 moh) og
dalbotn er ca. 150 høgdemeter. Lokaliteten ligger i et kupert skoglandskap med flere paralelle høgdedrag med
lignende naturforhold (fuktige nord-østvendte granskogslier). Berggrunnen i området består av omdannede
sedimentære bergarter,  kvartsitt og metasandstein. Lokaliteten ligger i et område med hyppig skoddedannelse
("skoddebeltet" mellom Randsfjorden og Mjøsa).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten er del er et langstrakt høgdedrag dominert av hogstpåvirket fjellskog. Lokaliteten er en  rest med
eldre granskog (F0801). Lokaliteten består delvis av  nokså småvokst og sturende granskog, men spredt finnes
glissen og kvistrik gran i et mer flersjiktet skogbilde (aldersfase). I øvre deler av lia er det innslag av gran med
tett kvistsetting ned mot bakken. Bjørk forekommer nokså hyppig. Dominerende vegetasjonstype er
blåbærgranskog (A4), men litt innslag av storbregneskog (C1) i friskere sig. Det er kun  spredt forekomst av
dødved, med funn av enkelte signalarter.

Artsmangfold
Lokaliteten har et  artsmangfold som er karakteristisk for  blåbærgranskog. Karplantemangfoldet er relativt
beskjedent, og omfatter nokså trivielle arter som linnea, nikkevintergrønn, gullris, skogstjerne og gauksyre.
Deler av lokaliteten har litt dødved i form av noen lite-middels nedbrutte granlæger (samt enkelte sterkt
nedbrutte).  Det fuktige skogmiljøet (nordøstvendt skogkledd li, myr  og ofte skoddedannelse) gir i
utgangspunktet gunstige forhold for epifyttiske lav. Huldresrtry Usnea longissima (EN) ble i 2015 påvist meget
sparsomt på 1 gran. Ellers er også svartsonekjuke Phellinus nigrolimitatus (NT) og  langnål Chaenotheca
gracillima påvist. Totalt er 2 rødlistearter påvist på lokaliteten (1 EN  og 1 NT). Potensialet for flere rødlistefunn
er nokså beskjedent.

Bruk, tilstand og påvirkning
All skogen i lokaliteten er historisk sett  påvirket av hogst, og spredt med gamle stubber  viser at forsiktig
plukkhogst har vært driftsformen her. I liene  er skogen mer ensaldret, og bærer preg av mer omfattende
hogstinngrep (delvis flatehogst). Lokaliteten grenser inn til yngre skog.
Fremmede arter
Ingen funn av fremmede arter er gjort på lokaliteten.

Del av helhetlig landskap
Lokaliteten ligger i et åsområde med flere kjente vokseplasser for huldrestry (EN).  Skoglandskap er preget av
flere paralelle høgdedrag med lignende naturforhold (fuktige nordøst-vendte granskogslier). Samlet sett



representerer disse huldrestrylokalitetene en viktig del av kjerneområdet for arten i Vest-Oppland.

Verdivurdering
Lokaliteten er en middels stor (˂ 100 dekar) gammel granskog (F0801). Skogbildet er overveiende eldre skog,
stedvis med litt innslag av dødved. Blåbærgranskog (A4)  er dominerende vegetasjonstype. Lokaliteten er
negativt påvirket av flatehogst i tilgrensende områder. Det er gjort funn av 2 rødlistearter (1 EN og 1 NT).
Potensialet for flere rødlistefunn er svakt tilstede. Lokaliteten er en av de  kjente forekomstene av huldrestry
(EN) i Oppland, og utgjør en  del av kjerneområdet for denne arten i Vest-Oppland. Huldrestry forekommer
sparsomt på lokaliteten (på 1 tre). I henhold til håndbok 13 settes naturtypeverdien til svært viktig - A  (funn av
art i kategorien EN).

Skjøtsel og hensyn
Hele lokaliteten bevares i utgangspunktet best under fri utvikling. Alle former for hogst kan forringe
naturverdiene. Dette hensynet omfatter ogsår randsonene mot selve huldrestryforekomsten (som er inkludert
i naturtypefiguren). Forekomsten er negativt påvirket av tidligere hogstinngrep og dette forsterker behovet for
hensyn i lokaliteten.



Svartvatnet NBN00028274
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Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Kistefos Skogtjenester as v/Jon Opheim 19.10.2015 i forbindelse med rekartlegging av
naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland.  Oppdatert beskrivelse og ny
avgrensing  erstatter tidligere naturtypefigur i området BN00028274 (nord for Svartvatnet). Navnet på
naturtypefiguren endres til Svartvatnet N. Huldrestryforekomsten er tidligere kartlagt av bl.a. Geir Gaarder
(30.08.1992). Nye funn av huldrestry i 2015 gir grunnlag for endret grense av naturtypefiguren. Avgrensing er
foretatt med GPS og ortofoto, og nøyaktigheten vurderes til 30 - 40 meter.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten omfatter øvre deler av den nord-østvendte lia ned mot Dala. Lia følger et markert høgdedrag som
strekker seg NØ - NV, og høgdeforskjellen mellom toppunktet (ca. 920 moh) og dalbotn er ca. 100 høgdemeter.
Lokaliteten ligger i et kupert skoglandskap med flere paralelle høgdedrag med lignende naturforhold (fuktige
nord-østvendte granskogslier). Berggrunnen i området består av omdannede sedimentære bergarter,  kvartsitt
og metasandstein. Lokaliteten ligger i et område med hyppig skoddedannelse ("skoddebeltet" mellom
Randsfjorden og Mjøsa).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten er del er et langstrakt høgdedrag dominert av hogstpåvirket fjellskog. Lokaliteten er en rest med
eldre granskog (F0801). Lokaliteten består delvis av  nokså småvokst og sturende granskog, men spredt finnes
glissen og kvistrik gran i et mer flersjiktet skogbilde (aldersfase). I øvre deler av lia er det innslag av gran med
tett kvistsetting ned mot bakken. Bjørk forekommer nokså hyppig. Dominerende vegetasjonstype er
blåbærgranskog (A4). Det er kun  spredt forekomst av dødved, med funn av enkelte signalarter.

Artsmangfold
Lokaliteten har et  artsmangfold som er karakteristisk for  blåbærgranskog. Karplantemangfoldet er relativt
beskjedent, og omfatter nokså trivielle arter som linnea, nikkevintergrønn, gullris, skogstjerne og gauksyre.
Deler av lokaliteten har litt dødved i form av noen lite-middels nedbrutte granlæger.  Det fuktige skogmiljøet
(nordøstvendt skogkledd li, myr  og ofte skoddedannelse) gir i utgangspunktet gunstige forhold for epifyttiske
lav. Huldresrtry Usnea longissima (EN) ble i 2015 påvist sparsomt på 2 gran. Ellers er også sprikeskjegg Bryoria
nadvornikiana (NT) og gubbeskjegg Alectoria sarmentosa (NT) påvist. Totalt er 3 rødlistearter påvist på
lokaliteten (1 EN  og 2 NT). Potensialet for flere rødlistefunn er nokså beskjedent.

Bruk, tilstand og påvirkning
All skogen i lokaliteten er historisk sett  påvirket av hogst, og spredt med gamle stubber  viser at forsiktig
plukkhogst har vært driftsformen her. I liene  er skogen mer ensaldret, og bærer preg av mer omfattende
hogstinngrep (delvis flatehogst). Lokaliteten grenser inn til yngre skog. Hytter i nærområdet.
Fremmede arter
Ingen funn av fremmede arter er gjort på lokaliteten.

Del av helhetlig landskap
Lokaliteten ligger i et åsområde med flere kjente vokseplasser for huldrestry (EN).  Skoglandskap er preget av
flere paralelle høgdedrag med lignende naturforhold (fuktige nordøst-vendte granskogslier). Samlet sett
representerer disse huldrestrylokalitetene en viktig del av kjerneområdet for arten i Vest-Oppland.



Verdivurdering
Lokaliteten er en middels stor (˂ 100 dekar) gammel granskog (F0801). Skogbildet er overveiende eldre skog,
stedvis med litt innslag av dødved. Blåbærgranskog (A4)  er dominerende vegetasjonstype. Lokaliteten er
negativt påvirket av flatehogst i tilgrensende områder. Det er gjort funn av 3 rødlistearter (1 EN og 2 NT).
Potensialet for flere rødlistefunn er svakt tilstede. Lokaliteten er en av de  kjente forekomstene av huldrestry
(EN) i Oppland, og utgjør en  del av kjerneområdet for denne arten i Vest-Oppland. Huldrestry forekommer
sparsomt på lokaliteten (på 2 tre). I henhold til håndbok 13 settes naturtypeverdien til svært viktig - A  (funn av
art i kategorien EN).

Skjøtsel og hensyn
Hele lokaliteten bevares i utgangspunktet best under fri utvikling. Alle former for hogst kan forringe
naturverdiene. Dette hensynet omfatter ogsår randsonene mot selve huldrestryforekomsten (som er inkludert
i naturtypefiguren). Forekomsten er negativt påvirket av tidligere hogstinngrep og dette forsterker behovet for
hensyn i lokaliteten.



KnottenBN00028312
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Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Kistefos Skogtjenester as v/Jon Opheim 03.11.2015 i forbindelse med rekartlegging av
naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland.  Oppdatert beskrivelse og ny
avgrensing  erstatter tidligere naturtypefigur i området BN00028312 (Knotten). Navnet på naturtypefiguren
beholdes uendret. Huldrestryforekomsten er tidligere kartlagt av bl.a. Geir Gaarder (11.09.1992). Nye funn av
huldrestry i 2015 gir grunnlag for endret grense av naturtypefiguren. Avgrensing er foretatt med GPS og
ortofoto, og nøyaktigheten vurderes til 30 - 40 meter.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten omfatter  deler av den østvendte lia ned mot Avdalsbekken. Lia følger et markert høgdedrag som
strekker seg NØ - NV, og høgdeforskjellen mellom toppunktet (ca. 850 moh) og dalbotn er ca. 60 høgdemeter.
Lokaliteten ligger i et kupert skoglandskap med flere paralelle høgdedrag med lignende naturforhold (fuktige
nord-østvendte granskogslier). Berggrunnen i området består av omdannede sedimentære bergarter,  kvartsitt
og metasandstein. Lokaliteten ligger i et område med hyppig skoddedannelse ("skoddebeltet" mellom
Randsfjorden og Mjøsa).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten er del er et langstrakt høgdedrag dominert av hogstpåvirket fjellskog. Lokaliteten er en rest med
eldre granskog (F0801). Lokaliteten består delvis av  nokså småvokst og sturende granskog, men spredt finnes
glissen og kvistrik gran i et mer flersjiktet skogbilde (aldersfase). I lia er det innslag av gran med tett kvistsetting
ned mot bakken. Bjørk og noe rogn forekommer nokså hyppig. Dominerende vegetasjonstype er
blåbærgranskog (A4). Det er kun  spredt forekomst av dødved, med funn av enkelte signalarter.

Artsmangfold
Lokaliteten har et  artsmangfold som er karakteristisk for  blåbærgranskog. Karplantemangfoldet er relativt
beskjedent, og omfatter nokså trivielle arter som linnea, nikkevintergrønn, gullris, skogstjerne og gauksyre.
Deler av lokaliteten har litt dødved i form av noen lite-middels nedbrutte granlæger.  Det fuktige skogmiljøet
(nordøstvendt skogkledd li, myr  og ofte skoddedannelse) gir i utgangspunktet gunstige forhold for epifyttiske
lav. Huldresrtry Usnea longissima(EN) ble i 2015 påvist sparsomt på 1 gran. Ellers er også gubbeskjegg Alectoria
sarmentosa (NT) påvist. Totalt er 2 rødlistearter påvist på lokaliteten (1 EN  og 1 NT). Potensialet for flere
rødlistefunn er nokså beskjedent.

Bruk, tilstand og påvirkning
All skogen i lokaliteten er historisk sett  påvirket av hogst, og spredt med gamle stubber  viser at forsiktig
plukkhogst har vært driftsformen her. Lokaliteten er nylig gjennomhpgd. I deler av lia  er skogen mer ensaldret,
og bærer preg av mer omfattende hogstinngrep (delvis flatehogst). Lokaliteten grenser inn til yngre skog.
Fremmede arter
Ingen funn av fremmede arter er gjort på lokaliteten.

Del av helhetlig landskap
Lokaliteten ligger i et åsområde med flere kjente vokseplasser for huldrestry (EN).  Skoglandskap er preget av
flere paralelle høgdedrag med lignende naturforhold (fuktige nordøst-vendte granskogslier). Samlet sett
representerer disse huldrestrylokalitetene en viktig del av kjerneområdet for arten i Vest-Oppland.



Verdivurdering
Lokaliteten er en middels stor (˂ 100 dekar) gammel granskog (F0801). Skogbildet er overveiende eldre skog,
stedvis med litt innslag av dødved. Blåbærgranskog (A4)  er dominerende vegetasjonstype. Lokaliteten er
negativt påvirket av flatehogst i tilgrensende områder. Det er gjort funn av 2 rødlistearter (1 EN og 1 NT).
Potensialet for flere rødlistefunn er svakt tilstede. Lokaliteten er en av de  kjente forekomstene av huldrestry
(EN) i Oppland, og utgjør en  del av kjerneområdet for denne arten i Vest-Oppland. Huldrestry forekommer
sparsomt på lokaliteten (på 1 tre). I henhold til håndbok 13 settes naturtypeverdien til svært viktig - A  (funn av
art i kategorien EN).

Skjøtsel og hensyn
Hele lokaliteten bevares i utgangspunktet best under fri utvikling. Alle former for hogst kan forringe
naturverdiene. Dette hensynet omfatter ogsår randsonene mot selve huldrestryforekomsten (som er inkludert
i naturtypefiguren). Forekomsten er negativt påvirket av tidligere hogstinngrep og dette forsterker behovet for
hensyn i lokaliteten.



RingsrudåsenBN00028276
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Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Kistefos Skogtjenester as v/Jon Opheim 03.11.2015 i forbindelse med rekartlegging av
naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland.  Oppdatert beskrivelse og ny
avgrensing  erstatter tidligere naturtypefigur i området BN00028276 (Ringsrudåsen). Navnet på
naturtypefiguren beholdes uendret. Huldrestryforekomsten er tidligere kartlagt av bl.a. Geir Gaarder
(11.09.1992). Nye funn av huldrestry i 2015 gir grunnlag for endret grense av naturtypefiguren. Avgrensing er
foretatt med GPS og ortofoto, og nøyaktigheten vurderes til 30 - 40 meter.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten omfatter  deler av den østvendte lia ned mot Finnskardmyrene. Lia følger et markert høgdedrag
som strekker seg NØ - NV, og høgdeforskjellen mellom toppunktet (ca. 850 moh) og dalbotn er ca. 150
høgdemeter. Lokaliteten ligger i et kupert skoglandskap med flere paralelle høgdedrag med lignende
naturforhold (fuktige nord-østvendte granskogslier). Berggrunnen i området består av omdannede
sedimentære bergarter,  kvartsitt og metasandstein. Lokaliteten ligger i et område med hyppig skoddedannelse
("skoddebeltet" mellom Randsfjorden og Mjøsa).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten er del av et langstrakt høgdedrag dominert av hogstpåvirket fjellskog. Lokaliteten er en rest med
eldre granskog (F0801). Lokaliteten består delvis av  nokså småvokst og sturende granskog, men spredt finnes
glissen og kvistrik gran i et mer flersjiktet skogbilde (aldersfase). I lia er det innslag av gran med tett kvistsetting
ned mot bakken. Bjørk forekommer nokså hyppig. Dominerende vegetasjonstype er blåbærgranskog (A4). Det
er kun  spredt forekomst av dødved, med funn av enkelte signalarter.

Artsmangfold
Lokaliteten har et  artsmangfold som er karakteristisk for  blåbærgranskog. Karplantemangfoldet er relativt
beskjedent, og omfatter nokså trivielle arter som linnea, småtveblad, nikkevintergrønn, gullris, skogstjerne og
gauksyre.  Deler av lokaliteten har litt dødved i form av noen lite-middels nedbrutte granlæger.  Det fuktige
skogmiljøet (nordøstvendt skogkledd li, myr  og ofte skoddedannelse) gir i utgangspunktet gunstige forhold for
epifyttiske lav. Huldrestry Usnea longissima (EN) ble i 2015 påvist sparsomt på 2 gran. Ellers er også
gubbeskjegg Alectoria sarmentosa (NT) påvist. Totalt er 2 rødlistearter påvist på lokaliteten (1 EN  og 1 NT).
Potensialet for flere rødlistefunn er nokså beskjedent.

Bruk, tilstand og påvirkning
All skogen i lokaliteten er historisk sett  påvirket av hogst, og spredt med gamle stubber  viser at forsiktig
plukkhogst har vært driftsformen her. I deler av lia  er skogen mer ensaldret, og bærer preg av mer omfattende
hogstinngrep (delvis flatehogst). Lokaliteten grenser inn til yngre skog.
Fremmede arter
Ingen funn av fremmede arter er gjort på lokaliteten.

Del av helhetlig landskap
Lokaliteten ligger i et åsområde med flere kjente vokseplasser for huldrestry (EN).  Skoglandskap er preget av
flere paralelle høgdedrag med lignende naturforhold (fuktige nordøst-vendte granskogslier). Samlet sett
representerer disse huldrestrylokalitetene en viktig del av kjerneområdet for arten i Vest-Oppland.



Verdivurdering
Lokaliteten er en middels stor (˂ 100 dekar) gammel granskog (F0801). Skogbildet er overveiende eldre skog,
stedvis med litt innslag av dødved. Blåbærgranskog (A4)  er dominerende vegetasjonstype. Lokaliteten er
negativt påvirket av flatehogst i tilgrensende områder. Det er gjort funn av 2 rødlistearter (1 EN og 1 NT).
Potensialet for flere rødlistefunn er svakt tilstede. Lokaliteten er en av de  kjente forekomstene av huldrestry
(EN) i Oppland, og utgjør en  del av kjerneområdet for denne arten i Vest-Oppland. Huldrestry forekommer
sparsomt på lokaliteten (på 2 tre). I henhold til håndbok 13 settes naturtypeverdien til svært viktig - A  (funn av
art i kategorien EN).

Skjøtsel og hensyn
Hele lokaliteten bevares i utgangspunktet best under fri utvikling. Alle former for hogst kan forringe
naturverdiene. Dette hensynet omfatter ogsår randsonene mot selve huldrestryforekomsten (som er inkludert
i naturtypefiguren). Forekomsten er negativt påvirket av tidligere hogstinngrep og dette forsterker behovet for
hensyn i lokaliteten.



KråkhugukampenBN00028277

F08
F0801Utforming

Naturtype

AVerdi

Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Kistefos Skogtjenester as v/Jon Opheim 06.11.2015 i forbindelse med rekartlegging av
naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland.  Oppdatert beskrivelse og ny
avgrensing  erstatter tidligere naturtypefigur i området BN00028277 (Kråkhugukampen nordøst). Navnet på
naturtypefiguren endres til Kråkhugukampen. Huldrestryforekomsten er tidligere kartlagt av bl.a. Geir Gaarder
(10.09.1992). Nye funn av huldrestry i 2015 gir grunnlag for endret grense av naturtypefiguren. Avgrensing er
foretatt med GPS og ortofoto, og nøyaktigheten vurderes til 30 - 40 meter.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten omfatter  deler av den østvendte lia på nordsida av Kråkhugukampen. Lia følger et markert
høgdedrag som strekker seg NØ - NV, og høgdeforskjellen mellom toppunktet (ca. 950 moh) og dalbotn er ca.
150 høgdemeter. Lokaliteten ligger i et kupert skoglandskap med flere paralelle høgdedrag med lignende
naturforhold (fuktige nord-østvendte granskogslier). Berggrunnen i området består av omdannede
sedimentære bergarter,  kvartsitt og metasandstein. Lokaliteten ligger i et område med hyppig skoddedannelse
("skoddebeltet" mellom Randsfjorden og Mjøsa).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten er del av en markert kolle dominert av eldre granskog (F0801). Lokaliteten består delvis av  nokså
grov granskog, men spredt finnes  glissen og kvistrik gran i et mer flersjiktet skogbilde
(aldersfase-oppløsningsfase). I toppområdet er det innslag av gran med tett kvistsetting ned mot bakken. Bjørk
forekommer nokså hyppig. Dominerende vegetasjonstype er blåbærgranskog (A4). Det er noe forekomst av
dødved, med funn av enkelte signalarter.

Artsmangfold
Lokaliteten har et  artsmangfold som er karakteristisk for  blåbærgranskog. Karplantemangfoldet er relativt
beskjedent, og omfatter nokså trivielle arter som linnea, småtveblad, nikkevintergrønn, gullris, skogstjerne og
gauksyre.  Deler av lokaliteten har noe dødved i form av noen lite-middels nedbrutte granlæger.  Det fuktige
skogmiljøet (nordøstvendt skogkledd li, myr  og ofte skoddedannelse) gir i utgangspunktet gunstige forhold for
epifyttiske lav. Huldrestry Usnea longissima (EN) ble i 2015 påvist  på 13 gran, hvorav rikelig på fleer
("mortrær"). Ellers er også gubbeskjegg Alectoria sarmentosa (NT) og sukkernål Chaenotheca subroscida (NT)
påvist. Totalt er 3 rødlistearter påvist på lokaliteten (1 EN  og 2 NT). Potensialet for flere rødlistefunn er
tilstede.

Bruk, tilstand og påvirkning
All skogen i lokaliteten er historisk sett  påvirket av hogst, og spredt med gamle stubber  viser at forsiktig
plukkhogst har vært driftsformen her. I deler av lia  er skogen mer ensaldret, og bærer preg av mer omfattende
hogstinngrep (delvis flatehogst).
Fremmede arter
Ingen funn av fremmede arter er gjort på lokaliteten.

Del av helhetlig landskap
Lokaliteten ligger i et åsområde med flere kjente vokseplasser for huldrestry (EN).  Skoglandskap er preget av
flere paralelle høgdedrag med lignende naturforhold (fuktige nordøst-vendte granskogslier). Samlet sett
representerer disse huldrestrylokalitetene en viktig del av kjerneområdet for arten i Vest-Oppland.



Verdivurdering
Lokaliteten er en stor (˃ 100 dekar) gammel granskog (F0801). Skogbildet er overveiende eldre skog, stedvis
med noe innslag av dødved. Blåbærgranskog (A4)  er dominerende vegetasjonstype. Lokaliteten er negativt
påvirket av flatehogst i tilgrensende områder. Det er gjort funn av 3 rødlistearter (1 EN og 2 NT). Potensialet for
flere rødlistefunn er tilstede. Lokaliteten er en av de  kjente forekomstene av huldrestry (EN) i Oppland, og
utgjør en  del av kjerneområdet for denne arten i Vest-Oppland. Huldrestry forekommer  sparsomt på
lokaliteten (på 13 tre). I henhold til håndbok 13 settes naturtypeverdien til svært viktig - A  (funn av art i
kategorien EN).

Skjøtsel og hensyn
Hele lokaliteten bevares i utgangspunktet best under fri utvikling. Alle former for hogst kan forringe
naturverdiene. Dette hensynet omfatter ogsår randsonene mot selve huldrestryforekomsten (som er inkludert
i naturtypefiguren). Forekomsten er negativt påvirket av tidligere hogstinngrep og dette forsterker behovet for
hensyn i lokaliteten.



Haugsetra vestBN00028311

F08
F0801Utforming

Naturtype

AVerdi

Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Kistefos Skogtjenester as v/Jon Opheim 06.11.2015 i forbindelse med rekartlegging av
naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland.  Oppdatert beskrivelse og ny
avgrensing  erstatter tidligere naturtypefigur i området BN00028311 (Haugsetra vest). Navnet på
naturtypefiguren beholdes uendret. Huldrestryforekomsten er tidligere kartlagt av bl.a. Geir Gaarder
(10.09.1992). Nye funn av huldrestry i 2015 gir grunnlag for endret grense av naturtypefiguren. Avgrensing er
foretatt med GPS og ortofoto, og nøyaktigheten vurderes til 30 - 40 meter.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten omfatter  deler av den østvendte lia på nord-østsida av Finndalshøgda. Lia følger et markert
høgdedrag som strekker seg NØ - NV, og høgdeforskjellen mellom toppunktet (ca. 870 moh) og dalbotn er ca.
100 høgdemeter. Lokaliteten ligger i et kupert skoglandskap med flere paralelle høgdedrag med lignende
naturforhold (fuktige nord-østvendte granskogslier). Berggrunnen i området består av omdannede
sedimentære bergarter,  kvartsitt og metasandstein. Lokaliteten ligger i et område med hyppig skoddedannelse
("skoddebeltet" mellom Randsfjorden og Mjøsa).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten er del er et langstrakt høgdedrag dominert av hogstpåvirket fjellskog. Lokaliteten er en rest med
eldre granskog (F0801). Lokaliteten består delvis av  nokså småvokst og sturende granskog, men spredt finnes
glissen og kvistrik gran i et mer flersjiktet skogbilde (aldersfase). I lia er det innslag av gran med tett kvistsetting
ned mot bakken. Bjørk forekommer nokså spredt. Dominerende vegetasjonstype er blåbærgranskog (A4). Det
er   spredt forekomst av dødved, med funn av enkelte signalarter.

Artsmangfold
Lokaliteten har et  artsmangfold som er karakteristisk for  blåbærgranskog. Karplantemangfoldet er relativt
beskjedent, og omfatter nokså trivielle arter som linnea, småtveblad, nikkevintergrønn, gullris, skogstjerne og
gauksyre.  Deler av lokaliteten har noe dødved i form av noen lite-middels nedbrutte granlæger.  Det fuktige
skogmiljøet (nordøstvendt skogkledd li, myr  og ofte skoddedannelse) gir i utgangspunktet gunstige forhold for
epifyttiske lav. Huldresrtry Usnea longissima (EN) ble i 2015 påvist  på 3 gran. Ellers er også trollsotbeger
Cyphelium karelicum (VU) og rustdoggnål Sclerophora coniophaea (NT) påvist. Totalt er 3 rødlistearter påvist
på lokaliteten (1 EN, 1VU og 1 NT). Potensialet for flere rødlistefunn er stort.

Bruk, tilstand og påvirkning
All skogen i lokaliteten er historisk sett  påvirket av hogst, og spredt med gamle stubber  viser at forsiktig
plukkhogst har vært driftsformen her. I deler av lia  er skogen mer ensaldret, og bærer preg av mer omfattende
hogstinngrep (delvis flatehogst).
Fremmede arter
Ingen funn av fremmede arter er gjort på lokaliteten.

Del av helhetlig landskap
Lokaliteten ligger i et åsområde med flere kjente vokseplasser for huldrestry (EN).  Skoglandskap er preget av
flere paralelle høgdedrag med lignende naturforhold (fuktige nordøst-vendte granskogslier). Samlet sett
representerer disse huldrestrylokalitetene en viktig del av kjerneområdet for arten i Vest-Oppland.



Verdivurdering
Lokaliteten er en stor (˃ 100 dekar) gammel granskog (F0801). Skogbildet er overveiende eldre skog, stedvis
med noe innslag av dødved. Blåbærgranskog (A4)  er dominerende vegetasjonstype. Lokaliteten er noe
negativt påvirket av flatehogst i tilgrensende områder. Det er gjort funn av 3 rødlistearter (1 EN, 1VU og 1 NT).
Potensialet for flere rødlistefunn er tilstede. Lokaliteten er en av de  kjente forekomstene av huldrestry (EN) i
Oppland, og utgjør en  del av kjerneområdet for denne arten i Vest-Oppland. Huldrestry forekommer  sparsomt
på lokaliteten (på 3 tre). I henhold til håndbok 13 settes naturtypeverdien til svært viktig - A  (funn av art i
kategorien EN).

Skjøtsel og hensyn
Hele lokaliteten bevares i utgangspunktet best under fri utvikling. Alle former for hogst kan forringe
naturverdiene. Dette hensynet omfatter ogsår randsonene mot selve huldrestryforekomsten (som er inkludert
i naturtypefiguren). Forekomsten er negativt påvirket av tidligere hogstinngrep og dette forsterker behovet for
hensyn i lokaliteten.



Skjellingshovde naturreservatBN00028324

F08
F0801Utforming

Naturtype

AVerdi

Innledning
Beskrivelsen er lagt inn av Kistefos Skogtjenester as v/Geir Høitomt 29.01.2016 i forbindelse med rekartlegging
av naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland.  Oppdatert beskrivelse og ny
avgrensing  tilsvarer nåværende Skjellingshovde naturreservat. Naturtypen erstatter tidligere naturtypefigurer i
området BN00028324 (Styggsvartvasshaugen), BN00028327 (Tverrvasspiggen, nord for), BN00028297 (Vesle
Skjellingshovde), BN00028321 (Styggsvartvatnet, vest for) i Nordre Land kommune, samt BN000229033 (Vesle
Skjellingshovde) i Søndre Land kommune og BN00017400 (Skjellingshovda) i Sør-Aurdal kommune.  Navnet på
naturtypefiguren endres til Skjellingshovde naturreservat. Avgrensing samsvarer med reservatgrensen, og
nøyaktigheten vurderes dermed til svært god.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Skjellingshovde naturreservat  ligger i kommunene Nordre Land, Søndre Land og Sør-Aurdal. Verneområdet
består av et  større barskogsområde der høyden over havet varierer fra ca. 600 til 827 moh. Naturreservatet er
vurdert som nasjonalt verneverdig (***) med begrunnelsen stort, høyereliggende og relativt lite påvirket
barskogsområde. Skjellingshovde naturreservat ble vernet  18.06.2004 og senere utvidet 26.09.2008. Vernet
areal er nå på ca. 28,5 km2. Fylkesmannen i Oppland er forvaltningsmyndighet for naturreservatet.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Skjellingshovde naturreservat er et stort og nokså variert barskogsområde. Verneområdet inneholder gammel
barskog og myr, samt  en lang rekke større eller mindre vatn og tjern. Landskapet framstår som en mosaikk av
disse ulike naturtypene, og verneformålet er knyttet til at dette er et av de få gjenværende større
sammenhengende områdene med gammel naturskog i Norge. Området er dominert av fattige og middels rike
vegetasjonstyper, og blåbærskog (A4), bærlyngskog (A2) og småbregneskog (A5) er dominerende
vegetasjonstyper i skog. Høgstaudeskog (C2) og storbregneskog (C1) forekommer nokså sparsomt, men
opptrer i sigevannspåvirkede partier f.eks i Meisedalen og Vesle Skjellingshovde. Gran er dominerende treslag,
men furu preger de store myrdominerte arealene sentralt i verneområdet. Store deler av barskogen har
naturskogpreg og er gjennomgående i aldersfase, men enkelte partier har preg av oppløsningsfase
(Styggsvartvasshaugen, Vesle Skjellingshovde). Bjørk er hyppifg forekommende,mens enkelte gamle selje og
rogn står spredt. Forekomsten av dødved er varierende, men jevnt over forkommer gadd  og læger (ferske -
middels nedbrutte) spredt over hele området. Innslaget av furugadd er stort i flere delområder, og er særlig
utpreget i det flate myrdominerte landskapet mellom Vesle Skjellingshovde og Holmevatnet. Flere furugadd,
høgstubber og gamle furutrær har brannmerker. Sterkt nedbrutte granlæger er sparsomt til stede, men
forekommer bl.a. i Vesle Skjellingshovde (flere svært grove) samt i Snipphøgda.

Artsmangfold
Det er registrert en rekke indikatorarter på lang skogkontinuitet i verneområdet, og arter som granseterlav
Hypogymnia bitteri (NT), sprikeskjegg Bryoria nadvornikiana (NT), gubbeskjegg Alectoria sarmentosa (NT),
granrustkjuke Phellinus ferrugineofuscus, granstokkjuke Phellinus chrysoloma, vasskjuke Climacocystis
borealis, rynkeskinn Phlebia centrifuga (NT), rosenkjuke Formitopsis rosea (NT) og duftskinn Cystostereum
murrayi har flere funn spredt over størsteparten av arealet.  I delområder med tilgang på grove sterkt
nedbrutte granlæger (eks. vesle Skjellingshovde) forekommer svartsonekjuke Phellinus nigrolimitatus (NT)
nokså frekvent, mens taigakjuke Skeletocutis stellae (VU) er påvist i Styggsvartvasshaugen. Ulvelav Letharia
vulpina (NT) har store forekomster i Skjellingshovde naturreservat, mens huldrestry Usnea longissima (EN) er
registret i Vesle Skjellingshoved og i sør for Høgberget. Verneområdet har en interessant fuglefauna med



forekomst av arter som hubro (EN), fiskeørn (NT), kongeørn, storfugl (flere spillplasser), lavskrike, storlom,
trane, tretåspett og svartspett.

Bruk, tilstand og påvirkning
All skogen i lokaliteten er historisk sett  påvirket av hogst, og spredt med gamle stubber  viser at  plukkhogst
har vært driftsformen her. I randsonen er mindre partier med yngre skog (flatehogst) inkludert av
arronderingsmessige årsaker. Verneområet har likevel i overveiende grad naturskogpreg
(aldersfase-oppløsningsfase), og flere delområder har nokså god forekomst av dødved (også sterkt nedbrutte
grove granlæger). Brannspor forekommer i hele området, men er særlig framtredende i de furudominerte
områdene mellom Vesle Skjellingshovde og Holmevatnet. Noen hytter (gamle skogshusvær og fiskebuer) ligger
innefor verneområdet.
Fremmede arter
Ingen funn av fremmede arter er gjort på lokaliteten.

Del av helhetlig landskap
Verneområdet representerer et av de største sammenhengende naturskogsområdene i Sør-Norge.
Skjellingshovde naturreservat har en variasjon i natur, skog- og vegetasjonstyper som gjør det representativt
for barskogen i regionen. Verneområdet er vurdert som nasjonalt verneverdig (***).

Verdivurdering
Lokaliteten er en stor (28,5 km2). Skogbildet er overveiende eldre naturskog, stedvis med bra innslag av
dødved. Det er gjort funn av en lang rekke rødlistearter (bl.a. i kategoriene  EN og VU). Potensialet for flere
rødlistefunn er stort. Med bakgrunn i størrelse, variasjon , tilstand og rødlistefunn settes naturtypeverdien til
svært viktig - A.

Skjøtsel og hensyn
Hele lokaliteten bevares best under fri utvikling, og alle former for hogst vil forringe naturverdiene. Store deler
av naturreservatet er brannpåvirket, og gjennomføring av kontrollert skogbrann på avgrensede områder bør
vurderes.



Dokka naturreservatBN00028285

F03
F0302Utforming

Naturtype

AVerdi

Innledning
Beskrivelsen er lagt inn av Kistefos Skogtjenester as v/Geir Høitomt 29.01.2016 i forbindelse med rekartlegging
av naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland.  Oppdatert beskrivelse og ny
avgrensing  tilsvarer nåværende Dokka naturreservat. Naturtypen erstatter tidligere naturtypefigurer i området
BN00028285 (Dokka naturreservat) og  BN00065459 (Dokka øst).  Navnet på naturtypefiguren er Dokka
naturreservat. Avgrensing samsvarer med reservatgrensen, og nøyaktigheten vurderes dermed til svært god.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Dokka naturreservat  ligger i Nordre Land kommune. Verneområdet består av en sesongfuktig kalkfuruskog
med en artsrik flora. Naturreservatet er vurdert som nasjonalt verneverdig (***) med begrunnelsen at området
representerer den mest interessante og velutviklede kalkfuruskogen i Oppland.  Dokka naturreservat ble
vernet  09.07.1993 og senere utvidet 23.01.2013. Vernet areal er nå på ca. 570 dekar. Fylkesmannen i Oppland
er forvaltningsmyndighet for naturreservatet. Verneområdet ligger på harde kambriske skifre og kvartsitt.
Dette er næringsfattige bergarter men området er påvirket av grunnvannsframsig som kommer fra de rike
kalksteins- og skiferbergartene lengre oppe i lia.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Dokka naturreservat er en etter forholdene nokså stor sesongfuktig kalkfuruskog (F0302). De største
biomangfold-verdiene er knyttet til rike sig med kalkfuruskog (B2). Verneområdet er et typisk mosaikk-område
der store verdier er også knyttet til forekomst av rike bekkesig, sumpskog med dødvedforekomst og eldre
velutviklet bærlyngfuruskog.  Verneformålet er å bevare et forholdsvis urørt skogområde i form av en
særpreget sesongfuktig kalkfuruskog med en artsrik flora. I tillegg til rik kalkfuruskog (B2) forekommer noe
fattigere lågurtfuruskog (B1), lågurtgranskog, bærlyngskog (A2), samt elementer av rik
høystaude-sumpgranskog  (C1) langs bekker.  Furu er dominerende treslag, mens gran inngår  i bekkedrag og
som sumpskog i sør-østre del av verneområdet. Store deler av barskogen er i optimalfasen, men enkelte
partier med yngre produksjonsskog  (ungdomsfase) forekommer i nordvest. Forekomsten av dødved er nokså
spredt, men sumpskogen i sør-øst representerer  et unntak med granlæger i alle nedbrytningsklasser
(oppløsningsfase).

Artsmangfold
Lokaliteten har en interessant og artsrik kalkflora. Soppfloraen er spesialisert med forekomst av en lang rekke
sjeldne kalkarter. Totalt er det påvist 23 rødlistearter innenfor reservatet. Dette omfatter arter  som
marsipanstorpigg  Sarcodon fennicus (VU), fiolkorallsopp Ramaria fennica (EN), gullslørsopp Cotinarius
aureofulvus (NT), pluggtraktsopp Clitocybe alexandri (NT), børstebrunpigg Hydnellum mirabile (VU) og  stor
bananslørsopp Cotinarius mussivus (NT).  Av vedboende sopp er bl.a. duftskinn Cystostereum murrayi (NT) og
rosenkjuke Fornitopsis rosea (NT) registret. Karplantemangfoldet er stort med rundt 150 arter påvist. Spesielt
er forekomsten av orkidèer stor, med forekomst av arter som rødflangre (svært tallrik), breiflangre,
brudespore, marisko (NT), stortveblad og nattfiol. Totalt er 23 rødlistearter påvist på lokaliteten (herav flere
EN og VU). Potensialet for flere rødlistefunn er stort.

Bruk, tilstand og påvirkning
All skogen i lokaliteten er historisk sett sterkt påvirket av hogst. Bygdenære skoger som dette har vanligvis blitt
kraftig plukkhogd, samtidg som noen nyere flatehogster også inngår i reservatet (nå yngre produksjonsskog).
Forekomsten av dødved er derfor beskjedent, med et lite unntak i gransumpskogen i SØ. Flere eldre



hesteveger går skrått i lia, og en mer opparbeider kjerreveg går inn til en tidligere boplass (nå nedbrent).
Tidligere ble disse bygdenære skogliene påvirket av husdyrbeiting, men dette er nå opphørt. Innenfor
reservatet ligger to fritidseiendommer (hytter).
Fremmede arter
Av fremmede arter forekommer bl.a. platanlønn,  sibirlerk og vrifuru (samt trolig flere fremmede treslag).
Fjerning av fremmede tresalg pågår i regi av forvaltningsmyndigheten.

Del av helhetlig landskap
Lokaliteten representerer  et unikt område med rike kalkbarskogstyper som har store forekomster av
kalksopper og orkidèer. Samlet sett er Dokka naturreservat klassifisert som nasjonalt verneverdig  (***).

Verdivurdering
Lokaliteten representerer  et unikt område med rike kalkbarskogstyper som har store forekomster av
kalksopper og orkidèer. Totalt er 23 rødlistearter påvist på lokaliteten (herav flere  i kategoriene EN og VU).
Dokka naturreservat er klassifisert som nasjonalt verneverdig  (***). Lokaliteten har verdi svært viktig - A.

Skjøtsel og hensyn
Det er utarbeidet skjøtselsplan for deler av verneområdet. Hele lokaliteten bevares i utgangspunktet best
under fri utvikling. Bestand med yngre produksjonsskog har imidlertid behov for tynning av hensyn til bl.a.
forekomst av orkidèer. Skjøtsel i henhold til plan pågår i regi av forvaltningsmyndigheten. Området er mye
brukt som turmål, og spesielt er de gamle hestevegene populære. Informasjon om naturverdier og nødvendige
hensyn er viktig.



HanastaddalenBN00065590

F09
F0903Utforming

Naturtype

AVerdi

Innledning
Beskrivelsen er lagt inn av Kistefos Skogtjenester as v/Geir Høitomt 01.02.2016 i forbindelse med rekartlegging
av naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland.  Beskrivelse og avgrensing er basert
på registreringer gjort av bl.a. Tor Erik Branderud i forbindelse med undersøkelser av bekkekløfter i Oppland i
2007. Det henvises til  faktarket Hanastaddalen i NARIN-databasen for mer inngående beskrivelse av
lokaliteten. Avgrensing  samsvarer med tidligere  naturtypefigur og  navnet er beholdt uendret.  Avgrensing er
foretatt med GPS og ortofoto, og nøyaktigheten vurderes til 30 - 40 meter.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Hanastaddalen ligger på S-siden av Etna, drøyt 3 km V for Dokka sentrum.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Hanastadbekken danner ei nokså markert bekkekløft som er orientert SSV-NNØ. En del mindre bergevegger
forekommer, men i hovedsak er skråningene skogkledde. Et unntak er et større rasmarksområde ved et market
fossefall (10 - 15 meter høyt) sentralt i kløfta. Tilknyttet dette fossefallet er det også ei utpreget
fossesprøytsone. Øvre del av kløfta er preget av gammel granskog i veksling mellom lågurt-høgstaudeskog
(V-sida) og blåbærgranskog (Ø-sida). I nedre del renner bekken roligere og her inngår partier med flompåvirket
skog (innslag av gråor) og løsmasseskråninger.

Artsmangfold
Hanahstaddalen har et betydelig innslag av bekkekløftarter og dødvedtilknyttede gammelskogsarter. Flere
rødlistede lavarter knyttet til skyggefulle miljø på trær og bergevegger er påvist, bl.a. trådragg (Ramalina
thrausta VU) og huldrestry (Usnea longissima EN). I den øvre delen av kløfta er det grov granskog med død ved
i ulike nedbrytingsklasser, og relativt rike forekomster av vedboende sopp som svatsonekjuke (Phellinus
nigrolimitatus NT), rynkeskinn (Phlebia centrifuga NT) og rosenkjuke (Fomitopsis rosea NT). En nokså rik
karplanteflora opptrer i gråor- (og gran-) dominert kantskog langs elva, bl.a. med relativt stor forekomst av
huldregras (Cinna latifolia NT). Det er opplagt et potensiale for flere rødlistefunn i kløfta.

Bruk, tilstand og påvirkning
All skogen i lokaliteten er historisk sett  påvirket av hogst, og spredt med gamle stubber  viser at forsiktig
plukkhogst har vært driftsformen her. Den øvre delen av bekkekløfta har imidlertid utpreget gammelskog,
flersjiktet og med død ved i alle nedbrytingsklasser (oppløsningsfase). Her forekommer også grove gamle
grantrær (trolig 250 - 300 år gamle).  I nedre deler  er skogen mer påvirket, og bærer preg av mer omfattende
hogstinngrep (stedvis ungskog). Lokaliteten grenser inn til yngre skog.
Fremmede arter
Ingen funn av fremmede arter er gjort på lokaliteten.

Del av helhetlig landskap
Lokaliteten ligger i et distrikt med flere verdifulle bekkekløfter, samt kjente vokseplasser for huldrestry (EN).
Samlet sett representerer disse kløftene (og  huldrestrylokalitetene) en viktig del av kjerneområdet for flere
truete arter i Vest-Oppland (huldresrtry, trådragg m.fl.).

Verdivurdering
Lokaliteten er ei middels stor lavlands-granbekkekløft på Østlandet (F0903). Skogbildet er overveiende eldre



skog, stedvis med bra innslag av dødved. Det er nokså varierte vegetasjonstyper fra triviell blåbærskog, via
høgstaudeskog (C1) til flompåvirket skog. Lokaliteten har et variert artsmangfold med funn av ca. 15
rødlistearter, herav 1 EN og 1 VU. Kløfta er gitt verdien 4 (regional-nasjonal verdi). Naturtypeverdien settes
derfor til svært viktig - A.

Skjøtsel og hensyn
Hele lokaliteten bevares i utgangspunktet best under fri utvikling. Alle former for hogst vil forringe
naturverdiene.



Leppa, nedre delBN00065647

F09
F0903Utforming

Naturtype

AVerdi

Innledning
Beskrivelsen er lagt inn av Kistefos Skogtjenester as v/Geir Høitomt 01.02.2016 i forbindelse med rekartlegging
av naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland.  Beskrivelse og avgrensing er basert
på registreringer gjort av bl.a. Tor Erik Branderud i forbindelse med undersøkelser av bekkekløfter i Oppland i
2007. Det henvises til  faktarket Leppas nedre deler i NARIN-databasen for mer inngående beskrivelse av
lokaliteten. Avgrensing  samsvarer med tidligere naturtypefigur men navnet er endret til Leppa, nedre del.
Avgrensing er foretatt med GPS og ortofoto, og nøyaktigheten vurderes til 30 - 40 meter.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Leppdalen ligger på N-siden av Etna, ca. 10 km V for Dokka sentrum.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Leppa danner ei  markert (opptil 100 meter dyp) bekkekløft som er orientert i N-S-retningen . Flere tildels høye
bergevegger forekommer på Ø-sida, mens  skråningene på V-sida i hovedsak er skogkledde.  Kløfta er preget av
nokså ung og ensjiktet granskog, stedvis også nyere hogstingrep med lauvsuksesjon i NØ. Dominerende tresalg
er gran, stedvis med høyt lauvinnslag (hovedsaklig bjørk) i yngre suksesjoner. Furu forekommer frekvent i
grunnlendte partier. Skogtypen er vekslende og hele gradienten fra lavfuruskog, via moserik
blåbær-småbregnetype til høgstaudeskog er repersentert. Stedvis renner elva noe roligere og her inngår
partier med flompåvirket skog (innslag av gråor) og løsmasseskråninger. Lokaliteten består av prekambriske
sandsteiner i veksling med underkambrisk sandstein og skifer. I nedre del inngår grunnfjellsbergaretr (gneis).

Artsmangfold
Leppa har et betydelig innslag av bekkekløftarter. Flere rødlistede lavarter knyttet til skyggefulle miljø på trær
og bergevegger er påvist, bl.a. trådragg (Ramalina thrausta VU) , mjuktjafs (Evernia divaricata VU), huldrestry
(Usnea longissima EN), praktlav (Cetrelia olivetorum VU) og skoddelav (Menegazzia terebratia NT).  En nokså
rik karplanteflora opptrer bl.a. i gråor- (og gran-) dominert kantskog langs elva, bl.a. med relativt stor
forekomst av huldregras (Cinna latifolia NT) og kåltistel (Cirsium oleracium NT). Det er gjort funn av 17
rødlistearter i lokaliteten, og det er opplagt et potensiale for flere rødlistefunn.

Bruk, tilstand og påvirkning
All skogen i lokaliteten er historisk sett  påvirket av hogst (fløtingsvassdrag).   I store deler  er skogen nokså
ensjiktet, og bærer preg av omfattende hogstinngrep (stedvis ungskog). Lokaliteten grenser inn til yngre skog.
Fremmede arter
Ingen funn av fremmede arter er gjort på lokaliteten.

Del av helhetlig landskap
Lokaliteten ligger i et distrikt med flere verdifulle bekkekløfter, samt kjente vokseplasser for huldrestry (EN).
Samlet sett representerer disse kløftene (og  huldrestrylokalitetene) en viktig del av kjerneområdet for flere
truete arter i Vest-Oppland (huldresrtry, trådragg m.fl.).

Verdivurdering
Lokaliteten er ei middels stor lavlands-granbekkekløft på Østlandet (F0903). Skogbildet er overveiende nokså
ung og hogtpåvirket skog. Det er  varierte vegetasjonstyper fra triviell blåbærskog, via høgstaudeskog (C1) til
flompåvirket skog. Lokaliteten har et variert artsmangfold med funn av 17 rødlistearter, herav 1 EN og flere VU.



Kløfta er gitt verdien 4 (regional-nasjonal verdi). Naturtypeverdien settes derfor til svært viktig - A.
Tilgrensende områder (Svinkampen og øvre deler av kløfta) har også beydelige naturverdier.

Skjøtsel og hensyn
Hele lokaliteten bevares i utgangspunktet best under fri utvikling. Alle former for hogst vil forringe
naturverdiene.



Etna, Leppa - ØiomBN00028340

E22
E2202Utforming

Naturtype

BVerdi

Innledning
Beskrivelsen er lagt inn av Kistefos Skogtjenester as v/Geir Høitomt 01.02.2016 i forbindelse med rekartlegging
av naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland.  Beskrivelse og avgrensing er basert
på eget feltarbeid (sist besøkt 3.5.2015).  Avgrensing  og beskrivelse erstatter  tidligere naturtypefigur
BN00028340 (Etna ved Persmoen), og navnet er endret til Etna, Leppa - Øiom.  Avgrensing er foretatt med GPS
og ortofoto, og nøyaktigheten vurderes til 30 - 40 meter.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten omfatter Etnas elveslette fra Leppas utløp ned til Øiom. Dette utgjør en elvestrekning på ca. 8
kilometer (luftlinje). Etna er et varig vernet vassdrag.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Elveslette som årlig oversvømmes ved flom (vårflom, mer sjelden høstflom). Etna meandrerte tidligere i store
buer over den flate sletta, men er nå i betydelig grad påvirket av forbygging og kanalisering. Kroksjøer, evjer og
flomdammer ligger imidlertid spredt langs elveløpet, delvis i mosaikk med flompåvirket skog (gråor-heggeskog)
og kulturlandskap. I innersvinger langs elveløpet ligger flere store grus- og sandbanker.

Artsmangfold
Lokaliteten inneholder artsrike våtmarksmiljøer med stor variasjon i biotoptyper. Gråor-heggeskog og mer
ekstensivt drevet kulturlandskap inngår i lokaliteten og gir ekstra spennvidde. Elveløpet er en del av
leveområdet for storørreten i Randsfjorden (gyte- og oppvekstområde), bl.a. med en viktig gyteplass ved
Leppas utløp. Alle storørretstammene i Norge er regnet som nasjonalt verdifulle. På elvestrekningen
forekommer i tillegg fiskearter som elveniøye, trepigget stingsild, nipigget stingsild, abbor, gjedde og sik.
Elveniøye har viktige gyteplasser i tilknytning til de store sand- og grusbankene i elva. Småsalamander er påvist
i flomdammer på strekningen. Grusbanker/elveører med pionersamfunn med flere forekomster av påskepil
(Salix daphnoides VU) og klåved (Myricaria germanica NT) ligger regelmessig langs elvestrekningen. I 2015 ble
det gjort funn av svartgubbe (Sarcosoma globosum EN) i flompåvirket granskog ved Håkenstad. Hele
lokaliteten er en viktig fuglebiotop, både i form av rasteplass under trekket og som hekkeområde. Oversvømt
kulturlandskap er en viktig del av dette under vårtrekket. Av påviste arter nevnes åkerrikse (CR), hønsehauk
(NT), fiskeørn (NT), trane, storspove (VU), vipe (EN), hettemåke (VU), fiskemåke (NT), rosenfink (VU), sanglerke
(VU) og blåstrupe (NT).

Bruk, tilstand og påvirkning
Etna meandrerte tidligere i store buer over den nokså flate elvesletta, men er nå i betydelig grad påvirket av
forbygging (kun mindre strekninger er upåvirket av dette). Kroksjøer, evjer og flomdammer ligger imidlertid
spredt langs elveløpet, delvis i mosaikk med flompåvirket skog (gråor-heggeskog) og kulturlandskap. Elvesletta
er påvirket av langvarig landbruksdrift (korn- og grasproduksjon, samt noe husdyrbeiting). I den avgrensede
lokaliteten inngår ekstensivt drevet kulturlandskap hvor det foregår noe grasproduksjon og beiting
(storfe/hest). Avgrensingen mot mer intensivt drevet landbruksareal er flere steder glidende. Vedhogst foregår
i kantsoner og lauvskogbestand.  Ei større kraftlinje følger elvesletta.
Fremmede arter
Ingen funn av fremmede arter er notert på lokaliteten, men arter som kjempespringfrø, sibirkornell og
hagelupin finnes i nærområdet.



Del av helhetlig landskap
Lokaliteten utgjør en viktig del av Etnas elveslette som strekker seg nesten fra Bruflat i Etnedal og helt ned til
samløpet med Dokka ved Dokka sentrum. Denne lokaliteten er påvirket av tekniske inngrep, men har fortsatt
store naturverdier.

Verdivurdering
Lokaliteten utgjør en viktig del av Etnas elveslette som strekker seg nesten fra Bruflat i Etnedal og helt ned til
samløpet med Dokka ved Dokka sentrum. Kroksjøer, meandere og flomløp er regnet som en sterkt truet (EN)
naturtype.  Det er påvist en lang rekke rødlistearter (fugl, karplanter, sopp), bl.a. innen kategoriene CR, EN og
VU. Det er potensialet for flere rødlistefunn (bl.a. insekter).  Denne lokaliteten er påvirket av tekniske inngrep,
men har fortsatt intakte naturverdier, og naturtypeverdien settes derfor til viktig - B.

Skjøtsel og hensyn
Nordre Land kommune har utarbeidet vassdragsplan for strekningen som beskriver ulike hensyn. Dette
omfatter ikke-hogst på arealer med særlig viktig flommarks-skog og skjøtsel av kantsoner. Tekniske inngrep i
form av kanalisering, utfylling, graving, grusuttak, steinsetting o.l. må ikke forekomme. Ekstensivt drevet
kulturlandskap bør holdes i hevd gjennom tradisjonell slått og beiting.



Etna, Øiom - DokkaBN00028306

E22
E2202Utforming

Naturtype

AVerdi

Innledning
Beskrivelsen er lagt inn av Kistefos Skogtjenester as v/Geir Høitomt 01.02.2016 i forbindelse med rekartlegging
av naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland.  Beskrivelse og avgrensing er basert
på eget feltarbeid (sist besøkt 3.5.2015).  Avgrensing  og beskrivelse erstatter  tidligere naturtypefigurer
BN00028306 (Etna), BN00028335 (Etna ved Røste), BN00028338 (Etna ved Mortenstuen) og BN00028339 (Etna
ved Barlund). Navnet er endret til Etna, Øiom - Dokka.  Avgrensing er foretatt med GPS og ortofoto, og
nøyaktigheten vurderes til 30 - 40 meter.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten omfatter Etnas elveslette fra Øiom og ned til samløp med Dokka. Dette utgjør en elvestrekning på
ca. 5 kilometer (luftlinje). Etna er et varig vernet vassdrag.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Elveslette som årlig oversvømmes ved flom (vårflom, mer sjelden høstflom). Etna meandrerte tidligere i store
buer over den flate sletta, men er nå i betydelig grad påvirket av forbygging og kanalisering. Kroksjøer, evjer og
flomdammer ligger imidlertid spredt langs elveløpet, delvis i mosaikk med flompåvirket skog (gråor-heggeskog)
og kulturlandskap. I innersvinger langs elveløpet ligger flere store grus- og sandbanker.

Artsmangfold
Lokaliteten inneholder artsrike våtmarksmiljøer med stor variasjon i biotoptyper. Gråor-heggeskog og mer
ekstensivt drevet kulturlandskap inngår i lokaliteten og gir ekstra spennvidde. Elveløpet er en del av
leveområdet for storørreten i Randsfjorden (gyte- og oppvekstområde), bl.a. med en viktig gyteplass nær
samløp med Dokka. Alle storørretstammene i Norge er regnet som nasjonalt verdifulle. På elvestrekningen
forekommer i tillegg fiskearter som elveniøye, trepigget stingsild, nipigget stingsild, abbor, gjedde og sik.
Elveniøye har viktige gyteplasser i tilknytning til de store sand- og grusbankene i elva. Småsalamander er påvist
i flomdammer på strekningen. Grusbanker/elveører med pionersamfunn med flere forekomster av påskepil
(Salix daphnoides VU) og klåved (Myricaria germanica NT) ligger regelmessig langs elvestrekningen.
Elvemusling (VU) har to viktige forekomst på  strekningen (nedstrøms Øiom bru og nær samløp med Dokka).
Her står arten i noen mindre strykpartier med noe grovere bunnsubstrat.  Hele lokaliteten er en viktig
fuglebiotop, både i form av rasteplass under trekket og som hekkeområde. Oversvømt kulturlandskap er en
viktig del av dette under vårtrekket. Av påviste arter nevnes åkerrikse (CR), hønsehauk (NT), fiskeørn (NT),
trane, storspove (VU), vipe (EN), hettemåke (VU), fiskemåke (NT), rosenfink (VU), sanglerke (VU) og blåstrupe
(NT).

Bruk, tilstand og påvirkning
Etna meandrerer i store buer over den nokså flate elvesletta, og er i nokså liten grad påvirket av forbygging
(kun mindre strekninger er påvirket av dette). Kroksjøer, evjer og flomdammer  langs elveløpet, delvis i
mosaikk med flompåvirket skog (gråor-heggeskog) og kulturlandskap. Elvesletta er påvirket av langvarig
landbruksdrift (korn- og grasproduksjon, samt noe husdyrbeiting). I den avgrensede lokaliteten inngår
ekstensivt drevet kulturlandskap hvor det foregår noe grasproduksjon og beiting (storfe/hest). Avgrensingen
mot mer intensivt drevet landbruksareal er flere steder glidende. Vedhogst foregår i kantsoner og
lauvskogbestand.  Ei større kraftlinje følger elvesletta.
Fremmede arter
Ingen funn av fremmede arter er notert på lokaliteten, men arter som kjempespringfrø, sibirkornell og



hagelupin finnes i nærområdet.

Del av helhetlig landskap
Lokaliteten utgjør en viktig del av Etnas elveslette som strekker seg nesten fra Bruflat i Etnedal og helt ned til
samløpet med Dokka ved Dokka sentrum. Denne lokaliteten er lite påvirket av tekniske inngrep, og har store
intakte naturverdier.

Verdivurdering
Lokaliteten utgjør en viktig del av Etnas elveslette som strekker seg nesten fra Bruflat i Etnedal og helt ned til
samløpet med Dokka ved Dokka sentrum. Kroksjøer, meandere og flomløp er regnet som en sterkt truet (EN)
naturtype.  Det er påvist en lang rekke rødlistearter (fugl, karplanter), bl.a. innen kategoriene CR, EN og VU.
Det er potensialet for flere rødlistefunn (bl.a. insekter).  Denne lokaliteten er i lten grad påvirket av tekniske
inngrep, og har store intakte naturverdier. Naturtypeverdien settes derfor til svært viktig - A.

Skjøtsel og hensyn
Nordre Land kommune har utarbeidet vassdragsplan for strekningen som beskriver ulike hensyn. Dette
omfatter ikke-hogst på arealer med særlig viktig flommarks-skog og skjøtsel av kantsoner. Tekniske inngrep i
form av kanalisering, utfylling, graving, grusuttak, steinsetting o.l. må ikke forekomme. Ekstensivt drevet
kulturlandskap bør holdes i hevd gjennom tradisjonell slått og beiting.



Greftegreff N-Enger8

F16
F1601Utforming

Naturtype

BVerdi

Innledning
Naturtypen er innlagt av NINA v/ T.E. Brandrud i 2016, basert på registreringer i 2011 og 2015, samt
soppregistreringer i 2013 og 2014.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger mellom Greftegreff og Enger, langs veien mot Grindvoll, rett Ø for veikryss der vei går N-over
mot Enger, Ø-over mot Grindvoll og S-over mot Kårstad-Greftegreff. Lokaliteten består av et grunnlendt,
nesten flatt område, med en meget svak, V-Ø-gående kalkrygg parallellt med veien. Berggrunnen består av en
V-Ø-gående stripe med knollekalk fra øvre ordovicium (gastropode-kalk, etasje 5a), som går over i en stripe
med ordovicisk skifer/kalkstein (etasje 4d) langs veien.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten er preget av mosaikker mellom mose- og urterik kalkskog og noe fattigere og mer lyngrik
lågurtskog. Kalkgranskog dominerer i kalkskogspartiene, men det er også overganger mot urterik kalkfuruskog,
enkelte steder med en svak, sesongfuktig effekt. Kalkgranskogen er moserik og relativt fattig på karplanter,
men kan skilles ut delvis på topografi (grunnlendt), og delvis på forekomst av kalkskogsopper. Lokaliteten er
preget av noe yngre, ensaldret granskog (ca. 50-70 år gammel).

Artsmangfold
Lokaliteten huser flere, spesialiserte kalkskogsopper. Så langt er det registrert tre, muligens fire rødlistearter
her, herunder én truet; grangråkjuke (Boletopsis leucomelanea NT), fiolgubbe (Gomphus clavatus NT), samt
dysterkorallsopp (Ramaria karstenii NT). Sistnevnte ser ut til å ha gode populasjoner og et kjerneområde
omkring Enger-Greftegreff (dog flere forekomster trolig gått ut pga stormfelling i Huldrehaugen). Et funn av
barstrøslørsopp (Cortinarius fraudulosus coll. NT), med unøyaktig lokalisering, kan også være herfra. Pga.
begrenset kartlegging, stedvis gunstige habitat-kvaliteter, samt nærhet til Huldrehaugen (som før stormefelling
hadde en sterk konsentrasjon av slike rødlistesopper) antas lokaliteten i virkeligheten å huse størrelsesorden
8-10 rødlistede kalkskogsopper, muligens flere (behov for nærmere kartlegging).

Bruk, tilstand og påvirkning
Lokaliteten ligger nær innmark, og har tidligere trolig hatt en bruk som beiteskog. Lokaliteten har i dag en noe
yngre granskog, med innslag av enkelte eldre trær.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Lokaliteten er gitt høy verdi (Viktig – B) pga. forekomst av mosaikker av grunnlendt  kalkgranskog (truet
naturtype, under navnet låurtgrankalkskog) og urterik kalkfuruskog (nær truet naturtype), samt forekomst av
rødlistede kalkbarskogsarter (og potensiale for forekomst av flere slike). Lokaliteten skiller seg en del fra andre
kalkskogslokaliteter ved at denne er nesten flatlendt, og ingen markert kalkrygg eller brattskråning. Slike
flatlendte partier pleier som regel å ha større jord/løsmassedekning og ingen kalkskog.

Skjøtsel og hensyn
Det foreslås en forvaltning med en skånsom lukket hogst (kalkskogshogst) for å ivareta kvaliteter som



kalkgran(-furu)skogsbestand, og spesielt ivareta kjente og ukjente forekomster av mykorrhizadannende
kalkbarskogsarter. En har dårlig erfaring med utstrakt stormfelling etter lukket kalkskogshogst i dette området,
på den annen side ligger dette bestandet trolig rimelig beskyttet mot de verste kastevindene fra V-SV, samtidig
som det er tilpasset en viss eksponering, som kantskog mot veien.



Larshus Ø9

F18
F1802Utforming

Naturtype

BVerdi

Innledning
Naturtypen er innlagt av NINA v/ T.E. Brandrud i 2016, basert på en rekke registreringer i perioden 2004-2009
(jfr. Skarpaas m. fl. 2011, Brandrud m. fl. 2013).

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger på Hadelands Østås, mellom Mørtvedt-grenda i Nordre Oppdalen og Skjerva. Området består
av et småkupert kollelandskap, med flere større myrer. Lokaliteten grenser til områder som er mere påvirket
av skogbruk. Berggrunnen består av hornfels, dvs. omdannet («stekt») leirskifer, som er en hard bergart som
her gir under middels næringsrike forhold, og skogen er gjennomgående av middels bonitet.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten er helt dominert av eldre til gammel granskog; mest blåbærgranskog, dernest en del noe rikere
småbregne- og storbregnegranskog, samt noe lågurt- og høystaudegranskog i rikere lier. Furu er nesten ikke
representert, bortsett fra litt tilløp til furumyrskog på en større myr sentralt i området («Røsslyngmyra»; mest
yngre furu, men enkelte gamle). Denne myra er hovedsakelig regnvannsmyr (helt fattig, ombrogen myr),).
(Rødmerket skiløype går igjennom denne myra.) Ellers forekommer flere ordinære fattigmyrer (jordvannsmyr),
mellommyr, samt et parti med rikmyr med bl.a. engmarihånd (orkidé) og breimyrull i det S-N-gående søkket
med rødmerket skiløype omtrent midt i lokaliteten.

Artsmangfold
Med sine dødvedrike gammelskogsstrukturer (m/ 665 registrerte læger >15 cm diam) huser lokaliteten rikelig
med vedboende gammelskogsopper, herunder 4 rødlistearter (rødliste 2015), hvorav to truete (VU) arter.
Disse fire artene er tilsammen funnet på 11 læger (pr. 2009): gul snyltekjuke (Antrodiella citrinella VU; funnet
på 1 låg), svartsonekjuke (Phellinus nigrolimitatus NT, 6 læger), rynkeskinn (Phlebia centrifuga NT, 3 læger) og
klengekjuke (Skeletocutis brevispora VU, 1 låg). I tillegg er følgende nær rødlistede (tidligere rødlistede)
gammelskogsarter funnet på 30 læger; duftskinn (Cystostereum murrayi 8 læger) og granrustkjuke (Phellinus
ferrugineofuscus, 22 læger). Dette gir tilsammen 41 forekomster av 6 gammelskogsarter, dvs at disse
gammelskogsartene forekommer på 6% av de registrerte lægerene, eller på nærmere 10% av læger i
nedbrytningsklasse 2-5 (som er de læger-stadiene disse artene opptrer på). Den største konsentrasjonen av
gammelskogsarter er registrert i kollepartiet S-SV for den sentrale, store myra («Røsslyngmyra»), med i alt 15
læger med fruktifisering av gammelskogsarter (herunder 5 læger med rødlistearter, 2 med truete). En annen
rødlistet vedboende sopp, pastellkjuke (Rhodonia placenta EN) er funnet et par steder i denne delen av
Øståsen, bl.a. rett N for lokaliteten (forekomst nå hogd), og det er ikke usannsynlig at også denne har tilhold
innenfor foreliggende lokalitet. Det er ikke registrert sjeldne/rødlistede, jordboende sopper (kalkskogsopper
e.l.) i området. Lokaliteten bør kunne huse sjeldne/rødlistede, epifyttiske lav knyttet til gamle trær, men dette
er ikke nærmere undersøkt (forekommer slike litt lengre SØ, i liene mot Aklangen).

Bruk, tilstand og påvirkning
Lokaliteten skiller seg ut som et større, sammenhengende område uten påvirkning av nyere tids
bestandsskogbruk. Granskogen her har preg av gammel, fleraldret, mer og mindre flersjiktet, tidligere
plukkhogd/dimensjonshogd skog, som har vært svært lite hogstpåvirket etter krigen, og som ikke er påvirket av
flatehogst. Et flatehogd areal (hogd for 15-20 år siden stikker som en kile inn i NØ. Dette er stort sett holdt
utenfor lokaliteten, bortsett fra en trang kløft med spesielle topografiske forhold. Mye av denne gamle,
tidligere plukkhogde skogen ser ut til å ha hatt en nokså ensartet historie, men dødvedmengdene varierer



betydelig, fra store konsentrasjoner i enkelte høyproduktive forsenkninger, til (ennå) lite dødved i de mest
lavproduktive partiene. Det er gjort en nærmere registrering av dødved og dødvedsopper her 2004-2009.
Tilsammen er det registrert betydelige dødvedmengder, med 665 læger registrert i et titalls bestand (læger >
15 cm diam), og med enkelte spredte læger på øvrig areal, antas det totale antallet i dag å være >700 læger.
Det er mest læger i lite og midlere nedbrytningsklasser, dvs. de fleste av lægerne en er generert de siste
30(-40) årene. Det er registrert fem lægerkonsentrasjoner med >50 læger innenfor mindre bestand. Dette
gjelder bestand i kolle S-SV for sentral, stor myr med skiløype (Røsslyngmyra), bestand i søkk NØ for
Røsslyngmyra (høyproduktivt bestand i oppløsningsfase, med 72 tildels grove læger i tett konsentrasjon),
bestand rett V for kløft v/ hogstfelt i NØ, bestand i flate+bratt li helt i NØ ned mot skogsbilveg, samt bestand
helt i S, på sørsiden av gammel V-Ø-gående setervei (til Morstadsetra) der denne krysser skiløype. I det øvrige
arealet er lægertettheten pr. i dag liten, men vil uten hogstinngrep komme til å øke framover. Det går en
rødmerket skiløype gjennom lokaliteten. I S går det en V-Ø-gående gammel setervei, som kan følges mer eller
mindre tydelig helt inn til Morstadsetra S for Avalsjøen.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Lokaliteten er gitt høy verdi (Viktig – B) pga. forekomst av store arealer med gammelskog med flere
dødvedkonsentrasjoner, og samlet sett usedvanlig store dødvedmengder og med forekomst av flere sjeldne og
rødlistede, vedboende gammelskogsopper. Det er funnet dødvedkonsentrasjoner i alle deler av arealet
(bortsett fra helt i N), og de ulike gammelskogs-forekomstene bindes sammen av tildels store, lite påvirkede
myrarealer. Det er også en forekomst av rikmyr med sjeldne orkidéer. Den gamle granskogen er i hovedsak lav-
til middels produktiv, men det forekommer også høyproduktive søkk. Mangelen på virkelig gammel granskog
(med sterkt nedbrutte læger og naturskogspreg), samt relativt få rødlistearter (i f. t. dødvedmengden) trekke
rnoe ned, samtidig som størrelsen på lokaliteten trekker opp.

Skjøtsel og hensyn
De biologiske verdiene for denne lokaliteten er knyttet til gammelskog som har ligget lenge uten
skogbruksmessig påvirkning. Det er derfor sterkt ønskelig med en forvaltning som urørt.



Glåmtjern NØBN00022950

F18
F1802Utforming

Naturtype

AVerdi

Innledning
Lokaliteten ble innlagt av Egil Bendiksen, NINA i 2004 og oppdatert av EB febr. 2016. Disse områdene er kjent
fra ekspedisjoner på 1970-tallet (EB, TEB), med flere karplantefunn fra den gang. To arealer i dette
gammelskogskomplekset ble registrert som nøkkelbiotoper (Hellerhøgda og Langvassputten) av Rein Midteng i
et oppdrag for Gran Almenning 1996-98. Videre er det gjort interessante funn av Kåre Homble omkring 2000.
Området inkludert spesifikt dette arealet ble befart av EB 12/11-2003 og 27/2-2004. Mange interessante funn
ble gjort på en tur arrangert av Siste Sjanse 1/6-2004, inkludert eksperter på flere artsgrupper. Arealet ble igjen
undersøkt av EB 16. og 25.10.2015. Lokaliteten tilsvarer delvis delområde A innenfor NT-lokalitet «Hellerhøgda
– Glåmtjernshaugen» som beskrevet av EB i 2004 (Brandrud & Bendiksen 2005). Etter større hogstinngrep i
sørlige deler og mer detaljerte undersøkelser har større arealer i sørøst og en del i sørvest blitt tatt ut, som
også tidligere flatehogd areal ved Jammerholtputten, mens verdier i Hellerhøgda er skilt ut som to separate
lokaliteter av Hofton (2013). En smal hogstkorridor nederst i Hellerhøgdas liside skiller de to områdene, men
økologisk funksjonelt fungerer de som en enhet. Gjenværende areal av den opprinnelige avgrensningen er delt
i tre tilgrensende lokaliteter, denne samt Langevatnet Ø og Langvassputten pluss at et lite areal er nykartlagt
som egen lokalitet i Glåmtjernshaugen litt lenger vest. Tidligere delomr. A er beskåret i sør pga. hogst, men
utvidet noe mot nordvest (innenfor tidligere totalareal).

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger på Hadelands østås nær grensa mellom Lunner, Gran og Nannestad. Bortsett fra et
ubetydelig areal ligger hele arealet i Lunner og er del av en større lokalietet som er oppdelt i delområder etter
ulik verdisetting. Det grenser således mot NT-lok. Langvatnet Ø langs hele den ene langsida, mot NV. Dette er
et fattig granskogsområde med relativt små høydeforskjeller og mange myrer. Et litt større myrtjern,
Jammerholtputten, ligger utenfor området i nordøst, og Langevatnet i nordvest. Siste strekning av en
skogsbilvei fra vest ligger 100-200 m nordafor den nordlige delen av området. Brattest er den sørvestlige
armen i retning Glåmtjern, som er ei lang, sørøstvendt li ned mot en myrlendt forsenkning. Nordvestre del
ligger omkring et bekkesøkk fra Langvassputten, mens den østlige delen er et lavt haugparti mellom flere
myrer. Mot sør/øst følges grense mot seinere års hogster. Området faller delvis sammen med et viktig
viltområde utfigurert i Lunner kommunes viltrapport. Berggrunnen er grovkornet nordmarkitt
(alkalifeltspatsyenitt). Området ligger i høydelaget omkring 600 m o.h. og tilhører mellomboreal sone og svakt
oseanisk seksjon.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Fastmarksvegetasjonen er dominert av fattig blåbærgranskog med moserik bunn, bl.a. blanksigdmose
(Dicranum majus), vanlig sigdmose (D. scoparium) og gåsefotmose (Barbilophozia lycopodioides). Lokalt er stri
kråkefot svært vanlig. Småbregnegranskog med gaukesyre og fugletelg finnes på mindre, SØ-vendte areal helt
sør i området. Særlig omkring myrene finnes en del sesongfuktig blåbærskog med sauetelg og med
bunnsjiktsdominans av grantorvmose (Sphagnum girgensohnii) og også småparti med fattig sumpgranskog (+
skogsnelle, starrarter mfl.). Myrene preges av starrdominerte fattigmyrer, mest flatmyr, men også noe
bakkemyr. Nordlige del av tilgrensende myr i nord, PM 016 878 har velutviklete strengmyrspartier. Området
består av gammel naturskog med til dels variert sjiktning. Det er spor etter gammel plukkhogst, men stubber i
ei 1-2 år gammel hogstflate sør for Jammerholtputten (pr. 2004) indikerte gjennomgående gamle trær.
Årringtelling på en tilfeldig stubbe viste ca 200 år. Skogen i den sørøstvendte lia i sørlige del av området har
stor tetthet av svært grovdimensjonerte trær, mange over 50 cm i brysthøydediameter, flere opp i 70 cm. Mye
av skogen er i aldersfase og med begynnende oppløsningsfase, med døende trær og gadder. Ved basis av lia



står det ei gran hvor stammen har brysthøydediameter på over 70 cm, og med 8 svære fruktlegemer av
indikatorarten granstokkjuke (Phellinus chrysoloma). Det er variert sjiktning og stedvis åpninger med naturlig
bledning. Dødvedmengden er rikelig, og med grove læger av alle nedbrytningsgrader. Lægerne har god
spredning både med hensyn til nedbrytningsstadium og størrelse. Flere av dem er grove. Noen av disse er
sterkt nedbrutte, med mosedekke og kadaverforyngelse av gran. Mindre grovvokst skog, men med også høy
tetthet av læger er det noe slakere arealet i øst (jf. også gadd med spettehull), mens lavest lægertetthet er
området mot Langvassputten i vest.

Artsmangfold
Lokaliteten har et stort antall forekomster av dødvedindikatorer/-rødlistearter av sopp knyttet til gammel
naturskog og også interessante funn av lav og observasjoner av fugl. Av sopp er følgende registrert: lappkjuke
(Amylocystis lapponica, EN, 1x), gul snyltekjuke (Antrodiella citrinella, VU, 1x), svartsonekjuke (Phellinus
nigrolimitatus, NT, 14x), piggbroddsopp (Asterodon ferruginosus, 1x), duftskinn (Cystostereum murrayii, 11x),
granstokkjuke (Phellinus chrysoloma, 1x), gammelgranskål (Pseudographis pinicola, 1x) og Skeletocutis sp. (1x).
Av øvrige kryptogamer er notert kort trollskjegg (Bryoria bicolor, NT, 1x), gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa,
NT, 3 stikkprøvefunn, trolig vanlig), dverggullnål (Chaenotheca brachypoda, 1x), randkvistlav (Hypogymnia
vittata, 2x), skrukkelav (Platismatia norvegica, 1x) og pusledraugmose (Anastrophyllum hallerianum). Det er
ellers funnet arter som skiferkjuke (Skeletocutis carneogrisea), og hvit grankjuke (Antrodia heteromorpha).
Hyllekjuke (Phellinus viticola) er stedvis vanlig. Lappkjuke er en art som art som er særlig sterkt utsatt for
hogstinngrep da den er avhengig av gammelskog med kontinuitet i liggende død ved, og den synes å ha liten
evne til å spre seg til nye, mer fjerntliggende områder som eventuelt måtte få egnete habitatvilkår. Skrukkelav
er en regionalt sjelden art med få funn på Hadeland, og den er generelt sjelden på Østlandet. På myr i draget
under Hellerhøgda, muligens innenfor området, ble det funnet et stort felt med rome i 1976. Arten er vestlig
og vokser i et bredt kystbelte, og den tynnes raskt ut i innlandet nord for Oslo. Dette er nordligste kjente
forekomst på Østlandet, tett fulgt av forekomster på henholdsvis Gardlimyra (sørøst for Hellerhøgda) og ved
Tømtebråten nord for Maura (Nannestad). Området har også store zoologiske verdier. Arealet er innenfor omr.
3, Glåmtjernshaugen, beskrevet i rapporten ”Viltet i Lunner”, Lunner kommune, 2000. Området er 1,5 km2
stort og ligger helt i nordøstre hjørne av kommunen. Det karakteriseres ved en stor andel myr. Her er det
observert hekking av svartand (NT), varsler og trane. I tillegg finnes det en liten bestand med lirype (NT) på
grensa mot Gran. Fjellvåk er nevnt fra Hellerhøgda i annen sammenheng. Viltområdet fortsetter inn i Gran,
hvor det strekker seg iallfall nord til skogsbilveien og også mot sør og vest. I rapporten ”Vekting og beskrivelser
av spillplassene for storfugl i Lunner kommune” av Jan-Erik Svandal (udatert) opplyses om sikre
tiurleikobservasjoner i områdene sør for Langvatnet, 3-4 spillplasser som synes å henge sammen i et nettverk
innenfor en radius på 2 km. Det er flere informanter som er kilde til dette, pluss data fra Fylkesmannens
miljøvernavdeling. Snittet på UTM-koordinatene gir UTM PM 013 875, som er like ØSØ for Langvassputten.

Bruk, tilstand og påvirkning
Området etter revidert avgrensning er urørt av tekniske inngrep annet enn tidligere tiders plukkhogst, og den
gamle naturskogen er intakt som i 2004. Ingen myrer innenfor eller omkring lokaliteten har spor etter grøfting.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap
Lokaliteten er er del av et større sammenhengende område med gammel barskog og med betydelige
naturverdier i regional sammenheng.

Verdivurdering
Stor tetthet av vedboende rødliste- og indikatorarter indikerer at arealet representerer et svært viktig
kjerneområder med kontinuitetspreg på Hadelands østås, som skiller seg klart ut fra de flatehogstpåvirkete
landskapene omkring. Det er et svært verdifullt område med gammel naturskog og med mange arter knyttet til
kontinuitet i død ved. Spesielt viktig er at lappkjukeelementet er representert, ett av noen få områder i hele



regionen. Det er også påvist store ornitologiske verdier i området. Lokaliteten og tilgrensende områder
inkluderer arealer for tiurleik, og på større skala antas hele det avgrensete området samt de nevnte
nabolokaliteter å være viktig dagområde for storfugl. Bevaring av den gamle skogen på disse arealene med
hensyn til storfugl er enda viktigere enn i 2004, siden alle restområder omkring med gammel naturskog er hogd
de senere åra. Dette gjelder nevnte arealer som nå er tatt ut i forhold til 2005-avgrensning i sør samt et
område mot sørvest, som i areal tilsvarer hele den opprinnelige avgrensningen, fra Glåmtjern og vestover i
retning Bergseterlia. Samlet vurderes lokaliteten å ha verdi A –Svært viktig.

Skjøtsel og hensyn
Forvaltningsforslag: ingen avvirkning. Dette begrunnes med at de biologiske verdiene er knyttet til
gammelskogsstrukturer med kontinuerlig tilgang på død ved for sopp og andre vedboende organismer og et
kontinuerlig sluttet tresjikt som gir stabil høy luiftfuktighet for spesialiserte lavarter.



Langevatnet Ø20

F18
F1802Utforming

Naturtype

BVerdi

Innledning
Lokaliteten ble innlagt av Egil Bendiksen, NINA i 2004 og oppdatert av EB febr. 2016. To arealer ble registrert
som nøkkelbiotoper i dette gammelskogskomplekset (Hellerhøgda og Langvassputten) av Rein Midteng i et
oppdrag for Gran Almenning 1996-98. Videre er det gjort interessante funn av Kåre Homble omkring 2000.
Området inkludert spesifikt dette arealet ble befart av EB 12/11-2003 og 27/2-2004, dessuten besøkt på en tur
arrangert av Siste Sjanse 1/6-2004, inkludert eksperter på flere artsgrupper. Arealet ble igjen undersøkt av EB
16. og 25.10.2015. Lokaliteten tilsvarer delvis de nordlige og vestlige deler av NT-lokalitet «Hellerhøgda –
Glåmtjernshaugen» som beskrevet av EB i 2004 (Brandrud & Bendiksen 2005). Etter større hogstinngrep i
sørlige deler og mer detaljerte undersøkelser har større arealer i sørøst og en del i sørvest blitt tatt ut, som
også tidligere flatehogd areal ved Jammerholtputten, mens verdier i Hellerhøgda er skilt ut som to separate
lokaliteter av Hofton (2013). En smal hogstkorridor nederst i Hellerhøgdas liside skiller de to områdene, men
økologisk funksjonelt fungerer de som en enhet. Gjenværende areal av den opprinnelige avgrensningen er delt
i tre tilgrensende lokaliteter, denne samt Glåmtjern NØ og Langvassputten pluss at et lite areal er nykartlagt
som egen lokalitet i Glåmtjernshaugen litt lenger vest.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger på Hadelands østås nær grensa mellom Lunner, Gran og Nannestad. Mesteparten ligger i
Lunner, nordligste deler i Gran.  Den er del av en større lokalitet som er oppdelt i delområder etter ulik
verdisetting og grenser således mot NT-lok. Glåmtjern NØ langs hele den sør-/østlige langsida og mot
Langvassputten i deler av vestsida. Mot nord grenser området mot skogsbilvei og med ungskog på nordsida.
Dette er et fattig granskogsområde med relativt små høydeforskjeller og mange myrer, men med et mer
markert daldrag i vest med Langvassputten og langstrakte myrer. Et litt større myrtjern, Jammerholtputten,
ligger utenfor området i øst, og Langevatnet grenser direkte til området i NV-hjørnet. Området faller delvis
sammen med et viktig viltområde utfigurert i Lunner kommunes viltrapport. Berggrunnen er grovkornet
nordmarkitt (alkalifeltspatsyenitt). Høydelaget er omkring 600 m o.h. og området befinner seg i mellomboreal
sone og svakt oseanisk seksjon.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Fastmarksvegetasjonen er dominert av fattig blåbærgranskog med moserik bunn, dominert av blåbær,
tyttebær og blant annet sigdmoser (Dicranum spp.) Det er også en del sesongfuktig blåbærskog med
bunnsjiktsdominans av grantorvmose (Sphagnum girgensohnii) og også småparti med fattig sumpgranskog (+
skogsnelle, starrarter mfl.). Myrene preges av starrdominerte fattigmyrer, Nordlige del av myra PM 016 878
har velutviklete strengmyrspartier. Deler av området har i senere år vært gjenstand for gjennomhogst, der det
er gjort et skånsomt uttak av trær. Det har fortsatt preg av naturskog med til dels variert sjiktning. Det er spor
etter gammel plukkhogst, men stubber i ei 1-2 år gammel hogstflate sør for Jammerholtputten (pr. 2004)
indikerte gjennomgående gamle trær. Årringtelling på en tilfeldig stubbe viste ca 200 år. Dødved av ulike
dimensjoner og nedbrytningsgrader finnes spredt og særlig i rygg- og kollepartier relativt sparsomt. De stokker
som finnes, blir imidlertid snart kolonisert av kontinuitetspregete arter, siden lok. Glåmtjern NØ i sør-/øst
fungerer som et kjerneområde med mye dødved, tett med artsforekomster og med funksjon å være
spredningskilde også til naboområder. Det finnes to kollepartier med elementer av furuskog, nærmest som
unntak i disse ellers helt grandominerte skogstraktene. Det ene befinner seg nær nordvesthjørnet og er omtalt
i notat fra Miljøfaglig Utredning som følger: ”Furu-myrskog med brente furugadder og mye tiurbeita trær. Ikke
funnet tilsvarende områder”. Dette er et parti med åpen røsslyngmark, opplagt av eldre alder, hvor trær ikke
har hatt foryngelsesmulighet i den tette røsslyngmatta, muligens pga. svært grunt jordsmonn evt. kombinert



med elgbeiting. I tilknytning til åpningen står noen store, enkeltstående furutrær av høy alder, tydelig tiurbeita.
Det er også to svære furulægre med store brannlyrer. Området antas å ligge innenfor et areal som var utsatt
for en stor skogbrann i 1820, som strakte seg fra Leirsjøen i sør til Vassbråa i nord (jf J. Alm i
Hadelandsallmenningenes historie). Det andre er helt i sør (øst for lang myr) og grenser nå til de ferske
hogstflatene. Dette er også et åpent kolleparti med sterkt røsslyngdominert mark og med fem, trolig gamle
furutrær som tydelig er beitefuruer for storfuglen som holder til i området.

Artsmangfold
Området er ikke detaljundersøkt for dødvedindikatorer, men følgende arter er notert: svartsonekjuke
(Phellinus nigrolimitatus, NT, 1x), duftskinn (Cystostereum murrayii, 2x), granstokkjuke (Phellinus chrysoloma,
1x) og granrustkjuke (Phellinus ferrugineofuscus). På myr i draget under Hellerhøgda, muligens innenfor
området, ble det funnet et stort felt med rome i 1976 (Brandrud, Bendiksen). Arten er vestlig og vokser i et
bredt kystbelte, og den tynnes raskt ut i innlandet nord for Oslo. Dette er nordligste kjente forekomst på
Østlandet, tett fulgt av forekomster på henholdsvis Gardlimyra (sørøst for Hellerhøgda) og ved Tømtebråten
nord for Maura (Nannestad). Myra omkring Jammerholtputten bør også ses i sammenheng med lokaliteten,
der den ligger rett utenfor i øst. Her er funnet fagertorvmose (Sphagnum pulchrum), som er en kystart, og
funnet i området representerer en marginalforekomst i innlandet utenfor artens optimalområde. Den vokser i
takrørbeltet ved Jammerholtputten. Takrørforekomsten er i seg selv interessant for en art som ellers synes å gi
seg ganske brått mot nord og mot høyden lenger sør på Romeriksåsen og i Nordmarka. Denne forekomsten ble
også observert som livskraftig i 1976. Området har også store zoologiske verdier. Arealet er innenfor omr. 3,
Glåmtjernshaugen, beskrevet i rapporten ”Viltet i Lunner”, Lunner kommune, 2000. Området er 1,5 km2 stort
og ligger helt i nordøstre hjørne av kommunen. Det karakteriseres ved en stor andel myr. Her er det observert
hekking av svartand (NT), varsler og trane. I tillegg finnes det en liten bestand med lirype (NT) på grensa mot
Gran. Fjellvåk er nevnt fra Hellerhøgda i annen sammenheng. Viltområdet fortsetter inn i Gran, hvor det
strekker seg iallfall nord til skogsbilveien og også mot sør og vest. I rapporten ”Vekting og beskrivelser av
spillplassene for storfugl i Lunner kommune” av Jan-Erik Svandal (udatert) opplyses om sikre
tiurleikobservasjoner i områdene sør for Langvatnet, 3-4 spillplasser som synes å henge sammen i et nettverk
innenfor en radius på 2 km. Det er flere informanter som er kilde til dette, pluss data fra Fylkesmannens
miljøvernavdeling. Snittet på UTM-koordinatene gir UTM PM 013 875, som er like ØSØ for Langvassputten.

Bruk, tilstand og påvirkning
Skogen er flersjiktet og har også i kombinasjon med den høye dekningen av myr et åpent preg. Det siste
skyldes likevel i stor grad  at området har vært gjenstand for gjennomhogst i senere år, noe som også ble
observert før naturtypekartlegging i 2004. Det antas at dette har sammenheng med vilthensyn (storfugl)..
Ingen myrer innenfor eller omkring lokaliteten har spor etter grøfting.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap
Lokaliteten er er del av et større sammenhengende område med gammel barskog og med betydelige
naturverdier i regional sammenheng.

Verdivurdering
Området har kvaliteter knyttet til gammel naturskog, og gjennomhogsten gjøres på en skånsom måte. Dødved
opptrer relativt sparsomt, men har elementer av vedsoppfungaen assosiert med dødvedkontinuitet ved at
naboområdet er kilde for spredning så snart substrat av rett habiatkvalitet er tilgjengelig. Det er også påvist
store ornitologiske verdier i området. Lokaliteten og tilgrensende områder inkluderer arealer for tiurleik, og på
større skala antas hele det avgrensete området samt de nevnte nabolokaliteter å være viktig dagområde for
storfugl. Bevaring av den gamle skogen på disse arealene med hensyn til storfugl er enda viktigere enn i 2004,
siden alle restområder omkring med gammel naturskog er hogd de senere åra. Dette gjelder nevnte arealer
som nå er tatt ut i forhold til 2005-avgrensning i sør samt et areal som tilsvarer hele den opprinnelige



avgrensningen mot sørvest, fra Glåmtjern og vestover i retning Bergseterlia. Som del av et
gammelskogskompleks med samlet sett høye naturverdier, vurderes lokaliteten samlet sett til verdi B – Viktig.

Skjøtsel og hensyn
Forvaltningsforslag: Skånsom gjennomhogst som i dag. Det bør fortsatt opprettholdes jevnlig tilgang på død
ved, selv om dette nødvendigvis ikke vil være på samme skala som ved et ikke-hogstregime som anbefalt for
lok. Glåmtjern NØ. De omtalte furupartiene antas å være klassifisert som impediment.



Langvassputten18

F18
F1802Utforming

Naturtype

AVerdi

Innledning
Lokaliteten ble innlagt av Egil Bendiksen, NINA, i 2004 som del av et større område Hellerhøgda –
Glåmtjernhaugen og oppdatert av EB febr. 2016 etter undersøkelse 16.10.2015. Fokus på disse områdene i
videre forstand startet med at to arealer ble registrert som nøkkelbiotoper (Hellerhøgda og Langvassputten) av
Rein Midteng i et oppdrag for Gran Almenning 1996-98.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger på Hadelands østås nær grensa mellom Lunner, Gran og Nannestad. Dette arealet ligger i sin
helhet i Lunner. Lokaliteten utgjør et mindre areal som utgjør et østvendt liparti ned mot Langvassputten og
tilgrensende myrer. Den er del av en større lokalietet som er oppdelt i delområder etter ulik verdisetting og
grenser således mot NT-lok. Langevatnet Ø langs hele østsida. Mot vest grenser området mot ungskog. Dette
er et fattig granskogsområde med relativt små høydeforskjeller og mange myrer, og området er del av et mer
markert daldrag i Langvassputten og langstrakte myrer i bunnen. Området faller delvis sammen med et viktig
viltområde utfigurert i Lunner kommunes viltrapport. Berggrunnen er grovkornet nordmarkitt
(alkalifeltspatsyenitt). Området ligger i høydelaget omkring 600 m o.h. og befinner seg i mellomboreal sone og
svakt oseanisk seksjon.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Fastmarksvegetasjonen består av fattig blåbærgranskog med moserik bunn, dels veldrenert, dels sesongfuktig
med sauetelg og med torvmoser i bunnen. Her vokser også hhv stor bjørk og grovvokst rogn. Det ble videre
notert sumpige småparti med skogrørkvein og fattig kildeframspring med rundmose (Rhizomnium sp.).
Området består av gammel naturskog med til dels variert sjiktning. Eldgammel gran med grovt greinverk (og
innvokst, gammelt merke etter blinking!) ble målt til 50 cm i brysthøydediameter. Dødvedmengden har stor
tetthet på dette vesle arealet, og med grove læger av alle nedbrytningsgrader samt høgstubber. Lægerne har
god spredning både med hensyn til nedbrytningsstadium og størrelse. Flere av dem er grove. Det er spor etter
gammel plukkhogst.

Artsmangfold
Det begrensete arealet har tett med dødvedindikator-/rødlistearter, og følgende arter er notert: gul
snyltekjuke (Antrodiella citrinella, VU, 1x), svartsonekjuke (Phellinus nigrolimitatus, NT, 4x), duftskinn
(Cystostereum murrayii, 2x) og granrustkjuke (Phellinus ferrugineofuscus, 1x). På et lite bergveggparti ble
registrert rosenlav (Icmadophila ericetorum). Lokaliteten er del av et gammelskogskompleks med store
zoologiske verdier. Arealet er innenfor omr. 3, Glåmtjernshaugen, beskrevet i rapporten ”Viltet i Lunner”,
Lunner kommune, 2000. Område+L33+O34+O34:O36

Bruk, tilstand og påvirkning
Gjennomhogst i nærmeste arealer omkring (NT-lok. Langevatnet Ø) har ikke berørt dette området, som har
ligget uberørt av hogst i nyere tid og aldri vært gjenstand for moderne flatehogst. Det er heller ingen andre
moderne inngrep.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap
Lokaliteten er er del av et større sammenhengende område med gammel barskog og med betydelige
naturverdier i regional sammenheng.



Verdivurdering
Lokaliteten er en variert og rik gammelskogsrest. Skogen viser tegn på kontinuitet i død ved med høy tetthet av
dødvedindikatorarter, den er rik på dødved og befinner seg delvis i oppløsningsfasen. Det er også påvist store
ornitologiske verdier i området. Lokaliteten og tilgrensende områder inkluderer arealer for tiurleik, og på
større skala antas hele det avgrensete området samt de nevnte nabolokaliteter å være viktig dagområde for
storfugl. Bevaring av den gamle skogen på disse arealene med hensyn til storfugl er enda viktigere enn i 2004,
siden alle restområder omkring med gammel naturskog er hogd de senere åra. Dette gjelder nevnte arealer
som nå er tatt ut i forhold til 2005-avgrensning i sør samt et areal som tilsvarer hele den opprinnelige
avgrensningen mot sørvest, fra Glåmtjern og vestover i retning Bergseterlia. Som del av et
gammelskogskompleks med samlet sett høye naturverdier, vurderes lokaliteten å være svært viktig, verdi A.

Skjøtsel og hensyn
Forvaltningsforslag: ingen avvirkning. Dette begrunnes med at de biologiske verdiene er knyttet til
gammelskogsstrukturer med kontinuerlig tilgang på død ved for sopp og andre vedboende organismer og et
kontinuerlig sluttet tresjikt som gir stabil høy luiftfuktighet for spesialiserte lavarter.



Glåmtjernshaugen19

F18
F1802Utforming

Naturtype

BVerdi

Innledning
Lokaliteten er innlagt februar 2016 av Egil Bendiksen, NINA, etter å ha blitt undersøkt 16.10.2015, EB, i
forbindelse med oppdatering av naturtypelokalitet Hellerhøgda – Glåmtjernhaugen 100 m lenger øst.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger på Hadelands østås nær grensa mellom Lunner, Gran og Nannestad. Dette arealet ligger i sin
helhet i Lunner. Lokaliteten utgjør et mindre areal som ligger i en bred forsenkning mellom noen av
Glåmtjernshaugens flere toppunkter, like nord for to myrer. Den må ses som en økologisk funksjonell del av
totalområdet som resten av nevnte areal utgjør (fire naturtypelokaliteter lenger øst). Det er ungskog mot nord
og øst og gradvis mot vest, mens det er en liten sammenbindende tarm med gammelskog over til de øvrige
NT-områder mot øst. Lokaliteten ligger i et høyereliggende, fattig granskogsområde med relativt små
høydeforskjeller og mange myrer. Det er også del av et viktig viltområde utfigurert i Lunner kommunes
viltrapport. Berggrunnen er grovkornet nordmarkitt (alkalifeltspatsyenitt). Området ligger i høydelaget omkring
600 m o.h. og befinner seg i mellomboreal sone og svakt oseanisk seksjon.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Fastmarksvegetasjonen består av fattig blåbærgranskog med moserik bunn, inkludert sesongfuktig utforming
med grantorvmose (Sphagnum girgensohnii) og storbjørnemose (Polytrichum commune). Området består av
gammel, moserik naturskog med til dels variert sjiktning og med grovvokste graner inkludert noe gadd. Det er
en del spredte, til dels grove læger av ulik nedbrytningsgrad og ellers spor etter gammel plukkhogst.

Artsmangfold
Det ble notert gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa, 1x) og duftskinn (Cystostereum murrayii, 2x). Lokaliteten er
del av et gammelskogskompleks med store zoologiske verdier. Arealet er innenfor omr. 3, Glåmtjernshaugen,
beskrevet i rapporten ”Viltet i Lunner”, Lunner kommune, 2000. Området er 1,5 km2 stort og ligger helt i
nordøstre hjørne av kommunen. Det karakteriseres ved en stor andel myr. Her er det observert hekking av
svartand (NT), varsler og trane. I tillegg finnes det en liten bestand med lirype (NT) på grensa mot Gran. Fjellvåk
er nevnt fra Hellerhøgda i annen sammenheng. Viltområdet fortsetter inn i Gran, hvor det strekker seg iallfall
nord til skogsbilveien og også mot sør og vest. I rapporten ”Vekting og beskrivelser av spillplassene for storfugl
i Lunner kommune” av Jan-Erik Svandal (udatert) opplyses om sikre tiurleikobservasjoner i områdene sør for
Langvatnet, 3-4 spillplasser som synes å henge sammen i et nettverk innenfor en radius på 2 km. Det er flere
informanter som er kilde til dette, pluss data fra Fylkesmannens miljøvernavdeling. Snittet på
UTM-koordinatene gir UTM PM 013 875, som er like ØSØ for Langvassputten.

Bruk, tilstand og påvirkning
Lokaliteten er en liten gammelskogsrest uberørt av flatehogster omkring og uten tegn til andre moderne
inngrep. En tydelig sti/dyretråkk går et lite stykke øst for området.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap
Lokaliteten er er del av et større sammenhengende område med gammel barskog og med betydelige
naturverdier i regional sammenheng.

Verdivurdering



Lokaliteten er en verdifull gammelskogsrest med indikasjon på kontinuitet og med stort potensial for spredning
av naturskogsarter særlig fra NT-lok. Glåmtjern NØ ca 300 m lenger øst. Det er også påvist store ornitologiske
verdier i området. Lokaliteten og tilgrensende områder inkluderer arealer for tiurleik, og på større skala antas
hele det avgrensete området samt de nevnte nabolokaliteter å være viktig dagområde for storfugl. Bevaring av
den gamle skogen på disse arealene med hensyn til storfugl er enda viktigere enn i 2004, siden alle
restområder omkring med gammel naturskog er hogd de senere åra. Dette gjelder nevnte arealer som nå er
tatt ut i forhold til 2005-avgrensning i sør samt et areal som tilsvarer hele den opprinnelige avgrensningen mot
sørvest, fra Glåmtjern og vestover i retning Bergseterlia. Som del av et gammelskogskompleks med samlet sett
høye naturverdier, vurderes området å være viktig, verdi B.

Skjøtsel og hensyn
Forvaltningsforslag: ingen avvirkning. Dette begrunnes med at de biologiske verdiene er knyttet til
gammelskogsstrukturer med kontinuerlig tilgang på død ved for sopp og andre vedboende organismer og et
kontinuerlig sluttet tresjikt som gir stabil høy luiftfuktighet for spesialiserte lavarter som gubbeskjegg.



Svarttjern - AklangenBN00022934

F18
F1802Utforming

Naturtype

AVerdi

Innledning
Faktaark er opprinnelig innlagt av NINA v/ T.E. Brandrud i 2004, oppdatert av E. Bendiksen febr. 2016. Området
ble først undersøkt av Erlend Rolstad, NISK (nå NIBIO) i 2000 i forbindelse med MiS/nøkkelbiotopregistreringer,
deretter av Tor Erik Brandrud og Egil Bendiksen, NINA, 09.05.2004 i forbindelse med naturtypekartlegging i
Lunner; senere besøkt flere ganger av T.E. Brandrud. Tolkning av ferske flyfoto (sommer 2015) og turer forbi
seinere år viser at det ikke har vært hogstaktivitet siden 2004 og at de biologiske verdiene etter all
sannsynlighet er intakte og trolig styrket med økt mengde dødved totalt og med økt mengde av dødved i mer
nedbrutte stadier.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Nord- til nordøstvendt kløft hvor bekken drenerer fra Svarttjernet til Aklangen nord for Avalsjøen på Øståsen.
Fuktig, gammel skog med høy luftfuktighet og spesielt miljø for sjeldne lavarter. Berggrunn: Ligger omkring
grensa mellom hornfels; kontaktmetamorfoserte ordoviciske sedimentærbergarter i vest (og klart påvirket av
dette) og syenitt mot øst. Lokaliteten ligger i mellomboreal sone og svakt oseanisk seksjon.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Vegetasjonen varierer fra blåbærgranskog oppover i lisidene til storbregne- og høgstudegranskog i bunnen som
følge av sigeffekt. Her vokser det rikelig med strutseving, og ellers blant annet mjødurt, tyrihjelm, marikåpe og
sumphaukeskjegg. Det er også rikelig med småbregner og hvitveis. Foran bergvegg er det også sumpskogsparti.
Deler av bunnen er berglendt, med steinblokker overvokst med mose. I tillegg til bekkekløfta, som utgjør en
MiS/nøkkelbiotop (lok. 524 Aklangen), er det innenfor avgrensningen inkludert et delvis åpent kildeområde på
sørsida av den gamle kjerreveien fra Svarttjern (Mørtvetveien), hvor det vokser en del gråor. Urtesjiktet er
frodig med bekkeblom, enghumleblom, bekkekarse, dvergjamne, slirestarr, sølvbunke, hestehov, mjødurt,
marikåpe, sumphaukeskjegg, og krypsoleie. I bunnsjiktet vokser bl. a. kildevrangmose (Bryum
pseudotriquetrum), myrstjernemose (Campylium stellatum), bekke-blondemose (Chiloscyphus polyanthos),
kildegrøftemose (Dicranella palustris), storrundmose (Rhizomnium magnifolium), teppekildemose (Philonotis
fontana) og stor fettmose (Aneura pinguis). En ytre sone omkring kildeområdet er dominert av skogrørkvein.
Skogen er gammel, i sør målt til om lag 160 år (ca. 2001), og i nord er det mange trær med alder over 220 år.
Trærne har ellers stor variasjon med hensyn til alder og størrelse. Av liggende død ved er det registrert ca 20
læger av midlere nedbrytningsgrad og fem som er lite nedbrutt. Læger blir fort overvokst av mose i dette
skyggefulle miljøet med stabilt høy luftfuktighet. Det er også noe gadd.

Artsmangfold
Det er registrert 5 rødlistearter knyttet til gammelskogsstrukturer. Kløfta utgjør voksested for den sårbare (VU)
lavarten trådragg (Ramalina thrausta), som her opptrer som epifytt, noe som er svært uvanlig på Østlandet. På
bergvegg er det observert rikelig forekomster av kort trollskjegg (NT) og randkvistlav. Lokaliteten er svært rik
på hengelav, med særlig mye av gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa, NT) og hengestry (Usnea filipendula) og
også noe sprikeskjegg (Bryoria nadvornikiana). Flere rødlistete og/el. dødvedindikatorarter av vedboende
sopper forekommer også her; rosenkjuke (Fomitopsis rosea, VU), duftskinn (Cystostereum murraii) og ikke
minst den sjeldne og sterkt truete pastellkjuke (Rhodonia placenta, EN).

Bruk, tilstand og påvirkning
Området har ikke vært gjenstand for moderne flatehogst, og det er ingen form for andre moderne, tekniske
inngrep. En gammel kjerrevei (i dag sti) går gjennom den sørlige del av området.



Fremmede arter

Del av helhetlig landskap
Lokaliteten er er del av et større, gammelskogsdominert område i Storhaugen og Bredehaugen med store
naturverdier i regional sammenheng og hvor det er registrert et stort antall naturtypelokaliteter av skog og
rikmyr.

Verdivurdering
Området Svarttjern – Aklangen har betydelige kvaliteter som gammel naturskog med kjente verdier knyttet
både til lavfloraen og soppfloraen på dødved, til sammen 5 rødlistearter. Lokaliteten er den ene av tre kjente
trådlavlokaliteter på hele Hadelands østås, og akkurat det samme gjelder pastellkjuke. Arealet inngår dessuten
i en større sammenheng som del av et område med stor tetthet av biologiske verdier. Samlet sett vurderes
lokaliteten til verdi A – Svært viktig.

Skjøtsel og hensyn
Forvaltningsforslag: ingen avvirkning. Dette begrunnes med at de biologiske verdiene er knyttet til
gammelskogsstrukturer med kontinuerlig tilgang på død ved for sopp og andre vedboende organismer og et
kontinuerlig sluttet tresjikt som gir stabil høy luiftfuktighet for de spesialiserte lavartene. Forvaltningsforslaget
for MiS/nøkkelbiotopen er også «ingen avvirkning» - for å opprettholde de økologiske forhold spesielt for
lavfloraen.



LiubergetBN00022796

F18
F1802Utforming

Naturtype

BVerdi

Innledning
Faktaark er opprinnelig innlagt av NINA v/ Egil Bendiksen i 2004 og revidert av EB febr. 2016. Området ble
undersøkt av EB 07.10.2000 og 13.10.2001 og av E. Bendiksen/T.E. Brandrud, NINA, 15.05.2005 i forbindelse
med naturtypekartlegging i Lunner; senere besøkt flere ganger av Brandrud. Det ble også registrert av NISK (nå
NIBIO) v/Erlend Rolstad i 2000-01, og det ble opprettet en MiS/nøkkelbiotop i deler av /sentralt i det som ble
utfigurert som naturtypelokalitet av NINA. En stor andel av arealet inkludert ca halvparten av
MiS/nøkkelbiotopen (nr. 530) ble flatehogd ca 2006-07, og naturtypelokaliteten er justert tilsvarende etter
befaring av E. Bendiksen 10.12.2015. Et smalt brattparti mot øst med mye eldre lauvtrær, særlig selje, er
beholdt innenfor avgrensningen. Det samme er et noe mer påvirket parti i vest for å få med en truet art som
står i et kantparti.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Bratt NØ-vendt li med til dels grov gammel granskog. Området er i nedre kant avgrenset mot et bredere platå
(ungskog) i lia der den gamle hesteveien fra Mørtvet mot Svarttjernet går og i overkant mot flatehogd platå
som i 2004 var gammelskog og del av lokaliteten. Også mot begge sider i den bratte lia er det
hogstflate/ungskog. Berggrunn: Ligger omkring grensa mellom hornfels; kontaktmetamorfoserte ordoviciske
sedimentærbergarter i vest (og klart påvirket av dette) og syenitt mot øst. Lokaliteten ligger i mellomboreal
sone og svakt oseanisk seksjon.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Opprinnelig og større avgrensning før hogst var beskrevet som følger: Næringskrevende vegetasjon opptrer
mange steder. Særlig et slakere platå under stupkant høyt oppe har høy andel av mer næringsrike parti, dels
med lågurt¬granskog, bl.a. blåveis, samt dessuten markjordbær, teiebær, legeveronika, knollerteknapp,
hengeaks, skogsveve og storkransmose (Rhytidiadelphus triquetrus). I flere sumpskogspartier er det til dels
svært rik og frodig vegetasjon med høgstauder og dominans av arter som mjødurt, enghumleblom,
kvitbladtistel, skogrørkvein og for øvrig blant andre tyrihjelm, myrtistel, engsoleie, sølvbunke, skogstorkenebb,
sumphaukeskjegg, hestehov, bekkeblom, vendelrot, marikåpe, fjærkransmose (Rhytidiadelphus subpinnatus)
og rundmose (Rhizomnium sp.) Mye av øvrig areal er småbregnegranskog, til dels som berglendte partier, med
sauetelg, hengeving, fugletelg, gaukesyre, hvitveis og nikkevintergrønn. I berglendte parti vokser også
ormetelg.
I de bratteste delene er det også lysninger og enkelte innslag av store seljetrær. Her er det også store,
loddrette bergpartier, med bl.a krevende mosearter som putevrimose (Tortella tortuosa) og krypsilkemose
(Homalothecium sericeum), og mer nøysomme arter som bergpolstermose (Amphidium mougeotii), gråmose
(Racomitrium sp). og eplekulemose (Bartramia pomiformis). I bergveggen er det også registrert den kravfulle
og sjeldne bregnearten grønnburkne. Mye av denne beskrivelsen er knyttet til flatehogd område som nå er
gått ut. Undersøkelsestidspunkt 2016 ga ikke full oversikt over karplanter og vegetasjonsforhold, men trolig er
gjenværende arael dominert av tørrere skogtyper, særlig småbregne- og svak lågurtskog med mindre
bergveggs- og skrentpartier. Beskrivelse av bergvegg ovenfor relaterer seg særlig til et større stupparti i
sørligste del av opprinnelig avgrensning, nå eksponert mot et uthogd platå, men likevel nordvendt og med
sjanse for delvis å beholde sine kvaliteter med hensyn til moseflora (avhengig av evt. reduksjon i luftfuktighet).
Til dels grov, flersjiktet og variert gammelskog av gran dominerer, ispedt en del lauvtrær, inkludert enkelte
grove seljetrær, og det er en del små glenner med selvforynget smågran. Lokaliteten har en god del død ved i
alle nedbrytningsstadier.



Artsmangfold
Det er funnet 4 dødvedindikatorarter på døde, middels til mye nedbrutte granlæger; gul snyltekjuke
(Antrodiella citrinella, VU, nyfunn des. 2015), svartsonekjuke (Phellinus nigrolimitatus, NT), duftskinn
(Cystostereum murrayi) og granrustkjuke (Phellinus ferrugineofuscus) på flere læger.

Bruk, tilstand og påvirkning
Etter flatehogst og reduksjon av opprinnelig naturtypelokalitet er gjenværende areal gammel naturskog, som
også pga. av svært bratt helningsvinkel er vanskeligere å utnytte med hensyn til skogbruk.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap
Lokaliteten er er del av et større, gammelskogsdominert område i Storhaugen og Bredehaugen store
naturverdier i regional sammenheng og hvor det er registrert et stort antall naturtypelokaliteter av skog og
rikmyr.

Verdivurdering
Lok. Liuberget har kvaliteter som gammel, dødvedrik naturskog med flere kjente forekomster av
rødliste-/dødvedindikatorarter. Det er spesielt få av slike i kambrosilurbeltet på hadelands østås med mer
næringsrik grunn. Arealet inngår dessuten i en større sammenheng som del av et område med stor tetthet av
biologiske verdier. Samlet sett vurderes lokaliteten til verdi B – Viktig.

Skjøtsel og hensyn
Forvaltningsforslag: ingen avvirkning. Dette begrunnes med at de biologiske verdiene er knyttet til
gammelskogsstrukturer med bl.a. kontinuerlig tilgang på død ved for sopp og andre vedboende organismer
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Innledning
Naturtypelokaliteten er siste gang befart av Egil Bendiksen, NINA, 10.12.2015. Den ble først besøkt av Tor Erik
Brandrud og Egil Bendiksen 26.06.1976 med funn av ubeskrevet art, Squamanita fimbriata (Gulden et al. 1977),
og er siden fra ca. 1994 oppsøkt og mykologisk oppdatert de fleste år av minst en av oss. Faktaark innlagt av EB
2004 (bygd på mer omfattende nøkkelbiotopbeskrivelse ca. 1996) er revidert av NINA v/EB februar 2016.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Mellomboreal, østvendt li, 525-550 m o.h., som strekker seg fra et sør-nord-gående myrdrag og vestover til
åsrygg og som inkluderer et lite platå med sumpskogsparti og bergvegg. I lia løper også større og mindre søkk
som følger helningsretningen. Berggrunnen er av kambro-silurisk alder og består overveiende av
kontaktmetamorfosert leirskifer (hornfels), av kalkrik type. Området befinner seg helt øst i Hadelands
kambrosilurområde, og fattige vegetasjonstyper på syenitt av den typiske nordmarkstypen dominerer like
utenfor området. Foruten eksponerte bergvegger er også flyttblokker representert, både av hornfels og
syenitt. Området tilsvarer MiS/nøkkelbiotop nr. 529. Lokaliteten ligger i mellomboreal sone og svakt oseanisk
seksjon.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Vegetasjonen er dominert av fastmarkstyper, frisk serie, men det er også noe sumpskog. Høgstaudegranskog
dekker søkk med næringsrikt sigevann, mens en stor del av den friske typen består av småbregnedominerte
utforminger, dels med rikere innslag. Dette gjelder stort sett alle areal med en viss helning. Blåbærgranskog
dekker en del flate eller konvekse partier. Nedad avgrenses området av et soligent myrkompleks,
Bakkemyrene, dominert av fattige fastmatter, og med en del lauvtrær i kanten mot gammelskogområdet. Store
gråor inngår. Kjerneområdet ligger i lipartiene ovenfor Bakkemyrene. Dette er ei slak li som flater ut mot et
avrundet sumpskogsparti med intermediært næringsinnhold. Et brattere liparti opp mot åskammen og grensa i
vest er noe mindre dødvedrik og helt dominert av den småbregnerike typen. Langs områdegrense i sør finnes
også fattig sumpskog. Høgstaudegranskog i små søkk som følger hoveddreneringsretningen ned mot myra, er
dominert av tyrihjelm og med innslag av arter som mjødurt, marikåpe, firblad, sumphaukeskjegg og engsoleie.
Flere steder inngår også lågurtgranskogselementer representert ved hengeaks, markjordbær, skogsveve og
skogfiol. Småbregnene fugletelg og hengeving er til dels dominerende og danner overgang mot
småbregnetypen. Det er også vitale forekomster av skogburkne. Hvitveis og gaukesyre er vanlige.
Fjærkransemose (Rhytidiadelphus subpinnatus) er delvis dominerende i bunnsjiktet, i de fuktigste partiene
dominerer grantorvmose (Sphagnum girgensohnii). Småbregnegranskog dekker store areal og er først og
fremst dominert av fugletelg, i fuktigere partier også hengeving. Foruten blåbærgranskogens arter er hvitveis
og gaukesyre viktige elementer. Blanksigdmose (Dicranum majus) dominerer bunnsjiktet. Blåbærgranskog
domineres av blåbær, fulgt av først og fremst smyle og tyttebær og med blanksigdmose (Dicranum majus) som
viktigste art i bunnsjikt. Rik sumpskog. Sumpskogspartiet midtveis i lia er delvis krattbevokst med gråor,
svartvier og ørevier, samt noe gran. Viktige arter i feltsjiktet er bl.a. bekkeblom, hvitveis og myrfiol, og det er
også innslag av myrmaure, gråstarr, tepperot, hengeving, gaukesyre, vendelrot, skogrørkvein og molte.
Bunnsjiktet er dominert av torvmosearter, men det er også større partier med bl.a. sumpfagermose
(Plagiomnium ellipticum). Fattig sumpskog i søndre del er dominert av molte, skogsnelle og blåbær i feltsjikt,
mens torvmosearter dominerer bunnsjiktet. Bergvegger. Små bergveggparti med jevn fuktighetstilførsel har en
livskraftig mosevegetasjon hvor flere arter dominerer mosaikkaktig; skogflakmose (Calypogeia integristipula),
skogkrekmose (Lepidozia reptans), glefsemose (Cephalozia sp.), bergfoldmose (Diplophyllum taxifolium) og
flakjamnemose (Plagiothecium denticulatum). Skogstruktur. Området er dominert av granskog av til dels grov,



gammel type. Hovedlokaliteten er merket ut som skog av høy bonitet på økonomisk kartverk, mens det også
finnes tilgrensende gammelskog av midlere bonitet og nær toppen av åsryggen i vest også lav bonitet. Det
aktuelle skogarealet er således en rik "oase" i et område ellers dominert av myr og skog av midlere og lav
bonitet. Disse forhold skyldes antakelig at den ellers næringsrike bergarten er relativt sterkt omdannet ("hardt
stekt") så nær grensa til de vulkanske bergartene i øst. Lia har imidlertid gunstig helnings- og
eksposisjonsforhold med stabil tilførsel av næringsrikt sigevann som drenerer områdene i vest. Skogbestandet
er med stor sannsynlighet den mest upåvirkete og kontinuitetsbetingete i kambrosilurområdet på Lunner
østås. Deler av bestandet er i typisk sammenbruddsfase hvor både enkelttrær og større grupper har gått
overende og gitt større (opptil ca. 0.5 daa) og mindre åpninger hvor det er god naturlig foryngelse. Skogen er
flersjiktet med såpass god aldersspredning og naturlig foryngelse at det er liten fare for at trærne på noe
tidspunkt vil vindfelles samtidig. Beliggenheten gir også god beskyttelse i forhold til fremherskende
vindretning. Trærne er dels kraftige individer med jevn spredning og med lys og rom for undervegetasjon i
bunnen, dels er det klynger av trær som gir såpass stor skyggeeffekt at det bare er barnålteppe på marka
under. Understandere er godt representert. Det er mye dødved i skogbunnen med alle nedbrytningsstadier
representert. Her er usedvanlig mye av sterkt nedbrutte læger. Kontinuitet i dødved illustreres også ved de
mange forekomster av rødliste-/dødvedindikatorarter Det finnes også tørrgadd på lokaliteten, både noen
større trær og døde understandere. Svært gamle og råtne stubber forteller om tidligere plukkhogst.
Lauvinnslag opptrer særlig i kanter av myr og sump, hvor særlig bjørka kommer inn. Det er også ei stor selje i
bestandet.

Artsmangfold
Det er registert 7 rødlistete sopparter i området. Området er fortsatt eneste kjente voksested i Norge og ett av
to i verden for vedknollsliresopp (Squamanita fimbriata), nybeskrevet på grunnlag av en stor forekomst på
råtten granlåg nær den lille sumpskogen som skiller slak og bratt li (Gulden et al. 1977, Cervini et al. 2009). Den
er oppført som kritisk truet på den nasjonale rødlista. Arten er svært spesiell i farge og form og ikke av dem
som lett oversees. Den antas dermed å være svært sjelden på verdensbasis. Det har vært gjort noen gjensøk
noen ganger i senere år, men selv om det ikke har lyktes å finne fruktlegemer, er livsbetingelsene for arten
uendret. Det er dermed all grunn til å tro at mycelet fortsatt er til stede. Vedknollsliresopp mistenkes å ha et
parasittisk eller symbiontisk forhold til vårskjellsopp (Kuehneromyces lignicola), som i seg selv fruktifiserer
svært uregelmessig, ofte med flere år imellom. Årsaken til dette antas å være at den i motsetning til de fleste
andre skivesopparter kommer på forsommeren da det ofte er tørt og ugunstig for fruktifisering.
Vedknollsliresopp kan således tenkes å være en art som naturlig sjelden fruktifiserer og som ikke er mulig å
finne i den normale soppsesongen. Tre andre rødlistearter av skivesopp er funnet i området. Disse er
jordboende. Mørkfibret vokssopp (Hygrophorus inocybiformis) er i kategori VU - sårbar. Hadeland østås er
svært godt undersøkt med hensyn til soppfloraen de siste 25 åra. Arten er funnet her noen få ganger, Den er
sjelden i Norge og synes ikke kjent fra Europa utenfor Fennoskandia, hvor den overalt er sjelden. Den finnes for
øvrig i Nord-Amerika. I tillegg er registrert kuslørsopp (C. bovinus coll.) og ametystkremle (Russula
amethystina, DD). En relativt sjelden og næringskrevende art er også prydslørsopp (C. serarius), som er sett
fruktifisererende flere år fra samme kjente mycel. Av vedboende ikke-skivesopper er det registrert tre
rødlistearter; gul snyltekjuke (Antrodiella citrinella, VU), svartsonekjuke (Phellinus nigrolimitatus, NT; på minst
6 sterkt nedbrutte læger), og rynkeskinn (Phlebia centrifuga, NT), dessuten dødvedindikatorene granrustkjuke
(P. ferrugineofuscus), duftskinn (Cystostereum murrayii), piggbroddsopp (Asterodon ferruginosus) og
praktbarksopp (Veluticeps abietina). Flere av disse indikerer god kontinuitet i død ved til tross for tidligere
plukkhogst, og det er kun få funn av disse i gårdsskogene. (Nevnes kan i tillegg følgende sopparter:
Asterophora lycoperdoides, Climacocystis borealis, Allolavaria purpurea, Cortinarius agathosmus, C.
colymbadinus, C. cumatilis, Russula pallescens, R. taigarum, Skeletocutis carneogrisea, S. kuehneri. Tricholoma
fucatum) Mangfoldet av storsopp er generelt svært stort, og lokaliteten fungerer som en hot-spot omgitt av
ellers mer artsfattig skog av fattigere type. Det er skyggefullt og for en stor del næringsrikt, og selv i
tørkeperioder er det stabile, fuktige forhold som gjør at mange jordboende arter har gode livsbetingelser. Lista
nedenfor over registrerte 65 karplantearter og 218 sopparter må betraktes som foreløpig, etter et begrenset



antall besøk. Her er også barksopper sikkert også temmelig mangelfullt inkludert (basert til nå på én
innsamlingstur 1/5-2011), en gruppe som klart er mer rikelig representert. Det er generelt gode vilkår for
vedboende sopparter, med rikelig dødved i alle nedbrytnings-stadier (se over). Flere av de ikke-rødlistede
soppartene på lista har begrenset utbredelse og et relativt sparsomt antall norske funn.

Bruk, tilstand og påvirkning
Det har vært drevet noe plukkhogst her i eldre tider. Lokaliteten står igjen som en øy med gammelskog med
yngre skoger etter flatehogst omkring.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap
Lokaliteten er er del av et større, gammelskogsdominert område i Storhaugen og Bredehaugen med store
naturverdier i regional sammenheng og hvor det er registrert et stort antall naturtypelokaliteter av skog og
rikmyr.

Verdivurdering
Lokaliteten er en variert og rik gammelskogsrest. Det er til nå registrert 7 rødlistete sopparter på lokaliteten,
hvorav én kritisk truet, to sårbare og to hensynskrevende (og 1 DD, datamangel). Førstnevnte,
vedknollsliresopp (Squamanita fimbriata) har sin typelokalitet her, som fortsatt er eneste funnsted i Norge av
to i verden. Videre har skogen tegn på kontinuitet i død ved (jf. indikator-arter), og den er generelt rik på
dødved og befinner seg delvis i sammenbruddsfasen. Området må karakteriseres som svært bevaringsverdig.
Samlet sett vurderes det som et klart A-område, svært viktig.

Skjøtsel og hensyn
Med sin beskyttede beliggenhet, bl.a. for vinder mot vest (jf høyderygg) vil skogen tross lite areal være rimelig
godt sikret mot omfattende vindfelling. Mange trær har imidlertid blåst ned klyngevis allerede, på grunn av høy
alder og vind i kant av naturlige glenner. Lokaliteten bør forvaltes med ikke-hogst, pga. generelt store verdier
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Innledning
Naturtypelokaliteten er beskrevet og innlagt av NINA v/ E. Bendiksen i 2004, og oppdatert v/ EB i februar 2016.
Egil Bendiksen, Tor Erik Brandrud: jevnlige observasjoner årlig siden ca 1970 og fram til i dag. Var også
ekskursjonslokalitet under internasjonal mykologisk kongress 2002; G. Gaarder, K. Homble, EB, 20/8-2002.
Grensene er endret siden 2004 ved at ei hogstflate fra 2011 som omfatter et platå i vestre del er tatt ut.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten omfatter hele den bratte, nordvendte liskråninga i Mørkomdalen fra et par hundre meter øst for
Smedstua og videre østover til der den gamle Typografveien svinger øst om den gamle
Jørstadløkka-eiendommen. Lia er avgrenset av smal skogsvei/kjerrevei oppad og inkluderer bekken fra
Stormyra nedad (med tilhørende hensynssone på begge sider) som grense mot nord. Mørkomdalsbekken
danner i nedre deler en ganske dypt nedskåret bekkekløft. På nordsida av denne lå tidligere husmannsplassen
Olstad (flyttet til sør for Hellerud for ca 100 år siden), som det fortsatt er spor etter, og hvor det i dag er mye
gråorskog og yngre granskog. Lokaliteten kan deles i en vestre del med gammel naturskog og en østre del med
mye sterkere plukkhogst-påvirkning. Skillet mellom disse to går omtrent nordover fra veiskillet der vei ned til
Skogly tar av fra Typografveien. Gjennom gammel-skogen kommer også en bekk sørfra ned gjennom hovedlia,
som treffer hovedbekken i bunnen. Den østlige delen har felles grense i nord med naturtypelok. Jørstadløkka,
skogsbeiter. Berggrunnen er næringsrik, med omdannede ordoviciske bergarter, dominert av hornfels (etg.
4a-b). Lokaliteten ligger i sørboreal sone (grense mot mellomboreal) og svakt oseanisk seksjon.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Hovedpartiene av den gamle naturskogsdelen i vest består av blåbærgranskog, dels med tykke mosematter
dominert av blanksigdmose (Dicranum majus) og dels en fuktigere utforming helt dominert av torvmoser
(Sphagnum quinquefarium, S. russowii, S. girgensohnii). Her går vegetasjonstypen delvis over i
småbregnegranskog med bl.a sauetelg, og i et grunt dalsøkk som går ned like vest for veikrysset er det også
lågurt-granskog med teiebær, legeveronika, skogstorkenebb, skogsveve, markjordbær, fingerstarr og
storkransmose (Rhytidialdelphus triquetrus). De rikeste partiene av lågurtgranskog er grunnlendte, og tydelig
påvirket av kalkrikt sigevann/grunnvann. Disse lågurtpartiene huser en rekke rødlistede sopparter (se
nedenfor). Flekkvise lågurtskogspartier inngår også noen andre steder, stedvis dominert av snerprørkvein og
med firkantperikum, blåveis og et sted nær bekken i dalbunnen akeleie. Denne stammer fra en gammel
populasjon med opphav i husmanns-plassen Olstad på nordsida. Arten var fortsatt vanlig rundt de gamle
tuftene så sent som på 1960-tallet, og finnes nå noen få steder spredt i den hogde Olstadskogen og på
hyttetomtene ovenfor. Like på nordsida av bekken i vest er det også en utpost av spisslønn, som også står langs
veien sør for Skogly. Langs bekken er det gråorskog med høgstaude- og rik sumpskogsvegetasjon med mjødurt,
som delvis dominerer, tyrihjelm, marikåpe, engsoleie, skogstorkenebb, sølvbunke, sumphaukeskjegg,
hestehov, skogstjerneblom, kvitbladtistel, enghumleblom, åkermynte, bekkekarse, blåkoll, krypsoleie,
bekkekarse, krattmjølke, skogburkne, hengeving og fugletelg. Deler av bekkesonen har kildepreg, hvor
kalktuffmose (Palustriella commutata) kan danne svulmende matter og hvor vanlige arter ellers er bl.a.
saglommemose (Fissidens adianthoides), skogfagermose (Plagiomnium affine), rosetorvmose (Sphagnum
warnstorfii), rundmose (Rhizomnium sp.) og prakthinnemose (Plagiochila asplenioides). Ellers finnes bl.a.
krokodillemose (Conocephalum conicum), palmemose (Climacium dendroides) og myrstjernemose (Campylium
stellatum). Det er også registrert kildepartier oppe i selve lia vest for tverrbekken, med arter som
kildegrøftemose (Dicranella palustris) og kildevrangmose (Bryum pseudotriquetrum). Den plukkhogde (østre)
delen smalner mot øst, er bratt, særlig i østre del, og har mange steder en grovsteinet bunn. Her dominerer



småbregnegranskog. Skogen er mye mer lauvinnblandet enn i vest, og til dels med ganske store selje- og
rognetrær, med en del lavarter. Langs bekken er gråorskogen velutviklet, og her er det utviklet sammen type
høgstaude- og rik sumpskogsvegetasjon som i gammelskogen i vest. Den konstant fuktige skogbunnen gir en rik
og stabilt fruktifiserende soppflora som spenner fra slørsoppdominert fattigskog til skog med kalkkrevende
arter i de næringsrike partiene. Den vestlige delen er grov, gammel naturskog hvor tidligere plukkhogst antas å
ligge langt bakover i tid. Noen partier har naturlig bledningsfase med små åpninger og grupper med naturlig
foryngelse. Mye av skogen er fattig på dødved, som antas å være kontinuerlig ryddet til ved så nær bygda. Noe
mer finnes etter hvert i den østre plukkhogde delen, hvor også mye lauv inngår, med raskere rotasjon samt i
nedre deler av den vestlige lia. Et lite felt av den gamle skogen (innhakk i sør ved vei på kartfigur) ble hogd på
1980-tallet. Årringer på flere trær viste en alder på ca 130 år. Et mellomparti med yngre skog er inkludert fra
østre kant av naturskogen og øst til Skoglys grind. Her ble det tatt ut tømmer på første halvdel av 1960-tallet,
og det er i dag ungskog med preg av skogsbeite langs veien til Skogly. Østre del har et variert skogsbilde med
svært stor aldersspredning og godt lauvinnslag, trolig resultat av at området har vært relativt sterkt plukkhogd
sent i plukkhogstepoken, men har unngått flatehogst. Enkelte svært storvokste graner inngår, men vokser
spredt. Dette området er steinrikt og stedvis svært bratt. Med kontinuitet i rotsjiktet fra tidligere og svært
næringsrik skogbunn har det stort potensial for funn av flere interessante arter, og også at gammelskogsarter
kan nyetableres.

Artsmangfold
Det er registrert hele 13 rødlistearter på lokaliteten, de fleste ektomykorrhiza-arter, hvorav fire er klassifisert
som sårbar (VU) og én som sterkt truet (EN). Rødlisteartene er: gullslørsopp (Cortinarius aureofulvus, NT),
dysterslørsopp (C. ectypus, NT), kanarigul slørsopp (C. meinhardii, NT), fiolettknollslørsopp (C.
pseudoglaucopus, EN), jordbærkantarell (Hygrophoropsis olida, VU), rynkeskinn (Phlebia centrifuga, NT),
gullkorallsopp (Ramaria brunneicontusa, NT), flammekorallsopp (R. ignicolor), dyster korallsopp (R. karstenii,
VU), blek korallsopp (R. pallida, NT), vrangstorpigg (Sarcodon lundellii, NT), ferskenstorpigg (S. martioflavus,
VU) og gulbrun storpigg (S. versipellis, NT). Mange er kalkkrevende barskogsarter som er knyttet til striper med
rik lågurtskog i den vestre delen. To av rødlisteartene er funnet i kant av maurtue. Den sjeldne slørsoppen
Cortinarius pseudonaevosus var. vacciniophilus har sin typelokalitet her (dvs. artens original-beskrivelse er
basert på materiale samlet her). Denne arten opptrer i torvmose i sigevannspåvirket blåbærgranskog flere
steder nær bekken nede i dalen. Flere av artene har under 20 voksesteder i Norge, og det er også funnet andre
sjeldne arter. Videre skal fremheves det store mangfoldet av krevende bekkekant- og kildemoser. (Andre
interessante soppfunn: Climacocystis borealis, Cortinarius anthracinus, C. cumatilis, C. patibilis, C. serarius, C.
sulfurinus, C. variegatus, C. vespertinus, Geastrum pectinatum, Hydnellum concrescens, H. geogenium, H.
suaveolens, Phellodon niger, Tremiscus helvelloides, Tricholoma atrosquamosum, T. fucatum)

Bruk, tilstand og påvirkning
Et smalt platåmidt i den vestre delen ble flatehogd i 2011 som en kile inn fra vest samtidig med hogst av liene
nord for Hellerud. Hogsten ble planlagt i samråd med skogbruksleder Kjell Jarle kvamme, slik at ingen av
funnstedene for rødlistearter ble berørt. For øvrig har det ikke skjedd noen endringer siden 2004.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap
Lokaliteten er er del av et større, gammelskogsdominert område i Storhaugen og Bredehaugen med store
naturverdier i regional sammenheng og hvor det er registrert et stort antall naturtypelokaliteter av skog og
rikmyr.

Verdivurdering
Lokaliteten er gradert til svært viktig, A-område, ved sitt høye antall (13) rødlistearter, den svært rike
bekkekant- og kildevegetasjonen, samt bekkekløft-topografi. Videre er dette en av de siste gamle
naturskogene i det bygdenære kalkområdet. Pr. i dag er det bare denne gammelskogen igjen som huser et



stort antall rødlistearter og en velutviklet kalksoppflora på Øståsen innenfor Søndre Oppdalen. Lokaliteten har
således en nøkkelfunksjon som spred-nings-sentrum for re-etablering av rødlisteforekomster i de ungskogene
som nå kommer opp i de rike kalkområdene omkring.

Skjøtsel og hensyn
Hogsten i 2011 styrker ytterligere behovet for at hogst helt unngås i den gjenværende, vestlige delen. Mange
store trær blåste ned etter hogsten, der den nå åpne kilen fra vest er utsatt med hensyn til vestlige vinder. Det
som står igjen nå er relativt smale skogbelter som forhåpentligvis stabiliserer seg. Ytterligere uttak av trær
inkludert økt fare for mer vindfall kan true rødlisteartene, som de aller fleste er ektomykorrhizaarter knyttet til
ett eller få grantrær. Det anbefales at dette arealet med sine store biologiske verdier og skogens høye alder får
stå urørt. For de østlige delene (definert i områdebeskrivelse ovenfor) bør eventuell framtidig avvirkning skje
ved skånsom gjennomhogst og kun på frossen mark, siden de fuktige skogtypene er svært slitasjesvake.



AklangsosetBN00022918

F18
F1802Utforming

Naturtype

AVerdi

Innledning
Naturtypelokaliteten er registrert og innlagt av NINA v/ E. Bendiksen i 2004, og oppdatert v/ EB i 2016. I årene
etter 2004 har T.E. Brandrud, NINA vært innom området flere ganger. Det er ikke funnet grunnlag for endret
verdivurdering.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lite, relativt steinet liparti ved basis av den bratte, nordøstvendte lia mellom Bruene og Aklangselva, der
lokaliteten ligger i elvekanten like nedstrøms trebru over elva ved utløpsoset. Lokaliteten ligger inn mot en
langstrakt berghammer. Berggrunnen er syenitt.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Vegetasjonen er dominert av småbregnegranskog karakterisert av sauetelg og med sterkt mosebevokst
grovsteinet bunn, av bl.a etasjemose (Hylocomium splendens), prakthinnemose (Plagiochila asplenioides),
skyggehusmose (Hylocomiastrum umbratum) og lilundmose (Brachythecium salebrosum). Lokalt finnes også
rikere partier i overgangen lågurt – høgstaudegranskog, med tyrihjelm, bringebær, teiebær, skogsveve,
markjordbær, myskegras, skogfiol og olavsstake, og det finnes forsumpete drag dominert av skogrørkvein eller
andre steder maigull. I bunnen dominerer stedvis storkransmose (Rhytidiadelphus triquetrus). Mot elva overtar
et periodevis oversvømmet sumpparti. Store seljer finnes både her og spredt høyere opp. I bergveggen vokser
en frodig mose- og lavflora i den høye luftfuktigheten som følger både elvenærhet og eksposisjon. Nøysomme
arter som eplekulemose (Bartramia pomiformis), storkulemose (B. hallerana) og stripefoldmose (Diplophyllum
albicans) dominerer. Arealet er rikt på hengelav. Dette er siste rest av gammelskog innenfor et stort liareal helt
opp mot toppryggen av Bredehaugen. Dette ble tatt ut som en omfattende flatehogst i 1972. Skogen bærer
imidlertid preg av hard plukkhogst, trolig langt opp mot flatehogstepoken, og trærne varierer fra velvoksne
graner til yngre trær. Lokaliteten har rikelig med liggende dødved. Her inngår også en del avsag (pulp) av svært
kraftige granstokker, som for øvrig fortsetter oppover i ungskogen. Arealet har tidligere ligget svært gunstig til
med hensyn til tømmertransport i form av fløting.

Artsmangfold
Det er funnet 2 rødlistearter: Sjokoladekjuke (VU) er en sjelden poresopp først og fremst knyttet til rike,
lavereliggende granskoger. Funnet er det eneste fra Hadelands østås, og det er totalt svært få funn på
Hadeland. Det ble ellers gjort funn av svartsonekjuke (NT) på 6 læger. Av poresopp for øvrig ble blant annet
registrert skigardkjuke (Skeletocutis biguttulata) og flekkjuke (Postia fragilis). Almeknippesopp (Hypsizygus
ulmarius) ble funnet på stor selje i elvekanten. Det samme gjelder vintersopp (Flammulima velutipes), som er
sjelden her inne på Hadelands østås. Ellers skal nevnes funn av randkvistlav (Hypogymnia vittata) på bergvegg.

Bruk, tilstand og påvirkning
Tidligere skogbrukseffekter, se ovenfor. Området ligger ellers svært uforstyrret til.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Området gis verdi A - svært viktig, som funnsted og isolert forekomst av for rødlisteart av høy kategori
(sjokoladekjuke), og videre som en siste rest av nærings- og dødvedrik li med gjenværende



gammelskogskvaliteter i et ellers svært intensivt drevet område på Hadelands østås. Søk etter vedboende sopp
på Hadeland har vært intensivt og knyttet til flere prosjekter det siste tiåret, og det synes klart at
sjokoladekjuke er reelt sjelden på Hadeland, som den også er på landsbasis.

Skjøtsel og hensyn
Som siste rest av gammelskog i dette rike liområdet og med funn av spesielt den sjeldne og truete
sjokoladekjuke anbefales at hogst helt unngås. Det er viktig for opprettholdelse av habitatet at det er
kontinuerlig tilførsel av grov dødved. Det er 7,5 km til nærmeste kjente lokalitet av sjokoladekjuke
(Karussputten SV for Lunner kirke) med begrenset sjanse for spredning inn i disse områdene på Øståsen om
habitatet her skulle bli ødelagt.



Søndre Korsvatnhøgda - RognbråtefjelletBN00022867

F18
F1802Utforming

Naturtype

AVerdi

Innledning
Naturtypelokaliteten er registrert og innlagt av NINA v/ E. Bendiksen i 2004, og oppdatert v/ EB i 2016.
Nedenstående beskrivelse er i hovedsak annengangs revisjon av et notat av febr. 2003, som da ble sendt til
Lunner Almenning, Lunner kommune og Viken skog (Bendiksen 2003). Den er basert på flere inventeringsturer
(bl.a. 4/11-2001 (EB), 11/5-2002 (EB) og 22/5-02 (EB, T.H. Hofton, K. Homble m.fl.). Videre er nordlige deler av
området reinventert av T.H. Hofton (Hofton 2013); nye data er inkludert i foreliggende rapport. Mesteparten
av området er igjen befart 10.10.2015 av EB.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Området omfatter en gjenværende kalott av gammel naturskog i det markerte åspartiet sørøst for Korsvatnet
og vest for Svarttjern. Her inngår de tre deltoppene S. Korsvatnhøgda, Rognbråtefjellet og Tullebrennhaugen.
Disse har alle toppunkt over 600 m o.h., med Rognbråtefjellet som det høyeste, på 617 m. Laveste punkt i
avgrenset område er 530 m o.h. Mellom S. Korsvatnhøgda i vest og resten av topplatået går et relativt markert
kløftliknende daldrag, Tjagdalen. Berggrunnen er biotittsyenitt. Lokaliteten ligger i smellomboreal sone (grense
mot mellomboreal) og svakt oseanisk seksjon.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Området består av tung, gammel granskog og er dominert av fattige vegetasjonstyper. Dominerende er
blåbærgranskog med blåbær, smyle, blanksigdmose (Dicranum majus), etasjemose (Hylcomium splendens),
furumose (Pleurozium schreberi), gåsefotmose (Barbilophozia lycopodioides) m.fl. og i fuktige partier
grantorvmose (Sphagnum girgensohnii), tvaretorvmose (S. russowii) og storbjørnemose (Polytrichum
commune). Det finnes også et suboseanisk element, med innslag av kråkefotmose (Rhytidiadelphus loreus)
(bl.a. et stort, sammenhengende parti i Tullebrennhaugen), kystjamnemose (Plagiothecium undulatum) og
bjønnkam. Alle disse er sjeldne så langt nord på Østlandet, men opptrer sparsomt lokalt på fuktige,
høyereliggende lokaliteter. På den langstrakte, sør-nordgående toppryggen av Rognbråtefjellet er det naturlig
åpent, med svært glissen lavfuruskog dominert av røsslyng, og i bunnsjiktet reinlaver (Cladonia stellaris,
rangiferina, arbuscula) og islandslav (Cetraria islandica). Furu opptrer relativt sparsomt. Enkelte storvokste
furuer inngår dessuten i øvre del av de granskogsdominerte liene. Det er rikelig med små myrer i området, alle
dominert av fattig minerotrof fastmarks¬vegetasjon med bjønnskjegg, torvull og torvmoser (Sphagnum
magellanicum, rubellum, tenellum, angustifolium mfl.). Mer lokalt opptrer tuemyr dominert av røsslyng og
mykmatter med flaskestarr og lurvtorvmose (Sphagnum majus). Flere steder finnes også den østlige granstarr. I
tilknytning til myrene er det en del fattig gransumpskog (blåbær, molte, Carex spp., stri kråkefot,
grantorvmose). Det aller meste av området består av granskog på lav bonitet (jf. økonomisk kartverk), men
med noen partier av midlere bonitet i liene nær kanten av arealet. Området bærer preg av å ha vært upåvirket
av menneskelig påvirkning gjennom lang tid; mange trær er gamle og med butte kroner. Det er imidlertid jevnt
over spor etter tidligere plukkhogster i form av gamle stubber. Mellom myrene i toppområdet er skogen svært
småvokst og lite produktiv. Lauvinnslag finnes særlig i form av spredte større bjørk. Det er til dels rikelig med
læger i store deler av området (også noe bjørk), men med variasjon fra større dødvedkonsentrasjoner til
dødvedfattige parti. Det er god spredning fra ferske læger via midlere nedbrutte til grove stokker av høy
nedbrytningsgrad, samt overgrodde rester. Dette reflekteres også i artssammensetningen av vedboende sopp
(se nedenfor). Partier med lokalt sammenbrudd i tresjiktet og store stokkonsentrasjoner fra de seinere år
finnes hhv. i hellinga nord for toppen av Tullebrennhaugen, samt øst/nordøst for myra med avmerket putt
midt i Rognbråtefjellet, dessuten i det smaleste gammelskogpartiet i lia sør for toppen av Tulle¬brennhaugen
(her som følge av hogstflatekant). Det er ellers gjennomgående jevnt med dødved, inkl. av høyere



nedbrytningsgrad, særlig i de østvendte liene av Rognbråtefjellet og nord for myra med putt. Klart størst
dødvedkonsentrasjon med kontinuitet bakover i tid har Tjagdalen, et smalt kløftliknende daldrag langs østre
basis av S. Korsvatnhaugen og som avgrenser denne mot Rognbråtefjellet. Deler av granskogen i daldraget kan
karakteriseres som urskogsnær. Det er dels kompakt aldersfase, dels mer åpen bledningsfase med
glennedynamikk, med gamle og grovdimensjonerte trær og rikelige mengder læger (og en del gadd og
høgstubber) i alle nedbrytningsstadier. Her er det et stort antall funn av indikatorarter for dødvedkontinuitet.
Funn av den sårbare lappkjuke (Amylocystis lapponica) er fra vestside av myr ca. hundre meter øst for det
sørligste av dette daldraget. En annen konsentrasjon med rødlistearter er de østvendte og mer produktive
liene mot nordøst av Rognbråtefjellet og platåkant ovenfor. De to konsentrasjonene er bundet sammen av et
parti nord for myr med putt (tiurleik), med mindre dødvedtetthet, men likevel mange forekomster av
indikator-/rødlistearter. Også i sørlige del av området er det større dødvedkonsentrasjoner, dels av grove
dimensjoner, men stokker av høy nedbrytningsgrad forekommer svært sparsomt eller mangler. Et lokalt parti
helt sør i avgrensningen er imidlertid skilt ut som følge av sterkere kontinuitetspreg enn øvrige arealer lengst
sør. Skogen er i aldersfase, med noe naturlig bledningsfase, der det er grupper med rikelig, selvforynget
smågran. Granene er kraftige og har avrundet krone, og det finnes noen få store bjørker. Også¨her er det
rester av gammel plukkhogst, men dødved forekommer rikelig, mest i midlere nedbrytningsfase (3
svartsonekjuke, 1 granrustkjuke). Blåbærgranskog dominerer, noe areal er litt rikere, med innslag av gaukesyre.
Bjønnkam er observert i mer fuktig utforming. (Observasjon av gammel bosetting? -  2,5 x 2 m
grunnmurliknende steinoppbygging, klart menneskeskapt, gammel, delvis sammenrast, UTM NM 96517
79765). MiS-registrering i forbindelse med skogtaksering ble foretatt i 2001, men kun et lite areal i Tjagdalen
ble registrert som nøkkelbiotop (og det ble ikke registrert rødlistearter). I forbindelse med annet NINA-prosjekt
høsten 2003 ble lokaliteten gjennomgått på nytt etter MiS-metodikk. Det ble ut fra de inngangsverdier som har
vært brukt i Lunner utfigurert 6 MiS-figurer for livsmiljø ”liggende død ved” og 1 figur for livsmiljø ”gamle
trær”.

Artsmangfold
Artsangfoldet av naturskogsarter er temmelig rikt, med gode forekomster av typiske arter og innslag av flere
sjeldne og kravfulle arter. Mest interessant er vedsopp-mangfoldet innen lappkjuke-elementet på granlæger.
Lappkjuke (Amylocystis lapponica, EN) er funnet på en granlåg på østsida av Tjagdalen; andre vedsopp: gul
snyltekjuke (Antrodiella citrinella, VU), piggbroddsopp (Asterodon ferruginosus), vasskjuke (Climacocystis
borealis), duftskinn (Cystostereum murrayii), granrustkjuke (Phellinus ferrugineofuscus), svartsonekjuke
(Phellinus nigrolimitatus, NT), rynkeskinn (Phlebia centrifuga, NT), bølgekjuke (Spongiporus undosus, NT) og
praktbarksopp (Veluticeps abietina). Av andre uvanlige/sjeldne (men dårlig kjente) vedsopp er funnet krittpipe
(Henningsomyces candidus) og Hypochnicium punctulatum. Av lav kan nevnes gubbeskjegg (Alectoria
sarmentosa, NT), sprikeskjegg (Bryoria nadvornikiana, NT), randkvistlav (Hypogymnia vittata), langnål
(Chaenotheca gracillima), skyggenål (C. stemonea) og gammelgranlav (Lecanactis abietina). Samlet er påvist 7
rødlistearter (1 EN, 1 VU og 5 NT). Den kysttilknyttede krittøsterssopp (Pleurocybella porrigens) er sjelden så
langt inn på Østlandet, men jamfør de suboseaniske mosene samt bjønnkam, som følger med et stykke innover
de mer humide, høyereliggende åstraktene nord for Oslo. Av artsgrupper er særlig vedboende sopp og lav for
sentrale toppområder undersøkt. Det antas å være potensial for flere rødlistearter/ -forekomster innenfor
området. Skogsfugl/tiurleik. Det er tiurleik i Rognbråtefjellet (to spillende tiurer observert 2001, leiken kan
være større). Det er et typisk leikområde ut fra treslagssammensetning, terrengforhold og skogstruktur. Det er
all grunn til å anta at hele området, iallfall sør til innsnevring sør for topp av Tullebrennhaugen, fungerer som
dagområde. Tiurleiken var ikke tidligere kjent (iallfall offisielt) og var ikke registrert i Lunner kommunes
oversikt over spillplasser pr. 2004. Det antas at hele toppkalotten som er igjen med gammelskog fungerer som
viktig dagområde for storfuglen. Orrfuglleik ble hørt på Niputtmyra/Svarttjernsmyra utenfor området samtidig
med tiurleiken (>4 haner). 3-4 orrhaner ble observert i Rognbråtefjellets østhelling (mai 2001). Andre
fugleobservasjoner: perleugle, samt vendehals i Skotterudbrenna like sørøst for området.

Bruk, tilstand og påvirkning



Området er urørt av tekniske inngrep annet enn tidligere tiders skogbruk, og den gamle naturskogen er intakt
som i 2004. Ingen myrer innenfor området er grøftet (vs. store grøftete myrer øst for området; Niputtmyra og
Svarttjernsmyra).
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap
(se under verdivurdering)

Verdivurdering
Hele den gjenværende, større gammelskogskalotten på Søndre Korsvasshøgda har betydelige naturverdier,
både isolert sett som gammel naturskog, og i en landskapsøkologisk sammenheng gjennom å være et større
naturskogsområde i et landskap sterkt fragmentert av bestandsskogbruket og ikke minst ved sin beliggenhet og
viktige økologiske funksjon som «stepping-stone» mellom de to naturreservatene Rinilhaugen og
Skotjernsfjellet. Tjagdalen er særpreget i kraft av å være fuktig, lite påvirket gran-naturskog som til dels er
urskogsnær, med tilhørende artsmangfold. Hele området vurderes som svært viktig, A-verdi.

Skjøtsel og hensyn
Fri utvikling (ingen hogstinngrep) er nødvendig for å bevare naturverdiene. Det er ikke behov for skjøtsel.
Lokaliteten bør forvaltes med ikke-hogst, pga. generelt store verdier knyttet til gammel naturskog og
tilhørende skogstruktur, med behov for kontinuerlig fornyelse av grov dødved. Delområder med mindre
mengde dødved/gammelskogsarter har stort potensial for å oppnå en liknende tilstand i løpet av noen tiår,
som følge av stort spredningstrykk fra dagens kjerneområder. Det har også bygd seg opp mer dødvedmengder
det siste tiåret.



Svarttjernshaugen VBN00022841

F18
F1802Utforming

Naturtype

BVerdi

Innledning
Naturtypelokaliteten er registrert og innlagt av NINA v/ E. Bendiksen i 2004, og oppdatert v/ EB i 2016.
Området, som da var valgt ut som Mis/nøkkelbiotop, ble undersøkt av EB 17.10.2003 i forbindelse med
naturtypekartlegging i Lunner og reinventert 10.10.2015 av EB. Avgrensning er utvidet sørover der man finner
de samme kvaliteter som for det opprinnelige arealet.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Bratt steinet liparti, vestvendt, ned mot Svarttjernet (Øståsen, mellom Sølvtjernet og Korsvatnet). Navngiving
på kart veksler mellom Svarttjern og Svartvatnet. Berggrunnen er biotittsyenitt.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lia består av sure vegetasjonstyper, først og fremst blåbærgranskog med blåbær og tyttebær og i bunnsjiktet
blanksigdmose (Dicranum majus), furumose, etasjemose og gåsefotskjeggmose (Barbilophozia lycopodioides).
Stedvis er det også innslag av småbregnegranskog, med fugletelg og sauetelg. Skogen er et restområde med
gammel naturskog. Siden skogen delvis er i sammenbruddsfase, er det også små naturlige glenner, delvis med
lauvinnslag som litt større rogn og bjørk. Her er det i den mosegrodde ura også innslag av bringebær, geiterams
og linnea. Det er store mengder død ved, inkludert store dimensjoner. Det er vanskelig å oppdage stubber,
men eldre rester kan være overgrodd av mose. Ytterst få trær som er skikkelig råtne indikerer et
kontinuitetsbrudd langt tilbake i tid. I den sørlige utvidelsen er det noe slakere terreng i nedre del før den
bratte lia begynner. Det er stort antall grovvokste graner, med brysthøydediam. opp i 60 cm og mye dødved.

Artsmangfold
Tre dødvedindikatorer av sopp; svartsonekjuke (Phellinus nigrolimitatus, NT), duftskinn (Cystostereum
murrayii), og rynkeskinn (Phlebia centrifuga, NT). Området har rikelig forekomster av hengelavene gubbeskjegg
(Alectoria sarmentosa, NT) og hengestry (Usnea filipendula). Til sammen 3 registrerte rødlistearter, alle
hensynskrevende. Det ble gjort tilleggsfunn av duftskinn i den sørlige delen.

Bruk, tilstand og påvirkning
Skogen er trolig plukkhogd svært langt tilbake i tid. Ellers ingen inngrep.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Lokaliteten er en variert og rik gammelskogsrest. Skogen har indikasjoner på kontinuitet i død ved (jf.
indikator-arter), den er generelt rik på dødved og befinner seg delvis i oppløsningsfasen. Samlet sett vurderes
det som viktig, verdi B.

Skjøtsel og hensyn
Fri utvikling (ingen hogstinngrep) er nødvendig for å bevare naturverdiene. Det er ikke behov for skjøtsel.
Lokaliteten bør forvaltes med ikke-hogst, pga. generelt store verdier knyttet til gammel naturskog og
tilhørende skogstruktur, med behov for kontinuerlig fornyelse av grov dødved.



ÅssjøbrennaBN00022975

F18
F1802Utforming

Naturtype

BVerdi

Innledning
Naturtypelokaliteten er registrert og innlagt av NINA v/ E. Bendiksen i 2004 etter besøk 12.04 og 5.11.2004, og
oppdatert v/ EB i februar 2016. Området er i 2015 befart med hovedformål å justere grense mot nord etter
flatehogst i 2014 eller-15. Som følge av dette er det fjernet et areal i nord, mens det er lagt til et areal langs
østsida av myrområdet i bunnen med Svarttjern, som tilsvarer en bred kantsone med gammelskog.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten utgjør en bratt, østvendt liside øst for Åssjøen i Nordmarka sør for Mylla. Mot vest er grense satt
mot glissen og småvokst, myrlendt fjellskog i den lokale Åssjøknarten, mens arealet går ned til bredden av
Svarttjernet og tilknyttede dalbunn samt inkluderer en bred kantsone på østsida av Svarttjerns fram til der
gammelskogen skiftes ut med ungskog i sør. Mot nord går grensa mot den nye hogstflata. Skrenten mot
Svarttjern og videre mot sør er et bratt rasmarksområde. Berggrunnen er dypbergarten monzodioritt (akeritt).
Området ligger i høydeintervallet 600-650 m o.h.; mellomboreal sone og svakt oseanisk seksjon. Navnet er
stavet delvis Åssjø-, Åsjø- og Ålsjø- på ulike kart. Blåmerket sti fra Åssjøsetra til Syljusetra og Gjerdingen
passerer like utenfor avgrensningen mot nord.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
De sentrale liene i midtre og nordre deler har et fuktig preg med blåbærgranskog (blåbær, tyttebær, smyle) i
veksling med bregnerike utforminger, hvor særlig sauetelg er vanlig, men også med innslag av
storbregnegranskog dominert av skogburkne. Bunnen er dominert av dels etasjemose, dels torvmoser. Det er
også steinete partier og mindre bergveggpartier med blant annet furutorvmose (Sphagnum capillifolium) og
storvrenge (Nephroma arcticum). Mot toppen av lia finnes lokalt partier med røsslyng og reinlaver. I myrkant
øverst i vest finnes også store furu. Grov, gammel granskog dominerer hovedpartiene. Mye av skogen er i
aldersfase og med begynnende oppløsningsfase, dvs skog eldre enn normal hogstmoden skog, og biologisk
gamle trær, mange omkring 50 cm i brysthøydediam. Lokaliteten har rikelig med død ved, alt fra store til små
dimensjoner. Det er overvekt av relativt ferske læger på den ene side og sterkt nedbrutte på den andre, med et
visst kontinuitetsbrudd og underskudd på midlere nedbrutte stokker, selv om de også finnes. Særlig er det
konsentrasjon av store læger nær bunnen av lia, inkludert i steinura ned mot Svarttjern. Lokale sammen-brudd
i bestandet har gitt naturlig bledning med en god del naturlig foryngelse. Det er også en del høgstubber og i
bratthenget mot Svarttjernet en del gadd. Kantsonepartiet på østsida av Svarttjern er ei vestvendt
gammelskogsskråning ned mot myra/tjernet (grenser mot ungskog som tar over på flate østafor).
Tredimensjoner varierer, men det er jevnt innslag av grovstammete graner, og det er en del læger.

Artsmangfold
Den hensynskrevende svartsonekjuke (Phellinus nigrolimitatus, NT) er en vanlig art på de mest nedbrutte
stokkene, mens fravær av arter som rynkeskinn (Phlebia centrifuga) og granrustkjuke (Phellinus
ferrugineofuscus) kan synes dels å skyldes at de midlere nedbrutte stokkene i stor grad er sterkt kolonisert av
hyllekjuke (Phellinus viticola). Storforekomst av duftskinn (Cystostereum murrayii) ble funnet på død del av
levende gran 2015. Ellers er funnet bl.a. randkvistlav (Hypogymnia vittata). To grove, gamle seljetrær med
rikelig epifyttvegetasjon (inkl. Nephroma sp.) finnes nær Svarttjernet.

Bruk, tilstand og påvirkning
Det er stubber etter tidligere tiders plukkhogst, men skogen har fått stå urørt i lang tid. Det er ellers ingen
moderne inngrep innenfor revidert avgrensning.



Fremmede arter

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Lokaliteten er en variert og rik gjenværende gammelskog. Skogen har indikasjoner på kontinuitet i død ved (jf.
indikator-arter), den er generelt rik på dødved og befinner seg delvis i oppløsningsfasen. Området har stort
potensial for funn av flere rødliste-, inkl. VU-arter. Samlet sett vurderes det som viktig, verdi B.

Skjøtsel og hensyn
Fri utvikling (ingen hogstinngrep) er nødvendig for å bevare naturverdiene. Det er ikke behov for skjøtsel.
Lokaliteten bør forvaltes med ikke-hogst, pga. generelt store verdier knyttet til gammel naturskog og
tilhørende skogstruktur, med behov for kontinuerlig fornyelse av grov dødved.



Skjerpemyra ØBN00022987

F18
F1801Utforming

Naturtype

BVerdi

Innledning
Naturtypelokaliteten er registrert av NINA i 2004 etter registreringer av Tor Erik Brandrud og Egil Bendiksen
(TEB, EB 28.09.2001, 27.08.2004, TEB 14.09.2004, 18.10.2004), nyinventert for sopp av EB mfl. bl.a. 11.09.2010
samt Brandrud 2010 og reinventert av EB 13.10.2016. (oppdatert versjon innlagt av EB febr. 2016). Funn av
jordstjerner i gammelskogen er gjort av Bjørn Berge.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Området ligger vest for Grua, mellom Skjerpemyr og Nedre Småtjern, 460-470 m o.h. Arealet er delvis
nordvendt og småkupert, på kalkrik, kambrosilurisk berggrunn (mesteparten/nord: kalkstein, knollet og
kalkholdig skifer (Kalvsjøformasjonen, gastropode kalkstein, etg. 5a) / kalkspatmarmor nær dypbergarter. Sør,
S for lysledning: Kalkstein, knollet og kalkholdig skifer (Kalvsjøformasjonen, gastropode kalkstein, etg. 5a) /
kalkspatmarmor nær dypbergarter. S for lysledning, med forbehold mht. nøyaktighet kart, NGU berggrunn:
Sandstein, kalkstein og skifer (Skøyen sandsteinsformasjon, etg. 5b-6) / hornfels nær grensen til dypbergarter).
Lokaliteten ligger i mellomboreal sone og svakt oseanisk seksjon. Bekk fra myr-/sumpområde innenfor
naturminnet i vest forsvinner plutselig ned i grunnen i en forsenkning midt i den aktuelle skogteigen og
indikerer karstforekomst (UTM NM 90350 81598). Skogen grenser til det geologiske naturminnet Skjerpemyr i
sørvest (langs lysledning). Nordgrense er mot NT-lok. Småtjenna. I SØ er tatt med et område med ungskog på
sørsiden av lysledning (Lunner almenning) som representerer en grunnlendt kalkrygg med karst-strukturer
(sprekker og hull i bergoverflaten). Hoveddelen av karst-ryggen ligger innenfor naturminnet.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten kan deles i to del-lokaliteter: Gammelskogen N for lysledning: Arealet er dominert av rik
lågurtgranskog. Trærne er gamle og av til dels svært grove dimensjoner (opp i 75 cm brysthøydediam.). Gran
dominerer og det er sparsomt med lauvinnslag. Skogbunnen er gras- og urterik med arter som legeveronika,
skogstorkenebb, fingerstarr, hengeaks, gaukesyre, markjordbær, skogfiol, olavsstake og med moserik bunn
hvor storkransmose (Rhytidiadelphus triquetrus) inngår. Bregnerike utforminger (blant annet hengeving,
sauetelg) inngår i fuktigere, hellende partier, mens lavereliggende, konkave parti har innslag av
høgstudegranskog og rik sumpskog med tyrihjelm, mjødurt, enghumleblom, skogburkne, krypsoleie,
bekkekarse og engsnelle, samt rundmose (Rhizomnium sp.). Dødved forekommer kun sparsomt, men det er
enkelte større, relativt ferske granlæger. Området har vært genstand for forsiktig plukkhogst ligger langt
tilbake i tid, jf innslag av gamle, råtne stubber. Det er innslag av bledningsfase hvor lys og redusert konkurranse
har gitt vilkår for naturlig foryngelse av gran, samt bringebær. Ungskogen S for lysledning: Dette er en ca. 50 år
gammel ungskog av gran som står på til dels helt grunnlendte kalknauser. Vegetasjonstypen kan betegnes som
lågurtgranskog-kalkgranskog med innslag av blåveis og en rekke kalkskogsindikatorer av jordboende storsopp,
og med med eksponert kalkberg i skogbunnen med bl.a. putevriemose (Tortella tortuosa).

Artsmangfold
Det er funnet 6 rødlistete (NT-)arter, alle kalkkrevende, jordboende sopp. Fire av dem tilhører slørsopp
underslekt Phlegmacium; kopperrød slørsopp, slank bananslørsopp og tvillingslørsopp (C. cupreorufus, C.
mussivus, C. metarius). Blek korallsopp (Ramaria pallida) og fiolgubbe (Gomphus clavatus) ble observert som ny
i hhv. 2010 og 2011 (den første med et lite forbehold om at det var i det tilgrensende naturminnet). I
tjernkanten ble også observert oliven svovelriske (Lactarius olivinus, DD), som foreløpig har få kjente funn.
Skaftjordstjerne vokser i store forekomster i to maurtuer hhv. langsmed kjerreveien og i den SØ-re delen av
gammelskogen (nærmere lysledningen). På karst-kalkryggen sør for lysledningen er det innenfor naturminnet



funnet en rekke kalkbarskogssopper. Mange av disse er også funnet utenfor naturminnet, dvs. i det sørlige
delområdet av foreliggende lokalitet. Soppfloraen er artsrik med en rekke krevende arter, som dufttrevlesopp
(Inocybe bongardii), svartspettet musserong (Tricholoma atrosquamosum), ribbetraktsopp (Clitocybe
inornata), vranggrynhatt (Cystoderma fallax), svovelriske (Lactarius scrobiculatus) og oransjebrun væpnerhatt
(Rhodocybe nitellina).

Bruk, tilstand og påvirkning
Det er stubber etter tidligere tiders plukkhogst, men skogen har fått stå urørt i lang tid. Lysledningsgate går
gjennom område i sør og deler det også i to økologiske ulike deler, se beskrivelse. Det er ellers ingen moderne
inngrep innenfor avgrensningen. Gamle rester av piggtrådgjerde langs eiendomsgrensa ved lyslinjetraseen kan
være tegn på at den nordre delen av området kan ha vært inngjerdet som beiteområde og eventuelt vært
sterkere beita enn det disse skogsområdene er gjenstand for pr. i dag som utmarksbeite for sau og ungdyr av
storfe.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Gammelskogen nord for lysledningen utgjør en av de få rester av rik, gammel lågurtgranskog som har unngått
moderne hogstinngrep i Hadelands kambrosilurområde. Lokaliteten befinner seg på en av de aller kalkrikeste
geologiske lagene (jf karst). Også med sin beliggenhet, med grenser både mot naturminnet Skjerpemyr og den
meget verdifulle kalksjøen Nedre Småtjern (NT: NT-lok. Småtjenna), er gammelskogen svært biologisk
interessant. Del av lokaliteten (N for lysledning) er utfigurert som Mis/nøkkelbiotop (lok. 522). Kalkskogen på
sørsida er en del av en meget rik, grunnlendt kalkrygg med spesielle forvitringsformer (karst) som i hovedsak
ligger innenfor naturminnet. Dette kan sees på som en kulturpåvirket skog preget av nærhet til gamle gruver,
og har meget stor verdi som sådan. Samlet vurderes lokaliteten som viktig, B-verdi.

Skjøtsel og hensyn
Siden dette er et av meget få gjenværende gammelskogsbestand på kalken, foreslås primært ikke-hogst som
forvaltningsmetode, men ivaretakelse av den rike bakkefloraen vil også sannsynligvis kunne være forenlig med
en svært skånsom, lukket hogst. Ungskogen på sørsida bør skjøttes på lik linje med skogen i naturminne
(opprettholde/re-etablere et relativt åpent preg, unngå for mye humusdannelse på kalkbergene).



Bredehaugen NBN00104317

F18
F1802Utforming

Naturtype

BVerdi

Innledning
Naturtypelokaliteten ble registrert og innlagt av NINA v/ E. Bendiksen i 2004, og oppdatert v/ EB i febr. 2016.
Første registrering: Egil Bendiksen og Tor Erik Brandrud 09.05.2004. Området er siden besøkt flere ganger fram
til 2012 av EB og TEB. Arealet er nå utvidet vest fram til grense for rikmyr - naturtypelok.
Bredehaugen/Storhaugen etter nye funn. Området grenser mot nord til annen eiendom med yngre skog, ellers
mot gammelskog på alle kanter og med Viermyra i nord.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger nord i Bredehaugen ned mot stor myr sør for Svarttjern (Viermyra), og utgjøres i øst av et
fuktig bekkesøkk og derfra vestover nordvendt liside fram til rikmyrsdrag. Berggrunnen er syenitt. Arealet
tilhører mellomboreal sone og svakt oseanisk seksjon.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Mye av arealet er blåbærgranskog, delvis en fuktig blåbærgranskogsutforming med mye sauetelg. Videre er det
en del småbregnegranskog med gaukesyre og fugletelg, samt noe hengeving. Det er ganske mye læger, særlig i
det mest markerte søkket i øst. De fleste lægrene er av lav til middels nedbrytningsgrad, men sterkt nedbrutte
finnes også spredt. Det er lenge siden skogen har vært gjenstand for plukkhogst (svært råtne stubber), og
yngre trær ble observert som kadaverforyngelse på gamle læger. Lokalt finnes også (intermediærrik) sumpskog
(molte, myrfiol, sølvbunke, skogrørkvein, stjernestarr) og partier med eksponert bergvegg. Gubbeskjegg
(Alectoria sarmentosa, NT) er vanlig, og strylav vokser rikelig, særlig hengestry (Usnea filipendula).

Artsmangfold
Det er funnet mange dødvedindikatorarter; svartsonekjuke (Phellinus nigrolimitatus, NT, 4x), gul snyltekjuke
(Antrodiella citrinella, VU, 1x), klengekjuke (Skeletocutis brevispora, VU, 1x), duftskinn (Cystostereum murrayii,
2x), granrustkjuke (Phellinus ferrugineofuscus, 7x) og tømmernettsopp (Serpula himantioides, 1x). Det er for
øvrig gjort funn av bl.a. hvit grankjuke (Antrodia heteromorpha). I vestlige del er også funnet noen mindre
vanlige jordboende sopper; knippesøtpigg (Bankera violascens) og brunflekket slørsopp (Cortinarius patibilis).
Jf. også gubbeskjegg, NT, er det til sammen funnet 4 rødlistearter, hvorav to er truete (VU).

Bruk, tilstand og påvirkning
Arealet er kun berørt av gammel plukkhogst.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap
Lokaliteten er er del av et større, gammelskogsdominert område i Storhaugen og Bredehaugen med store
naturverdier i regional sammenheng og hvor det er registrert et stort antall naturtypelokaliteter av skog og
rikmyr.

Verdivurdering
Arealet representerer en gammel naturskog i et nordvendt liparti med ganske mye læger og 4 rødlistearter
hvorav to er truete (VU). Arealet inngår dessuten i en større sammenheng som del av et område med stor
tetthet av biologiske verdier, jf. stor tetthet av naturtypelokaliteter/nøkkelbiotoper med et større rikmyrsdrag i
vest og NT-lok. Svarttjern sør, gammel granskog, på andre siden av Viermyra i nord. Samlet sett vurderes
lokaliteten til verdi B – Viktig.



Skjøtsel og hensyn
Forvaltningsforslag: ingen avvirkning. Dette begrunnes med at de biologiske verdiene er knyttet til
gammelskogsstrukturer med kontinuerlig tilgang på død ved for sopp og andre vedboende organismer og et
kontinuerlig sluttet tresjikt som gir stabil høy luiftfuktighet for lavfloraen.



LauvhaugenBN00003158

F18
F1802Utforming

Naturtype

AVerdi

Innledning
Lokaliteten er sist kartlagt av Egil Bendiksen, NINA, 27.10.2008 i forbindelse med prosjekttilknyttede
observasjoner («Hverdagshensyn og vern»). Lokalitetsbeskrivelsen er skrevet av EB i januar 2016 i forbindelse
med naturtypekartlegging, Hadeland 2015 på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland. Avgrensning er justert i
forhold til opprinnelig kartfigur innlagt av Geir Gaarder, 18.11.2002, etter førstegangsregistrering av Rein
Midteng i 2002, angitt som en grov avgrensning. Det har medført at et større areal i Skreihaugen i sørvest, som
er yngre granplantefelt, hogstklasse 3, er tatt ut. Siden observasjonene ikke er foretatt primært som del av en
naturtypekartlegging, er dette gjort mot flyfoto i ettertid og kan være noe unøyaktig i forhold til
bestands-/hogstflategrenser. Mot øst og nord er det gammel naturskog.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger i et større, høyereliggende, humid åsområde nordøst for Vassbråa og omfatter skog i et dypt
sør-nordgående søkk med tilhørende bratte lisider og kollepartiet Lauvhaugen i øst. Lokaliteten grenser mot
annen eldre naturskog i nord og øst, og mot vest mot nevnte ungskogsfelt. Mot sørvest ender et ungskogsfelt
fra sør kort vei fra avgrensningen. Området er næringsfattig med berggrunn av grovkornet nordmarkitt
(alkalifeltspatsyenitt). Lokaliteten ligger i mellomboreal sone og svakt oseanisk seksjon (MB/NB-O1).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten består av gammel barskog, utforming gammel granskog. Blåbærgranskog er dominerende
vegetasjonstype, men det er også større areal med tørrere skogsmark i mosaikk med bergvegger og annen
åpen bergflate i selve Lauvhaugen, med dominans av røsslyng og dels krekling og med furumose (Pleurozium
schreberi) og reinlaver (Cladina spp.) i bunnsjikt samt furutorvmose (Sphagnum capillifolium) der det er fuktige
sig. Det er også en del grovere steinblokker. Dette tilsvarer furumark, skjønt det kun ble observert én furu, et
grovt bredkronet tre i toppkanten. Det meste av dette arealet er imidlertid typisk grunnlendt impediment. Her
er små og saktevoksende graner og bjørkeholt med fjellskogspreg. Spesielt et belte omkring søkket er dominert
av flersjiktet, biologisk gammel naturskog, hvor det trolig er svært lang tid siden hogstinngrep. I den sentrale
del av lokaliteten ble det ikke funnet stubber. Mye av skogen er i aldersfase og med begynnende
oppløsningsfase, dvs. skog eldre enn normal hogstmoden skog og med biologisk gamle trær med økende
mengde av dødved, inkludert grove lægre av høy nedbrytningsgrad. Det er mye gadd og svært rikelig med
læger, særlig i de søkknære deler. Mange av lægerne er stordimensjonerte, med brysthøydediameter opp i ca
70 cm.

Artsmangfold
Lokaliteten har særlig kvaliteter for artsmangfoldet som er knyttet til humide og gamle skoger. Lavfloraen på
trær er ikke undersøkt (men hengestry, Usnea filipendula er observert vanlig) men det ble observert en rik
vedsoppfunga på granlægrene med rikelige forekomster av svartsonekjuke (Phellinus nigrolimitatus, NT) og
ellers funn av duftskinn (Cystostereum murrayii), rynkeskinn (Phlebia centrifuga, NT), praktbarksopp
(Veluticeps abietina) og kjøttkjuke (Leptoporus mollis). Potensialet for mer kravfulle arter er også høyt, som
følge av stor dødvedmengde og kontinuitet. Området ser ikke ut til å ha forekomster av interessante karplanter
og moser pga. fattig berggrunn, men det bør kunne være et rikere element langs bekken i søkket, som ikke ble
undersøkt. Hekkefunn av trekryper er rapportert fra Midtengs befaring i 2002.

Bruk, tilstand og påvirkning
Området er uten nyere tekniske inngrep.



Fremmede arter

Del av helhetlig landskap
Lokaliteten er en del av et stort sammenhengende område (Avrillen-Knatthaugen) med gammel barskog og
med betydelige naturverdier i regional sammenheng.

Verdivurdering
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) da den består av biologisk gammel, humid granskog, med tett
forekomst av rødliste-/signalarter og med stort potensial for å finne flere ved en grundigere undersøkelse.
Lokaliteten gis høy vekt på urørthet, dødvedmengde, dødvedkontinuitet og gamle bartrær og (foreløpig)
middels på artsmangfold, noe som medfører høyeste verdi.

Skjøtsel og hensyn
Hogst må unngås helt, da bevaring av naturverdiene er knyttet til gammelskogsstrukturer og en skog under fri
utvikling.



KaperalenBN00003226

F18
F1802Utforming

Naturtype

AVerdi

Innledning
Lokaliteten er innlagt av Egil Bendiksen, NINA i febr. 2016. En mindre del av området ble besøkt av EB,
18.07.1993 med funn av et par rødlistearter. Området ble registrert som nøkkelbiotop av Rein Midteng i et
oppdrag for Gran Almenning 1996-98. Et større areal er senere registrert som Mis-/nøkkelbiotop. Arealet ble
igjen undersøkt av EB 15.10.2015. Det er foretatt en avgrensning ut fra dagens gammelskogsverdier etter hogst
i topplatået siste 5 (10?)-årsperiode (uttak av en større andel av trærne, men med en del læger og gadd) og
uavhengig av tidligere avgrensninger. Arealet er redusert sammenliknet med Mis-/nøkkelbiotopen.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger på Hadelands østås i vestre del av Gran Almenning like øst for Skardbrennvegen og
Breidtjernet, der mesteparten utgjør ei bratt S-SV-vendt liside, men med fortsettelse rundt et topplatå av den
markerte kollen Kaperalen, slik at noe av arealet er nordvendt. Området ligger innenfor ei lita øy i et ellers
syenittdominert område med porfyriske dagbergarter; med ryolitt-trakytt, porfyrisk, lava i lisidene og
latittporfyr (rombeporfyr) i høyereliggende del/topplatået med nordhelling. Området ligger i høydelaget
omkring 625-680 m o.h. og tilhører mellomboreal sone og svakt oseanisk seksjon.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Fastmarksvegetasjonen er dominert av fattig blåbærgranskog men med små parti i sørhellinga med
småbregnegranskog (bedre eksposisjon/omsetning og muligens et bidrag fra litt mer næringsrik bergart enn
syenitt). Den solvendte lia er delvis helt dominert av smyle og moser. Området består av gammel naturskog
med til dels variert sjiktning med noen grovere trær på ca 50 cm brysthøydediam. Årringtelling på to tilfeldige
ferske stubber på platået ovenfor viste aldre på 160 og 190 år og stubbe rett nedenfor den bratte lia 165 år i
1993 (hogd trolig 1991). Det er til dels rikelig med store læger, særlig i kategori ferske til middels nedbrutte,
men også spredte sterkt nedbrutte av «svartsonekjuke-typen». Små, naturlige åpninger etter nedfall har rikelig
med naturlig granforyngelse.

Artsmangfold
Det er observert 5 rødlistearter, og lokaliteten har stor tetthet av forekomster av
dødvedindikatorer/-rødlistearter av sopp knyttet til gammel naturskog: Av sopp er følgende registrert: gul
snyltekjuke (Antrodiella citrinella, VU, 1x), svartsonekjuke (Phellinus nigrolimitatus, NT, 2x), granrustkjuke (P.
ferrugineofuscus, 2x), duftskinn (Cystostereum murrayii, 3x), praktbarksopp (Veluticeps abietina, 1x) og
Skeletocutis sp. (1x), dessuten huldregelemusling (Hohenbuehelia tremula, NT), som ble funnet på en morken
låg i 1993. Området er ikke undersøkt senere innenfor dennes sesong for fruktifisering, og mye mulig var
funnstedet på søndre del av topplatået (hvor den evt. fortsatt kan være eller også evt finnes i dagens
gjenværende gammelskog). Av øvrige kryptogamer er notert gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa, NT), som ble
funnet i nordre del.

Bruk, tilstand og påvirkning
Området som avgrenset er urørt av tekniske inngrep annet enn tidligere tiders plukkhogst.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap
Lokaliteten ligger relativt isolert i forhold til andre nøkkelbiotoper eller naturtypelokaliteter med landskaper
helt dominert av ungskog etter flatehogst.



Verdivurdering
Lokaliteten har stor stor tetthet av vedboende rødliste- og signalarter. Den representerer en isolert kjerne som
kan være viktig kilde for spredning til andre områder med kanskje etter hvert større dødvedproduksjon. Dette
indikerer at den representerer et viktig areal med kontinuitetspreg på Hadelands østås. Lokaliteten er et svært
verdifullt område med gammel naturskog og med mange arter knyttet til kontinuitet i død ved. Samlet
vurderes lokaliteten å ha verdi A – Svært viktig.

Skjøtsel og hensyn
Forvaltningsforslag: ingen avvirkning. Dette begrunnes med at de biologiske verdiene er knyttet til
gammelskogsstrukturer med kontinuerlig tilgang på død ved for sopp og andre vedboende organismer og et
kontinuerlig sluttet tresjikt som gir stabil høy luiftfuktighet for spesialiserte lavarter.



Askedalen VBN 00022822

D05
D0511Utforming

Naturtype

AVerdi

Innledning
Naturtypelokaliteten er registrert og innlagt av NINA v/ T.E. Brandrud i 2004, og oppdatert v/ TEB i 2016.
Grensene er betydelig endret fra 2004. I 2004 ble det tatt med relativt store sammenbindingsarealer med
dominans av tildels relativt ung, ensaldret lågurtgranskog (hogstklasse IV), med usikker verdi og uten funn av
rødlistearter. Etter nærmere gjennomgang er disse relativt fattige sammenbindingsarealene tatt ut, slik at
lokaliteten nå er tilnærmet todelt; med et askedominert areal i NV, og et grandominert i SØ.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger øverst i den S-vendte brattskråningen SV for Hovland i Søndre Oppdalen, 300-350 m o.h.
Berggrunnen er kalkstein og leirskifer fra ordovicium (etasje 4-5). Øverst i lia kommer det ut en kilde (kalkkilde)
med fuktsig over bratt, steinete mark nedenfor. Her er det lag med bløte, kalkutfellinger (tuff/mergel).
Lokaliteten utgjøres av et område med hagemark (kantsone mot tidligere innmark) i den vestre delen, og mer
sluttet kalkrik granskog i den østre. V for hagemarka er det gammel engmark med ca. 30 år gammelt
gran-plantefelt (ikke inkludert i lokaliteten).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten inkluderer flere elementer: a) Askedominert skog: Langs det vestlige søkket med grunnlendt,
steinete mark i V-skråningen (mot plantefelt/gammel engmark) er det grovvokst askeskog med flere
askekjemper > 60 cm i diameter. Dessuten er flere grove trær flerstammete med meget grov (og muligens
stedvis hul) sokkel helt nederst. Det forekommer et par læger, og flere døende stammer/greiner. Det er god
askeforyngelse. Floraen av epifyttiske lav og moser er velutviklet og artsrik (ikke nærmere undersøkt). Mye til
dels grove heggekratt forekommer i den steinete bakken. Det er også en del stedvis meget grove hasselkratt,
særlig i ytterkantene av askebestandet (mest nederst). Videre er det noe spisslønn (mest yngre) og litt gråor.
Undervegetasjonen er glissen i det steinrike området, men rik av lågurttype, med en del blåveis-innslag, stedvis
litt fuktigere. Nederst i åkerkanten (nedenfor gjerde) er det et parti med svært rik, tørr ask-hasselskog med
store, grove, gamle hasselkratt og både gamle og unge asketrær. Hasselkrattene har mye stående død ved
(bl.a. med den rødlistede rustkjuke). Det er gnagd av en del bark både på hassel og asketrær. Her er svært rik
moldjord med mye blåveis. Videre V-over langs åkerkanten er det rester av rike tørrenger (sannsynligvis var det
elementer av rike tørrenger også nordenfor tidligere, men der er det nå tett ungskog av gran). b)
Kalkkilde-kalkskog: I tilknytning til det østre søkket/dalen, kommer det ut en kalkkilde på et lite platå ovenfor
en bratt skråning på Ø-siden av hovedsøkket. Den nærmeste strekningen nedstrøms kilden er bratt, steinete
skråning preget av kravfulle moser med betydelig dannelse av kalktuff (gråhvite, bløte kalkavleiring, dannet i
hovedsak på overflaten av moser som tuffmose). Områdene nærmest bekken er dominert av kalktuffmose
(Palustriella commutata), dernest en del fagermoser og vrangmose (Bryum pseudotriquetrum). Langs bekken
på fastmark er det dominans av kransemose. Brattskråningen rett Ø for kildebekken har elementer av rik
kalkgranskog med hassel og mye blåveis. Lengre ned langs bekkesiget er det elementer av litt gråor-askeskog.

Artsmangfold
De grove askene og hasselkrattene bør kunne huse et spesielt sopp- og insektsliv med sjeldne og rødlistede
arter knyttet til død ved. Det er registrert en del vedboende arter på hassel, mest kull- og barksopper, dessuten
en rustkjuke (trolig Phellinus ferruginosus). Den rike hassel-kantskogen nederst har også et potensial for
sjeldne jordboende sopparter. De gamle asketrærne med sprekkebark har en artsrik og sjelden lav- og
moseflora. Den varierte, flersjiktede lauvskogen med kantsoner er også trolig viktig fuglebiotop (særlig for
spurvefugl). Biomangfoldet burde vært undersøkt nærmere. Kalkkilden huser en spesiell moseflora, og bør



kunne ha potensial for sjeldne/rødlistede arter (ikke nærmere undersøkt). I den brattlendte kalkgranskogen er
registrert den kravfulle styltejordstjerne (Geastrum quadrifidum), og her er potensial for flere, rødlistede
kalkskogsopper. Erfaring fra tilsvarende kalkskog ellers på Hadeland tilsier at lokaliteten kan huse 5(-10)
rødlistearter. Bl.a. er den meget rike, varme brattskråningen et ganske sikkert habitat for den rødlistede
barstrøslørsopp (Cortinarius fraudulosus NT) som har et norsk kjerneområde på Hadeland-Ringerike.

Bruk, tilstand og påvirkning
Det er lenge siden askeskogen ble skjøttet med beite m. v., og det har de siste 20-30 årene skjedd en fortetning
og tilgroing, først og fremst en fortetning av granskog rundt (tidligere var det helt åpent på V-sida), og det har
også kommet opp noe gran i selve askebestandet. Skogsbildet i granskogen i den SØ-re delen har nok også
vært åpnere tidligere. Noe av granskogen blåste overende i dagmar-stormen i 2011.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Lokaliteten gis høyeste verdi (Svært viktig A) pga. at den omfatter flere regionalt meget sjeldne naturtyper med
gammel askeskog og velutviklet kalkkilde med tuffdannelse. Så markert tuffdannelse er ikke observert noe
annet sted i Lunner. Det er også elementer av rik kalkgranskog med potensial for flere rødlistearter.
Ask-hasselskogen må også sees i sammenheng med det nærliggende, mer høystaudepregete bestandet i lok.
26 Askedalen. Til sammen utgjør disse nærliggende lokalitetene en verdifull utpost-lokalitet av et varmekjært
element. Både hassel- og askeskogen representerer sannsynligvis eldgamle elementer i kulturlandskapet, dvs.
rest-forekomster (relikter) etter bronse-alderens edellauv-skoger som rådde grunnen her tidligere.

Skjøtsel og hensyn
I faktaarket fra 2004 ble følgende anført: «Det er viktig at all gran i selve askebestandet fjernes, helst også noe i
sonen rundt lauvskogen. Helst burde hele ungskogen av gran V for lokaliteten fjernes, slik at de gamle
tørrengene kunne re-etableres (i hvert fall er det ønskelig å unngå ny planting av gran i neste omløp; et
alternativ ville være å få fram stedegen askeskog på dette arealet). Sannsynligvis bør det tynnes i krattoppslag
av hegg og rogn, muligens litt av ask og spisslønn også. Hassel-krattene bør stå urørt. Grove askelæger (både
grove greiner og stammer) og generelt død ved av hassel bør ikke fjernes, da de kan være viktige livsmiljø for
sjeldne sopp og insekter. Det er ønskelig også med noe uttak i granskogen i den SØ-re delen (det er nylig
foretatt noe tynning i partier med yngre skog). Her vil det biologisk sett være mest ønskelig (hvis mulig) med
lukket hogst (gjennomhogst, eventuelt småflater), men en bør være meget forsiktig med uttak i området rundt
kalkkilden. Her er jordsmonnet meget ustabilt og sårbart både overfor felling og kjørespor. Hasselkratt (og ask
langs bekken) bør få stå og gjerne fristilles.» Siden er det gjennomført befaring med skogbruksleder og biolog i
2013. Pga betydelig vindfall etter stormen Dagmar i 2011, vurderes granskogen som ustabil, og istedenfor en
mer jevn lukket hogst ble det lagt opp til at deler av granskogsbestandet kunne hogges med småflater, mot at
de mest verdifulle og sårbare partiene ble gjensatt mer eller mindre i sin helhet. Også sparing av hasselkratt og
oppslag av ask. Det ble i 2013 gjort følgende skogbruksmessige tiltak: (i) lukket hogst i askebestand med uttak
av (alt) oppslag av gran, (ii) åpen hogst med småflater i granbestand, med urørt i oppmerket areal langs kilde
og kildebekk og i brattheng med kalkgranskog. I ettertid framtrer hogsten i granbestand som nokså
omfattende, med bare en smal, usammenhengende, gjenstående stripe med gran langs bekken. Dette skyldes
trolig stormfelling etter hogst.



Nedre Askildsrud ØBN 00022820

F16
F1601Utforming

Naturtype

AVerdi

Innledning
Naturtypen er registrert av NINA v/ T.E. Brandrud i 2004, og oppdatert v/ TEB i 2016. Faktaarket er basert på
feltarbeid ved en rekke anledninger. Grensene er uendret fra 2004. I V er det tatt med en randsone med rik
kalkbarskog, som vurderes å være en influenssone fra kalkbruddet. Grensen mellom denne kantsonen og den
rike kalkskogen videre vestover i lok 147 er imidlertid nokså tilfeldig.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Det nedlagte kalkbruddet ligger mellom Askilsrud og Skøyen, rett N for jernbanelinja, NØ for den gamle
kalkovnen (som ligger på S-siden av jernbanen). Kalk-bruddet ligger i silurisk kalkstein (nederst Pentamerus
kalk, etasje 7, øvre del kalksteinslag i etasje 6), vekslende med leirskifer/-sandstein, og går N-S nesten på tvers
av strøkretningen, men parallelt med en N-S-gående forkastningslinje(?) med brattkant rett Ø for bruddet. På
overflaten (i kantene) har kalksteinen stedvis fint utviklet karst-former (karrenfelder) med avrundete sprekker
og groper. Bruddet er et langsmalt dagbrudd, med opp til ca. 10-12 m. høye bergvegger. Det forekommer også
noen rasskråninger med kalkgrus/-skifergrus. Tilgroingen med busker har kommet relativt kort, og går
(foreløpig) langsomt. Etter grad av tilgroing har det vært aktivitet her forholdsvis nylig (ca. 40 år siden).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Selve kalkbruddet er preget av mer eller mindre åpne gjengroingstadier på kalkgrus og kalkbenker. En del
spredte, store busker/små trær av furu, selje og bjørk (og litt gran, osp) forekommer, trolig 30-40 år gamle.
Undervegetasjonen er glissen, preget av pionér-samfunn av mye skogsvever og hårsvever, endel engsoleie,
bergmynte. Her er også store forekomster av orkidéene rødflangre (over 50 blomstrende, trolig tilsammen
nærmere hundre eksemplarer) og brudespore. I de ustabile skiferskråningene er det stedvis kun rødflangre
som har greid å etablere seg. Det ble også registrert forekomst av vaniljerot, samt enkelte vintergrønn-arter.
Langs kalkbruddet, oppå bruddkanten er det yngre kalkgranskog, samt fragmenter av kalkfuruskog/
kalkfurukantskog med innslag av kalkarter som rødflangre.

Artsmangfold
Det gamle kalkbruddet er karakterisert av en forholdsvis artsfattig (pionér-)flora, men med usedvanlig store
forekomster av orkidéene rødflangre og brudespore (etter Østhagan-gruven på Grua trolig den største
rødflangre-forekomsten på Hadeland). Kantskogen på V-siden huser 11 rødlistede sopparter, særlig av sterkt
kalkkrevende slørsopper; dueblå slørsopp (C. caesiocanescens coll EN), kalksteinslørsopp (C. caesiocinctus EN),
koboltslørsopp (C. cobaltinus EN), kobberrød slørsopp (Cortinarius cupreorufus), barstrøslørsopp (C.
fraudulosus), tvillingslørsopp (C. metarius = barbarorum), stor bananslørsopp (C. mussivus), tyrislørsopp (C. pini
VU), fiolgubbe (Gomphus clavatus), gul furuvokssopp (Hygrophorus gliocyclus) og blodflekk-korallsopp
(Ramaria sanguinea). Litt lengre V, utenfor kantsonen er det registrert ytterligere mange rødlistearter (se lok.
147 Askilsrud N), men denne kantsonen har trolig den høyeste konsentrasjonen av kalkbarskogsopper i hele
det rike Skøyenåsen-området. Det er registrert flere sjeldne trevlesopper i pionérsamfunnene i kalkgrusen.
Kalkberg med karst-overflater i overkanten av bruddet huser trolig mer eller mindre sjeldne kalkbergmoser.

Bruk, tilstand og påvirkning
Kalkbruddet er under langsom gjengroing etter å ha ligget brakk i nærmere 50 år. Gjengroingen er i ulik faser i
ulike deler; fra langt framskredet oppslag av ynge trær av selje, bjørk og furu, til helt åpne, fortsatt tilnærmet
nakne, ustabile kalkgrusskråninger.
Fremmede arter



Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Lokaliteten har stor verdi pga. sin velutviklede ”kalkbrudd-vegetasjon” med bl.a. mye orkidéer, og dessuten
kantskog med en rekke rødlistede kalkbarskogsopper. Området har også stor kulturhistorisk verdi og må sees i
sammenheng med kalkovn-området S for jernbanen. Lokaliteten må videre sees i sammenheng med den
tilliggende, meget verdifulle kalkskogs-lokaliteten Askilsrud N (lok. 147), samt lokaliteter i kulturlandskapet
lengre Ø på Skøyen. Det er omtrent sammenhengende svært verdifulle naturtypelokaliteter fra innmarka på
Skøyen helt V til Askilsrud, og dette utgjør et kjerneområde for særlig verdifullt biomangfold i Lunner.
Lokaliteten er endret i verdisetting fra Viktig (B) i 2004 til Svært viktig (A) i 2015, særlig pga. den svært rike
kalkbarskogen i randsonene, med en usedvanlig høy ansamling av truete kalkbarskogsopper.

Skjøtsel og hensyn
Det er viktig for den lyselskende kalkfloraen her at området blir holdt relativt åpent ved ryddehogst. Det bør
stå igjen enkelte bjørk- og seljetrær. På bruddkanten i V og N bør det stå igjen noe mer bartrær, pga. den svært
rike kalkbarskogs-soppfloraen.



Bråtåtjern SBN 00022951

F16
F1601Utforming

Naturtype

AVerdi

Innledning
Naturtypelokaliteten er registrert av NINA v/ T.E. Brandrud i 2004, og oppdatert i 2016. Grensene er betydelig
endret i 2015; et område i SV (mellom veien og Sløvikelva) og i Ø (pga stormfelling) er tatt ut, mens et område i
N, ned mot Bråtatjern er tatt inn. Den sørvestre delen er en klassisk lokalitet for kalksopper, og har vært
oppsøkt en rekke ganger siden 1978.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten består av en Ø-V-gående kalkrygg, i S også med en mindre S-N-gående rygg langs bekken. Hele
lokaliteten ligger innenfor etasje 5b-6 (eldre silur), med vekslinger mellom kalkstein, skifer og kalksandstein.
Lokaliteten er i V avgrenset av Sløvikelva, i SV mot bekken fra Sverigetjern, i N av Bråtatjern, i S av veien
Grindvoll-Sløvika, og i Ø mot fattigere lågurtgranskog.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten er dominert av grunnlendt kalkgranskog med noe furu og overganger mot
kalkfuruskog-lågurtfuruskog. I nordskråningen er det partier med lågurtgranskog. Kalkgranskogen er her i en
moserik utforming som er typisk for kalkryggene over Hadeland. Stedvis har skogen hatt en relativt åpen
struktur, med innslag av eldre furu, som indikerer tidligere beiteskog. Her er mye kraftige (etasje)mosematter,
og det er innslag av uvanlige arter som knerot og mattestarr. Det er partier med grovvokst gran-furuskog i V,
partier av ungskog i Ø og N. I de bratteste hengene i nordskråningen er det enkelte eksponerte, middels
kalkrike bergflater.

Artsmangfold
Fungaen (soppfloraen) har vært undersøkt flere ganger, bl.a. 1978-80. Her er registrert en rekke sjeldne,
spesialiserte kalkbarskogarter, herunder 12 rødlistearter, inkludert tre arter i høyere rødlistekategorier
(Clitocybe alexandrii, Cortinarius aureofulvus, C. barbarorum, C. corrosus, C. cupreorufus, C. fraudulosus, C.
fuscoperonatus (VU), C. mussivus, C. piceae, C. pini (VU), Gomphus clavatus, Ramaria fennica EN). De fleste
rødlistefunnene er gjort langs den grunnlendte kalkryggen i S-SV, med skråningen mot Sløvikelva i V, med
spredte funn på lokaliteten ellers. Nytt siden 2004 er at det også er gjort funn av kalksopper i den nordre delen
(mot Bråtatjernet), som nå er inkludert i lokaliteten. Det er også større forekomster av den sjeldne karplanten
mattestarr. Mosefloraen er ikke nærmere undersøkt, og lokaliteten kan huse sjeldnere, kalkkrevende arter på
bergflater og i elektrolyttrike bekkekanter.

Bruk, tilstand og påvirkning
Lokaliteten er nok gammel beiteskog, bl.a. med en del eldre, grov furu, men er i en fase med fortetning av (noe
yngre) gran. Noen partier, bl.a. i NV har yngre skog som har vært gjenstand for omfattende hogst. Det går et
gammelt veispor (eldre driftsvei eller gammel kjerrevei) gjennom lokaliteten. Det er generelt lite dødved, men
stedvis forekommer noe nyere læger av furu og gran etter stormen i 2011. Se forøvrig under skjøtsel.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Lokaliteten er gitt høyeste verdivurdering (Svært viktig A). Lokaliteten huser velutviklet kalkgranskog som er en
truet naturtype (VU). Dette er del av et av de aller rikeste kalkskogsområdene på Hadeland, med



konsentrasjoner av kalkskogsopper. Det rike kalkområdet strekker seg V-over mot Rustad (Jevnaker
kommune), og SV-over langs Sløvikelva (lok. Sløvikelva SØ). Det er til sammen registrert >20 rødlistede
sopparter i dette begrensede området. Området huser forekomster av ekstremt sjeldne og truete arter (EN og
VU-arter), (bl.a. de akutt truete (EN-artene) kalksteinslørsopp Cortinarius caesiocinctus og silurslørsopp
Cortinarius dalecarlicus).

Skjøtsel og hensyn
I 2004 ble det foreslått følgende skjøtsel: «Ut i fra det sårbare biomangfoldet er det ønskelig med en meget
forsiktig hogst i kjerneområdet (hvis mulig forsiktig gjennomhogst, kun/mest uttak av gran).» Siden er det
gjennomført en slik forsiktig gjennomhogst, organisert av skogbruksleder i samråd med biolog.
Brattskråningene mot bekken, samt i den (svært) bratte nordskråningen er ikke berørt av hogsten. I østkanten
av lokaliteten, i et fattigere, flatlendt parti med lågurtfuruskog, har det skjedd kraftig stormfelling etter den
lukkede hogsten (Dagmar-stormen; 2011), slik at det i dette partiet kun er igjen få, stående trær, med et tett,
kraftig oppslag av lauvkratt og snerprørkvein. Grunneier fikk ta ut det meste av de vindfelte stammene etter
stormen. Pga. kraftig hogst+vindfall-effekt, samt relativt fattig utforming, er deler av dette partiet tatt ut av
lokaliteten.



Sløvikelva SØBN 000222801

F16
F1603Utforming

Naturtype

AVerdi

Innledning
Naturtypen er registrert av NINA v/ T.E. Brandrud i 2004, og oppdatert v/ TEB i 2016. Faktaarket er basert på
feltarbeid ved en rekke anledninger.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger langs Sløvikelva og på SØ-siden av veien til Sløvika, nedenfor vei mot Rustad. Lokaliteten går
til kommunegrensa mot Jevnaker, med en annen kalkbarskogslokalitet Rustad Ø på Jevnaker-siden.
Berggrunnen består av kalkstein fra sen-ordovicium (etasje 5a; silurisk etasje 5b nedenfor veien).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten er dominert av kalkfuruskog med kravfulle urter, moserikt bunnsjikt (mye etasjemose) og
velutviklet buskjikt (rosebusker, einer, m. fl.), samt moserik kalkgranskog med innslag av furu. Skogen er
grunnlendt, og det er stedvis sigevanns-påvirkning med sesongfuktig kalkfuruskog som gir et meget kalkrikt
jordsmonn. Her er også flekker med relativt fattig, ikke-sigevannspåvirket lyngskog, rike lågurtflater, dessuten
også meget rike høystaude-kalksumpskogspartier i S-SV. Det er mye blåveis, teiebær, hvitmaure, fingerstarr,
dessuten både mattestarr og knerot. Den øvre (NØ-re) delen av lokaliteten (på SØ-siden av veien) er yngre
skog, men det er tatt med en stripe langs veien fordi det her er velutviklet kalksoppflora. Langs elva er det
fragmenter av rik gråor-heggeskog med kravfulle sumpskogsarter.

Artsmangfold
Lokaliteten huser en meget rik og spesiell kalksoppfunga. Her er bl.a. registrert 9 rødlistearter, inkludert 1
direkte truet art (Cortinarius aureofulvus, C. piceae, C. barbarorum, C. bovinus coll. C. corrosus, C. cupreorufus,
C. dalecarlicus (EN), Gomphus clavatus, Ramaria pallida). Flere av rødliste funnene er gjort i/nær veiskjæringen
på oversiden der det er åpninger i humusen og soppene sitter rett på den eksponerte kalksteinen. Det er også
en konsentrasjon av rødlistearter i de rikeste, sesongfuktige partiene. For øvrig huser kalkfuruskogen større
forekomster av den sjeldne, kravfulle arter som Cortinarius infractus, C. venetus, Hebeloma edurum,
Hydnellum caeruleum og Limacella glioderma. Lokaliteten er ikke fullstendig undersøkt, og basert på kjennskap
til tilliggende lokaliteter på silur-kalken her, bør denne kunne huse minst et 20-talls rødlistede kalksopper.
Sløvikelva er meget kalkrik, og bør kunne huse spesielle ferskvannsorganismesamfunn (ikke nærmere
undersøkt).

Bruk, tilstand og påvirkning
Lokaliteten er sannsynligvis gammel beiteskog, tidligere preget av storfébeite og plukkhogst. Kjerneområdet er
gammelskog med mye furu. I NØ er det tatt med partier med yngre, ensaldret skog. Veien til Sløvika går
gjennom lokaliteten. Den øvre veiskjæringen har stedvis eksponert kalksteinen, og her finnes konsentrasjoner
av de mest kravfulle kalkbarskogsoppene.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Lokaliteten er gitt høyeste verdivurdering (Svært viktig A). Lokaliteten utgjør en usedvanlig rik og velutviklet
kalkskogslokalitet med ansamling av rødlistearter, inkludert en akutt truet art (silurslørsopp Cortinarius
dalecarlicus). Den rike utformingen av sesongfuktig kalkfuruskog er sjelden i kambro-silurområdet på



Hadeland. Lokaliteten må også sees i sammenheng med to tilliggende, svært rike kalkskogslokaliteter. Det er
registrert til sammen over 20 rødlistearter på de tre tilliggende lokalitetene (denne + 119 Bråtåtjern S + lok.
Rustad Ø på Jevnaker-siden). Disse må sees på som en helhet, og utgjør til sammen en kalkskogslokalitet med
nasjonal verdi.

Skjøtsel og hensyn
I faktaark fra 2004 ble anført følgende om skjøtselsbehov/skogbehandling: «Det bør vurderes nærmere om
denne delen [kjerneomr. med gammelskog] skal ha behandlingsform ikke-hogst av hensynet til det sårbare
mangfoldet her, eller lukket hogst. Det sistnevnte, hvis gjennomføres skånsom, kan være det optimale for den
spesielle kalksoppfloraen her. Det bør i så fall tas ut mest gran (store, stabile furutrær bør i mest mulig
utstrekning få stå). Kvistavfall bør fjernes, da opphopning av et surt humus-lag virker negativt på kalksoppene.
Videre bør en være særlig forsiktig med kjørespor i høystaude-sumpskogsdelen. Skogen mellom veien og
bekken bør ligge urørt.» Det er etter dette foretatt en lukket hogst (kalkskogshogst) i deler av bestandet med
eldre skog. Dagmar-stormen i 2011 førte til en del stormfellinger i to mindre områder i den øvre delen.
Grunneier fikk ta ut det meste av de vindfelte stammene på dette arealet.



Vaterud-GaltedalstjennaBN 00022926

F16
F1603Utforming

Naturtype

AVerdi

Innledning
Naturtypen er registrert av NINA v/ T.E. Brandrud i 2004, og oppdatert v/ TEB i 2016. Faktaarket er basert på
feltarbeid ved en rekke anledninger, ved E. Bendiksen og T.E. Brandrud. Grensene er uendret fra 2004.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger på Grindvoll, og omfatter arealer både i Lunner og Jevnaker kommune. Lokaliteten består av
en markert Ø-V-gående, grunnlendt kalkrygg med karstformer i N (nesten fra Vassjøtjern til Vaterud) fra
overgangen silur-ordovicium (etasje 5b), og sørvendte lier mot Galtedalstjenna (bl.a. med rødlig kalksandstein
fra silur – etasje 6).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Kalkryggen og de sørvendte liene består av rik kalkbarskog og lågurtgran-furuskog. Lokaliteten omfatter fire
elementer; (i) Grunnlendt kalkgranskog, og stedvis overganger mot kalkfuruskog på kalkryggen øverst i N, (ii)
partier med sesongfuktig, urterik kalkfuruskog på skråttstilte, helt grunne kalksva i sørskråningen, (iii) partier
med rik lågurtgranskog i små forsenkninger og flater med mer jordsmonn, og (iv) partier med noe fattigere
lågurtfuruskog i  sørskråningen, på litt dypere jordsmonn, trolig med et innslag av sand/grusmorene.
Kalkgranskogen på kalkryggen på toppen har en sterk mosedominans i skogbunnen (gunstig for soppfloraen).
Stedvis er kalken eksponert i dagen med kartstgroper og små hull i bergoverflaten (karstkalkgranskog). Der
kalkberget stikker opp i dagen er det også partier med mer urterik kalkfuruskog bl.a. med velutviklet busksjikt
(rosebusker, m.m.), og innslag av lyse lavarter i bunnsjiktet. Dette er trolig gammel beiteskog. Det er lite død
ved.

Artsmangfold
Det er registrert hele 21 rødlistede sopparter på lokaliteten. Det dreier seg om jordboende kalksopper, og alle
disse er mykorrhizasopper, dvs. arter som har symbiose med trerøttene (her med gran og furu). Av særlig
sjeldne, truete og viktige arter må nevnes silurslørsopp (Cortinarius dalecarlicus; EN), dueblå slørsopp (C.
caesiocanescen coll.s; VU), tyrislørsopp (C. pini; VU), jordbærkantarell (Hygrophoropsis olida; VU) og
flammebrunpigg (Hydnellum auratile VU). Videre er funnet følgende rødlistearter: lammesopp, gullslørsopp,
tvillingslørsopp, rosaskiveslørsopp, loffslørsopp, kopperrødslørsopp, barstrøslørsopp, stor bananslørsopp, blå
slimslørsopp, fiolgubbe, gul furuvokssopp, blek korallsopp, bruntuppkorallsopp, marsipanstorpigg,
vrangstorpigg og ferskenstorpigg. De fleste forekommer på de mest grunnlendte områdene langs ryggen,
særlig partier der kalken stedvis er eksponert i dagen med karst-groper og små hull i steinen. Mest forekomster
er registrert på Lunner-sida, der det er gammelskog, men det er også registrert flere forekomster i ungskogen
på Jevnaker-sida. Særlig er det en rik ”hot-spot” rett V for et lite tverr-skar med bratt, Ø-vendt bergvegg. Flere
steder er det eksponerte bergvegger og bergflater med kalkstein,og det er her et potensiale for kalkkrevende,
sjeldne og rødlistede mosearter (ikke nærmere undersøkt)

Bruk, tilstand og påvirkning
Lokaliteten er gammel beiteskog. Den eldre skogen er preget av en del grovere, eldre furutrær og gjerne noe
yngre graner. Partier har også noe yngre, ensaldret gran- og furuskog, preget av mer omfattende hogst.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap



Verdivurdering
En av de aller rikeste kalkskogene i Lunner-Jevnaker, med høyeste verdi (Svært viktig A).  Her er rike, godt
utviklede utforminger av kalkgranskog og sesongfuktig kalkfuruskog, og lokaliteten huser også en usedvanlig rik
funga av kalkskogsopper, med over 20 rødlistearter registrert. Lokaliteten må også sees i sammenheng med de
nasjonalt verdifulle kalksjøene her (Galtedalstjenna). Lokaliteten strekker seg ned til tjenna.

Skjøtsel og hensyn
I 2004 ble gjort følgende vurdering: «Ut i fra det sårbare biomangfoldet er det ønskelig med ikke-hogst i
kjerneområdet langs kalkryggen, alternativt en meget forsiktig hogst (hvis mulig forsiktig gjennomhogst,
kun/mest uttak av gran).» Det er etter dette foretatt en lukket hogst i den vestligste eiendommen på
Jevnakersiden, med vekt på gjensetting av furu, etter kalkskogshogst-standard. Det er ikke hogd i de grunneste
arealene på kalkryggen.



Råstadtoppen NVBN 00022886

F16
F1601Utforming

Naturtype

AVerdi

Innledning
Naturtypelokaliteten er registrert av NINA v/ T.E. Brandrud i 2004, og oppdatert v/ TEB i 2016. Faktaarket er
basert på feltarbeid ved T.E. Brandrud, E. Bendiksen m. fl. ved flere anledninger. Grensene er betydelig endret
fra 2004. Lokaliteten må også sees i sammenheng med Råstadtoppen NV II. Disse to ble behandlet under ett i
2004.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten utgjøres av den nedre delen av den bratte, V-vendte lia fra Råstadtoppen og ned til den nordligste
svingen på veien mellom Nordre Oppdalen og Volla. Berggrunnen består av leirskifer og noe kalkstein fra
ordovicium (etasje 4). Skråningen er stedvis svært bratt med ustabil skifergrus, og enkelte bergknauser som
stikker i dagen.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten er dominert av grov-vokst, trolig nokså ensaldret kalkgranskog og lågurtgranskog, med
kalkgranskog i det bratte henget og den grunnlendte bergkanten på oversiden. Stedvis (særlig der det er
ustabil skifergrus) er det en del innslag av hassel, samt noe bjørk. En del lite til middels nedbrutte læger
forekommer. Rike partier er preget tykke matter av etasjemose over tynn humus og helt grunt
jordsmonn/skifergrus. Her er spredt innslag av lågurter. Også rike, litt fuktigere forsenkninger forekommer,
med bl.a. rikelig med blåveis. Det flate partiet nedenfor brattskråningen er dominert av grovvokst
lågurtgranskog som ble avvirket i 2013 (nå tatt ut av lokaliteten).

Artsmangfold
Lokaliteten utmerker seg med en artsrik og spesiell funga av kalkskogsopper, med bl.a. 9 rødlistearter
(inkludert 3 truete arter; basert på rødliste 2015). Rødlisteartene er konsentrert til brattkanten og den øvre
delen av brattskråningen. Følgende rødlistearter er registrert: Lammesopp (Albatrellus citrinus VU),
barstrøslørsopp (C. fraudulosus NT), stor bananslørsopp (C. mussivus NT), fiolgubbe (Gomphus clavatus NT),
jordbærkantarell (Hygrophoropsis olida VU), rustbrun parasollsopp (Lepiota boudieri NT), fiolkorallsopp
(Ramaria fennica EN), blek korallsopp (Ramaria pallida NT) og marsipanstorpigg (Sarcodon cf. fennicus VU).

Bruk, tilstand og påvirkning
Lokaliteten er preget av eldre granskog, men antageligvis nokså ensaldret. Bestandet er trolig gammel
beiteskog.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Området er gitt høyeste verdi pga. rik, eldre kalkgranskog med ansamling av rødlistede kalkbarskogsopper (9
rødlistesopper etter rødliste 2015). Lokaliteten utgjør en av de 5-6 rikeste, gjenværende eldre
kalkgranskogslokalitetene i Lunner, og er spesiell med sine svært bratte, ustabile skiferskråninger. Lokaliteten
(inkludert den nærliggende lok. Råstadtoppen II) utgjør det rikeste kalkbarskogsområdet øst-nordøstfor
Viggadalen.

Skjøtsel og hensyn



I faktaarket fra 2004 ble følgende anført om forvaltning: «En forsiktig gjennomhogst kan være aktuell
forvaltning her ut i fra biologiske hensyn, men lukket hogst kan være driftsteknisk vanskelig her og med liten
stabilitet i gjenstående skog. Forvaltning/skjøtsel bør vurderes nærmere.» Etter dette er det foretatt befaring
med skogbruksleder og biolog til området i forbindelse med planlagt skogsdrift. Her ble man enige om at (i)
pga. vanskelige driftsforhold forvaltes brattskråningen som urørt, (ii) det flate partiet nedenfor brattskråningen
som ble tatt med primært som buffersone i 2004 ble revurdert til å ha så lave verdier (ingen kalkgranskog,
ingen artsfunn) at dette ble tatt ut av naturtype-lokaliteten, og har blitt avvirket ved åpen hogst, (iii) arealer
ovenfor brattskråningen som ikke var aktuelle for hogst er inkludert i lokaliteten pga. eldre skog med
mosaikker kalkgranskog-lågurtgranskog (dog lavere verdi enn brattskråning). Skogsbeite er ønskelig i området.



Askilsrud NBN 00022876

F16
F1601Utforming

Naturtype

AVerdi

Innledning
Naturtypelokaliteten er registrert av NINA v/ T.E. Brandrud i 2004, og oppdatert v/ TEB i 2016. Faktaarket er
basert på feltarbeid ved en rekke anledninger ved T. E. Brandrud, E. Bendiksen, m. fl., inkludert soppkurs 03.
sept 2011. Grensene er uendret fra 2004.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger N for jernbanelinja og Askilsrud nedre. Lokaliteten omfatter en meget grunnlendt, jevnt
hellende, relativt slak sørskråning opp mot en liten kalkrygg, som i Ø grenser mot kalkbrudd (lok. 59), i S mot
veien til Askilsrud, og i N og V mot hogstfelt. Sørskråningen består av en skifrig, noe rødaktig kalksandstein fra
silur (etasje 6), mens det er silurisk kalkstein (etasje 6), stedvis med karstformer oppe på ryggen. I nedre del
kommer det også inn en yngre kalksteinsformasjon (Pentamerus kalk; etasje 7).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten er i de østre delene dominert av moserik kalkgranskog (med innslag av furu), herunder helt
grunnlendt karstgranskog på toppen av kalkryggen i N, mens det i den nedre og vestre delen er helt
grunnlendt, ganske åpen kalkfuruskog, med en del eksponerte, skifrige kalksva. a) Kalkfuruskogen er av to
typer, til dels fattig, tørr utforming (overgang mot lågurtfuruskog), med grasdominans (sauesvingel, smyle,
snerprørkvein), tyttebær, stormarimjelle og endel lyse (rein)laver. Partier der det er bedre kontakt med
mineraljorda (langs stier, eller andre områder med lite humus) eller litt sigevann har mosaikker av urterik og
sesongfuktig kalkfuruskog, med innslag av brudespore, kantkonvall, bergmynte, hvitmaure, blåveis, fiol-arter,
vikke-arter, engknoppurt, rødknapp, fagerklokke og stjernetistel. Det er mest relativ unge furubestand, med litt
gran, og innslag av bjørk, søtkirsebær, samt noen enkelte hasselkratt. En stor busk av den sjeldne norsk asal
står i den øvre delen. b) Kalkgran(-furu)skogen i Ø og N er nesten overalt grunnlendt og svært moserik, med
svulmende matter av furumose og etasjemose, stedvis lyse laver, og ofte lite karplantevegetasjon. Hist og her
er det imidlertid innslag av en rekke lågurter som blåveis, skogsvever, skogfiol, jordbær, vikke-arter,
fagerklokke, m. fl. Her er også mye fingerstarr, samt større forekomster av de sjeldne mattestarr, knerot og
vaniljerot. Enkelte små forsenkninger kan ha fragmenter av høystaudevegetasjon med kvitbladtistel. I
topp-området og mot bruddet i Ø er det flere helt grunnlendte, åpne partier med oppstikkende,
karst-oppsprukket kalkstein. I karstsprekkene er det urterik kalkskogsvegetasjon, bl.a. med en forekomst av
rødflangre.

Artsmangfold
Lokaliteten utmerker seg med en særlig rik funga av kalkbarskogsopper, med hele 29 rødlistearter (etter
rødliste 2015) hvorav 12 arter i høye kategorier (EN + VU-arter; se tabell). Her finnes bl.a. de fem sterkt truete
artene kalksteinslørsopp (Cortinarius caesiocinctus), koboltslørsopp (Cortinarius cobaltinus), silurslørsopp
(Cortinarius dalecarlicus; flere, større forekomster i NØ, blågrå vokssopp (Hygrophorus atramentosus; to
forekomster, rel. åpen gran/furskog) og kalkkransmusserong (Tricholoma ilkkaii; en forekomst, i kalkfuruskog).
Alle disse er kjent fra mindre enn 20 norske forekomster, og har et kjerneområde på Hadeland. Rødlistearter
opptrer over det meste av arealet, men med særlig konsentrasjon i overgangsonen mellom kalkfuruskogen og
den gamle kalkgranskogen østenfor, samt i kalkskrenter i NØ. Kalkgranskogen huser bl.a. en av de største
forekomstene i Norge av den rødlistede fiolgubbe (Gomphus clavatus). Følgende rødlistede sopper (utover de
ovennevnte) er kjent herfra: lammesopp, grangråkjuke, dueblå slørsopp, tvillingslørsopp, kuslørsopp,
loffslørsopp, kopperrød slørsopp, barstrøslørsopp, stor bananslørsopp, rosaskiveslørsopp, tyrislørsopp,
fiolgubbe, jordbærkantarell, gul furuvoksopp, isabellvokssopp, gullkorallsopp, safrankorallsopp, blek



korallsopp, bruntuppkorallsopp, rødflekkorallsopp, glatt storpigg, vrangstorpigg, grå duftrødskivesopp og
melrødskivesopp. Lokaliteten har en artsrik karplanteflora, med flere regionalt sjeldne arter som norsk asal
(norsk ansvarsart), stjernetistel, orkidéen rødflangre og mattestarr. Eksponerte kalkknauser kan huse
sjeldne/rødlistede kalkbergmoser (ikke undersøkt).

Bruk, tilstand og påvirkning
Lokaliteten er sannsynligvis gammel beiteskog, tidligere preget av storfébeite og plukkhogst. Særlig har nok
kulturpåvirkningen vært stor i den grunne, åpne furuskogen nærmest  gården nedre Askildsrud. Her er det
mest relativt unge furubestand. Det er lite død ved. Mot toppen og mot Ø (mot det gamle kalkbruddet) er det
en mer lukket grandominert eller blandet gran-furu-lågurtskog. Skogen er her eldre med tildels grovere
dimensjoner, særlig i et furudominert parti mot toppen, men det er lite læger. De grandominerte partiene
synes å være nokså ensaldrete (dominerende tre-generasjon 80-90 år?). I toppområdet er det stedvis relativt
tett ungskog, og det er også et lite bestand med yngre skog helt i Ø mot kalkbruddet (randområdene til det
gamle kalkbruddet er skilt ut som en egen lokalitet). Det går en tydelig S-N-gående sti gjennom den vstre delen
av lokaliteten.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Området er gitt høyeste verdi pga. velutviklet og variert kalkskog med en helt usedvanlig ansamling av
rødlistede kalkbarskogsopper (29 rødlistesopper etter rødliste 2015, dvs. rikeste lok. på Hadeland). Hadeland
er et kjerneområde for dette elementet i Norge, og lokaliteten utgjør en av de 3-4 mest verdifulle
kalkbarskogslokalitetene på Hadeland, og kanskje den mest verdifulle som ikke er naturreservat. Området
huser også det største kalkfuruskogsbestandet i Lunner. Lokaliteten ligger i nærheten av flere andre A-områder
(lok. 10 Karussputten, lok. 59 Nedre Askildsrud Ø, lok. 148 Karussputten S, lok. 56 Skøyen V-Solheim). Hele
kalkryggen fra Skøien og vestover har en usedvanlig ansamling av verdifulle naturtypelokaliteter.

Skjøtsel og hensyn
Lokaliteten er blant de største, rikeste og mest intakte kalkgran/furuskogene på Hadeland. Det kan derfor være
ønskelig å bevare dette som en urørt referanselokalitet. På den annen side vil særlig partiene med relativt åpen
kalkfuruskog, som nå er i fortetning/gjengroing være begunstiget av noe hogst. Både urørt og lukket hogst kan
derfor være aktuell forvaltning her ut i fra biologiske hensyn. Noe skogsbeite er ønskelig. Forvaltning/skjøtsel
bør vurderes nærmere.



Karussputten SBN 00022896

F16
F1601Utforming

Naturtype

AVerdi

Innledning
Naturtypelokaliteten er registrert av NINA v/ T.E. Brandrud i 2004, og oppdatert v/ TEB i 2016. Faktaarket er
basert på feltarbeid ved T.E. Brandrud, E. Bendiksen m. fl. ved en rekke anledninger, herunder soppkurs
03.09.2011. Grensene er uendret fra 2004.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger på N-siden av Skøienåsen, V for Lunner barneskole, og S for Karussputten (Valborgtjernet).
Lokaliteten utgjøres av den bratte, N-vendte lia fra åsryggen og ned til Karussputten. Lokaliteten inkluderer en
dam i S (dvs. på toppen), med en liten del-lokalitet SØ for dammen ned mot vei. I N grenser lokaliteten mot lok.
10 Karussputten, i V, Ø og S mot h.h.v. hogstfelt og yngre skog. Topp-partiet er grunnlendt, med kalkberg i
dagen enkelte steder i overgangen mot brattskråningen. I V er inkludert et gammelt, helt gjengrodd kalkbrudd,
som går som en smal, dyp stripe nedenifra og drøyt halveis opp lia. Berggrunnen består av ordovicisk kalkstein
(etasje 5a; knollekalk, gastropode-kalkstein) i øvre del (danner en markert kalkrygg fra Skøien og vestover), og
veksling kalkstein/leirskifer lengre nedover i lia (etasje 4).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Det meste av lokaliteten utgjøres av eldre granskog, men det er tatt med en overgangsone med noe yngre skog
i Ø. Grunnlendt kalkgranskog med dominans av etasjemose og lågurter preger både brattlia og topp-partiet, i
veksling med noe mer humifiserte og mer blåbærlyng-dominerte partier (lågurtgranskog), særlig i nedre del av
lia. Rike sig med mye blåveis finnes omkring traktorvei nederst. Kalkgranskogen har ikke innslag av kalkplanter,
men pga. topografi med svært grunnlendt mark og enkelte kalkbenker i dagen, samt betydelig innslag av
kalkbarskogsopper, klassifiseres dette som kalkgranskog. Noen mer eller mindre ferske læger forekommer i
den øvre delen av lia. Dammen har lite utviklet vannvegetasjon, og kun en smal sone med innslag av
sumpplanter mot fastmarka rundt.

Artsmangfold
Den moserike kalkgranskogen har en meget artsrik funga av regionalt sjeldne og rødlistede kalkbarskogsopper.
Her er registrert 20 rødlistede sopparter (etter 2015 rødliste), hvorav 10 sårbare (VU-arter). Blant de sårbare
artene er jordbærkantarell (Hygrophoropsis olida) og bruntuppkorallsopp (Ramaria rufescens) som begge har
sitt norske tyngdepunkt på Hadeland. Lokaliteten er minst like rik på kalkbarskogsarter som kalkgranskogen på
sørsiden av åsen, i lok. Askildsrud N, som nesten henger sammen med foreliggende lokalitet (bortsett fra at
foreliggende mangler noen arter knyttet til helt grunnlendt karstgranskog). Følgene rødlistede sopper (utover
ovennevnte er kjent herfra: grangråkjuke, kuslørsopp, loffslørsopp, kopperrød slørsopp, stor bananslørsopp,
tyrislørsopp, fiolgubbe, flammebrunpigg, børstebrunpigg, slørvokssopp, gullkorallsopp, flammekorallsopp, blek
korallsopp, granrødtuppsopp, blodflekkkorallsopp, marsipanstorpigg, vrangstorpigg og sjokoladekjuke.
Dammen er sannsynligvis fisketom, og bør kunne huse interessante ferskvannsorganismer som for eksempel
rødlistede amfibier og øyenstikker-arter.

Bruk, tilstand og påvirkning
Lokaliteten er lite påvirket i nyere tid. Mye av lia virker imidlertid dominert av en gran-generasjon på ca. 100
år, og det er usikkert om skogen var hardt plukkhogd/dimensjonshogd eller helt flatehogd for hundre år siden.
Hele Skøienåsen området har sannsynligvis vært brukt som skogsbeite for storfé tidligere. Rundt kalkbruddet
var det sannsynligvis mer eller mindre helt uthogd tidligere. Dammen ved sørkanten av området er kunstig
oppdemt.



Fremmede arter

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Området er gitt høyeste verdi (Svært viktig A) pga. rik, eldre kalkgranskog med ansamling av spesialiserte
kalkbarskogsopper (20 rødlistesopper etter rødliste 2015). Lokaliteten utgjør en av de 5-6 rikeste, gjenværende
eldre kalkgranskogslokalitetene i Lunner, og den eneste av disse med nordvendt brattskråning. Lokaliteten må
også sees i sammenheng med flere nærliggende, og like verdifulle kalkbarskogslokaliteter. Tilsammen utgjør
kalkbarskogene i Skøienåsen det kanskje største og rikeste området med slike skogtyper på Hadeland.
Dammen utgjør en av få, kulturbetingete, lite myrpregete skogsdammer, og er således verdifull.

Skjøtsel og hensyn
Ut i fra områdets status som et av de rikeste og viktigste kalkgranskogsområdene på Hadeland, vil det ut i fra
hensyn til naturtype og biomangfold være aktuelt med forvaltning urørt. Sannsynligvis har imidlertid skogen
her tidligere vært mer åpen beiteskog, og for en del arter vil det sannsynligvis være ønskelig med noe,
skånsom, lukket hogst for å motvirke tilgroing/fortetning. Samtidig har lokaliteten sannsynligvis en relativt
ustabil skogstruktur, med storvokst, nokså ensaldret granskog, og en lukket hogst kan føre til at (deler av)
bestandet bryter sammen. En mulighet er å forsøke en lukket hogst i nedre del, fra traktorvei nederst, og
evaluere konsekvensene etter 5 år. Biologisk sett er det svært ønskelig at man fjerner kvist og topp fra
bestandet etter avvirkning.



Karussputten SVBN 00022925

F16
F1601Utforming

Naturtype

BVerdi

Innledning
Naturtypelokaliteten er registrert av NINA v/ T.E. Brandrud i 2004, og oppdatert v/ TEB i 2016. Faktaarket er
basert på feltarbeid ved flere anledninger, sist i 2011 og 2015. Grensene er betydelig endret fra 2004, pga. at
den yngre skogen på sørsiden viser seg å ha større verdier enn tidligere vurdert, og at den eldre skogen i nedre
(nordre del) er stormfelt og dernest tatt ut i f. m. hogst.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten utgjøres av det helt grunnlendt topp-parti av den Ø – V-gående kalkryggen som går fra
Skøien/Lunner barneskole og vestover, på sørsiden av myrdraget med Karussputten og Nyborgtjernet.
Kalksvabergene langs ryggen har karakteristiske karstformer, dvs. forvitringsformer som danner mønstre av
striper, sprekker og mindre hull i kalksteinen. Berggrunnen består av ordovicisk kalkstein, en knollekalk (etasje
5a; gastropodekalk) som synes å danne de mest tydelige karstformene i de markerte kalkryggene over
Hadelandsbygdene.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Selve kalkryggen består av ung, ca. 40-50 år gammel , plantet kalkgranskog, stedvis tett, og stedvis ganske åpen
der det er mest grunnlendt. Enkelte steder er det innslag av furu, og litt preg av kalkfuruskog. De åpne
karst-kalkbergene i toppområdet er nakne, eller dekket av kalkmoser, lyse laver eller hårsveve-dominert
vegetasjon. Den grunnlendte skogen omkring er moserik, og stedvis urterik, med blåveis, fingerstarr, jordbær,
teiebær, samt sjeldnere arter som fagerklokke, hjertegras, hvitmaure, m. fl.

Artsmangfold
Den grunnlendte kalken gir en velutviklet funga av uvanlige og rødlistede kalkskogsopper. Her er registrert 9
rødlistede sopparter. Relativt få kalkskogsopper ble funnet her i 2004, da skogen var ca. 30-40 år gammel; flere
funn de siste årene tyder på at flere kalkarter nå er kommet til og fruktifiserer ettersom skogen har blitt eldre.
Følgende rødlistearter (etter rødliste 2015) er registrert pr. 2015 (9 av 10 registrert etter 2010): gullslørsopp,
kuslørsopp, kopperrød slørsopp, barstrøslørsopp, tvillingslørsopp, stor bananslørsopp, tyrislørsopp,
safrankorallsopp og oransjemusserong. Før stormfelling og hogst i den eldre kalkgranskogen lengre nedover i
lia, ble følgende ytterligere arter funnet; fiolgubbe (Gomphus clavatus NT), børstebrunpigg (Hydnellum
mirabile VU) og vrangstorpigg (Sarcodon lundellii NT), dessuten er arten bruntuppkorallsopp (Ramaria
rufescens VU) funnet helt nederst ved traktorvei (i fortsatt intakt skog, men utenfor dagens avgrensning).

Bruk, tilstand og påvirkning
Bestandet består av yngre, ensaldret, plantet granskog ca. 40-50 år gammel. I 2004 inkluderte lokaliteten også
eldre skog i lia nedenfor. Dette bestandet ble i stor grad stormfelt i Dagmar-stormen i 2011, og det felte
tømmeret ble dernest tatt ut ved hogst i området. Siden dette arealet hadde nokså lave verdier som kalkskog å
regne, ikke spesielt rikt, og med få kalkskogsarter, har vi pr. 2016 tatt dette arealet ut av lokaliteten. På den
andre siden er arealer med yngre skog og med (nye) funn av kalkskogsarter på sørsiden tatt inn i lokaliteten.
Det går en mye brukt sti langs kalkryggen.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering



Lokaliteten er gitt høy verdivurdering pga. rik ”karst-kalkgranskog” som huser en del rødlistearter
(kalkbarskogssopper). Rik kalkgranskog og antall rødlistearter tilsier A-verdi, men tilstand/habitat-kvalitet
(tidligere flatehogd, ensaldret, trolig plantet granskog) trekker noe ned, og vi beholder under tvil B-verdi med
dagens tilstand. Med en gunstig forvaltning/skjøtsel framover, med et økende innslag av kalkskogsarter vil det
antageligvis være grunnlag for å gi denne A-verdi om 10-20 år.

Skjøtsel og hensyn
Den yngre, stedvis tette planteskogen kan med fordel kan tynnes/avstandreguleres, og holdes relativt åpen
omkring de nakne kalkbergene (kvistavfall bør ikke bli liggende igjen over kalkbergene). Selvom de spesialiserte
kalkbarskogsartene som finnes her i dag er re-etablert etter flatehogst, er det ikke ønskelig med omfattende,
åpen hogst/flatehogst i neste omløp, da flere, kanskje mange av de sjeldneste og mest truete artene knyttet til
slike ekstreme kalk-lokaliteter trenger lengre tid enn et normalt flatehogst-omløp for å etablere seg. En
forsiktig, lukket hogst vil også ivareta dagens forekomster av kalksopper, da rotsjiktet ivaretas. Særlig bør de
mest grunnlendte områdene med karst-strukturer, der det i dag er konsentrasjon av kalkskogsarter, være
gjenstand for en meget forsiktig/skånsom hogst i framtiden. En skånsom lukket hogst bør helst skje trinnvis, for
å se an effekter på stabilitet/stormfelling.



Nyborgtjernet SBN 00022871

F16
F1601Utforming

Naturtype

AVerdi

Innledning
Naturtypelokaliteten er registrert av NINA v/ T.E. Brandrud i 2004, og oppdatert v/ TEB i 2016. Faktaarket er
basert på feltarbeid ved flere anledninger. Grensene er en del endret fra 2004, pga. mer kunnskap om
biomangfold og kalkskogsarter her, samt revurdering av arealer med relativt ung skog.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten utgjør den øvre delen av den N-vendte skråningen ned mot Nyborgtjernet (=Fiskumtjernet) S for
Kjevlingen. Liene her er preget av relativ ung skog, mens mye av platået ovenfor nylig er avvirket. Lokaliteten
grenser ellers mot noe fattigere skog (lågurtgranskog), og delvis også yngre skog (<50 år gammel). Berggrunnen
består i hovedsak av ordovicisk kalkstein (etasje 5a, knollekalk, gastropode-kalk) som danner den markerte
kalkryggen herfra og mot Skøien. I den øvre delen av lokaliteten går det en Ø-V-gående, framstikkende
kalkrygg, som danner en lav, N-vendt, opp til 2-3 m. høy kalkbergvegg/kalkbenk, med helt grunnlendte partier
oppå kanten.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten består av relativt ung, ca. 50-60 år gammel kalkgranskog, iblandet litt furu (særlig oppå kanten av
kalkryggen mot hogstfelt i S). Skogen er middels tett (neppe tynnet) til stedvis litt åpnere. Undervegetasjonen
er moserik, med en del lågurter, og langs kalkplatået kan den betegnes som en grunnlendt kalkgranskog, med
overganger/mosaikker mot lågurtgranskog ellers i bestandet.

Artsmangfold
Den grunnlendte kalken gir en velutviklet kalkbarskogsfunga av uvanlige og rødlistede sopparter, til tross for
den relativt unge, ensaldrete skogen. Her er registrert 11 rødlistede kalkskogsopper (etter rødliste 2015) på et
ganske lite område, i hovedsak langs det oppstikkende kalkberget. Hele 4 av disse artene er truet (sårbare –
VU). Det antas at lokaliteten i virkeligheten huser mer enn 15, kanskje mer enn 20 rødlistearter, og at dette
tallet er økende ettersom skogen blir eldre og får en bedre økologisk tilstand. Følgende rødlistede
kalkskogsopper er registrert her pr i dag: grangråkjuke, kuslørsopp, kopperrød slørsopp, stor bananslørsopp,
tyrislørsopp (VU), fiolgubbe, jordbærkantarell (VU), slørvokssopp (VU), isabellvokssopp, blek korallsopp,
bruntuppkorallsopp (VU).

Bruk, tilstand og påvirkning
Lokaliteten består av relativt ung, ensaldret skog (anslått til ca. 50-60 år gammel). Bestandet er relativt ujevnt i
tetthet og dimensjoner, og det kan virke som skogen i alle fall stedvis er naturlig forynget. Stedvis er det i det
seinere generert en del dødved.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Lokaliteten er gitt høy verdivurdering pga. rik ”karst-kalkgranskog” som huser en del rødlistearter
(kalkbarskogsopper). Antall rødlistearter, herunder 4 VU-arter tilsier en klar A-verdi, og selvom økologisk
tilstand/habitat-kvalitet (tidligere flatehogd, relativt ensaldret, yngre granskog) trekker noe ned, vurderes
lokaliteten samlet til en A-verdi (økning fra B-verdi i 2004). Lokaliteten må også sees i sammenheng med den
tilliggende, særlig verdifulle kalksjøen Nyborgtjern.



Skjøtsel og hensyn
Den stedvis nokså tette, yngre skogen kan med fordel tynnes og holdes relativt åpen langs de eksponerte
kalkknausene (kvistavfall bør ikke bli liggende igjen over kalkbergene).



Brattlia-NordstrandBN 00022927

F16
F1601Utforming

Naturtype

AVerdi

Innledning
Naturtypelokaliteten er registrert av NINA v/ T.E. Brandrud i 2004, og oppdatert v/ TEB i 2016. Faktaarket er
basert på feltarbeid ved flere anledninger.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten utgjøres av mer eller mindre bratte, sørvendte skråninger med kalkberg i dagen, i området
Brattlia-Nordstrand NV for Svea. Sentralt på lokaliteten er det åpne kalk-svaberg med karst-former, dvs.
forvitringsformer som danner mønstre av striper, sprekker og mindre hull i kalksteinen. Berggrunnen er
ordovicisk kalkstein (etasje 5a; knollekalk/gastropode-kalkstein).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten består av yngre, ca. 45-60 år gammel, ensaldret kalkgranskog. Sentralt er det åpne karst-kalkberg
som er helt nakne, eller dekket av kalkmoser (mye putevriemose, samt skjell-dannende Cladonia), og med noe
karplanter i karst-sprekkene, bl.a. de meget uvanlige artene bakkefiol, stjernetistel og skåresildre. Omkring
disse svabergene er det gjerne åpen, helt grunnlendt kantskog, som blir tettere der det er noe mer jordsmonn.
Små tverrdaler med kalkberg/kalkbenker i kantene forekommer. Den åpne, dårlig voksterlige granskogen
omkring svabergene har urterik kalkskogspreg, med mye teiebær, jordbær, fingerstarr, skog- og engfiol, samt
forekomster av mattestarr, rødknapp, bakkemynte og en del blåveis. På kalkbenkene opptrer de kravfulle
bregnene svartburkne, skjørlok og taggbregne. Enkelte av de knapt jorddekte karst-sprekk-områdene har en
dominans av einstape.

Artsmangfold
Lokaliteten har en velutviklet kalkbarskogsflora med regionalt sjeldne karplanter på de åpne
karst-kalksvabergene. Bestandet utmerker seg imidlertid først og fremst ved sin rike forekomst av kalksopper,
med 19 rødlistearter herunder fire truete arter (etter rødliste 2015): furugråkjuke, gullslørsopp,
barbarslørsopp, kuslørsopp, rosaskiveslørsopp, ravneslørsopp, loffslørsopp, kopperrød slørsopp,
barstrøslørsopp, tvillingslørsopp, stor bananslørsopp, slørvokssopp (VU), blek korallsopp, kyllingkorallsopp,
marsipanstorpigg (VU), oransjemusserong, Entoloma cocles (VU), E. coeruleo-flocculosum (VU) og
tyrkerrødspore.

Bruk, tilstand og påvirkning
Lokaliteten består av yngre, ensaldret, i hovedsak plantet skog. Stormen Dagmar (2011) har ført til noen
vindfall.  I midtre del er det et gammelt gruveskjerp, og en tilsynelatende mangel på stubber omkring de åpne
svabergene kan tyde på at større arealer her var mer eller mindre åpne kantsoner til bruddet tidligere. Det går
sti/gammel vei i nedkant av bestandet. Lokaliteten har tidligere trolig vært beiteskog, og har også en
beitepåvirkning i dag av sau og storfé, særlig i kanten mot det gamle veisporet. De mange sterkt kalkkrevende
og sjeldne artene som har greid å re-etablere seg i ungskogen kan være sårbare overfor en fortetning av
skogen. Særlig bør skogen omkring svabergene være åpen.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Lokaliteten er gitt høyeste verdivurdering pga. meget rik ”karst-kalkgranskog” som huser svært mange



rødlistede og truete kalksopper. Antall rødlistearter tilsier klar A-verdi, selvom økologisk
tilstand/habitat-kvalitet (tidligere flatehogd, ensaldret, trolig plantet granskog) trekker noe ned. Erfaringen
med lokaliteten de siste 12 årene er at det skjer en økende etablering av rødlistede kalkarter her, med økende
alder på skogen. Lokaliteten er den rikeste og mest velutviklede kalkgranskogen i kalk/marmorområdet
Volla-Svea.

Skjøtsel og hensyn
I dag skjer en fortetning med økt dannelse av et surt strø- og humuslag over kalksteinen. Den yngre, stedvis
tette planteskogen kan med fordel tynnes/avstandreguleres, og holdes relativt åpen omkring de nakne
kalkbergene (kvistavfall bør ikke bli liggende igjen over kalkbergene). Som forvaltning foreslås lukket hogst
(kalkskogshogst). Selvom de spesialiserte kalkbarskogsartene som finnes her i dag er re-etablert etter
flatehogst, er det ikke ønskelig med omfattende, åpen hogst/flatehogst i neste omløp, da flere, kanskje mange
av de sjeldneste og mest truete artene knyttet til slike ekstreme kalk-lokaliteter trenger lengre tid enn et
normalt flatehogst-omløp for å re-etablere seg. En forsiktig, lukket hogst vil også ivareta dagens forekomster av
kalksopper, da rotsjiktet ivaretas. Særlig bør de mest grunnlendte områdene med karst-strukturer, der det i
dag er konsentrasjon av kalkarter, være gjenstand for en meget forsiktig/skånsom hogst i framtiden.



Brattlia NBN 00022879

F16
F1601Utforming

Naturtype

BVerdi

Innledning
Naturtypelokaliteten er registrert av NINA v/ T.E. Brandrud i 2004, og oppdatert v/ TEB i 2016. Faktaarket er
basert på feltarbeid ved flere anledninger.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten utgjøres av en bratt, sørvendt skråning med kalkberg i dagen, i området nord for Brattlia, NV for
Svea. Sentralt på lokaliteten er det åpne kalk-svaberg med karst-former, dvs. forvitringsformer som danner
mønstre av striper, sprekker og mindre hull i kalksteinen. Lokaliteten grenser i nedkant mot hyttetomter.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten består av yngre, ca. 45-60 år gammel, ensaldret kalkgranskog. Sentralt er det åpne karst-kalkberg
som er helt nakne, eller dekket av kalkmoser (mye putevriemose), og med noe karplanter i karst-sprekkene.
Omkring disse svabergene er det gjerne åpen, helt grunnlendt kantskog, som blir tettere der det er noe mer
jordsmonn. Den åpne, dårlig voksterlige granskogen omkring svabergene har urterik kalkskogspreg, med mye
teiebær, jordbær, fingerstarr, skog- og engfiol, samt en del blåveis. På kalkbenkene opptrer de kravfulle
bregnene svartburkne, skjørlok og taggbregne.

Artsmangfold
Lokaliteten har en velutviklet kalkbarskogsflora med regionalt sjeldne karplanter på de åpne
karst-kalksvabergene. Bestandet utmerker seg imidlertid først og fremst ved sin rike forekomst av
kalkbarskogsopper, med 6 rødlistearter, herunder én truet art (etter rødliste 2015); kopperrød slørsopp,
tvillingslørsopp, rosaskiveslørsopp, slørvokssopp (VU), gullkorallsopp og blek korallsopp.

Bruk, tilstand og påvirkning
Lokaliteten består av yngre, ensaldret, plantet skog. Lokaliteten har tidligere trolig vært beiteskog, og det
foregår fortsatt en del utmarksbeite i området. Det går sti/gammel vei i nedkant av bestandet (langs gjerdet til
hyttene nedenfor). De mange sterkt kalkkrevende og sjeldne artene som har greid å re-etablere seg i
ungskogen kan være sårbare overfor en fortetning av skogen. Særlig bør skogen omkring svabergene være
åpen.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Lokaliteten er gitt høy verdivurdering pga. rik ”karst-kalkgranskog” som huser flere rødlistearter
(kalkbarskogssopper). Antall rødlistearter kan indikere A-verdi, men økologisk tilstand/habitat-kvalitet
(tidligere flatehogd, ensaldret, trolig plantet granskog), samt begrenset størrelse tilsier B-verdi.

Skjøtsel og hensyn
I dag skjer en fortetning med økt dannelse av et surt strø- og humuslag over kalksteinen. Den yngre, stedvis
tette planteskogen kan med fordel tynnes/avstandreguleres, og holdes relativt åpen omkring de nakne
kalkbergene (kvistavfall bør ikke bli liggende igjen over kalkbergene). Som forvaltning foreslås lukket hogst
(kalkskogshogst). Selvom de spesialiserte kalkbarskogsartene som finnes her i dag er re-etablert etter
flatehogst, er det ikke ønskelig med omfattende, åpen hogst/flatehogst i neste omløp, da flere, kanskje mange



av de sjeldneste og mest truete artene knyttet til slike ekstreme kalk-lokaliteter trenger lengre tid enn et
normalt flatehogst-omløp for å re-etablere seg. En forsiktig, lukket hogst vil også ivareta dagens forekomster av
kalksopper, da rotsjiktet ivaretas. Særlig bør de mest grunnlendte områdene med karst-strukturer, der det i
dag er konsentrasjon av kalkarter, være gjenstand for en meget forsiktig/skånsom hogst i framtiden.



Orentjernet S-Heier1

F16
F1601Utforming

Naturtype

BVerdi

Innledning
Naturtypelokaliteten er innlagt av NINA v/ T.E. Brandrud i 2016, og basert på registreringer i 2011 og 2015.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger S for Orentjernet, N for Heier gård, nær kommunegrensa mot Jevnaker. Lokaliteten ligger i en
stedvis bratt, grunnlendt nordskråning der kalksteinen stedvis stikker helt i dagen. Lokaliteten grenser nederst
mot Orentjernet med våtmark. Berggrunnen består av kalkstein fra silur (etasje 7, såkalt Pentamerus-kalk).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Der det er helt grunnlendt med stedvis eksponerte, oppsprukne kalkberg/kalkbenker er det moserik, yngre
kalkgranskog, flekkvis relativt åpen. Her er det innslag av urter, men ikke direkte kalkplanter, og generelt har
lokaliteten en svært artsfattig undervegetasjon. Topografien (kalk i dagen) gjør imidlertid at dette kan
klassifiseres som kalkgranskog, i veksling med moserik lågurtgranskog der det er litt tykkere jordsmonn og litt
tykkere humus. Tresjiktet er preget av relativt unge graner (ca 50(-60) år gamle), samt enkelte furuer, enkelte
av dem litt eldre. Også noe eldre trær ned mot innsjøen. Busksjiktet er lite utviklet.

Artsmangfold
Artsmangfoldet er lite kartlagt. Der kalksteinen stikker (nesten) helt i dagen, er det funnet innslag av typiske
kalkskogsopper som fiolgubbe (Gomphus clavatus NT), og gråmusserong (Tricholoma terreum). Det kan så
langt virke som det er relativt få kalkskogssopper her, men dette bør kartlegges nærmere. Vi anslår at
lokaliteten huser minst 5 rødlistede kalksopper, trolig mer enn 10. Lokaliteten har også gode forutsetninger for
å huse arter som begunstiges av stier og skogsbeite.

Bruk, tilstand og påvirkning
Lokaliteten ligger nær gård og innmark, og er sannsynligvis gammel beiteskog, tidligere preget av storfébeite
og plukkhogst, og i dag er denne hevden re-etablert ved beite med hest. Beitetrykket vurderes som ganske
optimalt (eller litt lavt), med lite slitasje, bortsett fra noen stier som er gunstig for mange arter. Der er spor av
et lite, gammelt gruveskjerp i brattskråningen.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Lokaliteten gis høy verdi pga. kombinasjonen av (i) grunnlendt (dog artsfattig) kalkgran-skog som er en truet
naturtype (lågurtgrankalkskog) og (ii) aktiv hevd som beiteskog. Det er svært få kalkbarskoger på Hadeland
som hevdes på en god måte som beiteskog i dag. Økologisk tilstand (yngre, nokså ensaldret skog) trekker
verdien noe ned. Samlet sett vurderer vi lokaliteten til verdien Viktig (B).

Skjøtsel og hensyn
Det er ønskelig å opprettholde dagens hevd som hestebeite, og det foreslås en forvaltning med en skånsom
lukket hogst for å opprettholde/re-etablere den relativt åpne beiteskogs-strukturen som var tidligere, og som
ansees som gunstig for det kalkkrevende artsmangfoldet.



Råstadtoppen NV II6

F16
F1601Utforming

Naturtype

BVerdi

Innledning
Naturtypelokaliteten er registrert og innlagt av NINA v/ T.E. Brandrud i 2004 som en del av lok BN 00022886
Råstadtoppen, som omfattet 2 delområder som ble behandlet under ett i 2004. Dette øvre delområdet er
oppdatert v/ TEB i 2016, og skilt ut som egen lokalitet med nye grenser. Grensene er betydelig endret fra 2004.
I 2004 ble det tatt med relativt store bufferarealer med dominans av lågurtgranskog, med usikker verdi og uten
sikre funn av rødslistearter. Etter nærmere gjennomgang er de fattigste bufferarealene tatt ut.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten utgjøres av partier i den øvre delen av den bratte, grunnlendte V-vendte lia fra Råstadtoppen og
ned til den nordligste svingen på veien mellom Nordre Oppdalen og Volla. Berggrunnen består av leirskifer og
noe kalkstein fra ordovicium (etasje 4).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten er dominert av grov-vokst, trolig nokså ensaldret kalkgranskog og lågurtgranskog, med
kalkgranskog i de grunnlendte, mosedominerte partiene, i mosaikker med lågurtgranskog der det er litt dypere
jordsmonn, litt tykkere humus, og stedvis også mere lynginnslag. Stedvis er det en del innslag av hassel, samt
noe bjørk. En del lite til middels nedbrutte læger forekommer. Rike partier er preget tykke matter av
etasjemose over tynn humus og helt grunt jordsmonn. Her er spredt innslag av lågurter. Også rike, litt fuktigere
forsenkninger forekommer, med bl.a. rikelig med blåveis.

Artsmangfold
Lokaliteten utmerker seg med en artsrik funga av kalkskogsopper, med bl.a. 3 rødlistearter registrert, muligens
flere, men nøyaktig lokalisering usikker. Rødlisteartene er konsentrert til den nordligste delen som bl.a. har en
større bestand med flere hekseringer av fiolgubbe (Gomphus clavatus NT). Følgende rødlistearter er registrert
(basert på rødliste 2015): stor bananslørsopp (C. mussivus NT), fiolgubbe (Gomphus clavatus NT) og blek
korallsopp (Ramaria pallida NT). Kalkskogsoppene er relativt lite kartlagt her (mindre enn den nedre delen i lok.
Råstadtoppen NV), og det antas at lokaliteten i virkeligheten huser et titalls rødlistede kalkskogsopper.

Bruk, tilstand og påvirkning
Lokaliteten er preget av eldre granskog, men antageligvis nokså ensaldret. Bestandet er trolig gammel
beiteskog som nå har vært igjennom en periode med fortetning.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Området er gitt høy verdi (Viktig B) pga. forekomst av eldre, grunnlendt kalkgranskog med forekomst av flere
rødlistede kalkbarskogsopper. Lokaliteten må sees i sammenheng med den nedenforliggende Råstadtoppen
NV, men foreliggende lokalitet er ikke så rik som den nedenforliggende. Samlet sett utgjør disse to lokalitetene
dog det rikeste kalkbarskogsområdet øst-nordøstfor Viggadalen.

Skjøtsel og hensyn
I faktaarket fra 2004 ble følgende anført: «En forsiktig gjennomhogst kan være aktuell forvaltning her ut i fra
biologiske hensyn, men lukket hogst kan være driftsteknisk vanskelig her og med liten stabilitet i gjenstående



skog. Forvaltning/skjøtsel bør vurderes nærmere.» Etter dette er det foretatt befaring med skogbruksleder og
biolog til området i forbindelse med skogsdrift. Det ble vurdert at det ville være vanskelig å gjennomføre lukket
hogst her pga pga. relativt ensaldret og ustabil granskog på grunnlendt mark. Det ble derfor satt igjen et
grunnlendt kjerneområde med forvaltning urørt, og hogd småflater ellers, bl.a. i søkk sentralt. En re-etablering
av skogsbeite er ønskelig i området.



Huldrehaugen (Greftegreff N)BN 00028215

F16
F1601Utforming

Naturtype

AVerdi

Innledning
Naturtypelokaliteten er registrert og lagt inn av NINA v/ T.E. Brandrud i 2004, og oppdatert i 2016 (bl.a. etter
nye registreringer i 2006). Grensene er betydelig endret i 2016 etter omfattende stormfellinger.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten utgjøres av en markert V-Ø-gående kalkrygg. Ryggen er er stedvis helt grunnlendt i topp-partiene
med kalkberg med karstformer som stikker i dagen. Nordskråningen er tildels meget bratt. Sentrale deler av
ryggen består av kalkstein fra øvre ordovicium (etasje 5a), omgitt av vekslende kalkstein/leirskifer fra
ordovicium (på nordsiden) og nedre silur (etasje 6; på sørsiden).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten var (før hogst/stormfelling) dominert av grunnlendt, eldre, moserik kalkgranskog med en del furu,
delvis i form av helt grunnlendte partier med spredte kalkberg i dagen (karstkalkgranskog) og delvis i form av
noe fattigere overgangstyper mot lågurtgranskog. I V var det også partier med preg av urterik kalkfuruskog.
Skogbunnen er (/var) preget av mye blåveis, fingerstarr, erteblomstrede, og innslag av den sjeldne matttestarr.

Artsmangfold
Mange rødlistede og regionalt sjeldne kalkskogsopper (mykorrhizasopper) er registrert på de mest grunnlendte
områdene langs ryggen (der kalken nesten er i dagen), inkludert grunnlendte partier helt i V (der ryggen er
mindre markert). I alt 15 rødlistede kalkskogsopper, herunder tre sterkt truete arter ble registrert før
stormfelling (bl.a. i 2004, 2006): Grangråkjuke (Boletopsis leucomelaena NT), pluggtraktsopp (Clitocybe
alexandrii NT), kalksteinslørsopp (Cortinarius caesiocinctus EN), koboltslørsopp (C. cobaltinus EN), loffslørsopp
(C. corrosus NT), kopperrød slørsopp C. cupreorufus NT), barstrøslørsopp (C. fraudulosus NT), tvillingslørsopp
(C. metarius = barbarorum NT), stor bananslørsopp (Cortinarius mussivus NT), rosaskiveslørsopp (C. piceae NT),
fiolettkantslørsopp (C. pseudoglaucopus EN), fiolgubbe (Gomphus clavatus NT), rødtuppkorallsopp (Ramaria
botrytis NT), blek korallsopp (Ramaria pallida NT) og kronebeger (Sarcosphaera coronaria VU). Det antas at
denne lokaliteten huset mer enn 25 rødlistearter før stormfelling.

Bruk, tilstand og påvirkning
Det ble foretatt en gjennomhogst (kalkskogshogst) i sentrale og søndre deler av bestandet i 2009/2010.
Imidlertid blåste omtrent hele resten av bestandet ned i Dagmar-stormen i 2011 (ifølge en grunneier har
kraftige stormfellinger også skjedd i tidligere tider i Huldrehaugen). Etter dette ble mye av vindfalltømmeret
tatt ut. Vi har etter dette gjort følgende vurderinger mhp. avgrensning av lokaliteten; (i) sentrale deler med
grunnlendt kalk og karstformer er beholdt i lokaliteten til tross for stormfelling, pga at det her var
konsentrasjon av truete og nær truete kalkskogsopper før stormen, og mange av disse må antas å kunne
re-etableres i neste skogomløp, (ii) søndre deler av det stormfelte arealet, med mindre rik kalkskog, uten funn
av truete arter og lavere verdi er pga. dårlig tilstand tatt ut av lokaliteten, og (iii) i nord og vest er det inkludert
noe arealer med elementer av kalkgranskog og med funn av enkelte rødlistede kalkbarskogsopper. Lokaliteten
er trolig gammel beiteskog (rester av et eldre gjerde på tvers indikerer gammel bruk).
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering



Lokaliteten utgjorde før stormfelling den rikeste og mest verdifulle kalkskogslokaliteten i Jevnaker, og vi har
derfor beholdt høyeste verdisetting på denne (Svært viktig A), selvom lokaliteten nå er i en dårlig økologisk
tilstand, hvor bl.a. forekomstene av de sterkt truete mykorrhiza-dannende kalkskogsoppene har gått ut pga.
utdøing av rotsjiktet etter stormfelling (noen forekomster kan dog ha overlevd i kanten av det som nå er blåst
ned).

Skjøtsel og hensyn
Arealer som i dag har intakt skog (ikke vindfelt) på nordsiden, vurderes å stå mer i lé for kraftige vinder, og bør
kunne gjennomhogges (kalkskogshogst) med liten fare for sammenbrudd. Av hensyn til potensialet for mange,
truete arter i de grunnlendte partiene bør disse nå vindfelte arealene forynges med en blanding av gran og
furu, og foryngelsesfasene bør ikke bli for tette. Se forøvrig over om vindfelling og grenseendringer.



Ås mellom Enger og IgulstadBN 00028235

F16
F1601Utforming

Naturtype

AVerdi

Innledning
Naturtypelokaliteten er lagt inn av NINA v/ T.E. Brandrud i 2004, og oppdatert i 2016. Det er foretatt
registreringer her på ulike tidspunkt, bl.a. 2003, 2004, 2011.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten er del av en markert V-Ø-gående kalkrygg som kan følges helt over til Huldrehaugen ved
Greftegreff. Ryggen er er stedvis helt grunnlendt i topp-partiet med kalkberg med karstformer som stikker i
dagen. Mot bekkedal og vei i V er det en litt steinete brattskråning. Lokaliteten grenser i Ø mot yngre
hogstklasser. Berggrunnen består i hovedsak av kalkstein og leirskifer fra nedre silur (etasje 6).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten er dominert av grunnlendt, eldre, moserik kalkgranskog med innslag av furu, herunder enkelte
gamle trær. Enkelte steder står kalkgranskogen på helt grunnlendte partier med spredte kalkberg i dagen
(karstkalkgranskog). I overkant av brattskråningen i V er det særlig rike partier, bl.a. med forekomst av
orkidéene rødflangre og knerot.

Artsmangfold
Mange rødlistede og regionalt sjeldne kalkskogsopper (mykorrhizasopper) er registrert øverst i brattskråningen
i V og på de mest grunnlendte områdene langs ryggen, inkludert kant av en større maurtue. I alt 10 rødlistede
kalkskogsopper, herunder hele 5 truete arter er registrert her (etter rødliste 2015): kuslørsopp (Cortinarius
bovinus s. lat. NT), blå bitterslørsopp (C. croceocoeruleus EN), kopperrød slørsopp (C. cupreorufus NT),
barstrøslørsopp (C. fraudulosus NT), sotbeltet slørsopp (C. fuscoperonatus VU), fiolgubbe (Gomphus clavatus
NT), isabellvokssopp (Hygrophorus subviscifer VU), dyster korallsopp (Ramaria karstenii VU), blek korallsopp
(Ramaria pallida NT) og dystermusserong (Tricholoma borgsjoeense VU).  Området vurderes som middels godt
soppkartlagt, og lokaliteten (som er på kun 16 daa) antas å huse minst 15 rødlistede kalkskogsopper totalt.

Bruk, tilstand og påvirkning
Lokaliteten består av eldre skog, trolig tidligere beiteskog, med noen gamle, grove furutrær. Bestandet har
gjennomgått en fortetting, med en del noe yngre gran.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Lokaliteten er gitt høyeste verdi for den har rik, velutviklet, grunnlendt kalkgranskog («karstkalkgranskog»)
som er en truet naturtype (under betegnelsen lågurtgrankalkskog), og videre er her registrert et høyt antall
rødlistede kalkskogsopper, inkludert 5 truete arter. Bestandet er også et av få i området som har et visst intakt
preg av den gamle beiteskogen.

Skjøtsel og hensyn
I kalkskogsbestand uten særlige hensyn til sårbare elementer, er det vanlig å foreslå en forvaltning med
skånsom lukket hogst (kalkskogshogst) for å opprettholde/re-etablere den relativt åpne beiteskogsstrukturen
som man hadde tidligere, og som ansees som gunstig for det kalkkrevende artsmangfoldet. Det foreslås derfor
en forsiktig, lukket hogst, med uttak av gran og sparing av furuinnslaget. Grunnet tidligere erfaringer med



utstrakt stormfelling etter gjennomhogst på nærliggende kalkrygger (særlig Huldrehaugen) foreslås imidlertid
et trinnvis uttak i to omganger, med evaluering av effekt mellom hvert tiltak.

Enger NVBN 00028238

F16
F1601Utforming

Naturtype

BVerdi

Innledning
Naturtypelokaliteten er registrert og lagt inn av NINA v/ T.E. Brandrud i 2003-2004, og oppdatert i 2016.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten er del av en lite markert V-Ø-gående kalkrygg som går rett N for Enger. Selve lokaliteten består av
et relativt flatlendt, grunnlendt parti langs N-siden av en mindre vei.  Berggrunnen består av rein silurisk
kalkstein (etasje 7, såkalt Pentamerus kalk).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten er dominert av grunnlendt, eldre, moserik kalkgranskog med innslag av furu, i mosaikk med
lågurtgranskog.

Artsmangfold
En rødlistet (kopperrød slørsopp - C. cupreorufus NT), og flere regionalt sjeldne kalkskogsopper
(mykorrhizasopper) er registrert her, og det er et potensiale for funn av flere arter her (lokaliteten huser
anslagsvis 5 rødlistearter etter rødliste 2015; kun begrensede soppregistreringer).

Bruk, tilstand og påvirkning
Lokaliteten består av eldre skog, trolig tidligere beiteskog (ikke tidligere flatehogd).
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Lokaliteten utgjør en mindre, eldre, men ikke spesielt velutviklet kalkgranskog (truet naturtype, under navnet
lågurt-grankalkskog), med så langt kun funn av én rødlistet kalksopp. Basert på dette gis lokaliteten verdien
Viktig (B), på grensen til Lokalt viktig (C-verdi).

Skjøtsel og hensyn
Det anføres som behandlingsforslag en forsiktig, lukket hogst (kalkskogshogst), med uttak av gran og sparing av
furuinnslaget.



Rundhaugen (Bjellum ØBN 00028223

F16
F1601Utforming

Naturtype

BVerdi

Innledning
Naturtypelokaliteten er registrert og lagt inn av NINA v/ T.E. Brandrud i 2003-2004, og oppdatert i 2016.
Beskrivelsen dekker to del-lokaliteter; Rundhaugen I og Rundhaugen II.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger i den vestre delen av en markert kalkrygg som kan følges fra Bjellum via Enger S til
Huldrehaugen ved Greftegreff.  Ryggen her ved Bjellum er i stor grad noe overdekt av forvitringsjord, men
denne lokaliteten utgjøres av et grunnlendt toppområde og bratt V-vendt skråning langs tverrgående bekkedal
(m/ Gullabråtabekken). Berggrunnen består i hovedsak av kalkstein og leirskifer fra eldre silur (etasje 6).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten utgjøres av partier med grunnlendt kalkrygg med moserik kalkgran(-furu)skog i mosaikk med noe
fattigere lågurtgranskog, og med innslag av mer åpen, urterik kalkfuruskog(-lågurtfuruskog) bl.a. med
rosebusker. På Ø-siden av Gullabråtabekken er det en V-vendt brattskråning med eksponerte
kalkbenker/kalkberg med kravfull moseflora, og som trolig er hotspot for rødlistede kalkskogsopper.

Artsmangfold
Lite undersøkt. Lokaliteten bør trolig kunne huse anslagsvis 5-10 rødlistede kalkskogsopper knyttet til
grunnlendt kalkgranskog, muligens også enkelte sjeldne/rødlistede kalkbergsmoser.

Bruk, tilstand og påvirkning
Lokaliteten består av eldre skog, inkludert et ungskogsparti på toppen. Rike, grunnlendte partier i lia videre
vestover er hogd. Et mulig hotspot-område med kalkstein i dagen er noe ødelagt av kjørespor. Området er
trolig tidligere beiteskog.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Lokaliteten utgjør en mindre, og ikke spesielt velutviklet kalkgran(furu)skog (truet naturtype, under navnet
lågurt-grankalkskog), med foreløpig ingen rødlistefunn (etter rødliste 2015). Basert på dette gis lokaliteten
verdien Viktig (B), på grensen til Lokalt viktig (C-verdi).

Skjøtsel og hensyn
I kalkskogsbestand uten særlige hensyn til sårbare elementer, er det vanlig å foreslå en forvaltning med
skånsom lukket hogst (kalkskogshogst) for å opprettholde/re-etablere den relativt åpne beiteskogsstrukturen
som man hadde tidligere, og som ansees som gunstig for det kalkkrevende artsmangfoldet. Det foreslås derfor
en forsiktig, lukket hogst, med uttak av gran og sparing av furuinnslaget.



Dølerudbekken SBN 00028224

F16
F1601Utforming

Naturtype

BVerdi

Innledning
Naturtypelokaliteten er registrert og lagt inn av NINA v/ T.E. Brandrud i 2003-2004, og oppdatert i 2016.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger langs en liten, grunnlendt kalkrygg på S-siden av Dølerudbekken V for Skjennum. Flere steder
ligger kalksteinen her helt eksponert med karstformer i overflaten (små hull, sprekker og groper). Berggrunnen
består i hovedsak av kalkstein fra nedre silur (etasje 6).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten utgjøres av partier med urterik kalkgran(-furu)skog på helt grunnlendte kalksva med karstformer
(karstkalkgranskog). Skogen er ganske ung (ca. 50-60 år) og ensaldret. De mest eksponerte karst-kalkbergene
er nakne, eller dekket av kalkmoser. Den grunnlendte skogen omkring er moserik og urterik, med blåveis,
fingerstarr, jordbær, teiebær, samt sjeldnere arter som hjertegras, hvitmaure, m. fl.

Artsmangfold
Lite undersøkt. Selvom skogen er relativt ung, er vår erfaring at slike helt grunnlendte, velutviklede
karstkalkgranskoger på Hadeland bør kunne huse anslagsvis 10-15 rødlistede kalkskogsopper når skogen har
blitt 50-60 år gammel (bør undersøkes nærmere), muligens også enkelte sjeldne/rødlistede kalkbergsmoser.

Bruk, tilstand og påvirkning
Bestandet består av yngre, ensaldret, trolig plantet granskog ca. (40-)50-60 år gammel. Området er trolig
tidligere beiteskog.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Lokaliteten er gitt høy verdivurdering pga. rik, velutviklet, helt grunnlendt ”karst-kalkgran(furu)skog” som antas
å huse en del rødlistearter (kalkbarskogssopper). Kalkgranskog (lågurt-grankalkskog) er også en truet
naturtype. Suboptimal økologisk tilstand/habitat-kvalitet (tidligere flatehogd, ensaldret, trolig plantet
granskog) trekker noe ned, og vi gir derfor bestandet verdien Viktig (B) med dagens skogtilstand. Med en
gunstig forvaltning/skjøtsel framover, med et økende innslag av kalkskogsarter vil det antageligvis være
grunnlag for å gi denne A-verdi om 10-20 år (forutsetter en nærmere kartlegging av kalkskogsarter).

Skjøtsel og hensyn
I kalkskogsbestand uten særlige hensyn til sårbare elementer, er det vanlig å foreslå en forvaltning med
skånsom lukket hogst (kalkskogshogst) for å opprettholde/re-etablere den relativt åpne beiteskogsstrukturen
som man hadde tidligere, og som ansees som gunstig for det kalkkrevende artsmangfoldet. Det foreslås derfor
en forsiktig, lukket hogst, med uttak av gran og sparing av furuinnslaget.



Kinge NBN 00028201

F16
F1601Utforming

Naturtype

BVerdi

Innledning
Naturtypelokaliteten er lagt inn av NINA v/ T.E. Brandrud i 2003-2004, og oppdatert i 2016, basert på
registreringer i 2003 og 2012.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger langs den markerte kalkryggen som strekker seg mer eller mindre sammenhengende helt fra
Bjellum ved Randsfjorden, over Skjellum-Enger S-Huldrehaugen til Kinge N. Denne lokaliteten utgjør det
grunnlendte toppområdet av åsen rett N for Kinge. Berggrunnen består i hovedsak av kalkstein/leirskifer fra
eldre silur (etasje 6-5b) og kalkstein fra yngre ordovicium (etasje 5a).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten utgjøres av moserik, eldre kalkgranskog med en del innslag av furu, herunder flere eldre, storvokste
trær. Vegetasjonen er stedvis urterik, men uten utpregete kalkplanter. Lokaliteten vurderes imidlertid å
klassifisere som kalkgranskog pga. topografi (grunnlendt, med enkelte kalkbenker som stikker i dagen), samt
pga. forekomst av en del kalkskog-sopper.

Artsmangfold
Det er registrert flere rødlistede kalkskogsopper i kollen her; kopperrød slørsopp (Cortinarius cupreorufus NT),
barstrøslørsopp (C. fraudulosus coll. NT), fiolgubbe (Gomphus clavatus NT), og med liten grad av
registreringsinnsats, er det sannsynlig at det finnes flere kalkbarskogsopper her (bør undersøkes nærmere). Vi
anslår det reelle tallet av rødlistesopper å være rundt 10 arter.

Bruk, tilstand og påvirkning
Bestandet består av eldre, fleraldret skog, med en del eldre furu, og tildels en del yngre gran. Området er trolig
tidligere beiteskog, trolig med en noe mer åpen struktur. I de seinere tiår har det skjedd en fortetning med
økende granmengde.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Lokaliteten huser større arealer kalkgran(-furu)skog som er en truet naturtype (VU, under betegnelsen
lågurt-grankalkskog), men her riktignok i en utforming med moderat kalkeffekt (lite kalk i dagen). Lokaliteten
har også verdier knyttet til rødlistede kalkbarskogsopper, samt rester/spor av en beiteskogstruktur med bl.a.
enkelte eldre furuer. Slik eldre skog som rester av den gamle beiteskogen, og som ikke har vært flatehogd, er i
dag sjelden over kalkryggene på Hadeland. Samlet sett vurderer vi området til verdien Viktig (B), fordi dette er
en fattig utforming av kalkskog, med få rødlistefunn. Lokaliteten må også sees i sammenheng med den
nærliggende kalkbarskogslokaliteten Kinge NV. Sistnevnte skiller seg bl.a. ved å ha et mere preg av varmekjær
kalkfuruskog (med overgang til kalktørreng).

Skjøtsel og hensyn
I kalkskogsbestand uten særlige hensyn til sårbare elementer, er det vanlig å foreslå en forvaltning med
skånsom lukket hogst (kalkskogshogst) for å opprettholde/re-etablere den relativt åpne beiteskogsstrukturen
som man hadde tidligere, og som ansees som gunstig for det kalkkrevende artsmangfoldet. Det foreslås derfor



en forsiktig, lukket hogst, med uttak av gran og sparing av furuinnslaget.



Rustad ØBN 00028258

F16
F1601Utforming

Naturtype

AVerdi

Innledning
Naturtypelokaliteten er lagt inn av NINA v/ T.E. Brandrud i 2004, og oppdatert i 2016. Lokaliteten er en klassisk
lokalitet for kalkskogsopp, og har vært registrert mange ganger siden 1978.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten består av en liten SV-NØ-gående, grunnlendt, oppsprukket silurkalkrygg  helt i NV. Veien til
Rustad-Velo skjærer igjennom denne, som er en kjent fossil-lokalitet (etasje 7, Pentamerus-kalk), brukt på
geologiske ekskursjoner. I SØ mot Sløvikelva, ved vegkrysset, er det også en grunnlendt kalkrygg, med høye
bergvegger mot elva og veien (kalkstein fra eldre silur; etasje 6).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten er dominert av av rik kalkgran(furu)skog med kraftige etasjemosematter, spredt forekomst av
lågurter og innslag av sjeldnere karplanter som knerot og mattestarr. Det er delvis eldre skog, samt noe yngre,
typisk beitet skog Ø-over på S-sida langs veien. På kalkberget ved veikrysset og Sløvikelva er det også
fragmenter av tørr kalkfuruskog.

Artsmangfold
Rustad Ø er en av de aller rikeste kalkbarskogene på Hadeland m.h.p. kalkskogsopper, med forekomst av 17
rødlistearter (etter rødliste 2015), med 5 truete arter, bl.a. de akutt truete artene kalksteinslørsopp
(Cortinarius caesiocinctus EN) og silurslørsopp (Cortinarius dalecarlicus EN) som i Norge bare er funnet noen få
steder over Hadeland-Tyrifjorden og ved Snåsavatnet (alltid på kalkstein). Følgende rødlistearter er registrert
her: pluggtraktsopp (Clitocybe alexandrii NT), gullslørsopp (Cortinarius aureofulvus NT), kuslørsopp (C. bovinus
s. lat. NT), kalksteinslørsopp (C. caesiocinctus EN), loffslørsopp (C. corrosus NT), kopperrød slørsopp
(Cortinarius cupreorufus NT), silurslørsopp (C. dalecarlicus EN), barstrøslørsopp (C. fraudulosus coll. NT),
sotbeltet slørsopp (C. fuscoperonatus VU), tvillingslørsopp (C. metarius = barbarorum NT), stor bananslørsopp
(C. mussivus NT), rosaskiveslørsopp (C. piceae NT), tyrislørsopp (C. pini VU), blå slimslørsopp (C. salor VU),
fiolett rødskivesopp (Entoloma mougeotii NT), fiolgubbe (Gomphus clavatus NT) og gul furuvokssopp
(Hygrophorus gliocyclus NT).  Det er en sterk konsentrasjon av de rødlistede artene på den eksponerte
Pentamerus-kalken i NV, særlig på N-siden av veien. Lokaliteten antas i virkeligheten å huse >25 rødlistede
kalkskogsopper.

Bruk, tilstand og påvirkning
Bestandet består dels av eldre, fleraldret skog, og dels av yngre, mer ensaldret gran-furuskog som brukes som
beiteskog.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Lokaliteten, særlig i NV, inkluderer arealer med svært rik og velutviklet (karst)kalkgranskog (truet naturtype,
under navnet lågurt-grankalkskog), med en usedvanlig konsentrasjon av truete arter. Lokaliteten framtrer
m.a.o. som en av de rikeste kalkskogene på Hadeland, og gis høyeste verdisetting (Svært viktig A). Lokaliteten
har også stor verdi som fossilforekomst, og pedagogisk type-eksempel på Pentamerus kalk. Forekomstene må
sees i sammenheng med to tilliggende lokaliteter, Sløvikelva SØ og Bråtåtjern S, som begge har A-verdi.



Skjøtsel og hensyn
I kalkskogsbestand uten særlige hensyn til sårbare elementer, er det vanlig å foreslå en forvaltning med
skånsom lukket hogst (kalkskogshogst) for å opprettholde/re-etablere den relativt åpne beiteskogsstrukturen
som man gjerne hadde tidligere, og som ansees som gunstig for det kalkkrevende artsmangfoldet. Det foreslås
derfor en forsiktig, lukket hogst, med uttak av gran og sparing av furuinnslaget. Kvist og topp bør helst fjernes
fra lokaliteten, for å unngå humusoppbygging (som vil redusere kalk-effekten).



Sløvikelva v/ LurendalBN 00028196
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Naturtype
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Innledning
Naturtypelokaliteten er registrert og lagt inn av NINA v/ T.E. Brandrud i 2003-2004, og oppdatert i 2016.
Lokaliteten er tidligere registrert flere ganger også av T. Spolén-Nilsen.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten består av en bratt li på N-siden av Sløvikelva og veien til Sløvika. Berggrunnen består av vekslende
lag av kalkstein, leirskifer og kalksandstein fra eldre silur (etasje 5b-6)

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten utgjøres av moserik, eldre, brattlendt kalkgranskog, med overganger mot lågurtgranskog og
(nederst) høystaudegranskog, og stedvis med et visst rasmarkspreg.

Artsmangfold
Det er registrert tre rødlistede kalkskogsopper i skråningen her (basert på rødliste 2015; 7 arter basert på
rødliste 1998); prestejordstjerne (Geastrum triplex NT; funnet flere steder), fiolgubbe (Gomphus clavatus NT),
og oliven skjellmusserong (Tricholoma olivaceotinctum NT). Lokaliteten er rik på jordstjerner; her er også
funnet de sjeldne «nær rødlistede» artene skaftjordstjerne (Geastrum pectinatum) og styltejordstjerne (G.
quadrifidum). Det er også et lite område på S-sida av elva der det er funnet sjeldnere kalkskogsarter (noe yngre
skog). Med en liten grad av registreringsinnsats, er det sannsynlig at det finnes flere kalkbarskogsopper på
lokaliteten (bør undersøkes nærmere). Vi anslår det reelle tallet av rødlistesopper å være rundt 10 arter.
Sløvikelva er meget kalkrik, og bør kunne huse spesielle ferskvannsorganismesamfunn (ikke nærmere
undersøkt).

Bruk, tilstand og påvirkning
Bestandet består av eldre granskog. Det er usikkert i hvilken utstrekning lokaliteten har vært brukt som
beiteskog tidligere, pga. bratt skråning.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Lokaliteten huser større arealer kalkgranskog som er en truet naturtype (VU), men her riktignok i en utforming
med moderat kalkeffekt (lite kalk i dagen), og med overganger til lågurtgranskog. Lokaliteten har også verdier
knyttet til rødlistede, jordboende sopp, men det er funnet få, spesialiserte kalkbarskogsopper, og ingen truete
arter her (basert på rødliste 2015). Samlet sett vurderer vi området til verdien Viktig (B), fordi dette er en
relativt fattig utforming av kalkskog, med få rødlistefunn. Ved første registrering i 2003-2004 ble lokaliteten
vurdert til A-verdi, først og fremst pga. funn av relativt mange rødlistede arter, herunder truete arter. Mange
av disse har nå gått ut av rødlista (pga bedre kunnskap om deres utbredelse/hyppighet og tilknytning til truete
naturtyper), og vi vurderer ikke artsinventaret så spesielt at dette kvalifiserer til A-verdi (få habitat-spesialister
knyttet til kalkgranskog funnet her; men bør kartlegges nærmere).

Skjøtsel og hensyn
I kalkskogsbestand uten særlige hensyn til sårbare elementer, er det vanlig å foreslå en forvaltning med
skånsom lukket hogst (kalkskogshogst) for å opprettholde/re-etablere den relativt åpne beiteskogsstrukturen



som gjerne man hadde tidligere, og som ansees som gunstig for det kalkkrevende artsmangfoldet. Her er det
imidlertid usikkert hvor godt den eldre, kompakte granskogen vil tåle en gjennomhogst. En bør se nærmere på
mulighetene for avvirkning i forhold til hensynet til biomangfoldet i den bratte lia. Preliminært foreslås at
større deler av lia får forvaltning urørt, herunder en sone langs bekken, men at man kan åpne for uttak av
enkelte småflater.



TømmeråsBN 00028190

F16
F1601Utforming

Naturtype

AVerdi

Innledning
Naturtypelokaliteten lagt inn av NINA v/ T.E. Brandrud i 2003, basert på registreringer av E. Bendiksen, siden
nærmere registrert av T.E. Brandrud i forbindelse med vurdering av frivillig vern 11.10.2004 (Brandrud 2004).
Faktaarket er oppdatert med disse registreringene i 2016.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger på en markert VSV-ØNØ-gående kalkrygg som løper fra Igelsrudodden til Tømmerås, og
utgjør den vestre del av Tømmerås-skogen og danner øst- og nordskråningen av den østligste delen av
Igelsrudhaugen. Her brytes kalkryggen av en smal tverrdal. Kalkryggen Igelsrud-Tømmerås er nokså mye
jordekt, men akkurat her i den bratte øst-skråningen er det en del eksponerte kalk- og skiferbenker, og det er
også grunnlendte partier mot toppen av den østlige Igelsrudhaugen. Terrenget på lokaliteten består av (i)
grunnlendte flater og skråninger i topp-partiet (Igelsrudhaugen Ø), (ii) bratte, grunnlendte
skifergrus-skråninger i sørøst, (iii) eksponerte skiferbenker og knauser (trolig også noe rombeporfyr) i
øst-nordøst, og (iv) en mer jevnt skrånende li med noe løsmasser (forvitringsjord) i nord. Berggrunnen består i
hovedsak av leirskifer og kalkrik sandstein fra eldre silur (etasje 8).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten er dominert av grunnlendt, eldre kalkgran(-furu)skog. Noe er grandominert, noe er blandet
gran-furuskog, og enkelte partier er også furudominert, med preg av litt åpnere kalkfuruskog-lågurtfuruskog.
Den grunnlendte kalkskogen er i rikere partier gjerne dominert av etasjemose, med innslag av blåveis, skogfiol,
fingerstarr (mye), jordbær, skog-svever og andre lågurter. Videre forekommer mer uvanlige karakter-arter for
denne moserike kalkgran-furuskogstypen som mattestarr (rikelig), knerot og furuvintergrønn (sistnevnte i
furu-dominerte partier), dessuten innslag av rosebusker. De rike, etasjemose-dominerte partiene opptrer ofte i
mosaikk med mer humifiserte, fattigere lågurtgran(furu)skogspartier med mye blåbær, smyle og stedvis
einstape. Øst-skråningen er rik, i sør karakterisert av grunnlendte, stedvis ganske åpne partier med mye furu. I
øvre del er det middels rik til relativt fattig lågurt-utforming, i nedre del er det rikt, bl.a. med mye blåveis.
Nederst, der det flater ut, er det stedvis frisktfuktige, rike flater dominert av storkransemose. På flata nærmest
åkerstykket er det fattig, tett, relativt ung skog dominert av gran og bjørk. Det er mye av sterkt
etasjemose-dominert kalkgran-furuskogs-utforming (gjerne med mye tyttebær) med en god del mattestarr
(Carex pediformis; regionalt sjelden), samt litt knerot og furu-vintergrønn. Urteinnslaget er typisk for denne
utformingen som trolig tidligere var mer åpen beiteskog; med vanlige lågurter (se over), men også mye
erteplanter (skogvikke, gjerdevikke, enkelte vårerteknapp), dessuten en god del fagerklokke (muligens god
indikator på tidligere skogsbeite). Humuslaget i skråningen er tynt, og i enkelte bratte partier er skifergrusen
helt eksponert. De kalkrike (østvendte) bergveggene i øst-nordøst har stedvis velutviklet flora av kalkmoser og
-bregner, med forekomstnav svartburkne, og mye putevriemose (Tortella tortuosa), dessuten forekomst av
rødsliremose (Timmia austriaca). På toppen av bergveggene/kalkbenkene er humuslaget nokså tykt, gjerne
med nokså fattig tyttebærfuruskog, men det er også innslag av (mose-)rikere lågurtfuru-skogs-utforminger i
topp-partiet. Den øvre delen av nordskråningen har gran-dominans, men innslag av en del furu. Også her er
vegetasjonen mosaikkpreget, med noe, fattigere, lyngpregete partier, men også friskere partier med svært
frodig urtevegetasjon, mye blåveis, innslag av vårerteknapp og tepper av storkransemose. I det S-N-gående
søkket i øst er det også innslag av rik høystaudegranskog med bl.a. tyrihjelm og hestehov. Videre nedover er
nordskråningen preget av triviell lågurtgranskog til nesten helt fattig utforming (overgang mot
blåbærgranskog). Her er det tykkere humuslag og tykkere jordsmonn (mindre kalkeffekt). Rett på østsiden av
den S-N-gående dalen (rett N for engstykket) er det noen opp-stikkende, steile skiferrygger/knauser med flere



kalkkrevende arter. Her har det vært plukkhogd, og det står igjen enkelte furuer.

Artsmangfold
Lokaliteten utmerker seg med et meget høyt mangfold av kalkkrevende, jordboende sopparter. Det er til
sammen registrert over 100 jordboende sopparter herfra. For øvrige grupper er mangfoldet anslått å være
moderat, i tråd med hva som er normalt for slike kalkbarskoger. Karplanter: Moserike kalkbarskoger med
relativt tett tresjikt og mye gran (slik det gjerne er bl.a. på Hadeland) har lav diversitet av karplanter (bortsett
fra kantsoner mot kalkknauser, tørrenger, osv., noe som ikke finnes her). Lokaliteten utmerker seg imidlertid
med mye erteplanter, inkludert den regionalt sjeldne vårerteknapp, dessuten forekomster av sjeldnere
kalkskogsarter som mattestarr, knerot og furuvintergrønn, dessuten svartburkne på bergvegger. Jordboende
sopp: Lokaliteten har en meget velutviklet funga av kalkskogsopper. Det er bl.a. registrert 6 rødlistede
sopparter herfra, samt en rekke regionalt sjeldne kalkarter (indikatorarter/signalarter). Det er registrert én art i
høyere rødliste-kategorier; tyrislørsopp (Cortinarius pini VU). For øvrig inneholder kalkskogsopp-elementet en
del slørsopparter (f. eks. gullslørsopp (C. aureofulvus NT), barstrøslørsopp (C. fraudulosus NT) og
svovel-slørsopp (C. sulfurinus)), oransjemusserong (Tricholoma aurantium NT), samt ”Hadelands-artene”
fiolgubbe (Gomphus clavatus NT) og blek korallsopp (Ramaria pallida NT). Alle disse er typisk inventar på de
rikeste kalkryggene på Hadeland. Lokaliteten er langt fra fullstendig undersøkt når det gjelder rødlistede
sopper, særlig mangler data om sommer/tidlig høst-aspektet med bl.a. en del korallsopper og piggsopper. Det
anslås at lokaliteten i virkeligheten huser 15-20 rødlistearter (bl.a. er en art som stor bananslørsopp (C.
mussivus) registrert i nærheten, i reservatet). Vedboende sopp: Lokaliteten burde kunne huse flere, rødlistede,
vedboende arter (ikke nærmere undersøkt) pga. rikelig med dødved, og pga. at det er funnet flere slike arter
som rosenkjuke og rynkeskinn i tilsvarende bestand i nærheten (Igelsrud NR). Moser og lav: Mose- og
lavfloraen er ikke grundig undersøkt, men det forekommer flere rike, østvendte bergvegger med
putevriemose-dominans som bør kunne huse sjeldnere, kravfulle mosearter (bl.a. registrert den sjeldnere
rødsliremose Timmia austriaca). Andre organismegrupper: På grensen til naturreservatet ligger det en dam
som det iflg. lokalkjente skal huse liten vannsalamander.

Bruk, tilstand og påvirkning
Deler av lokaliteten har betydelige mengder av død ved. Her er usedvanlig rikelig av granlæger, samt enkelte
furulæger. Mye dødved er ferskt, noe er i midlere nedbrytningsgrad, men det er også læger i eldre
nedbrytningsstadier. Anslagsvis 20% av lægrene virker mye nedbrutt. Aller mest død ved er det nær
topp-punktet på Igelsrudhaugen Ø (dvs. nær reservatgrensen) og på kalk-benkene litt nordøst for dette. Her er
det stedvis flere lag med læger, og det kan være vanskelig framkommelig. Anslagsvis må det være 150-200
granlæger (grovere enn 15 cm) på lokaliteten, muligens mer, og en god del av disse er større enn 30 cm i
diameter. I tillegg til å produsere mye verdifullt substrat for dødved-arter, bidrar også vindfallene med å lage
store åpninger i humusjiktet over grunn kalkstein/skifer, noe som kan være viktig for etablering av jordboende
kalkarter. I gammelskogen i topp-partiet er det god spredning på tredimensjoner. Det er fortsatt overveiende
nokså tett tresjikt, med et betydelig innslag av grove furuer. Disse virker stabile, og mange av dem kan komme
til å bli meget gamle. Noen få, små eksempler på glenne-foryngelse av gran forekommer. Det kan virke som
naturlig foryngelse av furu er helt manglende under rådende forhold (noe ungfuru i ungskogen nede i
nordskråningen). Helt i sørøst er det en brem med tett ungskog av bjørk og gran mot åkerstykke. Dette har
trolig tidligere vært åpen hagemark. Det er ikke registrert tekniske inngrep av nyere dato. Rett nord for
åkerstykket i sør ligger det en gammel brønn. Ifølge grunneier Kari Ruud Flem går det et gammelt veispor ned
lia i søkket i nordøst (kan være ønskelig å restaurere). Rett oppå kalkberget nordøst for topp-punktet ble det
observert en firkantet, liten grop med steinmur omkring, av eldre dato. Lokaliteten har en skogstruktur med
eldre, overstandere av furu, og tildels noe yngre graner som indikerer tidligere beiteskog, og det er også rester
av gamle skigarder i området som indikerer at det tidligere gikk beitedyr her.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap



Verdivurdering
Tømmerås-området har betydelige kvaliteter som kalkskogsområde, og har velutviklet kalkgran-furuskog av
moserik ”mattestarr-type”, som gjerne huser mange rødlistede kalkskogsarter. Tømmerås-skogen skiller seg ut
fra de fleste kalkskogene over breibygdene ved å ha usedvanlig store ansamlinger av død ved (sjelden i
kalkskog). Samlet sett gis derfor verdien Svært viktig (A), pga. (i) større arealer av fint utviklet
kalkgran(-furu)skog som er en truet naturtype (VU), (ii) rik forekomst av kalkskogssopper, og (iii) et
gammelskogspreg med store konsentrasjoner av dødved.

Skjøtsel og hensyn
Deler av lokaliteten som er preget av dødvedrik gammelskog bør sannsynligvis ha forvaltning urørt uten
skjøtsel. Men bremmen av hagemarkspreget, yngre, tett bjørk-granskog helt i sørøst kan med fordel tynnes
hardt (uttak av gran), helst med fristilling og etter hvert utvikling grove, gamle bjørketrær. Forøvrig foreslås en
forvaltning med skånsom lukket hogst (kalkskogshogst) for å opprettholde/re-etablere den relativt åpne
beiteskogsstrukturen som man hadde tidligere, og som ansees som gunstig for det kalkkrevende
artsmangfoldet. Det foreslås derfor en forsiktig, lukket hogst, med uttak av gran og sparing av furuinnslaget i
deler av lokaliteten.



Dalsvika SBN 00028207
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Innledning
Naturtypelokaliteten er registrert og lagt inn av NINA v/ T.E. Brandrud i 2003-2004, og oppdatert i 2016. Det er
foretatt feltarbeid her ved flere anledninger v/ T.E. Brandrud og E. Bendiksen.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger nær Dalsvika, mellom Igelsrud og Bjertnes, nær Igelsrud NR. Forekomsten utgjør en brem
langs Randsfjorden, der silurkalk/sandsteinsryggen fra Tømmerås-Igelsrud stikker ut i fjorden. Helt nede i
sjøkanten er det eksponerte kalk/skiferberg, og skråningen over er tildels bratt. Berggrunnen består av
leirskifer og kalkrik sandstein fra eldre silur (etasje 8c).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten består av eldre, moserik kalkgran(-furu)skog med noe hassel, samt aller nederst også elementer av
ekstremtørr kalkfuruskog i kantskogen mot Randsfjorden. Undervegetasjonen er stedvis meget rik, med mye
vårerteknapp, skogvikke og blåveis, og ofte dominans av snerprørkvein. Det er målt svært høye pH verdier i
jordsmonnet her (pH ca 6 i humus). Helt nederst mot Randsfjorden er det en smal brem med urterik
kalkfuruskog-kantkratt på nesten nakne, ureglemessige kalk/skifersvaberg (lagene står på kant og vaskes av
bølgene). Her er det en del busksjikt (trollhegg, rosebusker), og en tørrberg/tørr kalkfuruskogsflora med bl.a.
melbær, lyse lavarter, mye teiebær, tiriltunge, hvitmaure, blåknapp, samt innslag av bakkefiol.

Artsmangfold
Lokaliteten har en artsrik karplanteflora i kantskogen og på kalkbergene mot Randsfjorden, med innslag av
sjeldnere arter som bakkefiol. Her er også et potensiale for sjeldne/rødlistede kalkbergmoser (ikke nærmere
kartlagt). Det er registrert 6 rødlistede kalkskogsopper her, særlig helt nederst mot Randsfjorden, i
overgangsonen der humuslaget er tynt (men ikke helt manglende); kopperrød slørsopp (Cortinarius
cupreorufus NT), barstrøslørsopp (C. fraudulosus coll. NT), stor bananslørsopp (C. mussivus NT), fiolgubbe
(Gomphus clavatus NT), blek korallsopp (Ramaria pallida NT), og blodflekkkorallsopp (Ramaria sanguinea NT).
Registrerings-innsatsen har vært begrenset her, er det sannsynlig at det finnes flere kalkbarskogsopper her
(bør undersøkes nærmere). Vi anslår det reelle tallet av rødlistesopper å være minst 10 arter, trolig nærmere
15. Tidligere er den sterkt truete arten uventet slørsopp (Cortinarius inexspectatus EN funnet litt lengre opp i
lia, men dette partiet ble hogd omkring år 2000, og er ikke inkludert i foreliggende lokalitet.

Bruk, tilstand og påvirkning
Bestandet består av eldre, fleraldret skog, med en del eldre furu, og tildels noe yngre gran. Området er trolig
tidligere beiteskog, antagelig med en noe mer åpen struktur. I de seinere tiår har det skjedd en fortetning med
økende granmengde. Kantskogen mot Randsfjorden holder seg mer åpen pga. bølgeerosjon og tidvis
tørkestress.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Lokaliteten har verdier knyttet til moserik kalkgran(furu)skog (rødlistet som VU), til urterik kantskog
(fragmenter av kalkfuruskog) mot Randsfjorden, samt til forekomst av rødlistede kalksopper. Disse elementene
dekker imidlertid relativt små arealer. I 2003-2004 ble lokaliteten gitt verdi Svært viktig (A). Denne verdien



opprettholdes under tvil, bl.a. fordi det trolig er et potensiale for ganske mange kalkskogsopper her, herunder
truete arter (bør undersøkes nærmere i god soppsesong), dessuten et potensiale for sjeldne/rødlistede arter
knyttet til kantskogen og kalkskiferbergene helt nede mot Randsfjorden.

Skjøtsel og hensyn
I kalkskogsbestand uten særlige hensyn til sårbare elementer, er det vanlig å foreslå en forvaltning med
skånsom lukket hogst (kalkskogshogst) for å opprettholde/re-etablere den relativt åpne beiteskogsstrukturen
som man hadde tidligere, og som ansees som gunstig for det kalkkrevende artsmangfoldet. Særlig de mange
lys/varmekrevende kantartene som forekommer helt ned mot sjøen vil begunstiges av en mer åpen struktur.
Det foreslås derfor en forsiktig, lukket hogst, med uttak av gran og sparing av furuinnslaget. Kvist og topp bør
fjernes ved hogst, i hvertfall fra den nederste bremmen, der vegetasjonen er begunstiget av et svært tynt
humuslag.



Velohøgda NVBN 00028254
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Naturtype
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Innledning
Naturtypen er lagt inn av NINA v/ T.E. Brandrud i 2004 med preliminær beskrivelse og grenser, og oppdatert i
2016. Grensene er betydelig endret i 2016 etter nærmere kartlegging; et område i NØ som er hogd er tatt ut,
mens områder med tilsvarende skogtype i V er tatt inn. Åspartiet er en klassisk lokalitet for kalksopper, og har
bl.a. vært omfattende soppregistrert 1978-80.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten er en del av en avrundet, grunnlendt kalkrygg, helt på grensen til Gran kommune, ved Heierbråtån
og Heierkleiva på Heieråsen-Velohøgda. Omtrent hele lokaliteten ligger innenfor etasje 5b-6 (eldre silur), med
vekslinger mellom kalkstein, skifer og kalksandstein. Lokaliteten er i hovedsak avgrenset av bestander med
yngre hogstklasser, samt partier med noe fattigere lågurtgranskog på noe dypere jordsmonn.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten er dominert av grunnlendt, eldre kalkgranskog med en del furu og overganger mot
kalkfuruskog-lågurtfuruskog. Kalkgran(-furu)skogen er her i en sterkt moserik utforming som er typisk for
kalkryggene over Hadeland. Stedvis har skogen hatt en relativt åpen struktur, med en del eldre furu, som
indikerer tidligere beiteskog. Her er mye kraftige (etasje)mosematter, og det er innslag av uvanlige arter som
knerot og mattestarr. Ellers er bestandet preget av et jevnt innslag av lågurter, herunder flere erteblomstrede.
Kalkplanter (som rødflangre) og klart krevende kantarter er ikke funnet her, og bestandet kan sees på som en
overgangstype mellom kalkgran(furu)skog og rik lågurtgranskog, men det store antallet kalksopper som er
funnet her, indikerer at dette bør klassifiseres som kalkgranskog. Helt i N er det en liten kalkrygg, med kalkberg
som stikker i dagen enkelte steder.

Artsmangfold
Fungaen (soppfloraen) ble undersøkt her i 1978-80, med supplerende registreringer også seinere år. Her er
registrert en rekke sjeldne, spesialiserte kalkbarskogarter, herunder 9 rødlistearter (etter rødliste 2015)
inkludert tre truete arter. Flere av artene har mer eller mindre sterk tilknytning til furu. Enkelte av disse
rødlisteartene kan ha vært registrert kun innenfor det arealet som nå er hogd/vindfelt i toppområdet av åsen,
men trolig finnes alle disse innenfor dagens avgrensede lokalitet: Grangråkjuke (Boletopsis leucomelaena NT),
stor bananslørsopp (Cortinarius mussivus NT; flere store forekomster), tyrislørsopp (C. pini VU), fiolgubbe
(Gomphus clavatus NT), børstebrunpigg (Hydnellum mirabile VU), falsk kantarell (Hygrophoropsis olida VU), gul
furuvokssopp (Hygrophorus gliocyclus NT), lumsk korallsopp (Ramaria pallida NT) og vrangstorpigg (Sarcodon
lundellii NT). Lokaliteten har en del død ved i form av lite og middels nedbrutte granlæger. Erfaring fra liknende
eldre kalkskog i Hadeland-Ringerike regionen tilsier at disse har et stort potensiale for rødlistearter som gul
snyltekjuke, sjokoladekjuke, rosenkjuke og duftskinn (ikke nærmere undersøkt). Samlet sett antar vi at
lokaliteten sannsynligvis huser mer enn 15 rødlistede kalksopparter.

Bruk, tilstand og påvirkning
Lokaliteten er etter alt å dømme gammel beiteskog, bl.a. med en del eldre, grov furu, men har vært igjennom
en fase med fortetning av en del noe yngre gran. En del eldre gran, og enkelte furuer har gått overende, og det
finnes nå læger i ulike nedbrytningsstadier. Et parti i den gamle lokaliteten, i topp-partiet har vært gjenstand
for (lukket?) hogst og trolig en del stormfelling.
Fremmede arter



Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Lokaliteten huser større arealer kalkgran(-furu)skog som er en truet naturtype (VU), men her riktignok i en noe
fattigere overgangstype mot lågurtgran/furuskog med moderat kalkeffekt (svært lite kalk i dagen). Lokaliteten
har primært verdier knyttet til rødlistede kalkbarskogsopper, samt til en gammelskogstruktur med relativt mye
læger. Slik gammelskog som rester av den gamle beiteskogen, og som ikke har vært flatehogd, er i dag sjelden
over kalkryggene på Hadeland. Samlet sett vurderer vi under tvil å opprettholde verdisettingen fra forrige
innlegging i 2004 med Viktig (B), fordi dette er en fattig utforming av kalkskog, dog nær en A-verdi pga. det
sjeldne gammelskogspreget.

Skjøtsel og hensyn
I kalkskogsbestand uten særlige hensyn til sårbare elementer, er det vanlig å foreslå en forvaltning med
skånsom lukket hogst (kalkskogshogst) for å opprettholde/re-etablere den relativt åpne beiteskogsstrukturen
som man hadde tidligere, og som ansees som gunstig for det kalkkrevende artsmangfoldet. Dette bestandet
har i dag imidlertid en sjelden, dødvedrik gammelskogsstruktur, og vi foreslår derfor primært behandling urørt
for store deler av denne lokaliteten. I den søndre delen (som har minst dødved) foreslås en forsiktig, lukket
hogst, med uttak av gran og sparing av furuinnslaget. Enkelte småflater kan vurderes for å få opp
furuforyngelsen.



Finnerudputten Ø2
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Innledning
Naturtypen er registrert og innlagt av NINA v/ T.E. Brandrud i 2016, og basert på registreringer i 2011, 2014 og
2015.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger langs E16, på N-NØ siden av veien, mellom Finnerudputten og veien. Lokaliteten utgjøres av
en V-Ø-gående kalkrygg, avgrenset av veiskjæring mot E16, og mot sumpskog mot Finnerudputten. Kalkryggen
er grunnlendt, med kalk i dagen med karstformer (små hull og groper) i overflaten på de mest grunnlendte
partiene langs sti ca. midt på lokaliteten. Berggrunnen består av kalkstein fra nedre silur (etasje 5b, eller
kalksteinslag i etasje 6).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten er i de grunnlendte partiene med stedvis eksponert kalkstein dominert av moserik kalkgranskog
(karstkalkgranskog), delvis med innslag av furu, og med fragmenter av kalkfuruskog. Der det er litt dypere
jordsmonn, inkludert en liten forsenkning ned mot E16 er det rik lågurtgranskog. Det er også elementer av
moserik lågurtfuruskog. Kalkgranskogen er overveiende preget av relativt ung, ensaldret gran, men enkelte av
furutrærne er eldre. Partier av lågurtgranskogen er noe eldre skog, særlig i forsenkning mot E6. Der det er helt
grunnlendt med enkelte eksponerte kalkberg med karstformer er det flekkvis relativt åpen kalkgranskog med
overganger til kalkfuruskog, bl.a. preg av yngre, ekstremtørr kalkfurusakog/lågurtfuruskog i kantsonene mot
E16. Her er det en del innslag av (låg)urter, slik som blåveis og teiebær, og også innslag av enkelte mer
lys/varmekjære kantarter som flere erteblomstrede og fagerklokke. Her er stedvis også innslagg av mer
nærings/lyskrevende arter i busksjiktet, som rosebusker (Rosa spp). Selvom det ikke er observert utpregete
kalkplanter som rødflangre, gjør topografien (kalk i dagen) og forekomst av mange kalksopper at dette kan
klassifiseres som kalkgranskog.

Artsmangfold
Lokaliteten utmerker seg med funn av en rekke rødlistede kalkgranskogsarter, tilsammen 10 arter, hvorav tre
truete arter, herunder funn av den sterkt truete silurslørsopp (Cortinarius dalecarlicus EN) som har sine
nasjonale hovedforekomster på Hadeland (særlig Grindvoll-Skøienåsen-Grua). Lokaliteten er under middels
godt undersøkt, og det reelle antallet rødlistede kalksopper som finnes her antas å overstige 20. De fleste
kalkskogsartene er funnet i partier med særlig grunnlendt karstgranskog, og særlig langs stien i midtre/søndre
del og skråning mot Finnerudputten. Følgende rødlistearter er registrert her så langt: gullslørsopp (Cortinarius
aureofulvus NT), kuslørsopp (C. bovinus s. lat. NT), kopperrød slørsopp (C. cupreorufus NT), silurslørsopp (C.
dalecarlicus EN), barstrøslørsopp (C. fraudulosus coll. NT), tvillingslørsopp (C. metarius = barbarorum NT), stor
bananslørsopp (C. mussivus NT), fiolgubbe (Gomphus clavatus NT), safrankorallsopp (Ramaria aff. neoformosa
VU) og dystermusserong (Tricholoma borgsjoeense VU). Partiene med karstgranskog er forøvrig karakterisert
av store hekseringer av den noe vanligere kalkbarskogsarten gul korallsopp (Ramaria safraniolens = R.
scandinavica). Forekomst av granlæger kan huse kravfull og rødlistede, vedboende sopper slike som
sjokoladekjuke (Junghuhnia collabens VU) som er kjent fra tilsvarende, nærliggende lokaliteter i Lunner.
Eksponerte kalksteiner kan også ha innslag av kravfulle og sjeldne kalkbergmoser (ikke nærmere undersøkt).
Den åpne kantsonene mot sør kan muligens også huse enkelte sjeldere insektsarter.

Bruk, tilstand og påvirkning
Lokaliteten ligger nær innmarka på Ensrud-Finnerud, og er sannsynligvis gammel beiteskog, dog med få spor av



dette i dag. Dagens skogbilde er i deler av lokaliteten preget av relativt ensaldret og anslagsvis 45-60 år
gammel skog, med enkelte noe eldre furutrær som kan indikere at det ikke har vært helt flatehogd her
tidligere. En del furu indikerer naturlig foryngelse, mens en del av granskogen trolig er plantet. Stedvis er det
noe eldre granskog, særlig forsenkning mot E16, og disse partiene har neppe vært flatehogd. Her er det også
en del dødved, imidlertid mest med lite nedbrutte læger.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Lokaliteten gis høyeste verdi (Svært viktig - A) pga. forekomst av rik, godt utviklet, grunnlendt kalkgranskog
(karstkalkgranskog) som er en truet naturtype, og som her huser forekomst av en rekke truete og nær truete,
spesialiserte kalkbarskogsopper. En til stor del relativt ung og ensaldret skogstruktur trekker verdivurderingen
noe ned, men det at det her forekommer en rimelig intakt kalkskogsoppfunga, inkludert sterkt truete og
sårbare arter indikerer at artene her enten har hatt gode muligheter for re-etablering og/eller har overlevd på
gran/fururøtter som til enhver tid har vært tilstede. Således, med et preg av intakt kalkskog med intakte
kalkskogsbiosamfunn, vurderes lokaliteten under tvil til A-verdi. Verdien vil øke om bestandet får lov å bli eldre
uten for omfattende hogstinngrep.

Skjøtsel og hensyn
Lokaliteten har vært betydelig hogd ut for 50-60 år siden. Skogen er i dag nokså ensaldret og stedvis ganske
tett, og av hensynet til biomangfoldet hadde det vært ønskelig med en mer åpen struktur, for å unngå
utskygging og økende humifisering («mindre kalkeffekt»). Det foreslås derfor en forvaltning med en skånsom
lukket hogst for å opprettholde/re-etablere den relativt åpne beiteskogs-strukturen som trolig var her tidligere.
Det foreslås imidlertid at de mest grunnlendte partiene sentralt blir stående urørt ved første gjennomhogst, for
å se an effekter av uttak i forhold til økt ustabilitet og stormfelling. Av hensyn til biomangfoldet og viktigheten
av å holde humuslaget tynt over kalksteinen, hadde det vært ønskelig om kvist og topp etter avvirking kunnet
fjernes ut av bestandet, i hvertfall ikke gjenlegges i de mest grunnlendte områdene.



Kårstad N5
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Innledning
Naturtypen er registrert og innlagt av NINA v/ T.E. Brandrud i 2016, og basert på registreringer i 2011 og 2016.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger N for Kårstad og Kårstadtjernet, SØ for Enger, N for E16. Lokaliteten er del av en kalkrygg som
strekker seg V-Ø fra sør for Engerputten og Ø t.o.m. Huldrehaugen ved Greftegreff. Kalkryggen er i dette
partiet ikke veldig markert, med et relativt flatt åsparti, slakt sørvendte skråninger med svake, tverrgående
forsenkninger. Berggrunnen består av kalkstein fra yngre ordovicium (etasje 5a), og muligens noe fra eldre silur
(etasje 5b-6).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten er dominert av en overgangstype mellom kalkgranskog (med noe furu) og rik lågurtgranskog.
Tresjiktet er preget av tildels grovvokst, eldre gran og noe furu. Busksjiktet er lite utviklet, men har forekomst
av kravfulle arter. Bestandet er preget av mosedominert skogbunn, med innslag av lågurtarter som blåveis,
teiebær, fingerstarr, samt stedvis en del lynginnslag. Det er imidlertid ikke innslag av spesielt kalkkrevende eller
varmekjære karplantene her, som kan indikere kalkskog, og topografien gir heller ikke klare indikasjoner på
kalkskog, selvom det er grunnlendt (det er ikke kalkberg i dagen). Det er imidlertid her forekomst av flere
kalksopper, som i tvilstilfeller som her, indikerer at dette bør klassifiseres som kalkgranskog. Lokaliteten er
omkranset av partier som framstår som noe mindre kalkrike, med klare trekk av lågurtgranskog.

Artsmangfold
Lokaliteten huser et rikt mangfold av kalkskogsopper, med følgende rødlistearter registrert; fiolgubbe
(Gomphus clavatus NT), børstebrunpigg (Hydnellum mirabile VU), blek korallsopp (Ramaria pallida NT) og
vrangstorpigg (Sarcodon lindellii NT), dessuten også gul korallsopp (Ramaria safraniolens = R. scandinavica)
som er en typisk kalkindikator i regionen. Bestandet har kun vært gjenstand én soppregistreringer relativt tidlig
i sesongen (31.07.2011), og erfaringen med slike kalkskogsbestand med kalkskogsarter som fiolgubbe og harde
piggsopper, er at de også huser kalkskogsarter som fruktifiserer seinere i sesongen, slike som barstrøslørsopp
(Cortinarius fraudulosus NT) og stor bananslørsopp (C. mussivus NT). Det er også sannsynlig at den truete
jordbærkantatrell (Hygrophoropsis olida VU) forekommer her, da denne på kalkryggene i området nesten alltid
opptrer sammen med blek korallsopp. Den rødlistede gullkorallsopp (Ramaria brunneicontusa NT) er iflg.
Artskart registrert rett utenfor bestandet (på andre siden av veien). Lokaliteten har en del død ved i form av lite
og middels nedbrutte granlæger. Erfaring fra liknende eldre kalkskog i Hadeland-Ringerike regionen tilsier at
disse har et stort potensiale for rødlistearter som gul snyltekjuke, sjokoladekjuke, rosenkjuke og duftskinn (ikke
nærmere undersøkt). Samlet sett antar vi at lokaliteten sannsynligvis huser mer enn 10, trolig mer enn 15
rødlistede kalksopparter.

Bruk, tilstand og påvirkning
Lokaliteten er sannsynligvis gammel beiteskog, tidligere preget av storfébeite og plukkhogst. Dagens relativt
åpne skogstruktur (dog i noe fortetning), med moserik granskog med noe furu synes å være typisk for den
gamle beiteskogen. Skogen er i dag eldre, med en del grovvokste gran og furutrær, og en del granlæger. Partier
med noe yngre og mer ensaldret skog forekommer, men disse er i det alt vesentligste hold utenfor lokaliteten.
Enkelte nyere stubber forekommer, og i Ø langs veien grenser lokaliteten til en liten hogstflate.
Fremmede arter



Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Lokaliteten har primært verdier knyttet til rødlistede kalkbarskogsopper, samt til en gammelskogstruktur med
relativt mye læger. Slik gammelskog som rester av den gamle beiteskogen, og som ikke har vært flatehogd, er i
dag sjelden over kalkryggene på Hadeland. Lokaliteten tilhører også en truet naturtype, kalkgranskog (VU,
under betegnelsen lågurt-grankalkskog), selvom dette bestandet kan sees på som en overgangstype mot
lågurtgranskog. Samlet sett vurderer vi lokaliteten til verdien Viktig (B).

Skjøtsel og hensyn
I kalkskogsbestand uten særlige hensyn til sårbare elementer, er det vanlig å foreslå en forvaltning med
skånsom lukket hogst for å opprettholde/re-etablere den relativt åpne beiteskogsstrukturen som man hadde
tidligere, og som ansees som gunstig for det kalkkrevende artsmangfoldet. Dette bestandet har i dag imidlertid
en sjelden, dødvedrik gammelskogsstruktur, og vi foreslår derfor primært behandling urørt for denne
lokaliteten. Alternativet vil være en forsiktig, lukket hogst, med uttak av gran og sparing av furuinnslaget.
Erfaringer med kraftig stormfelling etter gjennomhogst i området (Huldrehaugen) tilsier forsiktighet ved uttak.
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Innledning
Naturtypen er registrert og innlagt av NINA v/ T.E. Brandrud i 2016, og basert på registreringer i 2013, i
forbindelse med befaring med grunneier og skogbruksleder etter stormfelling i Huldrehaugen.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger langs veien mellom Greftegreff og Gårdsrud, i SØ-kanten av Huldrehaugen, og utgjøres av et
brattlendt restareal som ikke er hogd. Lokaliteten grenser i nedkant mot vei, og i overkant mot arealer som er
utskilt som villatomter. Lokaliteten utgjøres av en bratt, S-vendt, berglendt skråning, flere steder med kalkberg
i dagen. Berggrunnen består av leirskifer og kalkstein fra eldre silur (etasje 6).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten består av kalkgran(-furu)skog av vekslende alder, herunder noe dårlig voksterlig gran i tilknytning til
bergflater. Det er også innslag av hassel, samt boreale lauvtrær. Vegetasjonen er stedvis urterik, med innslag
av kantarter.

Artsmangfold
Lokaliteten har en relativt artsrik karplanteflora i kantskogen og på kalkbergene. Her er også et potensiale for
sjeldne/rødlistede kalkskogsopper (ikke nærmere kartlagt). Anslagsvis  huser denne lille lokaliteten ca 5
rødlistede kalkskogsopper (jfr. bl.a. nærhet til Huldrehaugen der det er registrert en rekke slike). Med sin
sørvendte eksposisjon og elementer av varmekjær kantskog, har også denne et visst potensiale for
sjeldne/rødlistede insektsarter.

Bruk, tilstand og påvirkning
Bestandet består av fleraldret, tildels småvokst skog, og pga nærhet til innmark, kan dette arealet ha vært
tilnærmet åpent i tidligere perioder.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Lokaliteten har verdier knyttet til kalkgranskog (rødlistet som VU, under betegnelsen lågurt-grankalkskog), med
et visst varmekjært kantskogspreg. Lokaliteten gis verdien Viktig (B).

Skjøtsel og hensyn
Det foreslås som forvaltning en skånsom lukket hogst (kalkskogshogst) for å opprettholde/re-etablere et noe
mer åpent preg som denne lokaliteten trolig kan ha tidligere, og som ansees som gunstig for det kalkkrevende
artsmangfoldet. Særlig de lys/varmekrevende kantartene som forekommer helt vil begunstiges av en mer åpen
struktur.



Nedre Heier NV3

F16
F1601Utforming

Naturtype

BVerdi

Innledning
Naturtypen er innlagt av NINA v/ T.E. Brandrud i 2016, basert på registreringer i 2011 og 2015.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger i den vestre delen av Velohøgda/Heieråsen, NV for Nedre Heier, nær grensa til Jevnaker
kommune. Lokaliteten ligger i nordskråning, og utgjøres av en smal stripe langs en lav VSV-ØNØ-gående
kalkrygg som stikker i dagen, med eksponerte kalkbenker og stedvis små, nordvendte bergvegger. Berggrunnen
består av en smal stripe med silurkalk (etasje 7, såkalt Pentamerus kalk, Rytteråker-formasjonen), omgitt av
skifer/kalkstein fra eldste silur (etasje 6).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten er dominert av moserik, relativt artsfattig, eldre kalkgranskog, stedvis som en mosaikk mellom
kalkgranskog der kalken er mer og mindre i dagen og lågurtgranskog der det er litt dypere jordsmonn.
Kalkgranskogen kan skilles ut delvis på topografi (kalkberg i dagen), og delvis på forekomst av kalkskogsopper.
Lokaliteten er preget av eldre granskog. Busksjiktet er lite utviklet.

Artsmangfold
Lokaliteten huser en rekke spesialiserte kalkskogsopper. Så langt er det registrert 6 rødlistearter, herunder 3
truete korallsopper, men pga. begrenset kartlegging og gunstige habitat-kvaliteter, antas det reelle tallet å
være minst det dobbelte. En rekke funn av slike rødlistearter i den nærliggende lokaliteten Velohøgda V
indikerer også potensialet for flere arter her. Alle funnene er gjort i kalkgranskog i tilknytning til eksponerte
kalkbenker. Av særlig interesse er funn av den sterkt truete arten fiolkorallsopp (Ramaria fennica EN) som har
sitt norske kjerneområde på kalkryggene Grindvoll-Randsfjorden og Ringerike. Følgende rødlistede
kalkskogsopper er registrert her så langt: kopperrød slørsopp (Cortinarius cupreorufus NT), barstrøslørsopp (C.
fraudulosus NT), fiolkorallsopp (Ramaria fennica EN), dyster korallsopp (R. karstenii NT), safrankorallsopp (R.
aff. neoformosa VU) og bruntuppkorallsopp (R. rufescens VU) Karplantefloraen er fattig, og kalkskogspartiene
er stort sett helt mosedominerte.

Bruk, tilstand og påvirkning
Lokaliteten ligger nær innmark, og har tidligere trolig hatt en bruk som beiteskog. Skogen er eldre, fleraldret og
ser ikke ut til å ha vært gjenstand for flatehogst, og som dermed har kontinuitet i rotsjiktet. Et lite parti av
kalkstripa i midtre deler er berørt av en større, nylig flatehogst i lia ovenfor. I V er inkludert kantsoner med
yngre skog på naboeiendommer.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Lokaliteten er gitt høy verdi (Viktig – B) pga. forekomst av velutviklet, grunnlendt, eldre kalkgranskog som er en
truet naturtype, samt forekomst av rødlistede kalkbarskogsarter (og potensiale for forekomst av flere slike),
herunder tre truete arter (én sterkt truet). Forekomsty av flere truete arter indikerer A-verdi. Det som trekker
noe ned er at kalkgranskogen her kun utgjør en langsmal stripe, og at kalksteinen virker relativt hard, lite
forvitret og med begrenset kalk-effekt i vegetasjonen. Samlet sett kvalifiserer kalkgranskogen til en sterk
B-verdi, nær grense til A-verdi.



Skjøtsel og hensyn
Det foreslås en forvaltning som urørt, eller med en svært begrenset, skånsom lukket hogst (kalkskogshogst) for
å ivareta kvaliteter som kalkgranskogsbestand, og spesielt ivareta kjente og ukjente forekomster av
mykorrhizadannende kalkbarskogsarter. Hvis det flatehogges omkring, bør det vurderes om ikke denne smale
stripa bør stå urørt, av hensyn til stabilitet.



Velotjernet S4

F16
F1601Utforming

Naturtype

BVerdi

Innledning
Naturtypen er registrert og innlagt av NINA v/ T.E. Brandrud i 2016, og basert på registreringer i 2015.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger S for Velotjernet, V for Velobekken, omtrent midt imellom Veltjernet og Bråtåtjernet, nær
grensa til Lunner kommune. Lokaliteten består av en liten, men ganske markert V-Ø-gående kalkrygg, som
kuttes av mot Velobekken i Ø, og som grenser mot mer flatlendte sumpskogspartier i V. I  S og N grenser
lokaliteten til forsenkninger med fattigere skogtyper. Berggrunnen består av vekslende kalkstein og leirskifer
fra silur (etasje 5b-6).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten kan sees på som en mosaikk mellom relativt artsfattig, moserik, yngre kalkgranskog der kalken er
mer og mindre i dagen og lågurtgranskog samt ganske fattig lågurtfuruskog der det (i) er litt dypere jordsmonn,
og (ii) er leirskifer som stikker i dagen (gjelder stedvis på S-SØ-sida av ryggen). Kalkgranskogen kan skilles ut
delvis på topografi (kalkberg i dagen; gjelder stedvis på N-sida), og delvis på forekomst av kalkskogsopper
(gjelder liten tverrdal omtrent midt i åsen). Lokaliteten er preget av relativt ung granskog, med innslag av eldre
mer grovvokst granskog i NV, samt noe innslag av furu, inkludert noen eldre furutrær. Busksjiktet er lite
utviklet.

Artsmangfold
Artsmangfoldet er lite kartlagt. Karplantefloraen er fattig, og kalkskogspartiene er stort sett helt
mosedominerte. Under kartlegging seinhøstes 2015 ble det funnet to rødlistede kalkskogsopper i tilknytning til
tverrdalen ca midt i åsen, kopperrødslørsopp (Cortinarius cupreorufus NT) og barstrøslørsopp (C. fraudulosus
coll. NT), dessuten svovelslørsopp (C. sulfurinus). Vi antar at lokaliteten i virkeligheten huser > 5 rødlistede
kalkskogsopper, muligens >10 arter (bør kartlegges nærmere).

Bruk, tilstand og påvirkning
Lokaliteten kan tidligere ha hatt en viss bruk som beiteskog, men alle spor etter dette ser ut til å være visket ut
i dag. Skogen er relativt ung, men av vekslende alder og struktur; noe kan se ut til å være plantet, mens andre
partier synes å ha hatt naturlig foryngelse, og noen partier med eldre skog står igjen.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Lokaliteten har verdi pga forekomst av kalkgranskog som er en truet naturtype, samt forekomst av rødlistede
kalkbarskogsarter (og potensiale for forekomst av flere slike). Det som trekker noe ned er at kalksteinen her
virker relativt hard, lite forvitret og med begrenset kalk-effekt i vegetasjonen, samt at skogen er relativt ung og
ensaldret. Samlet sett kvalifiserer kalkgranskogen til en svak B-verdi.

Skjøtsel og hensyn
Det foreslås en forvaltning med en skånsom lukket hogst (kalkskogshogst) for å ivareta kvaliteter som
kalkgranskogsbestand, og spesielt ivareta kjente og ukjente forekomster av mykorrhizadannende
kalkbarskogsarter.



Badstufalldalen-FugleåsenBN00003122

F18
F1802Utforming

Naturtype

AVerdi

Innledning
Dette er en ny lokalitet som delvis inkluderer to tidligere lokaliteter (Badstufalldalen, BN00003122 og
Huldretjernet sør, BN00003134). Det ble vurdert å splitte lokaliteten i to, men nødvendig buffersonehensyn til
forekomst av huldrestry medførte at lokalitetene på det smaleste stedet ble slått sammen til èn lokalitet.
Lokaliteten er sist kartlagt 20.8. og 16.6.2015 av biolog Rein Midteng, Asplan Viak i forbindelse med
rekartlegging av naturtypelokaliteter for fylkesmannen i Oppland samt kartlegging av huldrestry for
Miljødirektoratet.  Lokalitetsbeskrivelsen er skrevet av Midteng i januar 2016.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten omfatter skog i tilknytning til ei mindre kløft i sør, et høydedrag med lisider og deler av bratte
østvendte lisider i nord. Lokaliteten grenser i hovedsak mot hogstflater og ungskog, men også til annen eldre
skog. Slik skog er delvis vurdert om har naturtypekvaliteter (sørvest), men det meste av slik skog er ikke eller
dårlig undersøkt (lia øst for Huldretjernet og lengst sør på Fugleåsen). Dette pga. det lå utenfor
prosjektmandatet å vurdere disse. Lokaliteten har humid suboseanisk klima.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten består av gammel granskog, utforming gammel høyereliggende granskog. Blåbærgranskog er
dominerende og nærmest enerådende vegetasjonstype i skogen mens småbregnegranskog finnes unntaksvis i
enkelte bratte lisider. Fragmenter av storbregne- høgstaude og intermediær sumpskog finnes i daldraget sør
for Huldretjernet.

Artsmangfold
Lokaliteten har særlig kvaliteter for artsmangfoldet som er knyttet til humide og gamle skoger, her spesielt
representert ved huldrestry (EN). Arten finnes spredt over det meste av området og er funnet på 15-20 trær i
2015. Deler av den nokså rike forekomsten i Badstufalldalen er nylig enten hogd eller det er hogd svært nær
trær med huldrestry til tross for at forekomsten har vært kjent siden 1998. Langt tollskjegg (VU) er funnet ett
sted. Gubbeskjegg (NT) og sprikeskjegg (NT) vokser spredt mens randkvistlav finnes på et fåtall gamle graner
med knekk. Interessant er funnet av skrukkelav, som er en art som normalt ellers finnes i regnskogene i
Trøndelag men som finnes spredt på Gran østås grunnet kombinasjonen av fuktig klima og gammel skog.
Skorpe- og knappenålsfloraen er dårlig undersøkt. Lokaliteten har spredte og noe fåtallige forekomster av
spesialiserte vedboende sopp. Rynkeskinn (NT) er funnet ett sted, svartsonekjuke (NT), duftskinn og
granstokkjuke finnes fåtallig og spredt.

Bruk, tilstand og påvirkning
Hele området er dominert av eldre naturskog, som trolig har ligget urørt om lag 50-100 år siden forrige
plukkhogst. Mye av skogen er i aldersfase dvs. skog eldre enn normal hogstmoden skog og med biologisk gamle
trær. Unntaksvis forekommer noe skog i optimalfase, dvs. mer tettstamma ensjikta skog hvor plukkhogstene
har vært hardere enn ellers. Innslaget av dødved er i hovedsak lavt og slikt forekommer mest spredt og fåtallig
unntatt i hogstflatekantene hvor det er dannet mye fersk dødved. I dalen sør for Huldretjernet og i
Badstufalldalen er innslaget av dødved høyere enne ellers. Skogen er gjennomgående svakt flersjiktet, og
kontinuiteten i liggende dødved er lav mens innslaget av trær >200 år forekommer spredt. Spredt finnes også
enkelte virkelig gamle trær som trolig er >250 år. Kontinuiteten i tresjikt er god. Nylig har det blitt utført svært
uheldig hogst innenfor tidligere avgrensning av lokaliteten i nord. Det er blitt hogd trær med huldrestry, og
gjenværende forekomster er blitt eksponert for vind med påfølgende uttørking og vindfelling observert mer



enn 100 m fra hogstkant.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) da den er et relativt stort område med biologisk gammel humid
granskog, og med for kommunen rike og livskraftige forekomster av den sterkt trua arten (EN) huldrestry samt
andre arter knyttet til gammel fuktig granskog. Lokaliteten har videre høy kontinuitet i tresjikt samt spredte
forekomster av nær trua (NT) arter.

Skjøtsel og hensyn
For å sikre naturverdiene best mulig, er det viktig at det ikke hogges eller gjøres tekniske inngrep da verdiene
er knyttet til skog hvis verdi betinges av unnlatelse av hogst og annen skjøtsel. Brann har de senere århundrer
ikke vært en naturlig økologisk faktor i skogen, og om brann oppstår, bør den slokkes, da den vil true viktige
kvaliteter inklusive forekomster av huldrestry. Det vurderes at det ikke er nødvendig med opprettelse av
buffersoner i eldre skog utenfor lokaliteten. Egne observasjoner på Gran østås viser at vindfelling og
uttørkingseffekt fra hogstkanter påvirker huldrestry opptil 300 meter. Det er viktig at man bygger opp en
flersjiktet buffersone på dagens hogstflate i nordvest for bedre sikre overlevelsen til huldrestry. Det er også
viktig at det avsettes ei om lag 150 m bred kantsone i ungskogen (hogstklasse III) i nordøst og at denne skjøttes
med tanke på å utvikle flersjikta vinddempende skog. Overnevnte buffersoner er ikke inkludert i avgrensningen
av lokaliteten.



SmelbakkputteneBN00022943

F18
F1802Utforming

Naturtype

BVerdi

Innledning
Dette er en ny beskrivelse av lokalitet BN00022943. Lokaliteten er sist kartlagt 13.10.2015. av Rein Midteng,
Asplan Viak i forbindelse med rekartlegging av naturtypelokaliteter for fylkesmannen i Oppland.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten omfatter skog mellom to myrputter i Kroktjernsberget øst for Harestuvannet. Berggrunnen består
av vulkanske bergarter; felsitt/felsittporfyr. Lokaliteten grenser mot myr og annen eldre men mer småvokst
barskog.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten består av gammel granskog, utforming gammel høyereliggende granskog. Blåbærgranskog er
dominerende og nærmest enerådende vegetasjonstype.  Tresjiktet er dominert av gran, med litt bjørk helst i
mer lysåpne partier og ei og anna furu.

Artsmangfold
Lokaliteten har kvaliteter for artsmangfoldet som er knyttet til eldre granskog, selv om område er dårlig
undersøkt for slike arter. Duftskinn som er en vedboende sopp knyttet til eldre helst saktevokst granskog, er
funnet.

Bruk, tilstand og påvirkning
Det finnes ikke tekniske inngrep eller flatehogd skog innenfor lokaliteten. Hele området er dominert av eldre
naturskog, som trolig har ligget urørt om lag 50-70 år siden forrige plukkhogst. Mye av skogen er i aldersfase
dvs. skog eldre enn normal hogstmoden skog og med biologisk gamle trær. Skogen er gjennomgående
flersjiktet, og kontinuiteten i liggende dødved er lav-middels god og med spredte lægre helst i midlere og
ferske nedbrytningsstadier. Trolig finnes det en del biologisk gamle trær >200 år.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap
Lokaliteten ligger innenfor et flere kvadratkilometer stort område med eldre barskog
(Paradiskollen-Svartberget) i Lunner og Nittedal kommuner som har viktige kvaliteter for arter knyttet til
gammel naturskog.

Verdivurdering
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da den er et område med biologisk gammel granskog, og med visse
kvaliteter for arter knyttet til slik skog, samtidig som det ligger i et nokså stort sammenhengende område med
eldre skog, noe som forsterker verdiene.

Skjøtsel og hensyn
For å sikre naturverdiene best mulig, er det viktig at det ikke hogges eller gjøres tekniske inngrep da verdiene
er knyttet til skog hvis verdi betinges av unnlatelse av hogst og annen skjøtsel.



BrennelvaBN00003075

F06
F0605Utforming

Naturtype

AVerdi

Innledning
Lokalitetsbekrivelsen ble opprinnelig lagt inn av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning den 01.01.2001, i
forbindelse med naturtypekartlegging for Gran kommune (Naturbasenr BN00003075). Dette var basert på
egne fritidsturer til området 19.05.1985, 21.06.1990 og 24.05.1997. Den er nå revidert av Geir Gaarder
02.02.2016, basert på retningslinjer fra 2007 for naturtypebeskrivelser, på oppdrag fra Fylkesmannen i
Oppland. Revisjonen er basert på tidligere omtale og ikke nytt feltarbeid. Avgrensningen er litt justert som
følge av bruk av digitalt kartgrunnlag med flyfoto og økonomisk kartverk.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger langs Brennelva, ei grenseelv mellom Vestre Toten, Østre Toten og Gran kommuner, og den
omfatter areal i de to sistnevnte kommunene. Den utgjør i praksis nordøstligste spiss av Gran kommune.
Lokaliteten ligger i et flatt terreng og Brennelva flyter på denne strekningen for det meste ganske rolig, til dels
meandrerende, og er omgitt av noe myr og sumpskog. En traktorveg danner grense mot øst, mens det er er litt
mer usikre grenser mot tørrere fastmarkskogsmark og myr på andre kanter.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Elva er som nevnt ganske stilleflytende, men er litt striere i søndre deler, mens den roer seg ned mot nord. På
kantene er det stedvis en del sumpskog som er noe flompåvirket (og mer varierende torvdybde trolig). Det er
litt usikkert om denne bør betegnes som intermediær sumpskogsmark eller om det er flomskogsmark
(beskyttet som sådan), men kanskje helst er det mest førstnevnte. Noe blåbærskog (fuktig som sådan) er det
også naturlig å inkludere i lokaliteten. Lokaliteten er etter gamle håndbok 13 her under litt tvil ført til rik
sumpskog, men det vil helt klart være mest korrekt å plassere den som en mosaikk mellom gammel sumpskog
og gammel granskog (der fordeling mellom disse er ukjent), og bare små partier er trolig rik sumpskog.

Artsmangfold
Gran er dominerende treslag, men det finnes også noe lauvtrær her (primært bjørk), mens innslag av furu er
dårligere kjent (trolig lite). Feltsjiktet er ikke nærmere undersøkt (feltarbeidet ble utført for tidlig på året til at
det var særlig utviklet), men de karakteristiske tuene av stolpestarr i sumpskogen er stedvis vanlige. Av særlig
interesse her er sparsom forekomst av trådragg (VU) og funn av gråsotbeger (VU). Begge arter er svært sjeldne
i denne regionen, og forekomsten langs denne elva vitner om en rest av et miljø som en ellers vanligvis må mye
lengre mot øst/nordøst for å finne maken til (til midtre deler av Hedmark og i første rekke inn i Sverige for å
finne lignende). Registreringer av vierspurv (CR) føyer seg inn i dette mønsteret. Vierspurv ble registrert
territoriehevdende (trolig to hanner og en hunn) i 1985 og det virker sannsynlig at arten har hekket her, siden
dette er egnet, typisk hekkebiotop. Det er fare for at arten er forsvunnet nå, som følge av generell
bestandsnedgang i Norge (arten står i akutt fare for å forsvinne helt fra landet). Bever skal ha demt opp partier
langs elva på Vestre Toten-siden (dvs rett utenfor lokaliteten). De andre artene er alle påvist på Østre
Toten-siden av lokaliteten, men bør også ha egnede levemiljø på Gran-siden. For øvrig er det et klart potensial
for flere sjeldne og krevende arter knyttet til fuktig gammel skog, og den burde vært undersøkt bedre.

Bruk, tilstand og påvirkning
Skogen er trolig i en gammelskogsfase, med noe dødt trevirke, stedvis mye som følge av oppdemmingen
forårsaket av bever. Elva er uregulert og det er sannsynligvis ikke grøftet langs den.
Fremmede arter
Ingen er kjent.



Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Med potensiell forekomst av en kritisk truet art, og sannsynligvis intakt forekomst av to sårbare og samtidig
regionalt meget sjeldne arter, samt et miljø som i seg selv er regionalt meget sjeldent, så er det klart at verdien
skal være svært viktig - A.

Skjøtsel og hensyn
Det beste for naturverdiene vil være å la miljøet i størst mulig grad få stå i fred for alle typer inngrep. Spesielt
er alle former for hogst skadelig. Det bør samtidig opprettes ei bred buffersone (noen ti-talls meter) rundt der
bare forsiktig, lukket hogst benyttes.



Ormtjernet østBN00003104

F16
F1605Utforming

Naturtype

BVerdi

Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Bjørn Harald Larsen i Miljøfaglig Utredning 2.10.2015 i forbindelse med
kvalitetssikring av naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland. Den ble første gang
kartlagt av Geir Gaarder i juni 2001 på oppdrag fra Gran kommune. Oppdatert beskrivelse og ny avgrensning
erstatter tidligere naturtypefigur i området. Naturbase-ID videreføres, men navn endres fra Homlebakkmyra
vest til Ormtjernet øst.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger langs vestsida av Fv. 44 nord for Egge og vest for Brandbukampen. Den består av ei svært
bratt, østvendt skogsli ned mot fylkesvegen og dyrket mark (i sør). Berggrunnen i området består av alunskifer
(berggrunnskart og observert) og kalkstein (observert), og det er tynt eller manglende løsmassedekke i denne
skrenten.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Kalklågurt- og lågurtskog med gran som dominerende treslag, men det spredt innslag av furu (grove tørrfuruer
på toppen), hengebjørk, osp, spisslønn og selje. Ei grov selje har nylig falt. Noe hassel, leddved og krossved i
busksjiktet. Skogen er gjennomgående gammel (utelukkende hogstklasse 5), og det er en god del morkne
læger. Bekken fra Ormtjernet renner gjennom et lite kløftmiljø med 4-5 m høye loddrette kalkvegger.

Artsmangfold
Floraen er dominert av lågurter, og dels har lokaliteten rasmarkspreg (alunskifergrus). Geir Gaarder registrerte
grønnsko (NT) på granlåg øst for Ormtjernet i 2001, samt arter som blåveis og vårerteknapp. I 2015 ble det i
tillegg notert mattestarr, tysbast og skogsalat. Av sopp ble kopperrød slørsopp (NT), klumpslørsopp,
skjellstorpigg og fibret slørsopp funnet.

Bruk, tilstand og påvirkning
Gammel skog som synes å være ekstensivt utnyttet pga. den svært bratte topografien. Det blir fylt litt
hageavfall fra bolighus sentralt på lokaliteten.
Fremmede arter
Ingen registrert.

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Det er snakk om en middels stor kalkskog, med kalkgranskog (sårbar naturtype) som dominerende utforming.
Påvist artsmangfold er ikke spesielt høyt, men det er godt potensial for vedboende sopp og sopp knyttet til
kalkgranskog. Etter kriteriene i DN-håndbok 13 skal alle kalkskoger ha minst verdi viktig (B), som også vurderes
å være riktig for denne lokaliteten.

Skjøtsel og hensyn
Det beste for naturverdiene er at lokaliteten får utvikle seg fritt. I den svært bratte lia vil det være vansklelig å
gjennomføre skånsomme hogster.



Kåvåvika sørBN00003113

F06
F0606Utforming

Naturtype

BVerdi

Innledning
Lokalitetsbekrivelsen ble opprinnelig lagt inn av Geir Gaarder i Miljøfaglig Utredning den 6.2.2001, basert på
eget feltarbeid i forbindelse med naturtypekartlegging for Gran kommune (BN00003116). Den er nå revidert av
Bjørn Harald Larsen 29.1.2015 på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland. Revisjonen er basert på kartlegging
gjort i forbindelse med planer om golfbane på Neslandet (Larsen 2005) og ikke nytt feltarbeid. Avgrensning og
naturtype er endret, men Naturbase-ID beholdes.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger langs Randsfjorden sør for Kåvåvika på Neslandet utenfor Røykenvika. Den er avgrenset av
fjorden i nord og i sør, fastmarkskogsmark i vest og ei fersk hogstflate i øst. Berggrunnen i området består av
glimmerskifer, kvartsmuskovittskifer, metasandstein og biotittgneis; stedvis lag med hornblendegneis,
amfibolitt og antatt metadacitt. Lokaliteten ligger i en liten forsenkning med høy grunnvannstand og finkornete
løsmasser.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Svartorsumpskogsrest i en forsenkning som går mellom to små bukter i Randsfjorden, med en "holme" med
lågurtskog på en knaus vest for lokaliteten. Det er også en liten dam rett innenfor strandkanten i nord. Foruten
svartor er det også noe innslag av bjørk, gran og furu. Vegetasjonen består av høgstaudeskog og intermediær
myrskogsmark.

Artsmangfold
Pors vokser på lokaliteten, og dette er en art med kystnær utbredelse i Norge. For øvrig er det ikke registrert
sjeldne eller rødlistede arter her.

Bruk, tilstand og påvirkning
Kalkskogen inntil lokaliteten mot øst er flatehogd i løpet av de siste 5-10 årene (registrert i forbindelse med
konsekvensutredning for planlagt golfbane i området), og dette har åpnet opp for kanteffekter inn mot
svartorsumpskogen. Over tid vil dette føre til uttørking og redusert mangfold.
Fremmede arter
Ingen registrert.

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Svartorsumpskog er sjelden i Oppland, og som en av få restlokaliteter med naturtypen vurderes lokaliteten
som viktig (B), på tross av begrenset artsmangfold.

Skjøtsel og hensyn
For å bevare og utvikle naturverdiene i området er det best om skogen får utvikle seg fritt.



Skreitangen nordBN00003116

F06
F0606Utforming

Naturtype

BVerdi

Innledning
Lokalitetsbekrivelsen ble opprinnelig lagt inn av Geir Gaarder i Miljøfaglig Utredning den 6.2.2001, basert på
eget feltarbeid i forbindelse med naturtypekartlegging for Gran kommune (BN00003116). Den er nå revidert av
Bjørn Harald Larsen 29.1.2015 på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland. Revisjonen er basert på kartlegging
gjort i forbindelse med planer om golfbane på Neslandet (Larsen 2005) og ikke nytt feltarbeid. Avgrensning og
naturtype er endret, men Naturbase-ID beholdes.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger langs Randsfjorden nord for Skreitangen, en holme utenfor Røykenvika. Den er avgrenset av
fjorden i sør, fastmarkskogsmark i vest og ei fersk hogstflate i nord og øst. Berggrunnen i området består av
glimmerskifer, kvartsmuskovittskifer, metasandstein og biotittgneis; stedvis lag med hornblendegneis,
amfibolitt og antatt metadacitt. Lokaliteten ligger i en liten forsenkning med høy grunnvannstand og finkornete
løsmasser.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
En liten svartorsumpskogsrest ned mot Randsfjorden. Foruten svartor er det også noe innslag av bjørk, gran og
furu. Vegetasjonen består av høgstaudeskog og noe kalkrik myrskogsmark.

Artsmangfold
Det er ikke registrert sjeldne eller rødlistede arter på lokaliteten, og det er skogtypen mer enn floraen som er
verdifull. Av registrerte arter kan nevnes skogsivaks, skogsnelle og mjødurt.

Bruk, tilstand og påvirkning
Kalkskogen inntil lokaliteten er flatehogd i løpet av de siste 5-10 årene (registrert i forbindelse med
konsekvensutredning for planlagt golfbane i området), og dette har åpnet opp for kanteffekter inn mot
svartorsumpskogen. Over tid vil dette føre til uttørking og redusert mangfold.
Fremmede arter
Ingen registrert.

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Svartorsumpskog er sjelden i Oppland, og som en av få restlokaliteter med naturtypen vurderes lokaliteten
som viktig (B), på tross av begrenset artsmangfold.

Skjøtsel og hensyn
For å bevare og utvikle naturverdiene i området er det best om skogen får utvikle seg fritt.



GuttormshavnaBN00003128

F16
F1601Utforming

Naturtype

AVerdi

Innledning
Lokalitetsbeskrivelsen ble opprinnelig lagt inn av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning 19.01.2001, i forbindelse
med naturtypekartlegging for Gran kommune (Naturbasenr BN00003128 - der kalt Guttormshavna nord for
Bilden). Dette var særlig basert på Brandrud (2003) med feltarbeid i 1993 og 09.10.2003, og den ble oppdatert i
forbindelse med arbeidet med det nasjonalt verdifulle kulturlandskapet på Tingelstadhøgda (Gaarder & Larsen
2006). Den er nå revidert av Geir Gaarder 02.02.2016, basert på retningslinjer fra 2007 for
naturtypebeskrivelser, på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland. Revisjonen er basert på tidligere omtale og nye
artsfunn som ligger på Artskart og ikke nytt feltarbeid. Gaarder & Larsen (2006) vurderte avgrensningen slik:
"MiS-kartleggingen har skilt ut to små figurer i nordvest og sør, som kalklågurtskog. Brandrud (2003) har
derimot laget en større figur (men mindre enn opprinnelig avgrenset naturtypelokalitet) som sannsynligvis
inkluderer hele eller det aller meste av de nevnte MiS-figurene. Siden Brandrud (2003) har den mest detaljerte
og best begrunnede beskrivelsen av området, benyttes hans avgrensning, beskrivelse og verdivurdering." På
basis av dette er det her ikke forsøkt å lage noen ny avgrensing.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger like nord for Bilden oppe på nordre del av Tingelstadhøgda, rett øst for Lysenstøa og litt sør
for Røykenvika. Det er snakk om en åsrygg som har en veg på østsiden og ellers for det meste av omgitt av
dyrket mark. Lokaliteten omfatter det meste av åsryggen, men er noe begrenset i kantene som følge av hogst,
samt ei boligtomt i sør. Berggrunnen består av kalkstein og området er til dels grunnlendt og kalkrikt. Gaarder
& Larsen (2006) vurderte avgrensningen slik: "MiS-kartleggingen har skilt ut to små figurer i nordvest og sør,
som kalklågurtskog. Brandrud (2003) har derimot laget en større figur (men mindre enn opprinnelig avgrenset
naturtypelokalitet) som sannsynligvis inkluderer hele eller det aller meste av de nevnte MiS-figurene. Siden
Brandrud (2003) har den mest detaljerte og best begrunnede beskrivelsen av området, benyttes hans
avgrensning, beskrivelse og verdivurdering."

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Nøyaktig fordeling av naturtyper etter NiN er ikke kjent, men sannsynligvis er mye her kalklågurtskog, men
også helst en del lyng-kalklågurtskog. Trolig finnes det også noe litt fattigere lågurtskog. Brandrud (2003)
skriver for øvrig følgende om området: "Lokaliteten ligger N for Bilden, på V-siden av veien mot Råsbråtan, og
består av en N-S-gående kalk/skifer-rygg, med høy brattkant mot V. I skråningene er det mye sterkt
oppsmuldret skifergrus. Ryggen er preget av yngre skog (hogstklasse IV bestand i N, hkl. III i S). Et felt med
gammelskog i NØ (mellom lokaliteten og veien) er hogd siden området ble registrert på 1990-tallet. Den rikeste
skogen er i grunnlendte partier langs ryggen. I N mot hogstfeltet er det en liten brattkant. Langs denne er det
grunnlendt og rik lågurtgranskog med innslag av furu. Furuinnslaget øker mot S, og partier i sørkanten kan
betegnes som lågurtfuruskog/kalkfuruskog/kantskog." I tillegg er det snakk om noen rike kantsoner der han
skriver følgende; "De rikeste partiene er gjengroende hagemark/kantkratt med spredt furu og engpreget
feltsjikt med mye dunkjempe, fagerklokke, krattsoleie, m. fl. Her er potensiale for den rødlistede
enghaukeskjegg."

Artsmangfold
Brandrud (2003) har følgende omtale av artsmangfoldet i skogen: "Lokaliteten har i kantskogen i S (hkl. III) en
artsrik og varmekjær karplanteflora, med flere sjeldne arter (se over) som indikerer et mer åpent,
hagemark/tørreng-preg tidligere. Soppfloraen er artsrik, med innslag av kalkkrevende rødlistearter. Det ble
registrert to rødlistearter her i 2003, og det er i tillegg registrert 6 rødlistearter her tidligere (alle



hensynskrevende DC, eller sjeldne R). Flere – trolig 3-4 av dem – ble imidlertid funnet i gammelskogen som nå
er hogd, og det er usikkert hvor mange arter som fortsatt er intakt. Ut i fra skogtyper, funn av indikatorarter og
nærhet til rødlistekonsentrasjoner på Askimlandet virker det rimelig at lokaliteten i sin nåværende tilstand kan
huse størrelsesorden 5, muligens 10 rødlistearter." Mer konkret så nevner Brandrud (2003) følgende arter:
dunkjempe, fagerklokke, krattsoleie (NT), mfl. karplanter, og av sopp furugråkjuke (VU - 1993, kanskje utgått i
2003), gullslørsopp (NT - 2003 - forekomst i sør), besk slørsopp (1993 - kanskje intakt i 2003), loffslørsopp
Cortinarius corrosus (NT -1993 - kanskje utgått i 2003), kopperrød slørsopp (NT - 1993, 2003, forekomst i nord),
rosaskivet slørsopp (1993 - kanskje utgått i 2003 - dette er trolig C. barbaricus barbarslørsopp NT),
sotbelteslørsopp (VU - 1993, kanskje utgått i 2003), galleslørsopp (2003), nettsporet kantarellbeger (VU - 1993
- trolig intakt) og riddermusserong (2003 - mange forekomster i sør).

Bruk, tilstand og påvirkning
Se tidligere omtale, og ut fra Brandrud (2003) er det tydelig snakk om varierende skogalder her, der en del er i
yngre optimalfase, men også noe i eldre optimalfase og kanskje aldersfase. I tillegg kommer kantsoner mot
kulturmark med innslag av kulturmarkseng som helst er i gjengroing.
Fremmede arter
Ingen er kjent.

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Brandrud (2003) skriver om verdi at: "Området har høy verdi pga. elementer av rik kalkfuruskog/hagemark i S,
samt innslag av kalkkrevende, rødlistede sopparter. Lokaliteten er ikke på langt nær så rik som ryggene lengre
V (Høgmoen), og er gitt lavere verdi. Vurderingen av naturtypelokaliteten (som er basert kun på tidligere
(art)data) foreslås nedjustert til ”Viktig”. I naturtypelokaliteten var inkludert områder på Ø-siden av veien.
Disse er vurdert å være av liten verdi, og er tatt ut av lokaliteten. Det foreslås at både hkl. IV bestandet i N og
hkl. III bestandet i S tas med som rik bakke-figur (og naturtypelokalitet). "Lokaliteten burde vært reinventert for
å avklare verdiene bedre, særlig status til flere sårbare arter som ble funnet på 1990-tallet. Ut fra et
føre-var-prinsippet settes derfor verdien her opp til svært viktig - A, inntil en slik statusavklaring er gjort.

Skjøtsel og hensyn
Brandrud (2003) sin vurdering var at "Det er viktig at den gamle hagemarka i S holdes åpen
(rydde/tynningshogst, gjerne beiting; kulturlandskapsmidler?), slik at ikke den lys- og varmeelskende
kantskogsfloraen her utarmes. For øvrig bør det kunne foretas forsiktig gjennomhogst av lokaliteten. "



Vika sørBN00003184

F21
F2101Utforming

Naturtype

CVerdi

Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Bjørn Harald Larsen i Miljøfaglig Utredning 25.9.2015 i forbindelse med
kvalitetssikring av naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland. Lokaliteten ble
første gang kartlagt av Geir Gaarder, Vegard Mæland og Bjørn Harald Larsen i juni 2002 i tilknytning til
konsekvensutredning for ny Rv. 4 gjennom Gran kommune (Mæland 2004). Oppdatert beskrivelse og ny
avgrensning erstatter tidligere naturtypefigur i området. Navn og Naturbase-ID videreføres.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten  ligger langs en liten bekk som kommer fra Horgen Sørgarden og renner ut i Horgenvika i
Jarenvatnet. Den omfatter flomsletta langs bekken mellom ny Rv. 4 og Gjøvikbanen. Riksvegutbyggingen har
tatt den øvre delen av lokaliteten. Terrenget er flatt, og flomsletta er bygd opp av fine elveavsetninger (silt,
sand og smågrus). Bekken er stilleflytende og svakt meandrerende ned mot jernbanen. Berggrunnen i området
består av en rik gabbroid djupbergart (camponitt).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Flomutforming av gråorheggeskog langs bekken, dominert av strutseving i partier, noe tørrere type inn mot
kanten i nordøst. Langs sørsida av bekken er skogen noe kildepåvirket. Skogen er relativt gammel til å være
gråordominert, og både liggende og stående død ved (høystubber) forekommer hyppig (mer enn 5 pr. daa).
Bekken er middels kalkrik og klar, med smågrus som dominerende substrat.

Artsmangfold
Skogen har en relativt ordinær flora som er typisk for gråorheggeskoger i regionen. Innslaget av hegg er
konstant men sparsomt, for øvrig finnes spredt med bjørk og selje. I våraspektet er den dominert av hvitveis og
gaukesyre, senere overtar gras, bringebær, stornesle og skogstjerneblom. Storrapp ble funnet i 2002, ved et
kildeutspring langs sørsida av bekken. Bekkeveronika var vanlig i dette partiet. Av fugl ble bla. gjerdesmett,
stjertmeis og blåmeis registrert i september 2015.

Bruk, tilstand og påvirkning
Dette er en flommarkskog som har fått utvikle seg fritt over en periode på 40-60 år trolig. Det har bare blitt
hogd noe bjørk i kantene til ved. Bekken har fått tilført mye løsmasser i forbindelse med vegutbyggingen
oppstrøms, noe som var tydelig i øvre del og inn mot jernbanen, der den flater ut. Vegen har tatt de øverste
20-30 % av den opprinnelig kartlagte lokaliteten.
Fremmede arter
Ingen registrert.

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Dette er en relativt liten flommarksskog dominert av gråor, og med god forekomst av liggende og stående død
ved. Floraen er ordinær, men den har trolig viktige funksjoner for spurvefugl og spetter. Inngrep i øvre del i
tilknytning til bygging av ny Rv. 4 har forringet verdien noe, og den vurderes nå bare som lokalt viktig (C).

Skjøtsel og hensyn
Lokaliteten bevares best med fri utvikling. Alle former for hogst vil forringe naturverdiene, inkludert vedhogst -



særlig av gråor.



Horgenvika sørBN00003187

F16
F1605Utforming

Naturtype
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Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Bjørn Harald Larsen i Miljøfaglig Utredning 25.9.2015 i forbindelse med
kvalitetssikring av naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland. Lokaliteten ble
første gang kartlagt av Geir Gaarder, Vegard Mæland og Bjørn Harald Larsen i juni 2002 i tilknytning til
konsekvensutredning for ny Rv. 4 gjennom Gran kommune (Mæland 2004). Oppdatert beskrivelse og ny
avgrensning erstatter tidligere naturtypefigur i området. Navn og Naturbase-ID videreføres.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger mellom ny Rv.4 og Gjøvikbanen nordøst for Nordtangen. Den består av deler av et
granskogsområde i en vestvendt skråning ned mot Jarenvatnet. Berggrunnen i området består av en rik
gabbroid djupbergart (camponitt) i følge berggrunnskartet, men observasjoner i felt tyder på innslag av
kalkstein og kalkrike skifrer.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Kalklågurtskog helt dominert av hogstklasse 3 og 4 gran. Skogen er altså relativt ung, men med et klart
kalkskogspreg (dominert av blåveis og med stor mosedekning), samt forekomst og potensial for bla. kravfulle
sopper knyttet til kalk.

Artsmangfold
Blåveis er konstant i feltsjiktet, og i partier opptrer også mattestarr. Lokaliteten ble undersøkt i slutten av
september i 2015, da det var relativt bra sesong for sopp i kalkskoger på Hadeland. Av interessante arter ble
kopperrød slørsopp (NT), skaftjordstjerne, svovelslørsopp, fibret slørsopp og skjellstorpigg registrert. Ellers kan
nevnes brunbeger og skjeggriske. Nøttekråke varslet i området.

Bruk, tilstand og påvirkning
Det er snakk om en ensjiktet kulturskog, hvor kalkskogskvalitetene er avgjørende for naturverdiene, ikke alder
og tilstand for øvrig. Byggingen av ny Rv. 4 langs østsida av Jarenvatnet har beslaglagt de øvre delene av
lokaliteten (anslagsvis 10 %).
Fremmede arter
Ingen registrert.

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Kalkskogen er liten og med ganske få kravfulle arter registrert. Den er tidligere gitt verdien viktig (B).
Kalkgranskog er en sårbar naturtype. Selv om utbyggingen av Rv. 4 nå har tatt de øvre delene av lokaliteten
vurderes den fortsatt som viktig, med bakgrunn i kriteriene i håndboka som sier at alle kalkskoger skal ha minst
verdi B - samtdig som det her potensial for truete kalkkrevende sopp over tid.

Skjøtsel og hensyn
Forsiktig gjennomhogst og små lukkede hogster kan være forenelig med å bevare naturverdiene. Potensialet
for forekomst av rødlistede sopp vil øke med tida dersom skjøtselsrådene følges.



SølvsbergetBN00003197
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Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Bjørn Harald Larsen i Miljøfaglig Utredning 25.9.2015 i forbindelse med
kvalitetssikring av naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland.  Lokaliteten ble
første gang kartlagt av  Bjørn Harald Larsen i august 2002 på oppdrag fra Gran kommune (Gaarder & Larsen
2003). Oppdatert beskrivelse og ny avgrensning erstatter to tidligere naturtypefigurer i området (BN 00003197
kalkskog, verdi B og BN00003198, gammel barskog verdi C). Naturbase-ID BN 00003197 videreføres og navn
endres til Sølvsberget.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger på nord og nordøstsida av toppen av Sølvsberget. Den består av deler av topp-partiet, samt
de bratte nord- og østvendte områdene på Sølvsberget. Mot vest er det svært bratt, og her finnes flere mindre
bergvegger (finnes også rett nord og vest for toppen). Sølvsberget er et gammelt vulkanrør i Oslofeltet, og
berggrunnen i området består av gabbro. Lokaliteten er avgrenset av yngre skog rundt det hele, bortsett fra i
sør, der det er eksponerte intermediære til noe kalkrike berg.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten består av flere elementer, og det er valgt å kartlegge den som kalkgranskog pga. at de største
naturverdiene knytter seg til denne typen. Det er kalkeffekt stort sett begrenset til grunnlendte arealer.
Sammenhengende areal med eldre, rik barskog, der vegetasjonen for det meste består av lågurtskog, men i
nordøst og øst er det også innslag av blåbærskog og lyngskog. Gran er dominerende treslag, men inn mot
bergene på østsida av Sølvsberget kommer det gradvis inn mer og mer furu. På toppen her dominerer gammel
og lågvokst furu. På nordre del av toppområdet er det eldre lågurtgranskog med innslag av svake kilder. Det er
noe innslag av lauvtrær, bla. ei gammel selje med grov sprekkebark og brysthøydeomkrets på over 2 m. I
nordre del kommer det inn noe hassel i busksjiktet.  Særlig nordøst og øst for toppen er det bra innslag av godt
nedbrutte granlæger i bratte partier. De skyggefulle bergveggene her er intermediære til noe kalkrike.

Artsmangfold
I nordre del er det registrert flere kravfulle sopper knyttet til kalkrik skog, slik som blek korallsopp (NT),
jordbærkantarell (VU), fiolgubbe (NT), styltejordstjerne, børstebrunpigg (VU) og gulskivevokssopp. I de bratte
partiene mot nordøst og øst ble skogsalat, blåveis, trollbær, teiebær og skogfiol notert. Varslende nøttekråke
registrert høsten 2015. Høsten 2002 ble gubbeskjegg (NT) registrert øst for toppen.

Bruk, tilstand og påvirkning
For det meste består området av flersjiktet naturskog i hogstklasse 5. Det er mye spor etter plukkhogst, trolig
også gjennomhogster, og det går en gammel skogvei gjennom lokaliteten. I skrenten øst for toppen av
Sølvsberget er det lite hogstspor og flere gamle enkelttrær.
Fremmede arter
Ingen registrert.

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Lokaliteten er middels stor og har jevnt innslag av gamle læger i de bratte områdene mot nordøst og øst, samt
2 VU-arter og 2 NT-arter av sopp i de rikeste partiene. Det er potensial for flere rødlistearter, inkludert truete



arter. Dette gir grunnlag for å gi lokaliteten verdien svært viktig (A) etter DN-håndbok 13, som også var
vurderingen etter forrige kartlegging.

Skjøtsel og hensyn
Det beste for naturverdiene er at lokaliteten får utvikle seg fritt. Forsiktig gjennomhogst og små lukkede
hogster kan være forenelig med å bevare naturverdiene. Potensialet for forekomst av rødlistede sopp vil øke
med tida dersom skjøtselsrådene følges.



Tuv sørøstBN00003192

D04
D0406Utforming

Naturtype

AVerdi

Innledning
Lokalitetsbekrivelsen ble opprinnelig lagt inn av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning den 12.05.2002
(Naturbasenr BN00003192). Den var basert på Helgaker m.fl. (2000), som igjen bygger på feltarbeid av Tor Erik
Brandrud i 2000, gjort i forbindelse med planer om golfbane i området. Den er nå revidert av Geir Gaarder
29.01.2015, basert på retningslinjer fra 2007 for naturtypebeskrivelser, på oppdrag fra Fylkesmannen i
Oppland. Revisjonen er basert på tidligere omtale og ikke nytt feltarbeid. Avgrensningen er litt redusert, som
følge av bruk av digitalt kartgrunnlag med flyfoto og økonomisk kartverk.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten er en liten kalkrygg på gården Tuv, like nord for Søsterkirkene og Granavollen, oppe på høgda vest
for Jarenvannet. Ryggen er øst-vest-orientert og består av ei nokså slak sørside og en brattere nordkant. Den
grenser mot åkermark i sør, nord og vest, litt mer diffust mot andre kantsone- og restmiljøer i øst. Berggrunnen
består av kalkstein.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten har hovedsakelig svært kalkrik, seminaturlig eng, trolig delvis tørreng og delvis litt mer frisk eng.
Trolig er det i første rekke eng med klart hevdpreg og litt gjødselpåvirkning. I tillegg er det noe hasselkratt her,
som tilsier hagemark ut fra hevdshistorikk, men som ut fra artsfunn føres til fastmarkskogsmark, og da helst
lyng-kalklågurtskog. Anslått fordeling er satt til 8:2, men er usikker. Helgaker m.fl. (2000) skriver om
lokaliteten: "Lokaliteten består av rik edellauvskog (hasselkratt) og naturbeitemark og kalkknaus med bratt
nordskråning som stedvis har et steinete ustabilt rasmarkspreg."

Artsmangfold
Helgåker m.fl. (2000): "De grunnlendte svaene på toppen har en artsrik kalkknaus-kalkbakkevegetasjon, bl.a.
med mye bergmynte, fagerknoppurt og bitter bergknapp. I nordskråningen er det et kjerneområde med
krattskog av hassel. Her opptrer en del middels grove hasselkratt, samt enkelte rogn, hegg og et par osper i
utkanten. I overkant, på grunnlendt mosedekt berg står det også enkelte graner." I hasselkrattene ble
krattslørsopp Cortinarius caerulescentium (EN) funnet, en både nasjonalt og internasjonalt sjelden art.

Bruk, tilstand og påvirkning
Helgaker m.fl. (2000): “Det meste av ryggen er mer eller mindre åpent beite som pr. i dag beites av storfé.
Relativt stort beitetrykk og noe tråkk-slitasje i den ustabile brattskråningen. Mye av beitet er frodig og grasrikt
og trolig noe påvirket av kunstgjødesel." Ut fra flybilde vurdert i 2016 virker det som om det er lite eller ikke
noe beite nå for tiden her. Det er fare for at dette opphørte for en del år siden og at området nå er i full
gjengroing." "Krattskogen er preget av lite undervegetasjon, med stedvis naken, noe rødbrun, rik moldjord
med enkelte stier, delvis med ustabil kalkgrus. I utkanten er hasselkrattene omgitt av beitet grasmark. Det er
grunn til å tro at hasselkrattskogen på denne åkerholmen er et meget gammel element i kulturlandskapet, da
denne ustabile rasmarka neppe har vært utnyttet til annen bruk tidligere."
Fremmede arter
Ingen er kjent.

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering



Forekomst av en sterkt truet, internasjonalt sjelden art tilsier automatisk verdien svært viktig - A. Lokaliteten
burde vært reinventert for bedre å fastslå dagens tilstand og fordeling av naturverdier innenfor området.

Skjøtsel og hensyn
Lokaliteten vil være mest sårbar overfor inngrep eller treslagsskifte som kan ødeleggehasselskogen. For stor
slitasje ved overbeiting kan også være en trussel, likeledesgjengroing ved opphørt beite.



HorgenmoenBN00003196

F16
F1605Utforming

Naturtype

BVerdi

Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Bjørn Harald Larsen i Miljøfaglig Utredning 2.10.2015 i forbindelse med
kvalitetssikring av naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland. Lokaliteten ble
første gang kartlagt av Geir Gaarder, Vegard Mæland og Bjørn Harald Larsen i juni 2002 i tilknytning til
konsekvensutredning for ny Rv. 4 gjennom Gran kommune (Mæland 2004). Oppdatert beskrivelse og ny
avgrensning erstatter tidligere naturtypefigur i området. Naturbase-ID videreføres, men navn endres fra
Skjervumsbråtån til Horgenmoen.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger øst for Rv. 4 ved Skjervumsbråtån, i lia øst for Jarenvatnet. Dette er en stor skoglokalitet i et
småkupert terreng, der det meste av arealet er vestvendt. Varierende løsmassedekke, men i nordre del av det
grunnlendte knauser. Berggrunnen i området består av en rik gabbroid djupbergart (camponitt).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lågurtgranskog, som i grunnlendte partier kan karakteriseres som kalkskog (blåveisdominert, lokalt også
mattestarr, tett mosedekke). Enkelte fuktige og kalkrike sig forekommer i forsenkninger. Skogalder varierer,
men mesteparten av lokaliteten har flersjiktet hogstklasse 5 (noe hk 4 i søndre del). Det er sparsomt med død
ved, og godt nedbrutte læger ble ikke registrert.

Artsmangfold
Enghaukeskjegg (NT) ble funnet i kanten mot gamle Rv. 4 i 2002. En god sopplokalitet, med funn av både
skaftjordstjerne og styltejordstjerne  i 2002. Geir Gaarder registrerte gullrandslørsopp her høsten 2003, mens
Tor Erik Brandrud fant dyster korallsopp (VU) i nordøstre del i  2004. Høsten 2015 (midddels god soppsesong)
ble svartspettet musserong, kopperrød slørsopp (NT), gyllenbrun slørsopp, skjellstorpigg, gulbrun vokssopp og
gulskivevokssopp funnet i området.

Bruk, tilstand og påvirkning
Skogen blir intensivt drevet, men særlig i nord er det partier med flersjiktet skog med naturskogspreg. Den
nordre delen av lokaliteten (ca. 10 %) gikk tapt med byggingen av ny Rv. 4.
Fremmede arter
Ingen registrert.

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
En relativt stor lokalitet med eldre lågurtskog til å være nede i bygda på Hadeland. Det meste av skogen har
god tilstand, og det er registrert en VU-art og 3 NT-arter. Dette gir klart grunnlag for å gi lokaliteten verdien
viktig (B) etter DN-håndbok 13.

Skjøtsel og hensyn
Det beste for naturverdiene er at lokaliteten får utvikle seg fritt. Forsiktig gjennomhogst og små lukkede
hogster kan være forenelig med å bevare naturverdiene. Potensialet for forekomst av rødlistede sopp vil øke
med tida dersom skjøtselsrådene følges.



BlakstadBN00003199

F18
F1801Utforming

Naturtype

BVerdi

Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Bjørn Harald Larsen i Miljøfaglig Utredning 25.9.2015 i forbindelse med
kvalitetssikring av naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland. Lokaliteten ble
første gang kartlagt av Bjørn Harald Larsen i august 2002 på oppdrag fra Gran kommune.  Oppdatert
beskrivelse og ny avgrensning erstatter tidligere naturtypefigur i området. Navn og Naturbase-ID videreføres.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger på vestsida av Sølvsberget, i ei bratt, til dels svært bratt vestvendt li ned mot gården
Blakstad. Det er lite løsmasser her, og en god del berg i dagen i tilknytning til små bergvegger og knauser.
Sølvsberget er et gammelt vulkanrør i Oslofeltet, og berggrunnen i området består av gabbro. Lokaliteten er
avgrenset av gammel beiteskog mot vest og ellers av yngre skog og hogstflater.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Gammel barskog dominert av gran (hovedsakelig hogstklasse 5, noe hogstklasse 4 i nordvest), men med et
betydelig innslag av furu - særlig i søndre del. For øvrig noe osp, bjørk, hegg og selje spredt, deriblant et par
gamle og grove seljer. Hassel inngår i busksjiktet i tilknytning til rasmarkspartier i søndre del og helt i nord.
Rasmarka bestod av fint skredmateriale øverst og gradvis grovere materiale nedover. Vegetasjonen består av
lågurtskog, der blåveis dominerer i feltsjiktet. Det er et vesentlig innslag av liggende død ved, men en del av
dette er ferske vindfall helt i sør (mot hogstflate). Men også gamle og noe nedbrutte læger ble registrert i
rasmarka i søndre del.

Artsmangfold
Foruten blåveis ble fingerstarr, svartburkne, skjørlok, sisselrot, skogsalat, smørbukk, vårerteknapp, trollbær og
stankstorkenebb notert av karplanter. Av sopp ble fibret slørsopp, reddikhette og gulbrun vokssopp funnet, og
i 2002 ble rosenkjuke (NT) funnet på granlåg i rasmarka i søndre del.

Bruk, tilstand og påvirkning
Eldre naturskog med rasmarkspartier hvor det trolig bare har blitt utført plukkhogst og dimensjonshogst
tidligere.I nedre deler er det tydelig at skogen tidligere har blitt beitet, og dette gjelder nok hele skogområdet.
Fremmede arter
Ingen registrert.

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Lokaliteten kunne også blitt kartlagt som rik barskog, utforming lågurtgranskog, men de viktigste verdiene er
knyttet til partiene med gammel barblandingsskog dominert av gran. Rasmarkspartiene har naturskogspreg,
noe som er sjelden i lavlandet på Hadeland. Lokaliteten har potensial for kalkkrevende og rødlistede sopp, og
det sammen med størrelse og tilstand tilsier at lokaliteten skal ha verdien viktig (B) etter DN-håndbok 13.

Skjøtsel og hensyn
Det beste for naturverdiene er at lokaliteten får utvikle seg fritt. Særlig områdene omkring rasmarka i søndre
del har potensial for å utvikle svært verdifull lavlandsbarskog.  Forsiktig gjennomhogst og små lukkede hogster
kan være forenelig med å bevare naturverdiene. Potensialet for forekomst av rødlistede sopp vil øke med tida



dersom skjøtselsrådene følges.



Jøvika østBN00003219

F16
F1605Utforming

Naturtype

BVerdi

Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Bjørn Harald Larsen i Miljøfaglig Utredning 2.10.2015 i forbindelse med
kvalitetssikring av naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland. Den ble første gang
kartlagt av Geir Gaarder og Bjørn Harald Larsen i september 2001 på oppdrag fra Gran kommune. Oppdatert
beskrivelse og ny avgrensning erstatter tidligere naturtypefigur i området. Naturbase-ID og navn videreføres.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger på en markert kalkrygg som går bratt fra Tønnerudtangen og opp mot Hvinden. Den
skogkledte lia har variert eksposisjon, med mest vestvendte arealer, samt en del som vender mot sør/sørvest
og nordvest. Morenedekket er gjennomgående tynt, men har noe større mektighet ned mot forsenkningene
mellom kalkryggene. Det går bånd av knollet kalkstein og kalkstein (dels med striper av kalkrik skifer) fra både
Kalvsjøformasjonen, Solvangformasjonen og Gagnumformasjonen gjennom lokaliteten.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Kalkbarskog med moserik kalkgranskog som viktigste utforming, både verdimessig og i areal. Karstformer
(kalkbenker) finnes på toppen av kalkryggen. I nedre del er det mindre partier med urterik kalkfuruskog og noe
alm (VU) og ask (VU) i gjengroende kulturmark mot vegkanten. Skogalder varierer mye, men hovedsakelig er
det snakk om hogstklasse 5. I nedre del et 40-50 år gammel plantefelt med gran som er innlemmet i
lokaliteten, da det var en del kalkkrevende sopp her.Vegetasjonen består av kalklågurtskog, helt ned mot
vegen også kalktørreng i gjengroingsfase.

Artsmangfold
Ned mot fylkesvegen er det ei rik kantsone med overgang mellom gjengroende kalktørreng og tørr og urterik
kalkfuruskog. Her vokser bla. rødflangre, åkermåne, hjertegras, marianøkleblom, bergmynte, nakkebær,
prikkperikum og bakkefiol. Under registreringene i 2001 ble det påvist en rekke rødlistede og kravfulle sopp
knyttet til kalkgranskog, slik som vrangstorpigg (VU), blodflekkkorallsopp (NT), gullrandslørsopp, kopperrød
slørsopp (NT) og fiolgubbe (NT). Tor Erik Brandriud og Egil Bendiksen gjorde funn av fiolkorallsopp (EN),
flammebrunpigg (VU), jordbærkantarell (VU), blek korallsopp (NT), tvillingslørsopp (NT), oransjemusserong
(NT) og barstrøslørsopp (NT) i 2003-2004. I 2015 ble det funnet mye jordstjerner, særlig i nedre deler og også
opp mot toppen av kalkryggen. Både brun jordstjerne, skaftjordstjerne og styltejordstjerne var vanlige.

Bruk, tilstand og påvirkning
I tillegg til gran- og furuskog i hogstklasse 5 er det innlemmet mindre arealer med granplantefelt i nedre del og
noe hogstklasse 4 i sørøst, pga. at disse arealene også har kalkskog med god forekomst av kravfulle sopp. Også
den tidligere beitede smale sona med kalktørreng (nå kledt med ung blandingsskog) er inkludert, da den går
gradvis over i urterik kalkfuruskog. Skogen blir intensivt drevet, og med mindre det blir tatt spesielle hensyn,
står nok store deler av lokaliteten i fare for å bli flatehogd de nærmeste årene.
Fremmede arter
Ingen registrert.

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
En stor og variert kalkskogslokalitet med funn av mange til dels høyt rødlistede sopp, i alt er 1 EN-art, 3



VU-arter og 8 NT-arter påvist. Kalkgranskog er en sårbar naturtype. I henhold til kriteriene i DN-hånbok 13
oppfyller den kriteriene til en svært viktig (A) lokalitet.

Skjøtsel og hensyn
Det beste for naturverdiene er at lokaliteten får utvikle seg fritt. Forsiktig gjennomhogst og små lukkede
hogster kan være forenelig med å bevare naturverdiene. Potensialet for forekomst av rødlistede sopp vil øke
med tida dersom skjøtselsrådene følges.



Nordre HvindenBN00003220

F16
F1605Utforming

Naturtype

BVerdi

Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Bjørn Harald Larsen i Miljøfaglig Utredning 25.9.2015 i forbindelse med
kvalitetssikring av naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland.  Lokaliteten ble
første gang kartlagt av  Bjørn Harald Larsen i august 2002 på oppdrag fra Gran kommune. Oppdatert
beskrivelse og ny avgrensning erstatter tidligere naturtypefigur i området. Naturbase-ID videreføres, men navn
endres fra Hvindenenga til Nordre Hvinden.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger i østre del av eiendommen Nordre Hvinden, sørvest for bruket Hvindenenga. Det består av
eldre barblandingsskog på en markert kalkrygg. Lokaliteten er avgrenset av fersk hogstflate mot nord, en
skogvei mot øst og yngre skog mot sør og vest. Berggrunnen i området består av knollet kalkstein og kalkstein i
Solvangformasjonen, i vest også blanding av kalkstein og leirskifer. Lokaliteten ligger på en kalkrygg og på
østsida av denne, og det er grunt morene dekke både på platået og i skråningen.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Kalklågurtskog med konstant innslag av blåveis i feltsjiktet. Innslag av kalkbenker (karstformer) på
toppområdet. Gran dominerer arealet sett under ett, men i skorter mot vest kommer det inn mye furu, dels
også i skråningen mot vest. Helt i nord er det plantet granskog med innslag av eldre furutrær. Hassel ble notert,
men var ikke vanlig. I tillegg ble det registrert et par små eiketrær på toppen.

Artsmangfold
I 2002 ble det funnet bla. styltejordstjerne og skjellstorpigg, mens det med relativt gode soppforhold i
september 2015 ble gjort funn av svartspettet musserong, kopperrød slørsopp (NT), skarp rustbrunpigg, fibret
slørsopp, ametystslørsopp og skaftjordstjerne. Av karplanter ble kantkonvall, trollbær og teiebær notert.

Bruk, tilstand og påvirkning
Skogalder varierer noe, i nord er det hogstklasse 5, mens det i søndre del er hogstklasse 4. Helt i sør er det
50-60 år gammel plantet granskog med overstandere av gammel furu.
Fremmede arter
Ingen registrert.

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Lokaliteten er liten, men har eldre barblandingsskog på karstformer, noe som er en vesentlig kvalitet i seg selv.
Kalkgranskog er en sårbar naturtype. Det er registrert 2 NT-arter i området. All kalkskog skal vurderes som
minst viktig etter DN-håndbok 13, og den oppfyller da kriteriene for verdi B.

Skjøtsel og hensyn
Det beste for naturverdiene er at lokaliteten får utvikle seg fritt. Forsiktig gjennomhogst og små lukkede
hogster kan være forenelig med å bevare naturverdiene. Potensialet for forekomst av rødlistede sopp vil øke
med tida dersom skjøtselsrådene følges.



TønnerudtangenBN00003225

F16
Utforming
Naturtype

BVerdi

Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Bjørn Harald Larsen i Miljøfaglig Utredning 2.10.2015 i forbindelse med
kvalitetssikring av naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland. Den ble første gang
kartlagt av Geir Gaarder i mai 2002 på oppdrag fra Gran kommune. Oppdatert beskrivelse og ny avgrensning
erstatter tidligere naturtypefigur i området. Naturbase-ID og navn videreføres.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger på en markert kalkrygg mellom Fv. 240 og Tønnerudtangen. Dette er et område med spredt
hyttebebyggelse og små skogteiger i mellom. Morenedekket er gjennomgående tynt. Det går bånd av knollet
kalkstein og kalkstein fra Gagnumformasjonen og kalkholdig skifer fra Lunnerformasjonen (i nordre del). Den
ytre, sørlige delen av tangen er vernet som naturminne pga. fossilforekomster.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Området er variert og kalkrikt, til dels med åpen eller halvåpen kalkmark (hvorav det viktigste er skilt ut som
egen lokalitet), med fragmenter av kalkfuruskog, kalkgranskog og kalkhasselskog - i nord også lågurtgranskog
og noe blåbærskog. Lokaliteten kartlegges som kalkbarskog uten noen dominerende utforming. Skogen er i
hogstklasse 4 og 5, med noe yngre skog i øvre del med bla. en del hassel.

Artsmangfold
Den mest kravfulle floraen finnnes i området utenom innenfor lokaliteten med åpen kalkmark ytterst på
tangen (i den sørvendte delen). Utenom denne spearate lokaliteten ble det i 2015 funnet bla. vanlijerot,
lakrismjelt, teiebær, blåveis, tysbast, krossved, liljekonvall, trollbær og marinøkleblom i skogpartiene. Oppslag
av ask (VU) var vanlig i øvre del. Det ble registrert lite sopp her, bare vanlige arter som fibret slørsopp,
skjeggriske, skjellstorpigg og grå jordmusserong ble notert.

Bruk, tilstand og påvirkning
Området er intensivt utnyttet både til skogbruk og hyttebebyggelse. Deler av lokaliteten ligger inne på
hyttetomter, hvor det er både kalkfuruskog og kalkskog med blanding av bar og lauv. Her blir det tatt ut en del
trær til ved, mest lauvtrær trolig.
Fremmede arter
Ingen registrert.

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
En liten lokalitet med flere fragmenterte kalkskogsutforminger. Det er påvist lite spesielle arter, men
potensialet for rødlistede sopp er til stede (høsten 2015 var en middelmådig soppsesong). All kalkskog skal
vurderes som minst viktig etter DN-håndbok 13, og den oppfyller da kriteriene for verdi B.

Skjøtsel og hensyn
Fri utvikling eller bare plukkhogst av boreale lauvtrær er den beste forvaltningen av området med tanke på
biologisk mangfold. Forsiktig gjennomhøogst er trolig forenelig med å bevare naturverdiene i den nordre
delen.



Skirstad sørBN00003234

F16
F1601Utforming

Naturtype

BVerdi

Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Bjørn Harald Larsen i Miljøfaglig Utredning 9.10.2015 i forbindelse med
kvalitetssikring av naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland. Den ble første gang
kartlagt av Geir Gaarder og Bjørn Harald Larsen i september 2001 på oppdrag fra Gran kommune. Oppdatert
beskrivelse og ny avgrensning erstatter tidligere naturtypefigur i området. Naturbase-ID videreføres, men navn
endres fra Glorud til Skirstad sør.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger sør på eiendommen Skirstad, på nordsida av Fv. 36 ved Glorud. Den avgrenses av Fv. 36 i sør
og av yngre, plantet barskog og hogstflater i vest, nord og øst. Berggrunnen i området består av leirskifer,
kalkstein og knollet kalk fra Elnes- og Furubergformasjonen. Løsmassedekket er gjennomgående tynt på
lokaliteten, og i brattkanten mpt fylkesvegen er det store arealer med eksponert leirskifergrus.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Tørr kalkfuruskog i hogstklasse 5, med stedvis ganske markert innslag av gran. Ned mot vegen eldre furuskog
med smågran under. Graminiderik lågurtskog ned mot vegen, for øvrig lågurtskog og svak lågurtskog (innslag
også av blåbærskog).

Artsmangfold
Karplantefloraen er ordinær, med arter som blåveis, mattestarr, fingerstarr og teiebær. I leirskiferskjæringen
mot fylkesvegen også pastinakk, rundbelg og tiriltunge. Både i 2001 og 2015 ble det funnet noe kalkkrevende
sopp på lokaliteten, bla. kopperrød slørsopp (NT) og skaftjordstjerne.

Bruk, tilstand og påvirkning
Den nordre delen av kalkskogen har blitt flatehogd, mens deler i sør har blitt gjennomhogd  etter
registreringen i 2001 (en av de siste årene). Gjenværende del er hogstklasse 5 og kan stå i fare for å bli hogd
ganske raskt.
Fremmede arter
Ingen registrert.

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Kalkskogsarealet har blitt redusert siden siste registrering, men de gjennomhogde delene vil i løpet av 20-30 år
kunne få igjen viktige kvaliteter. I henhold til DN-håndbok 13 skal all kalkskog ha verdi viktig, og det vurderes
som riktig også for denne lokaliteten ut fra potensial for kalkkrevende og rødlistede sopp.

Skjøtsel og hensyn
Det er særlig de bratte partiene ned mot fylkesvegen som er verdifulle, og her er det beste for naturverdiene
at skogen får utvikle seg fritt. De det resterende arealet vil forsiktig gjennomhogst eller små lukkede hogster
være forenelig med å opprettholde verdiene.



EidsandBN00003082

F21
F2101Utforming

Naturtype

BVerdi

Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Bjørn Harald Larsen i Miljøfaglig Utredning 9.10.2015 i forbindelse med
kvalitetssikring av naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland. Den ble første gang
kartlagt av Geir Gaarder i juni 2001 på oppdrag fra Gran kommune. Oppdatert beskrivelse og ny avgrensning
erstatter tidligere naturtypefigur i området. Naturbase-ID videreføres, men navn endres fra Eid til Eidsand.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger langs sørsida av vegen ut til Eid, og med Fv. 34 som avgrensning mot øst. Mot vest og
nordvest danner rikstarr-sumper i denne grunne vika i Randsfjorden avgrensningen. Berggrunnen i området
består av biotittgneis og glimmerskifer. Lokaliteten ligger på ei lita strandflate mot Randsfjorden med
finkornete, djupe bresjø- og innsjøavsetninger.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Rik lauvsumpskog som jevnlig blir satt under vann ved flom i Randsfjorden. Lokaliteten har elementer både av
flommarkskog, strandskog og mer typisk sumpskog formet av høy grunnvannstand. Det er valgt å kartlegge den
som rik sumpskog; utforming rik lauvsumpskog. Dette er begrunnet med at de største verdiene er knyttet til en
svartorsumpskogsrest. Langs kanten mot rikstarr-sumpa er det enkelttrær av mandelpil (NT) i en rik viersump
dominert av istervier, gråselje og svartvier. Innenfor denne dominerer frodig gråorheggeskog
(svartorsumpskogen utgjør ca. 20 % av arealet).

Artsmangfold
Floraen er relativt ordinær og typisk for gråorheggeskoger i regionen. Ingen sjeldne eller rødlistede arter er
registrert, men langstarr var vanlig (regionalt uvanlig sumpskogsart). For øvrig ble trollhegg, vendelrot, gul
frøstjerne, skogsivaks, sumpmaure, sverdlilje, mjødurt og sennegras notert. Ut mot rikstarr-sumpa stod også
frdløs, vassrørkvein, elvesnelle, myrhatt og kvass-starr (dominernede art her).

Bruk, tilstand og påvirkning
Hele våtmarksmiljøet langs Randsfjorden her er preget av inngrep knyttet til Fv. 34 og vegen ut til Eid.
Lokaliteten utgjør en restbiotop, som slik sett både kan betraktes som sterkt redusert i verdi - samtidig som
den har viktige gjenværende kvaliteter (særlig svartorsumpskogen). Skogen er ikke spesielt gammel, men det
er allikvel noe død ved, både stående (gadd) og liggende (mest gråor).
Fremmede arter
Ingen registrert.

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Lokaliteten er liten, men har spesielle kvaliteter som en av svært få svartorsumpskoger i Oppland, samtidig
som det er en smal brem med flommarkskratt mot Randsfjorden der mandelpil inngår. Lokaliteten vurderes av
den grunn å være viktig (B).

Skjøtsel og hensyn
For å bevare og utvikle naturverdiene i området er det best om skogen får utvikle seg fritt. Verdien av
lokaliteten vil øke over tid dersom det ikke tas ut mye virke til ved eller liknende.





GammehaugenBN00003235

F16
F1602Utforming

Naturtype

AVerdi

Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Bjørn Harald Larsen i Miljøfaglig Utredning 2.10.2015 i forbindelse med
kvalitetssikring av naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland. Den ble første gang
kartlagt av Geir Gaarder i juni 2001 og oktober 2003 på oppdrag fra Gran kommune. Oppdatert beskrivelse og
ny avgrensning erstatter tidligere naturtypefigur i området. Naturbase-ID videreføres, men navn endres
Ulverud Øgarn til Gammehaugen.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger på sør og vestsida av Gammehaugen, en markert kalksteinsås mellom Gamme og Lyngstad.
Skogslia er bratt, og til dels svært bratt i partier, med størst areal som er sørvendt, samt mindre arealer med
vest- og nordvestvendt li. Morenelaget er tynt, og i sørøst er det mest snakk om en tynt lag med fint
forvitringsmateriale i skredmark. Berggrunnen består av knollet kalkstein og lag med kalkstein og skifer i
Gagnumformasjonen; kalkholdig skifer i Lunnerformasjonen kommer såvidt inn i nordvest.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Kalklågurtskog med barblanding, hovedsakelig dominert av furu i øst og gran i vest og nordvest. Den er kartlagt
med kalkgranskog som viktigste utforming, da de største verdiene er knyttet til denne utforming. Det er også
store verdier knyttet til ekstremtørr kalkfuruskog i østre del. I tillegg er det innslag av urterik kalkfuruskog og
kalkhasselskog. Det er hogstklasse 5 på det meste av arealet, men helt i sørøst er det innlemmet et areal med
yngre skog som har viktige naturkvaliteter pga. gamle, mangestammede hasselkratt og overstandere av gamle
seljer og yngre gran og hengebjørk. Ei av seljene hadde styvingsskudd, var hul og med en del vedmold. Spredte
læger av furu og gran forekommer. I tilknytning til rasmark i østre deler er det åpen til halvåpen kalkmark, med
noe hassel og leddved i busksjiktet.

Artsmangfold
Flere kravfulle lågurtarter ble registrert på lokaliteten, bla. breiflangre (eneste kjente funnsted på Hadeland),
vårerteknapp, kalkgrønaks, bergmynte, kantkonvall, kranskonvall, mattestarr, nakkebær, bakkefiol, krattfiol,
enghaukeskjegg (NT) og lakrismjelt. Breiflangre var vanlig i den østre delen, i halvåpen tørr kalkfuruskog. Her
ble også enghaukeskjegg funnet spredt. I vestre og nordre del er det registrert en rekke rødlistede sopper, for
det meste knyttet til kalkgranskog. Geir Gaarder registrerte gullslørsopp (NT) og kopperrød slørsopp (NT) her i
oktober 2003, mens Tor Erik Brandrud fant voksen melparasollsopp (EN), sotbeltslørsopp (VU) barstrøslørsopp
(NT) og pluggtraktsopp (NT) her på samme tidspunkt og fiolgubbe (NT) i august 2004. I oktober 2015 ble
svartspettet musserong registrert. Også i denne delen av lokaliteten er det en del hassel i busksjktet.
Dragehode (VU) er funnet i kantsona mellom hasselskogen og dyrket mark i sørøst (egen lokalitet).

Bruk, tilstand og påvirkning
Furuskogen i øst er gammel og har naturskogspreg, mens granskogen lenger vest bærer preg av å være mer
intensivt utnyttet. En god del av den tidligere kartlagte lokaliteten har nylig blitt hogd (ca. 50 %).
Fremmede arter
Ingen registrert.

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering



En variert kalkskogslokalitet, med flere sjeldne utforminger representert (ekstremtørr kalkfuruskog og
kalkhasselskog), samt partier med åpen kalkmark og rasmark med kalkrikt finmateriale. Den har flere spesielle
forekomster, bla. ei gammel og hul, tidligere styvet selje, samt rødlistearter og kalkkrevende arter knyttet til
tørrenger. I tillegg er det regisert 1 EN-art, 1 VU-art og 7 NT-arter på lokaliteten (ei karplante, resten
kalkskogsopp). Dette gir klart grunnlag for å gi lokaliteten verdien svært viktig (A) etter kriteriene i DN-håndbok
13.

Skjøtsel og hensyn
Det beste for naturverdiene er at lokaliteten får utvikle seg fritt. Forsiktig gjennomhogst på robuste arealer kan
være forenlig med å opprettholde naturverdiene i vest og nordvest.



KvernbakkenBN00003254

F21
F2101Utforming

Naturtype

BVerdi

Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Bjørn Harald Larsen i Miljøfaglig Utredning 9.10.2015 i forbindelse med
kvalitetssikring av naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland. Den ble første gang
kartlagt av Anne Lise Koller og Bjørn Harald Larsen i juni 2002 i tilknytning til konsekvensutredning for ny Rv. 4
gjennom Gran kommune (Mæland 2004). Oppdatert beskrivelse og ny avgrensning erstatter tidligere
naturtypefigur i området. Naturbase-ID videreføres, men navn endres fra Hvalskvern til Kvernbakken.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger langs Vigga mellom Gran sentrum og Dynna, på begge sider av elva ved bruket Kvernbakken.
På vestsida er det ei lita flomslette som strekker seg sørover i en kile mellom dyrket mark, mens det på østsida
bare er en smal brem langs Vigga med gråorskog. Berggrunnen i området består av leirskifer, kalkstein og
knollet kalk fra Kirkerudgruppen (Elnesformasjonen og Furubergformasjonen). Den kommer fram i dagen på en
knaus ned mot flommarkskogen på vestisda, men har ellers liten betydning for floraen i ormådet.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Eldre gråorheggeskog på elveslette, kartlagt som flommarkskog og utforming flompåvirket oreskog. Noen
gamle graner står i kanten mot fastmarka i vest, ellers mer eller mindre rein gråorskog med spredt innslag av
hegg. Det er en god del død ved av gråor, både stående og liggende.

Artsmangfold
I de flompåvirkete partiene, som dekker det aller meste av lokaliteten) er det høgstaude- og
storbregnevegetasjon dominert av mjødurt, storklokke, skogburkne, skogsvinerot, enghumleblom og skogsalat.
For øvrig noe villrips i busksjiktet, sammen med ung hegg og selje.

Bruk, tilstand og påvirkning
Gråorskogen er realtivt gammel og ensaldret, sannsynligvis omkring 50-60 år. Det er lite som tyder på at det
blir tatt ut virke til ved i særlig grad. Bygging av ny driftsveg i tilknytning til Rv. 4-utbyggingen har tatt en liten
del av lokaliteten i nordøst.
Fremmede arter
Rødhyll ble registrert.

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
En noe spesiell lokalitet, da det trolig dreier seg om gammel innsjøbunn eller gammel flommarkslette som er
tilplantet med gran. Lokaliteten har klare kvaliteter som rik gransumpskog, og det må forventes at kvalitetene
blir større framover. Etter kriteriene i håndboka er det ikke grunnlag for å sette høyere verdi enn lokalt viktig
(C).

Skjøtsel og hensyn
For å bevare og utvikle naturverdiene i området er det best om skogen får utvikle seg fritt.



GrimsrudBN00003268

F16
F1605Utforming

Naturtype

BVerdi

Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Bjørn Harald Larsen i Miljøfaglig Utredning 9.10.2015 i forbindelse med
kvalitetssikring av naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland. Den ble første gang
kartlagt av Geir Gaarder i juni 2001 på oppdrag fra Gran kommune. Oppdatert beskrivelse og ny avgrensning
erstatter tidligere naturtypefigur i området (betydelig utvidet). Naturbase-ID og nevn videreføres.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger mellom Fv. 14 (Vienlinna) og gården Grimsrud i søndre del av Gran kommune. Den er
avgrenset av dyrket mark i sør, vest og nordvest, mens gardsvegen til Grimsrud er naturlig avgrensning i øst.
Det går smale bånd med både knollet kalk og kalkstein fra Gagnumformasjonen, kalkstein og kalkholdig skifer
fra Kalvsjøformasjonen og kalkstein, sandstein og skifer fra Lunnerformasjonen gjennom lokaliteten.
Løsmassedekke består av et tynt morenedekke.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Kalkgranskog og blandingsskog (gjengroingsskog) på grunnlendt kalkmark med veksling mellom kalklågurtskog
og kalklågurt-lyngskog. Det er spredt innslag av osp og hengesbjørk i kalkgranskogen, samt noe krossved i
busksjiktet. Det er små kalkbenker (karstformer) på lokaliteten. Helt i vest er det et lite areal med gjengroende
hagemark på grunnlendt kalkmark, dominert av gran og hengebjørk i tresjiktet, med sparsomt innslag av rogn. I
denne delen er det også en liten kalkknaus med kalktørreng i et lite åpent parti. Det er valgt å kartlegge dette
som en mosaikklokalitet pga. at det danner et helhetlig kalkmarksmiljø (70 % kalkgranskog, 20 % rik hagemark
med boreale lauvtrær og 10 % naturbeitemark med rik beitetørreng).

Artsmangfold
Kalkknausen ble undersøkt i forbindelse med et mosekurs holdt av UiO i juni 2001, og det ble her registrert bla.
passblygmose. Bare denne knausen var omfattet av tidligere avgrenset lokalitet. Kalkgranskogen har potensial
for kalkkrevende sopp, men bare vanlige arter ble funnet i oktober 2015. Av karplanter ble blåveis, fagerklokke,
liljekonvall, teiebær og flekkgriøre notert. Den mest interessante flora ble registrert i hagemark- og
tørrengområdet i vest. Her ble dragehode (VU) funnet sparsomt (ett individ med 9 sterile skudd i halvskygge
under hengebjørk), samt at det ble påvist to delpopulasjoner med enghaukeskjegg (NT). Forøvrig kan nevnes
bakkefiol, svarterteknapp, gulmaure, fagerknoppurt, hjertegras, marianøkleblom og hvitmaure.

Bruk, tilstand og påvirkning
Skogen er registrert som hogstklasse 4, men er nok nå nær hogstklasse 5. Det ble ikke registrert eldre læger
her. Trolig har det blitt utført småhogster eller bare plukkhogst/dimensjonshogst her tidligere. En tidligere
beiteskog, som bare i kanten mot vest nå har klare spor etter tidligere kulturpåvirkning.
Fremmede arter
Ingen registrert.

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
En noe spesiell lokalitet, da det trolig dreier seg om gammel innsjøbunn eller gammel flommarkslette som er
tilplantet med gran. Lokaliteten har klare kvaliteter som rik gransumpskog, og det må forventes at kvalitetene
blir større framover. Etter kriteriene i håndboka er det ikke grunnlag for å sette høyere verdi enn lokalt viktig



(C).

Skjøtsel og hensyn
I den vestre delen er det best for naturverdiene om det blir ryddet busker og kratt, samt tynnet noe av større
trær. Ekstensivt beite, og da bare høstbeite, vil være positivt for naturverdiene. I selve kalkgranskogen vil
forsiktig gjennomhogst eller små lukkede hogster være forelig med å opprettholde naturkvalitetene.



Nordtangen nordøstBN00003283

F06
F0605Utforming

Naturtype

CVerdi

Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Bjørn Harald Larsen i Miljøfaglig Utredning 9.10.2015 i forbindelse med
kvalitetssikring av naturtypelokaliteter i Oppland på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland.  Den ble første gang
kartlagt av Geir Gaarder, Vegard Mæland og Bjørn Harald Larsen i juni 2002 i tilknytning til
konsekvensutredning for ny Rv. 4 gjennom Gran kommune (Mæland 2004). Oppdatert beskrivelse og ny
avgrensning erstatter tidligere naturtypefigur i området. Naturbase-ID og navn videreføres.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger mellom ny Rv. 4 og Gjøvikbanen/Jarenvatnet rett nord for Nordtangen leirsted. Den består av
ei flomslette langs en bekk med djupe finkornede sedimenter som er skarpt avgrenset mot svak lågurtskog og
lågurtskog i bratte skråninger både mot nord og sør. I vest avgrenses lokaliteten av jernbanelinja. Berggrunnen
i området består av en rik gabbroid djupbergart (camponitt).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Rik gransumpskog i markert forsenkning i terrenget, med svakt utviklet gråorheggeskog i ei smal stripe langs
bekken som renner gjennom lokaliteten. Elvesletta kan være gammel innsjøbunn, eventuelt gammel
flommarkslette, etter senkningen av Jarenvatnet i 1955. Granskogen er plantet og ble anslått til 60-70 år
gammel. Skogen har også innslag av selje og hengebjørk. Bekken er klar og kalkrik, og det virker som den
relativt nylig har gravd seg ned i fine sedimenter (silt og sand), noe som forsterker inntrykket av at dette er
gammel innsjøbunn. Mot jernbanelinja blir det stående vann i perioder.

Artsmangfold
Det har utviklet seg storbregne- og høgstaudemark på lokaliteten, med karakterarter for disse typene. Under
registreringen i juni 2002 ble det notert storrapp, moskusurt og trollurt på lokaliteten, og det ble ikke gjort
vesentlig supplement til floraen i 2015.

Bruk, tilstand og påvirkning
Det er snakk om plantet granskog i hogstklasse 4, trolig plantet på gammel innsjøbunn rett etter senkningen av
Jarenvatnet i 1955. Ny Rv. 4 går helt inntil grensa for den opprinnelige lokaliteten i øst.
Fremmede arter
Ingen registrert.

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Lokaliteten er liten, men det er svært få gråorheggeskoger av denne størrelsen og alderen igjen langs Vigga på
Hadeland. Dette samme med god tilstand (bra forekomst av død ved) gjør at lokaliteten får verdien viktig (B).

Skjøtsel og hensyn
For å bevare og utvikle naturverdiene i området er det best om skogen får utvikle seg fritt. Uttak av ved vil også
være negativt, men et begrenset uttak i kantene kan være forenlig med å bevare verdiene.



Bervenbekken nedenfor MidtrennaBN00003092

F01
F0106Utforming

Naturtype

AVerdi

Innledning
Lokalitetsbekrivelsen ble opprinnelig lagt inn av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning den 10.08.2001, basert på
eget feltarbeid 25.07.2001, i forbindelse med naturtypekartlegging for Gran kommune (Naturbasenr
BN00003092). I tillegg har Finn Wischmann besøkt lokaliteten 17.07.1990 (jfr. herbariebelegg ved botanisk
museum i Oslo registrerte han da langs Bervenbekken). Den er nå revidert av Geir Gaarder 28.01.2015, basert
på retningslinjer fra 2007 for naturtypebeskrivelser, på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland. Revisjonen er
basert på tidligere omtale og ikke nytt feltarbeid. Avgrensningen er litt redusert, som følge av bruk av digitalt
kartgrunnlag med flyfoto og økonomisk kartverk.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten ligger langs Bervenbekken, i den ganske bratte, østvende fjordlia ned mot Randsfjorden, med Eid
og Gullerudvika på østsiden av fjorden. Den omfatter et parti der bekken danner ei svakt formet kløft, samtidig
som vegetasjonen er relativt frodig der. Den grenser mot tørrere bardominert skog på begge kanter, en
gammel traktorveg i nedkant og dels yngre hogstfelt i overkant.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten er en blandingsskog der lauvtrær stedvis er dominerende. Blant finnes et mindre parti med
almeskog. Ut fra artsfunn snakker vi sannsynligvis i stor grad om en høgstaudeskog.

Artsmangfold
Det forekommer en del gran, og denne dominerer i nedre del .Hassel og alm (VU) finnes spredt i nedre deler og
et par asketrær (VU) forekommer også. Vegetasjonen er frodig med innslag av flere kravfulle og regionalt
sjeldne karplanter, som huldregras (NT) og myskemaure. Av spesiell interesse er funn av den rødlistede og
internasjonalt sjeldne sveipfellmosen (NT) på 4 almetrær, og arten trives tydeligvis godt her. I tillegg
forekommer enkelte råtevedmoser sparsomt, som grønnsko (NT) og pusledraugmose.

Bruk, tilstand og påvirkning
Skogen kan karakteriseres som middelaldrende med lite dødt trevirke og spor ettertidligere uthogst er fortsatt
tydelig.
Fremmede arter
Ingen er kjent.

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Selv om lokaliteten er liten og uten spesielt varmekjære edellauvskogstilknyttede karplanter i feltsjiktet, er den
gitt verdi svært viktig- A. Begrunnelsen er et ganske stort artsmangfold med funn av flere rødlistearter,
samtidig som dette er eineste kjente edellauvskog på denne siden av Randsfjorden innenfor Gran kommune.

Skjøtsel og hensyn
Det beste for naturverdiene er å la skogen få stort sett stå i fred for inngrep,inkludert alle typer skogsdrift. Det
bør være buffersoner på minst 30 meter rundt tilalle kanter (særlig viktig mot sør) der det ikke flatehogges. I
nedre deler er det enfordel om det hogges vekk noe gran for å fremme oppslaget av varmekjære treslag som
almog hassel.





Lortbrua ved LauvstuaBN00003095

F06
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Naturtype

CVerdi

Innledning
Lokalitetsbekrivelsen ble opprinnelig lagt inn av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning den 12.07.2001, basert på
eget feltarbeid 11.07.2001, i forbindelse med naturtypekartlegging for Gran kommune (Naturbasenr
BN00003095). Den er nå revidert av samme person 28.01.2015, basert på retningslinjer fra 2007 for
naturtypebeskrivelser, på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland. Revisjonen er basert på tidligere omtale og
ikke nytt feltarbeid. Avgrensning er heller ikke endret.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten består av et sumpskogspreget parti langs en liten bekk. Den ligger på nordsiden av Kjølvegen, nord
for Brandbu, og like nord for gården Lauvstua. Den ligger rett på østsiden av en tidligere seterveg, i et slakt,
fuktig drag. I nord er det ei ganske fersk hogstflate, og ellers grenser lokaliteten mot tørrere skog på alle kanter
(mest usikker mot sør).

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Skogen ble i 2001 beskrevet som frodig med innslag av en del høgstauder. Det er med andre ord en rik
sumpskog, om enn noe påvirket.

Artsmangfold
Bl.a. finnes litt sumphaukeskjegg, men ingen spesielt sjeldne sumpskogsarter er påvist. Nubbestarr ble ikke
påvist i lokaliteten, men ei tue ble funnet et par hundre meter lenger nordvest langs bekken. Skogen
domineres av gran, men det er også en del gråor

Bruk, tilstand og påvirkning
Ut fra økonomisk kart så går det enkelte grøfter gjennom den sørlige delen av lokaliteten (gnr/bnr 49/1), mens
den nordligste biten virker ugrøftet. I beskrivelsen etter befaringen i 2001 er det derimot primært snakk om en
opprinnelig liten bekk, men som har blitt litt rettet ut og senket så vidt, men ikke mer enn at et fuktig miljø er
delvis bevart. Skogen ble i 2001 vurdert som ganske gammel med innslag av litt dødt trevirke, både gadd og
læger. Lokaliteten kan trolig tjene som et eksempel på de små og svakt utviklede, frodige sumpskogene som
trolig har vært vanlige i dette distriktet. De aller fleste av disse er påvirket av grøfting og er helt eller delvis
ødelagt. Noen steder, som her, er likevel miljøet fortsatt såpass godt bevart at det er viktig å ta vare i en lokal
sammenheng.
Fremmede arter
Ingen er kjent.

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Lokaliteten oppnår ikke verdi viktig siden den både er noe påvirket og ikke særlig stor. Det fortsatt fuktige og
frodige miljøet gjør likevel at den her betraktes som lokalt viktig - C.

Skjøtsel og hensyn
Det beste for naturverdiene er å la skogen få stå i fred for hogst. En forsiktig heving av vannstanden i bekken vil
sannsynligvis være positivt. Det anbefales etablert en buffersone på minst 30 rundt der det bare utføres lukket
hogst.



Hengedyhaugen
Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskogUtforming

Naturtype

BVerdi

Innledning
Lokaliteten er sist kartlagt 10.11.2015 av Rein Midteng, Asplan Viak, i forbindelse med reinventering av
lokaliteter med huldrestry på vegne av fylkesmannen og Miljødirektoratet. Fokus for registreringen var først og
fremst å lete etter huldrestry noe som medførte at søndre og sørvestre deler ikke ble undersøkt samtidig som
resten av området noe overfladisk ble besøkt. Avgrensning i disse deler er derfor noe usikker og er basert på
flybilder i fra 2015 og avstandsvurderinger. Lokaliteten er tidligere delvis besøkt av Geir Gaarder, Miljøfaglig
utredning, i 1991 og 1995. Relevant informasjon fra hans tidligere beskrivelse av lokalitet Hengedyhaugen som
nå er splittet i to separate lokaliteter, er videreført.

Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten omfatter eldre naturskog på nordre deler av Hengedyhaugen som er en høyereliggende nokså
markert åsrygg i det ellers temmelig flate landskapet på høydedraget mellom Toten og Hadeland. Den grenser i
nord mot traktorvei og ellers mot flatehogd eller yngre planta skog. Men i sør er det eldre i hovedsak glissen
skog som den grenser mot. Denne er ikke undersøkt og kan ha verdier som tilsier at den bør inkluderes i
lokaliteten.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten består av gammel granskog, utforming gammel høyereliggende granskog. Blåbærgranskog er
dominerende vegetasjonstype. Tresjiktet er klart dominert av gran, bjørk finnes svært sparsomt og et fåtall
furutrær finnes i vest.

Artsmangfold
Gubbeskjegg som på rødlista fra 2015 står oppført som nær trua (NT), er nokså vanlig i nordøsthellingen.
Svartsonekjuke (NT) er funnet på ett læger. Det ble lett etter den sterkt trua arten huldrestry uten hell selv om
skogstrukturen tilsier at den tidligere kan ha forekommet her. Da lokaliteten er dårlig undersøkt for
interessante arter, kan flere slike forekomme.

Bruk, tilstand og påvirkning
Det finnes ikke tekniske inngrep eller flatehogd skog innenfor lokaliteten. Hele området er dominert av eldre i
hovedsak flersjikta naturskog, som trolig har ligget urørt om lag 50-70 år siden forrige plukkhogst og skogen er
nå i aldersfase. Det er få læger, og kontinuiteten i liggende dødved er brutt. I nord er skogen nokså grovvokst,
men med minste dimensjoner på høydedraget.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap

Verdivurdering
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten er en middels stor lokalitet med eldre naturskog som har
forekomster av nær trua arter. Den skiller seg temmelig markant ut fra annen skog i dette landskapet som er
sterkt preget av tidligere harde plukkhogster og nyere flatehogst, noe som teller positivt for verdivurderingen.
Det samme gjelder nærhet til annen naturtypelokalitet i nord.

Skjøtsel og hensyn
For å sikre naturverdiene best mulig, er viktig at det ikke hogges eller gjøres tekniske inngrep da verdiene er



knyttet til skog hvis verdi betinges av unnlatelse av hogst og annen skjøtsel.



Kambuhøgda
Gammel granskog
Gammel høyereliggende granskogUtforming

Naturtype

AVerdi

Innledning
Lokaliteten er sist kartlagt 10.11.2015 av Rein Midteng, Asplan Viak, i forbindelse med reinventering av
lokaliteter med huldrestry på vegne av fylkesmannen og Miljødirektoratet. Fokus for registreringen var først og
fremst å lete etter huldrestry noe som medførte at vestre deler ikke ble undersøkt samtidig som de sørøstre
deler av lia ikke ble besøkt. Avgrensning i disse deler er basert på flybilder i fra 2015, avstandsvurderinger samt
tidligere artsfunn i fortsatt eldre skog. Lokaliteten er tidligere besøkt av Geir Gaarder, Miljøfaglig utredning, i
1991 og 1995. Relevant informasjon fra hans tidligere beskrivelse av lokalitet Hengedyhaugen som nå er
splittet i to separate lokaliteter, er videreført.
Beliggenhet og naturgrunnlag
Lokaliteten omfatter eldre naturskog på Kambuhøgda som er en høyereliggende nokså markert åsrygg i det
ellers temmelig flate landskapet på høydedraget mellom Toten og Hadeland. Den grenser i nord mot flatehogd
skog, mot øst mot yngre planta skog, mot sør mot traktorvei, og mot vest mot glissen fattig og delvis
gjennomhogd skog.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper
Lokaliteten består av gammel granskog, utforming gammel høyereliggende granskog. Blåbærgranskog er
dominerende vegetasjonstype, men det er også innslag av rikere typer, jf. Gaarders funn av arten marigras som
forekom ganske rikelig på ei lita myr i området, noe som indikerer innslag av kalkrikt jordsmonn. Tresjiktet er
dominert av gran, bjørk finnes sparsomt og enkelte furutrær finnes langs myrer og på opplendte partier.

Artsmangfold
Huldrestry som på rødlista fra 2015 står oppført som sterkt trua (EN), har tidligere vokst på fire trær i området,
men arten ble ikke gjenfunnet i 2015, og har trolig utgått fra lokaliteten på grunn av nokså nylig hogst utført i
nord hvor arten mest sannsynlig tidligere vokste. Langt trollskjegg sårbar (VU) ble i 1991 funnet sparsomt på en
bergvegg og denne forekomsten er mest sannsynlig fortsatt intakt da det ikke er hogd umiddelbart mot hvor
funnet trolig ble gjort. Det samme gjelder funnstedet for den nær trua (NT) arten kort trollskjegg. Sprikeskjegg
og gubbeskjegg (NT) finnes spredt og fåtallig. Langnål, randkvistlav, lungenever og skrubbenever er også
funnet. Lokaliteten har på tross av en del nyere uheldig hogst, fortsatt nokså viktige regionale kvaliteter for
vedboende sopp. Taigakjuke (VU) er tidligere funnet og funnstedet kan fortsatt være intakt. Soppsesongen
2015 var dårlig i regionen, og bare svartsonekjuke (NT) ble funnet. Tidligere er det gjort funn av signalartene
for eldre skog piggbroddsopp, duftskinn, granstokkjuke, granrustkjuke og vasskjuke. Sannsynligvis finnes
fortsatt de fleste av disse i området.

Bruk, tilstand og påvirkning
Det finnes ikke tekniske inngrep eller flatehogd skog innenfor lokaliteten. Hele området er dominert av eldre i
hovedsak flersjikta naturskog, som trolig har ligget urørt om lag 50-70 år siden forrige plukkhogst og skogen er
nå i aldersfase. Spredte læger av ulike dimensjoner og nedbrytningsfaser forekommer, flest ferske og litt
nedbrutte, men lokalt finnes også sterkt nedbrutte stokker og spor. Særlig i øverkant av bratthellinga er det
enkelte partier med nokså høyt innslag av gamle trær og dødved selv om også disse partiene er påvirket av
tidligere plukkhogster.
Fremmede arter

Del av helhetlig landskap



Verdivurdering
Lokaliteten er under en viss tvil vurdert som svært viktig (A) da lokaliteten er en middels stor lokalitet med
eldre naturskog med middels kontinuitet i dødved og som har trolig fortsatt har forekomster av trua arter samt
en del nær trua arter og signalarter for eldre skog. Den skiller seg temmelig markant ut fra annen skog i dette
landskapet som er sterkt preget av tidligere harde plukkhogster og nyere flatehogst, noe som teller positivt for
verdivurderingen.

Skjøtsel og hensyn
For å sikre naturverdiene best mulig, er viktig at det ikke hogges eller gjøres tekniske inngrep da verdiene er
knyttet til skog hvis verdi betinges av unnlatelse av hogst og annen skjøtsel.
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Miljøfaglig Utredning AS ble etablert i 
1988. Firmaets hovedformål er å tilby 
miljøfaglig rådgivning. Virksomhets-
området omfatter blant annet: 

– Kartlegging av biologisk mangfold 
– Kartlegging av landskap og  

landskapsanalyser 
– Konsekvensanalyser for ulike tema, 

blant annet: Naturmangfold, land-
skap, friluftsliv, reiseliv og landbruk 

– Utarbeiding av forvaltningsplaner for 
verneområder 

– Utarbeiding av kart (illustrasjonskart 
og GIS) 

– FoU-virksomhet   
– Foredragsvirksomhet 
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