


Ekstrakt 
På oppdrag for Søndergaard 
Rickfelt AS har BioFokus (ved 
Tom H. Hofton) utført en enkel 
undersøkelse av biologisk mang-
fold i planlagt boligbyggeområde 
ved Nordbø i Bø kommune (Te-
lemark). Formålet har vært å 
avklare evt. arealer med viktige 
naturverdier i planområdet. 
 
Området ligger vest for Bø sent-
rum, og består av felt B1, B2 og 
B3 i kommuneplanens arealdel, 
samt ravinedalen til Nordbøbek-
ken der det er planlagt vei. 
 
Planområdet er helt dominert av 
trivielle skogsamfunn og vege-
tasjonstyper, og det meste av 
skogen er ung til middelaldren-
de, dessuten mye hogstflateare-
al. Enkelte smålokaliteter med 
marginale naturverdier ble fun-
net. Artsmangfoldet er ordinært. 
 
Naturverdiene er samlet sett 
små. Mest interessante område 
er ravinedalen til Nordbøbekken, 
som både ut fra landskapsform 
og naturmangfold anbefales at 
ny vei legges lengst mulig opp 
mot eksisterende trasé. Det an-
befales også enkelte andre are-
almessig små hensyn. Ellers er 
konsekvensene for naturmang-
fold små. 
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Forord 

På oppdrag for Søndergaard Rickfelt AS (ved sivilarkitekt Gunnhild T. Garberg) har Bio-
Fokus gjennomført en enkel undersøkelse av et nærmere spesifisert reguleringsplanare-
al ved Nordbø vest for Bø sentrum ifbm planlagt boligutbygging i området. Alle deler av 
prosjektet (feltarbeid, rapport, fotos) er utført av Tom H. Hofton. 
 
 
 
 
Oslo, 19.6.2012. 
 
Tom H. Hofton 
BioFokus 
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1 Innledning, bakgrunn, metode 

Det aktuelle området er et reguleringsplanareal (fig. 1) på Nordbøåsane og Mørkholtå-
sen ved Nordbø vest for Bø sentrum. Det er i kommuneplanen avsatt til byggeområde 
for boliger (felt B1, B2 og B3). I tillegg er det planlagt veiatkomst fra FV 36 (fig. 2). For 
å få bedre kunnskapsgrunnlag mht naturmangfold ifbm utarbeidelse av reguleringsplan 
for området, ble BioFokus engasjert av Søndergaard Rickfelt AS for å utføre biomang-
foldundersøkelser i området. Prosjektet kom i gang etter henvendelse fra sivilarkitekt 
Gunnhild T. Garberg, første gang 20.1.2012. 
 
Arbeidet har vært fokusert på å identifisere arealer viktige for biologisk mangfold. Pro-
sjektet har omfattet: 

- Standard naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13-2007, inkludert kartfesting 
og klargjøring av evt. naturtypelokaliteter for innlegging i Naturbase 

- Målrettet leiting etter forvaltningsviktig biologisk mangfold, bl.a. rødlistearter 
- Kartfesting vha. GPS av lokaliteter og forvaltningsviktige arter 
- Samlet beskrivelse av naturforhold og naturverdier i området 
- Samlet vurdering av konsekvenser for naturverdier og biologisk mangfold ved 

gjennomføring av utbygging, ut fra hva detaljgraden av utbyggingsplaner på nå-
værende tidspunkt tillater 

- Arealdekning: planlagte utbyggingsområder B1, B2, B3 i kommuneplanen, samt 
bekkedraget/ravinedalen langs Nordbøveien, og tilliggende influensområde 

 
Feltarbeidet ble gjennomført 31.5.2012. Hele området ble da befart. Værforholdene var 
gode (lettskyet oppholdsvær). Tidspunktet på året gir grunnlag for tilstrekkelig doku-
mentasjon av relevante artsgrupper. Unntaket er jordboende sopp og ettårige vedboen-
de sopp, men disse gruppene har (svært) dårlig potensial for interessan-
te/sjeldne/rødlistede arter i området. Metodikken følger DNs naturtypesystem (DN-
håndbok 13-2007). 
 
Kartlagte arealer med biologiske verdier som tilfredsstiller krav til avgrensning som na-
turtypelokalitet vil bli lagt inn i Natur 2000 etter standard metodikk. Koordinatfestede 
artsfunn vil bli lagt ut på Artskart via BioFokus’ egen GBIF-node. 
 
Artskart og Naturbase ble sjekket 30.5.2012. Det er ikke naturtypeinformasjon fra un-
dersøkelsesområdet (Naturbase 2012, Kiland & Tinnes 2007), men umiddelbart mot 
nord ligger flere naturtypelokaliteter kartlagt ifbm. naturtypekartleggingen i 2010 (Hof-
ton 2011). Data fra dette prosjektet er ennå ikke (pr. 15.6.2012) lagt inn på Naturbase. 
Av disse vil lok. 19 Nordbø nordre vest (naturbeitemark, 6,3 daa, verdi C) og lok. 20 
Nordbø nordre (naturbeitemark, 11,4 daa, verdi C) berøres av planlagt vei i bekkedalen 
ved Nordbøvegen. På Artskart ligger det inne noen observasjoner av fugl samt et fåtall 
sopp fra området. Det er i hovedsak helt vanlige arter, men av fugl er også enkelte in-
teressante eldre funn: trelerke 27.3.1983, vipe 3.4.1979. 
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Fig. 1: Planlagte byggeområder B1, B2, B3, samt planlagt veiatkomst stiplet med rødt langs bekkedalen øst for navnet ”Nord-
bø” på kartet (utsnitt fra Bø kommune arealplan 30.3.2009). 
 

 
Fig. 2: Planlagt veiatkomst fra FV 36 (alternativ 4). 



Naturverdier og biologisk mangfold i planlagt boligutbyggingsområde ved Nordbø i Bø kommune, Telemark 

- 6 - 

2 Områdebeskrivelse 

Området ligger på Nordbøåsane (felt B1) og på Mørkholtåsen (felt B2, B3) ved Nordbø 
vest for Bø sentrum, på sørsiden av FV 36. 
 
2.1 Felt B1 Nordbøåsane 
Furudominert, fattig skog dominerer. Nordre del har mye glissen knausfuruskog med 
mye nakent berg i dagen, mens det lenger sør er røsslyng-blokkebærskog, bærlyngskog 
og noe blåbærskog (da med noe gran og løvtrær i tillegg til furu). Helt i vest er det litt 
brattere vestvendt terreng, her står blandingsskog med mye løvtrær (mest bjørk og 
osp) i tillegg til furu og noe gran. I vest er også et lite grunt søkk med ugrøftet, fattig 
furumyrskog (areal 5 på kartet fig. 21, 22). 
 
Nesten hele området har mosaikk av middelaldrende til relativt ung kulturskog uten bio-
logisk gamle trær og nesten uten dødved, i sør er også et større hogstfelt (trolig hogd 
2011). I knausfuruskogen i nordøst inngår noen få, spredtstående, nokså gamle furuer. 
Furumyrskogen i vest har smådimensjonerte, saktevoksende, halvgamle trær. Ei lysløy-
pe løper rundt hele B1. 
 
Nordvestre del av B1 (areal 4, nordsiden av lysløypa mot Berge) 
har mer sluttet og eldre furuskog enn ellers, med enkelte temmelig gamle (men smådi-
mensjonerte) furutrær på bergflatene, og halvgrove (men ikke biologisk gamle) trær på 
mer produktiv mark. Også her er det svært lite død ved. Vegetasjonstypen er knaus-
skog på ryggen, bærlyng- og røsslyngskog ellers. 
 
Biologisk interessante arealer og arter 
Det ble ikke funnet partier som tilfredsstiller krav til avgrensning av naturtypelokaliteter 
i B1, og heller ikke rødlistearter eller andre forvaltningsviktige arter. Visse små partier 
har likevel en viss lokal interesse og bør søkes ivaretatt: (1) furuskogen i nordvest (are-
al 4, 31 daa), (2) furumyrskog i vest (areal 5, 3,5 daa), (3) spredte gamle furuer i 
nordøst. 
 
Langs veien ved eksisterende boligfelt nord for B1 vokser svartelistearten parkslirekne 
(kategori SE (svært høy risiko, høyeste svartelistekategori) i kanten av vei/skog/hage 
(32V 501586 6585578). 
 

 

 
 

Fig. 3 (venstre), 4 (høyre): Nordøstre del av B1. 
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Fig. 5 (venstre): Enkelte spredte nokså gamle furuer står nordøst i B1. 
Fig. 6 (høyre): Midtre-søndre del av B1 er stor hogstflate. 
 
 

 
 

Fig. 7 (venstre): Utsikt mot nord fra sørvestre del av B1. 
Fig. 8 (høyre): Furumyrskog vest i B1 (areal 5). 
 

 
Fig. 9: Litt eldre furuskog nordvest i B1 (areal 4). 
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2.2 Felt B2 Mørkholtåsen 
Her er skogsamfunn og vegetasjonstyper mer varierte enn i B1. Imidlertid er det også 
her dominans av fattig bærlyng- og blåbærskog, samt knausskog på ryggene. 
 
Oppe på platået i sør er mye av skogen hogd ut (trolig i 2011), med en del gjensatte 
middelaldrende bjørk. Vegetasjonen er stort sett fattig, men små kanter i sørvendte 
små bergskråninger avviker ved å ha rikere lågurtvegetasjon med bl.a. blåveis, henge-
aks, skogkløver, legeveronika, etc. Små grusveier går på kryss og tvers. 
 
Nord for dette feltet er det furudominert, eldre til middelaldrende skog. Nordøst i B2, 
ute på en liten rygg som løper mot nordøst (areal 6, 32V 501963 6585953, 140 moh.), 
står et lite felt eldre furuskog med tilsvarende struktur som partiet nordvest i B1. 
 
Nordre del av B2 er mest ungskog og hogstflate. En grusvei går fra nordøst inn i nord-
vestre del av B2, og mye av barskogen i vestre del av B2 er hogd ut. Ellers er det yng-
re, intermediær blandingsskog med mye bjørk samt litt osp, gran etc, i fuktige dråg små 
rikere innslag i form av storbregne- og høgstaudeskog. 
 
Biologisk interessante arealer og arter 
Det ble ikke funnet partier som tilfredsstiller krav til avgrensning av naturtypelokaliteter 
i B2, og heller ikke rødlistearter eller andre forvaltningsviktige arter. Visse små partier 
har likevel en viss lokal interesse og bør søkes ivaretatt: (1) furuskogen på ryggen i 
nordøst (areal 6, 2,6 daa), (2) små kanter med lågurtvegetasjon på platået (ikke kart-
festet). 
 

 
Fig. 10 (venstre): Søndre del av B2 er i stor grad uthogd. 
Fig. 11 (høyre): Lite parti eldre furuskog nordøst i B2 (areal 6). 
 
 
2.3 Felt B3 Mørkholt SV 
Dette er i hovedsak en nordvendt grunn ravinedal, der mye er åpen mark etter hogst og 
med gjennomgående traktorvei (gjengrodd med bl.a. mye bringebær), i sør er ung 
kulturskog av gran. 
 
På vestsiden av den grunne ravinedalen ligger et parti eldre skog som til nød holder C-
verdi som naturtypelokalitet (lokalitet ”Mørkholt SV”). Dette er frodig storbregnegran-
skog som er ”halvgammel kulturskog”, med en god del nyere læger samt litt ask, osp, 
selje og svake kildeframspring. 
 
Helt sørøst i B3, på grensa mot B2, er en liten vestvendt brattskrent (areal 7, 32V 
501583 6585827) med yngre, rikere lågurt-blandskog med osp, bran, bjørk, furu, spiss-
lønn, samt i bunnen noe fuktigere med litt ask. Lågurtvegetasjonen er svakt rikt med 



Naturverdier og biologisk mangfold i planlagt boligutbyggingsområde ved Nordbø i Bø kommune, Telemark 

- 9 - 

bl.a. fingerstarr, hengeaks, skogfiol, lundrapp, knollerteknapp, markjordbær, ormetelg, 
etc. Mot sør står ei halvgrov middealdrende selje og ei tilsvarende eik. 
 
Biologisk interessante arealer og arter 
Ett lite område helt vest i B3 ble avgrenset som naturtypelokalitet av C-verdi, hvor det 
bl.a. ble funnet rosenkjuke (rødliste NT) på granlåg. Den omtalte lågurtskogsskrenten i 
sørøst (areal 7, 0,8 daa) tilfredsstiller ikke krav som naturtypelokalitet, men har likevel 
en viss lokal interesse og bør søkes ivaretatt. Rosenkjuke og noen små ask (begge NT) 
var eneste påviste rødlistearter. 
 
 

 
 

Fig. 12 (venstre): Dalen i B3 er gjengroende hogstfelt på østsiden. 
Fig. 13 (høyre): Lite parti yngre, halvrik lågurskog sørøst i B3 (areal 7). 
 

 
Fig. 14: På vestsiden av B3 ligger en liten C-lokalitet (lok. 1). 
 
 
2.4 Nordbøbekken ravinedal 
Bekkedalen øst for Nordbøvegen er en nordvendt, relativt grunn men likevel markert 
ravinedal gravd ned i marine, leirete løsmasser. Dalen har for det meste åpen beite-
mark, men langs bekken er det også usammenhengende belter av gråor-heggeskog, 
dessuten spredte gamle asketrær. Dalen omgis for det meste av fulldyrket åker på si-
dene. 
 
Beitemarka i ravinedalen er i all hovedsak av biomangfoldmessig triviell karakter. Mye 
er frisk-fuktig fattigeng med helt ordinær flora. Partier i begynnende gjengroing har et 
markant nitrofilt preg med bl.a. mye engsyre, engsoleie, samt løvetann, høymol, stor-
nesle, partivis hundekjeks. Flere steder er marka gravd/planert. Et interessant botanisk 



Naturverdier og biologisk mangfold i planlagt boligutbyggingsområde ved Nordbø i Bø kommune, Telemark 

- 10 - 

innslag er flere kraftige planter av valurt på beitemarka rett nord for Nordbø midtre 
(koordinat 32V 502428 6586068). Valurt er en relativt sjelden art i Norge, men opptrer 
gjerne mer eller mindre tilfeldig på fuktig-frisk mark i ulike naturtyper, særlig kultur-
mark. 
 
Langs veien nord for Nordbø midtre står ei gammel tømmerløe. Taket har klappet sam-
men, mens rundtømmerveggene fortsatt stort sett er intakte. 
 
Det meste av gråor-heggeskogen er ung, og har trolig vært tilnærmet åpen mark inntil 
for ca 20 år siden. Øverst er det også noe nyere inngrep (vedhogst?). Skogen er for det 
meste dominert av gråor, samt med noe ask, enkelte bjørk, gran. 
 
Litt eldre (mest middelaldrende), svært frodig gråor-heggeskog finnes på et lite parti i 
midtre del (rett øst for Nordby sørvestre), med mye yngre ask, hegg, gråor, hagtorn. Av 
karplanter er notert bl.a. kratthumleblom, skogsalat, gulldusk, vendelrot, skogburkne. 
Langs bekken er det svært frodig bekkekantvegetasjon. Her står også ei stor (ca 75 cm 
dbh) levende ask og i vest, på kanten mot beitemarka, noen 30-40 cm dbh asketrær. 
Dette partiet er kartlagt som naturtypelokalitet 2 ”Nordbøbekken Ø for Nordbø SV”. 
 
Middelaldrende, velutviklet gråor-heggeskog finnes også nederst i ravinedalen, sørøst 
for Nordbø nordre (kartlagt som naturtypelokalitet 3 ”Nordbøbekken Nordbø midtre 
NØ”, grensende til tidligere kartlagt naturtypelokalitet ”Nordbø nordre” (lok 20 hos Hof-
ton 2011). Her er notert bl.a. enghumleblom, gulldusk, skogsnelle, mjødurt, bekke-
stjerneblom, myrfiol, bekkeblom, markrapp, vendelrot, strutseving. 
 
Spredte relativt gamle og til dels grove ask og osp finnes i ravinedalen også utenfor de 
nevnte partiene: på østsiden av bekken nordøst for Nordbø midtre er det ansamling av 
ca 10 halvgrove, eldre sop samt ei nokså grov ask, ned for Nordbø midtre står også en-
kelte middelsdimensjonerte ask på vestsiden av bekken, og på toppen av beitemarka 
mot Nordbø sørøstre står ei enslig større ask. Slike trær er generelt nøkkelelementer for 
biologisk mangfold (selv om det ikke er påvist spesielle/sjeldne arter knyttet til disse 
trærne her). 
 
Biologisk interessante arealer og arter 
Fire mindre partier i ravinedalen er avgrenset som naturtypelokaliter (alle C-verdi): 
Nordbøbekken Ø for Nordbø SV (lok 2), Nordbøbekken Nordbø midtre NØ, og de tidlige-
re kartlagte Nordbø nordre vest og Nordbø nordre (Hofton 2011: hhv. lok. 19 og 20). I 
tillegg finnes spredte gamle ask og osp som også er å betrakte som interessante og lo-
kalt viktige nøkkelelementer. Foruten ask (NT) er det ikke påvist rødlistearter i Nordbø-
bekkens ravinedal, men gråor-heggeskogene har generelt frodig og artsrik karplanteflo-
ra, dessuten er funn av valurt interessant (generelt sjelden, i Telemark tidligere funnet 
noen få ganger i Grenlandsområdet samt ved Dalen i Tokke). 
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Fig. 15 (venstre): Øvre del av Nordbødalen, vestside. 
Fig. 16 (høyre): Midtre del av Nordbødalen, sett mot sør. I forgrunnen valurt. 
 
 

 
 

Fig. 17 (venstre): Frodig gråor-heggeskog, lok. 2. 
Fig. 18 (høyre): Grov ask i lok. 2. 
 

 

 
Fig. 19 (venstre): Gammel løe langs veien nord for Nordbø midtre. 
Fig. 20 (høyre): Frodig gråor-heggeskog i lok. 3. 
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3 Biologisk viktige delområder 

 
 

 
Fig. 21 (øvre), 22 (nedre): Naturtypelokaliteter (gul C-verdi, grønn B-verdi) og andre svakt interessante partier (rød skravur) 
kartlagt ved Nordbø 2012 og ifbm. naturtypekartleggingen i 2010 (Hofton 2011). 
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3.1 Mørkholt SV 

Referansedata 
Kommune:   Bø (Telemark)   Naturtype: Gammel granskog 
Dato feltreg.:  31.5.2012     Veg. sone: BN 
Registrant:  Tom H. Hofton   Høydelag: ca 122-130 moh. 
Kartblad N50: 1613 I Bø     Areal:   6,5 daa 
UTM (sentral): 32V 50152 658591  Verdi:   C 
 
Områdebeskrivelse 
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) 31.5.2012 på oppdrag for Søn-
dergaard Rickfelt AS ifbm. planer om boligbygging. 
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sørvest for gården Mørkholt, og består 
av dalbunnen på vestsiden av en grunn nordvendt forsenkning (svakt utviklet ravine-
dal), avgrenset av hogstfelt på østsiden og tett, ung-middelaldrende kulturskog av gran 
på svakt opphøyde platåer mot sør og vest. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dette er et høyproduktiv søkk med 
finkornete løsmasser, og her står frodig storbregnegranskog, høgstaudegranskog og 
også svake kildeframspring. I tillegg til gran inngår enkelte ask, osp og selje. Bekkedrå-
get i bunnen er påvirket av gamle grøfter, og skogen har nok vært noe våtere tidligere. 
Skogen kan beskrives som gammel kulturskog, med høyreiste middelsdimensjonerte og 
halvgamle grantrær, svakt sjiktet skogbilde, enkelte tørrgadd og en del læger dannet 
fra slike gadd. Løvtrærne er ikke gamle. 
Artsmangfold: Karplantefloraen er frodig, men det ble ikke sett spesielle/interessante 
arter. På granlæger ble sett rosenkjuke (Fomitopsis rosea), men vedsoppfungaen er 
artsfattig. Epifyttfloraen (lav, moser) virker også artsfattig. Artsmangfoldet er samlet 
sett relativt ordinært, og potensialet for sjeldne/rødlistede/spesielle arter begrenset. 
Verdivurdering: Området utgjør en liten restlokalitet med eldre, høyproduktiv og 
svært frodig granskog i ravine i lavlandet, noe som i seg selv gir området en viss inter-
esse. Arealet er imidlertid lite, skogen er ”gammel kulturskog” som er uten kontinuitet i 
viktige elementer, er påvirket av gamle grøfter og er utsatt for uheldige kanteffekter, 
dessuten er det betydelige arealer med langt mer verdifull lavlandsskog i distriktet. Lo-
kaliteten vurderes som svakt lokalt viktig (verdi C). 
Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) vil være optimalt for best mulig ivaretakelse 
av naturverdiene. Buffersone på ca 20 meters bredde bør etableres omkring gammel-
skogen (dette er inkludert i inntegnet avgrensning). 
 

 
 



Naturverdier og biologisk mangfold i planlagt boligutbyggingsområde ved Nordbø i Bø kommune, Telemark 

- 14 - 

 
Fig. 23 (øvre), 24 (nedre): Kart over beskrevne delområder 1, 2, 3, 6, 7, samt lok. 17-21 hos Hofton (2011). 
 

 
Fig. 25: Skog i lok. 1. 
 
 
3.2 Nordbøbekken Ø for Nordbø SV 

Referansedata 
Kommune:   Bø (Telemark)   Naturtype: Gråor-heggeskog 
Dato feltreg.:  31.5.2012     Veg. sone: BN 
Registrant:  Tom H. Hofton   Høydelag: ca 102-110 moh. 
Kartblad N50: 1613 I Bø     Areal:   2,2 daa 
UTM (sentral): 32V 50231 658583  Verdi:   C 
 
Områdebeskrivelse 
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) 31.5.2012 på oppdrag for Søn-
dergaard Rickfelt AS ifbm. planer om boligbygging. 
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nede i bunnen av den nordøstvendte 
ravinedalen til Nordbøbekken øst for sørvestre Nordbø, og består av et belte med frodig 
løvskog i dalbunnen, avgrenset av åpen beitemark/eng/åker. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: I dalbunnen står svært frodig gråor-
heggeskog, med mye ask, hegg, gråor, hagtorn. Langs bekken er det frodig flompåvir-
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ket bekkekantvegetasjon. Skogen er for det meste middelaldrende, men på vestsiden 
står ei stor levende ask på ca 75 cm dbh, og litt høyere oppe noen middels grove aske-
trær (30-40 cm dbh). Mye av skogen er sikkert suksesjonsskog etablert de siste ca 40 
år, og antakelig har området vært mer eller mindre åpen beitemark fram til kanskje ca. 
1970. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen lite påvirket (både av hogst og beite) i nyere 
tid, men sikkert hardt påvirket tidligere. Kanteffekter fra åpen mark omkring. Trolig noe 
gjødselavrenning. 
Artsmangfold: Karplantefloraen er frodig og artsrik, men det ble ikke sett spesiel-
le/sjeldne arter, notert ble bl.a. kratthumleblom, skogsalat, gulldusk, vendelrot, skog-
burkne. På den gamle aska finnes bl.a. de temmelig vanlige epifyttene filthinnelav (Lep-
togium saturninum) og ekornmose (Leucodon sqiuroides), mens mer spesielle arter ikke 
ble sett. Det er også mye messinglav Xanthoria og physciacéer på asketrærne, noe som 
tyder på påvirkning av næringsrikt støv/dunst. Potensialet for sjeld-
ne/rødlistede/spesielle arter er begrenset. 
Verdivurdering: Området har moderate kvaliteter knyttet til rik og frodig ravine-gråor-
heggeskog, ei gammel ask og noen middelsgrove asketrær, men skogen er relativt ung 
og det er ikke påvist spesielle/sjeldne arter, lokaliteten vurderes som lokalt viktig (verdi 
C). 
Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) vil være optimalt for best mulig ivaretakelse 
av naturverdiene. Beite kan foregå inntil området, og vil antakelig være positivt for par-
tiet på oversiden av den store aska på vestsiden, men nede i selve løvskogen er marka 
tråkksvak og beite bør unngås. 
 

 
 

Fig. 26 (venstre): Frodig gråor-heggeskog, lok. 2. 
Fig. 27 (høyre): Grov ask i lok. 2. 
 
Kart: fig. 23, 24. 
 
 
3.3 Nordbøbekken Nordbø midtre NØ 

Referansedata 
Kommune:   Bø (Telemark)   Naturtype: Gråor-heggeskog 
Dato feltreg.:  31.5.2012     Veg. sone: BN 
Registrant:  Tom H. Hofton   Høydelag: ca 85-95 moh. 
Kartblad N50: 1613 I Bø     Areal:   5,3 daa 
UTM (sentral): 32V 502419 6586200 Verdi:   C 



Naturverdier og biologisk mangfold i planlagt boligutbyggingsområde ved Nordbø i Bø kommune, Telemark 

- 16 - 

 
Områdebeskrivelse 
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) 31.5.2012 på oppdrag for Søn-
dergaard Rickfelt AS ifbm. planer om boligbygging. 
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nede i bunnen av den nordvendte ra-
vinedalen til Nordbøbekken nordøst for midtre Nordbø, og består av et belte med frodig 
løvskog i dalbunnen avgrenset av åpen beitemark/eng/åker. På nordsiden grenser om-
rådet til naturtypelokalitet kartlagt i 2010 (beitemark C-verdi). 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Her er velutviklet, svært frodig grå-
or-heggeskog i markert ravinedal med relativt bratt helling på vestsiden, noe slakere på 
østsiden. I bunnen har bekken gravd seg ned til mer steinete underlag, mens hellingene 
er leirejord. Skogen er middelaldrende til relativt ung og er suksesjon fra tidligere trolig 
tilnærmet åpen beitemark, med tredimensjoner mest omkring 10-20 cm dbh, samt noe 
nydannet dødved av samme dimensjon. I kanten mot eng står ei grov gran og en furu-
gadd med stor fuglekasse på. I sør er det åpen gjengroingsmark i en overgangssone 
mot åpen eng. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er lite påvirket (både av hogst og beite) i nyere 
tid, men hardt påvirket tidligere. Kanteffekter fra åpen mark omkring. Trolig noe gjød-
selavrenning. 
Artsmangfold: Karplantefloraen er frodig og artsrik, men det ble ikke sett spesiel-
le/sjeldne arter. Notert ble bl.a. enghumleblom, gulldusk, skogsnelle, mjødurt, bekke-
stjerneblom, myrfiol, bekkeblom, markrapp, vendelrot, strutseving. Lav- og soppfloraen 
virker ordinær. Slik skog har generelt stor verdi for fugl, med høy tetthet av spurvefugl. 
Potensialet for sjeldne/rødlistede/spesielle arter er begrenset. 
Verdivurdering: Området har moderate kvaliteter knyttet til rik og frodig ravine-gråor-
heggeskog, men skogen er relativt ung og det er ikke påvist spesielle/sjeldne arter, lo-
kaliteten vurderes som lokalt viktig (verdi C). 
Forvaltning: Fri utvikling (ingen inngrep) vil være optimalt for best mulig ivaretakelse 
av naturverdiene. Beite vil være negativt pga. tråkksvak mark i selve løvskogen og bør 
unngås, men er uproblematisk i kantene inntil. 
 

 
Fig. 28: Frodig gråor-heggeskog i lok. 3. 
 
Kart: fig. 23, 24. 
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3.4 Nordbø nordre vest (lok 19 hos Hofton 2011) 

Referansedata 
Kommune:   Bø (Telemark)   Naturtype: Naturbeitemark – frisk fattigeng 
Dato feltreg.:  1.10.2012     Veg. sone: BN 
Registrant:  Tom H. Hofton   Høydelag: ca 80-95 moh. 
Kartblad N50: 1613 I Bø     Areal:   6,3 daa 
UTM (sentral): 32V 50217 658632  Verdi:   C 
 
Områdebeskrivelse 
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) ifbm. naturtypekartlegging 
1.10.2010. 
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rett vest for Nordre Nordbø, mellom 
gang- og sykkelveien langs fylkesvei 36 i nord og fulldyrket åker i sør. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av en relativt 
bratt nordvendt beitemark i ravinebakke på marin leire. I bratthellingene er det fine ter-
rasser etter dyretråkk. I dag er beitemarka i svak/ingen hevd og domineres av høyvokst 
vegetasjon. Skogen rett vest for lokaliteten er nylig hogd. 
Artsmangfold: Artsmangfoldet er dårlig undersøkt, men synes trivielt. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Området er beitemark (trolig sauebeite), men beite-
trykket er i dag lavt (kanskje helt fraværende), og hevden er for svak. 
Del av helhetlig landskap: På sørsiden av fylkesvei 36 er det tett mosaikk mellom 
beitemarksarealer med ulik grad av hevd. 
Verdivurdering: Beitemark i ravinebakke, som tydeligvis har vært i aktiv bruk tidlige-
re, men som nå er i (tidlig) gjengroingsfase, verdien settes til lokalt viktig (verdi C). 
Forvaltning: Beite bør gjeninnføres, beitetrykket må økes betydelig for å unngå gjen-
groing. 
 

 
Fig. 29: Beitemark, lok. 19. Foto: 1.10.2010. 
 
Kart: fig. 23, 24. 
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3.5 Nordbø nordre (lok 20 hos Hofton 2011) 

Referansedata 
Kommune:   Bø (Telemark)   Naturtype: Naturbeitemark – frisk fattigeng 
Dato feltreg.:  1.10.2010.    Veg. sone: BN 
Registrant:  Tom H. Hofton   Høydelag: ca 83-93 moh. 
Kartblad N50: 1613 I Bø     Areal:   11,4 daa 
UTM (sentral): 32V 50238 658627  Verdi:   C 
 
Områdebeskrivelse 
Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) ifbm. naturtypekartlegging 
1.10.2010. 
Beliggenhet, naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Nordre Nordbø, i kulturland-
skapet på sørsiden av fylkesvei 36, rett vest for Bø sentrum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av et markert og 
noe svingete ravinedalsøkk som drenerer mot øst, med tilhørende skråninger i ulike 
eksposisjoner. Det meste er beitemark (sauebeite), men det inngår også litt småskog i 
form av middelaldrende gråor-heggeskog (enkelte relativt gamle seljetrær står her). 
Vegetasjonstypen er for det meste frisk til fuktig fattigeng med nokså høyvokst vegeta-
sjon (svak gjengroing), men det er også mindre felt med mer lavvokst plantedekke i 
tørrere hellinger. Langs åkerkanten helt i øst (rett inne på naboeiendom) ligger en liten 
rest av kantsone-tørrengbakke i en sørøstvendt helling. 
Artsmangfold: Artsmangfoldet er dårlig undersøkt. På de tørreste stedene inngår en 
del typiske beitemarks- og engarter som gjeldkarve, ryllik, gulaks, engsyre, smalkjem-
pe. Tørrengbakken i øst har mer variert flora (gjeldkarve, gulmaure, hårsveve, tiril-
tunge, gulaks). Beitemarkssopp var svært dårlig utviklet på befaringstidspunktet, men 
potensialet vurderes som middels til lokalt ganske bra. I 1990 ble møkkbillen Trox sca-
ber (relativt vanlig art) påvist her av Frode Ødegaard. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Området brukes som sauebeite, men beitetrykket vir-
ker noe svakt. 
Del av helhetlig landskap: På sørsiden av fylkesvei 36 er det tett mosaikk mellom 
beitemarksarealer med ulik grad av hevd. 
Verdivurdering: Lokaliteten er en ganske variert og brukbart hevdet beitemark, men 
med noe for svakt beitetrykk, og uten spesielle/sjeldne arter påvist vurderes området 
som lokalt viktig (verdi C). 
Forvaltning: Sauebeite bør fortsette, helst med sterkere beitetrykk. Gjødsel (spesielt 
kunstgjødsel) må unngås. Småskog og kratt kan gjerne ryddes noe, men eldre trær bør 
bevares. 

 
Fig. 30: Beitemark i ravinelandskap, lok. 20. Foto: 1.10.2010. 
Kart: fig. 23, 24. 
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4 Samlet vurdering, naturverdier, konsekvenser, hensyn 

4.1 Generell vurdering 
Undersøkelsesområdet har generelt små naturverdier. Det aller meste av arealet dekkes 
av trivielle skogsamfunn som er vanlige både i distriktet og nasjonalt, og skogen er 
overalt sterkt påvirket og er i all hovedsak ung til middelaldrende, samt også større 
hogstflater og en del inngrep i form av grusveier. 
 
Artsmangfoldet er også gjennomgående fattig. Foruten valurt er det ikke påvist særskilt 
spesielle arter i området. Valurt er ikke rødlistet, men er generelt relativt sjelden i Nor-
ge. Av rødlistearter er kun de to NT-artene ask og rosenkjuke påvist, begge er ganske 
vanlige i distriktet. Løvskogspartiene i ravinedalen til Nordbøbekken har frodig og rela-
tivt artsrik karplanteflora, selv om det er snakk om ganske vanlige arter. 
 
4.2 Smålokaliteter 
Noen små partier har en viss lokal naturverdi. Tre slike er avgrenset som naturtypeloka-
liteter av C-verdi i 2012, i tillegg kommer to C-lokaliteter kartlagt i 2010. I tillegg er det 
avgrenset 4 smålokaliteter som ikke tilfredsstiller kravene til å kunne klassifiseres som 
naturtypelokaliteter men som likevel har en viss lokal interesse i kraft av å utgjøre små 
felt som skiller seg positivt ut fra resten av undersøkelsesområdet. Hvis mulig bør disse 
partiene ivaretas urørt. Det er likevel ikke snakk om store naturverdier, og i Bø kom-
mune finnes mange områder med langt større naturverdier enn det som er påvist her. 
 
4.3 Nordbøbekkens ravinedal 
De største naturinteressene er knyttet til ravinedalen langs Nordbøbekken – både mht. 
landskapsform og biologisk mangfold. Dalen framstår som landskapsformasjonsmessig 
intakt, med mosaikk mellom beitemark, mindre partier frodig ung til middelaldrende 
løvskog, og spredte relativt gamle og grove ask- og ospetrær. Isolert sett er likevel de 
biologiske verdiene begrenset (fire C-lokaliteter). 
 
Ravinelandskapet på Nordbø er en viktig del av kulturlandskapet i Bø, i kraft av å være 
et større, relativt intakt mosaikklandskap med beitemark, åker og løvskogspartier som 
er lite påvirket av tyngre tekniske inngrep, og med en del biologisk interessante partier 
(B- og C-lokaliteter: se Hofton 2011). Raviner som landskapsform er vurdert som truet 
naturtype i kategori VU (sårbar), begrunnet i betydelig reduksjon de siste 50-60 år som 
følge av nydyrking, bakkeplanering og andre inngrep (Erikstad & Bakkestuen 2011). 
Selv om biomangfoldkvalitetene i Nordbøbekkens ravinedal isolert sett er begrensete, 
bør en derfor søke å unngå større inngrep her. Den planlagte veien vil ha klare negative 
konsekvenser for ravinedalen (både som landskapsform og ved å berøre naturtypeloka-
liteter), og det bør søkes å minimere veiinngrepet for å redusere de negative konse-
kvensene. 
 
Ei gammel tømmerløe langs veien nord for Nordbø midtre er et interessant kulturland-
skapselement som i dag er sjeldne. Slike gamle tømmerbygninger i kulturlandskapet 
kan også ha interessante og sjeldne arter, særlig av lav, men slike ble ikke påvist under 
dette feltarbeidet. Løa bør bevares, hvis praktisk mulig. Taket har klappet sammen, og 
restaurering er nødvendig om ikke løa skal falle helt ned i løpet av en del år. 
 
4.4 Konsekvenser 
Boligutbygging i felt B1, B2, B3 vil generelt ha små negative konsekvenser for natur-
mangfold, siden det aller meste av arealet har små naturverdier. Negative konsekvenser 
ved planlagt vei etter foreliggende alternativ 4 (fig. 2) gjennom Nordbøbekkens ravine-
dal vurderes derimot som relativt høy, samlet sett. Dette vil avhjelpes vesentlig ved å 
trekke veien nærmere opp mot eksisterende veitrasé og unngå avgrensete lokaliteter. 
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4.5 Avbøtende tiltak og hensyn 
Følgende avbøtende tiltak vil kunne redusere negative konsekvenser for naturmangfold 
vesentlig, i prioritert rekkefølge: 

1. Veibygging og andre inngrep i ravinedalen til Nordbøbekken unngås i størst mulig 
grad. Veien bør legges så nær opp til eksisterende veitrasé på vestsiden som 
mulig, ferdig veibredde og bredden av inngrepene i anleggsfasen minimeres, og 
inngrep i avgrensete lokaliteter unngås (men se punkt 2). Den gamle tømmerløa 
bør søkes bevart, hvis praktisk mulig, evt. flyttes til et annet sted i nærheten. 

2. Inngrep i de avgrensete smålokalitetene unngås i størst mulig grad, både naturty-
pelokalitetene og de andre avgrensete partiene markert på kartet som 1-7 og 
19-20. Foreliggende veiplaner vil berøre østre del av lok. 19, men dette vurderes 
som akseptabelt ut fra at det er en C-lokalitet med marginale kvaliteter, arealet 
som berøres er lite, og at det er flere og mer verdifulle lokaliteter av samme na-
turtype i nærområdet. 

3. Spredte gamle furutrær på knausskogen nordøst i B1 settes av som livsløpstrær. 
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