


 



Ekstrakt 
BioFokus har på oppdrag fra 
Oppegård kommune gått 
igjennom kommunens Natur-
2000-base for å oppdatere 
eksisterende naturtyper. I 
kommunens naturbase er det pr 
dags dato avgrenset og 
beskrevet 310 naturtype-
lokaliteter, hvorav 124 utgjør 
punktregistreringer av eiketrær. 
Det er lagt inn 31 nye polygoner 
og 57 nye punkter. I 37 av de 
gamle polygonene ble enten 
naturtype, verdi, navn eller 
avgrensinger forandret. Det er 
registrert 90 funn av 36 ulike 
rødlistearter innenfor de 
avgrensede naturtypene. 
Kartleggingsstatusen i 
kommunen er generelt god, men 
de eldre lokalitetene er ofte dårlig 
beskrevet og flere av dem kunne 
med fordel vært inventert på nytt. 
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Forord 
Stiftelsen BioFokus har på oppdrag fra Oppegård kommune foretatt en oppdatering av 

kommunens naturbase. Oppdraget gikk ut på å oppdatere de eksisterende 

naturtypedataene til et enhetlig datasett i henhold til DN sine kriterier for 

naturtypedata, samt inkludere kartlagte lokaliteter som ikke var lagt inn i basen. Dette 

inkluderte et datasett fra 2008 kartlagt av Harald Bratli, BioFokus sin 

naturtypekartlegging og edelløvskogskartlegging i 2011 og kartleggingen av «hule 

eiker» (naturtypen «Store gamle trær - eiker») i 2010 og 2011 av Sigmund Løvåsen. 

Alle naturtyper har nå en mer enhetlig bekrivelse og er i en viss grad vurdert på nytt 

etter naturtypemetodikk beskrevet i DN-håndbok 13. 

 

Kristine von Hanno og Marcus Hothmann har vært våre kontaktpersoner hos 

oppdragsgiver. Karoline Bredland hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus har vært 

delaktig i prosjektet, og har vært behjelpelig med anskaffelse av nødvendige data og 

med synspunkter underveis. Håkon Borch drifter Natur2000-basen som dekker hele 

Follo, og han har vært behjelpelig med å fremskaffe eksisterende naturtypedata for 

Oppegård. Stefan Olberg hos BioFokus har vært prosjektansvarlig og stått for 

oppdateringen av naturtypene samt rapportskriving. Terje Blindheim (BioFokus) har 

hatt det overordnete ansvaret, har løst en del datatekniske problemer og vært med å 

skrive og kvalitetssikre rapporten. Kim Abel (BioFokus) har hjulpet til med 

produksjonen av kartfiler. Vi takker for oppdraget og for den hjelpen vi har fått.  

 
 

Oslo, 01.05.2012 

 

Stefan Olberg og Terje Blindheim 

 

 

 
 

Flyfoto over Østre Oppegård som viser mosaikken i kulturlandskapet (kopiert fra 

norgeskart.no). 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

I forordet til første utgave av naturtypehåndboka (Direktoratet for Naturforvalting 1999) 

står følgende: ”Det er et politisk mål at alle landets kommuner skal gjennomføre 

kartlegging og verdisetting av viktige områder for biologisk mangfold på sine arealer 

(St. meld. nr. 58 (1996/97) 1996-97). Den kommunale kartleggingen omfatter 

naturtyper, vilt, rødlistearter, ferskvannslokaliteter og marint biologisk mangfold.”  

 

Naturtypekartleggingen i Oppegård kommune ble opprinnelig gjennomført i 2004-5. Den 

gang lå fokus på å avgrense, klassifisere og verdisette lokalitetene, mens beskrivelsene 

ofte var svært kortfattede og mangelfulle. En del av disse registreringene ble foretatt i 

forbindelse med MiS-kartlegging i kommunen og senere inkludert i naturtype-

registreringene. Nyere naturtyperegistreringer er i så måte bedre, men med unntak av 

registreringene gjort av BioFokus det siste året, så mangler det stort sett foto fra 

lokalitetene. Hverken amfibiekartleggingene eller eikeregistreringene som er foretatt i 

kommunen er gjort med tanke på naturtyper, og beskrivelsene av disse er derfor til dels 

mangelfulle. 

 

Dette oppdraget har ikke inkludert feltarbeid, og det var ikke forventet at det skulle 

foretas nevneverdige endringer i teksten på de eksisterende naturtypebeskrivelsene. 

Mindre endringer var i mange tilfeller likevel nødvendig for å få tekstene til å henge 

sammen eller for å fylle ut manglende opplysninger. 

 

I forbindelse med oppdateringen og samordningen av data i en felles database har 

BioFokus produsert SOSI-filer for naturtypetemaet. Disse er oversendt Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus sammen med egenskapsdataene. Fylkesmannen og kommunen har 

kvalitetssikret datasettet og Naturbase skal oppdateres med foreliggende data, som 

inneholder alle registrerte naturtyper i kommunen. 

 

2 Metode 

Det gamle naturtypedatasettet ble overført til en oppdatert versjon av Natur2000 og 

eksisterende tekst ble plassert på riktig plass i basen. Mange av naturtypebeskrivelsene 

manglet en del nødvendig informasjon, og slik informasjon ble etter beste evne lagt inn 

i basen. Dette gjaldt spesielt informasjon som hvor lokaliteten ligger, når lokaliteten ble 

oppsøkt og av hvem. Mange av beskrivelsene av lokalitetene var meget kortfattede og 

gjorde det vanskelig å legge til nødvendig informasjon, samt gjøre vurderinger av verdi, 

skjøtsel/hensyn, bruk og påvirkning, samt vurdere trusler mot lokalitetene på en 

forsvarlig måte. Mange av de eldre naturtypene har derfor i stor grad beholdt sine 

opprinnelige vurderinger og beskrivelser, med mindre det var en opplagt grunn til å 

endre noe. En del av lokalitetene er derfor dårlig beskrevet/vurdert og burde vært 

oppsøkt på nytt i felt. 

 

Alle nye og eldre, uregistrerte lokaliteter ble lagt inn i basen og beskrevet etter DN-

håndbok 13, 2. reviderte utgave (Direktoratet for Naturforvaltning 2007). Det henvises 

til denne, og da spesielt kapitlene 2 - 6, for en nærmere redegjørelse av kriterier for 

utvelgelse av naturtyper og verdisetting av dem. Figurene ble digitalisert i 

kartprogrammet Quantum GIS, mens sosifilene ble laget i ArcGis og SosiGis. 
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3 Resultater 

3.1 Nye naturtyper 2012 

En del tidligere kartlagte lokaliteter, samt lokaliteter kartlagt det siste året, lå ikke inne i 

naturbase. Enkelte endringer i tidligere registrerte lokaliteter har heller ikke vært 

oppdatert i basen. Her gis en kort oppsummering av hvilke nye og endrete data som nå 

er lagt inn i Oppegårds naturbase. 

 

 Brattli kartla noen lokaliteter i 2008 som ikke lå inne i naturbase. Disse er nå lagt 

inn i basen. 

 Sandås har kartlagt amfibier over flere år i Oppegård (Sandås 2011), og noen av 

dammene som inneholdt amfibier var ikke avgrenset og beskrevet. BioFokus har 

på bakgrunn av denne informasjonen og ortofoto/kartdata avgrenset fire nye 

lokaliteter i 2012. 

 Løvåsen har vinteren 2010 og 2011 avgrenset 128 eiker innenfor Svartskog 

landskapsvernområde som oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik. Av 

disse er 124 eiker lagt inn i naturbase som punktforekomster (se fig. 2) og 

beskrevet som naturtyper. 68 av disse lå fra før av tilgjengelig på naturbase, de 

resterende er nye.  

 I forbindelse med reguleringsplan for Bålerud, ble 24 naturtyper avgrenset i 2010 

(Thylén og Blindheim 2011). Atten av naturtypene utgjør nye avgrensninger, 

mens 6 av lokalitetene er oppdateringer av tidligere registrerte naturtyper. 

 BioFokus, ved Anders Thylén, kartla et område ved Sjødal, sørvest i Oppegård, i 

forbindelse med kartlegging av edelløvskog i Akershus i 2011. En endret lokalitet 

og fire nye lokaliteter er nå inkludert i basen som følge av denne kartleggingen.  

 I tillegg til disse nyregistrerte og endrede lokalitetene, er det foretatt enkelte 

endringer i de gamle dataene. Dette gjelder både kartavgrensinger og endringer 

av lokalitetsnavn, verdiendringer, naturtypeendringer og endringer i 

beskrivelsene av lokalitetene. 

 

3.2 Oppegårds naturtyper 

I dette kapittelet gis en oppsummering av hovedtrendene for alle naturtypedataene i 

Oppegård kommune per 1. mai 2012.  

 

De 310 registrerte lokalitetene består av 124 punktforekomster (eiker avgrenset av 

Løvåsen, se fig. 2) og 186 polygoner (fig. 1). Alle de 124 eikene ligger i realiteten (men 

ikke alltid i forhold til de noe unøyaktige kartavgrensingene) innenfor andre avgrensede 

naturtyper, og hele 65 av punktene ligger innenfor lokalitet nr. 19 Solheim - Oppegård 

Vestre. Alle punktforekomstene er omskrevet noe, de fleste har fått endret navn 

(navnene er fortsatt ofte lange og kompliserte) og 28 forekomster har fått endret 

(høynet) verdi. 
 

Tabell 1 viser antall ulike naturtyper registrert i Oppegård, fordelt på lokalitetenes verdi. 

Skog er den hovednaturtypen som utgjør det klart største arealet med nesten 80 %, 

mens antallet skoglokaliteter utgjør under en tredjedel av totalen (fig. 4). 

Kulturlandskap har flest lokaliteter med nesten 60% av lokalitetene, mens arealet bare 

utgjør i underkant av 8 % (fig. 4). Hovedårsaken til de store forskjellene i antall og 

areal, er at skogslokaliteter generelt er større enn lokaliteter i kulturlandskapet, samt at 

det store antallet registrerte «hule eiker» i Oppegård trekker gjennomsnittsstørrelsen på 

kulturlandskapslokalitetene ned. En annen faktor som også virker inn er at mange av de 

middels store lokalitetene innenfor Svartskog landskapsvernområde ofte er registrert 

som skogslokaliteter, mens store deler av områdene i realiteten burde vært registrert 
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som gjengroende kulturmark (som, som regel, ikke er noen prioritert naturtype etter 

DN-håndbok 13). 
 

 

 
Figur 1 Lokaliseringen av naturtyper (polygoner) i Oppegård. 
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Figur 2 Lokalisering av forskriftseiker (Store gamle trær – eik) i Oppegård. 

 
 
Tabell 1 Fordelingen av ulike naturtyper i Oppegård. 

Hovednaturtype Naturtype A B C Totalt 

Ferskvann/våtmark Dam 2 9 2 13 

  Rik kulturlandskapssjø 1 
  

1 

  Viktig bekkedrag   1 1 2 

  Naturlig fisketomme innsjøer og tjern 1 
  

1 

  Evjer, bukter og viker   1 1 2 

Kulturlandskap Artsrik veikant   1 2 3 

  Hagemark   1 2 3 

  Naturbeitemark   
 

3 3 

  Parklandskap 2 1 
 

3 

  Slåttemark   
 

2 2 

  Småbiotoper   3 16 19 

  Store gamle trær 2 43 103 148 

Kyst og havstrand Rikt strandberg   1 1 2 

  Strandeng og strandsump   
 

2 2 

Myr og kilde Intakt lavlandsmyr i innlandet   1 2 3 

Skog Gammel barskog 1 5 11 17 

  Gammel lauvskog   
 

3 3 

  Gråor-heggeskog   2 2 4 

  Kalkskog   1 1 2 

  Rik blandingsskog i lavlandet 1 3 5 9 

  Rik edellauvskog 1 14 9 24 

  Rik sumpskog 4 17 16 37 

Sørvendt berg og rasmark Kantkratt 1 2 3 6 

Andre viktige forekomster Annen viktig forekomst     1 1 

Totalt   16 106 188 310 
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Av de totalt 310 avgrensede naturtypene i Oppegård er 16 vurdert som svært viktige 

(A-verdi), 106 som viktige (B-verdi) og 188 som lokalt viktige (C-verdi) (fig. 3). 

Arealmessig er fordelingen annerledes, der det samlede arealet B-verdi-lokaliteter er 

størst og arealet av C-verdi-lokalitetene er minst (fig. 3). Det er særlig to årsaker til at 

den observerte arealfordelingen avviker såpass kraftig fra antallsfordelingen. Den 

viktigste årsaken er at større områder per definisjon skal verdivurderes høyere enn små 

områder. Derfor vil det være en overvekt av store områder med en høy verdivurdering 

og likeledes mange små lokaliteter med en lav verdivurdering. Gjennomsnittsstørrelsen 

på A-områdene i Oppegård er på 68 dekar, mot henholdsvis 15 og 5 dekar for B- og C-

områdene. Den andre hovedårsaken er at alle de 124 punktforekomstene (eiker) er satt 

til 0,1 dekar, samtidig som det er en meget stor andel C- og B-verdier blant disse (kun 

to eiker er vurdert til A-verdi). De fleste lokalitetene i Oppegård er små, og kun 6 

lokaliteter er på over 100 dekar (fig. 5). 

 

 
Figur 3 Antall og areal (ha) av alle lokalitetene sortert på verdi. 
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Figur 4 Fordelingen av hovednaturtyper i antall og andel (arealets dekningsgrad). F/v = 
Ferskvann/våtmark, K = Kulturlandskap, Kh = Kyst og havstrand, Mk = Myr og kilde, S = Skog, 
Sb = Sørvendt berg og rasmark, A = Andre viktige forekomster. 

 

 
Figur 5 Fordelingen av de 310 lokalitetene på 5 arealklasser. Arealet er angitt i dekar (daa). 
 

3.3 Kartleggingsstatus 

Ser man på naturtypekartet i Oppegård er det tydelig at de utvalgte naturtypene har en 

klumpet fordeling. Spesielt tett med figurer er det innenfor Svartskog landskapsvern-

område og det er også forholdsvis tett nordvest i kommunen, særlig i og rundt 

Delingsdalen NR. Det er vanskelig å anslå hvor godt naturtypekartlagt kommunen er, 

men det er sannsynlig at det fortsatt gjenstår områder med forekomster av spesielt 

viktig natur som bør kartlegges og avgrenses. Et større område som kanskje er noe 

underkartlagt er Mastemyr – Kolbotn-området. Her er det et potensial for forekomster 

av viktig natur i kulturlandskapet. 
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Dammer er tilsynelatende godt kartlagt, ettersom en stor andel av dammene i 

kommunen er oppsøkt og undersøkt for amfibier. Derimot er beskrivelsen av 

damlokalitetene som oftest mangelfulle og verdisettingen noe usikker. 

Kulturlandskapet er relativt godt kartlagt i Oppegård, men et fokus på Store gamle trær 

utenfor Svartskog LVO vil nok gi en god del flere avgrensinger.  

Skog er tilsynelatende godt kartlagt innenfor kommunen, selv om det fortsatt kan finnes 

områder som innehar viktig skognatur for det biologiske mangfoldet. 

 

3.4 Rødlistearter 

Norsk rødliste for arter (Kålås m.fl. 2010) angir statusen til alle arter som står i fare for 

å dø ut i Norge, eller allerede antas å ha død ut. Artene vurderes på en skala fra 

livskraftig til utdødd (tab. 2). Noen artsgrupper og enkeltarter er ikke rødlistevurdert 

eller har ikke vært egnet for vurdering. 

 
Tabell 2 Definisjoner for IUCN sine rødlistekategorier. Arter plassert i kategoriene nedenfor 
streken er ikke med i rødlisten. 

 
 

 

I forbindelse med kartleggingene som ligger til grunn for lokalitetsavgrensingene, ble 

det registrert en del arter som står oppført på rødlisten. Artenes rødlistestatus per i dag, 

samt gjeldende norske navn på artene, er i stor grad oppdatert. Totalt finnes det 90 

registreringer av 36 ulike rødlistearter innenfor lokalitetene i Naturbase (tab. 3). Dette 

gjenspeiler på ingen måte virkeligheten, og utgjør nok ikke en gang toppen av det 

berømte isfjellet. For eksempel er det ikke registrert en eneste rødlistet insektart, enda 

det kan forventes at det finnes mer enn hundre ulike rødlistede insektarter innenfor 

naturtypelokalitetene i kommunen. I Artskart ligger det totalt ca. 900 (300 uten fugl) 
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enkeltfunn av rødlistearter i Oppegård kommune. Heller ikke dette er spesielt 

imponerende, og det er opplagt at det er et behov for å bedre kunnskapen om hvilke 

interessante arter som faktisk finnes i kommunen. Bedre kunnskap om artsmangfoldet i 

kommunen vil også gjøre fremtidige verdivurderinger av viktige naturtyper enklere, 

ettersom man da vet mer om hvilke arter som forekommer innenfor lokalitetene og 

hvilke som finnes i nærområdet, og som derfor burde kunne forekomme også innenfor 

lokalitetene. 

 
Tabell 3 Rødlistearter registrert innenfor lokalitetene. RL-kategori= rødlistekategori (se tab.2). 
Antall = antall lokaliteter arten er registrert i. 
Artsgruppe Norsk navn Vitenskapelig navn RL-kategori Antall 

Sopp oksetungesopp Fistulina hepatica NT 1 

  skaftjordstjerne Geastrum pectinatum NT 1 

  rynkeskinn Phlebia centrifuga NT 3 

  ospepigg Radulodon erikssonii VU 1 

  drueblå kremle Russula azurea NT 1 

 blodflekkorallsopp Ramaria sanguinea NT 1 

  rosaskiveslørsopp Cortinarius calochrous EN 1 

  børstebrunpigg Hydnellum mirabile VU 1 

 flekkjuke Oligoporus hydnoidea EN 1 

 eikehårskål Proliferodiscus tricolor VU 6 

Lav bleikdoggnål Sclerophora nivea NT 2 

  stautnål Chaenotheca phaeocephala VU 1 

  Caloplaca lucifuga VU 1 

Moser muddermose Physcomitrella patens VU 1 

  krystallgaffelmose Riccia cavernosa VU 1 

Karplanter solblom Arnica montana VU 1 

  rankstarr Carex acutiformis EN 1 

  dronningstarr Carex pseudocyperus NT 7 

  vasstelg Dryopteris cristata EN 1 

  hengepiggfrø Lappula deflexa NT 1 

  bukkebenurt Ononis arvensis EN 1 

  oslosildre Saxifraga osloënsis NT 3 

  nikkesmelle Silene nutans NT 2 

  myrstjerneblom Stellaria palustris EN 2 

  alm Ulmus glabra NT 7 

  stavklokke Campanula cervicaria NT 1 

  ask Fraxinus excelsior NT 9 

  krusfrø Selinum carvifolia NT 9 

  svalerot Vincetoxicum hirundinaria RE 1 

  hartmansstarr Carex hartmanii EN 1 

  bittergrønn Chimaphila umbellata EN 1 

Edderkoppdyr  Tetragnatha striata VU 1 

Amfibier og reptiler spissnutefrosk Rana arvalis NT 2 

  storsalamander Triturus cristatus VU 7 

  småsalamander Triturus vulgaris NT 8 

Fugl strandsnipe Actitis hypoleucos NT 1 

Totalt       90 
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3.5 Lokalitetsbeskrivelser 

I det følgende presenteres en tabell med alle naturtypene sortert alfabetisk, samt en 

fullstendig områdebeskrivelse for hver av de 310 lokalitetene sortert etter lokalitets-

nummer. 

 
Tabell 4 Alfabetisk oversikt over alle naturtypene i Oppegård. NR=LokalID. Areal er oppgitt i 
hektar. 
Lokalitet ID Hovednaturtype Naturtype Utforming Verdi Areal 

Bekkensten 60 Andre viktige 
forekomster 

Annen viktig forekomst  C 4,4 

Bekkenstenbekken 312 Skog Rik blandingsskog i 
lavlandet 

Boreonemoral 
blandingsskog 

B 0,07 

Bekkenstenfeltet 13 Kulturlandskap Hagemark Bjørkehage B 64,23 

Bekkenstenfeltet Ø 12 Skog Rik sumpskog Rik sumpskog B 19,3 

Bekkenstenveien 13, 60 m NV for mobilmast, ved grind 1002 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Bekkenstenveien 7, 20 m NV for mobilmast 1003 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,1 

Bekkenstenveien 7, 20 m S for mobilmast 1005 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Bekkenstenveien 7, 50 m NV for mobilmast 1001 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Bekkenstenveien 7, 50 m NØ for mobilmast, inntil vei 1004 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Bekkenstenveien 7, 50 m S for mobilmast 1006 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Bekkenstenveien 70 316 Kulturlandskap Slåttemark Frisk/tørr, middels baserik 
eng 

C 0,36 

Bekkenstenveien ved høyspent 1042 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Bekkenstenvn. 5 m N for vei. 15 m N for barnepark 1024 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Bestemorstranda 71 Sørvendt berg og 
rasmark 

Kantkratt Urterik kant B 22,59 

Bjørnehue Ø 67 Skog Rik sumpskog  B 11,71 

Bjørnsrud 8 Kulturlandskap Naturbeitemark  C 23,73 

Bjørnsrud øst 9 Skog Rik sumpskog Rik sumpskog B 52,04 

Bråtan N 84 Skog Rik sumpskog Rik sumpskog A 18,44 

Bråtan NV 85 Skog Rik edellauvskog  C 6,69 

Bukt ved Vassbonn 130 Skog Rik sumpskog Viersump i lavlandet C 8,18 

Bålerud 17 Kulturlandskap Parklandskap Parker A 15,04 

Bålerudbrygga sør 310 Kyst og havstrand Rikt strandberg Sørlig  B 14,14 

Dam sørvest for Søndre Oppegård 56 Ferskvann/våtmark Dam  B 0,37 

Dam sørøst for Ingierstrand 10 Ferskvann/våtmark Dam  B 0,88 

Dam ved Korsveien 115 Ferskvann/våtmark Dam Eldre fisketom dam C 2,15 

Dam ved Skjervika 15 Ferskvann/våtmark Dam  B 6,29 

Dam vest for Søndre Oppegård 55 Ferskvann/våtmark Dam  B 0,54 

Delingsdalen 1 Skog Rik sumpskog  A 104,31 

Delingsdalen nord 7 Skog Gammel barskog Gammel granskog B 13,53 

Delingsdalen nordvest 5 Skog Rik sumpskog  C 16,45 

Delingsdalen sørvest 3 Skog Rik sumpskog  B 73,33 

Delingsdalen vest 4 Skog Gammel barskog Gammel granskog C 5,2 

Delingsdalen øst 6 Skog Gammel barskog Gammel granskog B 126,9 

Eidsdalen 120 Skog Gammel barskog Gammel granskog C 11,24 

Eidsdalen, nedre del 121 Kulturlandskap Småbiotoper Kantsamfunn C 1,7 

Ekornrud 123 Kulturlandskap Store gamle trær Ask C 0,83 

Ekornrud øst 124 Skog Rik edellauvskog  C 8,54 

Fiskern 158 Skog Rik sumpskog  C 12,66 

Fløysbonnmyra 141 Myr og kilde Intakt lavlandsmyr i 
innlandet 

Ombrotrofe og 
minerotrofe myrtyper 

C 27,63 

Framveien 18 306 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,39 

Framveien 49 307 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,38 

Framveien 64 304 Kulturlandskap Store gamle trær Stor eik B 0,16 

Furuåsen N 92 Skog Gammel barskog Gammel granskog C 38,34 

Furuåsen Ø 95 Skog Gammel barskog Gammel granskog C 4,24 

Gjersjø bru SØ 83 Skog Rik sumpskog Rik sumpskog B 12,58 

Gjersjøelva 74 Ferskvann/våtmark Viktig bekkedrag  B 63,43 

Gjersjøen golfbane 1 164 Ferskvann/våtmark Dam Gårdsdam B 0,86 

Gjersjøen golfbane 2 165 Ferskvann/våtmark Dam Gårdsdam B 0,66 

Greverud golfbane 167 Ferskvann/våtmark Dam Gårdsdam C 0,33 

Greverudbekken øvre del 107 Skog Rik edellauvskog Alm-lindeskog C 23,8 
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Grytetjern 114 Myr og kilde Intakt lavlandsmyr i 
innlandet 

Ombrotrofe og 
minerotrofe myrtyper 

C 12,88 

Grønmo, 60 m SØ for ID89, ved hjørne på strømgjerde 1090 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,1 

Grønmo, 70 m NØ for vognskjul, 10 m N for høyspentlinje 1086 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Grønmo, 70 m SØ for barnehage ved åkerkant 1089 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,1 

Grønmo, 80 m Ø for barnehage, 5 m S for høgspent 1088 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Grønmo, nordre åkerkant ved skiløype, 70 m Ø for Roald 
Amundsensvei 

1085 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Grønmo, nordre åkerkant ved skiløype, 80 m Ø for Roald 
Amundsensvei 

1084 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Grønmo, Ø for vognskjul ved gjerde til barnehage 1087 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Holen V 106 Kulturlandskap Artsrik veikant  B 4,8 

Holene N 108 Skog Gammel barskog  C 13,98 

Hvitebjørn 80 Kulturlandskap Store gamle trær Ask B 6,3 

Hvitebjørn 2 79 Skog Rik edellauvskog Alm-lindeskog C 29,28 

Hvitebjørn N 78 Skog Rik blandingsskog i 
lavlandet 

Boreonemoral 
blandingsskog 

C 15,31 

Hvitebjørn NØ 77 Skog Rik sumpskog Rik sumpskog B 13,47 

Hvitebjørn SØ 82 Skog Rik sumpskog Rik sumpskog B 15,72 

Hvitebjørn Ø 81 Skog Rik edellauvskog  C 15,69 

Ingierstrandveien 130 315 Kyst og havstrand Rikt strandberg Sørlig  C 0,4 

Ingierstrandveien Ø I 313 Kulturlandskap Store gamle trær Furu C 0,06 

Ingierstrandveien Ø II 314 Kulturlandskap Store gamle trær Furu C 0,59 

Kantorodden midtparti 133 Skog Rik edellauvskog Or-askekog B 18,92 

Kantorodden vest 134 Skog Rik edellauvskog Alm-lindeskog B 32,57 

Kantorodden øst 132 Skog Rik edellauvskog Alm-lindeskog B 61,44 

Kolbotn kirke 139 Kulturlandskap Småbiotoper Kantsamfunn B 2,9 

Kolbotn trelast 166 Ferskvann/våtmark Dam Eldre fisketom dam B 0,2 

Kolbotntjern 116 Ferskvann/våtmark Naturlig fisketomme 
innsjøer og tjern 

Små myrtjern og myrpytter A 8,47 

Kolbotntjern, sumpskog 117 Skog Rik sumpskog Rik sumpskog C 23,27 

Kolbotnvannet sør 122 Skog Rik sumpskog Rik sumpskog B 28,42 

Kolbotnvannet, bukt i S 168 Ferskvann/våtmark Evjer, bukter og viker Bukter og viker B 1,63 

Kolbotnveien ved Vassbonn 128 Kulturlandskap Artsrik veikant  C 1,26 

Kruttmølleåsen sør 69 Skog Rik sumpskog Rik sumpskog C 8,37 

Kruttmølleåsen Ø 73 Skog Rik edellauvskog Alm-lindeskog B 33,94 

Kurud SØ 110 Skog Gråor-heggeskog Flommarksskog C 3,26 

Kurud V 96 Skog Gammel barskog Gammel granskog B 65,36 

Kurud Ø 111 Skog Rik sumpskog Viersump i lavlandet B 8,34 

Langslora 105 Ferskvann/våtmark Rik kulturlandskapssjø Næringsrik utforming A 192,12 

Langslora øst 104 Skog Rik sumpskog  B 23,26 

Laugskollen 113 Skog Gammel barskog Gammel granskog C 43,26 

Leirskallen 58 Skog Rik sumpskog Viersump i lavlandet C 1,31 

Lille Rørvik 135 Skog Rik sumpskog Rik sumpskog B 19,43 

Linnekastet, barskog 151 Skog Rik blandingsskog i 
lavlandet 

Boreonemoral 
blandingsskog 

A 93,21 

Linnekastet, kalkskog 150 Skog Kalkskog Lågurtkalkskog i kyststrøk B 16,91 

Linnekastet, kantkratt 148 Sørvendt berg og 
rasmark 

Kantkratt  A 10,04 

Linnekastet, strand 149 Kyst og havstrand Strandeng og strandsump  C 5,95 

Linnekastveien 13 N 318 Skog Rik blandingsskog i 
lavlandet 

Boreonemoral 
blandingsskog 

C 4,9 

Linnekastveien vest 308 Kyst og havstrand Strandeng og strandsump  C 0,25 

Linnekastveien øst 147 Skog Rik edellauvskog Or-askekog B 23,38 

Ljansbruket sør 72 Skog Rik blandingsskog i 
lavlandet 

Boreonemoral 
blandingsskog 

C 20,67 

Mastemyr vest 1 75 Skog Rik sumpskog Rik sumpskog B 25,83 

Mastemyr vest 2 76 Skog Gråor-heggeskog Liskog/ravine B 3,42 

Mellom Oppegård Østre og E18 91 Skog Gråor-heggeskog Liskog/ravine C 13,93 

Nord for Bålerud 21 Skog Rik edellauvskog  B 46,75 

Nordre Gjersjøli 119 Skog Gammel barskog Gammel granskog A 236,64 

Nordøst for Oppegård Østre 1 35 Kulturlandskap Småbiotoper Åkerholmer C 0,85 

Nordøst for Oppegård Østre 2 36 Kulturlandskap Småbiotoper Kantsamfunn B 5,23 

Nydammen sør 16 Skog Rik sumpskog  B 59 

Nyjordåsen V 109 Skog Rik sumpskog  C 23,13 

Oppegård kirke 18 Kulturlandskap Parklandskap Kirkegårder A 8,74 
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Oppegård kirke, 30 m V for nr 15, i åkerkant 1016 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Oppegård kirke, 50 m V for parkering, 10 m S for nr 17 1018 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Oppegård kirke, 50 m V for parkering, veikant 1017 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,1 

Oppegård kirke, 60 m N for kirke, ved vei 1019 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Oppegård kirke, 60 m V for kirkegård, 10 m Ø for 7 og 8 1009 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Oppegård kirke, 70 m V for kirkegård, sammen med nr. 8 1007 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Oppegård kirke, 70 m V for kirkegård, ved nr. 7 1008 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Oppegård kirke, 80 m V for kirkegård, 1 m S for høyspent 1011 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Oppegård kirke, 80 m V for kirkegård, 10 m S for nr. 14 1015 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Oppegård kirke, 80 m V for kirkegård, 15 m S for nr. 13 1014 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Oppegård kirke, 80 m V for kirkegård, 3 m V for nr. 12 1013 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,1 

Oppegård kirke, 80 m V for kirkegård, 5 m S for nr. 11 1012 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Oppegård kirke, ved inngang 1020 Kulturlandskap Store gamle trær Eik A 0,1 

Oppegård Søndre 41 Kulturlandskap Parklandskap Parker B 20,67 

Oppegård Østre 26 Kulturlandskap Store gamle trær Ask C 3,37 

Oppegård Østre nord 1 27 Kulturlandskap Småbiotoper Åkerholmer C 3,75 

Oppegård Østre nord 2 28 Kulturlandskap Småbiotoper Åkerholmer C 0,86 

Oppegård Østre nord 3 29 Kulturlandskap Småbiotoper Åkerholmer C 0,46 

Oppegård Østre nord 4 30 Kulturlandskap Småbiotoper Åkerholmer C 1,45 

Oppegård Østre nord 5 31 Kulturlandskap Småbiotoper Åkerholmer C 1,47 

Oppegård Østre nord 6 32 Kulturlandskap Småbiotoper Åkerholmer C 0,3 

Oppegård Østre nord 7 33 Kulturlandskap Småbiotoper Kantsamfunn C 5,61 

Oredalen 14 Skog Rik sumpskog Rik sumpskog C 61,94 

Prosted N 61 Sørvendt berg og 
rasmark 

Kantkratt Urterik kant C 6,99 

Prosted Ø 11 Skog Rik edellauvskog  B 20,49 

Revedalen 2 Skog Rik sumpskog Rik sumpskog A 62,52 

Roald Amundsens vei 145 303 Kulturlandskap Store gamle trær Stor eik B 0,27 

Roald Amundsens vei 154 300 Kulturlandskap Store gamle trær Stor eik B 0,17 

Roald Amundsens vei 156 301 Kulturlandskap Store gamle trær Stor eik C 0,14 

Roald Amundsens vei 159 302 Kulturlandskap Store gamle trær Furu C 0,61 

Roald Amundsens vei nord for Oppegård Østre 34 Kulturlandskap Artsrik veikant  C 31,32 

Rosenholm 140 Skog Rik sumpskog Viersump i lavlandet B 33,15 

Rødkjelda I 161 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,13 

Rødkjelda II 162 Kulturlandskap Store gamle trær Ask C 0,17 

Rødkjelda III 163 Kulturlandskap Hagemark Eikehage C 2,37 

Rødstein 59 Skog Rik edellauvskog Or-askekog B 12,14 

Sandbukta Ø 68 Skog Rik sumpskog Rik sumpskog B 8,98 

Sandbuktfeltet 70 Skog Gammel lauvskog Gammel bjørkesuksesjon C 35,89 

Sjødal 160 Kulturlandskap Store gamle trær Ask C 0,07 

Sjødalen 98 Skog Rik blandingsskog i 
lavlandet 

Boreonemoral 
blandingsskog 

B 44,18 

Sjødalstrand S 99 Skog Rik blandingsskog i 
lavlandet 

Boreonemoral 
blandingsskog 

C 10,56 

Skjervika sør 1 86 Skog Rik sumpskog Viersump i lavlandet B 15,78 

Skjervika sør 2 88 Skog Gråor-heggeskog Liskog/ravine B 13,84 

Skjervika V 87 Skog Gammel barskog Gammel granskog C 13,47 

Skogsdam sør for Østre Oppegård 25 Ferskvann/våtmark Dam  A 0,23 

Snipetjern 143 Myr og kilde Intakt lavlandsmyr i 
innlandet 

 B 14,75 

Snipetjern N 144 Skog Rik sumpskog Rik sumpskog C 7,95 

Snipetjern sør 142 Skog Rik sumpskog Varmekjær kildelauvskog A 13,24 

Solheim - Oppegård Vestre 19 Skog Rik edellauvskog  A 321,31 

Solheim vest 20 Skog Rik sumpskog  B 18,64 

Solheim, 10 m V for høyspent 1028 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,1 

Solheim, 10 m Ø for parkering. Ved oldtidsvei-skilt 1021 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Solheim, 20 m V for brønnhus 1029 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Solheim, 20 m V for steingjerde 1010 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Solheim, 3 m N for parkering, ved skiløype 1022 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Solheim, 30 m V for brønnhus 1030 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,1 

Solheim, 90 m N for parkering, 5 m Ø for skiløype 1057 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,1 

Solheim, mellom vei og danseplatting 1023 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Solheim. 3 m Ø for høyspent 1027 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,1 

Solheim. I barnepark 1025 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,1 
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Solheim. I hagen inntil huset 1026 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,1 

Store Rørvik 136 Ferskvann/våtmark Evjer, bukter og viker Bukter og viker C 3,49 

Store Rørvik øst 137 Skog Rik edellauvskog Alm-lindeskog B 6,99 

Storebukta 138 Skog Rik sumpskog Rik sumpskog C 5,74 

Strandkollen 66 Sørvendt berg og 
rasmark 

Kantkratt Urterik kant C 11,75 

Strandkollen sør 65 Sørvendt berg og 
rasmark 

Kantkratt Urterik kant C 6,38 

Strandskogen sør 62 Sørvendt berg og 
rasmark 

Kantkratt Urterik kant B 3,49 

Strandskogen sørøst 1 63 Skog Rik blandingsskog i 
lavlandet 

Boreonemoral 
blandingsskog 

C 26,79 

Strandskogen sørøst 2 64 Skog Rik blandingsskog i 
lavlandet 

Boreonemoral 
blandingsskog 

B 16,75 

Svartskogbrygga nord 311 Skog Kalkskog Lågurtkalkskog i kyststrøk C 4,9 

Svartskogveien 20 309 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 3,79 

SØ for Dal 94 Skog Gammel barskog  C 5,08 

Søndre Oppegård i eplehage I 1127 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,1 

Søndre Oppegård i eplehage II 1128 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,1 

Søndre Oppegård Søndre 7 97 Skog Rik sumpskog  C 7,33 

Søndre Oppegård, 10 m V for hovedbygning 1113 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,1 

Søndre Oppegård, 110 m NV for Rudøya, 60 m V for ID103 1103 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Søndre Oppegård, 240 m SV for vognskjul 1093 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Søndre Oppegård, 390 m Ø for tømmerlåve, 50 m Ø for 
høyspent, ved smal, lang åker 

1091 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Søndre Oppegård, 390 m Ø for tømmerlåve, 50 m Ø for 
høyspent, ved smal, lang åker. 20 m NØ for ID91 

1092 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Søndre Oppegård, 60 m N for Rudøya 1097 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,1 

Søndre Oppegård, 60 m N for Rudøya. 15 m V for ID98 1099 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Søndre Oppegård, 60 m N for Rudøya. 5 m V for ID97 1098 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Søndre Oppegård, 60 m N for Rudøya. 5 m V for ID99 1100 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Søndre Oppegård, allé mellom hus I 1111 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Søndre Oppegård, allé mellom hus II 1112 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Søndre Oppegård, allé mellom hus III 1110 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning I 1126 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning II 1125 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning III 1124 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning IV 1123 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning IX 1118 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning V 1122 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,1 

Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning VI 1121 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning VII 1120 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,1 

Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning VIII 1119 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning X 1117 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning XI 1116 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning XII 1114 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,1 

Søndre Oppegård, mellom ID108 og stabbur 1109 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Søndre Oppegård, sør på Rudøya, 180 m V for ID94, ved 
traktorvei 

1095 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,1 

Søndre Oppegård, ved hønsehus 1105 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Søndre Oppegård, ved hønsehus. 10 m V for 105 1107 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Søndre Oppegård, ved hønsehus. 5 m V for 105  1106 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Søndre Oppegård, ved stabbur 1108 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Søndre Oppegård, Vest på Rudøya 1096 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,1 

Søndre Oppegård, åkerholme 150 m V for Sjødalveien 1094 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,1 

Søndre Oppgegård, 70 m NV for Rudøya, 45 m V for ID100 1102 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Søndre Oppgegård, 70 m NV for Rudøya. 40 m V for ID100 1101 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Sør for Grønmo 40 Kulturlandskap Småbiotoper Åkerholmer C 0,59 

Sør for Oppegård Søndre 1 49 Kulturlandskap Småbiotoper Åkerholmer C 0,73 

Sør for Oppegård Søndre 2 50 Kulturlandskap Småbiotoper Åkerholmer C 0,71 

Sør for Oppegård Søndre 3 51 Kulturlandskap Småbiotoper Åkerholmer B 1,16 

Sør for Oppegård Søndre 4 52 Kulturlandskap Småbiotoper Kantsamfunn C 2,41 

Sør for Oppegård Søndre 5 53 Skog Rik edellauvskog Lågurt-eikeskog B 29,12 

Sør for Oppegård Søndre 6 54 Skog Rik edellauvskog  B 141,57 

Sør for Oppegård Vestre 22 Kulturlandskap Småbiotoper Åkerholmer C 2,3 

Sør for Oppegård Østre 39 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,2 
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Torbjørnrud 89 Kulturlandskap Naturbeitemark  C 2,64 

Torbjørnrud vest 90 Kulturlandskap Naturbeitemark  C 1,66 

Trolldalen 154 Skog Gammel barskog Gammel granskog B 32,41 

Trolldalen nord 1 152 Skog Rik edellauvskog  B 17,05 

Trolldalen nord 2 153 Skog Rik edellauvskog Alm-lindeskog C 8,11 

Trolldalen øst 155 Skog Rik sumpskog Rik sumpskog C 15,74 

Tussebekken 103 Ferskvann/våtmark Viktig bekkedrag Parti som binder sammen 
andre naturmiljøer 

C 17,16 

Tussetjern 101 Skog Rik edellauvskog  C 10,26 

Tussetjern nord 100 Skog Rik sumpskog Viersump i lavlandet C 2,47 

Tussetjern sør 102 Skog Rik sumpskog Viersump i lavlandet C 2,83 

Tverrveien S 159 Ferskvann/våtmark Dam  A 9,86 

Tårnåsen 145 Skog Gammel barskog Gammel granskog C 24,02 

Vassbonn vest 129 Skog Rik edellauvskog Alm-lindeskog C 7,65 

Vassbotn 131 Kulturlandskap Slåttemark Tørr, meget baserik eng i 
lavlandet 

C 4,79 

Ved Oppegård Vestre 23 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 2,45 

Ved Oppegård Østre 24 Ferskvann/våtmark Dam Gårdsdam B 0,52 

Vest for Bålerud 57 Kulturlandskap Hagemark Eikehage C 2,21 

Vest for Bålerud II 317 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 4,88 

Vestenga N 146 Skog Rik sumpskog Rik sumpskog C 12,17 

Vestre Oppegård, 130 m V for hus, 50 m Ø for ID65 1066 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Vestre Oppegård, 15 m S for ID48 1049 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,1 

Vestre Oppegård, 150 m V for hus, 55 m S for ID64 1065 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Vestre Oppegård, 30 m S for ID49 1050 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Vestre Oppegård, 40 m NV for ID63 1064 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Vestre Oppegård, 40 m Ø for sti, 50 m NØ for ID59 1061 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Vestre Oppegård, 50 m Ø for ID58, 30 m Ø for åkerhjørne 1062 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Vestre Oppegård, 60 m S for eikerekke 1048 Kulturlandskap Store gamle trær Eik A 0,1 

Vestre Oppegård, eikehage, 10 m Ø for oldtidsvei 1033 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,1 

Vestre Oppegård, eikehage, 30 m Ø for oldtidsvei 1031 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Vestre Oppegård, eikehage, 70 m N for ID31 1032 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,1 

Vestre Oppegård, i eikerekke I 1047 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,1 

Vestre Oppegård, i eikerekke II 1046 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,1 

Vestre Oppegård, i eikerekke III 1045 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,1 

Vestre Oppegård, nord i eikerekke 1043 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,1 

Vestre Oppegård, nordvestre hjørne av åker, 2 m Ø for ID58 1059 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Vestre Oppegård, nordvestre hjørne av åker, 5 m V for 
sti/åker 

1058 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Vestre Oppegård, sti mot hundesletta, 30 m V for utedo 1060 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Vestre Oppegård. Eikelunden I 1041 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Vestre Oppegård. Eikelunden II 1040 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Vestre Oppegård. Eikelunden IV 1037 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Vestre Oppegård. Eikelunden V 1036 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Vestre Oppegård. Nord i eikelunden 1039 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Vestre Oppegård. På åkerholme 130 m SV for hus 1034 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,1 

Vestre Oppgård, i eikerekke IV 1044 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,1 

Vestre Oppgård. Eikelunden  VI 1035 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Vestre Oppgård. Eikelunden III 1038 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Ødegård skog 118 Skog Gammel barskog Gammel granskog C 8,39 

Øst for Grønmo 93 Skog Gammel barskog Gammel granskog C 20,46 

Øst for Oppegård Søndre 1 42 Skog Rik edellauvskog Lågurt-eikeskog C 8,82 

Øst for Oppegård Søndre 2 43 Skog Gammel lauvskog Gammelt ospeholt C 2,23 

Øst for Oppegård Søndre 3 44 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 6,71 

Øst for Oppegård Søndre 4 45 Kulturlandskap Småbiotoper Åkerholmer C 0,72 

Øst for Oppegård Søndre 5 46 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 1,98 

Øst for Oppegård Søndre 6 47 Kulturlandskap Småbiotoper Åkerholmer C 5,16 

Øst for Oppegård Søndre 7 48 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 1,38 

Øst for Oppegård Østre 1 37 Skog Rik edellauvskog Lågurt-eikeskog B 29,98 

Øst for Oppegård Østre 2 38 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 9,68 

Øst for Østre Greverud 112 Skog Gammel barskog Gammel granskog B 69,63 

Østre Oppegåd, 25 m N for ID72, ved åkerkant 1071 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Østre Oppegård 180 m Ø for låve, 5 m N for ID75 1076 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Østre Oppegård, 115 m N for ID72. I NØ-hjørne av åker, 100 1069 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,1 
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m V for E18 

Østre Oppegård, 150 m N for hus, langs åkerkant 1068 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Østre Oppegård, 180 m S for ID72. I SØ-hjørne av åker 1074 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Østre Oppegård, 180 m Ø for låve, 20 m N for ID76 1077 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Østre Oppegård, 180 m Ø for låve, 80 m V for ID72 1075 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,1 

Østre Oppegård, 200 m Ø for åkerholme 1072 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,1 

Østre Oppegård, 40 m S for 72, i dump ved traktorvei 1073 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Østre Oppegård, 50 m N for ID72. ved åkerkant 1070 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Østre Oppegård, 60 m S for åkerholme I 1082 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Østre Oppegård, 60 m S for åkerholme II 1081 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Østre Oppegård, 80 m S for åkerholme 1083 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Østre Oppegård, 80 m Ø for vognskjul, 40 m V for ID75 1078 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Østre Oppegård, på åkerholme 1080 Kulturlandskap Store gamle trær Eik B 0,1 

Østre Oppegård, ved vognskjul bak låve 1079 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Østredammen, 2 m V for steingjerde, 50 m NV for dam 1054 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Østredammen, 20 m N for ID55 1056 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Østredammen, 5 m V for steingjerde, 1 m N for ID52 1053 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Østredammen, 5 m V for steingjerde, 50 m V for dam 1052 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Østredammen, 50 m SV for dammen 1051 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Østredammen, 60 m NV for dam 1055 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,1 

Åsen 126 Kulturlandskap Store gamle trær Eik C 0,74 

Åsen S 157 Skog Rik sumpskog  C 10,04 

Åsen SV 127 Skog Gammel lauvskog  C 8,86 

Åsen sør 125 Ferskvann/våtmark Dam Eldre fisketom dam B 0,52 

Åsen V 156 Skog Rik edellauvskog  B 12,98 

 

3.5.1 Beskrivelser av alle lokalitetene i Oppegård 

 
1  Delingsdalen  

  Rik sumpskog  –     Verdi: A   Areal : 104,31 daa 

 

Innledning: Delingsdalen ble undersøkt i forbindelse med første runde av verneplan for barskog (Korsmo & Svalastog 1993). Den sentrale 

delen av Delingsdalen ble nærmere undersøkt av Bendiksen (2002) og Bendiksen & Svalastog (1997). Deler av området ble også besøkt i 
2003 (Bratli 2005), og det ble befart under MiS-registreringene i 2004 (Reiso). Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt 

i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i bunnen av Delingsdalen, fra parkeringsplassen ved Ingierstrand og sørover mot 
Bjørnsrud. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området består av åpen sump, dels sumpskog med svartor, gran og bjørk. Gjennom dalen 

passerer en bekk og det er gravd tverrgrøfter til denne. I det åpne partiet finnes bestand av vassrørkvein – Calamagrostis canescens og 
innslag av knappsiv – Juncus conglomeratus, klourt – Lycopus europaeus og skogsivaks – Scirpus sylvaticus. Den rødlistede arten 

dronningstarr – Carex pseudocyperus (NT) er også registrert. Sumpskogen fortsetter nordover utenfor det opprinnelige verneforslaget i en 

smalere sone langs bekken helt ned til parkeringsplassen ved Ingierstrand, men nedenfor dammen er lokaliteten ganske påvirket. Ovenfor 
dammen inngår lind på tørrere mark. Stedvis forekommer sump- og høystaudepreget vegetasjon med arter som bekkekarse – Cardamine 

amara, maigull – Chrysosplenium alternifolium, hvitbladtistel – Cirsium helenioides, sumphaukeskjegg – Crepis paludosa, sølvbunke – 

Deschampsia cespitosa, skogsnelle – Equisetum sylvaticum, mjødurt – Filipendula ulmaria, gaukesyre – Oxalis acetosella, hengeving – 
Phegopteris connectilis, krypsoleie – Ranunculus repens, skogsvinerot – Stachys sylvatica, skogstjerneblom – Stellaria graminea, hestehov 

– Tussilago farfara og lokalt større bestand av strutseving – Matteuccia struthiopteris. I bunnsjiktet inngår Conocephalum conicum – 

krokodillemose, palmemose – Climacium dendroides, skyggehusmose - Hylocomiastrum umbratum, spriketorvmose – Sphagum 
squarrosum og krusfagermose - Plagiomnium undulatum. På berg finnes blant annet rottehalemose – Isothecium alopecuroides, 

glansperlemose – Lejeunea cavifolia og putevrimose – Tortella tortuosa. På bergvegger mellom parkeringsplassen ved Ingierstrand og 

dammen vokser kravfulle moser som flatfellmose – Neckera complanata, krusfellmose – N. crispa og den suboseaniske arten 

kystkransemose – Rhytidiadelphus loreus. Skogen er i all hovedsak gammel og med en god del død ved. På granlæger er granrustkjuke – 

Phellinus ferrugineofuscus registrert. Den truede vegetasjonstypen rik sumpskog (EN, sterkt truet) inngår i lokaliteten. 

Artsmangfold: Den rødlistede arten dronningstarr – Carex pseudocyperus (NT) er registrert.  
Bruk, tilstand og påvirkning: De søndre 2/3 av lokaliteten ligger innenfor Delingsdalen Naturreservat. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) grunnet forekomst av et større område med eldre skog, en god del død 
ved og forekomst av velutviklet rik sumpskog. Flere kravstore arter er påvist og det er sannsynlig at det forekommer flere rødlistearter 

knyttet til sumpskogen og til død ved. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

2  Revedalen  

  Rik sumpskog  –  Rik sumpskog   Verdi: A   Areal : 62,52 daa 

 

Innledning: Revedalen ble undersøkt i forbindelse med første runde av verneplan for barskog (Korsmo & Svalastog 1993), hvor 
lokaliteten ble angitt som et lokalt verneverdig spesialområde. Revedalen ble senere undersøkt av Bendiksen & Svalastog (1997) og 



 

- BioFokus-rapport 2012-16, side 19 - 

Bendiksen (2002). Området ble også besøkt i 2004 og lokaliteten er forlenget noe lenger mot sør, hvor den avgrenses av hogstflater. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 
naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Revedalen ligger vest for Bjørnsrud. Dalen er en mindre parallelldal vest for Delingsdalen, og den er del 

av et smalt daldrag som strekker seg videre til Torbjørnrud. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dalbunnen varierer i bredde fra smale passasjer hvor store svartortrær danner en rekke til 

bredere partier med rik sumpskog. Innenfor lokaliteten finnes ca 100 store svartortrær, samt stor bjørk, gran, osp og alm. Viktige arter er 

skogburkne – Athyrium filix-femina, gråstarr – Carex canescens, langstarr – C. elongata, maigull – Chrysosplenium alternifolium, 
sølvbunke – Deschampsia cespitosa, enghumleblom – Geum rivale, firblad – Paris quadrifolia, krypsoleie – Ranunculus repens, rød 

jonsokblom – Silene dioica, skogsvinerot – Stachys sylvatica, hestehov – Tussilago farfara og vendelrot - Valeriana sambucifolia. Videre 

inngår blant annet bekkeblom - Caltha palustris, gulstarr - Carex flava, slirestarr – C. vaginata, trollurt- Circaea alpina, mjødurt – 
Filipendula ulmaria, springfrø – Impatiens noli-tangere, klourt - Lycopus europaeus, gulldusk - Lysimachia thyrsiflora, åkermynte - 

Mentha arvensis og strutseving – Matteuccia struthiopteris. I de fuktigste partiene vokser bekkekarse – Cardamine amara og skogsivaks – 
Scirpus sylvaticus og lengst i sør myrkongle - Calla palustris og mannasøtgras - Glyceria fluitans. I bunnsjiktet inngår palmemose - 

Climacium dendroides, skogfagermose - Plagiomnium affine, krusfagermose – P. undulatum, storkransemose - Rhytidiadelphus triquetrus, 

spriketorvmose - Sphagnum squarrosum og stortujamose - Thuidium tamariscinum. Utenfor sumpskogen inngår en sone med lågurtskog 
med snerprørkvein - Calamagrostis arundinacea, fingerstarr - Carex digitata, markjordbær - Fragaria vesca, skogfiol - Viola riviniana og 

småbregneskog med fugletelg - Gymnocarpium dryopteris, gaukesyre - Oxalis acetosella og hengeving - Phegopteris connectilis. Området 

er ikke grøftet, det finnes noe død gran- og løvved, og det er lite hogstpåvirket. På loddrette bergvegger vokser den noe kravfulle mosen 
putevrimose – Tortella tortuosa og krusfellmose – Neckera crispa. Bendiksen (2002) fant en rik soppflora i området, hvorav mange 

indikerer næringsrik grunn. Den sjeldne arten drueblå kremle - Russula azurea ble registrert. Andre mindre vanlige arter er trevlesoppen 

Inocybe fuscidula, og stor melrødskivesopp Entoloma lividialbum. Den truede vegetasjonstypen rik sumpskog (EN, sterkt truet) inngår i 
lokaliteten. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) grunnet forekomst av gammel svartorsumpskog med noe død ved. En 

truet vegetasjonstype uten spesielle inngrep gjør at lokaliteten vurderes å kunne ha mange interessante arter utover de allerede påviste. 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

3  Delingsdalen sørvest  

  Rik sumpskog  –     Verdi: B   Areal : 73,33 daa 

 
Innledning: Området ble undersøkt i forbindelse med første runde av verneplan for barskog (Korsmo & Svalastog 1993) og av Bendiksen 

(2002). Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Området består i følge Bendiksen (2002) av østvendte lipartier og flater fra bunnen av Delingsdalen opp 

til den øvre stien mellom Bjørnsrud og Revedalen. Det er småkupert med koller og forsenkninger og øverst går bekken fra Revedalen i et 

svingete løp. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Rik engpreget sumpskog preger de flate partiene. Granskog av varierende størrelse 

dominerer i liene, mens til dels storvokst svartor vokser i forsumpede partier. Stor bjørk inngår også. Skogen er tidligere plukkhogd. 

Viktige arter er skogburkne – Athyrium filix-femina, hvitbladtistel – Cirsium helenioides, myrtistel - Cirsium palustre, broddtelg - 

Dryopteris carthusiana, enghumleblom – Geum rivale, fugletelg - Gymnocarpium dryopteris, skogsalat - Mycelis muralis, hengeving - 

Phegopteris connectilis, blåkoll - Prunella vulgaris, krypsoleie – Ranunculus repens, teiebær - Rubus saxatilis, skogsvinerot - Stachys 

sylvatica, hestehov – Tussilago farfara og vendelrot - Valeriana sambucifolia. Tørrere partier domineres av snerprørkvein - Calamagrostis 
arundinacea. Her vokser også markjordbær - Fragaria vesca, blåveis - Hepatica nobilis, legeveronika - Veronica officinalis og skogfiol - 

Viola riviniana. Prakthinnemose - Plagiochila asplenioides, krusfagermose - Plagiomnium undulatum, fjærkransmose - Rhytidiadelphus 

subpinnatus og storkransmose – R. triquetrus inngår i bunnsjiktet. Mot nord inngår østvendte lier på vestsiden av Delingsdalen. I små søkk 
og forsenkninger her finnes lågurtskog, rik sumpskog og høystaudevegetasjon. Her er det sannsynligvis foretatt småflatehogst og 

plukkhogst i skogen. Noe selje og bjørk finnes. Langs bekken øst for hovedstien nordover fra Bjørnsrud er det et svært frodig belte med 

stor bjørk, jonsokkoll - Ajuga pyramidalis, snerprørkvein - Calamagrostis arundinacea, fingerstarr - Carex digitata, hengeaks - Melica 
nutans, myskegras - Milium effusum, gauksyre - Oxalis acetosella, storkransmose - Rhytidiadelphus triquetrus, skogsvinerot - Stachys 

sylvatica og skogfiol - Viola riviniana. På loddrett bergvegg finnes fine forekomster med krusfellmose - Neckera crispa og dessuten 

svartburkne – Asplenium trichomanes. Lokaliteten har en rik storsoppflora med mange næringskrevende arter, bl.a. gul slørsopp - 
Cortinarius delibutus, duftslørsopp – C. percomis, purpurslørsopp – C. purpurascens, svartrød riske – Lactarius badiosanguineus, 

granmatriske – L. deterrimus, svovelriske – L. scrobiculatus, stankkremle - Russula foetens, skjellpigsopp - Sarcodon imbricatum, 

silkemusserong - Tricholoma columbetta og såpemusserong – T. saponaceum. Videre ble hjorteslørsopp – C. hinnuleus og branngul 
slørsopp - C. saniosus observert. Den truede vegetasjonstypen rik sumpskog (EN, sterkt truet) inngår i lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Den østre halvdelen av lokaliteten ligger innenfor Delingsdalen Naturreservat. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av rik sumpskog og til dels gammel skog med delvis rik og 
frodig vegetasjon. Tidligere hogster, noe yngre skog og lite dødved trekker verdien ned. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

4  Delingsdalen vest  

  Gammel barskog  –  Gammel granskog   Verdi: C   Areal : 5,2 daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble registrert under MiS-registreringene. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av 
BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Delingsdalen, sørøst for Ingierstrand.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten omfatter et lite lågurtskogsområde med relativt storvokst granskog og en del 
gammel bjørk, foruten hassel og osp. Blåveis – Hepatica nobilis er registrert. Lokaliteten grenser inn mot den rike skogen i Delingsdalen og 

dammen ovenfor Ingierstrand. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av eldre lågurtpreget granskog. Liten størrelse og 
manglende artsfunn og elementfunn trekker verdien ned. 
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Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

5  Delingsdalen nordvest  

  Rik sumpskog  –     Verdi: C   Areal : 16,45 daa 

 

Innledning: Området ble undersøkt i forbindelse med verneplan for barskog (Korsmo & Svalastog 1993). Delingsdalen nordvest ble 

senere undersøkt av Bendiksen & Svalastog (1997) og Bendiksen (2002). Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse 
med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i 

forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består i følge Bendiksen (2002) av et langstrakt parti i forlengelsen av Revedalen, parallelt 
med og vest for selve Delingsdalen. Hovedstien går gjennom og langs området.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: I lokaliteten finnes relativt fattig svartorsumpskog med svartor på stylterøtter og 
sumpvegetasjon omkring, gran og bjørk inngår også. Karakteristiske arter er skogrørkvein - Calamagrostis purpurea, bukkeblad - 

Menyanthes trifoliata, hengeving - Phegopteris connectilis, myrhatt - Potentilla palustris og myrfiol - Viola palustris og i bunnsjiktet 

grantorvmose - Sphagnum girgensohnii ispedd spriketorvmose - Sphagnum squarrosum.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Området er en del påvirket av ferdsel. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av fattig svartorsumpskog og sumpvegetasjon. 

Mnaglende elementer og arter, fattigere vegetasjon og mye ferdsel trekker verdien ned. 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

6  Delingsdalen øst  

  Gammel barskog  –  Gammel granskog   Verdi: B   Areal : 126,9 daa 

 
Innledning: Området ble undersøkt i forbindelse med verneplan for barskog (Korsmo & Svalastog 1993). Dette området ble senere 

undersøkt av Bendiksen & Svalastog (1997) og Bendiksen (2002). Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2002 i forbindelse med 

førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i 
forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for midtre del av Delingsdalen og strekker seg i en tarm nordover til 

Hvitebjørnåsen. Størstedelen av lokaliteten er vernet. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Den nordøstlige delen består i følge Bendiksen (2002) av et stort rikskogsparti i slake 

vestvendte lier og søkk. Det grenser mot fattigere skogspartier i bratt lende ned mot Delingsdalen i vest og Hvitebjørn gård i nordøst. Mot 

nord fortsetter lokaliteten utenfor det opprinnelige verneforslaget et stykke vest for jordene ved Hvitebjørn. I nordre del inngår en liten 
svartorsumpskog med rik flora. Området er gammelskogspreget med mye stående og liggende død ved, det aller meste i tidlige 

nedbrytningsstadier. Grantrærne har varierende størrelse, til dels er trærne store og gamle, det er naturlige glenner og naturlig 

granforyngelse. I øvre del finnes noe hassel og det finnes store trær av osp, selje, lavlandsbjørk og i søkket opp mot Hvitebjørn sommereik 
og lind. I lågurtskogskogen vokser bl.a. hvitveis - Anemone nemorosa, snerprørkvein - Calamagrostis arundinacea, fingerstarr - Carex 

digitata, fugletelg - Gymnocarpium dryopteris, gaukesyre - Oxalis acetosella og skogfiol - Viola riviniana. Blåveis - Hepatica nobilis er 

ganske vanlig. Småbregneskog inngår også, og i fuktigere partier høystaudeskog og sumpskog. Her vokser skogburkne – Athyrium filix-

femina, bekkekarse – Cardamine amara, sølvbunke – Deschampsia cespitosa, mjødurt – Filipendula ulmaria, krypsoleie – Ranunculus 

repens, skogsivaks – Scirpus sylvaticus, skogsvinerot – Stachys sylvatica og hestehov – Tussilago farfara. I bunnsjiktet inngår 

storkransemose – Rhytidiadelphus triquetrus og stortujamose - Thuidium tamariscinum. Området har i følge Bendiksen (2002) rik 
soppflora med krevende arter som praktslørsopp - Cortinarius cumatilis (NT), klumpslørsopp – C. varius, duftvokssopp - Hygrophorus 

agathosmus, gulbrun vokssopp – H. discoideus, lillastilket trevlesopp - Inocybe cincinnata, fagerriske - Lactarius hysginus, skjellpiggsopp - 

Sarcodon imbricatum og fingerfrynsesopp - Telephora palmata, dessuten en stor forekomst med ametystsopp - Laccaria amethystina som 
representerer en utpostlokalitet for en kysttilknyttet art som sjelden opptrer i rene barskoger. Lenger sør i lokaliteten inngår også vestvendte 

lier på østsida av og nær bunnen av Delingsdalen. I en bred bekkesone i kløfta opp mot Hvitebjørn finnes relativt næringskrevende 

sumpvegetasjon med skogburkne – Athyrium filix-femina, maigull - Chrysosplenium alternifolium, mjødurt - Filipendula ulmaria, 
krypsoleie - Ranunculus repens og skogstjerneblom - Stellaria nemorum. Granskogen her er gammel, men tidligere plukkhogd, med mye 

læger av liten til midlere nedbrytningsgrad. Småbregneskog tar over oppover i liene. Gammel granskog med lågurtvegetasjon inngår i liene 

lenger sør. Her vokser næringskrevende sopparter som klumpslørsopp - Cortinarius varius, duftbrunpigg - Hydnellum suaveolens og den 
relativt sjeldne barskogsformen av maisslørsopp – C. olidus. Traktsoppen Clitocybe strigosa er også funnet. Den er sjelden og tidligere ikke 

kjent fra andre steder østafjells. Helt i sør inngår et mindre område i slak helling øst for Delingsdalen. Balle (1995) kartla området som 

høystaudeskog, i tillegg finnes noe lågurtskog. Vegetasjonen er svært frodig, og skogen er flersjiktet med mange gamle grantrær og relativt 
mye død ved. Flere store svartortrær finnes også. Hvitbladtistel – Cirsium helenioides forekommer rikelig, ellers finnes skogburkne – 

Athyrium filix-femina, snerprørkvein - Calamagrostis arundinacea, bekkekarse – Cardamine amara, maigull - Chrysosplenium 

alternifolium, mjødurt - Filipendula ulmaria, åkermynte - Mentha arvensis, gaukesyre – Oxalis acetosella, krypsoleie - Ranunculus repens, 
teiebær – Rubus saxatilis, brunrot - Scrophularia nodosa, skogsvinerot - Stachys sylvatica og stortujamose - Thuidium tamariscinum. Av 

storsopper finnes svovelriske - Lactarius scrobiculatus og skjellpiggsopp - Sarcodon imbricatum. Den truede vegetasjonstypen rik 

sumpskog (EN, sterkt truet) inngår i lokaliteten. 
Artsmangfold: Praktslørsopp (NT) er påvist. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Store deler av lokaliteten ligger innenfor Delingsdalen Naturreservat. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet er større område med noe rikere, gammel granskog med en del død 
ved. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

7  Delingsdalen nord  

  Gammel barskog  –  Gammel granskog   Verdi: B   Areal : 13,53 daa 

 

Innledning: Området ble registert under MiS-registreringene. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av 
BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nordøst for midtre del av Delingsdalen, på østsiden av krafledning. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: I lokaliteten inngår eldre ensjiktet granskog i sør med en del død ved som går over til 
fattigere gran-bjørkesump nordover, med noe innslag av svartor. Sumpen domineres av gran og bjørk og skogen er relativt ung.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Den søndre tuppen av lokaliteten ligger innenfor Delingsdalen Naturreservat. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-vverdi) grunnet noe fattig sump med høyt vannspeil, stort løvinnslag og endel 
død ved. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

8  Bjørnsrud  

  Naturbeitemark  –     Verdi: C   Areal : 23,73 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 
Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter engene rundt det nedlagte småbruket Bjørnsrud og gjengroende kulturmark i 
overgangen til rike skogtyper i Delingsdalen.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Omkring engene er det rikelig med store løvtrær som osp, selje og bjørk i kulturpåvirket 

skog. Stedvis er det mye hassel. De løvrike arealene antas å være av stor betydning for fuglelivet. Kulturmarka er ikke i bruk, men 
representerer en naturtype det nå er svært lite igjen av i kommunen. 

Verdivurdering: Kulturmarka er ikke i bruk, men representerer en naturtype det nå er svært lite igjen av i kommunen, og lokaliteten 

vurderes derfor som lokalt viktig (C-verdi). 
Skjøtsel og hensyn: For å hindre videre gjengroing må engpartiene slås ekstensivt og løvoppslag bør fjernes.  

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

9  Bjørnsrud øst  

  Rik sumpskog  –  Rik sumpskog   Verdi: B   Areal : 52,04 daa 

 
Innledning: Området ble undersøkt i forbindelse med verneplan for barskog (Korsmo & Svalastog 1993). Delingsdalen nordvest ble 

senere undersøkt av Bendiksen & Svalastog (1997) og Bendiksen (2002). Det inngår også i MiS-registreringene 2004. Beskrivelse, 

naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør i følge Bendiksen (2002) en sørlig og trang forlengelse av Delingsdalen øst for 

Bjørnsrud mot grusvei parallelt med motorveien. Lokaliteten grenser her helt inn til veiskjæring langs motorveien. Etter befaring i 2004 ble 

lokaliteten forlenget langs bekken opp mot jordene ved Bjørnsrud. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Balle (1995) kartla området som gråor-heggeskog, men skogen klassifiseres i følge 

Bendiksen best som rik svartorsumpskog, karakterisert blant annet av stor svartor. Her finnes velutviklete bestand med strutseving - 

Matteuccia struthiopteris, foruten hvitbladtistel - Cirsium helenioides og krypsoleie - Ranunculus repens. Ellers finnes sløke - Angelica 
sylvestris, skogburkne - Athyrium filix-femina, bekkekarse - Cardamine amara, engsnelle - Equisetum pratense, mjødurt - Filipendula 

ulmaria, hengeving - Phegopteris connectilis, skogstjerneblom - Stellaria nemorum og skogsvinerot - Stachys sylvatica. I en smal sone i 

tilstøtende lier finnes trollbær - Actaea spicata, snerprørkvein - Calamagrostis arundinacea, hassel - Corylus avellana og stor osp - Populus 

tremula. Etter befaring i 2004 ble lokaliteten forlenget langs bekken opp mot jordene ved Bjørnsrud, hvor svartorskogen fortsetter i en sone 

langs bekken. Her er det stor svartor og rik flora med sumpskogsarter som bekkekarse – Cardamine amara, langstarr – Carex elongata, 

mjødurt - Filipendula ulmaria, springfrø – Imaptiens noli-tangere, strutseving - Matteuccia struthiopteris og krypsoleie - Ranunculus 
repens. Mosefloraen er også rik med blant annet putevrimose - Tortella tortuosa på berg. Den truede vegetasjonstypen rik sumpskog (EN) 

inngår i lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Hoveddelen av lokaliteten ligger innenfor Delingsdalen Naturreservat. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av rik sumpskog med eldre svartor. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

10  Dam sørøst for Ingierstrand  

  Dam  –     Verdi: B   Areal : ,88 daa 

 

 Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2003 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 
naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter en liten oppdemmet dam i bekken ovenfor Ingierstrand. Lokaliteten ligger i 

tilknytning til lokalitet 1- Delingsdalen. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Liten oppdemmet dam. Ved besøk i 2004 ble sterile planter, trolig dronningstarr, 

observert. I kanten finnes også arter som vassgro - Alisma plantago-aquatica, svartor - Alnus glutinosa, sennegras - Carex vesicaria, 

hvitbladtistel - Cirsium helenioides, mjødurt - Filipendula ulmaria, lyssiv - Juncus effusus, strutseving - Matteuccia struthiopteris, 
krypsoleie - Ranunculus repens, skogsvinerot - Stachys sylvatica, hestehov - Tussilago farfara og vendelrot - Valeriana sambucifolia. 

Dammen omkranses av fattige berg og lågurtskog.  

Artsmangfold: I kanten av dammen er den rødlistede arten dronningstarr - Carex pseudocyperus (NT) funnet. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen er oppdemmet. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurders under noe tvil som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en nær truet art 

Skjøtsel og hensyn:  
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

11  Prosted Ø  

  Rik edellauvskog  –     Verdi: B   Areal : 20,49 daa 
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Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2003 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen og av 

Jon T. Kleppsland i 2004 i forbindelse med MiS-kartlegging. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av 
BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består av rik edelløvskog i smal kløft på østsiden av veien ved Prosted. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av rik edelløvskog i smal kløft og en smal sone med rik sumpskog 
langs bekken i bunnen av kløfta. Foruten furu og gran inngår osp, hengebjørk, vanlig bjørk, svartor, hassel, alm, spisslønn og lind. Skogen 

er frodig og artsrik, men påvirket av ferdsel og hogst. Det er lite død ved, men rikelig med moserike bergvegger og blokker. I skrentene i 

overgang mot fattige furuskogstyper inngår en del lind. I lokaliteten finnes artsrik flora med blant annet trollbær - Actaea spicata, hvitveis – 
Anemone nemorosa, snerprørkvein - Calamagrostis arundinacea, bekkeblom - Caltha palustris, fingerstarr – Carex digitata, liljekonvall - 

Convallaria majalis, tysbast - Daphne mezereum, breiflangre - Epipactis helleborine, enghumleblom – Geum rivale, mjødurt – Filipendula 

ulmaria, markjordbær - Fragaria vesca, mye blåveis - Hepatica nobilis, knollerteknapp - Lathyrus linifolius, leddved - Lonicera xylosteum, 
hengeaks – Melica nutans, gaukesyre - Oxalis acetosella, firblad – Paris quadrifolia, hengeving - Phegopteris connectilis, kantkonvall - 

Polygonatum odoratum, krypsoleie - Ranunculus repens, skogsvinerot - Stachys sylvatica, ballblom - Trollius europaeus, teiebær - Rubus 
saxatilis, hestehov – Tussilago farfara, tveskjeggveronika – Veronica chamaedrys, legeveronika – V. officinalis, korsved - Viburnum 

opulus, skogvikke - Vicia sylvatica og skogfiol - Viola riviniana. På berg vokser svartburkne - Asplenium trichomanes og den noe 

basekrevende arten putevrimose - Tortella tortuosa. Videre ble kravfulle arter som rottehalemose – Isothecium alopecuroides, krusfellmose 
– Neckera crispa og den suboseaniske arten kystkransmose – Rhytidiadelphus loreus funnet. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er en del påvirket av ferdsel. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes under tvil som lokalt viktig (C-verdi), men har potensial til å utvikles til en viktig lokalitet. Frodig 
og rik lokalitet, men noe ung skog og en del hogstpåvirkning, samt manglende funn av rødlistearter og viktige elementer er årsaken til 

vurderingen. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte, men granforyngelse kan tas ut. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

12  Bekkenstenfeltet Ø  

  Rik sumpskog  –  Rik sumpskog   Verdi: B   Areal : 19,3 daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Jon T. Kleppsland under MiS-registreringene i 2004. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er 
vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Bekkenstenfeltet 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av rik svartorsumpskog langs fuktdrag. Skogen er hogd, grøfta og 
tilplanta med gran, men noe stor svartor står igjen.  

Artsmangfold: Den rødlistede arten dronningstarr – Carex pseudocyperus (NT) og slakkstarr er registrert.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er sterkt påvirket, skogen er hogd, grøfta og tilplantet med gran. Markdekket var ikke ødelagt 
ved befaringen, så det er mulig å restaurere biotopen. 

Verdivurdering: Lokaliteten ville normalt ikke blitt tatt med, men får en viktig verdi (B-verdi), da lokaliteten er meget rik og har 

forekomst av dronningstarr og slakkstarr. Verdien forutsetter at skogen skjøttes med tanke på tilbakeføring til svartorsumpskog. 
Skjøtsel og hensyn: Grøfter må tettes igjen, mest mulig gran må fjernes, og skogen tilbakeføres til en svartorsumpskog. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

13  Bekkenstenfeltet  

  Hagemark  –  Bjørkehage   Verdi: B   Areal : 64,23 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2003 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen og av 

Jon T. Kleppsland i forbindelse med MiS-kartlegging i 2004. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av 

BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Bekkensten og ned mot Ingierstrandveien. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av hagemarkpreget løvskog i flate partier øst for Bekkensten. 

Lågurtskog inngår i skrentene rundt det flate partiet, og mot nord ned mot Ingierstrandveien. Her går skogen over i lågurtskog med 
sumpskogsfragmenter langs bekkesig og i småkløfter, og det finnes en del steinblokker og bergvegger. I dette partiet finnes blant annet 

stor, gammel og hul lind. Ellers preges skogen av storvokst bjørk, til dels stor osp, noe eik, gran, hassel, alm og ask. Mot sørøst er det en 

god del hassel, og stedvis er det oppslag av gran. Skogen har trolig vært beitet tidligere. Floraen er artsrik, urte- og grasdominert, med arter 
som trollbær - Actaea spicata, jonsokkoll - Ajuga pyramidalis, hvitveis - Anemone nemorosa, gulaks - Anthoxanthum odoratum, 

lakrismjelt - Astragalus glycyphyllos, fingerstarr - Carex digitata, bleikstarr – C. pallescens, hvitbladtistel - Cirsium helenioides, 

markjordbær - Fragaria vesca, hvitmaure - Galium boreale, enghumleblom - Geum rivale, fugletelg - Gymnocarpium dryopteris, blåveis - 
Hepatica nobilis, knollerteknapp - Lathyrus linifolius, hengeaks - Melica nutans, myskegras - Milium effusum, skogsalat - Mycelis muralis, 

gaukesyre - Oxalis acetosella, vanlig nattfiol - Platanthera bifolia, skogsvinerot - Stachys sylvatica, skogkløver - Trifolium medium, 

tveskjeggveronika - Veronica chamaedrys, korsved - Viburnum opulus, skogvikke - Vicia sylvatica og skogfiol - Viola riviniana. På berg 
vokser svartburkne - Asplenium trichomanes og på gammel lind den suboseansike laven blyhinnelav – Leptogium cyanescens og 

krypsilkemose – Homalothecium sericeum. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Store deler av lokaliteten bærer tydelig preg av å være tidligere beitet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet eldre hagemark med forekomst av en del gamle edelløvtrær. 

Forekomster av elementer som død ved og hule edelløvtrær trekker også verdien opp. 

Skjøtsel og hensyn: Foryngelse av gran bør fjernes. Gjeninnføring av begrenset beite eller slått vil være bra. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

14  Oredalen  

  Rik sumpskog  –  Rik sumpskog   Verdi: C   Areal : 61,94 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Langs bekken gjennom Oredalen, helt ned til idrettsbanen finnes rik svartorsumpskog.  
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Skogen er hogd stort sett i hele området, men et mindre området mot vest er intakt. Langs 

bekken er en god del svartor spart, slik at det fortsatt er en del større trær igjen. Ellers preges skogbildet av mye tett, ung svartor, noe hegg 
og i dalsidene en god del ung bjørk. Det er lite død ved, men noe finnes i den vestre delen. Av interessante arter kan nevnes langstarr – 

Carex elongata og mye klourt – Lycopus europaeus. Bunnsjiktet er rikt med kravfulle mosearter. Ellers finnes blant annet vassgro - Alisma 

plantago-aquatica, bekkekarse – Cardamine amara, maigull – Chrysosplenium alternifolium, mjødurt – Filipendula ulmaria, mannasøtgras 
– Glyceria fluitans, fredløs – Lysimachia vulgaris, åkermynte – Mentha arvensis, krypsoleie – Ranunculus repens, skogsivaks – Scirpus 

sylvaticus, slyngsøtvier – Solanum dulcamara og hestehov – Tussilago farfara. Spredt finnes bratte, beskyttede bergvegger hvor bl.a. 

krusfellmose – Neckera crispa og putevrimose – Tortella tortuosa er registrert. Små fragmenter av skogen vil kunne klassifiseres som 
svartorstrandskog, en vegetasjonstype som anses som sterkt truet (EN), og rik sumpskog inngår også (også sterkt truet). 

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er hogd stort sett i hele området, men et mindre området mot vest er intakt. Under 

høyspentledningen ved idrettsbanen er også skogen hogd. 
Verdivurdering: Selv om lokaliteten er hogd er den vurdert å være lokalt viktig (C-verdi), fordi en del stor svartor og en rik flora med 

regionalt sjeldne arter fortsatt finnes. Opprinnelig har skogen hatt større verdi. På sikt vil trolig verdien øke ettersom den vokser til, hvis 
man forsøker å gjenskape den opprinnelige løvskogen. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. Oppslag av gran bør fjernes 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

15  Dam ved Skjervika  

  Dam  –     Verdi: B   Areal : 6,29 daa 

 

Innledning: Lokaliteten omtales av Strand (1994, 1996) og er feltkartlagt av Harald Bratli i 2003 i forbindelse med førstegenerasjon 

naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med 
oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Dette er en dam ved Skjervika, avsnørt fra Gjersjøen av hovedveien, som er lagt på fylling mellom 

dammen og Gjersjøen.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten omtales av Strand (1994, 1996), men uten funn av amfibier. I dammen finnes 

rik sumpvegetasjon med myrkongle - Calla palustris, mye sverdlilje - Iris pseudacorus, elvesnelle - Equisetum fluviatile, andemat - Lemna 

minor og bukkeblad - Menyanthes trifoliata. 
Artsmangfold: Det foreligger gamle funn av to rødlistede moser, muddermose - Physcomitrella patens (NT ) og krystallgaffelmose - 

Riccia cavernosa (VU) fra Skjervika, mest sannsynlig i eller rett ved denne lokaliteten. Status for disse er ukjent.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen er kunstig avsnørt fra Gjersjøen gjennom en fylling. 
Verdivurdering: Grunnet manglende påviselige funn av interessante arter og en god del påvirkning vurderes lokaliteten som lokalt viktig 

(C-verdi). 

Skjøtsel og hensyn:  
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

16  Nydammen sør  

  Rik sumpskog  –     Verdi: B   Areal : 59 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er undersøkt av Wesenberg (1996) og ble besøkt av Sigve Reiso i forbindelse med MiS-registreringer i 2004. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Dette er en artsrik sumpskogslokalitet med tilstøtende østvendt skogsli sør for Nydammen like vest for E6 
og ca 500 m vest for Gjersjø bru. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Wesenberg fant flere sjeldne karplanter og hevder at lokaliteten hører til de botanisk mest 

viktige i Oppegård. Viktige arter er trollurt - Circaea alpina, langstarr - Carex elongata og storrapp – Poa remota, som alle finnes i store 
mengder. Ved sørenden finnes den sjeldne arten nubbestarr - Carex loliacea og ved utløpet av bekken i Gjersøelva den vel så sjeldne 

slakkstarr - Carex remota. I tillegg finnes arter som myrkongle - Calla palustris, bekkekarse - Cardamine amara, sennegras - Carex 

vesicaria, maigull - Chrysosplenium alternifolium, mjødurt - Filipendula ulmaria, springfrø - Impatiens noli-tangere, sverdlilje - Iris 
pseudacorus, hanekam - Lychnis flos-cuculi, klourt - Lycopus europaeus, strutseving - Matteuccia struthiopteris, åkermynte - Mentha 

arvensis, maurarve - Moehringia trinervia, firblad - Paris quadrifolia, grøftesoleie - Ranunculus flammula, skjoldbærer - Scutellaria 

galericulata, skogsvinerot - Stachys sylvatica, rustjerneblom - Stellaria longifolia, skogstjerneblom – S. nemorum og bekkeveronika - 
Veronica beccabunga. En del store svartor står igjen. Lokaliteten var fortsatt sterkt hogstpåvirket ved besøk i 2004, men alle de sjeldne 

artene fantes fortsatt. 

Artsmangfold: Granrustkjuke – Phellinus ferrugineofuscus og rynkeskinn – Phlebia centrifuga (NT) ble påvist sammen med krusfellmose 
– Neckera crispa i 2004. Slakkstarr og nubbestarrr ble påvist i 1996. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er hogd, og den er sterkt påvirket av kjørespor, grøfter og hogstavfall. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av en artsrik sumpskog med forekomster av flere 
interessante karplanter. Stor hogstpåvirkning med kjørespor og grøfter gjør at verdien ikke blir høyere. 

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør restaureres til opprinnelig sumpskog, trolig blandingsskog med or og gran, muligens også ask. Den 

opprinnelige hydrologien bør gjenskapes. Ellers anbefales fri utvikling. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

17  Bålerud  

  Parklandskap  –  Parker   Verdi: A   Areal : 15,04 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2003 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Bålerud gård, vest for Oppegård kirke på nordsiden av veien. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: I hagen på Bålerud gård står det flere svært store og gamle eiketrær og noen store osp- og 

asketrær i et parklandskap. Ett eller flere av eiketrærne kommer innenfor den utvalgte naturtypen “hul eik” og bør derfor inventeres med 
tanke på hulheter, død ved og insektpotensial. Også de grove asketrærne 
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Artsmangfold: På trærne vokser det flere svært sjeldne lavarter, blant annet skorpelaven Caloplaca lucifuga (VU), som her ble funnet for 

første gang i Norge (Bratli & Haugan 1997). Den vokser på store, gamle eiketrær et fåtall steder i Sørøst-Norge. Også den sjeldne sterkt 
eiketilknyttede skorpelaven stautnål - Chaenotheca phaeocephala (VU) finnes i hagen. Karakteristiske arter for gammel eik er også 

Amandinea punctata, Arthonia vinosa, rødhodenål - Calicium lichenoides og Pertusaria flavida, hvorav særlig sistnevnte er sjelden. På ask 

(NT) ble regionalt sjeldne arter som Acrocordia gemmata og bleikdoggnål – Sclerophora nivea (NT) funnet, sammen med blant annet 
allélav – Anaptychia ciliaris og Opegrapha rufescens, alle arter forbundet med rikbarkstrær i kulturlandskapet. Området er også viktig for 

fuglelivet (Dale et al. 1998).  

Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne skjøttes sannsynligvis parkmessig, ved beskjæring og fjerning av død ved. Lokaliteten ligger 
innenfor Svartskog Landskapsvernområde. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår som en sentral og viktig del av det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogplatået. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) på grunn av forekomst av meget grove eike- og asketrær med forekomst 
av flere rødlistede lavarter. Potensialet for interessante insekter knyttet til trærne vurderes som stor. 

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør holdes fristilte. Døde grener og stammepartier må ikke kappes av med mindre det er helt nødvendig og 
nedfallen død ved bør få bli liggende eller flyttes til en egnet lokalitet. Om trærne er styvede bør praksisen opprettholdes. Eventuelle 

hulheter må ikke tettes igjen. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

18  Oppegård kirke  

  Parklandskap  –  Kirkegårder   Verdi: A   Areal : 8,74 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2003 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 
naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rundt Oppegård kirke. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Rundt Oppegård kirke er det en parkpreget lund med store edelløvtrær, ask, spisslønn og 
eik. Fire av trærne er vurdert som utvalgt naturtype “hul eik”. En svært stor, gammel eik står utenfor kirken og dette treet måler 455 cm i 

omkrets, har en liten, men tydelig hulhet og begynnende grov sprekkebark. Treet har vid krone, men det er usikkert om det er død ved i 

kronen og på stammen. De andre eikene måler 330, 330, og 210 cm i omkrets. Ingen har synlige hulheter, men de to groveste har noe grov 
sprekkebark. 

Artsmangfold: På trærne finnes en del rikbarksarter, blant annet skjellglye – Collema flaccidum, bleiktjafs, Evernia prunastris, ekornmose 

– Leucodon sciuroides, broddtråklemose - Pseudoleskeella nervosa, barkragg – Ramalina farinacea, askeragg – R. fraxinea og messinglav – 
Xanthoria parietina. I gressplen vokser gullstjerne – Gagea lutea og moskusurt - Adoxa moschatellina vokser på en grunn knaus. På eika 

vokser blant annet skorpelavene Amandinea punctata og grønnsotnål - Calicium viride, begge typiske for store ruvende eiker i 

kulturlandskapet. Lokaliteten er også verdifull for fugl (Dale et al. 1998). Lokaliteten har et godt potensial for interessante trelevende 
insekter knyttet til grove edelløvtrær. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne skjøttes parkmessig, ved beskjæring og fjerning av skadete og døde trær og grener, noe som ikke 

gagner mangfoldet knyttet til død ved. Deler av hulheter i den største eika er gjenfylt med sement og treet er bardunert. Lokaliteten ligger 
innenfor Svartskog Landskapsvernområde. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogplatået. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) grunnet forekomst av flere grove eiker hvorav en meget grov og hul eik. 

En nærmere undersøkelse av insekter, lav og sopp knyttet til treet vil være verdifullt for å få en sikrere verdivurdering. 

Skjøtsel og hensyn: Eiketrærne bør holdes noe fristilt. Døde grener og stammepartier må ikke kappes av og nedfallen død ved bør få bli 

liggende eller flyttes til en egnet lokalitet i nærheten. Om trærne er styvede bør praksisen opprettholdes. Hulheter må ikke tettes igjen. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

19  Solheim - Oppegård Vestre  

  Rik edellauvskog  –     Verdi: A   Areal : 321,31 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2003 og Sigve Reiso i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon 
naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med 

oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Nordover fra Oppegård kirke til jordene på Oppegård Vestre og Østre, østover ved Grønmo, rundt 
Solheim og videre nordover rundt Oppegård Vestre og Østre finnes et stort område med rik edelløvskog. Grensen er trukket noe omtrentlig 

mot nord, hvor skogen etterhvert går over mot yngre, nå løvdominert, hogd skog og fattigere furu- og granskogsmiljøer. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Opprinnelig har dette vært hagemark, men kulturmarka er nå i sterk gjengroing hvor 
særlig ung ask stedvis danner tette bestand. Store deler av skogen inneholder stor og gammel eik, enkelte trær er svært gamle. Nærmere 

100 eiketrær kommer innenfor den utvalgte naturtypen “hul eik”. Ellers inngår en god del ask, foruten hassel, stor einer, spisslønn og lind. 

Holt med stor osp finnes også, blant annet like nord for Bekkenstenveien. Store gamle edelløvtrær, blant annet lind og ask, finnes spredt 
over det meste av lokaliteten. Blant annet står det en stor ask ved barnehagen. Gammel bjørk finnes også. På skrinnere koller er furu vanlig, 

enkelte ttrær med meget store dimensjoner. Stedvis er det tette bestand med gran. Om våren ses tepper av blåveis – Hepatica nobilis i 

skogen. Den regionalt sjeldne arten moskusurt – Adoxa moschatellina finnes mellom kirken og Bekkenstenveien. Litt senere dominerer 
tepper av hvitveis – Anemone nemoralis og marianøkleblom – Primula veris har spredte populasjoner. Hele området er opprinnelig 

kulturmark, men gjengroingen er kommet såpass langt at det nå mer har karakter av skog. Særlig er det mye tett oppslag av ung ask. 

Opprinnelig hagemark med stor eik preger det meste av området. Stedvis finnes typen på skrinn mark på koller, gjerne med innblanding av 
furu. Her er bergknauser vanlig og floraen er relativt fattig med arter som tjæreblom – Lychnis viscaria og smørbukk – Sedum telephium. 

Kantkonvall – Polygonatum odoratum inngår også på slike steder. På litt friskere mark er floraen rikere med blant annet fingerstarr – Carex 
digitata, liljekonvall – Convallaria majalis, markjordbær – Fragaria vesca, knollerteknapp – Lathyrus linifolius, skogsalat – Mycelis 

muralis, gaukesyre – Oxalis acetosella, vanlig nattfiol - Platanthera bifolia, teiebær – Rubus saxatilis, tveskjeggveronika – Veronica 

chamaedrys, legeveronika – V. officinalis og skogfiol – Viola riviniana. Innslaget av kulturmarksarter er tydelig over hele området, kanskje 
særlig nord for gårdene, i åkerkanter og åpninger i skogen. Blant annet er gulmaure – Galium verum, flekkgrisøre – Hypochoeris maculata 

og smalkjempe – Plantago lanceolata registrert. Her finnes for det meste ung, frodig edelløvskog som er i relativt tidlig suksesjonsfase fra 

opprinnelig beitemark og åker. Stedvis finnes også sumppreget vegetasjon langs bekkesig. Disse områdene har mindre verdi, men binder 
sammen partier med hagemarkpregete skog med gammel eik. Flere steder finnes kantsamfunn mot åker, blant annet med den regionalt 
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sjeldne arten krusfrø – Selinum carvifolia. Eikeildkjuke – Phellinus robustus er registrert. På eiketrærne finnes ellers eikemusling – 

Daedalea quercina, eikebroddsopp - Hymenochaete rubiginosa og eikebarksopp – Peniophora quercina. Den truede arten ospepigg - 
Radulodon erikssonii (VU) er registrert på død eik. Særlig i åpne partier og skogkanter er det registrert rikbarksarter på trærne, for 

eksempel ekornmose – Leucodon sciuroides og gulbånd – Metzgeria furcata. Inne i lokaliteten finnes også en liten dam med liten 

salamander – Triturus vulgaris (lokalitet 25). Området er også viktig for fuglelivet (Dale et al. 1998). 
Artsmangfold: Ospepigg - Radulodon erikssonii (VU) er registrert på død eik sammen med eikeildkjuke. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Opprinnelig har dette vært hagemark, men kulturmarka er nå i sterk gjengroing hvor særlig ung ask stedvis 

danner tette bestand. Med unntak av de nordligste delene ligger lokaliteten innenfor Svartskog Landskapsvernområde. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår som en sentral og viktig del av det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogplatået. Det er 

mange verdifulle kulturminner, blant annet godt bevarte steingjerder, og den gamle kongeveien går gjennom området. 

Verdivurdering: Et stort og variert område med mye verdifull kulturmark, mange rødlistearter og enkelte truede naturtyper som totalt sett 
vurderes som svært viktig (A-verdi). Skjøtselstiltak må likevel igangsettes for å unngå en degradering av verdiene. 

Skjøtsel og hensyn: Restaurering og vedvarende skjøtsel er nødvendig for å gjenskape den opprinnelige, lysåpne hagemarken. Slått, 
forsiktig beite og manuell rydding av kratt og løvoppslag må vurderes brukt i de sentrale delene av lokaliteten. Eiketrærne må få utvikle seg 

fritt, og død ved må få stå/ligge i fred. Der gjengroingen har kommet så langt at edelløvskog dominerer, bør naturen overlates til fri 

utvikling. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

20  Solheim vest  

  Rik sumpskog  –     Verdi: B   Areal : 18,64 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 
Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter en smal sone med rik svartor-askeskog langs bekk vest for Solheim og nordover mot 
idrettsplassen.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Skogen er relativt tett og ung, og er et suksesjonsstadium etter tidligere beita områder. 

Svartor, ask, hegg og gran preger tresjiktet, særlig er det mye ung ask, men også eldre asketrær finnes. Under en kraftlinje er flere store trær 
nylig hogd. Vegetasjonen er svært frodig langs bekken med arter som trollbær – Actaea spicata, storklokke – Campanula latifolia, maigull 

– Chrysosplenium alternifolium, sumphaukeskjegg – Crepis paludosa, mjødurt – Filipendula ulmaria, springfrø - Impatiens noli-tangere, 

strutseving – Matteuccia struthiopteris, firblad – Paris quadrifolia, skogsvinerot – Stachys sylvatica, skogstjerneblom – Stellaria nemorum, 
vendelrot – Valeriana sambucifolia og korsved – Viburnum opulus. På ask vokser blant annet de kravfulle mosene glansmose – Homalia 

trichomanes og krypsilkemose – Homalothecium sericeum. Området er også viktig for fuglelivet (Dale et al. 1998), og grenser inn mot 

hagemarkpreget eikeskog.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Området utgjør tidligere beitemark. En kraftlinje krysser lokaliteten i sør. Lokaliteten ligger innenfor 

Svartskog Landskapsvernområde. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår som en viktig del av det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogplatået. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av en større rik sumpskog. Mye ung skog, mangel på 

kontinuitet i tresjiktet og mye askeoppslag trekker verdien ned. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

21  Nord for Bålerud  

  Rik edellauvskog  –     Verdi: B   Areal : 46,75 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Harald Bratli i 2005 og deler av den er reinventert av Terje Blindheim og Anders Thylen, BioFokus, 
i 2011. Lokalitetsavgrensningen og beskrivelsen er noe endret av BioFokus høsten 2011. Oppdatering er gjort på oppdrag for Oppegård 

kommune, i forbindelse med reguleringsplan for Bålerud. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten strekker seg fra Bålerud nordover i retning idrettsplassen og vestover mot Rødstenveien. 
Naturgrunnlaget er rikt og det mese av området er tidligere kulturpåvirket gjennom beite. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten omfatter ulike edelløvskogstyper, vesentlig alm-lindeskog og hagemarkpreget 

lågurteikeskog. På skrinne koller inngår også noe skrinn eikeskog og lavfuruskog. Eik dominerer sammen med spisslønn, hassel, lind og 
ask, og det inngår en del gran. Store, gamle eike- og asketrær inngår. Området er opprinnelig kulturmark med hagemark og beiter, men 

preges nå av gjenvoksing mange steder. Ved Bålerud går skogen over til parkpreget tun og hager med mye stor eik. Området har artsrik 

flora med blåveis og marianøkleblom. Ellers finnes blant annet trollbær, fagerklokke, fingerstarr, liljekonvall, hvitmaure, kantkonvall, 
krattfiol og skogfiol. Området er også viktig for fuglelivet (Dale et al. 1998), og inngår som en viktig del i det verdifulle kulturlandskapet 

på Svartskogplatået. I kanten mellom skog og åpen mark finnes også en liten dam, som muligens kan ha betydning for amfibier. 

Artsmangfold: Området er potensielt interessant for insekter, sopp og lav som er knyttet til gammel eik og andre treslag dersom de er 
gamle og aller helst uvikler hulheter. Det er også et visst potensial for markboende sopp knyttet til de rikeste partiene. På eiketrær i den 

sørvestlige delen av området ble det funnet eikehårskål (VU 2010) på eik som målet 40-60 cm i diameter. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Etter opphør av beite har området vært under gjengroing de siste tiårene.  
Del av helhetlig landskap: Bålerud og kulturlandskapet sør på Svartskog (hvor store deler er vernet som landskapsvernområde) er rikt på 

gamle og grove eiker. 

Verdivurdering: Et relativt stort område med rik edelløvskog og eikehagemark og med en storvokst eik og ask, samt noe dokumentert 
artsmangfold tilsvarer minst B-verdi. Mangel på riktig store og gamle trær, samt begrenset med artsfunn gjør at verdien ikke settes høyere. 

Skjøtsel og hensyn: Delene med gammel eikehagemark kan evt åpnes noe. Rydding bør imidlertid gjøres forsiktig og i etapper over flere 
år, for å unngå løvoppslag. Gamle trær må spares.Videre må det ryddes jevnlig, alternativt innføres dyrebeite.  

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

22  Sør for Oppegård Vestre  

  Småbiotoper  –  Åkerholmer   Verdi: C   Areal : 2,2999999999999998 daa 

 



 

- BioFokus-rapport 2012-16, side 26 - 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 
naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten er en åkerholme beliggende sør for Oppegård Vestre. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerholme med stor, gammel eik, en del mindre eiketrær, mye ung ask, hassel og einer. 
Det største eiketreet måler 315 cm i omkrets, har en vid krone med noe døde grener. Treet har vært noe beskåret, har lav mosedekning, små 

barksprekker og ingen synlige hulheter. Engarter som rødknapp – Knautia arvensis finnes også, men floraen forøvrig preges av nitrofile 

ugras.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogplatået. 

Verdivurdering: Lokaliteten har isolert sett relativt lav verdi og vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av en gammel eik. 
Skjøtsel og hensyn: De store eiketrærne kan fristilles noe bedre. Eik og andre store edelløvtrær må ellers overlates til fri utvikling og all dø 

ved må få stå/ligge i fred.  
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

23  Ved Oppegård Vestre  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 2,4500000000000002 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 
Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom Oppegård Østre og Vestre, noe sørvest for Oppegård Vestre. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerholme med flere store, gamle eiketrær med sprekkebark, ask og en del mindre 

eiketrær. Fem eiketrær på 270, 330, 340, 350 og 350 cm i omkrets står innenfor lokaliteten. De to smaleste trærne har tydelige hulheter ved 

basis og de tre største har noe grov sprekkebark. Det er uvisst om det der mye død ved i kronen og om det finnes dødvedpartier på 
stammene, men det er sannsynlig at det er noe, til tross for beskjæringer. Det er lite mosedekke på stammene. Undervegetasjonen har 

eng/kantpreg med arter som ryllik –Achillea millefolium, firkantperikum – Hypericum maculatum, rødknapp – Knautia arvensis, 

knollerteknapp – Lathyrus linifolius og skogkløver - Trifolium medium, men floraen preges også av nitrofile ugras. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Alle trærne har vært beskåret i senere tid, noe som er uheldig for arter knyttet til død eikeved. Lokaliteten 

ligger innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogplatået. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av forekomst av flere grove eiketrær, hvorav to har hulheter. 

Lokaliteten vurderes ikke høyere på grunn av beskjæringer av døde grener, gjengroing og manglende artsfunn. 

Skjøtsel og hensyn: Tett oppslag av ung skog og kratt skygger ut de store eiketrærne, som nå er i ferd med å fristilles. Eik og andre store 
edelløvtrær må ellers overlates til fri utvikling og all dø ved må få stå/ligge i fred. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

24  Ved Oppegård Østre  

  Dam  –  Gårdsdam   Verdi: B   Areal : ,52 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Sandaas (2011) undersøkte dammen med tanke på amfibier. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av 

BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Liten åkerdam rett vest for Roald Amundsens vei, ved tunet på Oppegård østre. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Her finnes en pen forekomst med den sjeldne arten storandemat - Spirodela polyrrhiza. 

Ellers forekommer lyssiv – Juncus effusus, andemat – Lemna minor, skogsivaks – Scirpus sylvaticus og dunkjevle – Typha latifolia. 
Artsmangfold: Småsalamander (NT) og storandemat er påvist på lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogplatået. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av gårdsdam med småsalamander og storandemat. 

Skjøtsel og hensyn:  
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

25  Skogsdam sør for Østre Oppegård  

  Dam  –     Verdi: A   Areal : ,23 daa 

 

Innledning: Strand (1994, 1996) og Sandaas (2011) kartla amfibier i dammen. Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i 

forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av 
BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i skogkanten sør for Østre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Skogsdammen omtales av Strand (1994, 1996), som angir forekomst av småsalamander 
Triturus vulgaris (NT), og Sandaas (2011) som også angir storsamlamander T. cristatus (VU) og buttsnutefrosk. 

Artsmangfold: Småsalamander (NT) og storsalamander (VU) er registrert i dammen. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) på grunn av at dammen innehar begge salamanderartene. 

Skjøtsel og hensyn:  
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

26  Oppegård Østre  

  Store gamle trær  –  Ask   Verdi: C   Areal : 3,37 daa 

 



 

- BioFokus-rapport 2012-16, side 27 - 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 
naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter deler av tunet på Oppegård østre. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Her finnes flere store asketrær og et lite parti langs veien med tørreng/kantkrattvegetasjon. 
Her vokser arter som dunhavre – Avenula pubescens, hvitmaure – Galium boreale, gulmaure – G. verum, skogkløver – Trifolium medium 

og tveskjeggveronika – Veronica chamaedrys. Det er også noe alm og spisslønn i lokaliteten.  

Artsmangfold: Stor ask (NT) og noe alm (NT) forekommer. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde. Trærne skjøttes sannsynligvis parkmessig, 

med beskjæring av grener. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogplatået. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av stor ask og artsrik veikant. Trærne bør 

undersøkes nærmere for en bedre verdivurdering. 
Skjøtsel og hensyn: Ekstensiv slått på eng- og veikantpartier. Eldre løvtrær og død ved må få være i fred. Unngå gjødsling av lokaliteten. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

27  Oppegård Østre nord 1  

  Småbiotoper  –  Åkerholmer   Verdi: C   Areal : 3,75 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør en skogkledd parti mellom åker og vei i midtre del av nordligste åker, nord for Roald 

Amundsens vei og Oppegård Østre. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerholme med tørrbakke- og krattvegetasjon og en del ask, eik og furu. Det er mye 
krusfrø – Selinum carvifolia, dessuten arter som dunhavre – Avenula pubescens, fagerklokke – Campanula persicifolia, hvitmaure – 

Galium boreale, rødknapp – Knautia arvensis, knollerteknapp – Lathyrus linifolius, prestekrage – Leucanthemum vulgare og kantkonvall – 

Polygonatum odoratum.  
Artsmangfold: Krusfrø (NT) er en regionalt sjelden art, som blant annet vokser i skogkanter og tørre enger.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av eksponert kantsamfunn og tørrbakkeparti med 

forekomst av en rødlistet karplante. 

Skjøtsel og hensyn: Ekstensiv slått på engpartier og noe rydding av løvoppslag i åker- og veikant. Eldre løvtrær og død ved må få være i 
fred. Unngå gjødsling av lokaliteten. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

28  Oppegård Østre nord 2  

  Småbiotoper  –  Åkerholmer   Verdi: C   Areal : ,86 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør en åkerholme i sørøstre del av nordligste åker, nord for Roald Amundsens vei og 

Oppegård Østre. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerholme med en blanding av tørrbakke- og ugrasflora, blant annet med mye krusfrø – 
Selinum carvifolia, en god del ung ask – Fraxinus excelsior, kantkonvall – Polygonatum odoratum og rødknapp – Knautia arvensis.   

Artsmangfold: Krusfrø (NT) er en regionalt sjelden art, som blant annet vokser i skogkanter og tørre enger. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av eksponert kantsamfunn og tørrbakkeparti med 

forekomst av en rødlistet karplante. 
Skjøtsel og hensyn: Ekstensiv slått på engpartier og rydding av løvoppslag. Eldre løvtrær og død ved må få være i fred. Unngå gjødsling 

av lokaliteten. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

29  Oppegård Østre nord 3  

  Småbiotoper  –  Åkerholmer   Verdi: C   Areal : ,46 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 
naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør en åkerholme i søndre del av nordligste åker, nord for Roald Amundsens vei og 

Oppegård Østre. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerholme med noe tørrbakke- og ugrasflora og en god del ung ask – Fraxinus excelsior. 

Lokaliteten er tatt med fordi den inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av kantsamfunn og tørrbakkeparti. 
Skjøtsel og hensyn: Ekstensiv slått på engpartier og rydding av løvoppslag. Eldre løvtrær og død ved må få være i fred. Unngå gjødsling 

av lokaliteten. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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30  Oppegård Østre nord 4  

  Småbiotoper  –  Åkerholmer   Verdi: C   Areal : 1,45 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 
naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør en åkerholme i midtre del av nordligste åker, nord for Roald Amundsens vei og 

Oppegård Østre. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerholme med en blanding av tørrbakke- og ugrasflora, blant annet med krusfrø – 

Selinum carvifolia, en god del ung ask – Fraxinus excelsior, noe spisslønn – Acer platanoides, dunhavre – Avenula pubescens, fagerklokke 

– Campanula persicifolia, prikkperikum - Hypericum perforatum, rødknapp – Knautia arvensis, knollerteknapp – Lathyrus linifolius, 
prestekrage – Leucanthemum vulgare og tveskjeggveronika – Veronica chamaedrys. 

Artsmangfold: Krusfrø (NT) er en regionalt sjelden art, som blant annet vokser i skogkanter og tørre enger.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av eksponert kantsamfunn og tørrbakkeparti med 
forekomst av en rødlistet karplante. 

Skjøtsel og hensyn: Ekstensiv slått på engpartier og rydding av løvoppslag. Eldre løvtrær og død ved må få være i fred. Unngå gjødsling 

av lokaliteten. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

31  Oppegård Østre nord 5  

  Småbiotoper  –  Åkerholmer   Verdi: C   Areal : 1,47 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 
Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør en åkerholme i nordre del av nordligste åker, nord for Roald Amundsens vei og 
Oppegård Østre. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerholme med en blanding av tørrbakke- og ugrasflora, blant annet med krusfrø – 

Selinum carvifolia, fagerklokke – Campanula persicifolia og prestekrage – Leucanthemum vulgare.  
Artsmangfold: Krusfrø (NT) er en regionalt sjelden art, som vokser i skogkanter og tørre enger. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Søndre del av lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av eksponert kantsamfunn og tørrbakkeparti med 

forekomst av en rødlistet karplante. 

Skjøtsel og hensyn: Ekstensiv slått på engpartier og eventuelt rydding av løvoppslag. Unngå gjødsling av lokaliteten. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

32  Oppegård Østre nord 6  

  Småbiotoper  –  Åkerholmer   Verdi: C   Areal : ,3 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 
Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør en åkerholme i nordøstre del av nordligste åker, nord for Roald Amundsens vei og 
Oppegård Østre. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Liten åkerholme med en blanding av tørrbakke- og ugrasflora, blant annet med krusfrø – 

Selinum carvifolia og prestekrage – Leucanthemum vulgare. 
Artsmangfold: Krusfrø (NT) er en regionalt sjelden art, som vokser i skogkanter og tørre enger.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av eksponert og artsrik kantsamfunn og 

tørrbakkeparti med forekomst av en rødlistet karplante. 

Skjøtsel og hensyn: Ekstensiv slått på engpartier og eventuelt rydding av løvoppslag. Unngå gjødsling av lokaliteten. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

33  Oppegård Østre nord 7  

  Småbiotoper  –  Kantsamfunn   Verdi: C   Areal : 5,61 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 
Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør en kantsone rundt nordre del av åkerkant, nord for Roald Amundsens vei og Oppegård 
Østre. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Smal åkerkant med en blanding av tørrbakke- og ugrasflora, blant annet med krusfrø – 
Selinum carvifolia spredt langs kanten, og arter som fagerklokke – Campanula persicifolia, rødknapp – Knautia arvensis, prestekrage – 

Leucanthemum vulgare, nattfiol – Platanthera sp. og tveskjeggveronika – Veronica chamaedrys. Små eiketrær finnes også i lokaliteten. 

Artsmangfold: Krusfrø (NT) er en regionalt sjelden art, som blant annet vokser i skogkanter og tørre enger.  
Bruk, tilstand og påvirkning: En mindre del av lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av eksponert og artsrik kantsamfunn og 
tørrbakkepartier med forekomst av en rødlistet karplante. 



 

- BioFokus-rapport 2012-16, side 29 - 

Skjøtsel og hensyn: Ekstensiv slått på engpartier og veikanter og noe rydding av løvoppslag. Eldre løvtrær og død ved må få være i fred. 

Unngå gjødsling av lokaliteten. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

34  Roald Amundsens vei nord for Oppegård Østre  

  Artsrik veikant  –     Verdi: C   Areal : 31,32 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 
Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Dette er en stor veikantlokalitet langs Roald Amundsens vei mellom Oppegård Østre og E6. Videre er et 
stort ruderatpreget engområde på begge sider av E6 inkludert.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: På lokaliteten dominerer ugrasvegetasjon, men det er også mye krusfrø - Selinum 
carvifolia. Krusfrø finnes også spredt langs hele strekningen sammen med engarter som for eksempel engknoppurt – Centaurea jacea, 

hvitmaure – Galium boreale, rødknapp – Knautia arvensis, prestekrage – Leucanthemum vulgare, nattfiol – Platanthera bifolia og 

skogkløver – Trifolium medium. På en liten knaus vokser blodstorkenebb – Geranium sanguineum og flekkgrisøre – Hypochoeris 
maculata.  

Artsmangfold: Krusfrø (NT) er en regionalt sjelden art, som blant annet vokser i skogkanter og tørre enger. Det er et potensial for 

interessante insekter i deler av lokaliteten. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av artsrik veikant og engpartier med forekomst av en 
rødlistet karplante. 

Skjøtsel og hensyn: Ekstensiv slått på engpartier og veikanter og noe rydding av løvoppslag. Eldre løvtrær og død ved må få være i fred. 

Unngå gjødsling av lokaliteten. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

35  Nordøst for Oppegård Østre 1  

  Småbiotoper  –  Åkerholmer   Verdi: C   Areal : ,85 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 
Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten er en åkerholme beliggende nordøst for Oppegård Østre, sør for Roald Amundsens vei. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerholme med en blanding av tørrbakke- og ugrasflora, blant annet med krusfrø – 

Selinum carvifolia, jonsokkoll – Ajuga pyramidalis, markjordbær – Fragaria vesca, hvitmaure – Galium boreale, rødknapp – Knautia 

arvensis, knollerteknapp – Lathyrus linifolius og prestekrage – Leucanthemum vulgare. På holmen står også eldre eik og noe einer. 
Artsmangfold: Krusfrø (NT) er en regionalt sjelden art, som vokser i skogkanter og tørre enger. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av rikt kantsamfunn på åkerholme med forekomst av 

en rødlistet karplante. 

Skjøtsel og hensyn: Ekstensiv slått på engpartier og noe rydding av løvoppslag. Eldre løvtrær og død ved må få være i fred. Unngå 
gjødsling av lokaliteten. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

36  Nordøst for Oppegård Østre 2  

  Småbiotoper  –  Kantsamfunn   Verdi: B   Areal : 5,23 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nordøst for Oppegård Østre, langs åkerkant sør for Roald Amundsens vei. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerkant med en blanding av tørrbakke- og ugrasflora, blant annet vokser krusfrø – 

Selinum carvifolia spredt rundt åkeren. Ellers finnes fagerklokke – Campanula persicifolia, knoppurt – Centaurea jacea, rødknapp – 
Knautia arvensis, prestekrage – Leucanthemum vulgare og skogkløver – Trifolium medium. På en knaus inngår en del større eiketrær. 

Totalt seks eiketrær innenfor lokaliteten er vurdert som “forskriftseiker” og antas å være viktige for det biologiske mangfoldet. 

Artsmangfold: Krusfrø (NT) er en regionalt sjelden art, som blant annet vokser i skogkanter og tørre enger.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av noen grove eiketrær og et rikt kantsamfunn med en 
rødlistet karplante. 

Skjøtsel og hensyn: Ekstensiv slått på engarealene og noe rydding av løvoppslag. Eldre løvtrær og død ved må få være i fred. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

37  Øst for Oppegård Østre 1  

  Rik edellauvskog  –  Lågurt-eikeskog   Verdi: B   Areal : 29,98 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 
Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter et parti med alm-lindeskog, lågurteikeskog og gjengroende hagemark øst for 
Oppegård Østre. 



 

- BioFokus-rapport 2012-16, side 30 - 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det er mye eik, flere av trærne er store og gamle, foruten spisslønn, ask og lind. Fem av 

eiketrærne er vurdert som “forskriftseiker”. Floraen er temmelig rik, blant annet med hvitveis – Anemone nemorosa, liljekonvall – 
Convallaria majalis, blåveis – Hepatica nobilis, rødknapp – Knautia arvensis, knollerteknapp – Lathyrus linifolius, prestekrage – 

Leucanthemum vulgare, firblad – Paris quadrifolia, kantkonvall – Polygonatum odoratum, marianøkleblom – Primula veris, skogkløver – 

Trifolium medium, korsved – Viburnum opulus og skogfiol – Viola riviniana. Feltsjiktet bærer preg av å være kulturmark, nå under 
gjengroing. På ask og på berg vokser de kravfulle mosene glansmose – Homalia trichomanoides og gulbånd – Metzgeria furcata.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Deler av skogen har trolig tidligere vært beitemark og åker. Lokaliteten ligger innenfor Svartskog 

landskapsvernområde. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av gamle eiketrær og andre gamle trær stående i rik 

edelløvskog.  
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

38  Øst for Oppegård Østre 2  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 9,68 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 
naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør en smal sone rundt østre kant av åker, øst for Oppegård Østre. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten utgjør en smal sone rundt åker øst for Oppegård Østre. Store eiketrær med 
grov sprekkebark står flere steder i åkerkanten og en del yngre trær finnes også. Eiketrærne er ikke sjekket godt i felt og det er sannsynlig at 

ett eller flere trær kommer innenfor den utvalgte naturtypen “hul eik”. Eng- og kantarter inngår, men nitrofile ugras dominerer.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av bl.a. stor eik. Eiketrærne bør undersøkes 

nærmere for en bedre verdivurdering. 
Skjøtsel og hensyn: Eiketrærne langs åkeren kan holdes noe fristilt og beskjæringer og fjerning av død ved må ikke forekomme. Gjødsling 

av lokaliteten må unngås. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

39  Sør for Oppegård Østre  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : ,2 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 
naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Oppegård Østre, innenfor et oppdyrket areal. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området består av en åkerholme med en stor frittstående eik. På denne vokser 

kulturmarksarten askeragg – Ramalina fraxinea, sammen med andre rikbarksarter som allélav – Anaptychia ciliaris, ekornmose – Leucodon 

sciuroides, skåldogglav – Physconia distorta, leppedogglav – P. perisidiosa og barkragg – Ramalina farinacea. Eiketreet kommer 

sannsynligvis innenfor den utvalgte naturtypen “hul eik” og bør sjekkes bedre i felt. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogplatået. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av stor eik. Treet bør undersøkes nærmere for en 
bedre verdivurdering. 

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet bør holdes fristilt og beskjæringer og fjerning av død ved må ikke forekomme. Gjødsling tett opp til 

lokaliteten bør unngås. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

40  Sør for Grønmo  

  Småbiotoper  –  Åkerholmer   Verdi: C   Areal : ,59 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 
Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Grønmo og nord for Søndre Oppegård, innenfor et oppdyrket areal. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Liten åkerholme med relativt store eiker, ask og spisslønn. Eiketrærne er ikke sjekket godt 

i felt og det er mulig at ett eller flere trær kommer innenfor den utvalgte naturtypen “hul eik”. Rik engpreget flora inngår med blant annet 

liljekonvall – Convallaria majalis, kratthumleblom – Geum urbanum, kantkonvall – Polygonatum odoratum og marianøkleblom – Primula 
veris.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det viktige kulturlandskapet på Svartskogplatået. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av relativt stor eik og ask. Trærne bør undersøkes 

nærmere for en bedre verdivurdering. 
Skjøtsel og hensyn: Eiketrærne bør holdes noe fristilt og beskjæringer og fjerning av død ved må ikke forekomme. Gjødsling av 

lokaliteten må unngås. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

41  Oppegård Søndre  

  Parklandskap  –  Parker   Verdi: B   Areal : 20,67 daa 

 



 

- BioFokus-rapport 2012-16, side 31 - 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 
naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på tunet til Søndre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: På tunet på Oppegård Søndre finnes flere meget store eiketrær, foruten stor lind og 
spisslønn. Eiketrærne er ikke sjekket godt i felt og det er sannsynlig at flere trær kommer innenfor den utvalgte naturtypen “hul eik”. Inn 

mot tunet er det også en lindeallé. På trærne finnes flere rikbarksarter, blant annet en god del lindelav – Parmelina tiliacea, dessuten 

bleiktjafs - Evernia prunastri, barkragg - Ramalina farinacea, ekornmose – Leucodon sciuroides og broddtråklemose - Pseudoleskeella 
nervosa. Noen av kjempeeikene er ifølge grunneier nylig døde og disse er felt. Hule trær er også nylig hugget. På stubben etter den største 

eika vokser oksetungesopp – Fistulina hepatica (NT). Arten er knyttet til store, gamle eiketrær. På stammen av de døde trærne fantes også 

soppen Bulgaria inquinans og på lønn vokser lønnekjuke – Oxyporus populinus. 
Artsmangfold: Oksetungesopp (NT) er påvist på den største eika. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne skjøttes parkmessig ved beskjæringer og fellinger av uønskede trær. Lokaliteten ligger innenfor 
Svartskog Landskapsvernområde. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår som en viktig del av det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av flere grove edelløvtrær, hvorav noen grove og dels hule 
eiker. Lokaliteten bør sjekkes på nytt for å fastslå om verdiene er i behold eller større enn antatt, til tross for at de groveste eiketrærne er 

felt. 

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør holdes fristilte. Døde grener og stammepartier må ikke kappes av, og nedfalne grener og stammedeler bør 
få bli liggende eller flyttes til en egnet eksponert lokalitet i nærheten. Om trærne er styvede bør praksisen opprettholdes. Eventuelle 

hulheter må ikke tettes igjen og ingen trær bør felles. Styving må vurderes som alternativ til felling. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

42  Øst for Oppegård Søndre 1  

  Rik edellauvskog  –  Lågurt-eikeskog   Verdi: C   Areal : 8,82 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 
naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i vestre kant av åker, øst for Søndre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området inneholder gjengroende hagemarkpreget rik edelløvskog. Både stor ask, eik, lind 
og osp inngår i tresjiktet. Flere av eikene har grov sprekkebark. Eiketrærne er ikke sjekket godt i felt og det er mulig at ett eller flere trær 

kommer innenfor den utvalgte naturtypen “hul eik”. I undervegetasjonen inngår eng- og kantarter, blant annet kransmynte – Clinopodium 

vulgare, liljekonvall – Convallaria majalis, markjordbær - Fragaria vesca, firkantperikum – Hypericum maculatum, rødknapp – Knautia 
arvensis, marianøkleblom – Primula veris og skogfiol – Viola riviniana., og er tydelig gammel kulturmark som nå er under gjengroing. Et 

lite fuktparti med en liten grunn dam som trolig tørker ut utover sommeren finnes også i en forsenkning. Her er det noe fuktvegetasjon. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Området er tydelig gammel kulturmark som nå er under gjengroing. Lokaliteten ligger innenfor Svartskog 
Landskapsvernområde. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det viktige kulturlandskapet på Svartskogplatået 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av stor eik og andre gamle trær. Trærne bør 

undersøkes nærmere for en bedre verdivurdering. 

Skjøtsel og hensyn: Den nordøstre delen av området bør overlates til fri utvikling. Den resterende delen kan åpnes opp ved fjerning av 

løvoppslag og beitedyr kan slippes til. La all død ved av grovere dimensjoner ligge. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

43  Øst for Oppegård Søndre 2  

  Gammel lauvskog  –  Gammelt ospeholt   Verdi: C   Areal : 2,23 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 
Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i kanten av åker nordøst for Søndre Oppegård. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dette er et lite ospeholt med store trær i kanten av åker øst for Søndre Oppegård. Videre 

langs bekk finnes også litt svartorskog. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået. 

Verdivurdering: Lokaliteten anslås å ha lokal verdi (C-verdi) grunnet forekomst av solbelyst, gammelt ospeholt. Manglende interessante 

utforminger og arter, samt liten størrelse trekker verdien ned, men lokaliteten burde vært undersøkt bedre. 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

44  Øst for Oppegård Søndre 3  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 6,71 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 
naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for den midterste av tre åkerholmer øst for Oppegård Søndre. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerkant med store gamle eiketrær, stor osp, ask og lind. Flere store eiketrær står inne i 
skogen innenfor åkeren også. Eiketrærne er ikke sjekket godt i felt og det er mulig at ett eller flere trær kommer innenfor den utvalgte 

naturtypen “hul eik”. Ellers finnes både steinrøyser og et godt bevart steingjerde. Undervegetasjonen har kulturmarkspreg med blant annet 

firkantperikum – Hypericum maculatum, prestekrage – Leucanthemum vulgare og tveskjeggveronika – Veronica chamaedrys. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde. 



 

- BioFokus-rapport 2012-16, side 32 - 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av stor eik og andre gamle trær. Trærne bør 
undersøkes nærmere for en bedre verdivurdering. 

Skjøtsel og hensyn: Eiketrærne bør holdes noe fristilt og beskjæringer og fjerning av død ved må ikke forekomme. Gjødsling av 

lokaliteten må unngås og det ville vært en fordel med ekstensiv slått eller forsiktig beite på lokaliteten. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

45  Øst for Oppegård Søndre 4  

  Småbiotoper  –  Åkerholmer   Verdi: C   Areal : ,72 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 
Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten er den vestre av tre åkerholmer øst for Oppegård Søndre. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten ligger på åkerholme med relativt stor eik og ask. Eiketrærne er ikke sjekket 

godt i felt og det er mulig at ett eller flere trær kommer innenfor den utvalgte naturtypen “hul eik”. Kulturmarkspreget vegetasjon og noen 
knauser med bergrørkvein – Calamagrostis epigejos, blåklokke – Campanula rotundifolia, markjordbær - Fragaria vesca, firkantperikum – 

Hypericum maculatum, knollerteknapp – Lathyrus linifolius, kantkonvall – Polygonatum odoratum, marianøklebånd – Primula veris, 

tveskjeggveronika – Veronica chamaedrys og legeveronika – V. officinalis inngår. Det er også fine forekomster med marianøkleblom – 
Primula veris på åkerholmen. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av stor eik og ask. Trærne bør undersøkes nærmere 

for en bedre verdivurdering. 

Skjøtsel og hensyn: Eiketrærne bør holdes noe fristilt og beskjæringer og fjerning av død ved må ikke forekomme. Gjødsling av 
lokaliteten må unngås. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

46  Øst for Oppegård Søndre 5  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 1,98 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten er den midtre av tre åkerholmer øst for Oppegård Søndre. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dette er en åkerholme med stor eik og ask, samt einer. Eiketrærne er ikke sjekket godt i 

felt og det er mulig at ett eller flere trær kommer innenfor den utvalgte naturtypen “hul eik”. Her finnes knauser og kulturmarkspreget 
vegetasjon med liljekonvall – Convallaria majalis, markjordbær - Fragaria vesca, firkantperikum – Hypericum maculatum, knollerteknapp 

– Lathyrus linifolius, kantkonvall – Polygonatum odoratum, tveskjeggveronika – Veronica chamaedrys og legeveronika – V. officinalis. 

Flere vanlige beitemarksopp ble registrert, blant annet krittvokssopp – Camarophyllus virgineus, silkerødskivesopp – Entoloma sericellum, 

mønjevokssopp – Hygrocybe coccinea og mye kjeglevokssopp – Hygrocybe conica. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av stor eik og ask. Trærne bør undersøkes nærmere 

for en bedre verdivurdering. 

Skjøtsel og hensyn: De store edelløvtrærne bør holdes noe fristilt og beskjæringer og fjerning av død ved må ikke forekomme. Gjødsling 
av lokaliteten må unngås og det ville vært en fordel med ekstensiv slått eller forsiktig beite på lokaliteten. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

47  Øst for Oppegård Søndre 6  

  Småbiotoper  –  Åkerholmer   Verdi: C   Areal : 5,16 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten er den østligste av tre åkerholmer øst for Oppegård Søndre. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerholme med furu, eik og einer. Kun relativt fattig vegetasjon finnes. Eiketrærne er 

ikke sjekket godt i felt og det er mulig at ett eller flere trær kommer innenfor den utvalgte naturtypen “hul eik”. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av stor eik. Trærne bør undersøkes nærmere for en 
bedre verdivurdering.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketrærne bør holdes noe fristilt og beskjæringer og fjerning av død ved må ikke forekomme. Gjødsling av 

lokaliteten må unngås. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

48  Øst for Oppegård Søndre 7  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 1,38 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for den østligste av tre åkerholmer beliggende øst for Oppegård Søndre. 



 

- BioFokus-rapport 2012-16, side 33 - 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerkant med kulturmarkspreget undervegetasjon og et par store eiketrær. To av 

eiketrærne kommer innenfor den utvalgte naturtypen “hul eik” og den groveste har en omkrets på 280 cm. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av stor eik. Trærne bør undersøkes nærmere for en 
bedre verdivurdering. 

Skjøtsel og hensyn: Eiketrærne bør holdes noe fristilt og beskjæringer og fjerning av død ved må ikke forekomme. Gjødsling av 

lokaliteten må ikke forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

49  Sør for Oppegård Søndre 1  

  Småbiotoper  –  Åkerholmer   Verdi: C   Areal : ,73 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ca. 900 m sør for Bålerud og er den østre av tre små åkerholmer omgitt av dyrket mark. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerholme med stor eik og kulturmarkspreget undervegetasjon og noen knauser med 

blåklokke – Campanula rotundifolia, markjordbær - Fragaria vesca, hvitmaure – Galium boreale, firkantperikum – Hypericum maculatum, 
prestekrage – Leucanthemum vulgare og tveskjeggveronika – Veronica chamaedrys. Eiketrærne er ikke sjekket godt i felt og det er mulig 

at ett eller flere trær kommer innenfor den utvalgte naturtypen “hul eik”. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av rik tørrengvegetasjon. 

Skjøtsel og hensyn: Eiketrærne bør holdes delvis fristilte. Gjødsling av lokaliteten må ikke forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

50  Sør for Oppegård Søndre 2  

  Småbiotoper  –  Åkerholmer   Verdi: C   Areal : ,71 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 
Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ca. 900 m sør for Bålerud og er den midtre av tre små åkerholmer omgitt av dyrket 
mark. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerholme med kulturmarkspreget undervegetasjon og knauser med engknoppurt – 

Centaurea jacea, markjordbær - Fragaria vesca, prestekrage – Leucanthemum vulgare, smalkjempe – Plantago lanceolata og 
tveskjeggveronika – Veronica chamaedrys.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av rik tørrengvegetasjon. 

Skjøtsel og hensyn: Gjødsling av lokaliteten må ikke forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

51  Sør for Oppegård Søndre 3  

  Småbiotoper  –  Åkerholmer   Verdi: B   Areal : 1,1599999999999999 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 
naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ca. 900 m sør for Bålerud og er den vestre av tre små åkerholmer omgitt av dyrket 

mark. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerholme med en stor eik, kulturmarkspreget vegetasjon og noen knauser med 

blåklokke – Campanula rotundifolia, markjordbær - Fragaria vesca, hvitmaure – Galium boreale, firkantperikum – Hypericum maculatum, 

rødknapp – Knautia arvensis, knollerteknapp – Lathyrus linifolius, prestekrage – Leucanthemum vulgare, smalkjempe – Plantago 
lanceolata og tveskjeggveronika – Veronica chamaedrys. Eiketreet er ikke sjekket godt i felt, men måler 225 cm i diameter, er hult og 

kommer innenfor den utvalgte naturtypen “hul eik”. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av stor hul eik og noe tørrengvegetasjon. 

Skjøtsel og hensyn: Eiketrærne bør holdes noe fristilt og gjødsling av lokaliteten må ikke forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

52  Sør for Oppegård Søndre 4  

  Småbiotoper  –  Kantsamfunn   Verdi: C   Areal : 2,41 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger 900 m sør for Bålerud og utgjør en nordvendt kantområde mot dyrket mark. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Nordvendt åkerkant med kulturmarkspreget undervegetasjon og flere store eike- og 

ospetrær, blant annet en ganske stor grov eik. Utover dette er lokaliteten artsfattig og har liten verdi. Eiketrærne er ikke sjekket godt i felt 
og det er mulig at ett eller flere trær kommer innenfor den utvalgte naturtypen “hul eik”. 



 

- BioFokus-rapport 2012-16, side 34 - 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en grov eik. Utover dette er lokaliteten artsfattig 

og har liten verdi. En nordvendt beliggenhet begrenser forekomster av f.eks. interessante insekter. 

Skjøtsel og hensyn: Eiketrærne bør holdes noe fristilt og gjødsling av lokaliteten må ikke forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

53  Sør for Oppegård Søndre 5  

  Rik edellauvskog  –  Lågurt-eikeskog   Verdi: B   Areal : 29,12 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 
Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger 700 m sør for Bålerud og utgjør et skogkledd parti omringet av dyrket mark. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stor åkerholme med lågurteikeskog og blåbæreikeskog iblandet gran og furu på skrinnere 

mark. En del blokker og fjell i dagen finnes. I tresjiktet er det også osp, hassel, einer og spisslønn. En del stor eik inngår, hvorav minst to 
kommer innenfor den utvalgte naturtypen “hul eik”. Arter som trollbær – Actaea spicata, hvitveis – Anemone nemorosa, blåveis – Hepatica 

nobilis og skogfiol – Viola riviniana er registrert. På berg vokser svartburkne – Asplenium trichomanes og mosene krypsilkemose – 

Homalothecium sericeum og gulbånd – Metzgeria furcata. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er lysåpen og ble trolig beitet for lang tid siden. Lokaliteten ligger innenfor Svartskog 

Landskapsvernområde. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av lågurt-eikeskog og annen rik skog, i tillegg til et par 

grove eiketrær. Lokaliteten har derfor et godt potensial for å huse mange interessante insekter og sopp. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

54  Sør for Oppegård Søndre 6  

  Rik edellauvskog  –     Verdi: B   Areal : 141,57 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 
Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest for Oppegård Søndre, sør for Bålerud og vest for Sjødalveien, og inkluderer rikere, 
skogkledde partier mellom dyrket mark og fattigere skog.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dette er et stort område med hagemarkpreget lågurt- og blåbæreikeskog omkranset av 

åker vest for Oppegård Søndre. Eikeskogen er best utviklet langs åkerkantene, særlig mot sør og nordøst nær gården. Noen grove eiketrær 
står langs jordekanten, og det største måler 320 cm i omkrets. På skrinnere mark finnes blandingsskog med gran, furu, eik og litt hassel. På 

litt friskere mark, blant annet mot nordøst og i et parti mot sørvest er det alm-lindeskog med mye stor spisslønn, ask og hassel. Stedvis 

finnes store osper, og rundt en dam finnes svartorsump. De midtre partiene av lokaliteten har fattig furuskog på skrinn mark og partier med 

sumppreget granskog som er uten interesse i denne sammenheng. Især i sør og nord er kulturpåvirkningen tydelig og skogen har 

hagemarkpreg med urte- og grasrikt feltsjikt, blant annet med mye liljekonvall - Convallaria majalis. Det er en relativt rik flora med 

hvitveis - Anemone nemorosa, fingerstarr – Carex digitata, liljekonvall – Convallaria majalis, mye blåveis – Hepatica nobilis og skogfiol – 
Viola riviniana. På eik ble eikebevre – Exidia truncata funnet. På bergvegger er det bra forekomster med kravfulle arter som ryemose – 

Antitrichia curtipendula, krypsilkemose – Homalothecium sericeum, gulbånd – Metzgeria furcata og flatfellmose – Neckera complanata. 

Bruk, tilstand og påvirkning: I sør og nord er kulturpåvirkningen tydelig og skogen har hagemarkpreg. Størstedelen av lokaliteten ligger 
innenfor Svartskog Landskapsvernområde. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet en større forekomst av rik edelløvskog med til dels eldre skog og med 
god vegetasjonstypevariasjon, samt flere grove eiketrær i kant mot åker. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

55  Dam vest for Søndre Oppegård  

  Dam  –     Verdi: B   Areal : ,54 daa 

 

Innledning: Dammen omtales av Strand (1994, 1996), Sandaas (2011) og er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med 

førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i 
forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Denne dammen ligger i skogen vest for Søndre Oppegård.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dammen omtales av Strand (1994, 1996), som angir forekomst med småsalamander – 
Triturus vulgaris (NT) og buttsnutefrosk – Rana temporaria. I 2004 ble padder - Bufo bufo observert. Storsalamander skal også være 

observert (Sandaas 2011). Det er sannsynlig at salamanderne benytter begge dammene (lokalitet 54 og 55), og til sammen utgjør de et 

viktig levested for disse artene.  
Artsmangfold: Småsalamandere - Triturus vulgaris (NT) er registrert i dammen og storsalamander (VU) skal også være observert. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået. 
Fremmede arter: I følge grunneier er det satt ut karpe. 

Verdivurdering: Dam med småsalamander (NT) og antatt storsalamander (VU) gjør at lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi). Om 

dammen har en forekomst av storsalamander, bør verdien justeres til høyeste verdi (A-verdi). 
Skjøtsel og hensyn: Forekomsten av karpe bør om mulig fjernes, da den kan utgjøre en trussel mot amfibiene og virvelløse dyr i dammen. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

56  Dam sørvest for Søndre Oppegård  
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  Dam  –     Verdi: B   Areal : ,37 daa 

 
Innledning: Dammen omtales av Strand (1994, 1996) og er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon 

naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med 

oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dammen ligger i skogen sørvest for Søndre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dammen omtales av Strand (1994, 1996), som kun angir forekomst av buttsnutefrosk. I 

2004 ble flere småsalamandere - Triturus vulgaris (NT) observert, sammen med padde – Bufo bufo. Det er sannsynlig at salamanderne 
benytter begge dammene (lokalitet 54 og 55), og til sammen utgjør de et viktig levested for denne truede arten. 

Artsmangfold: Småsalamander - Triturus vulgaris (NT) er registrert i dammen. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i det verdifulle kulturlandskapet på Svartskogsplatået. 
Verdivurdering: Dam med småsalamander gjør at lokaliteten vurderes som viktig (B verdi). 

Skjøtsel og hensyn:  
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

57  Vest for Bålerud  

  Hagemark  –  Eikehage   Verdi: C   Areal : 2,21 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Harald Bratli i 2005. Lokalitetsavgrensningen og beskrivelsen er endret av BioFokus ved Anders 
Thy1én etter feltbesøk sammen med Terje Blindheim høsten 2011. Oppdatering er gjort på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse 

med reguleringsplan for Bålerud. Deler av lokaliteten er nå blitt skilt ut som annen biotop. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Svartskog, straks vest for Bålerud gård,  inntil Roald Amundsens vei.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lite skogområde med noe stor eik, ask og lind. Skogen er nokså påvirket, og det er 

relativt fattig flora. Enkelte osp-, bjørk- og eiketrær er store og grove. Litt lind inngår også. Fingerstarr og korsved vokser i feltsjiktet.  

Artsmangfold: Det er ikke registrert spesielle arter, men på sikt er potensial for arter knyttet til gammel eik. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er ikke gammel eller godt utviklet, men enkelte litt store trær forekommer. 

Del av helhetlig landskap: Bålerud og kulturlandskapet sør på Svartskog (hvor store deler er vernet som landskapsvernområde) er rikt på 

gamle og grove eiker. 
Verdivurdering: Lite holt med hagemark med noe gamle trær, men forøvrig uten spesielle naturelementer. Vurderes som lokalt viktig (C-

verdi) som del av eikelandskapet rundt Oppegård kirke. 

Skjøtsel og hensyn: Småtrær og kratt bør ryddes rundt de store trærne. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

58  Leirskallen  

  Rik sumpskog  –  Viersump i lavlandet   Verdi: C   Areal : 1,31 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 
Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Leirskallen, mellom liten vei og tett opp til E18 på motsatt side av rasteplass. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Liten sumpskog nær E18 ved Leirskallen omkranset av ruderatpreget eng (lokalitet 34). 

Her finnes noe gråseljekratt (VU, noe truet) og sumpvegetasjon med arter som vassgro – Alisma plantago-aquatica, sennegras – Carex 

vesicaria, hvitbladtistel – Cirsium helenioides, myksivaks – Eleocharis mamillata, mjødurt – Filipendula ulmaria, knappsiv – Juncus 
conglomeratus, andemat – Lemna minor, takrør – Phragmites australis, skogsivaks – Scirpus sylvaticus, kjempepiggknopp – Sparganium 

erectum og dunkjevle – Typha latifolia. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er noe påvirket av beliggenheten helt opp til E18. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet en meget liten rik sumpskog med forekomst av en truet 

vegetasjonstype. Lokaliteten er preget av nærheten til E18 og av kanteffekter. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

59  Rødstein  

  Rik edellauvskog  –  Or-askekog   Verdi: B   Areal : 12,14 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Harald Bratli i 2005 og reinventert av Terje Blindheim i 2011. Lokalitetsavgrensningen og 
beskrivelsen er endret av BioFokus høsten 2011. Oppdatering er gjort på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med 

reguleringsplan for Bålerud. Området er tidligere MiS kartlagt i forbindelse med oppdatering av skogbruksplan. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Svartskog, sørøst for Rødstein. Skogen står på rike løsmasser som stedvis 
gjennomtrenges av grunnvann med kildeskog som resultat. I vest inngår noe grunnere mark inn mot bergveggsmiljø. Det renner en liten 

bekk gjennom lokaliteten som stedvis har gravd seg noe ned i løsmassene. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Vegetasjonen veksler fra kanten i vest som er frisk til tørr og må kunne karakteriseres som 
alm-lindeskog med leddved, trollbær, blåveis, skogsalat, og i tresjiktet mye lind. Vegetasjonen langs bekkens nedre deler er påvirket av 

kildesig og kan karakteriseres som varmekjær kildeløvskog av snelle-asktype, som er regnet som en akutt truet vegetasjonstype. Øvrige 

arealer er for det meste or-askeskog med innslag av arter som tysbast, skogsvinerot, springfrø og firblad.  I tresjiktet inngår blant annet 
spisslønn, alm, ask, lind, gråor og osp, samt en del gran. Skogen er generelt storvokst, men den er nokså påvirket og inneklemt av 

omkringliggende bebyggelse og det er hogd en del trær. Langs sidene er det en del bergvegger og liggende død ved av ulike treslag finnes 
spredt. 

Artsmangfold: Lokaliteten må betegnes som en viktig viltbiotop, særlig for spurvefugl. På noe lengre sikt, når kvaliteter knyttet til 

gammel skog får utvikles, vil det være større potensial for et rikt mangfold knyttet til svært produktiv og rik løvskog. Knyttet til død ved er 
det påvist rynkeskinn (NT iht. Norsk rødliste 2010), granrustkjuke og vasskjuke. Det er et middels potensial for sjeldne og trua markboende 

sopp.  
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Bruk, tilstand og påvirkning: Området har trolig vært påvirket av beite for lang tid tilbake og det har vært gjennomført uthogster av gran 

i områder som i dag er preget av yngre krattpreget skog. Områdets kvaliteter er i dag helt klart knyttet til skogverdiene. Det går en enkel 
strømlinje sør i området. Mindre deler av lokaliteten påvirkes av rydding knyttet til denne. 

Fremmede arter: Det er mye edelgran og platanlønn, særlig i nordre del av området, både innenfor og utenfor lokalitetens grenser. Begge 

treslagene sprer seg mye i området. 
Verdivurdering: Området huser den sjeldne naturtypen ask-snelleskog, samt de rike vegetasjonstypene or-askeskog og alm-lindeskog som 

er mindre vanlige på denne siden av Oslofjorden. Lokalitetens potensial i dag og på sikt for å huse et rikt biologisk mangfold tilsier verdi 

som viktig (B-verdi) selv om arealet er noe begrenset og fremmede arter påvirker lokaliteten negativt. 
Skjøtsel og hensyn: Fremmede treslag som edelgran og platanlønn bør fjernes, også i områdene rundt lokaliteten. Ellers fri utvikling. 

Utsiktshogster innenfor lokalitetens grenser bør ikke forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

60  Bekkensten  

  Annen viktig forekomst  –     Verdi: C   Areal : 4,4000000000000004 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt første gang av Harald Bratli i forbindelse med første runde av naturtypekartleggingen. Reinventert av 
Terje Blindheim i forbindelse med ny reguleringsplan for Bålerud. Beskrivelsen oppsummerer de to undersøkelsene. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Svartskog, ved Bekkensten. Området er mosaikkartet med strandberg, skrinn 

furuskog, engvegetasjon og ruderatpreget vegetasjon. Langs veien er det mye tett løvskog som er kommet opp etter opphør av hevd. 
Berggrunnen er fattig, men rikere sig finnes. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: I tilknytning til badestranda på Bekkensten finnes en del engpreget vegetasjon knyttet 

både til åpen furuskog, kantkratt og strandberg. lokaliteten er artsrik med flere interessante og karakteristiske arter for kantkratt og 
tørrbakker langs Oslofjorden. Siden lokaliteten er vanskelig å definere er den merket som annen viktig forekomst under hovedtype 

kulturlandskap da en del av vegetasjonen er kulturbetinget/forstyrrelsesbetinget. I krattene inngår berberis, slåpetorn, geitved og flere 

rosearter. Registrerte arter inkluderer blant annet tårnurt, lakrismjelt, engknoppurt, kransmynte, gulmaure, blodstorkenebb, flekkgrisøre, 
skogflatbelg, bergmynte, smalkjempe, nikkesmelle og harekløver. Litt hassel finnes også. Vegetasjonen er temmelig preget av friluftslivet, 

men stedvis er det artsrikt og velutviklet vegetasjon, især mellom rose- og slåpetornkrattene. Det finnes soleksponert lavvokst furu opp til 

50 cm i diameter. Langs veien er det mye osp og annet løv i tillegg til et parti med helt åpen eng i sør. Ved veien er det også inkludert en 
grov furugadd som har tørket ut forholdsvis nylig. Det finnes også noe eik og hassel i området. 

Artsmangfold: Det kan være mange arter av insekter knyttet til den noe rike eng- og krattvegetasjonen, samt at de gamle furutrærne kan 

være et viktig levested for diverse insekter. Potensialet for andre artsgrupper vurderes som lavt. En furu hadde muligens gnag av 
reliktbukk, men dette funnet er ikke verifisert av ekspert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Området brukes forholdsvis hardt av badegjester. Gammel hustuft finnes sentralt i området. I områder med 

mer skog er vegetasjonen forholdsvis intakt. Området er stedvis i ferd med å endre sitt kulturpreg pga. gjenvoksning etter tidligere mer 
aktiv hevd. 

Fremmede arter: Ved den gamle hustuften vokser det mye såpeurt. Det er usikkert hvorvidt denne er i spredning, men det kan virke slik.  

Verdivurdering: Områdets mosaikkpreg, form og forholdsvis harde bruk gjør at ingen av naturtypene får høye kvaliteter. Stedvis er også 
hevden utilfredsstillende. Foreløpig settes verdien derfor til lokal verdi (C-verdi), men evt. dokumentasjon av truete arter kan heve verdien. 

Skjøtsel og hensyn: Områdene med åpen eng langs veien og arealer med krattskog bør slås/ryddes for å få fremme engkvalitetene. Nord i 

området bør det ryddes noe der skogen er tett. Furu, eik og hassel bør få stå igjen, men enkeltgreiner på eik og furu som skygger mye for 

vegetasjonen kan fjernes. Såpeurt bør slås ned etter blomstring for å hindre spredning. Slåpetornkrattet kan med fordel tynnes noe for å få 

frem den urterike vegetasjonen i dette området. Ca. halvparten av krattet bør kunne fjernes uten at dette går på bekostning av de artene som 

er knyttet til slåpen. Den gamle døde furua oppe ved veien må ikke fjernes. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

61  Prosted N  

  Kantkratt  –  Urterik kant   Verdi: C   Areal : 6,99 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 
Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Prosted og dekker kantområder på begge sider av Ingierstrandveien. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Liten lokalitet med artsrike kantkratt og veikantvegetasjon. Kantkrattene er best utviklet i 

nedre del nær stranda, men strekker seg også oppover i bratt skrent under lysåpen furuskog. Lokaliteten inneholder en del interessante 

karplantearter. Observerte arter inkluderer berberis – Berberis vulgaris, lakrismjelt – Astragalus glycophyllos, fingerstarr – Carex digitata, 
blodstorkenebb – Geranium sanguineum, mye blåveis – Hepatica nobilis, svarterteknapp – Lathyrus niger og hvitbergknapp – Sedum 

album. Langs veien vokser blant annet skogflatbelg - Lathyrus sylvestris, tårnurt - Arabis glabra, lakrismjelt – Astragalus glycophyllos og 

engknoppurt – Centaurea jacea. En stor lind står også i veikanten. På den vokser krypsilkemose – Homalothecium sericeum. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er mye påvirket av ferdsel og Ingierstrandveien krysser lokaliteten. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av til dels eksponerte bergknaus-, veikant- og 

kantkrattsamfunn. 
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør holdes åpen ved noe forsiktig rydding, og ekstensiv slått bør vurderes på engpartiene. Eldre furu må 

ikke hogges. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

62  Strandskogen sør  

  Kantkratt  –  Urterik kant   Verdi: B   Areal : 3,49 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 
Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom sjøen og veien, sør for Strandskogen. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Nær stranda finnes et lite område med strandengfragmenter og fuktvegetasjon langs sig 

fra kildeframspring. Her finnes flere kravfulle arter som hjertegras – Briza media, hårstarr - Carex capillaris, gulstarr – C. flava, kornstarr – 
C. panicea, småsivaks – Eleocharis quinqueflora, myrsnelle – Equisetum palustre, mjødurt – Filipendula ulmaria, tettegras – Pinguicula 

vulgaris, tepperot – Potentilla erecta og blåknapp – Succisa pratensis. Flere av disse artene er sjeldne så nært Oslofjorden. På stranda finnes 

blant annet litt gåsemure – Potentilla anserina og strandkjempe – Plantago maritima. På bergene rundt og oppover mot veien finnes rik 
bergflatevegetasjon, urterik kant og kantkratt, med blant annet olavskjegg - Asplenium septentrionale, svartburkne – A. trichomanes, 

rundskolm – Anthyllis vulneraria, berberis – Berberis vulgaris, fingerstarr – Carex digitata, blodstorkenebb – Geranium sanguineum, mye 

blåveis – Hepatica nobilis, bergmynte – Origanum vulgare, kantkonvall – Polygonatum odoratum, hvitbergknapp – Sedum album og 
rognasal - Sorbus intermedia. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten brukes noe til friluftsliv. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av rike og eksponerte kildefremspring, bergknaus-, tørreng- 
og kantkrattsamfunn, med et godt potensial for interessante arter av karplanter og særlig insekter. 

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør holdes åpen ved noe forsiktig rydding, og ekstensiv slått bør vurderes på engpartiene. Eldre furu må 
ikke hogges. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

63  Strandskogen sørøst 1  

  Rik blandingsskog i lavlandet  –  Boreonemoral blandingsskog   Verdi: C   Areal : 26,79 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter en nordøstvendt skråning og grunn kløft sørøst for Strandskogen. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten inneholder rik lågurtskog i nordøstvendt skråning og grunn kløft sørøst for 

Strandskogen. Skogen preges av storvokst gran og er generelt hogstpåvirket. Det er innslag av en del løvtrær. Stedvis er skogen influert av 
diffust utflytende sigevann, som nederst drenerer ut i liten kløft. Her inngår sumpskogsarter som mjødurt – Filipendula ulmaria og hestehov 

– Tussilago farfara. Det er mye blåveis – Hepatica nobilis i området og nattfiol – Platanthera sp. ble sett. En del moserike bergvegger 

finnes, med blant annet kammose – Ctenidium molluscum, kystkransemose – Rhytidiadelphus loreus, flatfellmose – Neckera complanata, 
putevrimose – Tortella tortuosa. 

Verdivurdering: Lokaliteten ansees å ha lokal verdi (C-verdi) grunnet mye hogstpåvirkning, men kan ved nærmere undersøkelser vise seg 

å ha flere interessante arter, særlig av markboende sopp. 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

64  Strandskogen sørøst 2  

  Rik blandingsskog i lavlandet  –  Boreonemoral blandingsskog   Verdi: B   Areal : 16,75 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Jon T. Kleppsland i 2004 i forbindelse med MiS-kartlegging og av Harald Bratli i 2004 i 

forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av 

BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på østsiden og rett ved veien, sørøst for Strandskogen. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Rett ved veien sørøst ved Strandskogen finnes et lite område med rike hasselkratt, urterik 

lågurtskog og engpreget vegetasjon. Lind og eik inngår også i tresjiktet sammen med blant annet bjørk og gran. Det er mye blåveis – 
Hepatica nobilis og en pen forekomst med tysbast – Daphne mezereum. Ellers inngår lakrismjelt – Astragalus glycophyllos, fingerstarr – 

Carex digitata, firblad – Paris quadrifolia, skogvikke – Vicia sylvatica, krattfiol – Viola mirabilis og skogfiol – V. riviniana. 

Artsmangfold: Fiolgubbe (NT) skal være påvist i området og potensialet er godt for rødlistede sopp- og insektarter. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er noe opprotet og hogstpåvirket og har tidligere vært beitet. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet rik bakke med et potensial for interessante og rødlistede arter av sopp 

og insekter. 
Skjøtsel og hensyn: Foryngelse av gran bør fjernes. Gjeninnføring av begrenset beiting eller helst slått vil være opptimalt. Ellers noe 

rydding av løvoppslag. La hasselkjerr og død ved være i fred. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

65  Strandkollen sør  

  Kantkratt  –  Urterik kant   Verdi: C   Areal : 6,38 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 
naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter slake bergflater mellom veien og fjorden og svaberg sør for Strandkollen. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Her finnes rik bergknausvegetasjon og urterik kant, sammen med strandengfragmenter og 
tørrbakkeelementer. Floraen er artsrik og inneholder en del kravfulle arter. Her nevnes rundskolm – Anthyllis vulneraria, markmalurt – 

Artemisia campestris, svartburkne – A. trichomanes, fingerstarr – Carex digitata, bleikstarr – C. pallescens, blodstorkenebb – Geranium 

sanguineum, flekkgrisøre – Hypochoeris maculata, bergmynte – Origanum vulgare, kantkonvall – Polygonatum odoratum, sølvmure – 
Potentilla argentea, hvitbergknapp – Sedum album og lodnebregne – Woodsia ilvensis. På bergene er det også en del putevrimose – 

Tortella tortuosa, som indikerer baserike forhold. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Området er en del brukt til friluftsliv og er derfor en noe preget av slitasje. En liten privat vei går igjennom 

lokaliteten. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av til dels eksponerte bergknaus-, tørreng- og 
kantkrattsamfunn. 

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør holdes åpen ved noe forsiktig rydding, og ekstensiv slått bør foretas på engpartiene. Grovere død ved 

må få bli liggende og eldre furu må ikke hogges. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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66  Strandkollen  

  Kantkratt  –  Urterik kant   Verdi: C   Areal : 11,75 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 
Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på knauser og svaberg sør for Strandkollen.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Her finnes rik bergknausvegetasjon og urterik kant, kantkratt og lenger fra stranda noe 

grandominert rik lågurtskog. Ved stranda er det litt strandengvegetasjon. Floraen er artsrik og inneholder en del kravfulle arter. Her nevnes 

fløyelsmarikåpe - Alchemilla glaucescens, kattefot – Antennaria dioica, rundskolm – Anthyllis vulneraria, markmalurt – Artemisia 
campestris, fingerstarr – Carex digitata, bleikstarr – C. pallescens, blodstorkenebb – Geranium sanguineum, flekkgrisøre – Hypochoeris 

maculata, bergmynte – Origanum vulgare, kantkonvall – Polygonatum odoratum, hvitbergknapp – Sedum album og nikkesmelle – Silene 
nutans (NT). På bergene er det også en del putevrimose – Tortella tortuosa, som indikerer baserike forhold. På skrinne furudominerte 

knauser inngår melbær - Arctostaphylos uva-ursi, som er ganske sjelden langs Oslofjorden. I skogen er det også en del blåveis – Hepatica 

nobilis. Floraen er jevnt over artsrik og inneholder en del karakteristiske arter for urterike kanter langs Oslofjorden. 
Artsmangfold: Nikkesmelle – Silene nutans (NT) ble observert på lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Området er mye brukt til friluftsliv og er derfor en del preget av slitasje. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi), men det antas at nærmere undersøkelser av insektfaunaen på lokaliteten 
vil kunne heve verdien. 

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør holdes åpen ved noe forsiktig rydding, og ekstensiv slått bør foretas på engpartiene. Grovere død ved 

må få bli liggende og eldre furu må ikke hugges. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

67  Bjørnehue Ø  

  Rik sumpskog  –     Verdi: B   Areal : 11,71 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen og av 
Sigve Reiso i 2004 i forbindelse med MiS-kartlegging. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i 

forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nær stien øst for Bjørnehue og øst for veien. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området inneholder en liten svartorsump nær stien vest for Bjørnehue. Her er det en del 

middels stor svartor i et flatt parti med stagnerende høy vannstand. Ung skog er dominerende som følge av hogstpåvirkning. Floraen er 

middels rik, blant annet ble gulstarr – Carex flava sett, og ved basis av svartor og røtter ble blant annet palmemose – Climacium dendroides 
og kysttornemose – Mnium hornum registrert. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes å være viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en godt utviklet svartorsump. Ung skog trekker 

verdien noe ned. 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

68  Sandbukta Ø  

  Rik sumpskog  –  Rik sumpskog   Verdi: B   Areal : 8,98 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen og av 

Sigve Reiso i 2004 i forbindelse med MiS-kartlegging. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i 

forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for veien og øst for Sandbukta og vest for Kruttmølleåsen. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten inneholder rik sumpskog. Skogen domineres av svartor, gran og bjørk. Den 

sjeldne arten slakkstarr – Carex remota skal være observert. Skogen er relativt ung og det er hugget helt inntil. Her er det nå tett 
ospeoppslag. Det er lite død ved i biotopen. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av forekomsten av en rik slakkstarrsump. Dette til tross for ung skog 

uten spesielle elementer som død ved. 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

69  Kruttmølleåsen sør  

  Rik sumpskog  –  Rik sumpskog   Verdi: C   Areal : 8,3699999999999992 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen og av 

Sigve Reiso i 2004 i forbindelse med MiS-kartlegging. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i 

forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på sørsiden av Kruttmølleåsen. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Relativt liten og påvirket rik sumpskog med høyt vannspeil. Gran og noe svartor inngår. 

Skogen er relativt ung og det er lite død ved. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Hovedsti og kraftledning krysser lokaliteten, som også ligger inntil hogstflater. 

Verdivurdering: Grunnet ung skog og relativt lite areal gis lokaliteten lokal verdi (C-verdi). 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

70  Sandbuktfeltet  

  Gammel lauvskog  –  Gammel bjørkesuksesjon   Verdi: C   Areal : 35,89 daa 
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Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen og av 

Sigve Reiso i 2004 i forbindelse med MiS-kartlegging. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i 
forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for veien på åsen mellom Bestemorstranda og Gjersjøelva nordvest i kommunen. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området preges av et større område med gammel bjørkeskog med urte- og grasrik 
lågurtvegetasjon i skogbunnen. Her er det rik flora med mye blåveis – Hepatica nobilis og andre kravfulle arter som fagerklokke – 

Campanula persicifolia, fingerstarr – Carex digitata, hvitmaure – Galium boreale, knollerteknapp – Lathyrus linifolius, myskegras – 

Milium effusum, tveskjeggveronika – Veronica chamaedrys og skogvikke – Vicia sylvatica. Den regionalt sjeldne arten skogbingel – 
Mercurialis perennis finnes også. Mot sør er et området med mye gammel osp og til dels lågurtgranskog i kløft inkludert. Her er det en del 

moserike bergvegger. Suboseaniske arter som kystjamnemose – Plagiomnium undulatum og kystkransemose – Rhytidiadelphus loreus er 

registrert. Hassel og lind inngår også, og på fuktigere mark svartor. Eik er så vidt registrert.  
Artsmangfold: Skogbingel (Mercurialis perennis) forekommer. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Tidligere hadde løvskogen større utbredelse, men gran har overtatt i deler av den tidligere løvskogen. 
Lokaliteten ligger på terrasser som tidligere skal ha vært bebodd, noe som tyder på at skogen tidligere kan ha vært kulturmark, eller i det 

minste sterkt kulturpåvirket. Innslaget av kulturmarksarter er fortsatt til stede, selv om dette preget ikke er så tydelig i dag. 

Verdivurdering: Grunnet en ung naturtype, manglende funn av viktige elementer og spesielle arter, gis lokaliteten lokal verdi (C-verdi). 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

71  Bestemorstranda  

  Kantkratt  –  Urterik kant   Verdi: B   Areal : 22,59 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom veien og fjorden på Bestemorstranda. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dette er et relativt stort område med urterik kant, tørrbakkevegetasjon, kantkratt og 

bergknauser mellom veien og fjorden på Bestemorstranda. I øvre deler inngår noe furuskog i veksling med urterik åpen vegetasjon. Dette er 
en av de mest velutviklede forekomstene av artsrik kant- og tørrbakkevegetasjon langs Bunnefjorden i Oppegård. Floraen er artsrik med 

flere karakteristiske arter for miljøet, deriblant den sjeldne arten oslosildre - Saxifraga osloensis. I tillegg er trefingersildre S. tridactylites 

og den sørøstlige arten vårbendel – Spergula morisonii funnet fra før. Karakteristiske arter er også bergskrinneblom - Arabis hirsuta, 
hvitmaure – Galium boreale, gulmaure – G. verum, blodstorkenebb – Geranium sanguineum, rødknapp – Knautia arvensis, fjellrapp – Poa 

alpina, kantkonvall – Polygonatum odoratum, nyresildre – Saxifraga granulata og hvitbergknapp – Sedum album. I fuktige forsenkninger 

inngår kornstarr – Carex panicea og blåknapp – Succisa pratensis. Blåveis – Hepatica nobilis og leddved – Lonicera xylosteum er også 
registrert. 

Artsmangfold: Oslosildre - Saxifraga osloensis (NT) forekommer. Den utdødde arten svalerot – Vincetoxicum rossicum (RE) er tidligere 

funnet langs veien ved Bestemorstranda. Lokaliteten har et godt potensial for forekomst av ytterligere rødlistearter, spesielt av insekter. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er påvirket av en del søppel og slitasje i forbindelse med friluftsliv og krysses på langs av en 

gangvei. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av forekomsten av en truet vegetasjonstype, en rødlistet karplante og 

et godt potensial for forekomster av rødlistete insektarter. 

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør holdes delvis åpen ved ekstensiv rydding av løvoppslag og kratt, og helst ved at egnede deler av 

lokaliteten slås. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

72  Ljansbruket sør  

  Rik blandingsskog i lavlandet  –  Boreonemoral blandingsskog   Verdi: C   Areal : 20,67 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 
Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Ljansbruket, i en nordvendt skråning på begge sider av Ingierstrandveien. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av blandingskog med furu, gran og ulike løvtrær. En del ung ask finnes 

også. Generelt er vegetasjonen relativt fattig og noe påvirket av ferdsel og annen slitasje, men den huser en stor forekomst av den regionalt 

sjeldne arten skogbingel – Mercurialis perennis som her vokser på sin nordgrense på Østlandet (nordgrense på østsiden av Oslofjorden). 
Artsmangfold: Skogbingel Mercurialis perennis forekommer. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er noe påvirket av ferdsel og annen slitasje og krysses av Ingierstrandveien. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet liten størrelse, noe ung skog, mye påvirkning og manglende 
forekomster av rødlistearter og spesielle elementer. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

73  Kruttmølleåsen Ø  

  Rik edellauvskog  –  Alm-lindeskog   Verdi: B   Areal : 33,94 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 
Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i den bratte skrenten på østsiden av Kruttmølleåsen, ned mot parkeringsplass ved 
Gjersjøelva. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: På lokaliteten finnes alm-lindeskog i veksling med lågurtgranskog og fattigere skogtyper. 

Gran og furu inngår i blanding med ulike løvtrær, blant annet hassel, ask, spisslønn, gråor, svartor og rogn. Gammel lind inngår også. 
Skogen er jevnt over gammel og det er noe død ved. På berg og i bratte skrenter finnes flere regionalt interessante arter, som bakkefiol – 
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Viola collina (en av tre kjente forekomster i kommunen), hengepiggfrø – Lappula deflexa (NT) og bergasal – Sorbus rupicola, alle uvanlige 

arter i regionen. I sørenden av lokaliteten går det opp en liten bekkekløft. Her er det alm-lindeskog med blant annet spisslønn, hassel og 
ask. Langs bekken er det litt sumpskog. Registrerte arter omfatter blant annet mye trollbær – Actaea spicata, tårnurt – Arabis glabra, 

berberis – Berberis vulgaris, fingerstarr – Carex digitata, maigull – Chrysosplenium alternifolium, mjødurt – Filipendula ulmaria, blåveis – 

Hepatica nobilis, leddved – Lonicera xylosteum, maurarve – Moehringia trinervia, brunrot – Schrophularia nodosa, tveskjeggveronika – 
Veronica chamaedrys og skogvikke – Vicia sylvatica. Det er mye moserike bergvegger i området med interessante og kravfulle arter som 

kalkraggmose – Anomodon viticulosus, kammose - Ctenidium molluscum, matteblæremose – Frullania tamarisci, krypsilkemose – 

Homalothecium sericeum, rottehalemose – Isothecium alopecuroides, flatfellmose - Neckera complanata, krusfellmose – N. crispa, 
lurvteppemose – Porella cordaeana og putevrimose – Tortella tortuosa. På bakken vokser Plagiomnium undulatum og den suboseaniske 

mosen kystkransemose – Rhytidiadelphus loreus er registrert med fine forekomster. 

Artsmangfold: Hengepiggfrø – Lappula deflexa (NT) er registrert. Potensialet for interessante arter av bakkelevende sopp, moser og lav er 
godt. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en større og dels gammel alm-lindeskog med rik 
bakke og med et potensial for forekomst av mange interessante arter. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

74  Gjersjøelva  

  Viktig bekkedrag  –     Verdi: B   Areal : 63,43 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 
naturtypekart. Lokaliteten er slått sammen med BN00064076 (Gjersjøelva - kommunegrense-utløp) beliggende i Oslo kommune. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter Gjersjøelva, i fra Gjersjøen til utløpet i Oslofjorden. Deler av naturtypen ligger i 

Oslo kommune. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Elveløpet veksler mellom stilleflytende partier og dammer, små stryk og fosser. I elva 

finnes rik vann- og vannkantvegetasjon med arter som bekkeblom – Caltha palustris, kvasstarr – Carex acuta, sennegras – C. vesicaria, 

elvesnelle – Equisetum fluviatile, mye sverdlilje – Iris pseudacorus, klourt – Lycopus europaeus, fredløs – Lysimachia vulgaris, kattehale - 
Lythrum salicaria, gul nøkkerose – Nuphar lutea, firblad – Paris quadrifolia, vasshøymol – Rumex aquaticus, gråselje – Salix cinerea, 

slyngsøtvier – Solanum dulcamara og brei dunkjevle – Typha latifolia. Langs elvebredden finnes en smal sone med stor svartor og litt 

hassel, stedvis med ganske rik undervegetasjon. På berg finnes moserike samfunn med blant annet svartburkne – Asplenium trichomanes, 
putevrimose – Tortella tortuosa, krypsilkemose – Homalothecium sericeum, gulbånd – Metzgeria furcata og krusfellmose – Neckera crispa. 

I selve elva finnes mosedekte steiner, som har potensial for sjeldne mosearter. Nydammen under E18 ble undersøkt av Strand (1994, 1996) 

uten funn av amfibier. Ved utløpet av Nydammen er det stor svartor, og her vokser også langstarr – Carex elongata, sennegras – C. 
vesicaria, sverdlilje – Iris pseudacorus, klourt – Lycopus europaeus og vasshøymol – Rumex aquaticus. Her finnes en smal sone med 

svartorskog. Trærne er til dels store og gamle. Litt hassel finnes også. Arter som springfrø – Impatiens noli-tangere, klourt – Lycopus 

europaeus og fredløs – Lysimachia vulgaris inngår i elvekanten. Elva er også laks- og sjøørretførende (Andersen 1995) og den har stor 
betydning for fuglelivet (Dale et al. 1998). Bl.a. er det mange observasjoner av strandsnipe (NT) i lokaliteten. 

Artsmangfold: Strandsnipe (NT) observeres regelmessig, og en del andre interessante fulgearter er registrert på lokaliteten. Potensialet er 

ellers bra for insekter og moser. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Langs nedre del av elva er vegetasjonen temmelig påvirket av ulik aktivitet. 

Del av helhetlig landskap: Sammen med kartlagte skoglokaliteter langs elva utgjør vassdraget et meget viktig område for biologisk 

mangfold. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet stort potensial for interessante arter av fugl, insekter og moser. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

75  Mastemyr vest 1  

  Rik sumpskog  –  Rik sumpskog   Verdi: B   Areal : 25,83 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen, og av 

Sigve Reiso i 2004 i forbindelse med MiS-kartlegging. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i 
forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på østsiden av Gjersjøelva, nordover fra der Hvitebjørnveien krysser elven. Lokaliteten 

krysses av Mosseveien i nord. Lokaliteten fortsetter inn i Oslo (BN00064009, Gjersjøelva II), og samlet er dette en av de større 
svartorskogene i regionen. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten inneholder en stor og velutviklet svartorsumpskog langs Gjersjøelva. 

Lokaliteten domineres av eldre svartor. Bjørk, selje, osp, spisslønn, ask og hegg inngår også. Det er gjennomgående lite død ved i 
lokaliteten. Området avgrenses mot elva hvor det er rik sump- og ferskvannsvegetasjon. Vegetasjon er frodig med flere karakteristiske og 

kravfulle sumpskogsarter, blant annet skal dronningstarr – Carex pseudocyperus (NT) være registrert. Utover dette finnes blant annet 

trollbær – Actaea spicata, bekkeblom – Caltha palustris, bekkekarse – Cardamine amara, gullstjerne – Gagea lutea, springfrø – Impatiens 
noli-tangere, sverdlilje – Iris pseudacorus, hanekam – Lychnis flos-cuculi, klourt – Lycopus europaeus, fredløs – Lysimachia vulgaris, 

strutseving – Matteuccia struthiopteris, firblad – Paris quadrifolia, takrør – Phragmites australis, vasshøymol – Rumex aquaticus, 

skogsivaks – Scirpus sylvaticus, skjoldbærer – Scutellaria galericulata og slyngsøtvier – Solanum dulcamara. Lokaliteten er også viktig for 
fuglelivet (Dale et al. 1998). 

Artsmangfold: Dronningstarr – Carex pseudocyperus (NT) skal være registrert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er kommet opp på tidligere kulturmark og er nå skjøttet og består av ensaldret storvokst svartor. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en stor svartorsumpskog med rik vegetasjon og gamle 

trær. Manglende elementer som død ved trekker noe ned, men lokaliteten er viktig for fugl, insekter og mange andre organismegrupper. 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

76  Mastemyr vest 2  



 

- BioFokus-rapport 2012-16, side 41 - 

  Gråor-heggeskog  –  Liskog/ravine   Verdi: B   Areal : 3,42 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen, og av 

Sigve Reiso i 2004 i forbindelse med MiS-kartlegging. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i 

forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på østsiden av Gjersjøelva, mellom Gamle Mossevei og Hvitebjørnveien, sør for der 

Hvitebjørnveien krysser elva. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten inneholder gråor-heggeskog langs Gjersjøelva. Tresjiktet domineres av 
storvokst gråor, men også svartor og en del edelløvtrær. Mye død ved av gråor, samt noe av gran og hegg finnes. Lokaliteten er viktig for 

fuglelivet (Dale et al. 1998). 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av gammel gråor-heggeskog med en del død ved. 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

77  Hvitebjørn NØ  

  Rik sumpskog  –  Rik sumpskog   Verdi: B   Areal : 13,47 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 
naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nordøst for Hvitebjørn og følger Gjersjøelva i en smal kløft og fortsetter langs bekken 

mot vest opp mot Hvitebjørnveien. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Parallelt med Gjersjøelva ligger en rik svartorskog langs bekk i smal kløft, mens gammel 

lågurtgranskog inngår langs dalsidene. I nordre del drenerer bekken ut i smal kløft hvor storvokst granskog dominerer. Lokaliteten 

fortsetter langs bekken mot vest opp mot Hvitebjørnveien. Midtpartiet domineres av rik svartorsump med stagnerende grunnvann. Her er 
vegetasjonen artsrik med regionalt sjeldne arter som langstarr – Carex elongata og nubbestarr – C. loliacea. Arter som trollurt – Actaea 

spicata, bekkeblom – Caltha palustris, bekkekarse – Cardamine amara, skogsnelle – Equisetum sylvaticum, mjødurt – Filipendula ulmaria 

og hestehov – Tussilago farfara inngår i sumpskogen. Mosefloraen er også rik og det er en del moserike bergvegger og død ved i form av 
grove læger i tidlige nedbrytningsstadier. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av en artsrik sumpskog med grov død ved. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

78  Hvitebjørn N  

  Rik blandingsskog i lavlandet  –  Boreonemoral blandingsskog   Verdi: C   Areal : 15,31 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 
Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Hvitebjørn, ca 2 km vest for Kolbotn, og går langs bekk fra Hvitebjørnveien 

og vestover til beite. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av smal sone med blandingskog med storvokst gran og løvskog langs 

bekk fra Hvitebjørnveien og vestover til beite. En del stor osp inngår foruten hassel, lind, spisslønn og ask til dels av store dimensjoner. I 
beitekanten inngår også en liten løvskogsdominert kolle, og en del bergskrenter og steinblokker skaper større variasjon. Nærmest gården er 

det en del store edelløvtrær, men dette området beites hardt av hest. Floraen er artsrik med blant annet trollbær – Actaea spicata og blåveis 

– Hepatica nobilis. På steiner og ved basis av løvtrær finnes interessante mosearter som glansmose – Homalia trichomanoides og 
flatfellmose – Neckera complanata. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Deler av området beites av hest. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av rik edelløvskog, artsrik flora og gamle edelløvtrær. 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

79  Hvitebjørn 2  

  Rik edellauvskog  –  Alm-lindeskog   Verdi: C   Areal : 29,28 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rundt på vest- og østsiden av jordet ved Hvitebjørn, ca 2 km vest for Kolbotn. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Rundt jordet på Hvitebjørn finnes rik edelløvskog. I sør har skogen karakter av 

gjengroende hagemark, som delvis beites av hest i dag. Litt innplantet gran inngår også her. Helt sør i beitekant inngår også 
tørrengfragmenter og urterik kant med fløyelsmarikåpe - Alchemilla glaucescens, hvitmaure – Galium boreale, marianøkleblom – Primula 

veris og skogkløver – Trifolium medium. I tresjiktet er det en god del lind og hassel, stor osp og spisslønn. Fuktige partier med svartor 

finnes også. Flere bergvegger har rik moseflora, kalkraggmose - Anomodon viticulosus, rottehalemose - Isothecium alopecuroides, gulbånd 
- Metzgeria furcata, flatfellmose - Neckera complanata og broddfagermose - Plagiomnium cuspidatum er registrert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: I sør har skogen karakter av gjengroende hagemark, og deler av lokaliteten beites av hest. Noe innplantet 
gran forekommer. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av rik edelløvskog av ung karakter, men med eldre 

trær og med fragmenter av tørreng og kantkratt. 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. Det kan også være aktuelt å åpne opp 

deler av lokaliteten og skjøtte den som en beitehage. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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80  Hvitebjørn  

  Store gamle trær  –  Ask   Verdi: B   Areal : 6,3 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 
naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på tunet på Hvitebjørn, ca. 2 km vest for Kolbotn. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: På tunet på Hvitebjørn står flere gamle asketrær med rikbarksarter. Den regionalt sjeldne 
laven bleikdoggnål - Sclerophora nivea (NT) finnes her. Hjelmblæremose - Frullania dilatata, ekornmose – Leucodon sciuroides, 

putehårstjerne - Syntrichia ruralis og flere andre rikbarksarter finnes også. Det ble ikke notert om trærne hadde hulheter eller død ved - som 

er meget viktige elementer for insekter og sopp tilknyttet store gamle trær. 
Artsmangfold: Bleikdoggnål - Sclerophora nivea (NT) og ask (NT). 

Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi) på bakgrunn av forekomsten av bleikdoggnål - en art som indikerer forekomst 
av gamle asketrær. Trærne bør undersøkes på nytt for en sikrere vurdering av lokalitetens grenser og verdi. 

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør holdes fristilte. Døde grener og stammepartier må ikke kappes av og nedfallen død ved bør få bli liggende 

eller flyttes til en egnet lokalitet. Om trærne er styvede bør praksisen opprettholdes. Eventuelle hulheter må ikke tettes igjen. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

81  Hvitebjørn Ø  

  Rik edellauvskog  –     Verdi: C   Areal : 15,69 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 
Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på sørsiden av kolle øst for Hvitebjørn, ca 2 km vest for Kolbotn. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: På sørsiden av kolle vest for gården finnes rik edelløvskog med mye ask og en del lind, 

hassel og spisslønn. Arter som fagerklokke – Campanula persicifolia, hvitmaure – Galium boreale, blåveis – Hepatica nobilis, 

marianøkleblom – Primula veris og tveskjeggveronika – Veronica chamaedrys inngår. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er beitet av hest og er nokså hagemarkpreget. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av rik edelløvskog med rik flora, men uten død ved, 

gammelskog og uten funn av elementer og interessante arter. 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

82  Hvitebjørn SØ  

  Rik sumpskog  –  Rik sumpskog   Verdi: B   Areal : 15,72 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for et lite beite sørøst for Hvitebjørn, ca. 2 km vest for Kolbotn. Mot sør er 

avgrensingen mer diffus i overgang mot tørrere typer på småkoller og hogstflater i skogen ned mot den rike sumpskogen ved Nydammen.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dette er en sumpskogslokalitet sør for et lite beite sørøst for Hvitebjørn. Her finnes rik 
sumpskog med artsrik flora. Skogen domineres av gammel gran og svartor. Stor osp inngår også. Flere regionalt sjeldne arter er registrert, 

her nevnes spesielt storrapp – Poa remota, foruten en lang rekke kravfulle arter som bekkeblom – Caltha palustris, bekkekarse – Cardamine 

amara, langstarr – Carex elongata, slirestarr – C. vaginata, maigull – Chrysosplenium alternifolium, grøftesoleie - Ranunculus flammula, 
krypsoleie – R. repens og skogsivaks – Scirpus sylvaticus. 

Artsmangfold: Lokaliteten og området som helhet har stort potensial for høyt mangfold.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Sumpskogen er delvis beita og går i nordenden gradvis over i beita skog.   
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må ses i sammenheng med Nydammen S samt øvrige sumpskoger i dette området. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av en velutviklet rik sumpskog med artsrik flora. 

Skjøtsel og hensyn: Hogstpåvirkede lokaliteter bør restaureres. Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best 
måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

83  Gjersjø bru SØ  

  Rik sumpskog  –  Rik sumpskog   Verdi: B   Areal : 12,58 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Sigve Reiso i 2004 i forbindelse med MiS-kartlegging. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi 

er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sørøst for Gjersjø bru, på østsiden av Gjersjøbruåsen, ca 1,5 km vest for Kolbotn. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av rik sumpskog med relativt ung skog. 

Artsmangfold: Dronningstarr - Carex pseudocyperus (NT) skal være registrert i området. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av mangelfull informasjon, men den kan ha høyere verdi og 
bør undersøkes nærmere. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

84  Bråtan N  

  Rik sumpskog  –  Rik sumpskog   Verdi: A   Areal : 18,440000000000001 daa 

 



 

- BioFokus-rapport 2012-16, side 43 - 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 
naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Bråtan i forlengelsen av Delingsdalen på sørøstsiden av E18. Lokaliteten 

strekker seg fra veiskjæringa ved E18 et stykke sørover i en trang dal hvor den avgrenses av hogstflate i sørøst. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten omfatter en sumpskog i forlengelsen av Delingsdalen på sørøstsiden av E18. 

Den er egentlig en forlengelse av den rike sumpskogen i lokalitet 9, men splittes av E18. Til dels er granskogen storvokst, men skogen 

omkring er delvis hogd. Gran og stor svartor dominerer. I sumpskogen inngår en rekke kravfulle arter, blant annet en stor forekomst med 
nubbestarr – Carex loliacea og dronningstarr – C. pseudocyperus (NT). Ellers inngår blant annet vassreverumpe – Alopecurus aequalis, 

langstarr – Carex elongata, sumphaukskjegg – Crepis paludosa, mannasøtgras – Glyceria fluitans og skogsivaks – Scirpus sylvaticus. På 

gran vokser gammelgranlav – Lecanactis abietina. 
Artsmangfold: En større forekomst av dronningstarr (NT) og nubbestarr forekommer. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er grøftet og tilplantet, men grunnvannet står fortsatt høyt.  
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) grunnet forekomsten av en rik svartorsumpskog med gammel svartor og 

gode forekomster av dronningstarr og nubbestarr. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. Det bør vurderes om grøftene skal 
fylles igjen og om granforyngelse bør fjernes. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

85  Bråtan NV  

  Rik edellauvskog  –     Verdi: C   Areal : 6,69 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på nordsiden av jordet ved Bråtan. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: På nordsiden av jordet ved Bråtan ligger en liten linde- og hasselforekomst der en liten 

kløft munner ut på jordet. Storvokst gran inngår også. Lokalitetene ligger i bratt skrent med litt rasmark og høye bergvegger. I bunnen av 
kløfta inngår også en liten svartorsump med kravfulle sumpskogsarter. 

Artsmangfold: Lokaliteten har potensial for interessante sopp og insektarter og bør undersøkes nærmere. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet en liten forekomst med rik edelløvskog og svartorsump. 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

86  Skjervika sør 1  

  Rik sumpskog  –  Viersump i lavlandet   Verdi: B   Areal : 15,78 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nordvest for Sandvika i nedre del av bekkedrag og rundt dammen ved Skjervika, ned 

mot Gamle Mossevei. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området består av gråselje- og orekratt i sump rundt dammen ved Skjervika. En del 
kravfulle sumparter inngår, blant annet bekkekarse - Cardamine amara, bekkeblom – Caltha palustris, mjødurt – Filipendula ulmaria, 

sverdlilje – Iris pseudacorus og skogsivaks – Scirpus sylvaticus. Skogtypen er sjelden i kommunen, og tas med også fordi den inngår i et 

kompleks av viktige skogtyper rundt Skjervika. Gråseljekratt regnes for øvrig som en truet vegetasjonstype (VU, noe truet). 
Bruk, tilstand og påvirkning: Sumpkrattet er påvirket av utfylling og det er en del ruderatarter, samt en del søppel. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten og dens verdi må ses i sammenheng med de andre tilliggende lokalitetene ved Skjervika. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av en truet vegetasjonstype og flere kravfulle karplantearter. 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. Søppel bør fjernes fra lokaliteten. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

87  Skjervika V  

  Gammel barskog  –  Gammel granskog   Verdi: C   Areal : 13,47 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest for skogkledd ravine som munner ut i Skjervika, nordvest for Sandvika. I øvre del 

grenser lokaliteten til hogstflate. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området består av storvokst lågurtgranskog i bratt skrent på vestsida av Skjervika. Stedvis 
langs et bekkeløp og sigevannspåvirkede forsenkninger finnes sumpskogspartier og fragmenter av gråorskog inngår i flate partier i en liten 

kløft mot vest. Her er det også noe strutseving – Matteuccia struthiopteris. Andre arter inkluderer blant annet fingerstarr – Carex digitata, 

hvitbladtistel – Cirsium helenioides, maigull – Chrysosplenium alternifolium, liljekonvall – Convallaria majalis, firblad – Paris quadrifolia, 
skogsvinerot – Stachys sylvatica og skogfiol – Viola riviniana. Flere markerte bergvegger blant annet med svartburkne – Asplenium 

trichomanes og putevrimose – Tortella tortuosa finnes. Den suboseaniske mosen kystkransemose – Rhytidiadelphus loreus inngår, og 
øverst i skrenten er det noe lind – Tilia cordata. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten og dens verdi må ses i sammenheng med de andre tilliggende lokalitetene ved Skjervika. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av gammel granskog med brudd i 
dødvedkontinuiteten og manglende funn av elementer og interessante arter. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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88  Skjervika sør 2  

  Gråor-heggeskog  –  Liskog/ravine   Verdi: B   Areal : 13,84 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 
naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i skogkledd ravine mellom Åsen og Sandvika, langs bekken som munner ut i Skjervika. 

I øvre del grenser skogen til hogstflate. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Langs bekken som munner ut i Skjervika er det i nedre del et område med velutviklet 

gråor-heggeskog. I tillegg til stor gråor finnes også stor gran. Mye læger ble også observert både av gran og gråor. Av arter kan nevnes 

skogburkne – Athyrium filix-femina, bekkeblom – Caltha palustris, maigull – Chrysosplenium alternifolium, fugletelg – Gymnocarpium 
dryopteris, mye strutseving – Matteuccia struthiopteris, firblad – Paris quadrifolia, hengeving - Phegopteris connectilis, krypsoleie – 

Ranunculus repens, skogstjerneblom – Stellaria nemorum og hestehov – Tussilago farfara. Dette er trolig kommunens best utviklede gråor-
heggeskog, og den utgjør sammen med andre skoglokaliteter og dammen ved Skjervika en liten konsentrasjon av viktige naturtyper. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten og dens verdi må ses i sammenheng med de andre tilliggende lokalitetene ved Skjervika. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av gammel og til dels rikere gråor-heggeskog med mye død ved. 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

89  Torbjørnrud  

  Naturbeitemark  –     Verdi: C   Areal : 2,64 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for den nedlagte plassen Torbjørnrud. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Ved den nedlagte plassen Torbjørnrud finnes små, gjengroende engfragmenter i veksling 

med bergknauser, som tidligere trolig ble brukt til slått eller beite. Artsrik flora finnes fortsatt med blant annet engknoppurt – Centaurea 
jacea, engnellik – Dianthus deltoides, hvitmaure - Galium boreale, rødknapp – Knautia arvensis, prestekrage – Leucanthemum vulgare, 

tiriltunge – Lotus corniculatus, engtjæreblom – Lychnis viscaria, smalkjempe – Plantago lanceolata og småengkall – Rhinathus minor. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Området ble tidligere brukt til slått eller beite. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av rester etter slåttemark/beitemark med rik flora. 

Verdien vil sannsynligvis øke betraktelig hvis hevdregimet gjenopptas. 

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør ryddes for løvoppslag og beite, eller aller helst slått av engpartiene, bør innføres. Lokaliteten må ikke 
gjødsles. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

90  Torbjørnrud vest  

  Naturbeitemark  –     Verdi: C   Areal : 1,66 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Torbjørnrud, på nordvestsiden av bygningene. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Vest for Torbjørnrud ligger et lite område med tørrengfragmenter og bergknauser som 

tidligere trolig ble brukt til slått eller beite. Små fragmenter med ganske rik flora er registrert, dunhavre – Avenula pubescens, engknoppurt 
– Centaurea jacea, engnellik – Dianthus deltoides, hvitmaure - Galium boreale, gulmaure – G. verum, rødknapp – Knautia arvensis, 

prestekrage – Leucanthemum vulgare, engtjæreblom – Lychnis viscaria, smalkjempe – Plantago lanceolata, skogkløver – Trifolium 

medium og tveskjeggveronika – Veronica chamaedrys. Artsrik engvegetasjon er sjelden i kommunen og dette er et av få steder hvor dette 
fortsatt finnes. Siden jorda ikke drives lenger vil gjengroingen fortsette og engfloraen vil på sikt endres. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Området ble tidligere trolig brukt til slått eller beite. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av rester etter slåttemark/beitemark med rik flora. 
Verdien vil sannsynligvis øke betraktelig hvis hevdregimet gjenopptas. 

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør ryddes for løvoppslag og beite, eller aller helst slått av engpartiene, bør innføres. Lokaliteten må ikke 

gjødsles. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

91  Mellom Oppegård Østre og E18  

  Gråor-heggeskog  –  Liskog/ravine   Verdi: C   Areal : 13,93 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Sigve Reiso i 2004 i forbindelse med MiS-kartlegging. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi 
er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Oppegård Østre og grenser i øst mot E18. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området inneholder godt utviklet gråor-heggeskog langs bekk i leirravine. Gran, selje og 
osp, samt noe edelløvtrær og hasselkratt kommer inn på kantene. Mye død ved av gråor i bunn av ravinen, også noe død ved av hassel, 

gran, selje og bjørk på kantene. Høye østvendte bergvegger finnes. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av mye død ved, men med brudd i 

dødvedkontinuiteten og manglende funn av elementer og interessante arter. 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

92  Furuåsen N  
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  Gammel barskog  –  Gammel granskog   Verdi: C   Areal : 38,340000000000003 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Sigve Reiso i 2004 i forbindelse med MiS-kartlegging. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi 

er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Furuåsen, ca 700 m øst for Oppegård kirke. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området består av ensjiktet rik granskog langs bekkesøkk med flate partier på sidene. Det 

er registrert mye liggende og stående død ved, der de fleste lægene er i tidlig nedbrytningsstadium. Foryngelse i glenner gir stedvis et noe 

bedre sjikt. Rik eldre granskog med død ved er sjeldent i regionen. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Området krysses i nord av en kraftlinjegate. Størstedelen av lokaliteten ligger innenfor Svartskog 

Landskapsvernområde. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av rik granskog med en del død ved, men med brudd 
i kontinuiteten og manglende funn av elementer og interessante arter. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

93  Øst for Grønmo  

  Gammel barskog  –  Gammel granskog   Verdi: C   Areal : 20,46 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Sigve Reiso i 2004 i forbindelse med MiS-kartlegging. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi 
er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Måkeskjær og lysløype øst for Oppegård kirke, og utgjør et skogsparti mellom 

dyrket mark i nord og sør. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området består av ensjiktet rik granskog langs bekkesøkk og på et flatt parti øst for 

bekken. Granskogen er i sammenbruddsfase og det er registrert en del liggende og stående død ved. De fleste lægene er i tidlig 

nedbrytningsstadium. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Området krysses helt i sørøst av lysløype. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av rik granskog med brudd i dødvedkontinuiteten og 

manglende funn av elementer og interessante arter. 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

94  SØ for Dal  

  Gammel barskog  –     Verdi: C   Areal : 5,08 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Sigve Reiso i 2004 i forbindelse med MiS-kartlegging. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi 

er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom Gamle Mossevei og E18, sørøst for Dal. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området består av eldre barskog i østvendt skråning. Skogen har varierende sjiktning, 

også med en del gamle trær, og noe død ved som følge av vindfall. Området er vindutsatt grunnet ungskog og flater rundt biotopen. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av eldre granskog med brudd i dødvedkontinuiteten 

og manglende funn av elementer og interessante arter. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

95  Furuåsen Ø  

  Gammel barskog  –  Gammel granskog   Verdi: C   Areal : 4,24 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Sigve Reiso i 2004 i forbindelse med MiS-kartlegging. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi 

er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest for Kolmileåsen og Kurud, og vest for E18. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området består av eldre ensjiktet granskog. En del død ved av gran, der mesteparten er i 

tidlige nedbrytningsstadier finnes, noen få stokker er mer nedbrutte. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av gammel granskog med brudd i kontinuiteten og 

manglende funn av elementer og interessante arter. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

96  Kurud V  

  Gammel barskog  –  Gammel granskog   Verdi: B   Areal : 65,36 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Sigve Reiso i 2004 i forbindelse med MiS-kartlegging. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi 
er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest for Kurud og grenser mot E18 i vest. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området består av et kolleparti med eldre sjiktet barskog. Gran dominerer, men det er 
også noe innslag av furu, bjørk og gråor. Skogen er trolig en av de eldste og største gammelskogslokalitetene i kommunen. Død ved i alle 

nedbrytningsstadier finnes, og tidlige nedbrytningsstadier dominerer. 
Artsmangfold: Det er gjort to funn av den sjeldne beversagsopp Lentinellus castoreus. Potensial for at interessante arter knyttet til død 

granved kan forekomme. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av gammel granskog med en god dødvedkontinuitet. 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

97  Søndre Oppegård Søndre 7  
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  Rik sumpskog  –     Verdi: C   Areal : 7,33 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Sigve Reiso i 2004 i forbindelse med MiS-kartlegging. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi 

er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ca. 700 m sør før Oppegård kirke, øst for Sjødalveien. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området består av et flatt parti med svartorsumpskog omkranset av jorder. Skogen er 

relativt ung i vest, noe bedre utviklet i øst og det er stort innslag av bjørk og gran. Noe død ved finnes, men mest av små dimensjoner. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet en liten forekomst med relativt ung svartorsumpskog uten 
påviste spesielle elementer eller arter. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

98  Sjødalen  

  Rik blandingsskog i lavlandet  –  Boreonemoral blandingsskog   Verdi: B   Areal : 44,18 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er tidligere kartlagt av BioFokus ved Sigve Reiso i 2004. Lokalitetsbeskrivelse og grenser er oppdatert av 
BioFokus ved Anders Thylén etter feltbesøk høsten 2011, i forbindelse med kartlegging av edelløvskog på oppdrag fra DN.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest for Sjødal sør i Oppegård kommune, og utgjør en kløft langs et bekkedrag som 

fører vestover ned mot Sjødalsstrand.   
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en rik blandingsskog, med gradienter fra rik granskog og edelløvskog ved 

bekken og mot fattigere granskog og karrig furuskog på sidene. På nordsiden er det til dels bratte, blokkrike skråninger og bergvegger hvor 

furuskogen tar over oppover. Mot sør er det svakere helling opp mot en rygg med moserik granskog. Langs selve bekken er det en del 
bratte partier med mye fall og bergvegger. Stedvis er det flatere partier med dypere og rikere jordsmonn. Edelløvtrær som lind, spisslønn, 

ask, svartor og alm forekommer rikelig. Andre partier er mer grandominerte. En del hassel finnes i et spredt busksjikt, mens feltsjiktet er 

lågurtpreget. Skogen er flersjiktet, og stedvis er det relativt mye død ved, spesielt av gran men også av andre treslag. Grove graner (65 cm i 
brysthøydediameter) forekommer i de produktive partiene langs bekken. Enkelte grove linder finnes også i nedkant av bergveggene. 

Artsmangfold: Stedvis rik lågurtflora med arter som blåveis, skogstjerneblom, vendelrot og hvitbladtistel. I fattigere granskog vokser 

knerot. Av vedboende sopp finnes på gran bl.a. rosenkjuke (NT iht. Norsk rødliste 2010), granrustkjuke og vasskjuke. Gammelgranlav 
vokser på en del graner. 

Bruk, tilstand og påvirkning: I og inntil øvre deler av lokaliteten er det gjort noen mindre hogster. Her går også en liten gangvei, og rester 

etter en gammel jerngruve finnes i området.  

 

Verdivurdering: Rik blandingsskog med relativt godt utviklet naturskogspreg. Et par signalarter og en rødlisteart knyttet til død ved 

finnes. Vurderes som viktig (B-verdi). 
Skjøtsel og hensyn: Skogen bør få utvikles fritt, uten noen form for skoglige inngrep, utover nødvendig vedlikehold av gangsti.   

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

99  Sjødalstrand S  

  Rik blandingsskog i lavlandet  –  Boreonemoral blandingsskog   Verdi: C   Areal : 10,56 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Sigve Reiso i 2004 i forbindelse med MiS-kartlegging. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi 

er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Sjødalstrand, helt sørvest i Oppegård kommune. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av en vestvendt li i et grunt søkk. Skogen er ensjiktet, det er innslag av 

bjørk, selje og osp og det er registrert mye død ved i området. Fattige vegetasjonstyper dominerer, men noe rikere typer finnes i fuktsig.  

Artsmangfold: Granrustkjuke – Phellinus ferrugineofuscus skal være registrert i området. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forkomsten av rikere blandingsskog med noe død ved, men 

manglende kontinuitet og spesielle elementer og arter. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

100  Tussetjern nord  

  Rik sumpskog  –  Viersump i lavlandet   Verdi: C   Areal : 2,4700000000000002 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 
Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i nordenden av Tussetjern ved Slorene. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: I nordenden av Tussetjern finnes litt gråseljekratt og sumpvegetasjon med bekkeblom – 

Caltha palustris, flaskestarr – Carex rostrata, elvesnelle – Equisetum fluviatile, mjødurt – Filipendula ulmaria, sverdlilje – Iris pseudacorus, 

fredløs – Lysimachia vulgaris, bukkeblad – Menyanthes trifoliata, myrhatt – Potentilla palustris, skogsivaks – Scirpus sylvaticus og 
sjøsivaks – Schoenoplectus lacustris. Gråseljekratt regnes for øvrig som en truet vegetasjonstype (VU, noe truet), som dekker små arealer 

og er sjelden i kommunen. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Innenfor krattet og sumpen finnes beitemark som beites hardt av hest. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet et lite og noe påvirket område med en truet vegetasjonstype. 

Manglende funn av interessante arter og elementer trekker ned. 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

101  Tussetjern  

  Rik edellauvskog  –     Verdi: C   Areal : 10,26 daa 
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Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 
naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for badeplassen ved Tussetjern ved Slorene. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lite edelløvskogsområde nord for badeplassen ved Tussetjern. Skogen er stort sett ung og 
nokså påvirket av ferdsel og hogst. Eik, ask, alm, spisslønn og hassel inngår i tresjiktet, flere av trærne er temmelig store. 

Undervegetasjonen er relativt fattig med blant annet markjordbær – Fragaria vesca, kratthumleblom – Geum urbanum, lundrapp – Poa 

nemoralis, skogkløver – Trifolium medium og tveskjeggveronika – Veronica chamaedrys. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er stort sett ung og nokså påvirket av ferdsel og hogst. 

Fremmede arter: Det finnes en del fremmede treslag som edelgran, platanlønn og hestekastanje på lokaliteten. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet et lite og mye påvirket område, ung skog og manglende funn av 
interessante arter og elementer. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

102  Tussetjern sør  

  Rik sumpskog  –  Viersump i lavlandet   Verdi: C   Areal : 2,83 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 
Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved utløpet av Tussebekken i Tussetjern ved Slorene. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Ved utløpet av Tussebekken i sør finnes litt gråseljekratt og sumpvegetasjon med vassgro 

– Alisma plantago-aquatica, svartor – Alnus glutinosa, kvasstarr - Carex acuta, flaskestarr – C. rostrata, elvesnelle – Equisetum fluviatile, 

mjødurt – Filipendula ulmaria, sverdlilje – Iris pseudacorus, fredløs – Lysimachia vulgaris, kattehale – Lythrum salicaria, gråselje – Salix 
cinerea og istervier – S. pentandra. Gråseljekratt regnes som en truet vegetasjonstype (VU, noe truet), som dekker små arealer og er sjelden 

i kommunen. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet en liten forekomst av den truede vegetasjonstypen gråseljekratt. 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

103  Tussebekken  

  Viktig bekkedrag  –  Parti som binder sammen andre naturmiljøer   Verdi: C   Areal : 17,16 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Slorene, langs Tussebekkens nordre del. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Langs Tussebekkens nordre del finnes edelløvskog i en smal sone langs bekken, hvor alm, 

ask og hassel inngår i tresjiktet. Stedvis har skogen lågurtkarakter med stor gran, og på flatere partier hvor elva er mer stillegående, 

kommer svartorsumpskog inn, særlig i nedre del. Området er stedvis bratt og utilgjengelig og ligger inneklemt mellom veier og bebyggelse 

og preges av det. På tross av sterk påvirkning anses bekkedraget som viktig, da det inneholder sjeldne vegetasjonstyper og binder 

Tussetjern sammen med det viktige våtmarksområdet i Slorene. Det har også betydning for fuglelivet, blant annet ble fossekall observert og 
vannfaunaen kan være rik. 

Bruk, tilstand og påvirkning: I Tussebekken har det vært to sagbruk og en mølle og gamle ruiner etter bygninger og anlegg finnes. 

Området ligger inneklemt mellom veier og bebyggelse og preges av det. Hageavfall tippes flere steder. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet stor påvirkning, men lokaliteten kan inneha interessante arter og 

bør undersøkes nærmere. 

Skjøtsel og hensyn: Ytterligere menneskelige påvirkninger må unngås. Skog og kratt må få utvikle seg fritt. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

104  Langslora øst  

  Rik sumpskog  –     Verdi: B   Areal : 23,26 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 
Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på østsiden av våtmarka i Langslora, i nedre del av Tussebekken og Greverudbekken. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: På østsiden av våtmarka i Langslora, i nedre del av Tussebekken og Greverudbekken 

dominerer svartorskog og gråseljekratt. Mye av skogen er ung og tett, men også meget stor og gammel gråor og svartor finnes. På 

vegetasjonskart utarbeidet av Borch & Eggestad (2002) angis vegetasjonstypene viersump, gråseljeutforming, som er regnet som en noe 
truet (VU) vegetasjonstype (Aarrestad et al. 2001), og en kombinasjon av gråorheggeskog og svartorstrandskog. Sistnevnte er regnet som 

sterkt truet (EN). Langs Greverudbekkens nedre del finnes også en del stor svartor og en velutviklet populasjon med skavgras – Equisetum 

hyemale. Øvre del langs bekken er mer påvirket og har lavere verdi. Hegg – Prunus padus er også vanlig i tresjiktet, mens litt hassel - 
Corylus avellana og osp – Populus tremula kommer inn på tørr mark oppe i skråningene. Ask inngår også i tresjiktet. På grunn av den tette 

unge skogen er undervegetasjonen flere steder ganske glissen. Av arter kan nevnes kratthumleblom - Geum urbanum, mannasøtgras – 
Glyceria fluitans, mjødurt - Filipendula ulmaria, humle – Humulus lupulus, fredløs – Lysimachia vulgaris, gaukesyre – Oxalis acetosella, 

skogsivaks – Scirpus sylvaticus, skogsvinerot – Stachys sylvatica og korsved – Viburnum opulus. Området har stor betydning for fuglelivet 

(Dale et al. 1998). 
Bruk, tilstand og påvirkning: Området er påvirket av tilgrensende bebyggelse, men viktig som randsone og del av de viktige 

naturområdene langs Tussebekken og Langslora. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som vikig (B-verdi) grunnet forekomst av truede vegetasjonstyper og en del gamle trær. 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

105  Langslora  

  Rik kulturlandskapssjø  –  Næringsrik utforming   Verdi: A   Areal : 192,12 daa 

 
Innledning: I tillegg til flere kartlegginger av biologisk mangfold innenfor området, er lokaliteten feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i 

forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av 

BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Langslora er et viktig våtmarksområde ved utløpet av Dalselva, Tussebekken og Greverudbekken. 

Naturtypen ligger delvis i Ås kommune. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Vegetasjonen består av ulike sumptyper: takrør-sivakssump, elvesnelle-starrsump, 
rikstarrsump og flytebladvegetasjon. Rikstarrsump regnes som en sterkt truet (EN) vegetasjonstype. Langslora er sterkt preget av 

gjengroing. Arter som kvass-starr – Carex acuta, selsnepe – Cicuta virosa, elvesnelle – Equisetum fluviatile, sverdlilje – Iris pseudacorus, 
takrør – Phragmites australis, vasshøymol – Rumex aquaticus, gulfrøstjerne – Thalictrum flavum og dunkjevle – Typha latifolia inngår. 

Den rødlistede arten myrstjerneblom – Stellaria palustris (EN) er registrert i sumpvegetasjonen. 82 arter av hekkefugl, hvorav flere 

rødlistearter, er registrert i Slorene (Borch & Eggestad 2002). 
Artsmangfold: Området er kjent for et svært rikt fugleliv og er en viktig rasteplass for trekkende fugl. Det er observert 137 fuglearter i 

området, hvorav 14 er rødlistet. Dette gjør området til en svært viktig viltbiotop. Myrstjerneblom (EN) er registrert på lokaliteten i 1993. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Tidligere ble området benyttet til starrslått og beite. Boligutbyggingen har også medført kraftig tilførsel av 
kloakk, og dette har bidratt til oppslamming og næringstilførsel.  

Verdivurdering: Lokaliteten utgjør hoveddelen av et svært viktig fugleområde og vurderes derfor som svært viktig (A-verdi). En sterkt 

truet plantearter er påvist i området. 
Skjøtsel og hensyn: I deler av lokaliteten bør slått og til dels beite gjeninnføres. Rensing av eventuelle utslipp fra nærliggende bebyggelse 

må vurderes. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

106  Holen V  

  Artsrik veikant  –     Verdi: B   Areal : 4,8 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 
naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter en sørvendt skrent langs grusveien ved Holene. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: På lokaliteten finnes bergvegger og kantvegetasjon i overgang mot lågurtgranskog som 
raskt går over i fattigere barskogstyper oppover lia. Her står en liten bestand av stavklokke – Campanula cervicaria (NT) sammen med 

blant annet rødknapp – Knautia arvensis, skogflatbelg – Lathyrus sylvestris, skogkløver – Trifolium medium og legeveronika – Veronica 

officinalis. Under en ekskursjon med Norsk botanisk forening i 1993 ble også lakrismjelt – Astragalus glycophyllos, marianøklebånd – 
Primula veris og bakketimian – Thymus pulegioides funnet langs veien.  

Artsmangfold: Stavklokke (NT) og bakketimian er regionalt sjeldne arter med svært få funn i Follo. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet en sørvendt og rik kantvegetasjon med funn av interessante arter. 

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør skjøttes med tanke på å fremme tørrengforekomstene. Lokaliteten kan slås ekstensivt og ryddes for 

løvoppslag, men må ikke gjødsles. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

107  Greverudbekken øvre del  

  Rik edellauvskog  –  Alm-lindeskog   Verdi: C   Areal : 23,8 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 
naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs Greverudbekken, helt sørøst i kommunen. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Langs Greverudbekken finnes et område med flere skogtyper. Langs bekken inngår smale 
soner med rik sumpskog dominert av svartor og stedvis en del ask. Lenger fra bekken i dalsidene finnes edelløvskog hvor særlig hassel og 

ask er vanlig, men noe alm, spisslønn og gråor inngår også. Stor gran finnes jevnt over hele området og stedvis er det dominans av selje 

eller osp. Skogen er nokså rotete og påvirket av bebyggelse på alle kanter, men det er til dels ganske bratt og uframkommelig langs bekken. 
Undervegetasjonen er relativt fattig, men alperips – Ribes alpinum, storklokke – Campanula latifolia, hvitbladtistel – Cirsium helenioides, 

hundekveke – Elymus repens og skogsvinerot – Stachys sylvatica ble registrert. Oppover bekken og nær bebyggelsen avtar områdets verdi. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er nokså rotete og påvirket av bebyggelse på alle kanter. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av rike skogtyper. Skogen er en god del påvirket og 

ikke spesielt rik.Oppover bekken og nær bebyggelsen avtar områdets verdi. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

108  Holene N  

  Gammel barskog  –     Verdi: C   Areal : 13,98 daa 

 
Innledning: Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Greverudlia og nord for Gjersjøveien, helt sørøst i kommunen. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten inneholder grunnlendt barblandingskog på sørvestvendte bergknauser. Furu 

dominerer i tresjiktet, men gran inngår også. Skogen har relativt god aldersspredning. Spredte forekomster av stående og liggende død ved 

samt gamle trær finnes.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Store deler av lokaliteten ser ut til å være hogd (Norgeskart 2012). 
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Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) for arter knyttet til eldre furuskog og tørr død ved av furu. Lokaliteten 

må inventeres på nytt da det kan se ut som at den er hogd. 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

109  Nyjordåsen V  

  Rik sumpskog  –     Verdi: C   Areal : 23,13 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest for Nyjordåsen, på sørøstsiden av Gjersjøen. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Område med nokså påvirket rikere sumpskog i grunne kløfter og langs bekkedrag, samt 
noe lågurtgranskog på tørrere partier. En del storvokst gran og svartor dominerer skogbildet og noe død ved finnes. I bunnsjiktet inngår 

kravfulle moser. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Området er nokså påvirket. 
Verdivurdering: Området vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av en nokså påvirket rik sumpskog. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

110  Kurud SØ  

  Gråor-heggeskog  –  Flommarksskog   Verdi: C   Areal : 3,26 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 
naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Liten gråorheggeskog ned mot Gjersjøen, sørøst for Kurud. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Liten gråorheggeskog ned mot Gjersjøen ved Kurud. Foruten gråor inngår maigull – 
Chrysosplenium alternifolium, springfrø – Impatiens noli-tangere og strutseving – Matteuccia struthiopteris. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er en del påvirket. 

Verdivurdering: Skogen er liten og påvirket og vurderes som lokalt viktig (C-verdi), men må ses i sammenheng med den rike sump- og 
sumpkrattvegetasjonen nord for lokaliteten (lokalitet 111). Samlet gir dette større variasjon og økt verdi til området sett under ett. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

111  Kurud Ø  

  Rik sumpskog  –  Viersump i lavlandet   Verdi: B   Areal : 8,34 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Kurud, ned mot bredden av Gjersjøen. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området består av rik sumpvegetasjon, samt litt gråseljekratt og oreskog i liten vik i 
Gjersjøen øst for Kurud (figur 13). Deler av skogen og krattet er hogd, men feltsjiktet inneholder en rekke næringskrevende arter. 

Sumpvegetasjonen i bukta er imidlertid godt utviklet. Registrerte arter omfatter blant annet vassgro - Alisma plantago-aquatica, myrkongle 

– Calla palustris, kvass-starr – Carex acuta, selsnepe - Cicuta virosa, mjødurt - Filipendula ulmaria, springfrø – Impatiens noli-tangere, 
sverdlilje – Iris pseudacorus, hanekam – Lychnis flos-cuculi, klourt - Lycopus europaeus, vasshøymol – Rumex aquaticus, skjoldbærer – 

Scutellaria galericulata, slyngsøtvier – Solanum dulcamara, bekkeveronika - Veronica beccabunga og veikveronika - V. scutellata. Fra 

tidligere er den rødlistede arten myrstjerneblom – Stellaria palustris (EN) registrert ved Kurud, sannsynligvis i denne bukta, men arten ble 
ikke påvist ved feltbefaring. Skogen og gråseljekratt bør få anledning til å reetableres. 

Artsmangfold: Myrstjerneblom (EN) er antagelig registrert i området i 1921. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av en truet vegetasjonstype og en rik artssammensetning. 
Hogst og andre menneskelige påvirkninger trekker verdien ned. 

Skjøtsel og hensyn: Skogen og gråseljekrattet bør få anledning til å reetableres. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

112  Øst for Østre Greverud  

  Gammel barskog  –  Gammel granskog   Verdi: B   Areal : 69,63 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 
naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området inneholder relativt gammel granskog i vestvendt dalside og grunn kløft. 
Lågurtgranskog dominerer, men også fattigere typer inngår. Langs bekk i øvre del er det små sumpskogspartier. Det er blant annet mye 

blåveis – Hepatica nobilis. Mye død ved finnes, vesentlig gran i ulike dimensjoner, det meste lite nedbrutt. 
Artsmangfold: Den rødlistede arten skaftjordstjerne - Geastrum pectinatum (NT) er tidligere registrert i eller rett ved den nye 

lysløypetraséen. Status for arten er usikker, den ble ikke sett under feltbefaring i 2004. Det er likevel egnede voksesteder for arten i 

området fortsatt. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Området er preget av friluftsliv, med flere stier og en nylig anlagt lysløype som går gjennom sørlige deler 

av lokaliteten. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av dels rik og gammel granskog med mye død ved. 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

113  Laugskollen  

  Gammel barskog  –  Gammel granskog   Verdi: C   Areal : 43,26 daa 

 
Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med MiS-registreringene i 2004. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på 

nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter østsiden av Laugskollen.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: I bunnen av dalen drenerer det en liten bekk, og det er flere bergvegger. Tresjiktet preges 

av høystammet og ganske jevnaldret gran, men også en god del løvtrær inngår. Alder og skogstruktur varierer en del, best utviklet er 

skogen i nord. Der er det relativt høy konsentrasjon av død ved, og vegetasjonen er i tillegg rik. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av gammel granskog. Kontinuitetsbrudd, manglende 

artsfunn og ikke spesielt gammel skog trekker ned. 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

114  Grytetjern  

  Intakt lavlandsmyr i innlandet  –  Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper   Verdi: C   Areal : 12,88 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Grytetjern er et lite tjern på grensa til Ski, sør for Fløysbonn. Avgensningen går midt i tjernet og følger 

kommunegrensen. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: I tjernet er det store matter med flytetorv. Her dominerer ombrotrof og fattig 
myrvegetasjon med blant annet hvitlyng - Andromeda polifolia og hvitmyrak – Rhynchospora alba. Det er også mye pors – Myrica gale og 

takrør – Phragmites australis. Langs bredden finnes fragmenter av rikere sumpskog og kratt med svartor – Alnus glutinosa og gråselje – 

Salix cinerea. Her inngår arter som myrkongle - Calla palustris, langstarr – C. elongata, gulstarr – C. flava, kornstarr – C. panicea, 
flaskestarr – C. rostrata, sennegras – C. vesicaria, sumphaukskjegg – Crepis paludosa, mjødurt – Filipendula ulmaria, sverdlilje – Iris 

pseudacorus og skjoldbærer – Scutellaria galericulata. Lokaliteten inneholder både elementer fra intakt lavlandsmyr, ferskvannssump, 

vannvegetasjon og rik sumpskog og vierkratt.  
Artsmangfold: Små tjern og innsjøer under marin grense i Follo er ofte artsrike og kan inneholde sjeldne, truede, eller 

plantegeografisk/økologisk interessante arter. Det er fisk i vannet og ingen amfibier ble observert i 2009 (Sandaas 2011). Vannflora er ikke 

undersøkt. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av en forholdsvis intakt fattigmyr med innlag av rik 

sumpskog. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

115  Dam ved Korsveien  

  Dam  –  Eldre fisketom dam   Verdi: C   Areal : 2,15 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 
Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest for Korsveien og sør for Tverrveien rett nord for opparbeidet areal. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam preget av gjengroing i gjengroende kulturlandskap. I dammen vokser blant annet 

mannasøtgras – Glyceria fluitans, andemat – Lemna minor, myrhatt – Potentilla palustris, skogsivaks – Scirpus sylvaticus, slyngsøtvier – 

Solanum dulcamara og en del dunkjevle – Typha latifolia. Ingen amfibier ble observert, og på grunn av gjengroing og skrot har dammen 
kun lav lokal verdi. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen er i ferd med å gro igjen og har en del skrot. 

Verdivurdering: Ingen amfibier ble observert, og på grunn av gjengroing og skrot har dammen kun lokal verdi (C-verdi). 
Skjøtsel og hensyn: Fjerning av søppel. Det bør vurderes om dammen skal graves opp. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

116  Kolbotntjern  

  Naturlig fisketomme innsjøer og tjern  –  Små myrtjern og myrpytter   Verdi: A   Areal : 8,4700000000000006 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Strand (1994, 1996), av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon 

naturtypekartlegging i kommunen og av Sandaas i 2006. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i 

forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lille Kolbotntjern ligger nord for Tverrveien og sør for Øvre Ekornrud ved Sofiemyr. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten omfatter et lite myrtjern. Forekomst av småsalamander - Triturus vulgaris 

(NT) er registrert fra tidligere, og i 2006 ble larver av både stor og liten salamander påvist (Sandaas 2006). I vannet er det en del flytematter 
med fattig myrvegetasjon og rik viersump med blant annet takrør – Phragmites australis langs kanten. Samlet er både tjernet og skogen 

omkring (lokalitet 117) et viktig levested for flere kravfulle arter. Vannvegetasjonen og annen vannfauna ble ikke undersøkt av Bratli 
(2005), men Sandaas (2006) hevder vannfaunaen er rik. Dessuten er tjernet muligens uten fisk. 

Artsmangfold: Storsalamander (VU) og småsalamander (NT) er påvist i dammen. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) på grunn av forekomster av små- og storsalamander. 

Skjøtsel og hensyn:  
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

117  Kolbotntjern, sumpskog  
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  Rik sumpskog  –  Rik sumpskog   Verdi: C   Areal : 23,27 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rundt Lille Kolbotntjern, nord for Tverrveien og sør for Øvre Ekornrud ved Sofiemyr. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Rundt selve tjernet finnes rik sumpskog med dominans av svartor, foruten storvokst gran 

og bjørk på tørrere partier. Det ble registrert rik sump- og sumpskogsvegetasjon med flere næringskrevende arter. Her kan nevnes mye 
myrkongle – Calla palustris, langstarr – Carex elongata, gulstarr – C. flava, andemat – Lemna minor, gulldusk – Lysimachia thyrsiflora, 

myrhatt – Potentilla palustris, grøftesoleie – Ranunculus flammula, krypsoleie – R. repens, skogsivaks – Scirpus sylvaticus, 

kjempepiggknopp – Sparganium erectum og dunkjevle – Typha latifolia. Samlet er både tjernet (lokalitet 116) og skogen omkring en viktig 
levested for flere kravfulle arter. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Sumpskogen er grøfta og det er tilplantet med gran. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av svartorsumpskog og rik sumpvegetasjon. 

Innplanting av gran og grøfting av sumpen trekker verdien kraftig ned. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør vurderes gjenfylling av grøftene og granplantefeltet bør fjernes i håp om å restaurere lokaliteten. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

118  Ødegård skog  

  Gammel barskog  –  Gammel granskog   Verdi: C   Areal : 8,39 daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble registrert i forbindelse med MiS-registreringene i 2004. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på 
nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Tverrveien, øst for Myrvold og nord for idrettsplass. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av eldre granskog på flat mark i forsenkning mellom små koller. 
Lokaliteten har en ganske godt skjermet beliggenhet med stabilt høy luftfuktighet. Vegetasjonen er rik med godt utviklet bunnsjikt. Skogen 

er mindre godt sjiktet og preges av eldre, høystammet gran. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet et lite område med rikere gammel granskog uten kontinuitet og 
lite død ved. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

119  Nordre Gjersjøli  

  Gammel barskog  –  Gammel granskog   Verdi: A   Areal : 236,64 daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble opprinnelig registrert av Jon T. Klepppsland i forbindelse med MiS-registreringer og inkludert i Bratli (2005), 

senere mer inngående undersøkt av Hofton (2006). 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på østside av Gjersjøen og strekker seg fra Gjersjøen opp i lia mot bebyggelsen på 

Myrvoll. I nordøst avgrenses lokaliteten mot et større ruderatpreget område med fyllmasser.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Hele lia ligger sørvestvendt til og har varmt lokalklima. Lokal variasjon i topografi med 

småkløfter og skar skaper et variert skogbilde hvor variasjon og næring og fuktighet gir grunnlag for ulike vegetasjonstyper. Grunnlendte 

furuknauser veksler med gran- og løvdominerte partier og små, frodige bekkedaler. Gran er dominerende treslag. Dels er skogen gammel 

og med store dimensjoner og stedvis er det rikelig med død ved. Fattige furu- og granskogstyper dominerer der hvor jordsmonnet er skrint 
og tynt. På litt bedre mark tar gran over og lågurtskog dekker store arealer. På fuktigere mark langs bekker i småkløfter og forsenkninger er 

løvinnslaget betydelig. Av løvtrær finnes foruten vanlige arter som gråor, selje, osp, bjørk og rogn, også edelløvtrær som svartor, spisslønn, 

alm, eik, ask, lind og hassel. Stedvis går skogen over i ren edelløvskog (alm-lindeskog, dels nesten rene lindebestander, og rike hasselkratt). 
Svartordominert sumpskog finnes i forsenkninger og langs bekker og fragmenter av svartorstrandskog finnes nede ved stranden. Stedvis er 

skogbildet preget av tett og ung løvskog med mye ung ask. På bergvegger og død ved finnes stedvis relativt godt utviklet kryptogamflora. 

Karplantefloraen i området er artsrik og inneholder flere regionalt og lokalt uvanlige arter. Ved befaring ble 128 arter registrert. Blant de 
mest interessante kan nevnes fagerklokke Campanula persicifolia, skogkarse Cardamine flexuosa, breiflangre Epipactis helleborine, tysbast 

Daphne mezereum, myske Galium odoratum, knerot Goodyera repens, blåveis Hepatica nobilis, vårerteknapp Lathyrus vernus, leddved 

Lonicera xylosteum, nattfiol Platanthera bifolia, tveskjeggveronica Veronica chamaedrys, korsved Viburnum opulus og krattfiol Viola 
mirabilis. Nede ved Gjersjøen finnes sverdlilje Iris pseudacorus, klourt Lycopus europaeus, skjoldbærer Scutellaria galericulata, 

slyngsøtvier Solanum dulcamara og gul frøstjerne Thalictrum flavum i vannkanten og på bergene blodstorkenebb Geranium sanguineum. 

Bare en karplante finnes på rødlisten, alm Ulmus glabra, som regnes som nær truet (NT). Mest interessant er forekomstene med sjeldne 
sopp som er registrert og beskrevet av Hofton (2006). Både markboende arter og vedboende sopp er godt representert. Til sammen er ni 

rødlistede sopparter funnet så langt, av disse er to regnet som sterkt truet (EN), mens resten er nær truet (NT). Spesielt må framheves funn 

av Oligoporus hydnoidea (EN), som bare er kjent fra Norge, med totalt 6-7 lokaliteter på sørlige del av Østlandet (Hofton 2006). Ellers ble 
rosaskiveslørsopp Cortinarius calochrous (EN), gullslørsopp Cortinarius cf. aureofulvus (NT), giftrødskivesopp Entoloma cf. sinuatum 

(NT), styltejordstjerne Geastrum quadrifidum (NT), vedkorallsopp Lentaria byssiseda (NT), okerporekjuke Junghuhnia luteoalba (NT), 

svartsonekjuke Phellinus nigrolimitatus (NT) og rynkeskinn Phlebia centrifuga (NT), samt en rekke andre sjeldne arter som tidligere sto på 
rødlisten, funnet (se Hofton 2006). Lokaliteten er også viktig for fugl og vilt og flere uvanlige arter er registrert. I Follo-sammenheng er 

dette et av de rikeste med hensyn til rødlistede sopparter. I tillegg inngår variert og dels sjeldne vegetasjonstyper, samt rik karplanteflora 

med flere lokalt til regionalt sjeldne arter. Mosefloraen er mangelfullt undersøkt men også flere interessante moser er registrert. Ytterligere 
undersøkelser vil sannsynligvis gi flere interessante funn av både sopp, karplanter og arter fra andre artsgrupper. 

Artsmangfold: Oligoporus hydnoidea (EN), rosaskiveslørsopp Cortinarius calochrous (EN), gullslørsopp Cortinarius cf. aureofulvus (NT), 
giftrødskivesopp Entoloma cf. sinuatum (NT), styltejordstjerne Geastrum quadrifidum (NT), vedkorallsopp Lentaria byssiseda (NT), 

okerporekjuke Junghuhnia luteoalba (NT), svartsonekjuke Phellinus nigrolimitatus (NT), rynkeskinn Phlebia centrifuga (NT) og alm (NT) 

er bl.a. regitrert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: En pumpestasjon nede ved Gjersjøen er holdt utenfor. Lokaliteten bør skånes for nye inngrep. 

Verdivurdering: En samlet vurdering av dette varierte området gir klar A-verdi. Mange truede arter, varierte og velutviklede skogtyper og 

et relativt stort areal er med på å trekke verdien opp. 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

120  Eidsdalen  

  Gammel barskog  –  Gammel granskog   Verdi: C   Areal : 11,24 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen og av 

Tom H. Hofton i 2006. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av 

kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består av grandominert skog i trang, sørvendt kløft i Eidsdalen ned mot Gjersjøen. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av grandominert skog i trang, sørvendt kløft ned mot Gjersjøen. 

Skogen er gjennomgående storvokst, men preget av skogsdrift og det er lite død ved. I tresjiktet inngår også noe hassel og ask. I nedre del 
langs bekken og ut mot vannet tar svartor mer og mer over. Lågurtskog dominerer skogbildet med blant annet trollurt – Actaea spicata, 

tysbast – Daphne mezereum, blåveis – Hepatica nobilis, firblad – Paris quadrifolia, skogsvinerot – Stachys sylvatica og skogfiol – Viola 
riviniana. I nedre del langs bekken og på et lite flatt strandparti ut mot Gjersjøen finnes svartordominert sumpskog. Her finnes blant annet 

klourt – Lycopus europaeus, kattehale – Lythrum salicaria og blåknapp – Succisa pratensis. På kantene (mot skrenter/bergvegger) blir 

skogbildet mer opprevet og bedre sjiktet. Området har også betydning for fuglelivet (Dale et al. 1998). 
Bruk, tilstand og påvirkning: Området er relativt lite preget av nyere påvirkning, men er noe brukt til friluftsliv. 

Verdivurdering: Som gammelskog betraktet er området av marginal verdi, men høy bonitet og gunstig topografi gir et godt 

utviklingspotensial, slik at det vurderes som lokalt viktig (C-verdi). 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

121  Eidsdalen, nedre del  

  Småbiotoper  –  Kantsamfunn   Verdi: C   Areal : 1,7 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen, og av 

Tom H. Hofton i 2006. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av 

kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nederst i Eidsdalen på vestsiden av Gjersjøen og er omringet av lokalitet nr 120, 

Eidsdalen. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Nederst i Eidsdalen finnes et lite engfragment og urterik kant med flere interessante arter, 
spesielt en forekomst med bakketimian – Thymus pulegioides, som er en sjelden art i regionen, og som bare er kjent fra en annen 

forekomst i Oppegård. I tillegg er lakrismjelt – Astragalus glycophyllos, knegras – Danthonia decumbens, hvitmaure – Galium boreale, 

prestekrage – Leucanthemum vulgare, gjeldkarve – Pimpinella saxifraga, dunkjempe – Plantago media og skogkløver – Trifolium medium 
registrert. 

Artsmangfold: Bakketimian og lakrismjelt finnes på lokaliteten. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av et engareal med urterik kant med interessante 
karplantearter. 

Skjøtsel og hensyn: Tørrarealene kan utsettes for ekstensiv slått i etterkant av frøsettingen. Resten av engen kan enten slås eller beites 

forsiktig. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

122  Kolbotnvannet sør  

  Rik sumpskog  –  Rik sumpskog   Verdi: B   Areal : 28,42 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen.  
Lokaliteten er revidert (Bratli 2007) og omfatter nå også en smal stripe med sumpskog langs vannets vestside. Beskrivelse, 

naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i sørenden av Kolbotnvannet og strekker seg fra Storøya på østsiden, nord til 
Kantoråsen på vestsiden. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: I sørenden av Kolbotnvannet ligger en svartorsumpskog med storvokst svartor. I tillegg 

inngår også en del gran, bjørk og ask, og på tørrere mark osp. Ytterst mot vannet går skogen over i gråseljekratt og åpen sumpvegetasjon, 
som er best utviklet i vestre del. I vest oppover mot Åsen går skogen på tørrere mark og i skrenter over i alm-lindeskog med ask og hassel. I 

nordre del fortsetter lokaliteten som en smal brem med rikere svartorsump og sumpvegetasjon. Floraen er rik med flere næringskrevende 

arter, blant annet myrkongle – Calla palustris, langstarr – Carex elongata, gulstarr – C. flava, mjødurt – Filipendula ulmaria, trollhegg – 
Frangula alnus, sverdlilje – Iris pseudacorus, klourt - Lycopus europaeus, firblad – Paris quadrifolia, takrør – Phragmites australis, 

grøftesoleie – Ranunculus flammula, skogsivaks – Scirpus sylvaticus, skjoldbærer – Scutellaria galericulata og slyngsøtvier – Solanum 

dulcamara. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er noe påvirket av menneskelig aktivitet, spesielt i østre del. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av en truet vegetasjonstype og et større område med 

svartorsumpskog. Noe ung skog og manglede funn av interessante arter trekker verdien noe ned. 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

123  Ekornrud  

  Store gamle trær  –  Ask   Verdi: C   Areal : ,83 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 
naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på tunet ved Ekornrud. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: To store asketrær med noen rikbarksarter står på tunet ved Ekornrud. Lokaliteten bør 
undersøkes bedre. 
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Verdivurdering: Lokaliteten er antatt å ha lokal verdi (C-verdi), men slike trær er relativt sjeldne særlig i østre del av kommunen. Trærne 

bør vurderes på nytt med tanke på størrelse, eventuelle hulheter, død ved, mm. 
Skjøtsel og hensyn: Trærne bør holdes fristilte. Døde grener og stammepartier må ikke kappes av og nedfallen død ved bør få bli liggende 

eller flyttes til en egnet lokalitet. Om trærne er styvede bør praksisen opprettholdes. Eventuelle hulheter må ikke tettes igjen. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

124  Ekornrud øst  

  Rik edellauvskog  –     Verdi: C   Areal : 8,5399999999999991 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 
naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sørøst for Ekornrud. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten utgjør et lite område med edelløvskog på gjengroende kulturmark. Ask 

dominerer, men det er også en god del lind og hassel. En stor, gammel og hul lind står inne i skogen. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Området har tidligere vært åpent og utgjør sannsynligvis en gjenngroende kulturmark. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet ung skog på gjenngroende kulturmark og manglende funn av 

arter. En hul lind i skogen trekker verdien noe opp. 

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør enten overlates til fri utvikling eller åpnes opp og skjøttes som kulturmark. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

125  Åsen sør  

  Dam  –  Eldre fisketom dam   Verdi: B   Areal : ,52 daa 

 

Innledning: Strand (1994, 1996) og Sandaas (2011) undersøkte dammen med tanke på amfibier og dammen er feltkartlagt av Harald Bratli 
i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 

2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for hus på Åsen, i kant mot skog. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dette er en skogkantdam med forekomst av småsalamander (NT) og spissnutefrosk (NT). 

Dammen var intakt ved befaring i 2004, men status for småsalamander er ukjent. 

Artsmangfold: Småsalamander - Triturus vulgaris (NT) og spissnutefrosk (NT) er registrert. 
Verdivurdering: Dam med to nær truede amfibiearter gjør at lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi). 

Skjøtsel og hensyn:  
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

126  Åsen  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : ,74 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på tunet ved Åsen. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: To store eiketrær står på tunet ved Åsen. Eiketrærne er ikke sjekket godt i felt og det er 
sannsynlig at ett eller flere trær kommer innenfor den utvalgte naturtypen “hul eik”. Lokaliteten bør derfor undersøkes bedre. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes å ha lokal verdi (C-verdi), men trærne bør undersøkes bedre med tanke på størrelse, hulheter, død 

ved og potensial for insekter. Verdiene kan derfor være større enn antatt. 
Skjøtsel og hensyn: Trærne bør holdes fristilte. Døde grener og stammepartier må ikke kappes av og nedfallen død ved bør få bli liggende 

eller flyttes til en egnet lokalitet. Eventuelle hulheter må ikke tettes igjen. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

127  Åsen SV  

  Gammel lauvskog  –     Verdi: C   Areal : 8,86 daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble opprinnelig registrert av Jon T. Klepppsland i forbindelse med MiS-registreringer og inkludert i Bratli (2005). 

Senere mer inngående undersøkt av Hofton (2006). Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i 
forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sørvest for Åsen, på vestsiden av Gjersjøen. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av middelaldret løvsuksesjon på tidligere dyrket mark. Et stort felt i 
midten av avgrenset areal er fremdeles åpent. I tresjiktet inngår bjørk i nord og noe eldre osp i sør. Lokaliteten antas å ha et fremtidig 

potensial som løvsuksesjon, men har nå kun lav lokal verdi. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger på tidligere dyrket mark. En bred kraftgate krysser lokaliteten over det åpne feltet. 
Verdivurdering: Lokaliteten antas å ha et fremtidig potensial som løvsuksesjon, men har nå kun lokal verdi (C-verdi). 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

128  Kolbotnveien ved Vassbonn  

  Artsrik veikant  –     Verdi: C   Areal : 1,26 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 
Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs nordvestsiden av Kolbotnveien, ved avkjøringen til Ingierkollen. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Langs Kolbotnveien ved avkjøring til Ingierkollen ligger en lokalitet med den regionalt 

sjeldne arten krusfrø – Selinum carvifolia (NT). Arten inngår i ruderatvegetasjon og små rester av tørrbakkepreget vegetasjon på knauser i 
veikanten. Av andre arter nevnes engknoppurt – Centaurea jacea, gulmaure – Galium verum, prikkperikum – Hypericum perforatum, 

rødknapp – Knautia arvensis og tveskjeggveronika – Veronica chamaedrys. 

Artsmangfold: Krusfrø (NT) er påvist på lokaliteten. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av artsrik veikant med rik og interessant flora. 

Gjengroing og invasjon av ruderatarter trekker verdien ned. 

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør holde delvis åpen ved rydding av løvoppslag og ekstensiv slått etter frøsetting. Gjødslig og oppflising 
av felte trær må ikke forekomme på lokaliteten. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

129  Vassbonn vest  

  Rik edellauvskog  –  Alm-lindeskog   Verdi: C   Areal : 7,65 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 
naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs bekken nord for skitrekket? 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten omfatter en liten inneklemt edelløvskog langs bekken nord for skitrekket, 
vesentlig alm-lindeskog på tørr mark i skråningene, og gråor-askeskogdominerte typer i bunnen av kløfta langs bekken. Floraen er likevel 

ganske rik fortsatt, selv om feltsjiktet stedvis er ganske glissent. Av arter nevnes hassel – Corylus avellana, kratthumleblom – Geum 

urbanum, leddved – Lonicera xylosteum, firblad – Paris quadrifolia, skogsvinerot – Stachys sylvatica, krattfiol - Viola mirabilis og skogfiol 
– V. riviniana. I bekken mellom Kolbotnvann og Gjersjøen er tidligere den rødlistede mosen striglekrypmose - Amblystegium fluviatile 

funnet. Dette er det eneste intakte stedet hvor arten fortsatt kan vokse, men den ble ikke sett under feltbefaring. 

Artsmangfold: Striglekrypmose - Amblystegium fluviatile (NT) er tidligere funnet i bekken. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten påvirkes sterkt av fyllinger og ulik aktivitet i forbindelse med skitrekket. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet en liten forekomst av rik edelløvskog. En del påvirkning og noe 

ung skog gjør at verdien ikke settes høyere. 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

130  Bukt ved Vassbonn  

  Rik sumpskog  –  Viersump i lavlandet   Verdi: C   Areal : 8,18 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger innerst i bukta sør for Vassbotn.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Innerst i bukta sør for Vassbotn er det et lite område med ferskvannssump. Takrør-sivaks-

sump er best utviklet i vestre del. Innenfor finnes litt gråseljekratt med gråselje – Salix cinerea og istervier – S. pentandra. Mot øst er det et 

bredt belte med velutviklet flytebladvegetasjon dominert av vanlig tjønnaks – Potamogeton natans og gul nøkkerose – Nuphar lutea utenfor 

sumpen. Vegetasjonen karakteriseres av næringskrevende arter, men også mer nøysomme arter inngår. Her nevnes vassgro – Alisma 

plantago-aquatica, bekkeblom – Caltha palustris, kvass-starr – Carex acuta, elvesnelle – Equisetum fluviatile, mjødurt – Filipendula 
ulmaria, mannasøtgras – Glyceria fluitans, springfrø – Impatiens noli-tangere, hanekam – Lychnis flos-cuculi, klourt – Lycopus europaeus, 

fredløs – Lysimachia vulgaris, kattehale – Lythrum salicaria, mjølkerot – Peucedanum palustre, strandrør – Phalaris arundinacea, gul 

frøstjerne – Thalictrum flavum og dunkjevle – Typha latifolia. Vegetasjonstypen er sjelden i kommunen, men finnes spredt langs bredden 
av de største vannene. 

Bruk, tilstand og påvirkning: I den østre delen er lokaliteten sterkt påvirket av skitrekket og rundt en odde midt i bukta foregår noe 

bading som medfører moderat slitasje. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av ferskvannssump 

Skjøtsel og hensyn: Deler av lokaliteten bør vurderes slått. Sumpskogen må overlates til fri utvikling. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

131  Vassbotn  

  Slåttemark  –  Tørr, meget baserik eng i lavlandet   Verdi: C   Areal : 4,79 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 
naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger innerst i bukta ved Vassbotn. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Ved Vassbotn ligger et lite område med tørreng og grunnlendte knauser med rik 
tørrbakkepreget engvegetasjon, vesentlig tjæreblomeng og dunhavreeng. I øst inngår også et lite parti med åpen alm-lindeskog på berglendt 

mark. Floraen er artsrik med flere interessante arter. Her nevnes enghavre – Avenula pratensis, engknoppurt – Centaurea jacea, engnellik – 

Dianthus deltoides, hvitmaure – Galium boreale, gulmaure – G. verum, prikkperikum – Hypericum perforatum, rødknapp – Knautia 
arvensis, gjeldkarve – Pimpinella saxifraga og sølvmure – Potentilla argentea. På knauser vokser blant annet engtjæreblom – Lychnis 

viscaria og kantkonvall – Polygonatum odoratum. Spredt inngår einer og rosebusker. Mot vest grenser lokaliteten til sterkt gjengroende, 
ruderatpreget næringsrik eng. Enga er i dag ikke i bruk, men gjengroingen går sent på grunn av grunt og tørt jorddekke. Slike rester etter 

tidligere kulturmark er sjeldne i kommunen. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Tidligere beite-/slåttemark hvor hevdregimet har opphørt. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av eldre slåttemark. Sterk gjengroing er årsaken til 

den lave verdien, som raskt vil stige ved en gjenopptagelse av slåttepraksisen. 

Skjøtsel og hensyn: Engpartiet bør slås etter blomstring og noe løvoppslag bør ryddes bort. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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132  Kantorodden øst  

  Rik edellauvskog  –  Alm-lindeskog   Verdi: B   Areal : 61,44 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 
Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på østsiden av Kantorodden. Avgrensingen av lokaliteten er noe uklar, og elementer av 
rik edelløvskog, sumpskog og fattigere skogtyper inngår også i de omkringliggende lokalitetene. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: På østsiden av Kantorodden finnes et stort løvskogsområde dominert av alm-lindeskog. 

Lind er ganske vanlig i tresjiktet, men også alm, ask, hassel og stor osp og bjørk inngår, foruten gran og på skrinne og tørre koller furu. 
Skogen er gjennomgående ung, stedvis er det mye askeoppslag. Det er også flere bergskrenter med artsrik mosevegetasjon, også ved basis 

av edelløvtrær. Arter som glansmose – Homalia trichomanoides og gulbånd – Metzgeria furcata er registrert, sammen med svartburkne – 
Asplenium trichomanes. Floraen er artsrik. En stor forekomst av breiflangre – Epipactis helleborine finnes, og det er registrert flere andre 

interessante arter, som trollbær – Actaea spicata, åkermåne – Agrimonia eupatoria, fagerklokke – Campanula persicifolia, kratthumleblom 

– Geum urbanum, blåveis – Hepatica nobilis, firblad – Paris quadrifolia, nattfiol – Platanthera sp., skogsvinerot – Stachys sylvatica, 
tveskjeggveronika – Veronica chamaedrys, korsved – Viburnum opulus, skogvikke – Vicia sylvatica og krattfiol –Viola mirabilis. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Området er mye brukt til turgåing og det er mange stier gjennom lokaliteten. 

Del av helhetlig landskap: Området henger sammen med de øvrige skoglokalitetene på Kantorodden og samlet har området stor 
naturverdi. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet en stor forekomst av rik skog dominert av alm-lindeskog med artsrik 

flora. Ung skog, lite død ved og mye ferdsel trekker verdien ned. Verdiene er derfor i hovedsak knyttet til den rike bakken. 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

133  Kantorodden midtparti  

  Rik edellauvskog  –  Or-askekog   Verdi: B   Areal : 18,920000000000002 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en grunn kløft langs bekk på midtre del av Kantorodden. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: I grunn kløft langs bekk på midtre del av Kantorodden finnes rik svartor-askeskog med en 

del storvokste trær. Det er også mye ungt askeoppslag og generelt lite død ved. Enkelte moserike bergvegger finnes. Innenfor bukta i sør 
går skogen over mot svartorstrandskog. Skogen er artsrik med flere kravfulle arter, som sumphaukskjegg – Crepis paludosa, mjødurt – 

Filipendula ulmaria, kratthumleblom – Geum urbanum, sverdlilje – Iris pseudacorus, klourt – Lycopus europaeus, fredløs – Lysimachia 

vulgaris, blåkoll – Prunella vulgaris, skogsivaks – Scirpus sylvaticus og blåknapp – Succisa pratensis.  
Del av helhetlig landskap: Området henger sammen med de øvrige skoglokalitetene på Kantorodden, og samlet har området stor 

naturverdi. Avgrensing mellom lokalitetene er noe flytende og elementer av rik edelløvskog, sumpskog og fattigere skogtyper inngår i alle 

lokalitetene. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av rik svartor-askeskog med en del gamle trær og artsrik 

flora. Lite død ved trekker verdien noe ned. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

134  Kantorodden vest  

  Rik edellauvskog  –  Alm-lindeskog   Verdi: B   Areal : 32,57 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 
Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i vestre del av midtpartiet på Kantorodden. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Vestre del av midtpartiet på Kantorodden inneholder rik alm-lindeskog i veksling med 

fuktigere edelløvskog og fattigere barskogstyper på små grunnlendte partier. Det er mye lind i tresjiktet. Området er også rikt på 

steinblokker og moserike bergvegger, særlig i liten vestvendt kløft i vestre del. En del gamle trær og død ved finnes. Av interessante arter 
nevnes spesielt breiflangre – Epipactis helleborine og vårerteknapp – Lathyrus vernus. Ellers finnes trollbær – Actaea spicata, fagerklokke 

– Campanula persicifolia, leddved – Lonicera xylosteum, firblad – Paris quadrifolia, skogsvinerot – Stachys sylvatica og krattfiol –Viola 

mirabilis for å nevne noen. 
Del av helhetlig landskap: Området henger sammen med de øvrige skoglokalitetene på Kantorodden, og samlet har området stor 

naturverdi. Avgrensing mellom lokalitetene er noe flytende og elementer av rik edelløvskog, sumpskog og fattigere skogtyper inngår i alle 

lokalitetene. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av alm-lindeskog med en del gamle trær og død ved. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

135  Lille Rørvik  

  Rik sumpskog  –  Rik sumpskog   Verdi: B   Areal : 19,43 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 
Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom Lille og Store Rørvik på vestsiden av Kantorodden. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Mellom Lille og Store Rørvik på vestsiden av Kantorodden ligger et området med rik 

svartordominert sumpskog og svartorstrandskog. Lokaliteten er artsrik med flere interessante arter som langstarr – Carex elongata og klourt 
– Lycopus europaeus. Ellers inngår mjødurt – Filipendula ulmaria, sverdlilje – Iris pseudacorus, fredløs – Lysimachia vulgaris, firblad – 

Paris quadrifolia, blåkoll – Prunella vulgaris, krypsoleie – Ranunculus repens, skjoldbærer – Scutellaria galericulata, blåknapp – Succisa 

pratensis og hestehov – Tussilago farfara. Utenfor inngår litt sumpvegetasjon og gråseljekratt med kvass-starr – Carex acuta, selsnepe – 
Cicuta virosa, elvesnelle – Equisetum fluviatile, takrør – Phragmites australis, gråselje – Salix cinerea og gul frøstjerne – Thalictrum 

flavum. Svartorstrandskog og rik sumpskog er sjeldne vegetasjonstyper som begge regnes som sterkt truet (EN).  

Del av helhetlig landskap: Området henger sammen med de øvrige skoglokalitetene på Kantorodden, og samlet har området stor 
naturverdi. Avgrensing mellom lokalitetene er noe flytende og elementer av rik edelløvskog, sumpskog og fattigere skogtyper inngår i alle 

lokalitetene. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av truede vegetasjonstyper. Manglende artsfunn og 
gammelskog med mye død ved, gjør at verdien ikke blir enda høyere. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

136  Store Rørvik  

  Evjer, bukter og viker  –  Bukter og viker   Verdi: C   Areal : 3,49 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 
Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Store Rørvik på vestsiden av Kantorodden. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: I Store Rørvik på vestsiden av Kantorodden finnes takrørdominert sumpvegetasjon. 

Foruten takrør – Phragmites australis inngår blant annet kvass-starr – Carex acuta, sennegras – C. vesicaria, elvesnelle – Equisetum 

fluviatile og sverdlilje – Iris pseudacorus. Vegetasjonstypen er nokså sjelden i kommunen. 
Del av helhetlig landskap: Området henger sammen med viktige skoglokaliteter på Kantorodden, og samlet har området stor naturverdi. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en lite påvirket sumpvegetasjon. Dominans av 

takrør trekker verdien noe ned 
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør overlates til fri utvikling. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

137  Store Rørvik øst  

  Rik edellauvskog  –  Alm-lindeskog   Verdi: B   Areal : 6,99 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på østsiden av Store Rørvik på Kantorodden. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: På østsiden av Store Rørvik på Kantorodden finnes en liten alm-lindeskog i sørvestvendt 

skrent. Alm, hassel og lind inngår sammen med osp og storvokst gran. Noe død ved finnes og det er registrert kravfulle mosearter som 

flatfellmose – Neckera complanata og putevrimose – Tortella tortuosa på bergvegger. Floraen er artsrik med flere regionalt sjeldne arter, 

først og fremst breiflangre – Epipactis helleborine, storkonvall – Polygonatum multiflorum og vårerteknapp – Lathyrus vernus. Ellers 

inngår trollbær – Actaea spicata, fagerklokke - Campanula persicifolia, blåveis – Hepatica nobilis og skogfiol – Viola riviniana. 
Del av helhetlig landskap: Området henger sammen med de øvrige skoglokalitetene på Kantorodden, og samlet har området stor 

naturverdi. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av eksponert alm-lindeskog med noe død ved. 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

138  Storebukta  

  Rik sumpskog  –  Rik sumpskog   Verdi: C   Areal : 5,74 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen og 

oppdatert og utvidet i 2006. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering 

av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter Storebukta, helt nord i Kolbotnvannet. Lokaliteten er utvidet mot sørøst i forhold til 

Bratli (2005) for å inkludere en smal brem med stor svartor og rik strandvegetasjon langs kanten av vannet. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Helt nord i Kolbotnvannet ligger en lokalitet med rik svartorsumpskog. Utenfor skogen 
finnes også gråseljekratt og ferskvannssump. Registrerte arter omfatter blant annet kratthumleblom Geum urbanum, sverdlilje Iris 

pseudacorus, klourt Lycopus europaeus, slyngsøtvier Solanum dulcamara, skogsivaks Scirpus sylvaticus og skogsvinerot Stachys sylvatica. 

Vegetasjonen på fastmark besto av mer typisk ruderatpreget veikantvegetasjon, med for eksempel bladfaks Bromopsis inermis, bringebær 
Rubus idaeus og brennesle Urtica dioica. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er preget av friluftsaktiviteter og tilgrensende bebyggelse. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av rik sumpskog og noe gråseljekratt. Sterk 
påvirkning trekker verdien ned. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

139  Kolbotn kirke  

  Småbiotoper  –  Kantsamfunn   Verdi: B   Areal : 2,9 daa 
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Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 
naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger inntil Kolbotn kirke på sørsiden. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dette er en liten lokalitet med middels rik flora utenfor Kolbotn kirke. Lokaliteten 
inneholder en populasjon med solblom – Arnica montana (VU). Vegetasjonen er dominert av lysåpen, lyngrik furuskog og flekker med mer 

engpreget vegetasjon. Floraen er middels rik, men røsslyng – Calluna vulgaris dominerer. Av andre arter nevnes kattefot – Antennaria 

dioica, fagerklokke – Campanula persicifolia, liljekonvall – Convallaria majalis, markjordbær – Fragaria vesca, hvitmaure – Galium 
boreale, knollerteknapp – Lathyrus linifolius, tveskjeggveronika – Veronica chamaedrys, legeveronika – V. officinalis og skogfiol – Viola 

riviniana. 

Artsmangfold: Lokaliteten inneholder en populasjon med solblom – Arnica montana (VU). 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en sårbar planteart. 

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten må skjøttes til fordel for solblom, noe som betyr at engarealet må slås etter blomstingsperioden. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

140  Rosenholm  

  Rik sumpskog  –  Viersump i lavlandet   Verdi: B   Areal : 33,15 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 
Dammen er kartlagt for amfibier av Kjell Sandås i 2009. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i 

forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for kirkegården ved Rosenholm og går nordover til kommunegrensen. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Nord for kirkegården ved Rosenholm finnes rik sumpvegetasjon (rik takrør-sivaks-sump) 

og velutviklet gråseljekratt langs bekk. På østsida går lokaliteten over i triviell løvskog med blant annet gråor. En lang rekke 

næringskrevende, til dels uvanlige arter er registrert. Mest spesiell er nok dronningstarr – Carex pseudocyperus, som er rødlistet (NT). 
Ellers kan nevnes mye myrkongle – Calla palustris, mye langstarr – Carex elongata, gulstarr – C. flava, sennegras – C. vesicaria, 

mannasøtgras – Glyceria fluitans, lyssiv – Juncus effusus, springfrø – Impatiens noli-tangere, klourt – Lycopus europaeus, kattehale – 

Lythrum salicaria, vasshøymol – Rumex aquaticus, gråselje – Salix cinerea, svartvier – S. myrsinifolia, istervier – S. pentandra, skogsivaks 
– Scirpus sylvaticus, dunkjevle – Typha latifolia og stor myrfiol – Viola epipsila. På litt tørrere mark inngår trollbær – Actaea spicata, 

enghumleblom – Geum rivale, mjødurt – Filipendula ulmaria og firblad – Paris quadrifolia. Vegetasjonstypene er sjeldne i Oppegård (og 

regionen for øvrig) og gråseljekratt regnes som noe truet (VU). 
Artsmangfold: Dronningstarr – Carex pseudocyperus (NT) er funnet på lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten splittes i to av Rosenholmveien og er påvirket av utfylling på alle kanter. Deler av lokaliteten i 

vest er grøftet og tilplantet med gran. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av truede vegetasjonsyper med flere interessante 

plantearter. En god del påvirkning trekker verdien noe ned og kan på sikt føre til ytterligere verdifall. 

Skjøtsel og hensyn: Grøfter bør vurderes gjennfylt og foryngelse av gran bør fjernes. Ellers anbefales fri utvikling. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

141  Fløysbonnmyra  

  Intakt lavlandsmyr i innlandet  –  Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper   Verdi: C   Areal : 27,63 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 
Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Fløysbonnmyra ligger øst for Fløysbonn. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Fløysbonnmyra er en for det meste ombrotrof myr øst for Fløysbonn. Den preges av 

ombrotrof vegetasjon og partier med fattigmyr i kanten. Spredt finnes lavvokst furu og bjørk. Registrerte arter inkluderer hvitlyng – 

Andromeda polifolia, rund soldogg – Drosera rotundifolia, torvull – Eriophorum vaginatum, molte – Rubus chamaemorus og stortranebær 
– Vaccinium oxycoccus ssp. oxycoccus. På tuene inngår røsslyng – Calluna vulgaris. I kanten vokser gråstarr – Carex canescens, sveltstarr 

– C. pauciflora, frynsestarr – C. paupercula og flaskestarr – C. rostrata. Intakt myrvegetasjon er svært sjelden i kommunen, og dette er den 

eneste lokaliteten som er avgrenset. Noe myrlendt furuskog rundt selve myra er også tatt med. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Noen eldre grøfter finnes i kanten og i sentrale deler, ellers er myra lite påvirket. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av forekomst av en forholdsvis intakt lavlandsmyr. Eldre 

grøfter trekker verdien ned. 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. Gjennfylling av gamle grøfter bør 

vurderes som tiltak mot gjenngroing. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

142  Snipetjern sør  

  Rik sumpskog  –  Varmekjær kildelauvskog   Verdi: A   Areal : 13,24 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 
naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten går langs utløpsbekken fra Snipetjern ned til Fløisbonnveienen.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Langs utløpsbekken fra Snipetjern ned til en grusvei ligger en liten lokalitet med rik 

sumpskog. Både gråor og til dels gammel svartor inngår i tresjiktet. Nærmest bekken dominerer gråseljekratt med ulike vierarter i tillegg. 

Deler av skogen er grøfta og tilplanta med gran. I lokaliteten finnes flere svært sjeldne arter. De rødlistede artene Carex acutiformis - 
stautstarr og vasstelg – Dryopters cristata er registrert, begge regnes som sterkt truede (EN). I tillegg er flere regionalt sjeldne arter og arter 

typiske for rik sumpskog registrert. Her nevnes myrkongle – Calla palustris, bekkeblom – Caltha palustris, engkarse – Cardamine pratensis, 

langstarr – Carex elongata, sennegras – C. vesicaria, mjødurt – Filipendula ulmaria, mannasøtgras – Glyceria fluitans, grøftesoleie – 
Ranunculus flammula, skogsivaks – Scirpus sylvaticus, slyngsøtvier – Solanum dulcamara, kjempepiggknopp – Sparganium erectum, 
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rustjerneblom – Stellaria longifolia, ballblom – Trollius europaeus og stor myrfiol – Viola epipsila. Vegetasjonstypen minner mest om 

varmekjær kildeløvskog, som regnes som akutt truet (CR). I bunnsjiktet inngår også kravfulle moser. 
Artsmangfold: De rødlistede artene Carex acutiformis - stautstarr og vasstelg – Dryopters cristata er registrert, begge regnes som sterkt 

truede (EN). 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er liten og påvirket av grøfting og tilplanting med gran. 
Verdivurdering: Grøfting og granplanting trekker verdien noe ned, men lokaliteten vurderes likevel som svært viktig (A-verdi) grunnet 

forekomsten av to sterkt truede karplanter og en truet vegetasjonstype. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. Uttak av innplantet gran kan være 
nødvendig, og det er viktig at ikke grøfting og annen aktivitet i forbindelse med veibygging endrer hydrologien i området. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

143  Snipetjern  

  Intakt lavlandsmyr i innlandet  –     Verdi: B   Areal : 14,75 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 
naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter vestre del av Snipetjern, inkludert kantsoner.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Rundt hele Snipetjern finnes en brem med fattig til intermediær myrvegetasjon delvis 
også som flytematter ute i tjernet. Ombrotrofe partier inngår og til dels rik sumpvegetasjon og gråseljekratt finnes langs kanten av tjernet. 

Særlig mot sørenden er myrvegetasjonen godt utviklet og her finnes flere interessante arter. Spesielt nevnes kjevlestarr - Carex diandra. I 

vannkanten inngår arter som myrkongle – Calla palustris, selsnepe - Cicuta virosa, elvesnelle – Equisetum fluviatile, kattehale – Lythrum 
salicaria og takrør – Phragmites australis. På myrmattene finnes blant annet dystarr – Carex limosa, bukkeblad –Menyanthes trifoliata, 

myrhatt – Potentilla palustris, molte – Rubus chamaemorus og stortranebær – Vaccinium oxycoccus spp. oxycoccus. De to sterkt truede 

karplantene myggblom og myrtelg er funnet ved tjernet, men i Ski kommune. 
Artsmangfold: Selve tjernet er ikke undersøkt hverken for vannplanter eller vannfauna, men det har et rikt fugleliv (Dale et al 1998). Det 

er et potensial for interessante arter. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Ikke undersøkt 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av forekomst av intermediær rikmyr og et stort potensial for 

forekomst av interessante arter. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling og bevaring av kantsonene rundt tjernet. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

144  Snipetjern N  

  Rik sumpskog  –  Rik sumpskog   Verdi: C   Areal : 7,95 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 
Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i nordenden av Snipetjern. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: I nordenden av Snipetjern ligger en rik svartordominert sumpskog. Nærmere tjernet er 

vannstanden høy og her inngår også en del sumpvegetasjon og kratt. Floraen er middels artsrik med flere interessante arter. Her nevnes 

myrkongle – Calla palustris, bekkeblom – Caltha palustris, bekkekarse – Cardamine amara, selsnepe - Cicuta virosa, trollurt – Circaea 
alpina, mjødurt – Filipendula ulmaria, mannasøtgras – Glyceria fluitans, firblad – Paris quadrifolia, grøftesoleie – Ranunculus flammula, 

skogsivaks – Scirpus sylvaticus og kjempepiggknopp – Sparganium erectum. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er grøftet og det inngår en del storvokst gran langs bekken nordover fra tjernet. Vegetasjonen er 
mest intakt nær utløpet i tjernet og blir gradvis mer og mer påvirket av grøfting og tilplanting nordover langs bekken. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst rik sumpskog og sumpvegetasjon. Mye 

hogstpåvirkning og manglende funn gjør at verdien ikke blir høyere. 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

145  Tårnåsen  

  Gammel barskog  –  Gammel granskog   Verdi: C   Areal : 24,02 daa 

 
Innledning: Området ble registrert av Jon T. Kleppsland i forbindelse med MiS-registreringer. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er 

vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på en høyde øst for Tårnåsen skole og vest for E6, i nordøstre hjørne av kommunen. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av en østvendt skråning med litt lind i bratt parti. Boreale løvtrær finnes 

nedenfor brattkanten og storvokst jevnaldret gran på flat mark. Helt øst er det et forsumpet parti med litt svartor for uten gran. Granskogen 

er i sen optimalfase med konsentrasjoner av fersk død ved samt en del selvtynningsstokker. Lokaliteten har gunstig beliggenhet med 
hensyn til lokalklima. Bakkevegetasjonen er rik og det er en variert treslagsblanding. 

Verdivurdering: Området vurderes å ha en lokal verdi (C-verdi) på grunn av forekomsten av eldre grandominert blandingsskog. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

146  Vestenga N  

  Rik sumpskog  –  Rik sumpskog   Verdi: C   Areal : 12,17 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs bekken nord for Vestenga. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dette er en liten lokalitet med svartordominert sumpskog langs bekken nord for Vestenga 

og ned mot en gjengroende eng. Langs bekken finnes storvokst svartor i nedre del, mens skogen i sørenden er hogd. Her står kun mindre 
løvtrær igjen. Langs kantene er det storvokst gran. Bekken går i små stryk og fossefall, og det er mosedekte berg langs bekken gjennom 

kløfta. Lokaliteten er en naturlig forlengelse av lokalitet 13 – Bekkenstenfeltet, og hasselkratt inngår der hvor disse lokalitetene møtes. 

Vegetasjonen er generelt rik, blant annet med blåveis - Hepatica nobilis. 
Verdivurdering: Grunnet hogstpåvirkning og manglende funn av viktige elementer og spesielle arter, gis lokaliteten lokal verdi (C-verdi). 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

147  Linnekastveien øst  

  Rik edellauvskog  –  Or-askekog   Verdi: B   Areal : 23,38 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Harald Bratli i 2005. Lokalitetsavgrensningen og beskrivelsen er endret av BioFokus ved Anders 
Thy1én etter feltbesøk sammen med Terje Blindheim høsten 2011. Oppdatering er gjort på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse 

med reguleringsplan for Bålerud. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Svartskog i Oppegård kommune, i en vestvendt skråning øst for Linnekastveien og 
sørøst for Svartskog brygge. Helt øverst grenser lokaliteten mot hogd skog inntil privat tomt. Lokaliteten ligger i en forsenkning langs en 

bekk, og grenser mot fattigere skog på sidene.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området består av rik sumpskog (til dels av snelle-askutforming), samt alm-lindeskog i 
den vestvendte skrenten sørøst for Svartskog brygge. I øvre del er skogen relativt tørr, og her er det vesentlig alm-lindeskog. Rik sumpskog 

vurderes som en truet vegetasjonstype. Det er også foretatt en del tynning av bjørk og gran i lokaliteten. Til dels storvokst svartor finnes 

jevnt over hele området. Ellers er det en del ask, eik, lind, spisslønn, hassel og selje. Stor gran inngår også, særlig på kantene, og mer spredt 
litt stor furu. En del død løvved finnes, samt noe gran. En bekk renner gjennom lokaliteten som ligger i grunn kløft. Sigevann sprer seg 

diffust utover og gir gunstige vilkår for sumpskogen. På kantene inngår bergvegger og skrenter hvor alm-lindeskog dominerer. I nedre del 

smalner skogen av i liten kløft langs bekken. Skogen her er nesten helt dominert av lavvokst lind.  
Artsmangfold: Grønnsko er funnet på død løvvedstamme. På berg, ved basis av løvtrær og på bakken i sumpskogen er det for øvrig rik 

moseflora. Det er også en relativt rik soppflora, med bl.a. blåkantslørsopp og ulike kantarellarter. Karplantefloraen er relativt rik med arter 

som storkonvall, bekkekarse, korsved, trollbær og kantkonvall 
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er ikke veldig gammel, men her finnes storvokst svartor og lind. Skogen har begynt å utvikle 

gammelskogsstrukturer med bl.a. død ved. 

Fremmede arter: Platanlønn vokser enkelte steder i området. Edelgran og høstberberis skal ifølge Artsobservasjoner også være registrert i 
området. 

 

 

Verdivurdering: Relativt godt utviklet rik sumpskog og rik edelløvskog tilsvarer verdi som viktig (B-verdi). 

Skjøtsel og hensyn: I hovedsak fri utvikling. Platanlønn og evt edelgran bør fjernes fra området. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

148  Linnekastet, kantkratt  

  Kantkratt  –     Verdi: A   Areal : 10,039999999999999 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 
naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rett sør for bebyggelsen ved Linnekastet langs Bunnefjorden. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Rett sør for husene ved Linnekastet ligger et området med svært artsrike tørrenger, 
tørrberg, urterik kant og kantkratt. De grunne bergene overrisles av kalkrikt sigevann, som gir grunnlag for den rike floraen. Her finnes en 

pen populasjon av den rødlistede arten hartmansstarr - Carex hartmanii (EN). Av andre uvanlige arter kan nevnes rødflangre – Epipactis 

atrorubens, krattalant – Inula salicina, knollmjødurt – Filipendula vulgaris, oslosildre – Saxifraga osloensis, bakkefiol – Viola collina og 
loppestarr – Carex pulicaris. Sistnevnte er svært sjelden i Oslofjordområdet. En lang rekke andre interessante arter er også registrert. Her 

nevnes bakkemynte – Acinos arvensis, strandløk – Allium vineale, markmalurt – Artemisia campestris, lakrismjelt – Astragalus 

glycophyllos, berberis – Berberis vulgaris, mye hjertegras – Briza media, blodstorkenebb – Geranium sanguineum, flekkgrisøre – 
Hypochoeris maculata, bergmynte – Origanum vulgare, kantkonvall – Polygonatum odoratum, knopparve – Sagina nodosa, hvitbergknapp 

– Sedum album og fjellodnebregne – Woodsia alpina. På bergene inngår også kravfulle moser som putevrimose – Tortella tortuosa. Litt 

einer, rosekratt og furu inngår. Flere av artene er kalkkrevende, og opptrer svært sjelden på grunnfjellet på østsiden av Oslofjorden. 
Lokaliteten er vurdert som svært viktig i "Oslofjordverneplanen" og er nærmere omtalt der (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1999). 

Artsmangfold: Hartmansstarr - Carex hartmanii (EN), knollmjødurt – Filipendula vulgaris (NT) og oslosildre – Saxifraga osloensis (NT) 

er registrert på lokaliteten. Potensialet for forekomster av andre rødlistearter er høyt, spesielt for insekter. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår sammen med flere andre lokaliteter i et svært viktig naturområde langs Bunnefjorden, som 

samlet har store naturverdier. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) på grunn av forekomst av svært artsrike tørrenger, tørrberg og kantkratt 

som huser flere rødlistede plantearter. Potensialet for forekomster av rødlistede insekter er stort. 

Skjøtsel og hensyn: Deler av lokaliteten kan med fordel utsettes for ekstensiv slått og noe rydding av løvoppslag. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

149  Linnekastet, strand  

  Strandeng og strandsump  –     Verdi: C   Areal : 5,95 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Linnekastet langs Bunnefjorden. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Langs Bunnefjorden sør for Linnekastet ligger en liten lokalitet med grusstrand og 

svaberg hvor fragmenter av strandengvegetasjon inngår. Her er det registrert enkelte interessante arter, som saltstarr - Carex vacillans, som 
er sjelden i Indre Oslofjord, strandsteinkløver – Melilotus altissimus, sverdlilje – Iris pseudacorus og bukkebeinurt - Ononis arvensis (NT). 

Ut over dette inngår vanlige strandplanter, men strandenger er en sjelden type i kommunen, og derfor viktig i lokal sammenheng. 

Lokaliteten grenser til svært artsrike tørrenger, berg og urterik kant i lokalitet 148 og rike skogtyper i lokalitet 150. Den er også vurdert 
som viktig i "Oslofjordverneplanen" og er nærmere omtalt der (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1999). 

Artsmangfold: Bukkebeinurt (Ononis arvensis) (NT) er påvist på lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår sammen med flere andre lokaliteter i et svært viktig naturområde langs Bunnefjorden, som 

samlet har store naturverdier. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av strandengvegetasjon med forekomst av en 
rødlisteart. 

Skjøtsel og hensyn: Deler av lokaliteten kan med fordel utsettes for ekstensiv slått og noe rydding av løvoppslag. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

150  Linnekastet, kalkskog  

  Kalkskog  –  Lågurtkalkskog i kyststrøk   Verdi: B   Areal : 16,91 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Harald Bratli i 2005. Lokalitetsavgrensningen og beskrivelsen er endret av BioFokus ved Anders 
Thy1én etter feltbesøk sammen med Terje Blindheim høsten 2011. Oppdatering er gjort på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse 

med reguleringsplan for Bålerud. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Svartskog, i en vestvendt skråning øst for Linnekastveien og sør for Svartskog 
brygge. I sør og vest grenser lokaliteten mot andre naturtypelokaliteter, mens den i nord og vest grenser mot fattigere skog, i nordvest også 

mot vei og bebyggelse. Den sørlige delen av lokaliteten inngår i landskapsvernområdet. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Furuskogen rundt de artsrike tørrbergene og krattene i lokalitet 148 karakteriseres også av 
flere kalkkrevende arter, og skogen kan karakteriseres som kalkfuruskog, en noe truet (VU) vegetasjonstype som opptrer svært sjelden på 

grunnfjell. Den rike floraen er betinget av kalkrikt sigevann og de rike forekomstene følger derfor først og fremst små kløfter og grunne 

forsenkninger, stedvis også der sigevannet opptrer mer diffust utflytende over grunnfjellet. Skogen er åpen og furudominert. En del einer 
inngår og litt hassel og eik. 

Artsmangfold: Blodflekkorallsopp (rødlistet som NT i Norsk rødliste 2010) vokser i området. Forøvrig er loppestarr, som er sjelden i 

Oslofjordområdet, registrert sammen med blant annet kornstarr, blodstorkenebb, blåveis, flekkgrisøre, krattalant og blåknapp.  På bergene 
inngår også kravfulle moser som putevrimose. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er foreløpig ikke veldig gammel, men en del gamle trær og noe død ved finnes. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er vurdert som svært viktig i "Oslofjordverneplanen" og er nærmere omtalt der (Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus 1999). Den inngår sammen med flere andre lokaliteter i et svært viktig naturområde langs Bunnefjorden, som samlet har 

store naturverdier. 

Verdivurdering: Skogen er generelt middels rik, men flekkvis er det godt utviklet kalklågurtskog, noe som er sjeldent på østsiden av 
Oslofjorden. Vurderes som viktig (B-verdi).  

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

151  Linnekastet, barskog  

  Rik blandingsskog i lavlandet  –  Boreonemoral blandingsskog   Verdi: A   Areal : 93,21 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 
naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for lokalitet 150, ved Linnekastet. Lokaliteten er noe omtrentlig avgrenset og går 

gradvis over i artsrik kalkfuruskog, delvis også alm-lindeskog og fattigere furuskogstyper.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Sør for kalkfuruskogen i lokalitet 150 er det et større område med blandingskog der gran 

inngår i veksling med ulike løvtrær, samt furu på mer tørrlendte knauser og rygger. Skogen er variert, men ikke spesielt gammel, selv om 

en del storvokst gran inngår. Det er generelt høyt løvtreinnslag. Stor osp finnes spredt og det er mye hassel, foruten bjørk, lind og ask. Lite 
død ved ble observert, men noen konsentrasjoner finnes, vesentlig av små dimensjoner og i tidlige nedbrytningsstadier. Spor etter hogst 

finnes over hele lokaliteten. En del berg og framspring gir grunnlag for moserike bergskrenter og øker variasjonen i lokaliteten. Lågurtskog 

dominerer, men også sumpskogsfragmenter finnes. En bekk skjærer seg ned i løsmassene på vei ned dalsiden og danner en grunn ravine. 
Flere småraviner parallelt med denne danner et karakteristisk system av gamle bekkeløp og småraviner i løsmassene som her er ganske 

dype. Området er også vurdert som svært viktig i "Oslofjordverneplanen" (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1999). 

Artsmangfold: Blåveis – Hepatica nobilis er nokså vanlig, men den mest spesielle artsforekomsten er en liten populasjon med den sterkt 
truede bittergrønn – Chimaphila umbellata (EN). 

Bruk, tilstand og påvirkning: Vei krysser lokaliteten i vest (nedre del) og i dette området er lokaliteten noe påvirket av friluftsliv. 

Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår sammen med flere andre lokaliteter i et svært viktig naturområde langs Bunnefjorden, som 

samlet har store naturverdier. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) på grunn av et større område med, rik, eksponert blandingsskog med 
forekomst av spesielle arter og elementer som tilsier at det er sannsynlig med ytterligere forekomster av truede arter. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. Spesielle hensyn bør vurderes i de mest 
påvirkede områdene i nedre del av lokaliteten. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

152  Trolldalen nord 1  

  Rik edellauvskog  –     Verdi: B   Areal : 17,05 daa 
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Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 
naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øverst i lia nord for Trolldalen. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dette er et lite område med løvtredominert rik skog øverst i lia nord for Trolldalen. 
Storvokst osp vokser her sammen med blant annet ask, hassel, eik og en del gran og noe furu. Blåveis – Hepatica nobilis er vanlig i 

feltsjiktet. Lokaliteten er vurdert som svært viktig i "Oslofjordverneplanen" og er nærmere omtalt der (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

1999). 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår sammen med flere andre lokaliteter i et svært viktig naturområde langs Bunnefjorden, som 

samlet har store naturverdier. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av en eksponert og rik løvskog med et godt potensial for 

forekomst av mange interessante arter. 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

153  Trolldalen nord 2  

  Rik edellauvskog  –  Alm-lindeskog   Verdi: C   Areal : 8,11 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger helt øverst i lia nord for Trolldalen. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området består av alm-lindeskog i skrenter helt øverst i lia nord for Trolldalen. Lind 

dominerer, men også hassel er ganske vanlig. Blåveis – Hepatica nobilis inngår i feltsjiktet. Lokaliteten er vurdert som svært viktig i 
"Oslofjordverneplanen" og er nærmere omtalt der (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1999). 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår sammen med flere andre lokaliteter i et svært viktig naturområde langs Bunnefjorden, som 
samlet har store naturverdier.   

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av en liten men eksponert alm-lindeskog. Bedre 

undersøkelser av spesielt insekter og sopp kan føre til en høyere verdivurdering. 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

154  Trolldalen  

  Gammel barskog  –  Gammel granskog   Verdi: B   Areal : 32,409999999999997 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Trolldalen utgjør en markert kløft langs en bekk fra Svartskogsplatået og ned mot Bunnefjorden sør for 

Linnekastet. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Skogen domineres av storvokst gran. En del død ved finnes og skogen har 
gammelskogspreg. Vegetasjonen er lågurtpreget over store deler, men små partier med rik sumpskog finnes langs bekken, hvor stor svartor 

er vanlig. I skrentene inngår alm-lindeskog dominert av lind. Stor osp finnes, foruten hassel, spisslønn og ask. Bekken skjærer gjennom 

leirrike løsmasser og i nedre del finnes markerte raviner. Lenger opp går bekken gjennom en smal kløft med moserike bergvegger på 
sidene. Kravfulle arter som flatfellmose – Neckera complanata og putevrimose – Tortella tortuosa er registrert. Blåveis – Hepatica nobilis 

er ganske vanlig. Ellers er skjellrot – Lathraea squamaria registrert på sitt eneste kjente voksested i kommunen i nedre del av lokaliteten. 

Skogkarse – Cardamine flexuosa, maigull – Chrysosplenium alternifolium, firblad – Paris quadrifolia og storrapp – Poa remota er også 
funnet. Lokaliteten er vurdert som svært viktig i "Oslofjordverneplanen" og er nærmere omtalt der (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

1999). Hanssen & Hansen (1998) gir området middels verneverdi med hensyn til entomologi, og nevner funn av trebukken Exocentrus 

lusitanus og kortvingen Anotylus clavatus - to uvanlige arter, men ikke rødlistet. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår sammen med flere andre lokaliteter i et svært viktig naturområde langs Bunnefjorden, som 

samlet har store naturverdier. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av rik, frodig og gammel lågurtskog, samt noe 

svartorsumpskog. Potensialet for interessante arter er stort. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

155  Trolldalen øst  

  Rik sumpskog  –  Rik sumpskog   Verdi: C   Areal : 15,74 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 
Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øverst i Trolldalen, vest for Svartskogsplatået. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Øverst i Trolldalen ligger et område med svartordominert sumpskog. Skogen er temmelig 

hogstpåvirket, men er tatt med da den kan utvikle seg til en fin svartorsumpskog på sikt og da vil utgjøre en verdifull del av de rike 
skoglokalitetene i lia vest for Svartskogsplatået, som samlet har store naturverdier. Hele området er vurdert som viktig i 

"Oslofjordverneplanen" og er nærmere omtalt der (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1999). 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger innenfor Svartskog Landskapsvernområde. 
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Verdivurdering: Grunnet stor hogstpåvirkning, manglende funn av viktige elementer og spesielle arter, gis lokaliteten lokal verdi (C-

verdi). 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

156  Åsen V  

  Rik edellauvskog  –     Verdi: B   Areal : 12,98 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Tom H. Hofton i 2006. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av 

BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i bratt sørvestvendt skråning ned mot Gjersjøen vest for Åsen.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Rik edelløvskog inngår i veksling med lågurtgranskog og fattigere furuskog på skrinnere 

partier. Lokaliteten har et naturskogspreg med gammel skog og en del død ved, både av gran, furu og løvtrær. Hassel forekommer sammen 
med litt eik, lind, lønn og bjørk. Skogen er åpen, dels i rasmark under bratt skrent og hele lokaliteten ligger gunstig til i den sørvestvendte 

lia med varmt lokalklima. Rik flora med flere interessante arter ble registrert. Her nevnes blåveis Hepatica nobilis, trollhegg Frangula 

alnus, vårerteknapp Lathyrus vernus, rognasal Sorbus hybrida, tveskjeggveronika Veronica chamaedrys, korsved Viburnum opulus og 
skogvikke Vicia sylvatica. På berg vokser svartburkne Asplenium trichomanes og mosen krypsilkemose Homalothecium sericeum. I øvre 

del flater terrenget ut. Her inngår lågurtskog, trolig tidligere kulturpåvirket. 

Artsmangfold: Antagelig er det potensial for interessante markboende sopp i området. 
Verdivurdering: Samlet gir forekomster med rike skogtyper og artsrik flora med flere interessante arter en viktig lokalitet (B-verdi). 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

157  Åsen S  

  Rik sumpskog  –     Verdi: C   Areal : 10,039999999999999 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Tom H. Hofton i 2006. Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av 

BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rett sør for Åsen i et flatere parti i øvre del av den bratte lia ned til Gjersjøen. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Her finnes rikere svartordominert sumpskog i kløft som vider seg ut i et flatere parti i øvre 

del av den bratte lia ned til Gjersjøen. I kløfta finnes en del store steinblokker og høye bergvegger. Skogen er grøfta og under en kraftlinje 
er det foretatt hogst av skog og kratt. Her ligger det mye hogstavfall. En del stor gran og bjørk inngår også i skogen. Området virker 

generelt hogstpåvirket og forholdvis fattig flora ble registrert. Det mest interessante funnet var trollurt Circaea alpina. Ellers ble blant annet 

enghumleblom Geum rivale, markjordbær Fragaria vesca, mjødurt Filipendula ulmaria, skogsvinerot Stachys sylvatica og skogfiol Viola 
riviniana registrert. Ut mot kanten av skråningen ned mot Gjersjøen kommer det inn hassel. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er grøftet og under en kraftlinje er det foretatt hogst av skog og kratt. 

Verdivurdering: Området vurderes å ha en lokalt viktig verdi (C-verdi) grunnet påvirkningene, ung skog og manglende arter og 
elementer, men bidrar til variasjon i de rike skogtypene som finnes i Gjersjølia som helhet. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

158  Fiskern  

  Rik sumpskog  –     Verdi: C   Areal : 12,66 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2006 i forbindelse med naturtypekartlegging i kommunen. Beskrivelse, 

naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på NV-siden av Kolbotnvann. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av en rikere svartordominert sumpskog i bukt på NV-siden av 

Kolbotnvann. Noe stor gran inngår i tresjiktet i indre del av området og stor svartor i ytre del. I ytre del ut mot vannet inngår 
takrørdominert sump. Enkelte kravfulle sumparter ble registrert, blant annet myrkongle Calla palustris, mjødurt Filipendula ulmaria, 

sverdlilje Iris pseudacorus, klourt Lycopus europaeus, fredløs Lysimachia vulgaris, firblad Paris quadrifolia, skogsivaks Scirpus sylvaticus 

og slyngsøtvier Solanum dulcamara. Ute i vannet vokser blant annet sjøsivaks Scoenoplectus lacustris. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Området ligger nær bebyggelse og preges en del av slitasje fra turgåing, hundelufting og lignende. 

Verdivurdering: Området ligger nær bebyggelse og preges en del av slitasje fra turgåing, hundelufting og lignende. På grunn av dette 

vurderes området som lokalt viktig (C-verdi). 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

159  Tverrveien S  

  Dam  –     Verdi: A   Areal : 9,86 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er feltkartlagt av Harald Bratli i 2004 i forbindelse med førstegenerasjon naturtypekartlegging i kommunen. 

Beskrivelse, naturtypetilhørighet og verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens 

naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Tverrveien. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området består av en liten, åpen vanndam og sumpvegetasjon omkring denne og videre 
sørover langs en liten bekk. Trolig har det vært sammenhengende rik sumpvegetasjon fra Kolbotntjern (se lokalitet 116 og 117 i Bratli 

2005) før Tverrveien ble bygd. Her går åpen sumpvegetasjon etter hvert over i rikere sumpskog. Nå består området av en inneklemt og 

sterkt påvirket sump med frodig vann- og sumpvegetasjon og forekomst av noen kravfulle arter.  
Artsmangfold: Blant annet er det flere tuer med den rødlistede arten dronningstarr (Carex pseudocyperus) (NT) rundt dammen og spredt 

nedover langs bekken. Andre arter omfatter blant annet vassgro (Alisma plantago-aquatica), myrkongle (Calla palustris), mannasøtgras 

(Glyceria fluitans), skogsivaks (Scirpus sylvaticus), kjempepiggknopp (Sparganium erectum) og dunkjevle (Typha latifolia). Larver av 
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både storsalamander (Triturus cristatus, VU) og småsalamander (T. vulgaris, NT), samt spissnutefrosk (Rana arvalis) (NT) er registrert i 

dammen (Sandaas 2006), i tillegg til en rik vannfauna for øvrig. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Området ligger inneklemt og er sterkt negativt påvirket av massefylling på sørsiden av Tverrveien.  

Verdivurdering: Samlet gir rik sumpvegetasjon med blant annet dronningstarr og rødlistede amfibier lokaliteten en svært viktig verdi (A-

verdi), selv om lokaliteten er sterkt påvirket. 
Skjøtsel og hensyn: Ytterligere inngrep og påvirkninger må unngås. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

160  Sjødal  

  Store gamle trær  –  Ask   Verdi: C   Areal : ,070000000000000007 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Anders Thylén, i forbindelse med kartlegging av edelløvskog på oppdrag 

fra DN.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i kulturlandskapet rundt Sjødal sør i Oppegård kommune, ved en grøft og inntil et jorde 

på sørsiden av gården.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en stor ask (samt en litt mindre) som står i kanten langs en grøft/bekk. 
Asken er delt i to et par meter over bakken. Den er hul i splitten der hvor stammen deler seg. Treet har en brysthøydediameter på ca 85 cm, 

og det finnes en del døde greiner. Mose dekker ca 30 % av stammen. Den andre asken er like høyvokst, men ikke så grov. 

Artsmangfold: Det er ikke registrert spesielle arter, men det er potensial for arter knyttet til gammel og hul ask.  
Bruk, tilstand og påvirkning: En del yngre løvkratt holder på å vokse opp inntil de store trærne. 

Del av helhetlig landskap:  Det finnes flere gamle edelløvtrær i kulturlandskapet rundt gården. 

Verdivurdering: Relativt grov ask, men ikke veldig gammel. Treet har noe hulrom, men kun som en sprekk fra hvor den er delt. Det er 
ikke funnet spesielle arter på treet. Vurderes samlet sett som lokalt viktig. 

Skjøtsel og hensyn: Løvkratt som kommer opp under trærne samt noen litt mindre trær bør ryddes vekk. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

161  Rødkjelda I  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : ,13 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Anders Thylén, i forbindelse med kartlegging av edelløvskog på oppdrag 

fra DN.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i kulturlandskapet rundt Sjødal sør i Oppegård kommune, ved Rødkjelda øst for Sjødal 

gård. Treet står i et lite treholt i en hagemark. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en stor gammel eik. Eiken er storvokst, med en brysthøydediameter på 90-
100 cm, og relativt bred krone. Treet har relativt grov sprekkebark, og en del døde greiner. Treet har en mosedekning på 25-30 %. 

Artsmangfold: Soppen Proliferodiscos tricolor (sårbar iht. Norsk rødliste 2010) vokser på stammen. Det er potensial for flere arter, bl.a. 

insekter, knyttet til gammel eik. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Det står en del andre trær relativt tett innpå eiken. 

Del av helhetlig landskap:   Det finnes flere gamle edelløvtrær i kulturlandskapet rundt Sjødal. 

Verdivurdering: Grov eik med forekomst av en sårbar art gjør at verdien settes til viktig (B). 

Skjøtsel og hensyn: Noen småtrær, samt evt en litt større bjørk og en gran, som konkurrerer med konen til eika, bør fjernes.  

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

162  Rødkjelda II  

  Store gamle trær  –  Ask   Verdi: C   Areal : ,17 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Anders Thylén, i forbindelse med kartlegging av edelløvskog på oppdrag 

fra DN.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i kulturlandskapet rundt Sjødal sør i Oppegård kommune, ved Rødkjelda øst for Sjødal 
gård. Treet står i en vegkant inntil en liten hagemark. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en stor bredkronet ask, som har en brysthøydediameter på ca 70 cm. Nedre 

del av stammen er til stor del dekket av mose. Inntil asken står et piletre (trolig skjørpil) med grov stamme (80 cm) og grov bark. Inntil 
trærne står noe rosekratt. 

Artsmangfold: Det er ikke registrert spesielle arter, men det er potensial for arter knyttet til gammel ask (og evt pil).  

Fremmede arter:  Piletreet er fremmed og plantet, men medfører ingen økologisk risiko i området. Det bør få stå.   
Del av helhetlig landskap:  Det finnes flere gamle edelløvtrær i kulturlandskapet rundt Sjødal. 

Verdivurdering: Ask som ikke er spesielt gammel, men er litt grov og som vil utvikle verdier på sikt. 

Skjøtsel og hensyn: Eventuell oppskudd av løvkratt under og inntil trærne bør fjernes. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

163  Rødkjelda III  

  Hagemark  –  Eikehage   Verdi: C   Areal : 2,37 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Anders Thylén, i forbindelse med kartlegging av edelløvskog på oppdrag 
fra DN.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i kulturlandskapet rundt Sjødal sør i Oppegård kommune, nordvest for Rødkjelda. 
Ligger i kanten mellom skog og åpent beite.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er karakterisert som hagtemark og består av en skogkant med en del eldre eik 

og furu. Lokaliteten ligger innenfor et aktivt beite. Tre av eikene er rundt 60 cm i brysthøydediameter. Flere av furutrærne er også grove, 
noen overe 60 cm, og her finnes også relativt grov stående død furu. Et par læger finnes også. Vegetasjonen er relativt åpen, men det er til 

dels gjengrodd rundt et par av ekene i kanten mot den store beitemarken i sør. Her står også et par halvstore graner. En del einer og løvkratt 

finnes i busksjiktet. Feltsjiktet er gressdominert, men til dels dårlig utviklet under mye løv og strø og hvor det er skyggefullt. 
Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert.  
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Bruk, tilstand og påvirkning: Gjengroing er et problem rundt eikene. 

Del av helhetlig landskap:  Det finnes flere gamle edelløvtrær i kulturlandskapet rundt Sjødal. 
Verdivurdering: Del av hagemark hvor litt grove eiker og furu utgjør hovedverdien. Eikene er foreløpig ikke veldig grove, og verdien 

settes til lokalt viktig (C-verdi). 

Skjøtsel og hensyn: Det bør åpnes opp noe rundt eikene mot kanten i sør. Gran, en del halvstore løvtrær og løvkratt bør fjernes. Grov furu 
og eik spares. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

164  Gjersjøen golfbane 1  

  Dam  –  Gårdsdam   Verdi: B   Areal : ,86 daa 

 
Innledning: Dammen ble registrert av Sandaas (2011) og er beskrevet og registrert av BioFokus i 2012 på bakgrunn av ortofoto og 

beskrivelsen i Sandaas i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dammen ligger ved Kurud på plenareal på Gjersjøen golfbane, nordøst for klubbhuset. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dammen er ikke naturtypeundersøkt, og flora og fauna er ikke kartlagt. Funn av frosk og 

storsalamander er muntlige opplysninger og det trengs bekreftelse på at artene bruker lokaliteten. 
Artsmangfold: Storsalamander (VU) skal være sett i dammen. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten påvirkes av menneskelig aktivitet via beliggenheten på golfbane og ved at plenarealet går 

nesten helt ned til vannkanten. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet en sannsynlig forekomst av en truet art. Lokaliteten bør undersøkes 

bedre for en sikrere verdivurdering. 

Skjøtsel og hensyn: Det er ønskelig at det lages en buffersone langs kanten av dammen, slik at plenarealet ikke går helt ned mot dammen. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

165  Gjersjøen golfbane 2  

  Dam  –  Gårdsdam   Verdi: B   Areal : ,66 daa 

 

Innledning: Dammen ble registrert av Sandaas (2011) og er beskrevet og registrert av BioFokus i 2012 på bakgrunn av ortofoto og 
beskrivelsen i Sandaas i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Dammen ligger ved Kurud på plenareal på Gjersjøen golfbane, nord for klubbhuset. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dammen er ikke naturtypeundersøkt, og flora og fauna er ikke kartlagt. Funn av frosk og 
storsalamander er muntlige opplysninger og det trengs bekreftelse på at artene bruker lokaliteten. 

Artsmangfold: Storsalamander (VU) skal være sett i dammen. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten påvirkes av menneskelig aktivitet via beliggenheten på golfbane og ved at plenarealet går 
nesten helt ned til vannkanten. 

 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet en sannsynlig forekomst av en truet art. Lokaliteten bør undersøkes 
bedre for en sikrere verdivurdering. 

Skjøtsel og hensyn: Det er ønskelig at det lages en buffersone langs kanten av dammen, slik at plenarealet ikke går helt ned mot dammen. 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

166  Kolbotn trelast  

  Dam  –  Eldre fisketom dam   Verdi: B   Areal :  daa 

 

Innledning: Dammen ble kartlagt for amfibier av Sandaas (2011). På bakgrunn av ortofoto og beskrivelsen i Sandaas er lokaliteten 

beskrevet og registrert av BioFokus i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dammen ligger øst for parkeringsplassen ved Kolbotn trelasthandel ved Myrvoll.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dammen ligger inn mot utfylling langs parkeringsplass. Vegetasjon og fauna utenom 

amfibier er ikke kartlagt. 
Artsmangfold: Sandaas angir forekomst av storsalamander Triturus cristatus (VU) i dammen. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokalitetens nærhet til industri og parkeringsplass gjør at lokaliteten og bestanden av storsalamander bør 

holdes øye med. 

 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av en truet art. Lokaliteten bør undersøkes bedre for en 

sikrere verdivurdering. 
Skjøtsel og hensyn: Ytterligere gjenfylling av damområdet må ikke forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

167  Greverud golfbane  

  Dam  –  Gårdsdam   Verdi: C   Areal : ,33 daa 

 
Innledning: Dammen ble kartlagt for amfibier av Sandaas (2011) og er beskrevet og registrert av BioFokus i 2012 på bakgrunn av ortofoto 

og beskrivelsen i Sandaas i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Dammen ligger nordøst for klubbhuset på Greverud golfbane. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten utgjør en liten dam i kant mellom skogholt, gressplen og turvei beliggende 

ved golfanlegg. Floraen og faunaen utenom amfibier er ikke undersøkt nærmere. 
Artsmangfold: Mye larver av småsalamander Triturus vulgaris (NT) fantes i dammen ved befaringen. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er en del påvirket på grunn av tilgrensende plenareal. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av en nær truet art. Lokaliteten bør undersøkes bedre 
for en sikrere verdivurdering. 

Skjøtsel og hensyn: Det er ønskelig at det lages en buffersone langs kanten av dammen, slik at plenarealet ikke går helt ned mot dammen. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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168  Kolbotnvannet, bukt i S  

  Evjer, bukter og viker  –  Bukter og viker   Verdi: B   Areal : 1,63 daa 

 

Innledning: Bukta i sørenden av Kolbotnvann ble overfladisk undersøkt av Olsen & Reiso (2005). Beskrivelse, naturtypetilhørighet og 

verdi er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i bukta i sørenden av Kolbotnvann ved Sofiemyr. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Vegetasjonen er ikke spesielt undersøkt, men består av næringskrevende arter. 

Artsmangfold: Edderkoppen Tetragnatha striata (VU) er påvist. Den er sterkt knyttet til siv og takrør ved innsjøer og dammer. Arten har 
noen få eldre funn fra Oslo-området og Lier (sist sett i 1898), i tillegg til dette funnet fra Kolbotnvannet. 

Verdivurdering: På grunnlag av edderkoppfunnet avgrenses lokaliteten under tvil som en viktig naturtype (B-verdi). Lokaliteten bør 

undersøkes bedre. 

Skjøtsel og hensyn:  
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

300  Roald Amundsens vei 154  

  Store gamle trær  –  Stor eik   Verdi: B   Areal : ,17 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Terje Blindheim på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med 

reguleringsplan for Bålerud. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i villabebyggelse på Svartskog. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Enkeltstående eik som måler 90 cm i diameter, har 3-4 cm dyp sprekkebark og har høy 

dekning av ordinære lavarter og forholdsvis høy mosedekning på treets nordside. Det er lite død ved i treets krone. 
Artsmangfold: Gamle og særlig hule eiketrær er viktige for en lang rekke sjeldne og trua arter av sopp, moser, lav og insekter. Det er ikke 

kartlagt noen spesielle arter i 2011, men treet vil på sikt kunne huse slike. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er parkmessig skjøttet. 
Del av helhetlig landskap: Treet står i et av de mest eikerike områdene på østsiden av Oslofjorden. Større sammenhengende områder med 

eik øker sannsynligheten for langsiktig overlevelse av eiketilknyttede arter.  

Verdivurdering: Treets størrelse er en del over minimunsstørrelsen for å være utvalgt i henhold til Naturmangfoldloven. Treet har 
forholdsvis grov sprekkebark og trolig ganske gammelt. Lokaliteten vurderes derfor som viktig (B-verdi) per 2011. 

Skjøtsel og hensyn: Skjøttes som i dag. Døde og døende greiener bør ikke fjernes. Dette er viktig da mange arter lever i døde og døende 

greinverk.  
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

301  Roald Amundsens vei 156  

  Store gamle trær  –  Stor eik   Verdi: C   Areal : ,14000000000000001 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Terje Blindheim på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med 
reguleringsplan for Bålerud. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i villabebyggelse på Svartskog. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Enkeltstående eik som måler 70 cm i diameter, har 1-2 cm dyp sprekkebark og har lav til 

middels dekning av lav og lite epifytter av moser. Det er lite død ved i treets krone. 

Artsmangfold: Gamle og særlig hule eiketrær er viktige for en lang rekke sjeldne og trua arter av sopp, moser, lav og insekter. Det er ikke 

kartlagt noen spesielle arter i 2011 på dette treet, men vil på sikt kunne huse slike. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er parkmessig skjøttet. 

Del av helhetlig landskap: Treet står i et av de mest eikerike områdene på østsiden av Oslofjorden. Større sammenhengende områder med 

eik øker sannsynligheten for overlevelse av eiketilknyttede arter på sikt.  
Verdivurdering: Treets størrelse er akkurat over minimunsstørrelsen for å være utvalgt i henhold til Naturmangfoldloven, men har ellers 

få kvaliteter i dag. Lokaliteten vurderes derfor kun som lokalt viktig (C-verdi) i dag. 

Skjøtsel og hensyn: Skjøttes som i dag. Døde og døende greiener bør ikke fjernes. Dette er viktig da mange arter lever på/i døde og døende 
greiner. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

302  Roald Amundsens vei 159  

  Store gamle trær  –  Furu   Verdi: C   Areal : ,61 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Terje Blindheim på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med 

reguleringsplan for Bålerud. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i villabebyggelse på Svartskog. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av to høyreiste frittstående furutrær som måler ca. 70 cm i diameter. 

Rundt trærne er det lågurtpreget vegetasjon. 

Artsmangfold: Gamle soleksponerte furutrær kan huse flere sjeldne arter av insekter. Ingen arter er påvist per 2011 

Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne er i godt hold og er ikke skjøttet på noen spesiell måte. 

Del av helhetlig landskap: Treet står i et av de mest eikerike områdene på østsiden av Oslofjorden. Større sammenhengende områder med 

eik øker sannsynligheten for langsiktig overlevelse av eiketilknyttede arter.  
Verdivurdering: Trærne er av moderat størrelse og det er ikke påvist noen spesielle arter knyttet til dem. Lokaliteten gis derfor lokal verdi 

(C-verdi). 
Skjøtsel og hensyn: Trærne trenger ingen spesiell skjøtsel, men enga i tilknytning til dem kan med fordel slås/ryddes for beholde den 

urterike vegetasjonen. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

303  Roald Amundsens vei 145  

  Store gamle trær  –  Stor eik   Verdi: B   Areal : ,27 daa 
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Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Terje Blindheim og Anders Thylen på oppdrag for Oppegård kommune, i 

forbindelse med reguleringsplan for Bålerud. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Svartskog, på et gårdstun i Roald Amundsens vei 145. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er et stort gammelt tre med utformingen stor eik. Eiken står fritt og er 

bredkronet. Den kan muligens ha vært styvet langt tilbake i tid. Brysthøydediameter er ca 110 cm. Treet er vitalt, men begynner å få noen 
døde greiner i kronen, og er ikke hult. Litt grov sprekkebark (ca 3 cm) forekommer. Mosedekke er på ca 10% av stammen, men treet er til 

stor del dekket med vanlige lavarter så som bristlav.  

Artsmangfold: I tillegg til vanlige lavarter vokser relativt mye av soppen eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) (VU i Norsk rødliste 2010) 
på stammen. Det er potensial for bl.a. insekter knyttet til gammel eik. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet står i en plen, og det er ikke konkurrerende trær eller busker i nærheten. En eller evt et par greiner er i 

ferd med å vokse inn mot et låvetak. 
Del av helhetlig landskap: Bålerud og kulturlandskapet sør på Svartskog (hvor store deler er vernet som landskapsvernområde) er rikt på 

gamle og grove eiker. Større sammenhengende områder med eik øker sannsynligheten for langsiktig overlevelse av eiketilknyttede arter.  
Verdivurdering: Eika er relativt grov, begynner å få grov sprekkebark samt har forekomst av en rødlistet art (VU). Vurderes derfor som 

viktig (B-verdi)). 

Skjøtsel og hensyn: Skjøttes som idag. Døde greiner, også nedfalne, bør spares. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

304  Framveien 64  

  Store gamle trær  –  Stor eik   Verdi: B   Areal : ,16 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Terje Blindheim på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med 
reguleringsplan for Bålerud. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Svartskog, innerst i Framveien og står på et større tun. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten utgjør en frittstående bredkronet eik på tun. Treet måler 70 cm i diamter har 
2-4 cm dyp sprekkebark, men har ingen hulheter. Over 50 % dekning av lav på stammen, en del mindre dekning av moser. Det er lite dødt 

greinverk i treets krone. 

Artsmangfold: Foruten en del vanlige lav og mosearter finnes flere hundre fruktlegemer av eikehårskål på de nedre deler av stammen.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet står åpent og er ikke påvirket negativt. 

Del av helhetlig landskap: Treet står i et av de mest eikerike områdene på østsiden av Oslofjorden. Større sammenhengende områder med 

eik øker sannsynligheten for langsiktig overlevelse av eiketilknyttede arter.  
Verdivurdering: Forekomsten av en del lav og moser, samt forekomst av den sårbare arten eikehårskål gir verdi som viktig (B-verdi) selv 

om treet enda ikke er veldig grovt. 

Skjøtsel og hensyn: Skjøttes som i dag. Døde og døende greiener bør ikke fjernes før nødvendig. Dette er viktig da mange arter lever i 
døde og døende greinverk.  

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

306  Framveien 18  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : ,39 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Anders Thylén på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med 

reguleringsplan for Bålerud.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Svartskog, straks vest for Bålerud gård, på privat tomt i Framveien 18. Treet står i en 
plen tett inntil en gruset innkjørsvei. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er et stort gammelt tre med utformingen stor eik. Eika er høystammet med 

mellombred krone. Brysthøydediameter er ca 65 cm. Treet er vitalt, uten døde partier eller hulheter, og det har ikke grov sprekkebark. Det 
er foreløpig lite mose på treet, men det er til dels dekket med vanlige lavarter som bristlav. Det står et par andre litt mindre eiker i 

nærområdet. 

Artsmangfold: Ikke registrert. På sikt vil treet kunne huse sjeldne arter av bl.a insekter. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Arealet rundt og under treet skjøttes som plen. Et par smågraner i veikanten (kanskje tenkt som hekk) er på 

vei å vokse opp i kronen. Forøvrig er det liten fare for gjengroing. 

Del av helhetlig landskap:  Bålerud og kulturlandskapet sør på Svartskog (hvor store deler er vernet som landskapsvernområde) er rikt på 
gamle og grove eiker. Større sammenhengende områder med eik øker sannsynligheten for langsiktig overlevelse av eiketilknyttede arter.  

Verdivurdering: Eik som ennå ikke er spesielt gammel eller grov, men som er stor nok til å ha en viss verdi. Treet mangler ennå spesielle 

elementer som grov sprekkebark, hulheter etc. og har heller ikke dokumentert artsmangfold, men dette vil kunne utvikles på sikt. Treet 
vurderes som lokalt viktig (C-verdi). 

Skjøtsel og hensyn: Smågraner bør fjernes eller kuttes lavt, slik at de ikke vokser opp i eikekronen.  

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

307  Framveien 49  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : ,38 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Anders Thylén på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med 

reguleringsplan for Bålerud.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Svartskog, straks vest for Bålerud gård, på privat tomt i Framveien 49. Treene står i 

en hage tett inntil en gruset innkjørsvei. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen består av to store eiker (naturtype store gamle trær med utformingen stor eik). 

Eikene er begge relativt bredkronet, og har en brysthøydediameter på ca 80 respektive 75 cm. Trærne er vitale, uten døde partier eller 

hulheter. Spesielt det største treet har noe grov sprekkebark (ca 3 cm). Det største treet har ca 25 % mosedekke, det andre noe mindre, men 
det er mye lavpåvekst med vanlige lavarter som bristlav, papirlav og ragglav.  

Artsmangfold: Soppen Proliferodiscus tricolor (rødlistet som VU iht. Norsk rødliste 2010) vokser på stammen av det største treet. Det er 

potensial for andre sjeldne arter av sopp, lav, moser og insekter knyttet til gammel eik 



 

- BioFokus-rapport 2012-16, side 67 - 

Bruk, tilstand og påvirkning: Det står en del hagebusker inntil og til dels under trærne. Per i dag er buskene relativt lave og skygger ikke 

altfor mye av trestammene. Om buskene, spesielt syrin, vokser seg høyere vil det kunne være uheldig for eikene og artsmangfoldet knyttet 
til dem. 

Fremmede arter: Syrin, Rhododendron m.fl vokser inntil og til dels under trærne.  

Del av helhetlig landskap: Bålerud og kulturlandskapet sør på Svartskog (hvor store deler er vernet som landskapsvernområde) er rikt på 
gamle og grove eiker. Større sammenhengende områder med eik øker sannsynligheten for langsiktig overlevelse av eiketilknyttede arter.  

Verdivurdering: To relativt store eiker (men uten død ved eller hulrom) med en dokumentert rødlisteart (VU) tilsier verdi som viktig (B-

verdi). 
Skjøtsel og hensyn: Unngå beskjæringer og fjerning av død ved. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

308  Linnekastveien vest  

  Strandeng og strandsump  –     Verdi: C   Areal : ,25 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Anders Thylén på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med 

reguleringsplan for Bålerud.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Svartskog, ved stranden av Bunnefjorden sør for Svartskog brygge. Lokaliteten er 

avgrenset mot fattigere berg og furuskog mot øst, mot mer brukt og påvirket strand mot sør, samt mot fattigere strandberg mot nord. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en mosaikk av strandeng og rikt strandberg. Den lavereliggende delen av 
biotopen består av flate strandberg helt ned mot vannet. Her finnes flere mindre strandenger med saltsiv-vegetasjon. Sør i biotopen finnes 

også en strandeng på mer grovkornet underlag og med mindre sammenhengende vegetasjonsdekke. Her finnes en liten, bratt bergvegg med 

relativt rik vegetasjon i bakkant av strandengen.  
Artsmangfold: De nordlige strandengpartiene har en flora av saltsiv, krypkvein, rødsvingel, strandkjemper, strandaster, tiriltunge, følblom 

og strandkryp. I noen litt beskyttede partier vokser gul frøstjerne og strandvortemelk. På strandengen i sør tilkommer bl.a. fjæresalauk, flere 

melde-arter, gulstarr og vill-lin. På det bratte strandberget i sør er det relativt rik flora med god forekomst av blodstorkenebb, smørbukk, 
svartburkne og  dvergmispel. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Et par små strandhytter/naust og en brygge deler opp biotopen.  

Fremmede arter: Gravbergknapp finnes på strandberget, foreløpig i en relativt liten bestand. 
Del av helhetlig landskap: Langs vestsiden av Svartskog-platået finnes et par lokaliteter med kantkratt og rikt strandberg.  

Verdivurdering: Liten biotop uten større sjeldenheter, men relativt artsrik flora som skiller seg ut fra omgivelsene og fra den forøvrig mer 

fattige strandlinjen. Vurderes å ha lokal verdi (C-verdi).  
Skjøtsel og hensyn: Foreløpig lite behov, men om gravbergknapp begynner å bre seg, kan det være behov for fjerning. En bør også unngå 

nedbygging eller at privat virksomhet brer seg. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

309  Svartskogveien 20  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 3,79 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Anders Thylén på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med 

reguleringsplan for Bålerud.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Svartskog, ved stranden av Bunnefjorden nord for Svartskog brygge, inne på privat 

tomt ved Svartskogveien 20.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er et stort gammelt tre med utformingen stor eik. Eiken står fritt og er 
bredkronet. Brysthøydediameter er ca 85 cm. Treet er vitalt, uten døde partier eller hulheter, og det har litt grov sprekkebark (3 cm). 

mosedekke er på ca 10% av stammen, men treet er også dekket med vanlige lavarter som bristlav.  

Artsmangfold: Det er ikke registrert rødlistearter eller sjeldne arter på treet. Skjellglye og grønnsotnål vokser på stammen. Det er potensial 
for insekter, lav, moser og sopp knyttet til gammel eik. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet står i en plen, og det er ikke konkurrerende trær eller busker i nærheten. 

Del av helhetlig landskap: Bålerud og kulturlandskapet sør på Svartskog (hvor store deler er vernet som landskapsvernområde) er rikt på 
gamle og grove eiker. Større sammenhengende områder med eik øker sannsynligheten for langsiktig overlevelse av eiketilknyttede arter.  

Verdivurdering: Eika er relativt grov og en god del over minstestørrelsen for utvelgelse i forskriften. Treet begynner å få grov 

sprekkebark, men har ellers lite spesielle elementer. Som del av eikelandskapet på Svartskog vurderes lokaliteten som viktig (B-verdi). 
Skjøtsel og hensyn: Ingen spesielle behov. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

310  Bålerudbrygga sør  

  Rikt strandberg  –  Sørlig    Verdi: B   Areal : 14,14 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Anders Thylén på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med 

reguleringsplan for Bålerud.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Svartskog, ved stranden av Bunnefjorden sør for Bålerudbrygga. Lokaliteten er 
avgrenset mot fattigere strandberg i sør, mot furuskog i øst og mot fattigere og mer påvirket berg i nord. Her er mye nakent berg og 

grunnlendt mark som skråner ned mot fjorden i vest. Berggrunnen består av glimmergneis evt med innslag av rikere berg. Grunnen er stort 

sett tørr, men det er en del fuktige sig. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er rikt strandberg av sørlig utforming. Vegetasjonen består av relativt rike 

utforminger av strandberg (X1b), bergflate (F3a/b), og urterik kant (F4a/b). Vegetasjonen er halvåpen, med et glissent tre- og busksjikt av 
småfuru, einer og løvtrær. Urter og røsslyng dominerer feltsjiktet, som ikke er sammenhengende. 

Artsmangfold: Rikt mangfold av varmekjære karplanter. Blodstorkenebb og markmalurt er til dels dominerende. I bergsprekker vokser 

olavsskjegg og lodnebregne og på bart fjell smørbukk, kantkonvall og hvitbergknapp. Andre rikelig forekommende arter er bergmynte, 
prikkperikum, knegras, flekkgriseøre, bakkemynte og entjæreblom. En busk av rognasal ble funnet. 

Bruk, tilstand og påvirkning: To strandhytter med tilhørende brygge er utelatt fra biotopen i sør. I nordre del er det mye aktivitet 

sommerstid, med bading, grilling etc. Det er noe slitasje på vegetasjonen, og noe søppel. Tendenser til gjengroing, spesielt i kanten mot 
skog. 
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Fremmede arter: Noen mindre busker av rynkerose finnes i nordre del. Blankmispel, berberis og engrødtopp forekommer også. 

Del av helhetlig landskap: Langs vestsiden av Svartskog-platået finnes et par lokaliteter med kantkratt og rikt strandberg.  
Verdivurdering: Rikt, velutviklet og relativt stort areal med strandberg og kantkratt for å være på østsiden av fjorden. Selv med noe 

slitasje i deler av området vurderes lokaliteten som viktig (B-verdi). 

Skjøtsel og hensyn: Rynkerose bør fjernes fra området. Fremmede mispel-arter samt berberis bør holdes under oppsikt og evt fjernes hvis 
de brer seg mer. Det kan på sikt være behov for en forsiktig krattrydding, spesielt mot skogkanten.  

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

311  Svartskogbrygga nord  

  Kalkskog  –  Lågurtkalkskog i kyststrøk   Verdi: C   Areal : 4,9000000000000004 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Anders Thylén på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med 

reguleringsplan for Bålerud.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Svartskog, i en vestvendt skråning mot Bunnefjorden, sør for Bålerudbrygga. 

Lokaliteten er avgrenset mot tomt i sør, og mot fattigere furuskog i øst og nord. Berggrunnen består av glimmergneis. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er hovedsakelig en rik lågurtfuruskog (kalkskog), men med innslag av 
sørvendt berg og rikt strandberg. Furuskogen er ikke gammel, men er variert med innslag av gran, hassel og andre løvtrær. I feltsjiktet er 

det en blanding av blåbær- og lågurtvegetasjon med bl.a. blåveis, knollerteknapp, teiebær og lokalt noe blodstorkenebb. I sør, til dels på 

privat tomt hvor det er noen rester av hageanlegg, er det en vestvendt bratt skrent med rik tørrbakke- og sigevannspåvirket vegetasjon. Ask 
og askekratt forekommer i kantene, og området bærer noe preg av gjengroing.  Et litt rikere strandberg finnes nord i lokaliteten. I nordøst 

kommer det ned et sig fra lia, med gran og en del rikmarks- og fuktkrrevende arter som krossved og hvitbladtistel. 

Artsmangfold: I bergskrenten i sør vokser varmekjære karplanter som geitved, blodstorkenebb, nyresildre, bergmynte og lodnebregne. 
Lågurtarter som blåveis finnes i furuskogen. På strandberg mot nord finnes dessuten flekkgriseøre og kattefot. I litt rik fuktig skog vokser 

børstebrunpigg (VU iht Norsk rødliste 2010) og gul trompetsopp. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er ikke veldig gammel, og påvirket av tidligere hogstaktivitet. Øvre deler av skrenten i sør er 
tidligere parkmessig skjøttet, men er nå i gjengroing. 

Fremmede arter: Berberis og fremmede mispler forekommer spredt i åpnere partier. 

Del av helhetlig landskap: Litt rikere skogpartier og strandberg forekommer spredt på Svartskog-platået. 
Verdivurdering: Mosaikk av skog og åpnere mark. Relativt rik bakkevegetasjon, men ikke gammel skog eller elementer knyttet til 

gammel skog. Vurderes som lokalt viktig (C-verdi). 

Skjøtsel og hensyn: Det bør ryddes noe kratt ved tørrbergene i sør. Ellers anbefales fri utvikling. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

312  Bekkenstenbekken  

  Rik blandingsskog i lavlandet  –  Boreonemoral blandingsskog   Verdi: B   Areal : ,070000000000000007 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er kartlagtav BioFokus ved Jon T. Kleppsland i 2004 i forbindelse med MiS-kartlegging og av Terje Blindheim 
høsten 2011 på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med reguleringsplan for Bålerud. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør en liten bekkedal i møte mellom Bekkenstenveien og Ingierstrandveien på Svartskog. 

Forholdsvis rik vegetasjon med mye løsmasser i nedre deler mot bekken. Kløfteformen skaper en del topografisk variasjon selv i dette lille 

området.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten utgjør en liten bekkedal/kløft, men kvalitetene kan best beskrives som en rik 

blandingsskog da treslagsvariasjonen er stor og kløftepreget er forholdsvis marginalt i det meste av området. I de sørvendte bakkene ned 
mot bekken er det en del lind og hassel, og det finnes noen større furutrær, bjørk, gran, svartor og litt rogn og selje. Det finnes spredt med 

bergvegger som er noe mosedekte og intermediært rike. Død ved av både gran og løv forekommer spredt, men dødved-kontinuiteten er 

svak. Skogen er høyreist og godt sjiktet og fuktighetsforholdene i denne lille lokaliteten er trolig forholdsvis stabilt høye. 
Artsmangfold: Ingen spesielle arter er kartlagt, men det kan være et visst potensial for markboende sopp, vedboende sopp på noe sikt, 

samt insekter knyttet til fuktige miljøer.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Området er lite påvirket i senere år, men i møte med Ingierstrandveien går elva i rør og her er det en stor og 
høy fylling tvers over bekkedalen. I sørvest grenser lokaliteten til en gammel steinfylling.  

Verdivurdering: Lokaliteten er liten, men inneholder en del kvaliteter som er potensielt viktige for mange arter som ikke overlever i 

intensivt drevne skoger. Lokaliteten gis derfor verdi som viktig (B-verdi), men ligger helt på grensen til å ha lokal verdi.  
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør overlates til fri utvikling. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

313  Ingierstrandveien Ø I  

  Store gamle trær  –  Furu   Verdi: C   Areal : ,06 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Terje Blindheim på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med 

reguleringsplan for Bålerud. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Bekkensten på Svartskog. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av et enkelt furutre med en diameter på ca. 50 cm. Treet står eksponert 

til, noe som er viktig for insektarter knyttet til denne typen element.  

Artsmangfold: Ingen spesielle arter er registrert, men treet har et potensial på sikt dersom det får utvikle seg til å bli gammelt. 
Verdivurdering: Treet vurderes per i dag som lokalt viktig (C-verdi), da det ikke er spesielt grovt eller noen spesielle arter er påvist. 

Skjøtsel og hensyn: Ingen spesielle hensyn nødvendig. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

314  Ingierstrandveien Ø II  

  Store gamle trær  –  Furu   Verdi: C   Areal : ,59 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Terje Blindheim på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med 
reguleringsplan for Bålerud. 
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Bekkensten på Svartskog. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av et enkelt furutre med en diameter på ca. 50 cm. Treet står eksponert 
til, noe som er viktig for insektarter knyttet til denne typen element.  

Artsmangfold: Gnag av bille er påvist, men det er usikkert hvilken art. Det kan være snakk om reliktbukt som er en sjelden billeart. 

Verdivurdering: Treet vurderes per i dag som lokalt viktig (C-verdi), da det ikke er spesielt grovt eller noen spesielle arter er påvist. 
Skjøtsel og hensyn: Ingen spesielle hensyn nødvendig. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

315  Ingierstrandveien 130  

  Rikt strandberg  –  Sørlig    Verdi: C   Areal : ,4 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Terje Blindheim på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med 

reguleringsplan for Bålerud. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i overgangen mellom strandberg og etablert skog/hage i et hytteområde på Svartskog.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen består av rikt strandberg, med en noe tørkeutsatt rik engvegetasjon. 

Blodstorkenebb-eng er vanligste utforming av vegetasjonen. Her finnes arter som nikkesmelle, gullkløver, harekløver og dunhavre. 
Artsmangfold: Rik engvegetasjon med bl.a. nikkesmelle (rødlistet som NT iht. Norsk rødliste 2010). Urterike enger i kystnære områder 

har ofte et rikt mangfold av insektarter knyttet til seg. Et slik mangfold er imidlertid hverken undersøkt eller dokumentert for denne lille 

lokaliteten. 
Fremmede arter: Området er noe preget av gjengroing med syrin og andre buskarter. Det vokser også en del gravbergknapp innenfor den 

avgrensede lokaliteten.   

Verdivurdering: Lokaliteten er forholdsvis artsrik, men er liten, ganske isolert og det er ikke påvist sjeldne og trua arter. Den er påvirket 
av fremmede arter, tråkk og slitasje. Samlet vurderes området å ha lokal verdi (C-verdi). 

Skjøtsel og hensyn: Området bør holdes så åpent som mulig. Dvs. at busker av særlig syrin bør tynnes en del, og videre spredning bør 

forhindres. Gravbergknapp er en agressiv art som danner tette tepper på skrinn mark. Arten utkonkurrerer andre arter og ødelegger på sikt 
den naturlige vegetasjonen. Dersom det gjøres forsøk på å luke vekk arten bør planterestene brennes eller komposteres. De frodigste delene 

av engene kan med fordel slås år om annet. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

316  Bekkenstenveien 70  

  Slåttemark  –  Frisk/tørr, middels baserik eng   Verdi: C   Areal : ,36 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Terje Blindheim på oppdrag for Oppegård kommune, i forbindelse med 

reguleringsplan for Bålerud. Lokaliteten er ikke godt registrert og bør vurderes nøyere på sommerstid. Dette gjelder både avgrensning, 
beskrivelse og verdivurdering. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på østre siden av Bekkenstenveien på Svartskog, mellom skog, vei og boligtomt.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen utgjør et lite restfragment av det som mest trolig er gammel slåttemark. 
Området har lågurtvegetasjon og må betegnes som forholdsvis tørr baserik eng. 

Artsmangfold: Potensial for spesielle insekter knyttet til rik engvegetasjon. Bør undersøkes nøyere. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Området er ikke i nevneverdig grad hevdet senere år. 

Verdivurdering: Da lokaliteten er liten, under gjengroing og ingen spesielle arter er påvist, vurderes lokaliteten å være av lokal verdi (C-

verdi).  

Skjøtsel og hensyn: Enga bør slås år om annet og kratt og trær bør fjernes. De høyreiste furuene inn mot skogen bør ikke røres. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

317  Vest for Bålerud II  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 4,88 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt høsten 2011 av BioFokus ved Terje Blindheim og Anders Thylén på oppdrag for Oppegård kommune, i 
forbindelse med reguleringsplan for Bålerud. Fra tidligere registreringer inngikk den i lokalitet BN00027885 men er nå blitt skilt ut som 

egen biotop. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Svartskog, straks vest for Bålerud gård, inntil Roald Amundsens vei.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en stor gammel eik. Eika er relativt bredkronet og har en 

brysthøydediameter på ca 90 cm. Treet har ca 40% mosedekning etter å ha stått skyggefullt over tid. Det er en god del døde greiner på treet, 

men grov sprekkebark mangler foreløpig. 
Artsmangfold: Det er ikke registrert spesielle arter på treet, men det kan være potensial for eiketilknyttede arter av insekter, moser og 

sopp. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Det er relativt tett og ung skog i området rundt treet. Nylig er det imidlertid blitt ryddet noe rundt treet, men 
det er fortsatt både gran og løvtrær som står tett innpå. 

Del av helhetlig landskap: Bålerud og kulturlandskapet sør på Svartskog (hvor store deler er vernet som landskapsvernområde) er rikt på 

gamle og grove eiker. Større sammenhengende områder med eik øker sannsynligheten for langsiktig overlevelse av eiketilknyttede arter.  
Verdivurdering: Eika er grov og begynner å få grov sprekkebark. Treet har en del døde greiner, men er ikke hult. Som del av 

eikelandskapet på Svartskog vurderes lokaliteten som viktig (B-verdi). 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør fristilles. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

318  Linnekastveien 13 N  

  Rik blandingsskog i lavlandet  –  Boreonemoral blandingsskog   Verdi: C   Areal : 4,9 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Harald Bratli i 2009. Beskrivelse er innlagt av BioFokus høsten 2011. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Svartskog, i en vestvendt skråning på østsiden av Linnekastveien og sør for 

Svartskog brygge. Lokaliteten utgjørs av en skogteig omgitt av vei i vest, nord og øst samt tomt / bebyggelse i sør. 



 

- BioFokus-rapport 2012-16, side 70 - 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en rik blandingsskog i lavlandet, med et tresjikt av gran, edelløvtrær og 

boreale løvtrær. En mer inngående beskrivelse vil komme. 
Artsmangfold: Ikke registrert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Storvokste trær finnes, men skogen er ikke spesielt gammel, og mangler foreløpig naturskogskarakterer 

som død ved etc. 
Verdivurdering: Skogen har relativt rik vegetasjon, men er ikke gammel og mangler naturskogskarakterer. Verdien settes til lokalt viktig 

(C-verdi). 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling ivaretar og videreutvikler de biologiske kvalitetene på best måte. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1001  Bekkenstenveien 7, 50 m NV for mobilmast  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, rett øst for Solheim, på sørsiden av 
Bekkenstenveien. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 232 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 
Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2008. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

1002  Bekkenstenveien 13, 60 m NV for mobilmast, ved grind  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, rett øst for Solheim, på sørsiden av 

Bekkenstenveien. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 237 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning. 

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2008. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1003  Bekkenstenveien 7, 20 m NV for mobilmast  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, rett øst for Solheim, på sørsiden av 

Bekkenstenveien. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 343 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm 

dype) og lav mosedekning. 
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2008. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

1004  Bekkenstenveien 7, 50 m NØ for mobilmast, inntil vei  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 



 

- BioFokus-rapport 2012-16, side 71 - 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, rett øst for Solheim, på sørsiden av 

Bekkenstenveien. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 241 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm 

dype) og lav mosedekning. 
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt ca. 2004. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

1005  Bekkenstenveien 7, 20 m S for mobilmast  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, sørøst for Solheim, på sørsiden av 

Bekkenstenveien. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 290 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning. 

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet  og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1006  Bekkenstenveien 7, 50 m S for mobilmast  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, sørøst for Solheim, på sørsiden av 

Bekkenstenveien. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 230 cm i omkrets og er dødt. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen er høy. Barken har små sprekker 

(15-30 mm dype) og mye mose. 
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1007  Oppegård kirke, 70 m V for kirkegård, sammen med nr. 8  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, sørøst for Solheim og nord for 
Oppegård kirke. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 220 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm 
dype) og lav mosedekning. 

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1008  Oppegård kirke, 70 m V for kirkegård, ved nr. 7  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 



 

- BioFokus-rapport 2012-16, side 72 - 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, sørøst for Solheim og nord for 

Oppegård kirke. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 232 cm i omkrets og er dødt. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen er høy. Barken har små sprekker 

(15-30 mm dype) og mye mose. 
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

1009  Oppegård kirke, 60 m V for kirkegård, 10 m Ø for 7 og 8  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, sørøst for Solheim og nord for 

Oppegård kirke. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 247 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning. 

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1010  Solheim, 20 m V for steingjerde  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, sørøst for Solheim og nord for 

Oppegård kirke. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 218 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning. 
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1011  Oppegård kirke, 80 m V for kirkegård, 1 m S for høyspent  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, nord for Oppegård kirke. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 268 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm 

dype) og lav mosedekning. 
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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1012  Oppegård kirke, 80 m V for kirkegård, 5 m S for nr. 11  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, nord for Oppegård kirke. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 260 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm 
dype) og lav mosedekning. 

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1013  Oppegård kirke, 80 m V for kirkegård, 3 m V for nr. 12  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, nord for Oppegård kirke. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 322 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning. 

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1014  Oppegård kirke, 80 m V for kirkegård, 15 m S for nr. 13  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, nord for Oppegård kirke. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 287 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning. 

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1015  Oppegård kirke, 80 m V for kirkegård, 10 m S for nr. 14  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, nord for Oppegård kirke. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 217 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning. 

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1016  Oppegård kirke, 30 m V for nr 15, i åkerkant  
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  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, nord for Oppegård kirke. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 264 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning. 
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

1017  Oppegård kirke, 50 m V for parkering, veikant  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård kirke”. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 330 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 
Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning. 

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

1018  Oppegård kirke, 50 m V for parkering, 10 m S for nr 17  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård kirke”. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 207 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm 
dype) og lav mosedekning. 

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

1019  Oppegård kirke, 60 m N for kirke, ved vei  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård kirke”. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 330 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen er høy. Barken er relativt glatt og jevn og med 
lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1020  Oppegård kirke, ved inngang  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: A   Areal : 0,1 daa 
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Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård kirke”. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 455 cm i omkrets. Treet er hult med en liten åpning beliggende over bakkenivå. Trekronen er vid og lav. Barken er relativt glatt 

og jevn og med lav mosedekning. 

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er bardunert. Fristilling gjøres 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) på grunn av treets størrelse og at det er hult. Treet bør undersøkes 

nærmere med tanke på trelevende insekter og sopp. 
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

1021  Solheim, 10 m Ø for parkering. Ved oldtidsvei-skilt  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, rett øst for Solheim, på nordsiden av 

Bekkenstenveien. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 230 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning. 

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis frisitlling påbegynt 2008. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1022  Solheim, 3 m N for parkering, ved skiløype  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, rett øst for Solheim, på nordsiden av 

Bekkenstenveien. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 217 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning. 
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis frisitlling påbegynt 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1023  Solheim, mellom vei og danseplatting  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, nordøst for Solheim, på nordsiden av 
Bekkenstenveien. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 200 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 
Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis frisitlling påbegynt 2008. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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1024  Bekkenstenvn. 5 m N for vei. 15 m N for barnepark  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, rett nord for Solheim, på nordsiden av 

Bekkenstenveien. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 247 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.  
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

1025  Solheim. I barnepark  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, nordvest for Solheim, på sørsiden av 

Bekkenstenveien. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 320 cm i omkrets. Treet er hult med en en mindre åpning beliggende over bakkenivå. Trekronen har en mellomform mellom 

vid og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Fristilling gjøres 2011. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse og at det er hult.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1026  Solheim. I hagen inntil huset  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, ved Solheim. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 323 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1027  Solheim. 3 m Ø for høyspent  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, vest for Solheim, på sørsiden av 

Bekkenstenveien. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 285 cm i omkrets. Treet er hult med en mindre åpning ved bakkenivå. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 
Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse og at det er hult.  
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Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1028  Solheim, 10 m V for høyspent  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt av Stefan Olberg (BioFokus) i 2012 i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, vest for Solheim, på sørsiden av 

Bekkenstenveien. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 325 cm i omkrets og er dødt. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og 
høy. Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er uten nyere kulturspor. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse og forekomst av mye død ved.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

1029  Solheim, 20 m V for brønnhus  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, rett sør for Solheim. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 234 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 
Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2009. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1030  Solheim, 30 m V for brønnhus  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, rett sør for Solheim. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 345 cm i omkrets. Treet er hult med en mindre åpning beliggende over bakkenivå. Trekronen har en mellomform mellom vid 
og høy. Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2009. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse og at det er hult. 
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

1031  Vestre Oppegård, eikehage, 30 m Ø for oldtidsvei  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i skogområde mellom Vestre 

Oppegård og Solheim. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 236 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
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Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1032  Vestre Oppegård, eikehage, 70 m N for ID31  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 0,1 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i skogområde mellom Vestre 
Oppegård og Solheim. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 316 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse og begynnende sprekkebark. 

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1033  Vestre Oppegård, eikehage, 10 m Ø for oldtidsvei  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i kant av dyrket mark mellom Vestre 

Oppegård og Solheim. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 269 cm i omkrets. Treet er hult med en større åpning over bakkenivå. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret og bardunert. Gradvis fristilling påbegynt 2007. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets hulhet og begynnende sprekkebark. 

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1034  Vestre Oppegård. På åkerholme 130 m SV for hus  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 0,1 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Sør for Oppegård Vestre”, på åkerholme sørvest for Vestre 
Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 314 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen er vid og lav. Barken har små sprekker (15-30 
mm dype) og lav mosedekning. 

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har lav vitalitet og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

1035  Vestre Oppgård. Eikelunden  VI  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i kant av dyrket mark sørvest for 

Vestre Oppegård. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 206 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 



 

- BioFokus-rapport 2012-16, side 79 - 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1036  Vestre Oppegård. Eikelunden V  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i kant av dyrket mark sørvest for 

Vestre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 254 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken er relativt glatt og jevn og med mye mose.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1037  Vestre Oppegård. Eikelunden IV  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i kant av dyrket mark sørvest for 

Vestre Oppegård. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 208 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning. 
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1038  Vestre Oppgård. Eikelunden III  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i kant av dyrket mark sørvest for 
Vestre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 204 cm i omkrets. Treet er hult med en mindre åpning beliggende over bakkenivå. Trekronen har en mellomform mellom vid 
og høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning. 

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

1039  Vestre Oppegård. Nord i eikelunden  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i kant av dyrket mark sørvest for 

Vestre Oppegård. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 254 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 
Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

1040  Vestre Oppegård. Eikelunden II  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i kant av dyrket mark sørvest for 

Vestre Oppegård. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 135 cm i omkrets. Treet er hult med en liten åpning beliggende over bakkenivå. Trekronen er høy. Barken har grove sprekker 

(< 30 mm dype) og lav mosedekning.  
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets hulhet.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1041  Vestre Oppegård. Eikelunden I  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i skog sørvest for Vestre Oppegård. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 291 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1042  Bekkenstenveien ved høyspent  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, langs Bekkenstenveien sørvest for 
Vestre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 245 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm 
dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1043  Vestre Oppegård, nord i eikerekke  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 



 

- BioFokus-rapport 2012-16, side 81 - 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Ved Oppegård Vestre”, i kant av dyrket mark sør for Vestre 

Oppegård. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 328 cm i omkrets. Treet er hult med en større åpning over bakkenivå. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.  
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets hulhet og størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

1044  Vestre Oppgård, i eikerekke IV  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Ved Oppegård Vestre”, i kant av dyrket mark sør for Vestre 

Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 343 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1045  Vestre Oppegård, i eikerekke III  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Ved Oppegård Vestre”, i kant av dyrket mark sør for Vestre 

Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 349 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen er vid og lav. Barken har små sprekker (15-30 

mm dype) og lav mosedekning.  
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse. 

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1046  Vestre Oppegård, i eikerekke II  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 0,1 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Ved Oppegård Vestre”, i kant av dyrket mark sør for Vestre 
Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 268 cm i omkrets. Treet er hult med en større åpning over bakkenivå. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 
Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets hulhet og størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1047  Vestre Oppegård, i eikerekke I  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 0,1 daa 
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Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Ved Oppegård Vestre”, i kant av dyrket mark sør for Vestre 

Oppegård. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 350 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.  
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

1048  Vestre Oppegård, 60 m S for eikerekke  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: A   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i kant av dyrket mark sør for Vestre 

Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 663 cm i omkrets. Treet er hult med en mindre åpning beliggende over bakkenivå. Trekronen har en mellomform mellom vid 

og høy. Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) på grunn av treets hulhet og størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1049  Vestre Oppegård, 15 m S for ID48  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i kant av dyrket mark sør for Vestre 

Oppegård. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 341 cm i omkrets. Treet er hult med en større åpning over bakkenivå. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.  
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets hulhet og størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1050  Vestre Oppegård, 30 m S for ID49  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eik i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 155 

cm i omkrets og er dødt. Treet er hult med en liten åpning beliggende over bakkenivå. Trekronen er høy. Stammen har lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er uten nyere kulturspor. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets hulhet. 

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1051  Østredammen, 50 m SV for dammen  
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  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i skog sør for Østre Oppegård. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 266 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og mye mose.  
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er uten nyere kulturspor. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

1052  Østredammen, 5 m V for steingjerde, 50 m V for dam  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i skog sør for Østre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 211 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm 
dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er uten nyere kulturspor. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

1053  Østredammen, 5 m V for steingjerde, 1 m N for ID52  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i skog sør for Østre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 212 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm 
dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er uten nyere kulturspor. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

1054  Østredammen, 2 m V for steingjerde, 50 m NV for dam  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i skog sør for Østre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 206 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 
Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning. 

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er uten nyere kulturspor. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1055  Østredammen, 60 m NV for dam  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 
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Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i kant av dyrket mark sør for Østre 

Oppegård. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 280 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

1056  Østredammen, 20 m N for ID55  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i kant av dyrket mark sør for Østre 

Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 200 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1057  Solheim, 90 m N for parkering, 5 m Ø for skiløype  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i skogområde mellom Vestre 

Oppegård og Solheim. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 276 cm i omkrets. Treet er hult med en større åpning over bakkenivå. Trekronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm 

dype) og lav mosedekning.  
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er uten nyere kulturspor. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets hulhet og størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1058  Vestre Oppegård, nordvestre hjørne av åker, 5 m V for sti/åker  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i nordkanten av dyrket mark vest for 
Vestre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 226 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 
Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



 

- BioFokus-rapport 2012-16, side 85 - 

 

1059  Vestre Oppegård, nordvestre hjørne av åker, 2 m Ø for ID58  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i nordkanten av dyrket mark vest for 

Vestre Oppegård. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 228 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm 

dype) og lav mosedekning.  
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

1060  Vestre Oppegård, sti mot hundesletta, 30 m V for utedo  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i skog nord for dyrket mark, nordvest 

for Vestre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 234 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er uten nyere kulturspor. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1061  Vestre Oppegård, 40 m Ø for sti, 50 m NØ for ID59  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i nordkanten av dyrket mark vest for 

Vestre Oppegård. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 235 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1062  Vestre Oppegård, 50 m Ø for ID58, 30 m Ø for åkerhjørne  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i nordkanten av dyrket mark vest for 
Vestre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 214 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning. 

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  
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Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1064  Vestre Oppegård, 40 m NV for ID63  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i nordkanten av dyrket mark vest for 

Vestre Oppegård. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 204 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 
Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og mye mose. 

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

1065  Vestre Oppegård, 150 m V for hus, 55 m S for ID64  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i nordkanten av dyrket mark vest for 

Vestre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 231 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen er vid og lav. Barken har små sprekker (15-30 

mm dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1066  Vestre Oppegård, 130 m V for hus, 50 m Ø for ID65  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i nordkanten av dyrket mark vest for 

Vestre Oppegård. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 218 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1068  Østre Oppegård, 150 m N for hus, langs åkerkant  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i kant av dyrket mark, rett nord for 

Østre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 238 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning. 

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. 
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Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1069  Østre Oppegård, 115 m N for ID72. I NØ-hjørne av åker, 100 m V for E18  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Øst for Oppegård Østre 2”, øst for Østre Oppegård, mellom Roald 
Amundsensvei og E18, i kant av dyrket mark. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 235 cm i omkrets. Treet er hult med en liten åpning beliggende over bakkenivå. Trekronen har en mellomform mellom vid og 
høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets hulhet. 
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

1070  Østre Oppegård, 50 m N for ID72. ved åkerkant  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Øst for Oppegård Østre 2”, øst for Østre Oppegård, mellom Roald 

Amundsensvei og E18, i kant av dyrket mark. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 253 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse. 

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1071  Østre Oppegåd, 25 m N for ID72, ved åkerkant  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Øst for Oppegård Østre 2”, øst for Østre Oppegård, mellom Roald 

Amundsensvei og E18, i kant av dyrket mark. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 233 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.  
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse. 

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1072  Østre Oppegård, 200 m Ø for åkerholme  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Øst for Oppegård Østre 2”, øst for Østre Oppegård, mellom Roald 

Amundsensvei og E18, i kant av dyrket mark. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 460 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 
Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse. 
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

1073  Østre Oppegård, 40 m S for 72, i dump ved traktorvei  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Øst for Oppegård Østre 2”, øst for Østre Oppegård, mellom Roald 

Amundsensvei og E18, i kant av dyrket mark. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 240 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm 

dype) og lav mosedekning.  
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse. 

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1074  Østre Oppegård, 180 m S for ID72. I SØ-hjørne av åker  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor søndre del av lokaliteten “Øst for Oppegård Østre 2”, sørøst for Østre Oppegård, 
mellom Roald Amundsensvei og E18, i kant av dyrket mark. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 237 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

1075  Østre Oppegård, 180 m Ø for låve, 80 m V for ID72  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Øst for Oppegård Østre 1”, øst for Østre Oppegård, mellom Roald 

Amundsensvei og E18, i kant av dyrket mark. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 242 cm i omkrets. Treet er hult med en liten åpning beliggende over bakkenivå. Trekronen har en mellomform mellom vid og 

høy. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning. 

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets hulhet og begynnende sprekkebark. 

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1076  Østre Oppegård 180 m Ø for låve, 5 m N for ID75  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 
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Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Øst for Oppegård Østre 1”, øst for Østre Oppegård, mellom Roald 

Amundsensvei og E18, i kant av dyrket mark. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 254 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1077  Østre Oppegård, 180 m Ø for låve, 20 m N for ID76  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Øst for Oppegård Østre 1”, øst for Østre Oppegård, mellom Roald 
Amundsensvei og E18, i kant av dyrket mark. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 236 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 
Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

1078  Østre Oppegård, 80 m Ø for vognskjul, 40 m V for ID75  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Øst for Oppegård Østre 1”, øst for Østre Oppegård, mellom Roald 

Amundsensvei og E18, i kant av dyrket mark. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 264 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1079  Østre Oppegård, ved vognskjul bak låve  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Sør for Oppegård Østre”, rett sør for Østre Oppegård på en liten 

åkerholme. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. Treet måler 

280 cm i omkrets og er dødt. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken 

er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.  
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er nylig beskåret. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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1080  Østre Oppegård, på åkerholme  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i kant av dyrket mark, rett sør for Østre 

Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 385 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1081  Østre Oppegård, 60 m S for åkerholme II  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i skogkant mot dyrket mark, rett sør 
for Østre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 206 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 
Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

1082  Østre Oppegård, 60 m S for åkerholme I  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i skog ikke langt fra dyrket mark, rett 

sør for Østre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 234 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1083  Østre Oppegård, 80 m S for åkerholme  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Øst for Oppegård Østre 1”, på åpen mark på Østre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 236 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm 

dype) og lav mosedekning. 
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er uten nyere kulturspor. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1084  Grønmo, nordre åkerkant ved skiløype, 80 m Ø for Roald Amundsensvei  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i kant av dyrket mark nordøst for 
Måkeskjær. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 253 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 
Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning. 

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1085  Grønmo, nordre åkerkant ved skiløype, 70 m Ø for Roald Amundsensvei  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i kant av dyrket mark nordøst for 

Måkeskjær. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 227 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning. 
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1086  Grønmo, 70 m NØ for vognskjul, 10 m N for høyspentlinje  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i kant av dyrket mark nordøst for 
Grønmo. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 216 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 
Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og mye mose. 

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

1087  Grønmo, Ø for vognskjul ved gjerde til barnehage  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i kant av dyrket mark øst for Grønmo. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 227 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm 

dype) og lav mosedekning. 

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er nylig beskåret. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  
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Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1088  Grønmo, 80 m Ø for barnehage, 5 m S for høgspent  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i kant av dyrket mark øst for Grønmo. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 217 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1089  Grønmo, 70 m SØ for barnehage ved åkerkant  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 0,1 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Solheim - Oppegård Vestre”, i kant av dyrket mark sørøst for 
Grønmo. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 380 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 
Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse. 
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1090  Grønmo, 60 m SØ for ID89, ved hjørne på strømgjerde  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Øst for Oppegård Søndre 1”, i kant av dyrket mark sørøst for 

Grønmo. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 307 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er nylig beskåret. Gradvis fristilling planlagt påbegynt 2011. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1091  Søndre Oppegård, 390 m Ø for tømmerlåve, 50 m Ø for høyspent, ved smal, lang åker  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Øst for Oppegård Søndre 7”, i kant av dyrket mark øst for Søndre 
Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 282 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 
Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Fristilt 2010. 
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Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1092  Søndre Oppegård, 390 m Ø for tømmerlåve, 50 m Ø for høyspent, ved smal, lang åker. 20 m NØ for ID91  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Øst for Oppegård Søndre 7”, i kant av dyrket mark øst for Søndre 
Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 251 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 
Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Fristilt 2010. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

1093  Søndre Oppegård, 240 m SV for vognskjul  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Øst for Oppegård Søndre 6”, i kant av dyrket mark sørvest for 

Søndre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 260 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1094  Søndre Oppegård, åkerholme 150 m V for Sjødalveien  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Øst for Oppegård Søndre 3”, på liten åkerholme helt sør på åkrene 

sør for Søndre Oppegård. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 224 cm i omkrets. Treet er hult med en mindre åpning beliggende over bakkenivå. Trekronen er vid og lav. Barken er relativt 

glatt og jevn og med lav mosedekning.  
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets hulhet.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1095  Søndre Oppegård, sør på Rudøya, 180 m V for ID94, ved traktorvei  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Øst for Oppegård Søndre 5”, i kant av åker i et skogsparti omgitt av 

dyrket mark i sørvestre del av åkrene sør for Søndre Oppegård. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 268 cm i omkrets. Treet er hult med en større åpning over bakkenivå. Trekronen er høy. Barken er relativt glatt og jevn og med 
mye mose.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har noe minsket vitalitet og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

1096  Søndre Oppegård, Vest på Rudøya  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Øst for Oppegård Søndre 5”, i kant av åker i et skogsparti omgitt av 

dyrket mark i sørvestre del av åkrene sør for Søndre Oppegård. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 300 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse. 

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1097  Søndre Oppegård, 60 m N for Rudøya  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 0,1 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Øst for Oppegård Søndre 6”, i kant av åker og skogsparti i sørvestre 
del av åkrene til Søndre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 322 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

1098  Søndre Oppegård, 60 m N for Rudøya. 5 m V for ID97  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Øst for Oppegård Søndre 6”, i kant av åker og skogsparti i sørvestre 

del av åkrene til Søndre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 229 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm 

dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1099  Søndre Oppegård, 60 m N for Rudøya. 15 m V for ID98  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 
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Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Øst for Oppegård Søndre 6”, i kant av åker og skogsparti i sørvestre 

del av åkrene til Søndre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 264 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning. 

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1100  Søndre Oppegård, 60 m N for Rudøya. 5 m V for ID99  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Øst for Oppegård Søndre 6”, i kant av åker og skogsparti i sørvestre 
del av åkrene til Søndre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 150 cm i omkrets. Treet er hult med en større åpning ved bakkenivå. Trekronen er høy. Barken har grove sprekker (< 30 mm 
dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har lav vitalitet og er bardunert. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets hulhet.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

1101  Søndre Oppgegård, 70 m NV for Rudøya. 40 m V for ID100  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Øst for Oppegård Søndre 6”, i kant av åker og skogsparti i sørvestre 

del av åkrene til Søndre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet ble ikke målt og hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. Barken har små 

sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. Gradvis fristilling påbegynt 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av mangelfulle data.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1102  Søndre Oppgegård, 70 m NV for Rudøya, 45 m V for ID100  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Øst for Oppegård Søndre 6”, i kant av åker og skogsparti i sørvestre 

del av åkrene til Søndre Oppegård. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 246 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. Gradvis fristilling så vidt begynt mot åkerkant. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 



 

- BioFokus-rapport 2012-16, side 96 - 

1103  Søndre Oppegård, 110 m NV for Rudøya, 60 m V for ID103  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Øst for Oppegård Søndre 6”, i kant av åker og skogsparti i sørvestre 

del av åkrene til Søndre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 237 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm 

dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1105  Søndre Oppegård, ved hønsehus  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård Søndre”, i kulturmark nord for Søndre Oppegård. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 253 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.  
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er uten nyere kulturspor. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1106  Søndre Oppegård, ved hønsehus. 5 m V for 105   

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård Søndre”, i kulturmark nord for Søndre Oppegård. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 208 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen er høy. Barken har små sprekker (15-30 mm 

dype) og lav mosedekning. Treet er friskt og er bardunert. 
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er bardunert. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1107  Søndre Oppegård, ved hønsehus. 10 m V for 105  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård Søndre”, i kulturmark nord for Søndre Oppegård. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 249 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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1108  Søndre Oppegård, ved stabbur  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård Søndre”, i kulturmark nord for Søndre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik stående i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 245 cm i omkrets og er dødt. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og 
lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet ble kraftig beskåret i 2010, noe som antagelig drepte treet.  
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1109  Søndre Oppegård, mellom ID108 og stabbur  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård Søndre”, i kulturmark nord for Søndre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 260 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav 

mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har lav vitalitet og kraftig beskjæring for sikkerhet ble gjort i 2010. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1110  Søndre Oppegård, allé mellom hus III  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård Søndre”, i kulturmark nord for Søndre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 223 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet må begrenses og fjerning av 

død ved må ikke forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1111  Søndre Oppegård, allé mellom hus I  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård Søndre”, i kulturmark nord for Søndre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 227 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet må begrenses og fjerning av 
død ved må ikke forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1112  Søndre Oppegård, allé mellom hus II  
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  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård Søndre”, i kulturmark nord for Søndre Oppegård. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 248 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.  
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

1113  Søndre Oppegård, 10 m V for hovedbygning  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård Søndre”, i kulturmark ved Søndre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 260 cm i omkrets. Treet er hult med en mindre åpning ved bakkenivå. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 
Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets hulhet og størrelse.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

1114  Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning XII  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård Søndre”, i kulturmark ved Søndre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 318 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 
Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

1116  Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning XI  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård Søndre”, i kulturmark ved Søndre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 248 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 
Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1117  Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning X  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 
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Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård Søndre”, i kulturmark ved Søndre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 250 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1118  Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning IX  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård Søndre”, i kulturmark ved Søndre Oppegård. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 237 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning. 
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1119  Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning VIII  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård Søndre”, i kulturmark ved Søndre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 263 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1120  Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning VII  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 0,1 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård Søndre”, i kulturmark ved Søndre Oppegård. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 332 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

1121  Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning VI  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 
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Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård Søndre”, i kulturmark ved Søndre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 284 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 
Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1122  Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning V  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård Søndre”, i kulturmark ved Søndre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 225 cm i omkrets og er dødt. Treet er hult med en større åpning ved bakkenivå. Trekronen er høy. Barken har små sprekker 

(15-30 mm dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er nylig beskåret. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets hulhet og mye død ved.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1123  Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning IV  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård Søndre”, i kulturmark ved Søndre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 276 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1124  Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning III  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård Søndre”, i kulturmark ved Søndre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 215 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1125  Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning II  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 
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Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård Søndre”, i kulturmark ved Søndre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 293 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 
Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1126  Søndre Oppegård, eikerekke ved hovedbygning I  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Oppegård Søndre”, i kulturmark ved Søndre Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 
Treet måler 218 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken har små sprekker (15-30 mm dype) og lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1127  Søndre Oppegård i eplehage I  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 0,1 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 
verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Øst for Oppegård Søndre 1”, i kulturmark nordøst for Søndre 

Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 326 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen har en mellomform mellom vid og høy. 

Barken er relativt glatt og jevn og med lav mosedekning.  
Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. 

Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 
sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 
forekomme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

1128  Søndre Oppegård i eplehage II  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : 0,1 daa 

 
Innledning: Lokaliteten er registrert av Sigmund Løvåsen vinteren 2011. Lokaliteten er lagt inn i Naturbase og beskrivelsen og 

verdisettingen er vurdert på nytt i 2012 av BioFokus i forbindelse med oppdatering av kommunens naturtypekart. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eiketreet ligger innenfor lokaliteten “Øst for Oppegård Søndre 1”, i kulturmark nordøst for Søndre 
Oppegård. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eldre eik som vokser i gjengroende hagemark innenfor Svartskog landskapsvernområde. 

Treet måler 427 cm i omkrets. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter. Trekronen er vid og lav. Barken er relativt glatt og jevn 
og med lav mosedekning.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke vurdert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er friskt og er nylig beskåret. 
Del av helhetlig landskap: Eika er en en av mange hundre eiketrær i tidligere kulturlandskap på Svartskog i Oppegård. Det vurderes som 

sannsynlig at tettheten av gamle eiketrær øker sjansen for at hvert tre har interessante arter knyttet til seg. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av treets størrelse.  

Skjøtsel og hensyn: Eiketreet kan fristilles noe om treets voksemåte tilsier dette. Beskjæringer av eiketreet og fjerning av død ved må ikke 

forekomme. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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