


 

 
Ekstrakt 
Biofokus har vinteren/våren 
2008 foretatt en 
viltkartlegging i Asker 
kommune. Arbeidet har 
bestått av innhenting og 
sammenstilling av 
eksisterende informasjon 
samt noe nytt feltarbeid. All 
viltinformasjon er innlagt i 
databasen Natur2000. Av de 
105 viltolokalitetene (flater 
og linjer), er 29 vurdert som 
svært viktige, 53 som viktige 
og 23 som registrerte. 
Funksjonsområder for 17 
rødlistearter inngår i 
dataene. 
Rapporten gir en summarisk 
oversikt over metode og 
resultater. 
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Forord 
Arbeidet som beskrives av denne rapporten kom i stand etter avtale mellom Biofokus og 
Ingeborg Fønstelien og Tomas Westly i Asker kommune. Oppdraget omfatter 
viltkartlegging, herunder innsamling og systematisering av eksisterende informasjon og 
noe nytt feltarbeid. Det er ikke prioritert noen midler til en utfyllende rapport slik at 
denne rapporten kun blir en enkel sammenstilling av registrerte data. 
 
Vi takker for godt samarbeid med kommunen. Takk også til alle som har bidratt med 
informasjon. 
 
Feltarbeid ble gjennomført i perioden april til mai av Kim Abel og Tom Hellik Hofton. 
Sammenstilling av data, digitalisering og rapportering er gjennomført av Kim Abel. 
 
 
 
 
Oslo, 30.03.2009 
 
Kim Abel 
BioFokus 
 
 
 
 
 

 
Bilde 1: Vintererla er en av karakterfuglene langs Askers vassdrag. Det er en art som er på  
spredning i Norge. 
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1 Bakgrunn, materiale og metode 

1.1 Generelt 

Målsettingen med prosjektet har vært å framskaffe oppdatert viltinformasjon for 
Asker kommune, og systematisere denne i henhold til nasjonale retningslinjer for 
digital arealinformasjon. Grunnlagsdata (bl.a. gamle viltkart) har vært 
kvalitetskontrollert, og intervjuer har vært foretatt. Noe nytt feltarbeid har også 
vært gjennomført våren 2008 med fokus på orrfuglleiker i markaområdene. Arter 
med viltvekt har vært prioritert lagt inn i kommunens viltbase. 
 

1.2 Metode og avgrensninger 

Viltkartleggingen følger i hovedsak metode beskrevet i DN-håndbok 11 
(Direktoratet for Naturforvaltning, 1996). Det hersker flere mulige praksiser for 
kartfesting av arters funksjonsområder. I noen tilfeller er avgrensningen ”naturlig”, 
og kan vanskelig gjøres på forskjellige måter. Dette gjelder f.eks. dam med yngling 
av amfibier eller faste reirplasser for rovfugl. I andre tilfeller, som for leveområder 
til hakkespetter og spurvefugler i løvrike skogtyper, er det ikke opplagt hvordan 
grensene for artens antatte funksjonsområde skal trekkes. I vår tilnærming til 
denne problematikken har vi valgt å knytte observasjonene til arealer med 
tilgjengelig habitat, i stedet for å operere med snevre flater eller punktfestinger av 
hekkelokaliteter for arter som bytter reirtre hvert år (eks. hakkespetter og 
spurvefugler). Vår praksis betyr i mange tilfeller utfigurering av større enheter enn 
vanlig i en viltkartlegging og det er mindre fokus på tilfeldige enkeltobservasjoner 
av vilt. Som en følge av denne metoden er alle områdene digitalisert som flater. 
Disse flatene omtales som viltlokaliteter i den videre rapporten. 

Viktige trekk av hjortevilt over trafikkerte veistrekninger er lagt inn som linjer. De 
med stor ulykkesrisiko er prioritert og trekkveiene er stedfestet av Arild Andersen i 
viltnemda i Asker. Foruten disse trekkveiene, er det ikke figurert ut andre 
funksjonsområder for hjortedyr. Linjene omtales også som viltlokaliteter i den 
videre rapporten. 
 
 

1.3 Verdisetting og sammenveiing av arter og 
funksjonsområder 

Direktoratet for Naturforvaltning (DN) har i DN – håndbok 11 (”Vilthåndboka”) 
(Direktoratet for Naturforvaltning 1996) gitt en oversikt over hvilke arter og 
funksjonsområder som anbefales registrert i kommunale viltkartlegginger. De ulike 
funksjonsområdene som anbefales kartlagt er tildelt en verdi i form av en viltvekt 
fra 1 (laveste) til 5 (høyeste). Dette vekttallet bygger på en skjønnsmessig 
vurdering av artens verdi/status, funksjonsområdets betydning for arten og 
trusselnivået mot artens funksjonsområde. Med unntak av noen arter som alltid 
skal gis høy vekt, gir DN kun retningslinjer. Disse retningslinjene er gitt som et 
anbefalt spenn (ramme) for viltvekt. F.eks. er leveområde for padde plassert i 
viltvekt 1-3. Det er opp til Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen å bestemme hvor, 
innenfor dette spennet, artene og funksjonsområdene skal plasseres regionalt. I 
Asker har vi ikke justert viltvekten for hver enkelt art/informasjon, men heller 
fokusert på å verdisette viltlokaliteten i henhold til vilthåndbokas tredelte skala 
(registrert viltområde, viktig viltområde og svært viktig viltområde). En fjerde 
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kategori (ingen verdi i kartet) eksisterer også, men den er ikke tatt med i 
oppsummeringen av datamaterialet. 
 
Verdisetting av viltområder skjer etter håndboka ved en summering/veiing av 
verdien (vekttallene) for funksjonsområdene for viltartene som er registrert. 
Resultatet er et vektsumkart med viltområder av ulik verdi. DN-håndbok 11 
(Direktoratet for Naturforvaltning 1996) foreslår at justert vektsum 1 gir status 
”registrert viltområde”, justert vektsum 2-3 gir ”viktige viltområder” og justert 
vektsum >3 gir ”svært viktige viltområder”. DN-håndbok 11 spesifiserer i detalj 
hvordan denne overlagringsanalysen kan gjennomføres. Dersom en skal framstille 
et meningsfullt kart hvor områdeverdier er avledet direkte fra vektsummer, bør en 
ha tilgang på nøyaktige og oppdaterte opplysninger om forekommende arter og 
deres områdebruk. I Asker eksisterer det i flere tilfeller ikke gode nok 
grunnlagsdata til at resultatet av en overlagringsanalyse gir et kart som gjenspeiler 
viktige viltområder. Vi har derfor foretatt en manuell vurdering av områdenes verdi 
og avgrensning på grunnlag av registreringer og vår vurdering av tilgjengelig 
habitat og kvalitetene i landskapet for øvrig. Resultatet kan sees i et eget 
viltområdekart. 
 

1.4 Viktige og svært viktige viltområder  

I de viktige og svært viktige viltområdene skal viltinteressene ha avgjørende 
betydning for arealforvaltningen. Det er ikke ønskelig med (tunge) tekniske inngrep 
eller storskalaforstyrrelser i slike områder, dersom slike inngrep vil redusere 
viltartenes muligheter til bruk av området. Fragmentering bør unngås, etter som 
størrelsen er en viktig kvalitet ved de fleste viltområdene. Dersom det utøves 
landbruk, skal utøveren ta spesielle vilthensyn. Grunneier bør ha en dialog med 
viltmyndigheter, slik at inngrep i størst mulig grad kan utføres på en viltvennlig 
måte. Det er ingen skarpe grenser mellom viktige og svært viktige områder. De 
svært viktige har vanligvis flere viktige viltforekomster (og med høyere viltvekt) 
enn de viktige. 
 
Det er ønskelig at viltområdene som er prioritert som viktige og svært viktige, 
dekker et tverrsnitt av kommunens naturlig forekommende hovednaturtyper. 
 
 

1.5 Koding og sortering av informasjon overført til kommunen 

All informasjon er innlagt i databaseverktøyet Natur2000, og alle objekter er 
digitalisert i ArcView. Digital informasjon i form av kartverk og egenskapstabeller er 
prosjektets primære sluttprodukt.  
 
Konsulenten har gjort enkelte strategiske valg i forhold til registreringsmetode (se 
1.2). En konsekvens av dette er at flere viltarter kan være knyttet til samme 
viltlokalitet (flate, linje), og at polygonene fokuserer på forvaltningsrelevante 
enheter i større grad enn nøyaktig stedfesting av registreringsinformasjon. 
Informasjon om de verdiklassifiserte viltlokalitetene er knyttet til digitaliserte 
flater/linjer/punkter som er overført til kommunen og fylkesmannen i følge med en 
artsliste, der all artsinformasjon er systematisert. All koding av informasjon følger 
SOSI-standarden. 
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2 Resultater 

2.1  Oppsummering 

Oppsummerende tall fra kartleggingen i kommunen er gjengitt i tabell 1.  
 
Tabell 1: Oppsummering fra viltkartleggingen i Asker kommune, 2008.  
Viltområder kan ha noen sammenfallende registreringer som viltlokalitetene. 

Verdi Viltlokaliteter Viltområder
Svært viktige 29 10
Viktige 53 5
Registrerte 23 0
Flater 93 15
Linjer 12 0
Antall viltposter registrert 416 318
Antall viltposter rødlistet 110 59
 
 

2.2  Rødlistearter  

I dette avsnittet gis en summarisk oversikt over informasjon om rødlistet vilt som 
inngår i viltkartleggingen i Asker kommune. Tabell 2 oppsummerer dataene. 
 
Av Norges 4 rødlistede amfibiearter, er to arter kjent fra kommunen pr. i dag; liten 
salamander og stor salamander. Liten salamander finnes i mange dammer i 
kommunen med 38 lokaliteter identifisert og lagt inn i viltkartet. Stor salamander 
finnes i 16 dammer. Selv om det trolig er en rekke ukjente lokaliteter med 
forekomster av rødlistede amfibier (særlig i skogstraktene), bør gruppen regnes 
som relativt godt kartlagt i kommunen. 
 
Av de 78 fuglearter som er oppført på den norske rødlista (Kålås et al. 2006) er 13 
av artene registrert på viltkartet i Asker kommune (tabell 2). Tilfeldige 
observasjoner av rødlistede arter utenfor avgrensede viltlokaliteter og viltområder, 
er ikke inkludert i viltkartet. 
 
Av Norges 9 flaggermusarter er det flere som er kjent i Asker, men kun en er 
registrert i forbindelsen med viltkartleggingen. Det er skjeggflaggermus. 
Situasjonen for flaggermus er usikker og videre kartlegging er anbefalt. Se også 
Abel og Heggland (2002) for videre utdyping rundt situasjonen for flaggermus. 
Trolig finnes flere viktige funksjonsområder for flaggermus i kommunen, men dette 
er dårlig kartlagt. 
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Tabell 2: Viltarter på den norske rødlista (Kålås et al. 2006)  
som inngår i viltkartleggingen i Asker kommune. 

Norsk navn Latinsk navn RL-kategori 
Dvergdykker Tachybaptus ruficollis Nær truet (NT) 
Dverglo Charadrius dubius Nær truet (NT) 
Fiskeørn Pandion haliaetus Nær truet (NT) 
Gråspett Picus canus Nær truet (NT) 
Hettemåke Larus ridibundus Nær truet (NT) 
Hubro Bubo bubo Sterkt truet (EN) 
Hvitryggspett Dendrocopos leucotos Nær truet (NT) 
Hønsehauk Accipiter gentilis Sårbar (VU) 
Liten salamander Triturus vulgaris Nær truet (NT) 
Makrellterne Sterna hirundo Sårbar (VU) 
Nattergal Luscinia luscinia Nær truet (NT) 
Sivhøne Gallinula chloropus Nær truet (NT) 
Skjeggflaggermus Myotis mystacinus Nær truet (NT) 
Slettsnok Coronella austriaca Nær truet (NT) 
Stor salamander Triturus cristatus Sårbar (VU) 
Storlom Gavia arctica Sårbar (VU) 
Vandrefalk Falco peregrinus Nær truet (NT) 
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3 Referanser 
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3.2 Personlige meddelelser 

Lista under gjengir navnene til intervjuede personer i forbindelse med oppdateringen av 
viltkartet i Asker 2008: 
 
Arild Andersen Viltnemda Asker 
Terje Bøhler NOF Asker Bærum 
Terje Johannessen Skogbrukssjef Asker og Bærum 
Tomas Westly Asker kommune 
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Vedlegg 1 

Oversikt over kartlagte viltobjekter. Sårbare viltlokalitetene er ikke synliggjort for å skjerme 
eventuelle hekkelokaliteter. 
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Vedlegg 2 
 
Oversikt over lokaliteter og verdi: 
 
Lokalitetsnummer Navn Verdi Type 

6 Amundsendammen Svært viktig viltområde Viltlokalitet 
12 Andersdammen Viktig viltområde Viltlokalitet 

256 Arnestaddammen Svært viktig viltområde Viltlokalitet 
336 Asker museum Viktig viltområde Viltlokalitet 
103 Askerelva Svært viktig viltområde Viltlokalitet 
328 Askerelva-Bårdsrud viltområde Viktig viltområde Viltområder 

1 Bakke Svært viktig viltområde Viltlokalitet 
343 Bakkegårdene østre Viktig viltområde Viltlokalitet 
334 Berger N Viktig viltområde Viltlokalitet 

7 Bergslien Viktig viltområde Viltlokalitet 
223 Bondivann Registrert viltområde Viltlokalitet 

49 Brendsrud Registrert viltområde Viltlokalitet 
193 Brendsrudvannet Registrert viltområde Viltlokalitet 
337 Brusetkollen 33 Viktig viltområde Viltlokalitet 

33 Bårdsruddammen Viktig viltområde Viltlokalitet 
207 Drengsrudvanna Registrert viltområde Viltlokalitet 
197 E 18 - Padderudvannet Vest Viktig viltområde Trekkveg 
198 E 18 - Padderudvannet Øst I Viktig viltområde Trekkveg 
201 E 18 - Svartputten Nord Viktig viltområde Trekkveg 

88 E18 Padderudvannet øst II Viktig viltområde Trekkveg 
29 Edelsvoll Svært viktig viltområde Viltlokalitet 
34 Einedammen Viktig viltområde Viltlokalitet 

194 Finnsrudvannet Registrert viltområde Viltlokalitet 
97 Fuglemyr Viktig viltområde Viltlokalitet 

212 Gjellumvannet Registrert viltområde Viltlokalitet 
178 Gjellumvannet sør Viktig viltområde Viltlokalitet 
327 Gjellumvannet-Åroselva viltområde Viktig viltområde Viltområder 

14 Gui II Svært viktig viltområde Viltlokalitet 
18 Gullhella Viktig viltområde Viltlokalitet 

185 Hagahogget-Furuåsen viltområde Svært viktig viltområde Viltlokalitet 
185 Hagahogget-Furuåsen viltområde Svært viktig viltområde Viltområder 
181 Hallenåsen II Svært viktig viltområde Viltlokalitet 
349 Hauger Viktig viltområde Viltlokalitet 

99 Haveråsen Svært viktig viltområde Viltlokalitet 
208 Heggedalsveien I Viktig viltområde Trekkveg 
209 Heggedalsveien II Viktig viltområde Trekkveg 
338 Hofstadgata 30 Viktig viltområde Viltlokalitet 

51 Hogstad øvre Svært viktig viltområde Viltlokalitet 
431 Hogstad Øvre, nordre golfbanedam Svært viktig viltområde Viltlokalitet 
192 Hogstadvannet Registrert viltområde Viltlokalitet 
228 Hvalskjæret NR Viktig viltområde Viltlokalitet 
333 Hvalstadveien Viktig viltområde Viltlokalitet 

50 Høgås Registrert viltområde Viltlokalitet 
21 Høstmark Viktig viltområde Viltlokalitet 
92 Høveldammen utløp Registrert viltområde Viltlokalitet 
24 Høybakkdammen Svært viktig viltområde Viltlokalitet 
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31 Høymyrdammen Viktig viltområde Viltlokalitet 
32 Jutemyr Registrert viltområde Viltlokalitet 

175 Kistefossdammen Viktig viltområde Viltlokalitet 
16 Konglungsundet Viktig viltområde Viltlokalitet 

432 Konglungveien II Viktig viltområde Viltlokalitet 
22 Krebsdammen Viktig viltområde Viltlokalitet 

320 Leangen gangvei Viktig viltområde Viltlokalitet 
71 Leangen I Viktig viltområde Viltlokalitet 

229 Lille Bjerkøyskjær NR Viktig viltområde Viltlokalitet 
346 Linlandveien 18 Viktig viltområde Viltlokalitet 
347 Linlandveien 33 Viktig viltområde Viltlokalitet 

52 Løkeneshalvøya Total Svært viktig viltområde Viltområder 
17 Munkedammen Svært viktig viltområde Viltlokalitet 

441 Myrabakken Viktig viltområde Viltlokalitet 
90 Nesøytjern NR Registrert viltområde Viltlokalitet 

471 Nesøytjern sør I Svært viktig viltområde Viltlokalitet 
472 Nesøytjern sør II Svært viktig viltområde Viltlokalitet 
329 Nesøytjern viltområde Svært viktig viltområde Viltområder 
323 Nordre Skaugumsåsen viltområde Svært viktig viltområde Viltområder 
348 Olleløkkveien 16 Registrert viltområde Viltlokalitet 
206 Oppsjøen Registrert viltområde Viltlokalitet 
202 Padderudvannet Registrert viltområde Viltlokalitet 

25 Plommelund Svært viktig viltområde Viltlokalitet 
231 Rogneskjæret Viktig viltområde Viltlokalitet 
215 Røykenveien - Eid Viktig viltområde Trekkveg 
214 Røykenveien - Nyhus Viktig viltområde Trekkveg 

46 Semsvannet Viktig viltområde Viltlokalitet 
319 Semsvannet viltområde Viktig viltområde Viltområder 

38 Sibiriedammen Viktig viltområde Viltlokalitet 
28 Sjøstrand vest Registrert viltområde Viltlokalitet 

322 Skaugumsåsen viltområde Svært viktig viltområde Viltområder 
19 Skjellestadsmåvatna nordøst Registrert viltområde Viltlokalitet 
86 Skogerholmen viltområde Svært viktig viltområde Viltlokalitet 
86 Skogerholmen viltområde Svært viktig viltområde Viltområder 
95 Skustad nord II Registrert viltområde Viltlokalitet 

219 Slemmestadveien - Arnestad Viktig viltområde Trekkveg 
239 Slemmestadveien - Bjerkås Viktig viltområde Trekkveg 
220 Slemmestadveien - Ellnes Viktig viltområde Trekkveg 

87 Slemmestadveien-Blakstad Viktig viltområde Trekkveg 
53 Spiradammen Svært viktig viltområde Viltlokalitet 

321 Stokkerelva viltområde Svært viktig viltområde Viltområder 
41 Stordammen Svært viktig viltområde Viltlokalitet 
96 Store Sandungen Viktig viltområde Viltlokalitet 
98 Storemyr Viktig viltområde Viltlokalitet 
30 Stupengdammen II Viktig viltområde Viltlokalitet 

110 Styggedal Registrert viltområde Viltlokalitet 
37 Stålengdammen Registrert viltområde Viltlokalitet 

205 Svarteputt Registrert viltområde Viltlokalitet 
224 Syverstad Total Svært viktig viltområde Viltlokalitet 
224 Syverstad Total Svært viktig viltområde Viltområder 

2 Syverstaddammen Sørvest Svært viktig viltområde Viltlokalitet 
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47 Trollstua Svært viktig viltområde Viltlokalitet 
79 Tømmervika Svært viktig viltområde Viltlokalitet 

203 Ulven-/Nord-/Verkensvannet Registrert viltområde Viltlokalitet 
180 Ulverud Svært viktig viltområde Viltlokalitet 
237 Ulvungene Svært viktig viltområde Viltlokalitet 
238 Ulykkesskjær Viktig viltområde Viltlokalitet 
458 Underlandsveien dam Registrert viltområde Viltlokalitet 
325 Vardåsen viltområde Svært viktig viltområde Viltområder 
469 Verkenselva midtre Viktig viltområde Viltlokalitet 
326 Verkenselva viltområde Viktig viltområde Viltområder 
468 Verkenselva-Dikemark Viktig viltområde Viltlokalitet 
470 Verkenselva-Gjellumvann Viktig viltområde Viltlokalitet 

91 Viernbukta NR Svært viktig viltområde Viltlokalitet 
330 Viernbukta viltområde Svært viktig viltområde Viltområder 
306 Yggeset, beitedam S.f Svært viktig viltområde Viltlokalitet 
366 Østenstadbråten II Svært viktig viltområde Viltlokalitet 

40 Østenstaddammen Viktig viltområde Viltlokalitet 
222 Østenstaddammen Viltområde Viktig viltområde Viltområder 
305 Østenstaddammen, hagedam SØ f Viktig viltområde Viltlokalitet 

23 Østeren vest Registrert viltområde Viltlokalitet 
35 Åbydammen nedre Viktig viltområde Viltlokalitet 
36 Åbydammen øvre Viktig viltområde Viltlokalitet 
70 Åstad NR Svært viktig viltområde Viltlokalitet 
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