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Forord
Stiftelsen BioFokus har på oppdrag fra Direktoratet for Naturforvaltning (DN) foretatt
naturfaglige registreringer i 21 verneområder i Oslo og Akershus. Hos oppdragsgiver har Tor
Egil Kaspersen vært vår kontaktperson vedkommende kartlegging etter NiN-metoden, mens
Ingerid Angell-Petersen har vært kontaktperson vedkommende DN Håndbok 13-naturtypekartleggingen. Ulrika Jansson har vært prosjektansvarlig og ansvarlig for utarbeiding av
rapport. Feltarbeidere har vært Ulrika Jansson, Anders Thylén, Kim Abel, Jon T. Klepsland
og Terje Blindheim. Rapporten presenterer NiN- og DN Håndbok 13-data, inkludert kart og
bilder over alle verneområdene. For inngående diskusjon og sammenligning mellom
metodikkene samt innspill til revidering av NiN og DN Håndbok 13 se BioFokus-rapport
2013-4 (Jansson mfl. 2013).
BioFokus takker for samarbeidet med ansvarlige hos DN og vil også takke Geir Gaarder og
Rune Halvorsen for nyttige samtaler rundt NiN-metodikken.
Oslo, 31. januar 2013
Ulrika Jansson

Figur 1. Brudespore og blodstorkenebb fra Røverkollen NR i Oslo

Sammendrag
På oppdrag for Direktoratet for Naturforvalting har BioFokus kartlagt 21 verneområder i
Oslo og Akershus etter NiN-metodikk. Kartleggingen resulterte i 367 poster på
natursystemnivå, 19 poster på landskapsdelnivå og 243 artsregistreringer. På
natursystemnivået var 207 poster uten mosaikk. Det mest komplekse verneområdet i
undersøkelsen var Kongsrudtjern NR med 58 poster (1223 daa), mens Knardal NR (9 daa),
Holmen NR (82 daa) og Skotta NR (17 daa) kun har 3-4 poster. Vi har registrert 20
forskjellige hovedtyper på natursystemnivå og 71 forskjellige grunntyper. 30 poster med
fattige naturtyper mangler grunntypeangivelse.
Det ble nykartlagt eller oppdatert 41 lokaliteter med prioriterte naturtyper etter DN
Håndbok 13 i de 21 verneområdene. Naturtypene fordelte seg på 5 hovednaturtyper og 13
naturtyper. I tillegg til disse finnes 6 gamle naturtype-avgrensninger som ikke ble
oppdatert, men som skal ligge kvar i Naturbase og en (1) som bør slettes (BN00025063).
Det ble gjort en rekke artsregistreringer av både vanlige og sjeldne arter i verneområdene.
I 11 av 21 områder ble rødlistearter funnet, med flest funn (5) i Jølsen NR (Tabell 5). I
kystnære reservater ble det gjort funn av stert trua arter (EN) som aksveronika,
kontrasthumleflue og smaltimotei. Totalt ble det gjort 19 funn av nær trua arter, 8 funn av
sårbare arter, 4 funn av sterkt trua arter og 2 funn av rødlistearter der man har
utilstrekkelige data for å plassere dem i en annen kategori (DD).
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1 Innledning
1.1 Bakgrunn
Mangel på stedfestet kunnskap om naturverdier i verneområdene er en
begrensning i arbeidet for å nå målsetningen om en kunnskapsbasert forvaltning
som fremmer eller ivaretar verneformålet. Direktoratet for Naturforvalting ønsker
derfor som et ledd i dette arbeidet å NiN-kartlegge verneområder. I 2012 er NiNkartlegging utført i utvalgte verneområder i flere deler av landet. BioFokus har hatt
ansvar for kartleggingen i Oslo og Akershus. Innsamlede data skal kunne brukes i
praktisk forvaltning, til arealstatistikk m.v. På samme grunnlag er også arter og
naturtyper etter DN håndbok 13 kartlagt i alle områder.
NiN-systemet (Halvorsen mfl. 2009) bygger på at naturen kan delas in i typer med
basis i gradienter i grunnleggende (mark)egenskaper. Dette kan gjøres på flere
hierarkiske nivåer med region som høyeste nivå og livsmedium som laveste. De
mest forvaltningsnyttige nivåene i systemet er landskapsdel og natursystem. I
tillegg til typeinndeling finnes et omfattende system for å beskrive øvrig variasjon. I
NiN-systemet benyttes seks overgripende kilder til variasjon (lokal basisøkoklin,
tilstandsøkoklin, landformvariasjon, tilstandsrelevant objektinnhold, regionale
økokliner og dominans). De mest forvaltningsrelevante kildene til variasjon på
nivåene landskapsdel og natursystem er tilstand, dominans og objektinnhold.

1.2 Oppdrag og undersøkelsesområde
1. Heldekkende naturtypekartlegging i 21 verneområder i Oslo og Akershus.
Naturtypene kartlegges etter beskrivelsessystemet Naturtyper i Norge (NiN).
2. Kart- og egenskapsdata. Kartdata leveres i h.h.t. til SOSI standard. Inntil
denne standarden er definert for NiN, godtas også kartdata i SHAPE-format.
Egenskapsdata leveres på tilsendt excelskjema:
20111031_Egenskapsdata_Basiskartlegging_NiN.xlsx.
3. Registrering av arter (unntatt fugl) i verneområder der forskriften viser
spesielt til arter/artsgrupper (se lovdata.no).
4. Prosjektet omfatter 21 verneområder i Oslo og Akershus med et samlet areal
på 6930 daa.
5. Som et tilleggsoppdrag kartlegges alle verneområdene også etter DN Håndbok
13.
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1.3 Naturforhold
Naturforholdene i de to fylkene Oslo og Akershus er varierte med tanke på
naturgrunnlaget. Over forholdsvis korte avstander kan geologiske grunnforhold og
klima skifte mye. I Indre Oslofjord finnes rike bergarter og et lokalt meget gunstig
klima for mange arter. I andre deler av fylket er det fattig berggrunn og kaldere
klima, noe som gir opphav til en helt annen vegetasjon. En litt mer inngående
beskrivelse av naturforholdene er gitt i beskrivelsen av hvert verneområde.
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2 Metode
Det er i Norge utarbeidet et system for å typeinndele og beskrive all variasjon i
norsk
natur
både
på
fastlandet,
i
ferskvann
og
i
havområder
(www.naturtyper.artsdatabanken.no). Dette systemet er nylig lansert av
Artsdatabanken og kallas Naturtyper i Norge (forkortet NiN i resten av dokumentet)
(Halvorsen mfl. 2009). Systemet bygger på at naturen kan delas in i typer med
basis i gradienter i grunnleggende (mark)egenskaper. Dette kan gjøres på flere
hierarkiske nivåer med region som høyeste nivå og livsmedium som laveste. De
mest forvaltningsnyttige nivåene i systemet er landskapsdel og natursystem. I
tillegg til typeinndeling finnes et omfattende system for å beskrive øvrig variasjon. I
NiN-systemet benyttes seks overgripende kilder til variasjon (lokal basisøkoklin,
tilstandsøkoklin, landformvariasjon, tilstandsrelevant objektinnhold, regionale
økokliner og dominans). De mest forvaltningsrelevante kildene til variasjon på
nivåene landskapsdel og natursystem er tilstand, dominans og objektinnhold.
Kartlegging av naturverdier ble gjort etter DN Håndbok 13.

2.1 Kartleggingsnivå og variasjonsvariabler i NiN
Kartleggingen har i hovedsak blitt utført på natursystem-nivået, men elveløp og
innsjøer har kartlagts på landskapsdel-nivået. Landskapsdel-grunntyper ble kartlagt
for vegetasjonsrike innsjøer, og for øvrig der det ikke innebar betydelig merarbeid.
På natursystemnivået ble grunntyper registrert innenfor fjæresonesystemer (S),
våtmarkssystemer (V) og fastmarkssystemer (T). I saltvannssystemer (M) ble løs
eufotisk saltvannsbunn (M15) brukt og i ferskvannssystemer (F) ble eufotisk ferskvannsbløtbunn av typen helofyttsump (F7.5) registrert.
Tilstandsøkokliner ble registrert med utgangspunkt i Vedlegg 3 i “Instruks for
kartlegging av 8 flater etter NiN versjon 1.0 sommeren 2010 (NatTOv-prosjektet)”
(Halvorsen 2010) og de prosjektmodifiserte økoklinene ble ikke brukt. Dominans
ble registrert for NiN-figurer med trær.
NiN-figurer som fortsatte utenfor vernegrensene ble kartlagt der arealet utenfor
kunne sammenbinde flere figurer av samme grunntype på innsiden av
reservatsgrensen og for enkelt avgrensbare og fortrinnsvis små NiN-figurer.
Spesielle arter ble registrert på Artskart via BioFokus´ egen artsbase (BAB) og i
Excelarket.
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2.2 Kartlagte verneområder
BioFokus har i 2012 kartlagt 21 verneområder i Oslo og Akershus som varierte i
størrelse fra 4 til 1.857 daa (Tabell 1). Verneområdene utgjør en blanding av skog,
våtmark, åpen grunnlendt fastmark og fjæresonesystemer.
Tabell 1. Liste over de 21 verneområdene i Oslo og Akershus som ble NiN-kartlagt av BioFokus i 2012.
Nummer angir verneområdenummer i Naturbase, kategori angir vernekategori og URL angir en lenke
til faktaarket for området i Naturbase (kun for digital rapport).
Kommune

Nummer

Navn

Kate
gori

Vernetema

Asker

VV00001264

Åstad

NR

Bærum

VV00002674

Geitholmen

NR

Edelløvskog/rike
løvskoger
Botanikk

Bærum

VV00002683

Syd Oust

NR

Botanikk

Bærum

VV00002693

Paradisbukta

NR

Botanikk

32

Faktaark

Bærum

VV00000773

NR

Faktaark

VV00001265

Edelløvskog/rike
løvskoger
Edellauvskog

113

Bærum

Stubberud
skogpark
Skotta

17

Faktaark

Bærum

VV00000492

Enli

NR

137

Faktaark

Eidsvoll

VV00000328

Stubberud

NR

Edelløvskog/rike
løvskoger
Barlind/kristtorn

Skedsmo
/Fet
Fet

VV00001992

Kongsrudtjern

NR

Barskog

VV00000487

Breimosen

NR

Myr

Fet

VV00000352

Jølsen

NR

Frogn

VV00001257

Knardal

NR

Moss/
Vestby
Nes

VV00000839

Ishavet

NR

Edelløvskog/rike
løvskoger
Edelløvskog/rike
løvskoger
Myr

VV00000782

Aurstadmåsan

NR

Myr

Nesodden

VV00002696

Ildjernet

NR

Botanikk

Nittedal

VV00000780

Karlshaugen

NR

barskog

Nittedal

VV00001016

Rundkollen

NR

Barskog

1857

Faktaark

Skedsmo

VV00000858

Holmen

NR

82

Faktaark

Skedsmo/
Gjerdrum
Ås

VV00000484

Høgsmåsan

NR

Edelløvskog/rike
løvskoger
Myr

707

Faktaark

VV00000850

Pollen

NR

Edellauvskog

14

Faktaark

Oslo

VV00001017

Røverkollen

NR

Barskog

126

Faktaark

NR
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Areal
(daa)

URL
Naturbase

161

Faktaark

5

Faktaark

10

Faktaark

461

Faktaark

1322

Faktaark

731

Faktaark

43

Faktaark

9

Faktaark

195

Faktaark

750

Faktaark

4

Faktaark

152

Faktaark
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Figur 2. Oversikt over plasseringen av de 21 kartlagte verneområdene i Oslo og Akershus.
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2.3 Feltarbeid
Feltarbeidet tok utgangspunkt i instruksen fra DN, og et selvlaget kompendium for
å dekke opp alle NiN-grunntyper og alle kilder til variasjon. Vi gjorde noen
modifiseringer av feltinstruksen for 2010 (Halvorsen 2010), og valgte blant annet å
bruke alle trinn for sjiktning for å kunne skille biologisk uinteressante ensjiktede
skoger fra flersjiktede skoger med potensial for større biologisk mangfold. Det
selvlagede kompendiet var et klipp og lim produkt av diverse NiN informasjon.
Kompendiet ble laget for å lette tilgangen til viktig informasjon i felt. Prioriterte
naturtyper ble kartlagt etter DN Håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning
2007)
Feltarbeidet ble utført sommer og høst 2012 av fem kartleggere fra BioFokus (Kim
Abel, Terje Blindheim, Ulrika Jansson, Jon T. Klepsland og Anders Thylén). Vi
benyttede tilsendt kartmateriale fra DN som besto av ortofoto og markslagskart i
målestokk fra 1:2.500 for de minste områdene til 1:10.000 for de største
områdene. Alle kart var ruteinndelt med 100x100 meters ruter. Vi benyttet
standard håndholdt GPS for stadfesting av grenser og arter. Det ble tatt mange
fotografier ved kartleggingen for å kunne: 1) dokumentere tilstand og variasjon i
verneområdene, 2) sammenligne områder og kalibrere oss kartleggere, og 3) for å
dokumentere problemstillinger i forbindelse med klassifisering av NiN-typer.

2.4 Behandling og sammenstilling av data
NiN-figurer ble avgrenset på feltkart og i etterkant overført til digitale kart. I mange
tilfeller ble avgrensningene justert inne med hjelp av veloppløste ortofotos. Dette
gjorde i flere tilfeller avgrensingene bedre da det er enklere å få oversikt på gode
ortofotos enn i felt. Data ble registrert i felt på de skjemaene som ble brukt i
NatOv-prosjektet i 2010, og overført til tilsendt Excel-skjema i forbindelse med
digitalisering av områdene. Statistikk over antall og areal registrerte NiN-typer ble
tatt ut, både med utgangspunkt i hvert verneområde, og for alle områdene til
sammen. Prioriterte naturtyper ble avgrenset digitalt med hjelp av veloppløste
ortofotos. Egenskaper ble lagt inn i Natur2000 (Borch & Wergeland Krog 2009).

2.5 Prosjektets produkter
Prosjektets produkter innbefatter foreliggende rapport, digitale kartavgrensninger i
shp-format og tilhørende naturtype- og artsdatadata i en Excel-fil.
Artsobservasjoner er i tillegg lagt ut på Artskart. DN13-naturtyper som ble kartlagt
samtidig er overlevert til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Sammenligning av
kartlegging etter NiN og DN Håndbok 13 og diskusjon av en rekke problemstillinger
er beskrevet i en egen rapport (Jansson mfl. 2013).
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3 Resultater
3.1 Oppsummering av NiN-naturtyper
NiN-kartleggingen i de 21 utvalgte verneområdene i Oslo og Akershus resulterte i
369 poster på natursystemnivå, 19 poster på landskapsdelnivå (Tabell 2) og 243
artsregistreringer. På natursystemnivå ble 71 grunntyper fordelt på 22 hovedtyper
registrert. På landskapsdelnivå ble tre grunntyper av innsjø registrert mens elveløp
kun ble registrert på hovedtypenivå. Av alle NiN-postene var 207 NiN-figurer uten
mosaikk (56 %). Resultatene viser at nesten halvparten av kartlagt areal var
fastmarksskogsmark, og at myr og myrskog utgjorde nesten 20 % hver.
Variasjonen var stor mellom verneområdene. Det mest komplekse verneområdet i
undersøkelsen var Kongsrudtjern NR med 58 poster (1223 daa), mens Knardal NR
(9 daa), Holmen NR (82 daa) og Skotta NR (17 daa) kun har 3-4 poster hver
Tabell 2. Fordeling av hovedtyper, areal, arealandel av kartlagt areal samt antall.
Hovedtype
Areal (daa)
Arealandel
Antall

1 Elveløp
2 Innsjø
F07 Eufotisk ferskvannsbløtbunn
M15 Løs eufotisk saltvannsbunn
S01 Konstruert bunn og mark i fjæresonen
S02 Fjæresone-skogsmark
S03 Driftvoll
S05 Strandberg
S06 Stein-, grus- og sandstrand
S07 Strandeng og strandsump
T02 Konstruert fastmark
T03 Åker og kunstmarkseng
T04 Kulturmarkseng
T07 Flomskogsmark
T17 Åpen ur og snørasmark
T20 Nakent berg
T23 Fastmarksskogsmark
T23 Fastmarksskogsmark
T25 Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet
V01 Modifisert våtmark
V03 Svak kilde og kildeskogsmark
V06 Åpen myrflate
V07 Flommyr, myrkant og myrskogsmark
M Saltvannssystemer
Totalsum

9,6
144,5
13,6
1,9
0,7
0,9
0,4
2,5
3,0
17,7
9,1
202,0
38,9
137,0
11,7
90,2
3707,7
5,1
72,0
92,7
56,6
1459,9
1416,0
11,9
7505,7
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3.2 Oppsummering av DN13-naturtyper
Det ble nykartlagt eller oppdatert 41 prioriterte naturtyper etter DN Håndbok 13 i de 21
verneområdene i Oslo/Akershus som var utvalgt for NiN-kartlegging i 2012 (Tabell 3).
Naturtypene fordelte seg på 5 hovednaturtyper og 13 naturtyper (Tabell 4). I tillegg til disse
finnes seks gamle naturtype-avgrensninger som ikke ble oppdatert, men som skal ligge
kvar i Naturbase og en (1) som bør slettes (BN00025063).
Tabell 3. Areal, antall og andel av verneområdene som dekkes av nykartlagte eller endrede
naturtypelokaliteter. Gamle lokaliteter som ikke er revidert (i parentes) er ikke inkludert i datasettet
(en lokalitet i Høgmåsan NR, en i Rundkollen NR, en i Breimosan NR og tre i Kongsrudtjern NR).

Verneområde
Aurstadmåsan NR
Breimosan NR
Enli NR
Geitholmen NR
Holmen NR
Høgmåsan NR
Ildjernet NR
Ishavet NR
Jølsen NR
Karlshaugen NR
Knardal NR
Kongsrudtjern NR
Paradisbukta NR
Pollen NR
Rundkollen NR
Røverkollen NR
Skotta NR
Stubberud NR
Stubberud skogpark NR
Syd Oust NR
Åstad NR
Totalsum

Antall DN13-typer
1
(1)
2
1
1
(1)
1
1
1
1
2
11 (+3)
4
2
1 (+1)
2
1
2
5
1
1
41

1

Areal (daa)
814

Andel av verneområde
109 %

183
4
87

134 %
81 %
107 %

3
173
46
84
13
598
19
12
102
82
52
529
78
9
181
3070

82 %
89 %
106 %
55 %
146 %
45 %
59 %
84 %
5%
65 %
306 %
115 %
69 %
93 %
112 %

1

Ved beregning av andel av verneområde som dekkes av DN13-naturtype er det ikke tatt høyde for at
noen naturtyper fortsetter utenfor verneavgrensningen, Tallet kan derfor være både høyere og lavere
enn 100 %.
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Tabell 4. Prioriterte naturtyper etter DN Håndbok 13.

Hovednaturtype og naturtype
Ferskvann/våtmark
Dam
Naturlig fisketomme innsjøer og tjern
Havstrand/kyst
Strandeng og strandsump
Kulturlandskap
Hagemark
Naturbeitemark
Åpen grunnlendt kalkmark
Myr og kilde
Intakt lavlandsmyr i innlandet
Skog
Gammel barskog
Gråor-heggeskog
Kalkskog
Rik blandingsskog i lavlandet
Rik edellauvskog
Rik sumpskog
Totalsum

Antall
2
1
1
3
3
7
1
2
4
2
2
27
8
2
3
2
5
7
41
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Areal (daa)
340
0
340
26
26
36
22
5
9
987
987
1680
350
133
616
168
275
137
3070

- Kartlegging av naturtyper etter NiN og DN 13-metoden i 21 verneområder i Oslo og Akerhus -

3.3 Oppsummering av artsfunn
Det ble gjort en rekke artsregistreringer av både vanlige og sjeldne arter i verneområdene.
I 11 av 21 områder ble rødlistearter funnet, med flest funn (5) i Jølsen NR (Tabell 5). I
kystnære reservater ble det gjort funn av stert trua arter (EN) som aksveronika,
kontrasthumleflue og smaltimotei. Totalt ble det gjort 19 funn av nær trua arter, 8 funn av
sårbare arter, 4 funn av sterkt trua arter og 2 funn av rødlistearter der man har
utilstrekkelige data for å plassere dem i en annen kategori (DD) (Kålås mfl. 2010).
Tabell 5. Funn av rødlistearter i eller rett utenfor verneområdene.
Verneområde
Vitenskapelig artsnavn
Norsk artsnavn

RL-2010

Aurstadmåsan

Discelium nudum

Flaggmose

NT

Enli

Cortinarius praestans

Kjempeslørsopp

VU

Dicranum viride

Stammesigd

NT

Holwaya mucida

Svart tvillingbeger

NT

Perenniporia tenuis

Eggegul kjuke

VU

Dracocephalum ruyschiana

Dragehode

VU

Filipendula vulgaris

Knollmjødurt

NT

Silene nutans

Nikkesmelle

NT

Veronica spicata

Aksveronika

EN

Antrodiella americana

Broddsoppsnyltekjuke

NT

Discelium nudum

Flaggmose

NT

Fissidens exilis

Grøftelommemose

NT

Myrinia pulvinata

Skvulpmose

DD

Centaurium pulchellum

Dverggylden

VU

Dioctria oelandica

NT

Silene nutans

Svartvinget
engrovflue
Nikkesmelle

Villa panisca

Kontrasthumleflue

EN

Fissidens exilis

Grøftelommemose

NT

Fraxinus excelsior

Ask

NT

Myrinia pulvinata

Skvulpmose

DD

Salix alba

Hvitpil

VU

Geitholmen

Holmen

Ildjernet

Jølsen

NT

Salix triandra

Mandelpil

VU

Knardal

Asarum europaeum

Hasselurt

VU

Kongsrudtjern

Cystostereum murrayii

Duftskinn

NT

Fraxinus excelsior

Ask

NT

Ulmus glabra

Alm

NT

Syd Oust

Filipendula vulgaris

Knollmjødurt

NT

Skotta

Neottia nidus-avis

Fuglereir

NT

Paradisbukta

Carlina vulgaris

Stjernetistel

NT

Phleum phleoides

Smaltimotei

EN
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3.4 Beskrivelse av verneområdene
Nedenfor er hvert av de 21 verneområdene beskrevet med en kort tekst, bilde,
oversikt over registrerte NiN-typer i tabellform samt NiN-figurer og DN Håndbok
13-naturtyper inntegnet på kart. I vedlegg 1 finnes alle registrerte NiN-typer og i
Vedlegg 2 finnes alle naturtypebeskrivelsene.
3.4.1

Åstad NR

Åstad naturreservat ligger på begge sider av elva Stokker og utgjør rike lisider med
kildedrag, alm-lindeskog og rike blandingsskoger. Langs elva er det frodig
flommarkskog med snelle-askeskog og åpne enger dominert av strutseving. Skogen
er av varierende alder og de eldste partiene er knyttet til alm-lindeskogen øverst i
lisidene. Det har begynt å danne seg en del død ved i den rike blandingsskogen og
på flomsletta langs elva. Verneområdet er komplekst med mange ulike NiN-typer.
På grunn av småmosaikk er hele området kartlagt som den prioriterte DN HB 13
naturtypen rik edelløvskog med mosaikk av rik sumpskog, rik blandingsskog i
lavlandet og gråor-heggeskog. Totalt sett et meget verdifullt område hvor
kompleksiteten er med på å gi området høy verdi.
Typisk utforming av verneområdet er vist på bildet under (Figur 3). Oppsummering
av NiN naturtypearealer på hoved- og grunntypenivå er gjort i (Tabell 6), mens den
romlige fordelingen av grunntyper er vist på kart i (

Figur 4).

- BioFokus-rapport 2013-1, side 17 -

- Kartlegging av naturtyper etter NiN og DN 13-metoden i 21 verneområder i Oslo og Akerhus -

Figur 3. På flomsletta har det blitt dannet en del død ved, spesielt av gråor. Åstad NR, Akershus. Foto:
Kim Abel.
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Tabell 6. Fordeling av hovedtyper og grunntyper i Åstad NR. Antall viser antall forekomster av en
grunntype/hovedtype i et verneområde og kan overstige totale antallet NiN-typer på grunn av
mosaikk.
Hovedtype
Grunntype
Areal (daa)
Arealandel Antall

1 Elveløp
2 Innsjø
T02 Konstruert fastmark

T03 Åker og kunstmarkseng
T07 Flomskogsmark
T17 Åpen ur og snørasmark
T20 Nakent berg
T23 Fastmarksskogsmark

V03 Svak kilde og kildeskogsmark
Totalsum

T02.09 vegbane med fast
dekke
T02.14 gruve
T02.18 sand-, grus- og
steintipp
T03.03 fulldyrket åker og
kunstmarkseng
T07.01 øvre leirflomskog
T07.02 nedre leirflomskog
T17.02 intermediær ur
T20.02 intermediær knaus
T20.07 intermediær vegg
T23.04 lågurtskog
T23.08 storbregneskog
T23.09 høgstaudeskog
T23.12 lågurt-lyngskog
V03.02
kalkrik
svak
grunnkilde

4,4
5,0

3%
3%

1
1

0,5
0,2

0%
0%

1
1

0,4

0%

1

3,8
12,5
12,5
3,3
3,3
1,3
26,0
49,7
15,8
6,6

2%
7%
7%
2%
2%
1%
15 %
29 %
9%
4%

1
3
3
1
1
3
9
6
6
1

25,0
170,4

15 %
100 %

8
47

Figur 4. Avgrensning av NiN-figurer og DN Håndbok 13-naturtyper i Åstad NR, Asker kommune,
Akershus. Oversikt over NiN-figurenes hovedtyper og grunntyper finnes i Vedlegg 1 og
naturtypebeskrivelser finnes i Vedlegg 2.
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3.4.2

Geitholmen NR

Geitholmen naturreservat består av de sydvestre deler av Geitholmen. Resten av
øya er bebygd med hytter. Reservatet er i all hovedsak dominert av den prioriterte
naturtypen åpen grunnlendt kalkmark. Reservatet er imidlertid et populært
hekkeområde for fugl og er således sterkt nitrogenpåvirket. Vegetasjonen er mange
steder frodig og enkelte fremmede arter har etablert seg. På de grunnlendte
kalkryggene i nord er det en forholdsvis stor forekomst av dragehode. Hvis dagens
situasjon med sjøfugl fortsetter vil verdiene knyttet til åpen grunnlendt kalkmark
forsvinne eller bli sterkt redusert på relativt kort tid, med mindre det blir satt inn
skjøtselstiltak for å fjerne nitrogen / biomasse (f.eks slått).
Typisk utforming av verneområdet er vist på bildet under (Figur 5). Oppsummering
av NiN naturtypearealer på hoved- og grunntypenivå er gjort i (Tabell 7), mens den
romlige fordelingen av grunntyper er vist på kart i (Figur 6).

Figur 5. Åpen grunnlendt kalkmark som er sterkt nitrogenpåvirket. De mest grunnlendte partiene i
bakkant av bildet har en del dragehode. Geitholmen NR, Akershus. Foto: Kim Abel.
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Tabell 7. Fordeling av grunntyper og hovedtyper i Geitholmen NR. Antall viser antall forekomster av en
grunntype/hovedtype i et verneområde og kan overstige totale antallet NiN-typer på grunn av
mosaikk.
Hovedtype
Grunntype
Areal (daa)
Arealandel Antall

S03 Driftvoll
S05 Strandberg
S06 Stein-, grus- og sandstrand

S03.05 ettårs-driftvoll
S05.02 øvre kalkstrandberg
S05.03 nedre strandberg
S06.04 stein-forstrand
S06.06 skjell-forstrand

T25 Åpen grunnlendt naturmark i
lavlandet
T25.05 grunnlendt kalkmark
Totalsum

0,4
0,8
0,8
1,6
0,4

5%
11 %
11 %
21 %
5%

1
1
1
1
1

3,5
7,4

47 %
100 %

1
6

Figur 6. Avgrensning av NiN-figurer og DN13-naturtyper i Geitholmen NR, Bærum kommune,
Akershus. Oversikt over NiN-figurenes hovedtyper og grunntyper finnes i Vedlegg 1 og
naturtypebeskrivelser finnes i Vedlegg 2.
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3.4.3 Syd Oust NR
Syd Oust naturreservat utgjør et mindre område med strandeng og åpen
grunnlendt kalkmark som omkranser en godt beskyttet bløtbunnsvik. Arealene med
åpen grunnlendt kalkmark er svært små og mye påvirket av aktiviteter langs stien
som avgrenser verneområdet mot syd. Langs stien finnes også en del forekomster
av fremmede arter som syrin og gravbergknapp. Strandenga er tredelt i sin
utforming med en del som er kortvokst (muligens skjøttet) saltsiveng, en indre del
med mjødurtdominans og en ytre del hvor takrør er helt dominerende. Området har
trolig en funksjon for sjeldne og trua arter som er tallrike på Ostøya, men ingen
slike er påvist konkret i dette området.
Typisk utforming av verneområdet er vist på bildet under (Figur 7). Oppsummering
av NiN naturtypearealer på hoved- og grunntypenivå er gjort i (Tabell 8), mens den
romlige fordelingen av grunntyper er vist på kart i (Figur 8).

Figur 7. Syd Oust NR, Akershus. Verneområdet sett fra øst. Små arealer åpen grunnlendt kalkmark i
mosaikk med kunstmark langs stien i sør og fjæresonesystemer innerst i bukta. Foto: Terje Blindheim.
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Tabell 8. Fordeling av grunntyper og hovedtyper i Syd Oust NR. Antall viser antall forekomster av en
grunntype/hovedtype i et verneområde og kan overstige totale antallet NiN-typer på grunn av
mosaikk.
Hovedtype
Grunntype
Areal (daa)
Arealandel Antall

M15 Løs eufotisk saltvannsbunn
S02 Fjæresone-skogsmark
S07 Strandeng og strandsump

M15.02 naken løs eufotisk
saltvannsbunn
S02.02 fjæresonefuktskogsmark
S07.012 helofytt-saltsump
S07.06 midtre salteng
S07.07 nedre brakkvasseng
T02.13 havn

T02 Konstruert fastmark
T25 Åpen grunnlendt naturmark i
lavlandet
T25.05 grunnlendt kalkmark
Totalsum

1,9

19 %

1

0,9
3,6
0,6
2,2
0,3

9%
36 %
6%
22 %
3%

1
1
2
1
1

0,4
9,9

4%
100 %

2
9

Figur 8. Avgrensning av NiN-figurer og DN13-naturtyper i Syd Oust NR, Bærum kommune, Akershus.
Oversikt over NiN-figurenes hovedtyper og grunntyper finnes i Vedlegg 1 og naturtypebeskrivelser
finnes i Vedlegg 2.
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3.4.4

Paradisbukta NR

Paradisbukta naturreservat består av en godt skjermet bukt på sørøstsiden av
Grimsøya. Den ytre landtunga mot sjøen er dominert av den prioriterte naturtypen
åpen grunnlendt kalkmark, men med mindre partier bestående av småvokst
furuskog. De indre delene som er mer beskyttet har en smal sone med strandeng
og strandsump, samt mindre partier med åpen grunnlendt kalkmark. Strandsonen
er stedvis omdannet til kunstmark med etablerte båtplasser, bryggeanlegg og
fyllmasser i strandsonen.
Typisk utforming av verneområdet er vist på bildet under (Figur 9). Oppsummering
av NiN naturtypearealer på hoved- og grunntypenivå er gjort i (Tabell 9), mens den
romlige fordelingen av grunntyper er vist på kart i (Figur 10).

Figur 9. Forholdsvis store partier med åpen grunnlendt kalkmark i den ytre delen av reservatet.
Gjengroingen er begynnende i høyre kant, men generelt er engene i god tilstand. Paradisbukta NR,
Akershus. Foto: Kim Abel.
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Tabell 9. Fordeling av grunntyper og hovedtyper i Paradisbukta NR. Antall viser antall forekomster av
en grunntype/hovedtype i et verneområde og kan overstige totale antallet NiN-typer på grunn av
mosaikk.
Hovedtype
Grunntype
Areal (daa)
Arealandel Antall

S01.02
mellomfaste
S01 Konstruert bunn og mark i bløtbunnskonstruksjoner i
fjæresonen
fjæresonen
S05 Strandberg
S05.02 øvre kalkstrandberg
S06 Stein-, grus- og sandstrand
S06.04 stein-forstrand
S07 Strandeng og strandsump
S07.04 øvre saltfukteng
S07.06 midtre salteng
S07.08 nedre salteng
S07.11 saltmudderflate
T02 Konstruert fastmark
T02.13 havn
T23 Fastmarksskogsmark
T23.10 høgstaude-kalkskog
T23.23 lavkalkskog
T25 Åpen grunnlendt naturmark i
lavlandet
T25.05 grunnlendt kalkmark
M Saltvannsystemer
Totalsum

0,7
0,9
1,0
1,1
1,2
0,6
7,0
0,4
1,1
2,5

2%
3%
3%
3%
4%
2%
22 %
1%
4%
8%

1
1
1
3
3
3
2
3
1
2

4,2
10,9
31,6

13 %
35 %
100 %

5
1
26

Figur 10. Avgrensning av NiN-figurer og DN13-naturtyper i Paradisbukta NR, Bærum kommune,
Akershus. Oversikt over NiN-figurenes hovedtyper og grunntyper finnes i Vedlegg 1 og
naturtypebeskrivelser finnes i Vedlegg 2.
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3.4.5

Stubberud skogpark NR

Stubberud skogpark er et område som under lang tid har vært kulturpåvirket. Store
deler av området er åpen eng og halvåpen hagemark. Deler av dette har trolig vært
dyrket mark, men mye av arealet tilhører den prioriterte naturtypen naturbeitemark, med innslag av grunnlendte kalkrygger. Sentralt i området ligger det et
barskogsdominert område med en del innslag av edelløvtrær. Dette er kartlagt som
rik blandingsskog i lavlandet. Skogen her har begynt å danne en del død ved, men
er ikke spesielt gammel. Rundt barskogen er det en sone med mer glissent tresatt
naturbeitemark som faller inn under den prioriterte naturtypen hagemark.
Vegetasjonstypen i Stubberud skogpark er dominert av lågurtskog, kalkpåvirket,
men ikke tydelig kalkskog.
Typisk utforming av verneområdet er vist på bildet under (Figur 11).
Oppsummering av NiN naturtypearealer på hoved- og grunntypenivå er gjort i
(Tabell 10), mens den romlige fordelingen av grunntyper er vist på kart i (Figur
12).

Figur 11. Mellom barskogen og de åpne engene er det et parti med ung-eldre hagemark. Stubberud
skogpark NR, Akershus. Foto: Kim Abel.
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Tabell 10. Fordeling av grunntyper og hovedtyper i Stubberud skogpark NR. Antall viser antall
forekomster av en grunntype/hovedtype i et verneområde og kan overstige totale antallet NiN-typer
på grunn av mosaikk.
Hovedtype
Grunntype
Areal (daa)
Arealandel Antall

2 Innsjø
T03 Åker og kunstmarkseng

T04 Kulturmarkseng

dam
T03.02
overflatedyrket
kunstmarkseng
T03.03 fulldyrket åker og
kunstmarkseng
T04.03
lågurtkulturmarkseng
T04.09 kulturmarksvåteng
T23.12 lågurt-lyngskog

T23 Fastmarksskogsmark
T25 Åpen grunnlendt naturmark i
lavlandet
T25.05 grunnlendt kalkmark
V03.02
kalkrik
svak
V03 Svak kilde og kildeskogsmark grunnkilde
Totalsum

0,2

0%

1

3,1

3%

1

27,6

25 %

4

25,8
3,6
48,0

23 %
3%
43 %

2
1
2

3,5

3%

2

0,9
112,7

1%
100 %

1
14

Figur 12. Avgrensning av NiN-figurer og naturtypebeskrivelser i Stubberud skogpark NR, Bærum
kommune, Akershus. Oversikt over NiN-figurenes hovedtyper og grunntyper finnes i Vedlegg 1 og
naturtypebeskrivelser finnes i Vedlegg 2.
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3.4.6

Skotta NR

Skotta naturreservat utgjør en liten del av et større område med den prioriterte
naturtypen kalkskog. De vestre deler er dominert av lønn, stort sett av ung alder.
De østre deler er mer grandominert, men fortsatt med en del innslag av
edelløvtrær. Feltsjiktet er stort sett sparsomt med mye bar jord innimellom slake
bergrygger med nakent berg. Vegetasjonen er dominert av lågurtskog, med
høgstaudevegetasjon i forsenkningene og skrinnere partier på bergryggene. Skogen
er ikke spesielt gammel, men det har begynt å danne seg noe død ved av gran.
Kontinuiteten i død ved er forholdsvis lav.
Typisk utforming av verneområdet er vist på bildet under (Figur 13). Oppsummering
av NiN naturtypearealer på hoved- og grunntypenivå er gjort i (Tabell 11), mens
den romlige fordelingen av grunntyper er vist på kart i (

Figur 14).
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Figur 13. Et sparsomt feltsjikt med mye bar jord. Skotta NR, Akershus. Foto: Kim Abel.
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Tabell 11. Fordeling av grunntyper og hovedtyper i Skotta NR. Antall viser antall forekomster av en
grunntype/hovedtype i et verneområde og kan overstige totale antallet NiN-typer på grunn av
mosaikk.
Hovedtype
Grunntype
Areal (daa)
Arealandel Antall

T23 Fastmarksskogsmark

T23.05 lågurt-kalkskog
T23.08 storbregneskog
T23.13 lågurt-lyngkalkskog

Totalsum

11,4
3,1
2,7
17,3

66 %
18 %
16 %
100 %

2
1
1
4

Figur 14. Avgrensning av NiN-figurer og DN13-naturtyper i Skotta NR, Bærum kommune, Akershus.
Oversikt over NiN-figurenes hovedtyper og grunntyper finnes i Vedlegg 1 og naturtypebeskrivelser
finnes i Vedlegg 2.
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3.4.7

Enli NR

Enli naturreservat er en sørvendt og bratt li med de prioriterte naturtypene almlindeskog i nedre deler og rik blandingsskog i lavlandet i øvre deler. De øvre deler
er svært mosaikkpreget med hyppig veksling mellom rasmark, bergvegger, skrinn
furuskog og frodig blandingsskog. Enkelte gamle trær finnes spredt sammen med
en del død ved. Stedvis er innslaget av edelløvtrær stort, men de største og eldste
eksemplarene er stort sett manglende. De nedre deler har en sterk dominans av
forholdsvis ung og middelaldrende lind. Ordentlig gamle trær mangler. Berggrunnen
består av rombeporfyr.
Typisk utforming av verneområdet er vist på bildet under (Figur 15).
Oppsummering av NiN naturtypearealer på hoved- og grunntypenivå er gjort i
(Tabell 12), mens den romlige fordelingen av grunntyper er vist på kart i (Figur
16).

Figur 15. Sterk dominans av lind i nedre deler av reservatet. Enli NR, Akershus. Foto: Kim Abel.
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Tabell 12. Fordeling av grunntyper og hovedtyper i Enli NR. Antall viser antall forekomster av en
grunntype/hovedtype i et verneområde og kan overstige totale antallet NiN-typer på grunn av
mosaikk.
Hovedtype
Grunntype
Areal (daa)
Arealandel Antall

T17 Åpen ur og snørasmark
T20 Nakent berg
T23 Fastmarksskogsmark

T17.02 intermediær ur
T20.02 intermediær knaus
T20.07 intermediær vegg
T23.04 lågurtskog
T23.08 storbregneskog
T23.12 lågurt-lyngskog
T23.22 kalkrik lavskog

Totalsum

8,3
12,4
26,0
56,3
13,2
38,2
23,2
177,7

5%
7%
15 %
32 %
7%
21 %
13 %
100 %

1
3
4
2
1
2
4
17

Figur 16. Avgrensning av NiN-figurer og DN13-naturtyper i Enli NR, Bærum kommune, Akershus.
Oversikt over NiN-figurenes hovedtyper og grunntyper finnes i Vedlegg 1 og naturtypebeskrivelser
finnes i Vedlegg 2.
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3.4.8

Stubberud NR

Naturreservatet ligger i en bratt, østvendt liside vest for Mjøsa, nord for Feiring.
Berggrunnen er fattig i storparten av området, men med noe forekomst av kalkrike
bergarter på det øvre platået og intermediære myrer som gir rikt sigevann. Dette
overrisler skråningen nedenfor og gir stedvis noe rikere preg på vegetasjonen.
Jorddekket
er
overveiende
tynt.
Lia
har
egenartede
mosaikkpregete
vegetasjonssamfunn avhengig av tilgang på kalkrikt sigevann. Lavfuruskog,
blåbærgranskog og barblandingsskog vokser på næringsfattige rygger. Langs friske
sig veksler forekomster av lågurtgranskog og overrislete områder med furuskog
med både lågurt og lyng. Nederst under lifoten vokser lågurtgranskog. Floraen er
fortrinnsvis fattig men med innslag av rikere partier med arter som barlind, hassel,
trollhegg, krossved, kantkonvall, hengeaks, blåveis, myske og sanikkel.
Lokaliteten er kjent som den nordligste innlandsforekomsten av barlind i verden, og
er en av de største i Norge. Hovedforekomsten finnes i forholdsvis smale belter
langs bekker og vannsig på avsatser i lia. Området viser meget klare
sammenhenger mellom vegetasjonsutvikling og sigevannspåvirkning innen et
begrenset område. Det er utarbeidet skjøtselsplan for reservatet, og det drives
planmessig skjøtsel for å ivareta barlindforekomsten.
Typisk utforming av verneområdet er vist på bildet under (Figur 17).
Oppsummering av NiN naturtypearealer på hoved- og grunntypenivå er gjort i
(Tabell 13), mens den romlige fordelingen av grunntyper er vist på kart i (Figur
18).

Figur 17. Fortrinnsvis tynt løsmassedekke i området. Langs rikere sig har vegetasjonen mer lågurtpreg
og her står det mye barlind. Stubberud NR, Akershus. Foto: Ulrika Jansson 28. okt. 2012
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Tabell 13. Fordeling av grunntyper og hovedtyper i Stubberud NR. Antall viser antall forekomster av
en grunntype/hovedtype i et verneområde og kan overstige totale antallet NiN-typer på grunn av
mosaikk.
Hovedtype
Grunntype
Areal (daa)
Arealandel Antall

1 Elveløp

02.07 moderat
kalkfattig
2 Innsjø
humussjø
T20 Nakent berg
T20.01 kalkfattig knaus
T20.02 intermediær knaus
T23 Fastmarksskogsmark
T23.01 blåbærskog
T23.04 lågurtskog
T23.06 blåbærfuktskog
T23.11 lyngskog
T23.16 lyngfuktskog
T23.17 lågurt-lyngfuktskog
T25 Åpen grunnlendt naturmark i T25.01 kalkfattig grunnlendt
lavlandet
mark
T25.04 grunnlendt
lågurtfuktmark
V06.09 intermediær
V06 Åpen myrflate
myrflate-mykmatte
V07 Flommyr,
myrkant
og
myrskogsmark
V07.02 kalkfattig myrkant
V07.03 intermediær
myrkant
V07.04 kalkrik myrkant
Totalsum
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2,2

0%

1

10,3
5,2
5,2
52,8
31,3
24,1
105,8
24,1
105,8

2%
1%
1%
11 %
6%
5%
22 %
5%
22 %

1
1
1
1
2
1
1
1
1

26,5

5%

1

26,5

5%

1

2,9

1%

1

24,9

5%

2

29,8
9,2
486,6

6%
2%
100 %

2
1
19
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Figur 18. Avgrensning av NiN-figurer og DN13-naturtyper i Stubberud NR, Eidsvoll kommune,
Akershus. Oversikt over NiN-figurenes hovedtyper og grunntyper finnes i Vedlegg 1 og
naturtypebeskrivelser finnes i Vedlegg 2.
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3.4.9

Kongsrudtjern NR

Kongsrudtjern med myrområde danner kjernen i området. Skogen vestover er
kupert med koller, bratte bergvegger og dalsøkk. Selv om berggrunnen i hovedsak
er fattig er det en god del rike grunntyper i mosaikk med de fattigere, og det er
stor variasjon i vegetasjonen. Velutviklet lågurt- og høgstaudeskog finnes spredt.
Lokalt finnes også noe edelløvskog i rasmarker og bratte skråninger. Skogen er
foreløpig ikke spesielt gammel, men lokalt er det begynt å utvikles naturskogspreg
med en del død ved. Det er mye rik gransumpskog i området, mange steder med
kildepåvirkning, og det er mange små kildepåvirkede sumper. Bortsett fra
Kongsrudtjernmyra har myrene fattig vegetasjon. Området er en kjent zoologisk
lokalitet med fem amfibiearter, et rikt insektliv (spesielt øyenstikkere), og en rik
fuglefauna. I de rike lågurtskogene finnes bl.a. krattfiol, myske, vårerteknapp og
rikelig med blåveis, og i sumpskogene vokser rikelig med bekkekarse og maigull.
Noen moderat krevende gammelskogsarter som duftskinn, piggbroddsopp,
kattefotslav og randkvistlav forekommer.
Innenfor Kongsrudtjern naturreservat er det kartlagt fem nye DN13-lokaliteter og
oppdatert avgrensning og/eller beskrivelse/type/mosaikk for fem gamle lokaliteter.
Tre av de nye lokalitetene er sumpskoger (hvorav to som til dels lå innenfor gamle
naturtypelokaliteter), en er gammel barskog, og en er rik edelløvskog. For de
gamle lokalitetene er det spesielt mosaikk som er endret ved at små arealer med
rik sump- og kildeskog og andre rike skogtyper er presisert med prosentandeler.
Typisk utforming av verneområdet er vist på bildet under (Figur 19). Oppsummering av NiN naturtypearealer på hoved- og grunntypenivå er gjort i (Tabell
14), mens den romlige fordelingen av grunntyper er vist på kart i (Figur 20).

Figur 19. Kildepreget gransumpskog. Kongsrudtjern NR, Akershus. Foto: Anders Thylén, 24.10.2012.
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Tabell 14. Fordeling av hovedtyper og grunntyper i Kongsrudtjern NR. Antall viser antall forekomster
av en grunntype/hovedtype i et verneområde og kan overstige totale antallet NiN-typer på grunn av
mosaikk.
Hovedtype
Grunntype
Areal (daa)
Arealandel Antall
2 Innsjø

56,4

4%

1

02.06 kalkfattig humussjø

9,4

1%

3

F07 Eufotisk ferskvannsbløtbunn

F07.05 helofyttsump

4,8

0%

1

T04 Kulturmarkseng

T04.02 svak lågurtkulturmarkseng
T20.02 intermediær knaus

9,5

1%

2

2,4

0%

1

T20.07 intermediær vegg

10,2

1%

4

T23.01 blåbærskog

345,1

26 %

5

T23.02 småbregneskog

107,9

8%

5

T23.03 svak lågurtskog

206,8

16 %

6

T20 Nakent berg
T23 Fastmarksskogsmark

02.03 klar intermediær innsjø

T23.04 lågurtskog

81,8

6%

5

T23.08 storbregneskog

2,9

0%

1

T23.09 høgstaudeskog

40,1

3%

7

T23.11 lyngskog

52,7

4%

2

V03 Svak kilde og kildeskogsmark

V03.02 kalkrik svak grunnkilde

20,3

2%

7

V06 Åpen myrflate

V06.1-3_BK ombrogen myr

14,1

1%

2

V07 Flommyr, myrkant og
myrskogsmark

V07.01 ombrogen myrkant

32,0

2%

1

V07.02 kalkfattig myrkant

41,5

3%

2

6,1

0%

1

V07.03 intermediær myrkant
V07.04 kalkrik myrkant
V07.06 intermediær flommyr
Totalsum
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46,2

3%

3

230,3

17 %

3

1320,5

100 %

62
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Figur 20. Avgrensning av NiN-figurer og DN13-naturtyper i Kongsrudtjern NR, Skedsmo/Fet
kommuner, Akershus. Oversikt over NiN-figurenes hovedtyper og grunntyper finnes i Vedlegg 1 og
naturtypebeskrivelser finnes i Vedlegg 2.
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3.4.10

Breimosen NR

Breimosen er et relativt stort myrkompleks av fattige myrer av boreal karakter.
Store deler er nedbørmyr, men det finnes også stråk med jordvannsmyr,
hovedsakelig av mykmattetype. Store deler er åpen myrflate, mens andre deler har
et me eller mindre glissent tresjikt av furu. Rundt myra og på fjellknauser som
stikker opp er det lyngfuruskog. På nordsiden er det partier med mer grandominert
blåbærskog, og i en liten kløft er det litt rikere med svak lågurtskog. Et par steder
rett på utsiden av reservatsgrensa er myra påvirket av grøfting og torvuttak, men
selve verneområdet er stort sett urørt. Skogen begynner stedvis å bli gammel,
spesielt mot nordvest, men det er ennå lite død ved og andre naturskogselementer.
Typisk utforming av verneområdet er vist på bildet under (Figur 21).
Oppsummering av NiN naturtypearealer på hoved- og grunntypenivå er gjort i
(Tabell 15), mens den romlige fordelingen av grunntyper er vist på kart i (Figur
22).

Figur 21. Åpen myrflate og furumyr på Breimosen. Breimosen NR, Akershus. Foto: Anders Thylén,
11.10.2012.
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Tabell 15. Fordeling av grunntyper og hovedtyper i Breimosen NR. Antall viser antall forekomster av
en grunntype/hovedtype i et verneområde og kan overstige totale antallet NiN-typer på grunn av
mosaikk.
Hovedtype
Grunntype
Areal (daa)
Arealandel Antall

2 Innsjø
T23 Fastmarksskogsmark

02.06 kalkfattig humussjø
T23.01 blåbærskog
T23.03 svak lågurtskog
T23.11 lyngskog
V06.06 kalkfattig myrflatemykmatte
V06.1-3_BK ombrogen myr

V06 Åpen myrflate
V07 Flommyr,
myrskogsmark

myrkant

12,9
19,3
1,5
86,2

2%
2%
0%
11 %

1
1
1
4

52,5
367,4

7%
48 %

1
2

223,7
9,2
772,6

29 %
1%
100 %

7
2
19

og
V07.01 ombrogen myrkant
V07.02 kalkfattig myrkant

Totalsum

- BioFokus-rapport 2013-1, side 40 -

- Kartlegging av naturtyper etter NiN og DN 13-metoden i 21 verneområder i Oslo og Akerhus -

Figur 22. Avgrensning av NiN-figurer og DN13-naturtyper i Breimosen NR, Fet kommune, Akershus.
Oversikt over NiN-figurenes hovedtyper og grunntyper finnes i Vedlegg 1 og naturtypebeskrivelser
finnes i Vedlegg 2.
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3.4.11

Jølsen NR

Naturreservatet ligger på (nord-)østbredden av Leira, og grenser til dyrka mark og
Leira. Mellom flomskogen og jordet er det en jordvoll og en grøft som ligger delvis
innenfor verneområdet. Skogen vokser på marin leire, og er ofte oversvømt. Dette
gjør at skogbildet holder seg relativt stabilt. Nærmest Leira og i lavere terreng i
bestanden er det mandelpil som dominerer. I de våteste delene dominerer gråselje
og i de tørreste delene, med kortere oversvømmelsesperioder dominerer gråor,
denne er opp mot 40 cm i diameter. Spredt står (og ligger) grov hvitpil. Et fåtall
individ ask ble registrert og det finnes også noe bjørk. I busksjiktet forekommer
kurvpil og krossved. Feltsjiktet er rikt, men mangler stedvis. Arter som mjødurt,
fredlaus, strandrør, lundrapp, slyngsøtvier, og strutseving forekommer rikelig. I
sumpen i nordøst står det mye elvesnelle og starrarter. Det er relativt store
mengder død ved i hele området. Mandelpil (VU) er vanlig i lokaliteten, og dette er
trolig den mest velutviklete mandelpilforekomsten som er kjent sør for Dovre.. Det
finnes flere meget grove hvitpiler (VU) i området, flere av dem er nå læger.
Skjellkjuke ble funnet på grov gråorgadd. Et fåtall asketrær (NT) finnes. Flere
uvanlige eller sjeldne moser ble registrert: seljemose, skvulpmose (DD) og
grøftelommemose (NT).
Typisk utforming av verneområdet er vist på bildet under (Figur 23).
Oppsummering av NiN naturtypearealer på hoved- og grunntypenivå er gjort i
(Tabell 16), mens den romlige fordelingen av grunntyper er vist på kart i (Figur
24).

Figur 23. Mandelpil, gråselje og hvitpil vokser sammen med gråor i reservatet. Jølsen NR, Akershus.
Foto: Ulrika Jansson 24. okt. 2012.
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Tabell 16. Fordeling av grunntyper og hovedtyper i Jølsen NR. Antall viser antall forekomster av en
grunntype/hovedtype i et verneområde og kan overstige totale antallet NiN-typer på grunn av
mosaikk.
Hovedtype
Grunntype
Areal (daa)
Arealandel Antall

1 Elveløp
2 Innsjø
F07 Eufotisk ferskvannsbløtbunn
T02 Konstruert fastmark
T03 Åker og kunstmarkseng
T07 Flomskogsmark
V07 Flommyr,
myrskogsmark
Totalsum

myrkant

grøft
02.03 klar
intermediær
innsjø
F07.05 helofyttsump
T02.30 skrotemark
T03.03 fulldyrket åker og
kunstmarkseng
T07.01 øvre leirflomskog
T07.02 nedre leirflomskog

3,0

6%

1

0,5
0,5
6,0

1%
1%
11 %

1
1
1

0,4
19,9
6,2

1%
38 %
12 %

1
2
1

15,8
52,3

30 %
100 %

1
9

og
V07.07 kalkrik flommyr

Figur 24. Avgrensning av NiN-figurer og DN13-naturtyper i Jølsen NR, Fet kommune, og Holmen NR,
Skedsmo kommune, Akershus. Oversikt over NiN-figurenes hovedtyper og grunntyper finnes i Vedlegg
1 og naturtypebeskrivelser finnes i Vedlegg 2.
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3.4.12

Knardal NR

Naturreservatet ligger i hellingen på vestsiden av Bunnefjorden og grenser til
granskog, dyrket mark, hyttebebyggelse og vei. Berggrunnen består av gneis, med
løsmasser av rike strandavsetninger i deler av reservatet.
Vegetasjonsforholdene er meget varierte. I tørre partier øverst i lia vokser almlindeskog med hegg. Lenger ned kommer gråor-askeskog inn, mens små arealer
med snelle-askeskog finnes nederst i lia. Tresjiktet er også variert med arter som
alm, lind, sommereik, ask, lønn, lavlandsbjørk og gråor. I busksjiktet vokser
krossved, leddved og hassel. Feltsjiktet er rikt med hasselurt spredt stort sett i hele
reservatet. Skogen er fullsjiktet og det forekommer død ved av gran og løv, både
middels og sterkt nedbrutt. I sør er det et område som er dominert av skavgras og
hasselurt. Dette fortsetter også utenfor reservatet.
Typisk utforming av verneområdet er vist på bildet under (Figur 25). Oppsummering av NiN naturtypearealer på hoved- og grunntypenivå er gjort i (Tabell
17), mens den romlige fordelingen av grunntyper er vist på kart i (Figur 26).

Figur 25. Skavgras og hasselurt i søndre del av Knardal NR, Akershus. Foto: Ulrika Jansson.
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Tabell 17. Fordeling av grunntyper og hovedtyper i Knardal NR. Antall viser antall forekomster av en
grunntype/hovedtype i et verneområde og kan overstige totale antallet NiN-typer på grunn av
mosaikk.
Hovedtype
Grunntype
Areal (daa)
Arealandel Antall

T23 Fastmarksskogsmark

V03 Svak kilde og kildeskogsmark
Totalsum

T23.04 lågurtskog
T23.12 lågurt-lyngskog
V03.02
kalkrik
svak
grunnkilde

11,8
2,2

74 %
14 %

1
1

1,9
16,0

12 %
100 %

1
3

Figur 26. Avgrensning av NiN-figurer og DN13-naturtyper i Knardal NR, Frogn kommune, Akershus.
Oversikt over NiN-figurenes hovedtyper og grunntyper finnes i Vedlegg 1 og naturtypebeskrivelser
finnes i Vedlegg 2.
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3.4.13

Ishavet NR

Naturreservatet ligger i et barskogområde, omgitt av koller og slake åspartier. Myra
er en jordvannspåvirket flatmyr, som ligger i et nord-sørgående dalsøkk. Fattig
myrvegetasjon dominerer, men rikere partier finnes og myra har en forekomst av
den lille orkideen myggblomst. Flekkvis forekommer små partier med nedbørsmyr.
Naturtypen beskrives best som en intakt lavlandsmyr i innlandet med utformingen
flatmyr. I NiN-kartleggingen ble en lang rekke fattige myr- og skogtyper registrert,
men den kunne enklest beskrives som et våtmarksmassiv med utformingen
jordvannsmyr. Myra er langstrakt med noe helning fra nord mor sør. Det er mest
torvmosedominerte partier med stort innslag av gress- og halvgressarter, men også
svært våte partier med dominans av takrør. Pors, skogsivaks, bukkeblad og
mannasøtgras ble sparsomt observert. Kantene er tresatt med bjørk og furu. Det
finnes flekkvis små ombrotrofe partier med tuevegetasjon. På fastmarken på sidene
av myren dominerer furu og gran. Myra er ikke direkte utsatt for grøfting, men det
finnes en del grøfter i kanten mot fastmarksskog, særlig i søndre del.
Typisk utforming av verneområdet er vist på bildet under (Figur 27).
Oppsummering av NiN naturtypearealer på hoved- og grunntypenivå er gjort i
(Tabell 18), mens den romlige fordelingen av grunntyper er vist på kart i (Figur
28).

Figur 27. Nordligste del av reservatet. Ishavet NR, Akershus. Foto: Ulrika Jansson 6. sept. 2012.
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Tabell 18. Fordeling av grunntyper og hovedtyper i Ishavet NR. Antall viser antall forekomster av en
grunntype/hovedtype i et verneområde og kan overstige totale antallet NiN-typer på grunn av
mosaikk.
Hovedtype
Grunntype
Areal (daa)
Arealandel Antall

F07 Eufotisk ferskvannsbløtbunn
T23 Fastmarksskogsmark

V01 Modifisert våtmark
V06 Åpen myrflate

V07 Flommyr,
myrskogsmark
Totalsum

myrkant

F07.05 helofyttsump
T23.01 blåbærskog
T23.11 lyngskog
V01.02 grøftet
flommyr,
myrkant og myrskogsmark
V06.06 kalkfattig myrflatemykmatte
V06.4-6_BK kalkfattig myr
V06.7-9_BK intermediær
myr

8,2
97,0
91,7

3%
33 %
31 %

2
1
7

0,9

0%

1

4,8
56,1

2%
19 %

1
2

2,6

1%

1

34,8
296,0

12 %
100 %

6
21

og
V07.02 kalkfattig myrkant

Figur 28. Avgrensning av NiN-figurer og DN13-naturtyper i Ishavet NR, Vestby/Moss kommuner,
Akershus/Østfold. Oversikt over NiN-figurenes hovedtyper og grunntyper finnes i Vedlegg 1 og
naturtypebeskrivelser finnes i Vedlegg 2.
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3.4.14

Aurstadmåsan NR

Aurstadmåsan er omgitt av dyrka mark, skog og en fylkesvei. Myren er kartlagt
som en intakt lavlandsmyr med utformingen velutviklet høgmyr. I NiNkartleggingen er myra kartlagt som ombrogen og kalkfattig fastmatte med
kantsoner av fattige fastmarksskogstyper og kalkfattig myrkant. Den kunne også
vært kartlagt som våtmarksmassiv med utformingen høymyr og terrengdekkende
myr. Aurstadmåsan har to konsentriske myrpartier, hvorav det største er ca. 300
daa stort. Konsentriske nedbørsmyrer har et markert høyeste punkt nær midten av
myra, med mer eller mindre regelmessige ringer med myrstrukturer rundt. De
sentrale delene har åpne myrflater der tuer og høljer veksler. Rundt myra er det
kantskoger der furu- og granfuktskog danner brede soner, nærmest den åpne
myrflaten er tresjiktet dominert av småvokst, glissen furu. I kantskogen vokser
blåbær, blokkebær, røsslyng og tyttebær i feltsjiktet. På myra dominerer torvmoser
bunnsjiktet og tranebær, molter, blokkebær samt gress og halvgress forekommer i
feltsjiktet. Noen steder ble dvergbjørk funnet.
Typisk utforming av verneområdet er vist på bildet under (Figur 29).
Oppsummering av NiN naturtypearealer på hoved- og grunntypenivå er gjort i
(Tabell 19), mens den romlige fordelingen av grunntyper er vist på kart i (Figur
30).

Figur 29. Småvokst furu på myra. Aurstadmåsan NR, Akershus. Foto: Ulrika Jansson 20. sept. 2012.
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Tabell 19. Fordeling av grunntyper og hovedtyper i Aurstadmåsan NR. Antall viser antall forekomster
av en grunntype/hovedtype i et verneområde og kan overstige totale antallet NiN-typer på grunn av
mosaikk.
Hovedtype
Grunntype
Areal (daa)
Arealandel Antall

T03.03 fulldyrket åker og
kunstmarkseng
T23.06 blåbærfuktskog
T23.16 lyngfuktskog
V01.01 grøftet
åpen
myrflate
V06.01 ombrogen myrflatetue
V06.02 ombrogen myrflatefastmatte
V06.06 kalkfattig myrflatemykmatte
V06.1-3_BK ombrogen myr

T03 Åker og kunstmarkseng
T23 Fastmarksskogsmark

V01 Modifisert våtmark
V06 Åpen myrflate

V07 Flommyr,
myrskogsmark

myrkant

138,3
39,9
59,8

13 %
4%
6%

2
1
1

91,8

9%

1

113,4

11 %

1

226,7

21 %

1

39,8
139,2

4%
13 %

2
1

110,6
99,7
1059,1

10 %
9%
100 %

1
1
12

og
V07.01 ombrogen myrkant
V07.02 kalkfattig myrkant

Totalsum
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Figur 30. Avgrensning av NiN-figurer og DN13-naturtyper i Aurstadmåsan NR, Nes kommune,
Akershus. Oversikt over NiN-figurenes hovedtyper og grunntyper finnes i Vedlegg 1 og
naturtypebeskrivelser finnes i Vedlegg 2.
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3.4.15

Ildjernet NR

Verneområdet utgjøres av en strandeng og strandsump med en del med kortvokst
artsrik saltsiveng. Det inngår også bløtbunnsområder i strandsonen som kanskje
også kan beskrives som en kunstig avsnørt poll. Fjæreområdet er NiN-kartlagt til
midtre salteng og helofytt-brakkvassump, mens vanndekket del er NiN-kartlagt
som saltvannssystem uten nærmere klassifisering. Den vestre halvdelen av
lokaliteten er dominert av takrør og temmelig artsfattig. Her står foruten takrør
noen høyvokste planter som strandvortemelk og strandkjeks. I østre del finnes
kortvokst strandeng som smale kantsoner mellom vann og fastmark. Denne
kantsonen er artsrik med havbendel, saltsiv, strandstjerne, strandkryp, strandrisp,
strandkjempe og dverggylden. På fastmark står engplanter som blåklokke,
gulmaure, tiriltunge, markjordber, markmalurt, strandsteinkløver og nikkesmelle.
Tidligere registreringer tilsier at det finnes sjeldne arter som saftmelde, fjæresalturt
og strandrisp i strandenga. Ved befaring i 2012 ble også dvergylden (VU) funnet i
en lavvokst del av strandengen og nikkesmelle (NT) stod i en smal engkant ved
stien i søndre del av lokaliteten. I tillegg ble en rekke insekter funnet, noen av dem
sjeldne: kontrasthumleflue (Villa panisca, EN-2010) og svartvinget engrovflue
(Dioctria oelandica, NT-2010). Det går en vei i østkant av reservatet som har
avsnørt viken og reduserer vannutskiftningen. I eller rett utenfor reservatsgrensen
står flere fremmede arter som rynkerose, filtarve, gravbergknapp, syrin, gullregn
og bulkemispel.
Typisk utforming av verneområdet er vist på bildet under (Figur 31). Oppsummering av NiN naturtypearealer på hoved- og grunntypenivå er gjort i (Tabell
20), mens den romlige fordelingen av grunntyper er vist på kart i (Figur 32).

Figur 31. Kortvokst strandeng med dverggylden i forkant og høyvokst strandsump med takrør i
bakkant. Ildjernet NR, Akershus. Foto: Ulrika Jansson 3. aug. 2012.
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Tabell 20. Fordeling av grunntyper og hovedtyper i Ildjernet NR. Antall viser antall forekomster av en
grunntype/hovedtype i et verneområde og kan overstige totale antallet NiN-typer på grunn av
mosaikk.
Hovedtype
Grunntype
Areal (daa)
Arealandel Antall

S07 Strandeng og strandsump
T02 Konstruert fastmark
M Saltvannssystemer
Totalsum

S07.010 helofyttbrakkvassump
S07.06 midtre salteng
T02.24 park

0,8
0,6
1,4
0,9
3,7

22 %
16 %
37 %
25 %
100 %

1
2
1
1
5

Figur 32. Avgrensning av NiN-figurer og DN13-naturtyper i Ildjernet NR, Nesodden kommune,
Akershus. Oversikt over NiN-figurenes hovedtyper og grunntyper finnes i Vedlegg 1 og
naturtypebeskrivelser finnes i Vedlegg 2.
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3.4.16

Karlshaugen NR

Karlshaugen NR er et lite barskogsreservat opprettet allerede i 1922. Reservatet
består av kun fattige vegetasjonstyper. Blåbær-granskog dominerer, men det
inngår også noe røsslyng-blokkebær-furuskog og små areal med gransumpskog. I
tillegg inngår en del myr og myrtjern. Mye av blåbær-granskogen er av en
veldrenert type som er iblandet furu. Skogalder og -struktur varierer noe, men
hoveddelen er i sen aldersfase og har velutviklet naturskogsstrukur med stor
spredning i aldersklasser. Visse steder har den grandominerte skogen gått i
sammenbrudd og der resultert i store mengder død ved, men med liten variasjon i
dødvedkvalitet. Dødvedelementer av gran forekommer ellers spredt til ganske
frekvent i området, og lægerne fordeler seg på et relativt bredt spekter av
aldersklasser og dimensjoner. Virkelig gamle og grove læger er imidlertid praktisk
talt fraværende. Også av furu forekommer det spredte dødvedelement, men
hovedsaklig i form av halvgammel furugadd, hvorav noen av dem med gamle
øksespor. Øvre alder for gran er ca 200(-250) år, mens øvre alder for furu er
anslagsvis 250(-350) år. Noen moderat krevende gammelskogsarter er påvist, bl.a.
svartsonekjuke, barvedbroddsopp, duftskinn, rynkeskinn og gammelgranskål.
Del av verneområdet med mye død ved er vist på bildet under (Figur 33). Oppsummering av NiN naturtypearealer på hoved- og grunntypenivå er gjort i (Tabell
21), mens den romlige fordelingen av grunntyper er vist på kart i (Figur 34).

Figur 33. Fattig barskog med mye død ved. Karlshaugen NR, Akershus. Foto: Jon T. Klepsland.
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Tabell 21. Fordeling av grunntyper og hovedtyper i Karlshaugen NR. Antall viser antall forekomster av
en grunntype/hovedtype i et verneområde og kan overstige totale antallet NiN-typer på grunn av
mosaikk.
Hovedtype
Grunntype
Areal (daa)
Arealandel Antall

2 Innsjø
T23 Fastmarksskogsmark

V06 Åpen myrflate
V07 Flommyr,
myrkant
myrskogsmark
Totalsum

02.06 kalkfattig humussjø
T23.01 blåbærskog
T23.06 blåbærfuktskog
T23.11 lyngskog
T23.16 lyngfuktskog
fattig

4,6
60,3
24,1
12,1
12,1
26,9

3%
40 %
16 %
8%
8%
18 %

3
1
1
1
1
4

V07.01 ombrogen myrkant

12,1
152,2

8%
100 %

1
12

og

Figur 34. Avgrensning av NiN-figurer og DN13-naturtyper i Karlshaugen NR, Nittedal kommune,
Akershus. Oversikt over NiN-figurenes hovedtyper og grunntyper finnes i Vedlegg 1 og
naturtypebeskrivelser finnes i Vedlegg 2.
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3.4.17

Rundkollen NR

Rundkollen NR er et barskogsreservat opprettet i 1993. Reservatet består vesentlig
av fattige vegetasjonstyper, men tilknyttet skrenter og en liten bekkedal i nordvest
opptrer også litt småbregne-skog med flekkvis innslag av lågurt-arter og stauder.
Dominerende vegetasjonstyper er (i synkende rekkefølge) røsslyng-blokkebærfuruskog, fattige myrer og myrkompleks, blåbær-granskog, myrtjern, gransumpskog. Mot toppen av Rundkollen er det også noe åpen grunnlendt naturmark
(lynghei) og nakent berg. Det er avgrenset ett kjerneområde/naturtypelokalitet i
forbindelse med NiN-kartleggingen, og innenfor dette kjerneområdet er det relativt
velutviklet naturskogsstruktur. Øvre alder for gran der er ca 200(-250) år, mens
øvre alder for furu er anslagsvis 250(-300) år. Dødvedelementer av gran
forekommer spredt til ganske frekvent, og lægerne fordeler seg på et relativt bredt
spekter av aldersklasser og dimensjoner. Virkelig gamle og grove læger er
imidlertid praktisk talt fraværende. Spredte dødvedelementer av furu forekommer
også, men mengden og dødvedkontinuiteten er betydelig lavere enn for gran. Det
er spredt forekomst av gammel bjørk. Utenfor kjerneområdet er hoveddelen av
skogen betydelig mindre produktiv og består ofte av glissen myrlendt skog eller
impediment. Mer produktiv granskog står i reservatets vestskråning, men denne er
litt yngre og svakere aldersspredd enn innenfor kjerneområdet. Noen moderat
krevende gammelskogsarter er påvist, bl.a. gubbeskjegg, sprikeskjegg, Ochrolechia
alboflavescens, Bacidia igniarii, svartsonekjuke og duftskinn.
Typisk utforming av verneområdet er vist på bildet under (Figur 35).
Oppsummering av NiN naturtypearealer på hoved- og grunntypenivå er gjort i
(Tabell 22), mens den romlige fordelingen av grunntyper er vist på kart i (Figur
36).
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Figur 35. Skrinn og fattig skog. Rundkollen NR, Akershus. Foto: Jon T. Klepsland.
Tabell 22. Fordeling av grunntyper og hovedtyper i Rundkollen NR. Antall viser antall forekomster av
en grunntype/hovedtype i et verneområde og kan overstige totale antallet NiN-typer på grunn av
mosaikk.
Hovedtype
Grunntype
Areal (daa)
Arealandel Antall

2 Innsjø
T20 Nakent berg
T23 Fastmarksskogsmark

02.06 kalkfattig humussjø
fattig
T23.01 blåbærskog
T23.02 småbregneskog
T23.06 blåbærfuktskog
T23.11 lyngskog
T23.16 lyngfuktskog
T25 Åpen grunnlendt naturmark i T25.01 kalkfattig grunnlendt
lavlandet
mark
V06 Åpen myrflate
fattig
V07 Flommyr,
myrkant
og
myrskogsmark
V07.01 ombrogen myrkant
V07.02 kalkfattig myrkant
Totalsum
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45,3
2,0
343,1
9,2
171,5
174,6
686,2

2%
0%
18 %
0%
9%
9%
37 %

4
1
1
1
1
2
1

5,1
76,1

0%
4%

1
24

171,5
171,5
1856,1

9%
9%
100 %

1
1
38
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Figur 36. Avgrensning av NiN-figurer og DN13-naturtyper i Rundkollen NR, Asker kommune, Akershus.
Oversikt over NiN-figurenes hovedtyper og grunntyper finnes i Vedlegg 1 og naturtypebeskrivelser
finnes i Vedlegg 2.
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3.4.18

Holmen NR

Holmen NR ligger på ei elveslette inne i en meandersving på vestsida av Leira.
Reservatet grenser i vest til dyrket mark, ellers har skogen kontakt med Leira.
Bestanden står på marin leire og er en flommarksskog med gråordominanse i indre
deler av bestandet. Mot elva har bestandet en randsone med mandelpil (VU) og her
finnes også kurvpil og gråselje. Tresjiktet er sterkt dominert av gråor, men noe
lavlandsbjørk, osp og hegg er representert. Det er også observert et fåtall individ
ask og alm i bestandet. Innslaget av gran er meget beskjedent. Busksjiktet er
stedvis meget tett. Det utgjøres av hegg, rødhyll og krossved. Feltsjiktet er frodig
og dominert av storbregner, særlig geittelg og strutseving. Skogen påvirkes av
naturlige flommer og har en stor mengde død ved i mange nedbrytningsklasser og
størrelser. Det ble funnet flere rødlistede arter i bestanden: skvulpmose (DD),
grøftelommemose (NT) og broddsoppsnyltekjuke (NT). Seljepute (sjelden og
tidligere rødlistet) ble også funnet. Av fremmede arter forekommer rødhyll rikelig i
busksjiktet sammen med noe (sibir?-)kornell.
Typisk utforming av verneområdet er vist på bildet under (Figur 37). Oppsummering av NiN naturtypearealer på hoved- og grunntypenivå er gjort i (Tabell
23), mens den romlige fordelingen av grunntyper er vist på kart sammen med
Jølsen NR (Figur 24).

Figur 37. Partier er dominerte av strutseving. Holmen NR, Akershus. Foto: Ulrika Jansson, 24. sept.
2012.
Tabell 23. Fordeling av grunntyper og hovedtyper i Holmen NR. Antall viser antall forekomster av en
grunntype/hovedtype i et verneområde og kan overstige totale antallet NiN-typer på grunn av
mosaikk.
Hovedtype
Grunntype
Areal (daa)
Arealandel Antall

T03 Åker og kunstmarkseng
T07 Flomskogsmark

T03.03 fulldyrket åker og
kunstmarkseng
T07.01 øvre leirflomskog
T07.02 nedre leirflomskog

Totalsum
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28,8
60,6
25,3
114,7

25 %
53 %
22 %
100 %

1
1
1
3
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3.4.19

Høgsmåsan NR

Høgmåsan utgjør for regionen en ganske typisk ombrogen høymyr med en mosaikk
av store helt åpne myrflater og gradvise overganger mellom myr, myrkant og
fastmarksskogsmark i kanten av våtmarka. Det er små innslag av mykmatte og
tuemyr i området. Stedvis finnes noen mindre øyer av fastmarksskogsmark inne på
myrflatene. Skogen som inngår i verneområdet er en blanding av gran og furu i
mosaikk, samt noe bjørk. Skogvegetasjonen utgjør variasjoner av ulike typer
lyngutforminger. Skogen er generelt ikke veldig gammel, men noen seintvoksende
furutrær som står bløtt er nok forholdsvis gamle. Det finnes noe gadd, hovedsakelig
av furu, mens det nesten ikke ble registrert læger i området. Skogen er stedvis
godt sjiktet bortsett fra i enkelte deler som er preget av tett ungskog etter hogst
fra noen år tilbake. Det er blitt drevet torvdrift på deler av myra til etter siste krig,
noe som har påvirket vannhusholdningen og forandret vegetasjonsbildet i disse
områdene. Størsteparten av myra ser imidlertid ut til ikke å ha blitt drenert av
denne aktiviteten
Typisk utforming av verneområdet er vist på bildet under (Figur 38). Oppsummering av NiN naturtypearealer på hoved- og grunntypenivå er gjort i (
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Tabell 24), mens den romlige fordelingen av grunntyper er vist på kart i (Figur 39).

Figur 38. Høgmåsan innhyllet i høstdis. I forgrunnen et av få partier med mykmatte i verneområdet.
Høgsmåsan NR, Akershus. Foto: Terje Blindheim.
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Tabell 24. Fordeling av grunntyper og hovedtyper i Høgsmåsan NR. Antall viser antall forekomster av
en grunntype/hovedtype i et verneområde og kan overstige totale antallet NiN-typer på grunn av
mosaikk.
Hovedtype
Grunntype
Areal (daa)
Arealandel Antall

T23 Fastmarksskogsmark

V06 Åpen myrflate
V07 Flommyr,
myrkant
myrskogsmark
Totalsum

T23.01 blåbærskog
T23.11 lyngskog
T23.16 lyngfuktskog
V06.02 ombrogen myrflatefastmatte

76,0
101,7
45,7

11 %
14 %
6%

5
14
5

337,5

48 %

3

V07.01 ombrogen myrkant

147,1
708,0

21 %
100 %

9
36

og

Figur 39. Avgrensning av NiN-figurer i Høgsmåsan NR, Skedsmo/Gjerdrum kommuner, Akershus.
Oversikt over NiN-figurenes hovedtyper og grunntyper finnes i Vedlegg 1.
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3.4.20

Pollen NR

Pollen NR utgjøres av en bratt skrent med edelløv blandet med gran, en skråning
med rik edelløvskog og et lite platå med kildeskog. Berggrunnen er fattig gneis,
mens løsmassedekket er rike havavsetninger. Den rike edelløvskogen er kartlagt
som rik edelløvskog med utformingene alm-lindeskog og or-askeskog. NiNgrunntype er lågurtskog og lågurt-lyngskog. Området er generelt fattigere i den
bratte østre delen. Nord i området forekommer alm (NT-2010) og lind under
bergroten, mens gråor og ask (NT-2010) blir vanligere lenger sør og vest. Spisslønn
og gran vokser også i tresjiktet. I busksjiktet vokser leddved, krossved, hegg,
hassel samt ung gråor og ask. Feltsjiktet er rikt. Deler av løvskogen er relativt ung
med diameter i brysthøyde på rundt 15-30 cm. Det finnes imidlertid grove trær
med dbh på 40-50 cm. Grantrær med dbh på 50-60 cm står også i bestandet. I
feltsjiktet vokser blåveis, firblad, trollbær, skogsallat, gjerdevikke, ormetelg,
skogsvinerot, fingerstarr, liljekonvall og krattfiol. Ingen sjeldne arter ble påvist ved
befaring. Potensial for markboende sopp knyttet til først og fremst lind. Flere grove
grantrær er døde grunnet skjøtselstiltak for å fjerne gran. Bestanden har trolig vært
beitet, med sterkest beitetrykk langs vestre kanten. Den svartelistede sneglen
brunskogsnegl (Arion vulgaris) finnes i hele området. Edelløvskogen glir over i en
varmekjær kildeløvskog med ask i søndre del av reservatet. Kildeskogen grenser i
vest mot åpen kulturmark og i øst mot edelløvskog i en bratt skrent. Denne delen
av området er kartlagt som rikere sump- og kildeskog med utformingen varmekjær
kildeløvskog. Det utgjøres av NiN-grunntypen kalkrik svak grunnkilde (svak kilde og
kildeskogsmark). Ask dominerer i tresjiktet med innslag av alm på tørrere partier.
Hegg er vanlig i busksjiktet. Feltsjiktet er rikt og frodig med arter som springfrø,
bekkeveronika,
kjempesvingel,
vendelrot,
hestehov,
skogstjerneblom
og
strutseving. Det er en god del død ved i lokaliteten og en del av denne er grov,
sterkt nedbrutt løvved. Det er rik og frodig vegetasjon typisk for kildeskog med stor
potensial for artsrik insektsfauna.
Typisk utforming av verneområdet er vist på bildet under (Figur 40). Oppsummering av NiN naturtypearealer på hoved- og grunntypenivå er gjort i (Tabell
25), mens den romlige fordelingen av grunntyper er vist på kart i (Figur 41).
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Figur 40. Rik edelløvskog i Pollen NR, Akershus. Foto: Ulrika Jansson.

Tabell 25. Fordeling av grunntyper og hovedtyper i Pollen NR. Antall viser antall forekomster av en
grunntype/hovedtype i et verneområde og kan overstige totale antallet NiN-typer på grunn av
mosaikk.
Hovedtype
Grunntype
Areal (daa)
Arealandel Antall

T23 Fastmarksskogsmark

V03 Svak kilde og kildeskogsmark
Totalsum

T23.03 svak lågurtskog
T23.04 lågurtskog
V03.02
kalkrik
svak
grunnkilde
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4,7
5,8

34 %
43 %

1
1

3,1
13,6

23 %
100 %

1
3
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Figur 41. Avgrensning av NiN-figurer og DN13-naturtyper i Pollen NR, Ås kommune, Akershus.
Oversikt over NiN-figurenes hovedtyper og grunntyper finnes i Vedlegg 1 og naturtypebesrivelser
finnes i Vedlegg 2.
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3.4.21

Røverkollen NR

Verneområdet ligger i et område med hovedsakelig fattig syenitt og rikere blokker
med kambrosilurberg. Vann som drenerer over de rikere berglagene påvirker
fattigere mark nedenfor slik at også disse får en kalkrik vegetasjon. I reservatet
finnes grunnlendt rik furuskog direkte på kambrosilurblokker, men mer typisk er
grunnlendt furuskog som er påvirket av kalkrikt sigevann. Innimellom de rikere
furuskogstypene finnes ordinær lyngfuruskog av fattig type. Hele denne mosaikken
av skog er igjen brutt opp av åpen naturmark som forekommer i en mosaikk av
nakent berg og grunnlendt vegetasjon med reine mosesamfunn og karplantevegetasjon. På samme måte som i skogen forekommer disse utformingene som
rikere og fattige typer avhengig av påvirkningen fra rikere sigevann. I områder
hvor rikt sigevann drenerer gjennom noe tykkere løsmasser har vi våtmark i form
av svake grunnkilder som er vurdert som svak kalkgrunnkilde eller kalkrik svak
grunnkilde. Alle disse grunnkildene er naturlig skogdekte, men hogster for en tid
tilbake og et sterkt elgbeite har gitt noen partier et mer åpent preg. Lågurtgranskog
med mye blåveis er også repesentert i verneområdet. Alle rike typer av de som er
nevnt over, mosaikken mellom dem og mosaikken mellom fattige og rike typer
vurderes som interessant og er regionalt en meget sjelden naturtype. Den eldste
skogen består av lavvokst furuskog på overveiende fattig mark. De rikere
marktypene er hogd ut for en tid tilbake og har i dag overveiende yngre skog. Det
er lite død ved og gamle trær i området.
Typisk utforming av verneområdet er vist på bildet under (Figur 42). Oppsummering av NiN naturtypearealer på hoved- og grunntypenivå er gjort i (Tabell
26), mens den romlige fordelingen av grunntyper er vist på kart i (Figur 43).
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Figur 42. I Røverkollen naturreservat er det mosaikkene mellom fattige og rikere partier som er mest
iøynefallende. Her en matte med skogmarihånd, blåknapp og kornstarr i mosaikk med lyng og nakent
fattig berg. Innfelt brudespore og blodstorkenebb fra overrislet berg. Røverkollen NR, Oslo. Foto:
Terje Blindheim.
Tabell 26. Fordeling av grunntyper og hovedtyper i Røverkollen NR. Antall viser antall forekomster av
en grunntype/hovedtype i et verneområde og kan overstige totale antallet NiN-typer på grunn av
mosaikk.
Hovedtype
Grunntype
Areal (daa)
Arealandel Antall

T20 Nakent berg

T20.01 kalkfattig knaus
T25.04 grunnlendt
lågurtfuktmark
T23 Fastmarksskogsmark
T23.01 blåbærskog
T23.03 svak lågurtskog
T23.04 lågurtskog
T23.11 lyngskog
T23.13 lågurt-lyngkalkskog
T23.17 lågurt-lyngfuktskog
T23.18 lågurtlyngkalkfuktskog
T23 Fastmarksskogsmark
T23.01 blåbærskog
T23.11 lyngskog
T25 Åpen grunnlendt naturmark i T25.06 grunnlendt
lavlandet
kalkfuktmark
V03.02
kalkrik
svak
V03 Svak kilde og kildeskogsmark grunnkilde
V03.03 svak kalkgrunnkilde
Totalsum
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17,5

14 %

2

4,6
7,4
2,0
19,2
30,1
2,0
3,0

4%
6%
2%
15 %
24 %
2%
2%

1
3
1
2
5
1
1

28,2
2,6
2,5

22 %
2%
2%

2
1
1

2,4

2%

1

2,2
3,3
127,0

2%
3%
1

1
1
23
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Figur 43. Avgrensning av NiN-figurer og DN13-naturtyper i Røverkollen NR, Oslo kommune. Oversikt
over NiN-figurenes hovedtyper og grunntyper finnes i Vedlegg 1 og naturtypebeskrivelser finnes i
Vedlegg 2.
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4 Diskusjon
4.1 Metode
Det samlede datasettet presentert i denne rapporten vil fungere som et godt datagrunnlag
for forvaltning av verneområdene. NiN-kartleggingen gir arealstatistikk, men presisjonen i
dataet er fortsatt relativt lav fordi grunntypene fortsatt mangler beskrivelse,
avgrensningskommentarer og artsdokumentasjon i NiN-systemet. Dette betyr at
grunntypene er kartlagt slik vi har forstått dem, utfra det tilgjengelige kunnskapsgrunnlaget. DN Håndbok 13-naturtypene og presenterte artsfunn gir som vi ser det bedre
grunnlag for prioritering av generell forvaltning og skjøtsel av verneområdene. I NiNsystemet kan man velge å kartlegge på flere nivåer. Vi anbefaler at fattige myrer i
fortsettelsen kartlegges på landskapsdelnivå (natursystemkompleks), dette vil gi
forvaltningen nok kunnskap og vil være mer resurseffektivt. For en dypere diskusjon og
sammenligning av systemene se Jansson mfl (2011), Jansson mfl (2012) og Jansson mfl
(2013).

4.2 Prioritering av verneområder
Hvis målsettingen med basiskartlegging i norske verneområder er å få brukt dataet til
forvaltning og skjøtsel bør større fokus legges på reservater med behov for tiltak. Skog- og
myrsystemer (storparten av vårt datasett) trenger sjeldent aktive tiltak eller skjøtsel og bør
kanskje prioriteres lavere. Ved vern av gamle kulturlandskap på den annen side trengs stort
sett alltid aktiv skjøtsel for å opprettholde naturverdiene og disse bør derfor gis høyere
prioritet. I slike kulturbetingede naturreservater vil relevante skjøtselssoner imidlertid ikke
alltid sammenfalle med NiN-avgrensningene, og det er mulig at en mer rettet inndeling i
skjøtselssoner (og opprettelse av skjøtselsplaner) ville vært mer hensiktsmessig.
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6 Vedlegg 1. Oversikt over NiN-figurer
NR

Andel %

Aurstadmåsan
NR
1
100

Hovedtype

V07 Flommyr, myrkant
myrskogsmark
V06 Åpen myrflate

og

Grunntype

Areal
(daa)

V07.01 ombrogen myrkant

110,6

2

100

V06.06 kalkfattig myrflate-mykmatte

2,0

3

10

V06 Åpen myrflate

V06.06 kalkfattig myrflate-mykmatte

37,8

3

30

V06 Åpen myrflate

V06.01 ombrogen myrflate-tue

113,4

3

60

V06 Åpen myrflate

V06.02 ombrogen myrflate-fastmatte

226,7

4

20

T23 Fastmarksskogsmark

T23.06 blåbærfuktskog

39,9

4

30

T23 Fastmarksskogsmark

T23.16 lyngfuktskog

59,8

4

50

V07.02 kalkfattig myrkant

99,7

5

100

V07 Flommyr, myrkant og
myrskogsmark
T03 Åker og kunstmarkseng

6

100

T03 Åker og kunstmarkseng

7

100

V01 Modifisert våtmark

T03.03
fulldyrket
åker
kunstmarkseng
T03.03
fulldyrket
åker
kunstmarkseng
V01.01 grøftet åpen myrflate

8

100

V06 Åpen myrflate

V06.1-3_BK ombrogen myr

og

32,4

og

105,9
91,8
139,2

Breimosen NR
1

100

2 Innsjø

2

100

3

100

V07 Flommyr, myrkant
myrskogsmark
V06 Åpen myrflate

4

100

V06 Åpen myrflate

5

100

V06 Åpen myrflate

6

100

7

100

8

100

9

100

10

40

V07 Flommyr, myrkant
myrskogsmark
V07 Flommyr, myrkant
myrskogsmark
V07 Flommyr, myrkant
myrskogsmark
V07 Flommyr, myrkant
myrskogsmark
V07 Flommyr, myrkant
myrskogsmark
T23 Fastmarksskogsmark

10

60

11

100

12

100

13

og

02.06 kalkfattig humussjø

12,9

V07.01 ombrogen myrkant

16,6

V06.06 kalkfattig myrflate-mykmatte

52,5

V06.1-3_BK ombrogen myr

37,8

V06.1-3_BK ombrogen myr

329,7

og

V07.01 ombrogen myrkant

40,4

og

V07.02 kalkfattig myrkant

7,5

og

V07.02 kalkfattig myrkant

1,6

og

V07.01 ombrogen myrkant

120,1

og

V07.01 ombrogen myrkant

7,1

T23.11 lyngskog

10,6

V07 Flommyr, myrkant og
myrskogsmark
T23 Fastmarksskogsmark

V07.01 ombrogen myrkant

7,6

T23.11 lyngskog

45,3

60

T23 Fastmarksskogsmark

T23.01 blåbærskog

19,3

13

60

T23 Fastmarksskogsmark

T23.11 lyngskog

19,3

14

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.11 lyngskog

11,0

15

100

V07.01 ombrogen myrkant

8,6

16

100

V07.01 ombrogen myrkant

23,2

17

100

V07 Flommyr, myrkant og
myrskogsmark
V07 Flommyr, myrkant og
myrskogsmark
T23 Fastmarksskogsmark

T23.03 svak lågurtskog

1,5

Enli NR
1

20

T23 Fastmarksskogsmark

T23.08 storbregneskog

13,2

1

20

T23 Fastmarksskogsmark

T23.12 lågurt-lyngskog

13,2

1

60

T23 Fastmarksskogsmark

T23.04 lågurtskog

39,6
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2

20

T20 Nakent berg

T20.07 intermediær vegg

16,7

2

10

T20 Nakent berg

T20.07 intermediær vegg

8,3

2

10

T17 Åpen ur og snørasmark

T17.02 intermediær ur

8,3

2

10

T20 Nakent berg

T20.02 intermediær knaus

2

20

T23 Fastmarksskogsmark

T23.04 lågurtskog

16,7

2

30

T23 Fastmarksskogsmark

T23.12 lågurt-lyngskog

25,0

2

20

T23 Fastmarksskogsmark

T23.22 kalkrik lavskog

16,7

3

10

T20 Nakent berg

T20.07 intermediær vegg

0,3

3

50

T23 Fastmarksskogsmark

T23.22 kalkrik lavskog

1,3

3

40

T20 Nakent berg

T20.02 intermediær knaus

1,1

4

10

T20 Nakent berg

T20.07 intermediær vegg

0,8

4

50

T23 Fastmarksskogsmark

T23.22 kalkrik lavskog

3,8

4

40

T20 Nakent berg

T20.02 intermediær knaus

3,0

5

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.22 kalkrik lavskog

1,5

8,3

Geitholmen NR
1

10

S03 Driftvoll

S03.05 ettårs-driftvoll

0,4

1

20

S05 Strandberg

S05.02 øvre kalkstrandberg

0,8

1

20

S05 Strandberg

S05.03 nedre strandberg

0,8

1

40

S06.04 stein-forstrand

1,6

1

10

S06.06 skjell-forstrand

0,4

2

100

S06
Stein-,
grusog
sandstrand
S06
Stein-,
grusog
sandstrand
T25
Åpen
grunnlendt
naturmark i lavlandet

T25.05 grunnlendt kalkmark

3,5

Holmen NR
1

100

T07 Flomskogsmark

T07.01 øvre leirflomskog

2

100

T03 Åker og kunstmarkseng

3

100

T07 Flomskogsmark

T03.03
fulldyrket
åker
kunstmarkseng
T07.02 nedre leirflomskog

60,6
og

28,8
25,3

Høgmåsan NR
1

100

2

100

3

100

4

100

5

100

6

30

6

70

7
8

V07 Flommyr, myrkant og
myrskogsmark
V07 Flommyr, myrkant og
myrskogsmark
V07 Flommyr, myrkant og
myrskogsmark
T23 Fastmarksskogsmark

V07.01 ombrogen myrkant

21,5

V07.01 ombrogen myrkant

1,9

V07.01 ombrogen myrkant

12,4

T23.11 lyngskog

1,4

V07 Flommyr, myrkant
myrskogsmark
V06 Åpen myrflate

V07.01 ombrogen myrkant

5,6

og

V06.02 ombrogen myrflate-fastmatte

19,1

V07.01 ombrogen myrkant

44,5

100

V07 Flommyr, myrkant og
myrskogsmark
T23 Fastmarksskogsmark

T23.11 lyngskog

0,4

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.11 lyngskog

0,2

9

100

V06 Åpen myrflate

V06.02 ombrogen myrflate-fastmatte

238,0

10

100

V06 Åpen myrflate

V06.02 ombrogen myrflate-fastmatte

80,4

11

50

T23 Fastmarksskogsmark

T23.01 blåbærskog

1,8

11

50

T23 Fastmarksskogsmark

T23.16 lyngfuktskog

1,8

12

100

V07.01 ombrogen myrkant

4,2

13

100

V07 Flommyr, myrkant og
myrskogsmark
T23 Fastmarksskogsmark

T23.11 lyngskog

10,4

14

100

V07 Flommyr, myrkant
myrskogsmark

V07.01 ombrogen myrkant

35,6

og
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15

20

T23 Fastmarksskogsmark

T23.11 lyngskog

0,9

15

30

T23 Fastmarksskogsmark

T23.01 blåbærskog

1,4

15

50

T23 Fastmarksskogsmark

T23.16 lyngfuktskog

2,3

16

100

V07.01 ombrogen myrkant

4,4

17

20

V07 Flommyr, myrkant og
myrskogsmark
T23 Fastmarksskogsmark

T23.11 lyngskog

6,7

17

20

T23 Fastmarksskogsmark

T23.16 lyngfuktskog

17

60

T23 Fastmarksskogsmark

T23.01 blåbærskog

20,2

18

20

T23 Fastmarksskogsmark

T23.16 lyngfuktskog

17,8

18

40

T23 Fastmarksskogsmark

T23.01 blåbærskog

35,6

18

40

T23 Fastmarksskogsmark

T23.11 lyngskog

35,6

19

20

T23 Fastmarksskogsmark

T23.01 blåbærskog

17,1

19

20

V07.01 ombrogen myrkant

17,1

19

20

V07 Flommyr, myrkant og
myrskogsmark
T23 Fastmarksskogsmark

T23.16 lyngfuktskog

17,1

19

40

T23 Fastmarksskogsmark

T23.11 lyngskog

34,2

20

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.11 lyngskog

1,3

20

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.11 lyngskog

1,3

21

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.11 lyngskog

0,7

22

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.11 lyngskog

6,9

23

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.11 lyngskog

0,3

24

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.11 lyngskog

1,4

S07.06 midtre salteng

0,2

6,7

Ildjernet NR
1

100

2

100

3

100

4

100

5

100

S07
Strandeng
strandsump
T02 Konstruert fastmark

og

T02.24 park

1,4

S07
Strandeng
strandsump
M Saltvannsystemer

og

S07.010 helofytt-brakkvassump

0,8

S07
Strandeng
strandsump

og

S07.06 midtre salteng

0,4

F07.05 helofyttsump

1,3

V07.02 kalkfattig myrkant

6,4

T23.11 lyngskog

8,9

V01.02 grøftet flommyr, myrkant og
myrskogsmark
F07.05 helofyttsump

0,9

V06.06 kalkfattig myrflate-mykmatte

4,8

0,9

Ishavet NR
1

100

2

100

3

100

F07 Eufotisk
ferskvannsbløtbunn
V07 Flommyr, myrkant og
myrskogsmark
T23 Fastmarksskogsmark

4

100

V01 Modifisert våtmark

5

100

6

100

F07 Eufotisk
ferskvannsbløtbunn
V06 Åpen myrflate

7

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.11 lyngskog

8

100

V07.02 kalkfattig myrkant

7,0

38,2

9

100

V07 Flommyr, myrkant og
myrskogsmark
T23 Fastmarksskogsmark

10

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.01 blåbærskog

11

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.11 lyngskog

1,0

12

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.11 lyngskog

37,8

13

100

V07.02 kalkfattig myrkant

10,6

14

100

V07 Flommyr, myrkant
myrskogsmark
V06 Åpen myrflate

V06.4-6_BK kalkfattig myr

33,6

15

100

T23 Fastmarksskogsmark

og

T23.11 lyngskog

T23.11 lyngskog

- BioFokus-rapport 2013-1, side 72 -

6,6
2,7
97,0

1,2

- Kartlegging av naturtyper etter NiN og DN 13-metoden i 21 verneområder i Oslo og Akerhus -

16

100

T23 Fastmarksskogsmark

17

100

18

100

V07 Flommyr, myrkant
myrskogsmark
V06 Åpen myrflate

19

100

V06 Åpen myrflate

20

100

21

100

V07 Flommyr, myrkant
myrskogsmark
V07 Flommyr, myrkant
myrskogsmark

og

T23.11 lyngskog

1,8

V07.02 kalkfattig myrkant

5,1

V06.7-9_BK intermediær myr

2,6

V06.4-6_BK kalkfattig myr

22,5

og

V07.02 kalkfattig myrkant

1,0

og

V07.02 kalkfattig myrkant

5,0

Jølsen NR
1

100

T02 Konstruert fastmark

T02.30 skrotemark

6,0

2

100

2 Innsjø

02.03 klar intermediær innsjø

0,5

3

100

F07.05 helofyttsump

0,5

4

100

F07 Eufotisk
ferskvannsbløtbunn
1 Elveløp

5

100

T07 Flomskogsmark

T07.01 øvre leirflomskog

6

100

7

100

V07 Flommyr, myrkant
myrskogsmark
T07 Flomskogsmark

8

100

T07 Flomskogsmark

T07.02 nedre leirflomskog

9

100

T03 Åker og kunstmarkseng

T03.03
fulldyrket
kunstmarkseng
V07.01 ombrogen myrkant

12,1

Karlshaugen
NR
1
10

3,0
og

4,0

V07.07 kalkrik flommyr

15,8

T07.01 øvre leirflomskog

15,8
6,2
åker

og

0,4

1

10

V07 Flommyr, myrkant og
myrskogsmark
T23 Fastmarksskogsmark

T23.11 lyngskog

12,1

1

10

T23 Fastmarksskogsmark

T23.16 lyngfuktskog

12,1

1

20

T23 Fastmarksskogsmark

T23.06 blåbærfuktskog

24,1

1

50

T23 Fastmarksskogsmark

T23.01 blåbærskog

60,3

2

100

2 Innsjø

02.06 kalkfattig humussjø

1,1

3

100

2 Innsjø

02.06 kalkfattig humussjø

1,1

4

100

2 Innsjø

02.06 kalkfattig humussjø

2,3

5

100

V06 Åpen myrflate

12,6

6

100

V06 Åpen myrflate

4,8

7

100

V06 Åpen myrflate

4,3

8

100

V06 Åpen myrflate

5,3

Knardal NR
1

100

V03.02 kalkrik svak grunnkilde

100

V03
Svak
kilde
og
kildeskogsmark
T23 Fastmarksskogsmark

2
3

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.12 lågurt-lyngskog

T23 Fastmarksskogsmark

T23.11 lyngskog

Kongsrudtjern
NR
1
10

T23.04 lågurtskog

1

20

T23 Fastmarksskogsmark

T23.02 småbregneskog

1

70

T23 Fastmarksskogsmark

T23.01 blåbærskog

2

100

T23 Fastmarksskogsmark

3

50

3

50

4

100

V07 Flommyr, myrkant
myrskogsmark
V07 Flommyr, myrkant
myrskogsmark
V06 Åpen myrflate

5

100

T23 Fastmarksskogsmark

1,9
11,8
2,2

42,6
85,3
298,5

T23.04 lågurtskog

46,0

og

V07.01 ombrogen myrkant

32,0

og

V07.02 kalkfattig myrkant

32,0

V06.1-3_BK ombrogen myr

9,2

T23.01 blåbærskog

3,0
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6

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.03 svak lågurtskog

7

100

2 Innsjø

02.06 kalkfattig humussjø

2,4

8

100

V03.02 kalkrik svak grunnkilde

0,6

9

100

10

100

V03
Svak
kilde
og
kildeskogsmark
V07 Flommyr, myrkant og
myrskogsmark
T23 Fastmarksskogsmark

11

100

V07.06 intermediær flommyr

43,6

12

100

V07 Flommyr, myrkant og
myrskogsmark
T23 Fastmarksskogsmark

T23.03 svak lågurtskog

23,0

13

100

V03.02 kalkrik svak grunnkilde

1,2

14

100

V03
Svak
kilde
kildeskogsmark
T20 Nakent berg

T20.07 intermediær vegg

0,6

15

100

T20 Nakent berg

16

100

17

100

V07 Flommyr, myrkant
myrskogsmark
2 Innsjø

18

100

19

og

V07.04 kalkrik myrkant
T23.09 høgstaudeskog

T20.07 intermediær vegg
og

115,2

13,9
8,6

3,0

V07.06 intermediær flommyr

27,6

02.03 klar intermediær innsjø

56,4

V07.04 kalkrik myrkant

22,5

20

V07 Flommyr, myrkant og
myrskogsmark
T23 Fastmarksskogsmark

19

10

T23 Fastmarksskogsmark

T23.02 småbregneskog

3,1

19

70

T23 Fastmarksskogsmark

T23.03 svak lågurtskog

21,6

20

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.04 lågurtskog

2,8

21

20

T23 Fastmarksskogsmark

T23.01 blåbærskog

7,2

21

20

T23 Fastmarksskogsmark

T23.02 småbregneskog

7,2

21

60

T23 Fastmarksskogsmark

T23.03 svak lågurtskog

21,5

22

40

V07.04 kalkrik myrkant

9,8

22

60

23

100

V07 Flommyr, myrkant og
myrskogsmark
V03
Svak
kilde
og
kildeskogsmark
T23 Fastmarksskogsmark

24

100

T20 Nakent berg

T20.07 intermediær vegg

25

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.09 høgstaudeskog

26

100

V07.03 intermediær myrkant

6,1

27

100

V03.02 kalkrik svak grunnkilde

1,0

28

10

V07 Flommyr, myrkant og
myrskogsmark
V03
Svak
kilde
og
kildeskogsmark
T23 Fastmarksskogsmark

T23.09 høgstaudeskog

0,6

28

40

T23 Fastmarksskogsmark

T23.02 småbregneskog

2,3

28

50

T23 Fastmarksskogsmark

T23.08 storbregneskog

2,9

29

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.09 høgstaudeskog

30

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.03 svak lågurtskog

31

100

2 Innsjø

32

100

og

33

100

V03
Svak
kilde
kildeskogsmark
V06 Åpen myrflate

34

100

og

35

100

V07 Flommyr, myrkant
myrskogsmark
2 Innsjø

37

20

T23 Fastmarksskogsmark

T23.02 småbregneskog

10,1

37

20

T23 Fastmarksskogsmark

T23.11 lyngskog

10,1

37

60

T23 Fastmarksskogsmark

T23.01 blåbærskog

30,2

41

100

T20 Nakent berg

T20.07 intermediær vegg

3,4

42

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.04 lågurtskog

1,6

T23.01 blåbærskog

6,2

V03.02 kalkrik svak grunnkilde

14,8

T23.04 lågurtskog

10,1
3,3
19,2

6,8
24,3

02.06 kalkfattig humussjø

4,7

V03.02 kalkrik svak grunnkilde

0,2

V06.1-3_BK ombrogen myr

4,9

V07.02 kalkfattig myrkant

9,5

02.06 kalkfattig humussjø

2,3
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43

100

V03
Svak
kilde
og
kildeskogsmark
T23 Fastmarksskogsmark

V03.02 kalkrik svak grunnkilde

1,5

44

100

T23.09 høgstaudeskog

2,5

45

10

T20 Nakent berg

T20.02 intermediær knaus

2,4

45

90

T23 Fastmarksskogsmark

T23.04 lågurtskog

47

40

T23 Fastmarksskogsmark

T23.09 høgstaudeskog

0,7

47

60

V03.02 kalkrik svak grunnkilde

1,1

48

100

V03
Svak
kilde
kildeskogsmark
T04 Kulturmarkseng

T04.02 svak lågurt-kulturmarkseng

4,3

49

100

T04 Kulturmarkseng

T04.02 svak lågurt-kulturmarkseng

5,2

50

100

F07.05 helofyttsump

4,8

51

100

52

100

F07 Eufotisk
ferskvannsbløtbunn
V07 Flommyr, myrkant og
myrskogsmark
T23 Fastmarksskogsmark

T23.09 høgstaudeskog

1,7

53

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.03 svak lågurtskog

1,0

Paradisbukta
NR
1
100
2

100

3

100

4

100

5

100

6

100

7

100

8
9

og

V07.06 intermediær flommyr

M Saltvannsystemer
S01 Konstruert bunn
mark i fjæresonen
S05 Strandberg

21,3

159,0

10,9
og

S01.02
mellomfaste
bløtbunnskonstruksjoner i fjæresonen
S05.02 øvre kalkstrandberg

0,7

S06.04 stein-forstrand

1,0

S07.11 saltmudderflate

5,0

T25.05 grunnlendt kalkmark

2,6

T25.05 grunnlendt kalkmark

0,8

100

S06
Stein-,
grusog
sandstrand
S07
Strandeng
og
strandsump
T25
Åpen
grunnlendt
naturmark i lavlandet
T25
Åpen
grunnlendt
naturmark i lavlandet
T23 Fastmarksskogsmark

T23.23 lavkalkskog

1,6

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.23 lavkalkskog

0,9

10

20

og

S07.08 nedre salteng

0,3

10

30

og

S07.06 midtre salteng

0,5

10

50

og

S07.04 øvre saltfukteng

0,8

11

100

S07
Strandeng
strandsump
S07
Strandeng
strandsump
S07
Strandeng
strandsump
T02 Konstruert fastmark

T02.13 havn

0,1

12

20

og

S07.08 nedre salteng

0,0

12

30

og

S07.06 midtre salteng

0,0

12

50

og

S07.04 øvre saltfukteng

0,0

13

100

og

S07.11 saltmudderflate

2,0

14

100

S07
Strandeng
strandsump
S07
Strandeng
strandsump
S07
Strandeng
strandsump
S07
Strandeng
strandsump
T02 Konstruert fastmark

T02.13 havn

0,2

15

100

T02 Konstruert fastmark

T02.13 havn

0,1

16

100

T25.05 grunnlendt kalkmark

0,1

17

100

T25
Åpen
grunnlendt
naturmark i lavlandet
T23 Fastmarksskogsmark

T23.10 høgstaude-kalkskog

1,1

18

20

og

S07.04 øvre saltfukteng

0,2

18

20

og

S07.08 nedre salteng

0,2

18

60

S07
Strandeng
strandsump
S07
Strandeng
strandsump
S07
Strandeng
strandsump

og

S07.06 midtre salteng

0,7
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19

100

20

100

T25
Åpen
grunnlendt
naturmark i lavlandet
T25
Åpen
grunnlendt
naturmark i lavlandet

T25.05 grunnlendt kalkmark

0,5

T25.05 grunnlendt kalkmark

0,2

V03.02 kalkrik svak grunnkilde

3,1

Pollen NR
1

100

2

100

V03
Svak
kilde
og
kildeskogsmark
T23 Fastmarksskogsmark

T23.04 lågurtskog

5,8

3

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.03 svak lågurtskog

4,7

02.06 kalkfattig humussjø

6,4

Rundkollen NR
1

100

2 Innsjø

2

100

V06 Åpen myrflate

5,5

3

100

V06 Åpen myrflate

1,8

4

100

V06 Åpen myrflate

2,4

5

100

V06 Åpen myrflate

1,2

6

100

V06 Åpen myrflate

0,9

7

100

V06 Åpen myrflate

7,0

8

100

V06 Åpen myrflate

1,7

9

100

V06 Åpen myrflate

1,2

10

100

V06 Åpen myrflate

3,0

11

100

V06 Åpen myrflate

6,5

12

100

V06 Åpen myrflate

1,0

13

100

V06 Åpen myrflate

0,7

14

100

V06 Åpen myrflate

1,0

15

100

V06 Åpen myrflate

1,6

16

100

V06 Åpen myrflate

3,4

17

100

V06 Åpen myrflate

1,0

18

100

V06 Åpen myrflate

2,2

19

100

V06 Åpen myrflate

9,0

20

100

V06 Åpen myrflate

2,3

21

100

V06 Åpen myrflate

19,4

22

100

V06 Åpen myrflate

0,5

24

100

V06 Åpen myrflate

0,6

25

100

V06 Åpen myrflate

1,3

26

100

V06 Åpen myrflate

1,2

27

100

2 Innsjø

02.06 kalkfattig humussjø

13,3

28

100

2 Innsjø

02.06 kalkfattig humussjø

9,0

29

100

2 Innsjø

02.06 kalkfattig humussjø

16,6

30

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.02 småbregneskog

31

20

T20 Nakent berg

31

30

T23 Fastmarksskogsmark

T23.11 lyngskog

3,1

31

50

T25.01 kalkfattig grunnlendt mark

5,1

32

10

32

10

32

10

T25
Åpen
grunnlendt
naturmark i lavlandet
V07 Flommyr, myrkant og
myrskogsmark
V07 Flommyr, myrkant og
myrskogsmark
T23 Fastmarksskogsmark

32

10

T23 Fastmarksskogsmark

32

20

32

40

9,2
2,0

V07.01 ombrogen myrkant

171,5

V07.02 kalkfattig myrkant

171,5

T23.06 blåbærfuktskog

171,5

T23.11 lyngskog

171,5

T23 Fastmarksskogsmark

T23.01 blåbærskog

343,1

T23 Fastmarksskogsmark

T23.16 lyngfuktskog

686,2
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Røverkollen NR
1

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.11 lyngskog

9,0

2

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.01 blåbærskog

2,8

3

50

T23 Fastmarksskogsmark

T23.01 blåbærskog

2,0

3

50

T23 Fastmarksskogsmark

T23.03 svak lågurtskog

2,0

4

20

T23 Fastmarksskogsmark

T23.04 lågurtskog

1,7

4

20

T23 Fastmarksskogsmark

T23.11 lyngskog

1,7

4

60

T23 Fastmarksskogsmark

T23.18 lågurt-lyngkalkfuktskog

5,1

5

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.04 lågurtskog

6

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.13 lågurt-lyngkalkskog

2,0

7

100

V03.03 svak kalkgrunnkilde

3,3

8

10

V03
Svak
kilde
og
kildeskogsmark
T23 Fastmarksskogsmark

T23.11 lyngskog

1,2

8

20

T25.06 grunnlendt kalkfuktmark

2,4

8

70

T25
Åpen
grunnlendt
naturmark i lavlandet
T20 Nakent berg

T20.01 kalkfattig knaus

8,3

9

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.11 lyngskog

9,0

10

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.01 blåbærskog

2,6

11

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.11 lyngskog

2,5

12

10

T20 Nakent berg

T25.04 grunnlendt lågurt-fuktmark

4,6

12

20

T20 Nakent berg

T20.01 kalkfattig knaus

9,2

12

20

T23 Fastmarksskogsmark

T23.11 lyngskog

9,2

12

50

T23 Fastmarksskogsmark

T23.18 lågurt-lyngkalkfuktskog

13

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.17 lågurt-lyngfuktskog

3,0

14

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.01 blåbærskog

2,6

15

100

V03
Svak
kildeskogsmark

V03.02 kalkrik svak grunnkilde

2,2

kilde

og

17,5

23,0

Skotta NR
1

30

T23 Fastmarksskogsmark

T23.08 storbregneskog

3,1

1

70

T23 Fastmarksskogsmark

T23.05 lågurt-kalkskog

7,3

2

40

T23 Fastmarksskogsmark

T23.13 lågurt-lyngkalkskog

2,7

2

60

T23 Fastmarksskogsmark

T23.05 lågurt-kalkskog

4,1

Stubberud NR
1

100

2 Innsjø

02.07 moderat kalkfattig humussjø

2

100

V07.02 kalkfattig myrkant

3

10

3

10

3

40

V07 Flommyr, myrkant og
myrskogsmark
T25
Åpen
grunnlendt
naturmark i lavlandet
T25
Åpen
grunnlendt
naturmark i lavlandet
T23 Fastmarksskogsmark

T23.11 lyngskog

105,8

3

40

T23 Fastmarksskogsmark

T23.17 lågurt-lyngfuktskog

105,8

4

100

5

100

V07 Flommyr, myrkant
myrskogsmark
1 Elveløp

6

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.01 blåbærskog

21,5

7

50

T23 Fastmarksskogsmark

T23.01 blåbærskog

31,3

7

50

T23 Fastmarksskogsmark

T23.04 lågurtskog

31,3

8

50

T20 Nakent berg

T20.01 kalkfattig knaus

5,2

8

50

T20 Nakent berg

T20.02 intermediær knaus

5,2

9

100

V06 Åpen myrflate

V06.09 intermediær
mykmatte

og

10,3
9,1

T25.01 kalkfattig grunnlendt mark

26,5

T25.04 grunnlendt lågurt-fuktmark

26,5

V07.03 intermediær myrkant

29,8
2,2
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10

100

V07.02 kalkfattig myrkant

50

V07 Flommyr, myrkant og
myrskogsmark
V07 Flommyr, myrkant og
myrskogsmark
T23 Fastmarksskogsmark

11

100

12
12

50

T23 Fastmarksskogsmark

13

100

V06 Åpen myrflate

V06.09 intermediær
mykmatte

15,7

V07.04 kalkrik myrkant

9,2

T23.06 blåbærfuktskog

24,1

T23.16 lyngfuktskog

24,1
myrflate-

1,7

Stubberud skogpark NR
1

100

V03.02 kalkrik svak grunnkilde

100

V03
Svak
kilde
og
kildeskogsmark
T23 Fastmarksskogsmark

2
3

0,9

100

T03 Åker og kunstmarkseng

3,6

4

100

T03 Åker og kunstmarkseng

T03.03
fulldyrket
åker
og
kunstmarkseng
T03.02 overflatedyrket kunstmarkseng

5

100

T04 Kulturmarkseng

T04.09 kulturmarksvåteng

3,6

6

100

2 Innsjø

-

7

100

T03 Åker og kunstmarkseng

8

100

T03 Åker og kunstmarkseng

9

100

T03 Åker og kunstmarkseng

10

20

10

80

T25
Åpen
grunnlendt
naturmark i lavlandet
T04 Kulturmarkseng

T03.03
fulldyrket
åker
kunstmarkseng
T03.03
fulldyrket
åker
kunstmarkseng
T03.03
fulldyrket
åker
kunstmarkseng
T25.05 grunnlendt kalkmark

11

10

11

90

12

100

T23.12 lågurt-lyngskog

23,9

3,1
0,18

og

19,6

og

3,2

og

1,3
1,2

T04.03 lågurt- kulturmarkseng

4,9

T25
Åpen
grunnlendt
naturmark i lavlandet
T04 Kulturmarkseng

T25.05 grunnlendt kalkmark

2,3

T04.03 lågurt- kulturmarkseng

20,9

T23 Fastmarksskogsmark

T23.12 lågurt-lyngskog

24,0

Syd Oust
1

100

2

100

3

100

4

50

4

50

5

100

6

20

6

80

7

100

S07
Strandeng
strandsump
S07
Strandeng
strandsump
S07
Strandeng
strandsump
T02 Konstruert fastmark

og

S07.07 nedre brakkvasseng

2,2

og

S07.012 helofytt-saltsump

3,6

og

S07.06 midtre salteng

0,3

T02.13 havn

0,3

T25
Åpen
grunnlendt
naturmark i lavlandet
M15 Løs
eufotisk
saltvannsbunn
T25
Åpen
grunnlendt
naturmark i lavlandet
S07
Strandeng
og
strandsump
S02 Fjæresone-skogsmark

T25.05 grunnlendt kalkmark

0,3

M15.02 naken
løs
saltvannsbunn
T25.05 grunnlendt kalkmark

eufotisk

1,9
0,1

S07.06 midtre salteng

0,3

S02.02 fjæresone-fuktskogsmark

0,9

Åstad NR
1

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.04 lågurtskog

1,3

2

100

V03.02 kalkrik svak grunnkilde

9,9

3

20

V03
Svak
kilde
og
kildeskogsmark
T23 Fastmarksskogsmark

T23.04 lågurtskog

2,2

3

80

T23 Fastmarksskogsmark

T23.08 storbregneskog

9,0

4

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.04 lågurtskog

5,3

5

100

T17 Åpen ur og snørasmark

T17.02 intermediær ur

3,3

6

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.04 lågurtskog

3,3

7

10

T20 Nakent berg

T20.07 intermediær vegg

1,1
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7

60

T23 Fastmarksskogsmark

T23.12 lågurt-lyngskog

6,6

7

30

T20 Nakent berg

T20.02 intermediær knaus

3,3

8

100

T03 Åker og kunstmarkseng

T03.03
fulldyrket
kunstmarkseng

åker

og

3,8

9

100

2 Innsjø

5,0

10

100

1 Elveløp

4,4

11

100

12

100

V03
Svak
kilde
kildeskogsmark
T02 Konstruert fastmark

13

30

13

70

14

og

V03.02 kalkrik svak grunnkilde

6,0

T02.09 vegbane med fast dekke

0,5

T02 Konstruert fastmark

T02.14 gruve

0,2

T02 Konstruert fastmark

T02.18 sand-, grus- og steintipp

0,4

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.09 høgstaudeskog

2,1

15

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.09 høgstaudeskog

3,3

16

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.04 lågurtskog

1,0

17

50

T07 Flomskogsmark

T07.01 øvre leirflomskog

7,0

17

50

T07 Flomskogsmark

T07.02 nedre leirflomskog

7,0

18

100

V03.02 kalkrik svak grunnkilde

2,2

19

10

V03.02 kalkrik svak grunnkilde

2,2

19

20

V03
Svak
kilde
og
kildeskogsmark
V03
Svak
kilde
og
kildeskogsmark
T23 Fastmarksskogsmark

T23.09 høgstaudeskog

4,4

19

70

T23 Fastmarksskogsmark

T23.08 storbregneskog

15,3

20

50

T07 Flomskogsmark

T07.01 øvre leirflomskog

4,2

20

50

T07 Flomskogsmark

T07.02 nedre leirflomskog

4,2

21

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.08 storbregneskog

0,8

22

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.08 storbregneskog

2,8

23

100

V03.02 kalkrik svak grunnkilde

1,7

24

10

V03.02 kalkrik svak grunnkilde

1,6

24

20

V03
Svak
kilde
og
kildeskogsmark
V03
Svak
kilde
og
kildeskogsmark
T23 Fastmarksskogsmark

T23.04 lågurtskog

3,3

24

20

T23 Fastmarksskogsmark

T23.09 høgstaudeskog

3,3

24

50

T23 Fastmarksskogsmark

T23.08 storbregneskog

8,2

25

100

V03.02 kalkrik svak grunnkilde

0,7

26

100

V03.02 kalkrik svak grunnkilde

0,7

27

20

V03
Svak
kilde
og
kildeskogsmark
V03
Svak
kilde
og
kildeskogsmark
T23 Fastmarksskogsmark

T23.04 lågurtskog

0,8

27

20

T23 Fastmarksskogsmark

T23.09 høgstaudeskog

0,8

27

30

T07 Flomskogsmark

T07.01 øvre leirflomskog

1,2

27

30

T07 Flomskogsmark

T07.02 nedre leirflomskog

1,2

28

10

T23 Fastmarksskogsmark

T23.09 høgstaudeskog

2,0

28

20

T23 Fastmarksskogsmark

T23.04 lågurtskog

3,9

28

70

T23 Fastmarksskogsmark

T23.08 storbregneskog

29

100

T23 Fastmarksskogsmark

T23.04 lågurtskog

4,8

30

100

T20 Nakent berg

T20.07 intermediær vegg

0,1

31

100

T20 Nakent berg

T20.07 intermediær vegg

0,1
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7 Vedlegg 2. Naturtyper – Oversikt
Vestby
400 Ishavet NR
Intakt lavlandsmyr i innlandet – Flatmyr

Verdi: A

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt i forbindelse med NiN-kartlegging i et utvalg av verneområder i Oslo og
Akershus 2012. Kartleggingen ble utført av BioFokus ved Ulrika Jansson 6. september 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Ishavet NR ligger hovedsakligen i Vestby kommune, men søndre del går såvidt
inn i Moss kommune. Naturreservatet ligger i et barskogområ og er omgitt av koller og slake åspartier. Myra er en
jordvannspåvirket flatmyr, som ligger i et nord-sørgående dalsøkk øst for Kambo.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen beskrives best som en intakt lavlandsmyr i
innlandet med utformingen flatmyr. I NiN-kartleggingen ble en lang rekke fattige myr- og skogtyper registrert,
men den kunne enklest beskrives som et våtmarksmassiv med utformingen jordvannsmyr. Myra er langstrakt med
noe helning fra nord mor sør. Det er mest torvmosedominerte partier med stort innslag av gress- og
halvgressarter, men også svært våte partier med dominans av takrør. Pors, skogsivaks, bukkeblad og
mannasøtgras ble sparsomt observert. Kantene er svagt tresatt med bjørk og furu. Det finnes flekkvis små
ombrotrofe partier med tuevegetasjon. På fastmarken på sidene av myren dominerer furu og gran.
Artsmangfold: Det finnes noen rikere partier og myra har en registrert forekomst av den lille orkideen myggblom
(ikke ettersøkt i 2012).
Bruk, tilstand og påvirkning: Myra er ikke utsatt for grøfting, men det finnes en del grøfter i kanten mot
fastmarksskog, særlig i søndre del. To merkede skiløyper krysser myra.
Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.
Del av helhetlig landskap: Myra utgjør en spesiell naturtype i et landskap dominert av fattige skogtyper.
Verdivurdering: Store intakte myrer er sjeldne i boreonemoral sone og våtmarksmassiv er i sin helhet rødlistet
som nær truet (NT). Lokaliteten utgjørs av en 173 daa stor intakt lavlandsmyr og vurderes til svært viktig (A)
Skjøtsel og hensyn: Drenering av myra eller nærliggende myrskog må unngås. Eventuelt kan grøfter i søndre del
av området gjenfylles.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Frogn
292 Pollen NR
Rik edellauvskog – Alm-lindeskog

Verdi: A

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt i forbindelse med NiN-kartlegging i et utvalg av verneområder i Oslo og
Akershus 2012. Kartleggingen ble utført av BioFokus ved Ulrika Jansson den 7. august 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Pollen NR (VV00000850) nedenfor en bratt skrent og
bergvegg. Berggrunnen er fattig gneis, mens løsmassedekket er rike havvasetninger.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Skogen er kartlagt som rik edelløvskog med utformingene almlindeskog og or-askeskog. NiN-grunntypene lågurtskog og lågurt-lyngskog. Området er generelt fattigere i den
bratte østre delen. Nord i området forekommer alm (NT-2010) og lind under bergroten, mens gråor og ask (NT2010) blir vanligere lenger sør og vest. Spisslønn og gran vokser også i tresjiktet. I busksjiktet vokser leddved,
krossved, hegg, hassel samt ung gråor og ask. Feltsjiktet er rikt. Deler av skogen relativ er ung med dbh på rundt
15-30 cm. Det finnes imidlertid også grove trær med dbh på 40-50 cm. Grantrær med dbh på 50-60 cm står også i
bestandet.
Artsmangfold: I feltsjiktet vokser blåveis, firblad, trollbær, skogsallat, gjerdevikke, ormetelg, skogsvinerot,
fingerstarr, liljekonvall og krattfiol. Ingen sjeldne arter ble påvist ved befaring. Potensial for markboende sopp
knyttet til først og fremst lind.
Bruk, tilstand og påvirkning: Flere grove grantrær er døde grunnet skøtselstiltak for å fjerne gran. Bestandet
har trolig vært beitet, med sterkest beitetrykk langs vestre kanten.
Fremmede arter: Brunskogsnegl (Arion vulgaris) finnes i hele området.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten glir over i en varmekjær kildeløvskog med ask og disse lokalitetene bør
sees i sammenheng. De noe fattigere berg- og skogpartiet i øst henger naturlig sammen med lokaliteten.
Verdivurdering: Edelløvskogen er rik og frodig og her finnes både grove trær og grov død ved. Det ble ikke gjort
funn av rødlistearter (foruten ask og alm) med det er potensial for sjeldne sopp, særlig under lind og hassel eller
på grov løvved. Skogen grenser til en verdifull varmekjær kildeløvskog. Samlet vurderes edelløvskogen til svært
viktig (A).
Skjøtsel og hensyn: Yngre deler bør få utvikle seg til skog uten beitedyr. Gran kan tas ut. I det bratte partiet opp
mot hagene øst om lokaliteten bør skogen få utvikle seg fritt. Dumping av hageavfall i eller i nærheten av
lokaliteten vil redusere de biologiske verdiene.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Rik sumpskog – Varmekjær kildelauvskog

Verdi: A

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt i forbindelse med NiN-kartlegging i et utvalg av verneområder i Oslo og
Akershus 2012. Kartleggingen ble utført av BioFokus ved Ulrika Jansson den 7. august 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i SV delen av Pollen NR (VV00000850) nedenfor en
edelløvskogsli. Skogen grenser i vest mot åpen kulturmark og i øst mot edelløvskog i en bratt skrent. Berggrunnen
er fattig gneis, men med et rikt løsmasselag av rike havavsetninger.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området er kartlagt som rikere sump- og kildeskog med
utformingen varmekjær kildeløvskog. Det utgjøres av NiN-grunntypen kalkrik svak grunnkilde (svak kilde og
kildeskogsmark). Ask dominerer i tresjiktet med innslag av alm på tørrere partier. Hegg er vanlig i busksjiktet.
Feltsjiktet er rikt og frodig med arter som springfrø, bekkeveronika, kjempesvingel, vendelrot, hestehov,
skogstjerneblom, strutseving. Det er en god del død ved i lokaliteten og en del av dene er grov sterkt nedbrudd
løvved.
Artsmangfold: Rik og frodig vegetasjon typisk for kildeskog med stor potensial for artsrik insektsfauna. Ingen
sjeldne arter ble påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Området grenser til et beiteområde og har sannsynligvis blitt noe påvirket av
beite. Det har trolig vært lite hogst i biotopen.
Fremmede arter: Brunskogsnegl (Arion vulgaris) finnes i hele området.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår sammen med en rik edelløvskog i Pollen NR.
Verdivurdering: Lokaliteten er en særs rik og frodig kildeløvskog med dominans av ask. Skogtypen er vurdert
som sårbar (VU) på norsk rødlista for naturtyper 2011. Den grenser til en viktig rik edelløvskog. Det er en god del
død ved i kildeskogen. Den vurderes til svært viktig (A).
Skjøtsel og hensyn: Skjøtsel anbefales ikke i området. Området bør ikke beites, men få utvikles fritt.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1001 Knardal NR
Rik edellauvskog – Alm-lindeskog

Verdi: B

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt i forbindelse med NiN-kartlegging i et utvalg av verneområder i Oslo og
Akershus 2012. Kartleggingen ble utført av BioFokus ved Ulrika Jansson den 7. august 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en svak helning, delvis på rike strandavsetninger. Lokaliteten
omfatter nesten hele Knardal NR (VV00001257, BN00050184), men også arealer sør for verneavrensningen.
Lokaliteten ligger på vestsiden av Bunnefjorden i Frogn kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som rik edelløvskog med utformingene
alm-lindeskog og gråor-askeskog. NiN-grunntypen lågurtskog dominerer. Deler av lokaliteten er bratt og blokkrik,
mens andre deler har tykkere og finkornete løsmasser. Tresjiktet utgjøres først og fremst av alm, lind og ask med
større andel ask i de nedre og fuktigere delene. Lønn, hegge, bjørk, osp og gran forekommer spredt. I busksjiktet
vokser krossved, leddved og hassel. Feltsjiktet er rikt. Skogen er fullsjiktet og det forekommer død ved av gran og
løv, både middels og sterkt nedbrutt.
Artsmangfold: I feltsjiktet finnes hasselurt (VU) spredt. For øvrig vokser her markjordbær, fingerstarr, firblad,
blåveis, trollbær, skogsvinerot, ormetelg, mjødurt, skogburkne, hengeving, liljekonvall og knollerteknapp. Tuet
køllesopp, en vanlig løvskogsart, ble også funnet. Ingen sjeldne sopparter ble påvist, men lind og hassel har ofte
verdifulle mykorrhiza-sopp og det er potensiale for slike arter i området.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det er lite spor av hogst i lokaliteten, men området har troligt vært brukt til
beitemark og vedhogst tidligere.
Fremmede arter: Noe mongolspringfrø vokser nærme veien i nordre del av området.
Del av helhetlig landskap: Nord for lokaliteten er det et større område med relativ rik blandningsskog som ikke
er kartlagt som verdifull naturtype per idag, mem som likevel kan ha store biologiskeverdier. Et lite område med
snelle-askeskog i østre del av lokaliteten er avgrenset som egen lokalitet.
Verdivurdering: Lokaliteten utgjørs av lågurtskog med alm, lind og ask som dominerende treslag. Skogtypen er
ikke vurdert som truet i siste rødliste. Lind og hassel har ofte verdifulle mykorrhiza-sopp og det er potensiale for
slike arter i området. Edelløvskogen inngår i en helhet sammen med en rik blandingsskog i nord og en varmekjær
kildeløvskog i øst. Det forekommer en del død ved og noen eldre trær. Lokaliteten vurderes samlet som viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Skjøtsel anbefales ikke i området.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1002 Knardal NR, SØ
Rik sumpskog – Varmekjær kildelauvskog

Verdi: B

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt i forbindelse med NiN-kartlegging i et utvalg av verneområder i Oslo og
Akershus 2012. Kartleggingen ble utført av BioFokus ved Ulrika Jansson den 7. august 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en svak helning på rike strandavsetninger, delvis innenfor
Knardal NR (VV00001257) i Frogn kommune. Lokaliteten er i overkant avgrenset av en bergvegg og nedover av en
vei.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som rikere sump- og kildeskog med
utformingen varmekjær kildeløvskog. Dette tilsvarer NiN-grunntypen kalkrik svak grunnkilde innenfor hovedtypen
svak kilde og kildeskogsmark. Vegetatsjonstyp er snelle-aske-skog. Kildeskogen er dominert i tresjiktet av eldre
ask, alm og osp. I busksjiktet finnes hegg. Feltsjiktet er nesten helt dominert av skavgras, med innslag av hasselur
(VU) og strutseving. Kildeskogen forefaller relativ tørr i overflaten, men artsinventaret tilsier bevegelig markvann
lenger ned. Det ble ikke funnet mye gammelskogselementer som død ved eller gamle trær.
Artsmangfold: Skavgras dominerer feltsjiktet, sammen med hasselurt (VU).
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- Kartlegging av naturtyper etter NiN og DN 13-metoden i 21 verneområder i Oslo og Akerhus Bruk, tilstand og påvirkning: Midt i området ligger en kum og området har derfor trolig fått senket
grunnvannstandet. Det går en vei rett i nedkant av lokaliteten
Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.
Del av helhetlig landskap: Kildeskogen ligger i nedkanten av en edelløvskogsli og må forvaltes sammen med
denne.
Verdivurdering: Naturtypen varmekjær kildeløvskog er rødlistet som VU i følge Norsk Rødliste for Naturtypen
2011. Området har typisk vegetasjon for ask-snelle-skog med velutviklet feltsjikt, men skogen er ikke gammel og
området er litet. Det henger sammen med en rik edelløvskog i NV. Hasselurt (VU) ble funnet relativ rikelig. Samlet
vurderes området som viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Naturtypen ligger kun delvis innenfor verneområdet Knardal NR, til tross for at denne
naturtypen angis som meget viktig i verneformålet. Lokaliteten i sin helhet bør vurderes inngå i verneområdet.
Vannstanden bør gjenopprettes. Ingen skogskjøtsel anbefales.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Nesodden
488 Ildjernet
Strandeng og strandsump – Kortvokst, åpen, artsrik saltsiveng på skjellsand

Verdi: B

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt i forbindelse med NiN-kartlegging i et utvalg av verneområder i Oslo og
Akershus 2012. Kartleggingen ble utført av BioFokus ved Ulrika Jansson og Øivind Gammelmo 3. august 2012.
Lokaliteten utgjør den sentrale delen av Ildjernet NR (VV00002696) og en liten del av den tidligere kartlagte
naturtypen Idjernet (BN00041987). Den gamle naturtypeavgrensningen bør revurderes og resten av øya bør
kartlegges på ny.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Strandsumpen og strandengen ligger i en grunn vik på øn Ildjernet på vestsiden
av Nesoddtangen i Nesodden kommune. Det går en vei over viken som gir lune forhold innenfor. Hele øya
beskrives av Bjureke som en kalkøy i den gamle naturtypebeskrivelsen for hele øya Ildjernet (BN00041987).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som strandeng og strandsump med
utformingen stort strandengkompleks med en del kortvokst artsrik saltsiveng. Østre del er klassifisert som
bløtbunnsområder i strandsonen og er inkludert her av arronderingsmessige grunner. Dette området kan kanskje
også beskrives som en kunstig avsnørt poll. Fjæreområdet er NiN-kartlagt til midtre salteng og helofyttbrakkvasssump, mens vanndekket del er NiN-kartlagt som saltvannssystem uten nærmere klassifisering. Den
vestre halvdelen av lokaliteten er dominert av takrør og temelig artsfattig. Her står høyvokste planter som
strandvortemelk og strandkjeks. Storparten av østre del er vanndekket og ikke nærmere undersøkt. Det finnes
kortvokst strandeng som smale kantsoner mellom vann og fastmark i østre del. Denne kantsonen er artsrik med
havbendel, saltsiv, strandstjerne, strandkryp, strandrisp, strandkjempe og dverggylden. På fastmark står
engplanter som blåklokke, gulmaure, tiriltunge, markjorber, markmalurt, strandsteinkløver og nikkesmelle.
Artsmangfold: Tidligere registreringer tilsier at det finnes sjeldne arter som saftmelde, fjæresalturt, strandrisp og
strandkjeks i strandenga nord for båtbrygga, hvilket tolkes å være innenfor avgrensningen. Ved befaring i 2012 ble
dvergylden (VU-2010) funnet i en lavvokst del av strandengen og nikkesmelle (NT-2010) stod i i en smal engkant
ved stien i søndre del av lokaliteten. I tillegg ble en rekke insekter funnet, noen av dem sjeldne: kontrasthumleflue
(Villa panisca, EN-2010) og svartvinget engrovflue (Dioctria oelandica, NT-2010).
Bruk, tilstand og påvirkning: Veien i østkant påvirker vannutskiftning i viken og fører til lune forhold. Det går en
mindre sti i sørkant av lokaliteten. På nordsiden er det plen helt ned til vannet.
Fremmede arter: Sørvest i området står en rynkerosebusk, filtarve vokser i stikanten og rett utenfor lokaliteten
vokser gravbergknapp, syrin, gullregn og bulkemispel.
Del av helhetlig landskap: Viken utgjør en viktig del av øya Ildjernet. Hele øya er tidligere vurdert som viktig for
mangfoldet og bør kartlegges igjen for mer nøyaktig avgrensning av viktige områder.
Verdivurdering: Lokaliteten har kortvokste artsrike deler med blant annet dverggylden (VU-2010). Det er
tidligere gjort funn av andre sjeldne strandarter som saftmelde, fjæresalturt, og tornbeinurt (EN). I den høye
vegetasjonen i bakkant av lokaliteten ble en lang rekke insekter fanget, hvorav en sterkt truet (EN) og en nær
truet (NT). Lokaliteten er liten og noe påvirket av fremmede arter. Lokaliteten vurderes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Fjerning av fremmede arter bør prioriteres i og utenfor området. Indre, takrørdominerte
deler blir trolig mer artsrike ved slått og/eller beite.
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59 Paradisbukta øst
Åpen grunnlendt kalkmark –

Verdi: A

Innledning: Lokaliteten ble først kartlagt av Kjell Magne Olsen i juni 2000 og Kristina Bjureke i 2003. Lokaliteten
er sist kartlagt av Kim Abel (BioFokus) den 28.09.10.2012 i forbindelse med NIN-kartlegging av verneområder i
Oslo og Akershus på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Lokaliteten
ble i den forbindelse justert noe i avgrensning og beskrivelsen ble oppdatert.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst-sydøst på øya Grimsøya i Bærum kommmune. Der utgjør
den deler av den ytre landtunga som danner den beskyttede bukta kalt Paradisbukta, og som er vernet som
Paradisbukta naturreservat, samt bergryggen videre nordover i nordøst.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er åpen grunnlendt kalkmark. Vegetasjonstypen er
dominert av bergknaus og bergflate, utforming trefingersildre-markmalurt (F3a) og kantkratt, utforming
blodstorkenebb (F4a). Langs stranda er det en del strandberg (X1) og inn mot skogkanter noe innslag av kantkratt
(F5).
Artsmangfold: Enga huser mange av de karakteristiske karplantene knyttet til kalkrike enger, men sent
registreringstidspunkt gjorde at mange arter er oversett. Av registrerte arter er knollmjødurt (NT), markmalurt,
dunkjempe, vill-lin, gulmaure, hjorterot, nakkebær, rundskolm, geitved, blåklokke, kantkonvall, harekløver,
engknoppurt, gjeldkarve, einer og rognasal,
Bruk, tilstand og påvirkning: Store deler av enga er meget grunnlendt og lite truet av gjengroing. Kantene mot
skogen har enkelte partier hvor busker har fått godt fotfeste og brer seg noe inn over enga. I nord grenser
lokaliteten til hyttetomt og bryggeanlegg, mens det i sør er et lite båthus med en liten brygge.
Fremmede arter: Det ble registrert flere fremmede arter i området. Gravbergknapp, mispel sp., kuletistel,
legehvitkløver og trolig filtarve.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes til å være svært viktig (A verdi) grunnet at enga er i god tilstand, det er
forekomst av rødlistede vegetasjonstyper og en rødlistet karplante. Det er stort potensial for flere sjeldne arter.
Skjøtsel og hensyn: En forsiktig tynning av kantsonene er gunstig for å hindre gjengroing. En bør spare en del
blomsterrike busker.
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84 Paradisbukta
Strandeng og strandsump –

Verdi: A

Innledning: Lokaliteten ble først kartlagt av Kjell Magne Olsen i juni 2000 og Kristina Bjureke i 2003. Lokaliteten
er sist kartlagt av Kim Abel (BioFokus) den 28.09.10.2012 i forbindelse med NIN-kartlegging av verneområder i
Oslo og Akershus på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Lokaliteten
ble i den forbindelse justert noe i avgrensning, beskrivelsen ble oppdatert og naturtypen ble revvidert.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst-sydøst på øya Grimsøya i Bærum kommmune. Der utgjør
den grunne og beskyttede mudderbukta i Paradisbukta naturreservat, samt en smal sone med strandenger rundt
bukta.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Grunn poll/bukt med lite eller ingen vegetasjon ute i vannet på
bløtbunn. Fine strandenger i øst og en noe ferskvannspåvirket sumpaktig eng i vest.
Artsmangfold: Trolig en viktig fuglelokalitet, men usikkert hvordan menneskelig forstyrrelse er under spesielt
trekkperiodene til vadefuglene. Deler av teksten under er hentet fra Bjureke (2007), men supplert med
observasjoner fra Kim Abel og Tore Berg. I det relativt stillestående vannet vokser saftmelde (Suaeda maritima),
men ellers meget sparsomt med planter . Langs stranden finner vi en smal stripe med velutviklet strandeng med bl
a mange hundre individer av strandrisp (Limonium humile), samt de typiske strandengartene strandstjerne (Aster
tripolium), strandkryp (Glaux maritima), strandkjempe (Plantago maritima), saltsiv (Juncus gerardii), strandrug,
havsivaks, strandsauløk, gåsemure og fjærekoll. Innenfor strandenga, i grus og driftvoller, vokser asparges
(Asparagus officinalis), strandkjeks (Ligusticum scoticum), strandvortemelk (Euphorbia palustris) lakrismjelt,
gulmaure og burot. I den sørlige delen av bukta overgår strandengsstripa til en frisk fukteng/sump med bl a
sverdlilje (Iris pseudacorus), vasshøymole (Rumex aquaticus), duskstarr (Carex disticha), saftstjerneblom
(Stellaria crassifolia) og klourt (Lycopus europaeus). Fuktengen kantes av en bord med svartor (Alnus glutinosa).
Tore Berg melder om dverggylden (NT) fra en tur i 2012.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det er flere mindre bryggeanlegg som bryter opp strandsonen, pluss at det er
mudret opp utenfor bryggene.
Fremmede arter: Kuletistel og legesteinkløver.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes til å være svært viktig (A verdi) grunnet et godt potensial som et viktig
rasteområde for fugl, samt funn av en rødlistet plante og andre regionalt uvanlige arter. At lokaliteten ligger i
tilknytning til andre verdifulle naturtyper er med på å øke verdien.
Skjøtsel og hensyn: Strandenga vil best ivareta de biologiske verdiene ved at engene holdes noe nede. Trolig er
beitedyr lite praktisk ute på Grimsøya, men slått burde det være mulig å gjennomføre. Den burde gjennomføres
relativt sent på sesongen, ca siste halvdel av august. Slåtteavfallet må fjernes etter slåtten.
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94 Skotta
Kalkskog – Kalkgranskog

Verdi: A

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kim Abel (BioFokus) den 24.08.2012 i forbindelse med NIN-kartlegging av
verneområder i Oslo og Akershus på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Oslo og
Akershus.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Kolsås-Dælivann landskapsvernområde i Bærum kommune.
Selve lokaliteten utgjør et skogareal nordøst i verneområdet, sør for Skotta gård, og ligger på en kalkrygg som
strekker seg nord-sør. Mot øst er det en bratt skrent ned mot boligbebyggelse, mens det mot vest er dyrket mark.
Mot nord grenser lokaliteten mot ung edelløvskog dominert av hassel. Grensa mot sør er noe usikker da det er
lignende skogtyper i den retning, men hytter og hyttetomter bryter opp skogbildet. Nærmere undersøkelser trengs
for å sette en god grense mot sør. Lenger sør er det kartlagt flere kalklindeskoger.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen utgjøres av kalkskog, men den ligger i grenseland
mot rik blandingsskog i lavlandet, utforming boreonemoral blandingsskog i lavlandet. Vegetasjonen er dominert av
kalklågurtskog, men med overganger mot lågurtskog. I vest i forbindelse med Skotta naturreservat og enkelte
partier mot øst i den bratte skråningen er det noe alm-lindeskog. Det er mulig det er noe fragmenter av
kalklindeskog, men en dårlig soppsesong gjorde det vanskelig å konkludere. Tresjiktet er dominert av gran, og
gjerne med et velutviklet busksjikt av hassel. Furu er et vanlig innslag. Stedvis er innslaget av edelløvtrær stort
med trræ som ask, lønn og lind, spesielt langs skrenten i øst.
Artsmangfold: Karplantefloraen er forholdsvis rik med funn av orkideene breiflangre og fuglerede i Skotta
naturreservat. Ellers arter som blåveis, sumphaukeskjegg, trollbær, liljekonvall, firblad, kranskonvall, vaniljerot,
teiebær, kratthumleblom, storklokke, maiblom, markjordbær, fugletelg og skogfiol.
Bruk, tilstand og påvirkning: De vestre deler av skogen omfattes av Skotta naturreservat, mens resten av
lokaliteten ligger i landskapsvernområdet. Det er ingen nyere inngrep i området, men tidligere skogsdrift er synlige
i form av at ordentlig gamle trær og godt nedbrutte læger er mangelvare. Stubber er fåtallige. Skogen er ellers i
sen optimalfase til tidlig aldersfase og det har begynt å danne seg en del død ved, men da hovedsakelig ferske og
middels nedbrutte læger. Bioniteten er god og enkelte grantrær når opp i dominesjoner på 100 cm i
brysthøydediameter. Stort sett ligger grana rundt 30-50cm. Området er mye brukt til tur og det strekker seg flere
stier gjennom området. Mot boligbebyggelsen i øst er det et par forfallne trehytter.
Fremmede arter: Det er enkelte småplanter med edelgran i lokaliteten.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes til å være svært viktig (A verdi) grunnet at lokaliteten ligger i tilknytning til
flere viktig kalkskoger lenger sør, samt at potensialet for sjeldne arter vurderes som stort og at det er et
skogområde uten nyere inngrep.
Skjøtsel og hensyn: For å utvikle verdiene knyttet til død ved og gamle trær anbefales fri utvikling.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
96 Enli syd
Rik edellauvskog – Alm-lindeskog

Verdi: A

Innledning: Lokaliteten ble først kartlagt av Terje Blindheim (BioFokus) og Geir Gaarder (Miljøfaglig utredning)
den 29.10.1999. Lokaliteten er sist kartlagt av Kim Abel (BioFokus) den 28.08.2012 i forbindelse med NINkartlegging av verneområder i Oslo og Akershus på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen
i Oslo og Akershus. Lokaliteten ble i den forbindelse delt i to ulike naturtyper hvorav denne utgjør den søndre og
nedre delen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rett nordvest for Rykkinn i Bærum kommune, nærmere
bestemt i de sørvendte skrentene av Einåsen og rett nord for gården Enli. Lokaliteten utgjør de nedre deler av
skrentene hvor det er en aktiv rasmark. Berggrunnen består i hovedsak av sandstein av sensilursk alder, men
dette er stort sett dekt av rasmasser bestående av blokkstein og mer finkornede masser av rombeporfyr fra fjellet i
overkant.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen utgjøres i all hovedsak av rik edelauvskog,
utforming alm-lindeskog. I nedre deler er det overganger mot gråor-askeskog. Vegetasjonstypen er dominert av
alm-lindeskog og med overganger mot gråor-askeskog i enkelte partier i nedre del. Tresjiktet har en påfallende
sterk dominans av lind, og er kanskje det området med sterkest dominans i Bærum kommune. I randsonene
forekommer det noe hassel og hegg, mens nedre deler i øst har noe innslag av ask, alm og gråor.
Artsmangfold: Feltsjiktet var sparsomt utviklet, men det ble funnet flere sjeldne og interessante arter av sopp.
Helt i vest ble sort tvillingbeger (NT) funnet på lindelåg. I rasmarka ble det gjort ett funn av kjempeslørsopp (VU)
og brun jordstjerne. På lind ble det funnet en liten forekomst av stammesigd (NT).
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er overveiende ung og av små dimensjoner, men enkelte lindetrær
begynner også å bli forholdsvis grove. Øverst i en av urene sto det også en grov gammel eik i rasmark. Det er
ingen tegn til nyere inngrep, men ifølge grunneier på Enli gård har det vært tatt ut mye lind fra rasmarka gjennom
lang tid. Død ved forekommer sparsomt.
Fremmede arter: Ingen registrert.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes til å være svært viktig (A verdi) grunnet at det er en stor forekomst av almlindeskog i aktiv rasmark. Funn av flere rødlistede arter trekker verdien opp.
Skjøtsel og hensyn: For å utvilkle verdiene knyttet til død ved og gamle trær er fri utvikling å anbefale.
Lokaliteten ligger også i sin helhet innenfor et naturreservat.
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Åpen grunnlendt kalkmark –

Verdi: A

Innledning: Lokaliteten ble først kartlagt av Kristina Bjureke sommeren 2002. Lokaliteten er sist kartlagt av Kim
Abel og Anders Thylen (begge BioFokus) den 09.10.2012 i forbindelse med NIN-kartlegging av verneområder i Oslo
og Akershus på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Lokaliteten ble i
den forbindelse justert noe i avgrensning og beskrivelsen ble oppdatert.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger syd på øya Geita i Bærum kommmune. På sydsiden av Geita i
Geitholmen naturreservat er det en stor, relativt flat og åpen eng som også strekker seg noe opp på østsiden av
øya. Grunnlendte kalkrygger dominerer reservatet.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er åpen grunnlendt kalkmark, og med mindre
partier med strandeng og strandsump og tangvoller. Disse arealene er såpass små at de ikke er skilt ut som egne
naturtyper. Vegetasjonstypen er dominert av bergknaus og bergflate, utforming trefingersildre-markmalurt (F3a),
kantkratt, utforming blodstorkenebb (F4a) og tørr, meget baserik eng i lavlandet (G6). Langs stranda er det en del
strandberg (X1).
Artsmangfold: Enga huser mange av de karakteristiske karplantene knyttet til kalkrike enger, men lokaliteten
viser også tegn til å være utsatt for økt nitrogentilførsel i form av guano. Av størst interesse er en forholdsvis stor
forekomst av dragehode (VU) i nordøst på bergryggene. Det ble i 2012 talt over 50 rosetter med dragehode. Ellers
arter som smørbukk, nikkesmelle (NT), hvitdodre, bitterbergknapp, hvitbergknapp, knollmjødurt (NT),
markjordbær, sølvmure, rundbelg, tiriltunge,
harekløver, blodstorkenebb, prikkperikum, lintorskemunn,
aksveronika (VU), engknoppurt, klistersvineblom, grasløk og kantkonvall. I strandkanten vokste noen få individer
av strandkål (Crambe maritima). I Bærum kommune var det kun her og på Gåsøya som den ble registret i 2002 og
2003. Det er potensial for en rik insektsfauna på lokaliteten.
Bruk, tilstand og påvirkning: Tilførselen av nitrogen via guano påvirker vegetasjonen på tørrbergene i negativ
retning. Resultatet er økning i forekomster av noitrogenelskende arter og økende tykkelse på feltsjiktet. Mer
konkurransesvake arter knyttet til grunnlendte kalkberg vil dermed få dårligere kår. Ellers er det lite oppvoksende
busker og kratt og trolig er tidligere kulturpåvirkning en viktig faktor for at området har beholdt verdiene sine frem
til i dag.
Fremmede arter: Det ble registrert et mindre felt med rynkerose ytterst på holmen mot sør. Ellers forekomst av
gravbergknapp, vinterkarse, hvitsteinkløver, legesteinkløver og legepestrot.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes til å være svært viktig (A verdi) grunnet forekomst av flere rødlistede
karplanter, samt at lokaliteten er stor, sørvendt og flat, noe som sikrer god solinnstråling og gunstige forhold for
naturtypen.
Skjøtsel og hensyn: En jevnlig slått vil være gunstig for å holde vegetasjonen nede. Trolig vil en slått ca hvert
tredje år være nok, men gjødselsituasjonen fra hekkende sjøfugl og dennes påvirkning på vegetasjonen bør
overvåkes. Alt avfallet fra slåtten må fjernes fra enga. Fremmede arter bør bekjempes raskest mulig.
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659 Paradisbukta II
Åpen grunnlendt kalkmark –

Verdi: B

Innledning: Lokaliteten ble først kartlagt av Kjell Magne Olsen i juni 2000 og Kristina Bjureke i 2003, men lå da
inne i en stor avgrensning av strandeng og strandsump. Lokaliteten er sist kartlagt av Kim Abel (BioFokus) den
28.09.10.2012 i forbindelse med NIN-kartlegging av verneområder i Oslo og Akershus på oppdrag fra Direktoratet
for naturforvaltning og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Lokaliteten ble i den forbindelse skilt ut som en egen
naturtype.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst-sydøst på øya Grimsøya i Bærum kommmune. Der ligger
den mellom en strandeng i sørøst og en hyttetomt i nordvest i indre deler av den beskyttede bukta kalt
Paradisbukta, og som er vernet som Paradisbukta naturreservat. Lokaliteten er liten og består av en bratt
skråning/bergknaus i sør og en slakere helling i nord.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er åpen grunnlendt kalkmark. Vegetasjonstypen er
dominert av bergknaus og bergflate, utforming trefingersildre-markmalurt (F3a) og kantkratt, utforming
blodstorkenebb (F4a).
Artsmangfold: Feltsjiktet i lokaliteten er sparsomt, men med flere karakteristiske arter knyttet til kalkrike enger
slik som markmalurt, engknoppurt, kantkonvall og stjernetistel (NT). I tillegg ble det funnet rødflangre.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger i et område med badehus, sti, båtopplag for små båter og
bryggeanlegg. Lokaliteten er derfor sterkt påvirket av slitasje og nedbygging. Restene rundt er imidlertid
forholdsvis intakte.
Fremmede arter: Gravbergknapp forekommer i lokaliteten.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes kun til å være viktig (B verdi) grunnet at det er en forekomst som er en del
påvirket av inngrep og at lokaliteten er liten.
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør spares i størst mulig grad for slitasje. Det vil si at båtopplaget bør begrenses
i de arealene med åpen grunnlendt kalkmark. Nye innretninger må ikke sette opp i lokaliteten.
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Åpen grunnlendt kalkmark –

Verdi: B

Innledning: Lokaliteten ble først kartlagt av Kjell Magne Olsen i juni 2000 og Kristina Bjureke i 2003, men lå da
inne i en stor avgrensning av strandeng og strandsump. Lokaliteten er sist kartlagt av Kim Abel (BioFokus) den
28.09.10.2012 i forbindelse med NIN-kartlegging av verneområder i Oslo og Akershus på oppdrag fra Direktoratet
for naturforvaltning og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Lokaliteten ble i den forbindelse skilt ut som en egen
naturtype.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst-sydøst på øya Grimsøya i Bærum kommmune. Der ligger
den på en odde ved innløpet til den beskyttede bukta kalt Paradisbukta, og som er vernet som Paradisbukta
naturreservat. Lokaliteten er liten og består av en kolle/odde ned mot sjøen. I bakkant av lokaliteten grenser den
mot hyttetomt og skog.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er åpen grunnlendt kalkmark. Vegetasjonstypen er
dominert av bergknaus og bergflate, utforming trefingersildre-markmalurt (F3a) og kantkratt, utforming
blodstorkenebb (F4a).
Artsmangfold: Nærmere artsregistreringer mangler for lokaliteten.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det strekker seg en sti gjennom lokaliteten og det er tidligere sprengt ut en
opplagsplass mot grensa i sør. Ellers er lokaliteten i god stand med liten påvirkning av slitasje og fremmede arter.
Fremmede arter: Ikke registrert.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes kun til å være viktig (B verdi) grunnet at det er en liten forekomst.
Skjøtsel og hensyn: Ingen spesielle de nærmeste årene.
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661 Enli nord
Rik blandingsskog i lavlandet – Sørboreal blandingsskog

Verdi: A

Innledning: Lokaliteten ble først kartlagt av Terje Blindheim (BioFokus) og Geir Gaarder (Miljøfaglig utredning)
den 29.10.1999. Lokaliteten er sist kartlagt av Kim Abel (BioFokus) den 28.08.2012 i forbindelse med NINkartlegging av verneområder i Oslo og Akershus på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen
i Oslo og Akershus. Lokaliteten ble i den forbindelse delt i to ulike naturtyper hvorav denne utgjør den nordre og
øvre delen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rett nordvest for Rykkinn i Bærum kommune, nærmere
bestemt i de sørvendte skrentene av Einåsen og rett nord for gården Enli. Lokaliteten utgjør de øvre deler av
skrentene, men skogtypene fortsetter videre nordover og inn i Isi naturreservat. Lokaliteten er derfor ikke ferdig
avgrenset nordover. Berggrunnen består av rombeporfyr.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er samlet sett vurdert til å passe best inn under rik
blandingsskog i lavlandet, utforming sørboreal blandingsskog, men dette er en lokalitet med mye topografi og med
tilhørende variasjon i skogtyper. Vegetasjonstypene er i like stor grad variabel med innslag skrinne partier med
røsslyng-blokkebærfuruskog, blåbærskog og mer frodige partier med storbregneskog og til dels høgstaudeskog.
Enkelte partier er dominert av lågurtskog. Åpen rasmark og bergvegger er et hyppig innslag. Tresjiktet varierer
mellom furudominerte fremspring og koller til fuktige søkk med gran, ask, alm, hassel. Ellers også en del innslag
av osp, selje, bjørk og rogn.
Artsmangfold: Av interessante arter er ett funn av eggegul kjuke (VU) på osp. Ellers fiunn av granrustkjuke på
død ved av gran.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det er ingen nyere inngrep i lokaliteten. Topografi har satt sine begrensninger i
hva som er mulig å ta ut av tømmer, men fra oversiden går det en smal og gammel driftsveg/ferdselsveg gjennom
den østre halvdelen av lokaliteten på en “hylle” bortetter lia. Her er det gamle spor etter hogst. Den yngste skogen
er konsentrert til de øvre delene i vest hvor det har vært forholdsvis lett tilgang til området med hogstmaskiner.
Ellers er skogen overveiende fleraldret og godt sjiktet. De eldste og groveste trærne er til en stor del
underrepresentert, men lengst ute på de mange knausene og hyllene i terrenget står det noe gammel furu og
gran. Det er stedvis en del død ved, spesielt av gran, men også noe innslag av osp og annet løv. Kontinuiteten i
død ved vurderes til å være middels, spesielt sett i sammenheng med gammelskogene videre nordover og inn i Isi
NR.
Fremmede arter: Ingen registrert.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes til å være svært viktig (A verdi) grunnet at det er et veldig variert område
med kvaliteter knyttet til gammel skog, samt at det ligger i umiddelbar nærhet til andre og verdifulle
skogtyper/naturtyper.
Skjøtsel og hensyn: For å utvilkle verdiene knyttet til død ved og gamle trær er fri utvikling å anbefale.
Lokaliteten ligger også i sin helhet innenfor et naturreservat.
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662 Stubberud dam
Dam – Gårdsdam Verdi: B
Innledning: Naturtypen er kartlagt av BioFokus ved Kim Abel i forbindelse med NIN kartlegging i verneområdet
på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning. Lokaliteten er ikke undersøkt nærmere med tanke på flora eller
fauna.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består av en kunstig bygd dam som ligger i vestre halvdel av
reservatet, midt i et fuktig parti av en hagemark.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er dam, utforming gårdsdam.
Artsmangfold: Lokaliteten er ikke undersøkt med tanke på dyrelivet. Vannvegetasjonen er meget sparsomt
utviklet. Det er potensial for forekomster av salamander.
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- Kartlegging av naturtyper etter NiN og DN 13-metoden i 21 verneområder i Oslo og Akerhus Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen er kunstig bygd opp midt i et kildedrag. Dammen er forholdsvis liten, ca
5 meter i diameter. Sidene på dammen er steinsatt og dammen er gjerdet inn. Trolig har dette vært en drikkekilde
for dyra som har gått på beitet for mange år siden.
Del av helhetlig landskap:
Innenfor naturreservatet finnes flere verdifulle naturtyper, en restlokalitet i
byggesonen i Bærum.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes foreløpig til å være viktig (B verdi) grunnet potensial for rødlistede arter og
at dammen ligger i tilknytning til et større og verdifullt område med mange andre naturtyper.
Skjøtsel og hensyn: Dammen bør holdes åpen. Hvis gjengroingen skulle øke vil en oppgraving av deler av
dammen i flere omganger være gunstig. Det kan med fordel ryddes litt busker mot sør slik at det blir bedre
lysforhold i dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
715 Syd Oust NR
Strandeng og strandsump –

Verdi: B

Innledning: Naturtypeavgrensningen er gjort av BioFokus i forbindelse med NiN kartlegging av Syd Oust
naturreservat i 2012. Formålet med naturreservatet er bl. a. å bevare et område bestående av et tilnærmet urørt
marint gruntvannsområde med tilhørende strandeng- og fukteng-/sumpvegetasjon og kalktørrenger med sjeldne
vegetasjonsutforminger.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på sørøstsiden av Ostøya i en beskyttet vik. Avgrensningen
inneholder en forholdsvis stor strandeng som nå er tredelt i sin vegetasjonsutforming. Vestre del er dominert av
mjødurt og utenfor den er det takrør som dominerer helt. Et mindre parti i sør hadde lavvokst saltsiveng, muligens
pga. av hevd. En mosaikkandel av naturtypen bløtbunnsområder i strandsonen er også inkludert i avgrensningen.
Helt i sør langs sti og meget sparsomt i nordøst er det noe åpen kalkmark.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Ingen deler av strandengas tre vegetasjonsutforminger har fått
registrert særskilte naturkvaliteter i form at sjeldne og trua arter. Den åpne kalkmarka har innslag av typiske
karplanter knyttet til denne typen, men mye av arealet langs stien er preget av forstyrrelse og innslag av
fremmede arter som fortrenger opprinneig vegetasjon.
Artsmangfold: I en bord mellom sjøen og strandenga står det en del strandrisp. Ut over dette ble det ikke
kartlagt noen spesielle arter. Det finnes ikke data i Artskart og det har heller ikke latt seg gjøre og oppdrive noe
faglig grunnlag for verneområdet som er mer spesifikt enn det som står i verneformålet. Området vurderes å ha et
vist potensial for enkelte rødlistearter av moser, karplanter og insekter, men slike er altså ikke påvist per 2012.
Bruk, tilstand og påvirkning: Strandenga har trolig vært hevdet med slått eller beite tidligere, men er nå under
gjengroing av takrør, mjødurt og svartor.
Fremmede arter: Syrin og gravbergknapp vokser langs stien sør i området. Disse artene fortrenger opprinnelig
vegetasjon her.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et område som er svært rikt på biologisk mangfold og utgjør en av
mange små brikker med gjenværende strandeng og strandsump som finnes i Indre Oslofjord. Dette forhold er
tillagt vekt i verdisettingen av området som isolert sett ike har veldig høye naturkvaliteter ut fra dagens kunnskap
om det.
Verdivurdering: Lokalitetens verdi settes med en viss usikkerhet til viktig (B verdi) ut fra naturtypens sjeldenhet i
regionen og potensialet for å huse typiske arter for denne naturtypen i Indre Oslofjord. Det bør foretas bedre
kartlegging og/eller finne frem til eksisterende dokumentasjon for området for å bedre kunne fastslå en riktig
verdi.
Skjøtsel og hensyn: Dersom vernet av området er tuftet på naturkvaliteter som trenger hevd bør hevden
gjenopptas som slått eller beite. Fremmede arter langs stien i sør bør forsøkes fjernet.
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788 Stubberud V
Naturbeitemark – (D04) Tørr, meget baserik eng i lavlandet

Verdi: B

Innledning: Naturtypen er kartlagt av BioFokus ved Anders Thylén og Kim Abel i forbindelse med arbeid for
regulering av gang/sykkelvei på oppdrag for Statens Vegvesen sommeren 2011. Lokaliteten er tidligere besøkt av
bl.a. Odd Røseng (1990) og Klaus Høiland (1991). Lokaliteten er sist oppsøkt av Kim Abel den 24.08.2012 i
forbindelse med NIN kartlegging i verneområdet på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i vestre del av naturreservatet Stubberud skogpark rett NØ for
Haug nordre i Bærum, og består av de grunnlendte engene og knausene på østsiden av Griniveien. Lokaliteten
består av to separate polygoner, hvorav den nordre er en liten knaus, mens den sørlige er litt større og består av
både knauser og grunnlendt eng. Berggrunnen består av kalk, til dels dekket av et tynt morenelager.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en naturbeitemark i mosaikk med åpen
grunnlendt kalkmark. Vegetasjonstyper iht. Fremstad (1997) er dunhavreeng (G7b) samt bergknaus og bergflate
av trefingersildre-markmalurt-utforming (F3a) også kalt Oslofjord-utforming. Dunhavreeng og bergknaus av
Oslofjord-utforming vurderes av Fremstad og Moen (2001) som sterkt truede vegetasjonstyper. Området har åpen,
lavvokst vegetasjon uten trær. På knausene vokser rikelig med flekkmure, oslosildre og lodnebregne. I de
grunnlendte engene vokser bl.a. dunhavre, marinøkleblom, engtjæreblom, hjartegras, vill-lin og prikkperikum. De
rikeste og mest grunnlendte partiene ligger tett inntil veien.
Artsmangfold: Artsrik kalkkrevende karplanteflora med bl.a. oslosildre (NT iht. Norsk rødliste 2010), hjartegras
og vill-lin. En del beitemarkssopp er også funnet, men ikke noen rødlistearter. Det er potensial for en rik
insektsfauna av arter knyttet til åpen, solvarm eng / kalkmark, bl.a. sommerfugler.
Bruk, tilstand og påvirkning: Hele Stubberud skogpark har en skjøtselplan. Området beites aktivt, og har vært
beitet over lang tid. I 2011 beites området av kyr samt noe sau, men beitedyr og beitetrykk har variert opp
gjennom årene. Beliggenhet tett inntil veien medfører nedfall av både nitrogen og veisalt. God forekomst av
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- Kartlegging av naturtyper etter NiN og DN 13-metoden i 21 verneområder i Oslo og Akerhus firkantperikum og hundegras tyder på svak nitrofiering, enten grunnet nedfall fra biltrafikken eller for svakt
beitetrykk. Rundt fjellknausene og i bakkant av tørrengene er det tilgroing med både furu og løvkratt.
Del av helhetlig landskap: Innenfor naturreservatet finnes flere verdifulle naturtyper, til dels med lignende type
vegetasjon og flora.
Verdivurdering: Grunnlendt kalkmark med truede vegetasjonstyper, en relativt rik flora og forekomst av en
rødlistet karplante. Lokaliteten er også i aktiv hevd. Noe mindre kalkrik enn lokalitetene nærmere kysten og fravær
av flere av de typiske artene gir verdien viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Beiting iht. skjøtselsplanen må fortsette, helst med storfe, men gjerne i kombinasjon med
sau. Kratt (løvkratt og ung furu) bør ryddes regelmessig for å motvirke gjengroing.
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789 Stubberud SV
Naturbeitemark – (D04) Tørr, meget baserik eng i lavlandet

Verdi: B

Innledning: Naturtypen er kartlagt av BioFokus ved Anders Thylén og Kim Abel i forbindelse med arbeid for
regulering av gang/sykkelvei på oppdrag for Statens Vegvesen sommeren 2011. Lokaliteten er tidligere besøkt av
bl.a. Odd Røseng (1990) og Klaus Høiland (1991).
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i den sørlige delen av naturreservatet Stubberud skogpark rett
NØ for Haug nordre i Bærum, og består av grunnlendte enger og knauser i skogkanten på østsiden av et gammelt
jorde. Berggrunnen består av kalk, til dels dekket av marine sedimenter. Lokaliteten er sist oppsøkt av Kim Abel
den 24.08.2012 i forbindelse med NIN kartlegging i verneområdet på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en åpen grunnlendt kalkmark i mosaikk med
hagemark. Lokaliteten er i kanten mot skogen, og den sørlige delen har noe trevegetasjon. Det er den grunnlendte
marken og knausene med tilhørende flora som er områdets hovedverdi. Vegetasjonstyper er lavurteng (G7) samt
bergknaus og bergflate av relativt baserik utforming (F3a/b) samt i mindre grunnlendte partier frisk næringsrik
”natureng” (G13). Lavurteng og bergknaus av Oslofjord-utforming er begge av Fremstad og Moen (2001) vurdert
som sterkt truede vegetasjonstyper. Tørrengene er halvåpne med et glissent tresjikt av ask, furu og morell.
Villapal og berberis forekommer i busksjiktet sammen med en fremmed mispel-art, evt blankmispel. I de
grunnlendte engene vokser gulmaure, flekkmure, åkermåne, dunkjempe, marinøkleblom, kattefot, hjartegras, og
prikkperikum. På knausene vokser bl.a. engtjæreblom, hvitbergknapp, smørbukk og sølvmure.
Artsmangfold: Artsrik kalkkrevende karplanteflora med bl.a. flekkmure, marinøkleblom, hjartegras og kattefot.
Marinøkkel er tidligere funnet her, men ble ikke gjenfunnet i 2011. En del beitemarkssopp er også funnet, men ikke
noen rødlistearter. Det er potensial for en rik insektfauna av arter knyttet til åpen, solvarm eng / kalkmark, bl.a.
sommerfugler.
Bruk, tilstand og påvirkning: Hele Stubberud skogpark har en skjøtselplan. Området beites aktivt, og har vært
beitet over lang tid. I 2011 beites området av storfe samt noe sau, men beitedyr og beitetrykk har variert opp
gjennom årene. Gode forekomster av firkantperikum og hundegras indikerer at beitetrykket er for lavt, og at
området er i en tidlig fase av gjengroing.
Fremmede arter: En fremmed mispel-art, muligens blankmispel, forekommer spredt. Berberis forekommer også.
Begge disse artene kan bidra til gjengroing og risikerer å utkonkurrere den øvrige floraen.
Del av helhetlig landskap: Innenfor naturreservatet finnes flere verdifulle naturtyper, til dels med lignende type
vegetasjon og flora.
Verdivurdering: Grunnlendt kalkmark med truede vegetasjonstyper, en relativt rik flora og forekomst av en
rødlistet karplante. Lokaliteten er også i aktiv hevd. Noe mindre kalkrik enn lokalitetene nærmere kysten og fravær
av flere av de typiske artene gir verdien viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Beiting iht. skjøtselsplanen må fortsette, helst med storfe, men gjerne i kombinasjon med
sau. Fremmed mispel samt evt også berberis bør ryddes vekk.
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790 Stubberud
Hagemark –
Verdi: B
Innledning: Naturtypen er kartlagt av BioFokus ved Anders Thylén og Kim Abel i forbindelse med arbeid for
regulering av gang/sykkelvei på oppdrag for Statens Vegvesen sommeren 2011. Lokaliteten er tidligere besøkt av
bl.a. Odd Røseng (1990) og Klaus Høiland (1991). Lokaliteten er sist oppsøkt av Kim Abel den 24.08.2012 i
forbindelse med NIN kartlegging i verneområdet på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i den sentrale delen av naturreservatet Stubberud skogpark
rett NØ for Haug nordre i Bærum, og består av halvåpne hagemarker og åpen løvskog som strekker seg gjennom
hele reservatet fra nord til sør mellom engene mot Griniveien og skogen i østre del av reservatet. Berggrunnen
består av kalk, i hovedsak dekket av marine sedimenter, men også med en del grunnlendte rygger.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er en hagemark med stor variasjon i tredekke,
tetthet og fuktighet i bakken. Hagemark vurderes av Fremstad og Moen (2001) som en noe truet vegetasjonstype.
Bjørk og ask dominerer tresjiktet, men her finnes også bl.a. spisslønn, alm, furu og selje. Morell, villapal og
berberis forekommer spredt. Skogen er generelt ikke gammel, men en del gammel grov bjørk forekommer, samt
relativt grov ask (enkelte med brysthøydediameter (bhd) på 75 cm, men flere på 50-60 cm), spesielt i kanter mot
åpen mark. Læger og gadd av spesielt bjørk finnes også. Ung løvskog / løvkratt av bl.a. ask og spisslønn
forekommer over hele området. I nordvestre del er det grunnlendte kalkrygger med åpne engpregede partier
innimellom den tettere løvskogen. I feltsjiktet vokser bl.a. hvitmaure, flekkmure, enghumleblom, fagerklokke og
knollerteknapp. På de mer næringsrike arealene på marine sedimenter er floraen generelt mer triviell og påvirket
av gjødsling, men enkelte steder vokser bl.a. ballblom. Sentralt i området ligger et fuktigere sumpparti med en
liten dam (tidligere brønn) med murte kanter. Her vokser noe vierkratt og sumparter som bl.a. mjødurt og
krypsoleie.
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- Kartlegging av naturtyper etter NiN og DN 13-metoden i 21 verneområder i Oslo og Akerhus Artsmangfold: Karplantefloraen er stedvis relativt rik, men uten spesielt krevende arter. Det samme gjelder soppog moseflora. Tysbast, vårerteknapp, nattfiol og breiflangre er tidligere observert i reservatet, trolig knyttet til
denne lokaliteten (Høiland 1991, Røseng 1990). Ubestemt salamander skal være observert i forbindelse med
dammen (Naturvernforbundet 1991), men forekomsten er usikker.
Bruk, tilstand og påvirkning: Hele Stubberud skogpark har en skjøtselplan. Området beites aktivt, og har vært
beitet over lang tid. I 2011 beites området av kyr samt noe sau, men beitedyr og beitetrykk har variert opp
gjennom årene. Området har trolig vært hagemark over lang tid, men andelen ung løvskog/kratt viser på
gjengroing og at det tidligere har vært et åpnere preg enn i dag.
Del av helhetlig landskap: Innenfor naturreservatet finnes flere verdifulle naturtyper, som sammen danner en
helhet.
Verdivurdering: En intakt hagemark som har vært beitet over lang tid og som fortsatt er i hevd tilsier minst verdi
B. Et forholdsvis rikt artsinventar, men uten spesielt sjeldne arter gjør at lokaliteten samlet vurderes som viktig
(B).
Skjøtsel og hensyn: Beiting iht. skjøtselsplanen må fortsette, helst med storfe. Bør også vurdere å rydde løvkratt
i deler av området for å beholde og gjenskape et åpent preg,
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791 Stubberud skogpark
Rik blandingsskog i lavlandet – Boreonemoral blandingsskog

Verdi: B

Innledning: Naturtypen er kartlagt av BioFokus ved Anders Thylén i forbindelse med arbeid for regulering av
gang/sykkelvei på oppdrag for Statens Vegvesen sommeren 2011. Lokaliteten er tidligere besøkt av bl.a. Odd
Røseng (1990) og Klaus Høiland (1991). Lokaliteten er sist oppsøkt av Kim Abel den 24.08.2012 i forbindelse med
NIN kartlegging i verneområdet på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i den sentrale og østre delen av naturreservatet Stubberud
skogpark NØ for Haug nordre og grensende til Sauejordet og Bråtajordet i øst. Området består av to nordsørgående skogdekte rygger. Berggrunnen består av kalk, i hovedsak dekket av et tynt morenelag men også noe
marine sedimenter.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en rik blandingsskog av boreonemoral type.
Vegetasjonstype er hovedsakelig lågurtskog (B1a) noen steder med svak tendens til kalklågurtskog (B2). Gran er
dominerende treslag, men med stort innslag av andre trær, bl.a. ask, gråor, furu og selje. Noen steder - spesielt i
kantene mot åpen mark – er det større innslag av edelløvskog med vegetasjonstype alm-lindeskog (D4a) på
tidligere hagemark. I sør er det et fuktigere parti med vegetasjonstyper gråor-heggeskog (C3) og rik sumpskog
(E4). Hassel er overalt vanlig i busksjiktet. Feltsjiktet domineres av lågurter som gjøksyre, blåveis og skogfiol.
Liljekonvall og teiebær finnes spredt. I sumpskogen vokser bekkekarse og bekkeveronika. Barskogen er relativt
storvokst med litt gamle trær (opp mot 100 - 150 år), men er ikke veldig gammel. Granskogen er i begynnende
sammenbruddsfase, og det finnes en del fersk død ved av gran (mest rotvelter), bjørk og gråor. Eldre og mer
nedbrutte læger mangler. Mengden død ved vil øke kraftig de nærmeste tiårene. Edelløvskogen er generelt ikke
gammel, og er trolig vokst opp på tidligere mer åpen hagemark. Enkelte gamle og grove trær (opp mot 80 cm bhd)
av ask, bjørk og selje forekommer, og noe død ved av bjørk.
Artsmangfold: Lågurtflora med bl.a. blåveis, men ikke veldig rik. Enkelte sopp knyttet til granskog på kalkgrunn
forekommer, bl.a. grangråkjuke og klumpslørsopp.
Bruk, tilstand og påvirkning: Hele Stubberud skogpark har en skjøtselplan. Området beites aktivt, og har vært
beitet over lang tid. Skogen er påvirket av tidligere hogster, men begynner å bli gammel. Det er ikke kontinuitet i
død ved.
Del av helhetlig landskap: Innenfor naturreservatet finnes flere verdifulle naturtyper som sammen danner en
helhet.
Verdivurdering: Skogen har variasjon i treslag og begynner å bli gammel, men naturskogspreget er foreløpig
svakt utviklet. Forekomst av edelløvskog og noe gammel granskog på (kalk)rik mark i lavlandet ved Oslofjorden
gjør at lokaliteten vurderes som viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør overlates til fri utvikling. Beiting kan imidlertid fortsette.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Asker
70 Åstad NR
Rik edellauvskog –

Verdi: A

Innledning: Lokaliteten er først lagt inn i Naturbase i 2001 etter informasjon hentet fra utkast til verneplan for
Oslo og Akershus fylker. Lokaliteten er sist oppsøkt av Kim Abel (BioFokus) den 15.08.2012 og 23.08.2012 i
forbindelse med NIN-kartlegging av verneområder i Oslo og Akershus på oppdrag fra Direktoratet for
naturforvaltning og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Asker kommune på begge sider av Stokkerelva, nord for
jernbanetraseen. Hoveddelen er vernet som naturreservat. I vest stiger terrenget opp mot Skaugumsåsen mot
skog av yngre alder, men også mot potensielt andre naturtyper. I nord fortsetter Stokkerelva videre nordover med
tilsvarende verdier, men her er dette området skilt ut som en egen naturtype. I nordøst stiger terrenget opp mot
Furuset og inn i Bærum kommune. Skogen danner her et naturlig skille hvor skogen på Bærumssiden består av
innplantet gran. Mot øst grenser området mot yngre skog, innmark, veg og jernbane. Mot sør er det en overgang
mot ungskog. I rasmarka mot sør er det derimot tilsvarende skog som fortsetter videre sørover, men dette er ikke
inkludert grunnet at området ikke er prioritert undersøkt i denne omgang. Hele området er et veldig variert og rikt
område med mange ulike skogtyper. Rasmarkene består av lavabergarter i form av rombeporfyr og metabasalt. I
bunn av Åstad naturreservat er det marine avsetninger og elvetransportert materiale.
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- Kartlegging av naturtyper etter NiN og DN 13-metoden i 21 verneområder i Oslo og Akerhus Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Potensielt kunne det vært avgrenset mange ulike naturyper i
Åstad naturreservat, men det er valgt å legge alt inn som rik edellauvskog som hovedtype. Av rik edellauvskog
forekommer det alm-lindeskog i de bratte rasmarkene mot Skaugumsåsen og gråor-askeskog i bunn av dalen.
Store deler av lisiden faller inn under rik blandingsskog i lavlandet med utformingen sørboreal blandingsskog.
Denne typen er i henhold til forslaget for det nye faktaarket for rik edelløvskog foreslått innlemmet i rik
edelløvskog. Andre viktige naturtyper er gode forekomster av rik sumpskog med utformingen varmekjær
kildeløvskog (ask-snelleskog), både i lisidene og i bunn av dalen. Denne og enkelte andre forekomster i lisidene vil
i følge forslaget til faktaark for rik sumpskog falle inn under rikere sump og kildeskog med utformingene
varmekjær kildeløvskog og boreal kildeskog. Storparten av skogen som står i bunn av dalen faller inn under gråorheggeskog med utformingen flommarksskog. Rødlistede naturtyper er varmekjær kildeløvskog (VU), svak kilde og
kildeskogsmark (NT) og høgstaudegranskog (NT). Vegetasjonstypene er til en stor del dominert av storbregneskog
i lisidene med gran som dominerende treslag og med en del innslag av edelløvtrær og annet løv. Ellers spenner
vegetasjonstypene fra noe mer tørre og fattige blåbærskoger langs skrenten via åpen rasmark og alm-lindeskog i
de bratteste partiene til frodig gråor-heggeskog, or-askeskog, høgstaudeskog, rik sumpskog og varmekjær
kildeløvskog i bunn av dalen. Tresjiktet er variert, men med et stort innslag av edellauvtrær.
Artsmangfold: Feltsjiktet er variert med både dårlig utviklede felter med åpen jord og felter med frodig
vegetasjon. Av spesielle karpanter arter kan nevnes skavgras, trollurt, krattfiol, skogstarr, slakkstarr, gulstarr,
junkerbregne, myske, bekkekarse, springfrø, storklokke og breiflangre mm. Av vedboende sopp kan nevnes
rosenkjuke (NT), sjokoladekjuke (EN) og rynkeskinn (NT). Av moser er pelsblæremose registrert (VU).
Bruk, tilstand og påvirkning: Store deler av lokaliteten er vernet som et naturreservat. Området er mye brukt i
tursammenheng og flere stier strekker seg gjennom området. Øystein Engen sitter på en masse bilder og
informasjon fra elvestrekningen helt ned til sjøen. Han har flere bilder bl.a. av Åstaddammen slik den var når den
var intakt. Han kan også fortelle om et stort akutt utslipp av møkk fra Stokke gård i 1968 eller 1969, noe som
medførte betydelig fiskedød. Ca 1988 var det også akutt utslipp av kobber i elva fra Elektrisk Byrå, noe som også
medførte betydelig fiskedød. (Øystein Engen pers. med.)
Fremmede arter: Det er mye skvallerkål nordøst i lokaliteten. Den dekker skogbunnen i et relativt stort felt.
Del av helhetlig landskap: Åstad utgjør en del av et større område med verneområder rundt Semsvannet
landskapsvernområde. Totalt utviser hele landskapet en stor variasjon i ulike typer natur.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes til å være svært viktig (A) grunnet en stor variasjon i skogtyper og
vegetajonstyper, samt funn av flere rødlistede arter. Flere av naturtypene er rødlistet i henhold til Norsk rødliste
for naturtyper
Skjøtsel og hensyn: Skjøtsel og tilsyn av reservatet er tillagt Fylkesmannen i Oslo og Akershus ved
Miljøvernavdelingen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Fet
161 Skogen
Rik edellauvskog – Rikt hasselkratt

Verdi: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av BioFokus ved Anders Thylén høsten 2012, i forbindelse med kartlegging av
naturtyper i utvalgte verneområder i Oslo og Akershus.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ca 4 km nord for Fetsund, på vestsiden av Kongsrudtjern og
innenfor Kongsrudtjern naturreservat. Naturtypen er del av en sørvendt fjellskråning ned mot kulturmarker ved
Skogen / Ødegården. Berggrunnen består av granittisk biotittgneis, men har trolig her lokalt rikere innslag.
Skråningen har noe rasmarkspreg med stein og blokker, samt i nedre deler marine avsetninger. Lokaliteten
grenser mot kulturmark og granplantefelt i sør og mot bergknauser og fattigere skog i nord.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en rik edelløvskog med hovedsaklig utforming
rikt hasselkratt, som ligger i overgangen mellom rasmark og tidligere kulturmark. I sør er også to små partier med
rik sumpskog inkludert. Hasselkrattene har relativt stort innslag av lind, og det er til dels grove hasselkjerr med
død ved. Tresjiktet ovenfor hasseln er ellers glissent med noe gran og ulike løvtrær, men uten spesielt gamle trær.
Jordsmonnet er rikt, og det er rik bakkevegetasjon, Sumpskogen består av gråordominert boreal kildeskog, som
forekommer i to smådaler ned mot kulturmarka. Høystaudepreget skog forekommer i overgangene. Rik sumpskog
er vurdert som EN i Rødlista for naturtyper 2011 (som del av rikere myrkantmark), og rikt hasselkratt er vurdert
som EN i rødlista for vegetasjonstyper (2001).
Artsmangfold: Det er rik bakkevegetasjon i hasselkrattene med dominans av blåveis, og forekomst av
bl.a.krattfiol, leddved og trollbær. Det kan være potensial for arter knyttet til gammel hassel og død ved av hassel,
og det kan tenkes å være rikt med markboende sopp i hasselkrattene. I kildesigene vokser bl.a. bekkekarse,
maigull og skogsnelle, og i kantene storklokke.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det er, spesielt i nedre deler, påvirkning fra hogst og treplanting (sistnevnte
utenfor avgrensningen). I rasmarken er tresjiktet til dels naturlig glissent. Det er en del stående død ved av hassel,
men lite av andre treslag.
Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter i området.
Del av helhetlig landskap: Hele lisiden under Rudskulen og dalføret østover mot Kongsrudtjern utgjør et
helhetlig miljø med flere naturtypelokaliteter, med til dels gammel og rik skog i skråningene og sumpskog i bunn.
Verdivurdering: Lokaliteten er liten, og skogen er generelt ikke spesielt gammel, men har gammel hassel. Utover
noen rikhetsindikatorer av karplanter er det ikke funnet spesielt krevende arter. Rikhet og forekomst av trua naturog vegetasjonstyper trekker opp verdien. Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi).
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling er det beste for å ivareta og utvikle naturverdiene innenfor lokaliteten. Den
planta granskogen mellom smådalene i sør kunne gjerne hogges ut, både for å gi mer lysinnslipp til naturtypen, og
for på sikt å kunne restaureres til å bli en del av lokaliteten.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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- Kartlegging av naturtyper etter NiN og DN 13-metoden i 21 verneområder i Oslo og Akerhus -

162 Rudskulen SI
Gammel barskog – Gammel granskog

Verdi: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av BioFokus ved Anders Thylén høsten 2012, i forbindelse med kartlegging av
naturtyper i utvalgte verneområder i Oslo og Akershus.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ca 4 km nord for Fetsund, på vestsiden av Kongsrudtjern og
innenfor Kongsrudtjern naturreservat. Naturtypen er del av en sørvendt fjellskråning under Rudskulen.
Berggrunnen består av granittisk biotittgneis, men har trolig lokalt rikere innslag. Skråningen har klart
rasmarkspreg med stein og blokker. Lokaliteten grenser mot bergvegg i nord og mot sumpskog (egen
naturtypelokalitet) i sør.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en gammel granskog under bergvegg. Det er
rasmarkspreget med store steinblokker. Vegetasjonen består hovedsakelig av intermediært rike typer som blåbær, småbregne-, og svak lågurtskog. Stedvis, spesielt østover, er det innslag av ren lågurtskog med forekomst av
lind, lønn og hassel. De fattige - intermediære bergveggen ovenfor rasmarken er til dels inkludert i naturtypen.
Granskogen er ikke veldig gammel, men det finnes likevel en del (relativt fersk) død ved. Opp under bergvegg står
enkelte grove furuer.
Artsmangfold: Duftskinn (NT iht. Norsk rødliste 2010) er funnet på et granlæger. Stedvis en del rik
bakkevegetasjon med blåveis, hengeaks og snerprørkvein.
Bruk, tilstand og påvirkning: Noe gammel skog, trolig en del hogstpåvirket fra før, men med begynnende
naturskogspreg.
Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter i området.
Del av helhetlig landskap: Hele lisiden under Rudskulen og dalføret østover mot Kongsrudtjern utgjør et
helhetlig miljø med flere naturtypelokaliteter, med til dels gammel og rik skog i skråningene og sumpskog i bunn.
Verdivurdering: Skogen er ikke veldig gammel, men begynner å få naturskogskarakter med forekomst av en del
død ved. Forekomst av en NT-art, til dels rik skog og del av helhetlig verdifullt naturlandskap bidrar til at verdien
settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling er det beste for å ivareta og utvikle naturverdiene innenfor lokaliteten.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
163 Rudskulen SII
Rik sumpskog – Rik sumpskog

Verdi: A

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av BioFokus ved Anders Thylén høsten 2012, i forbindelse med kartlegging av
naturtyper i utvalgte verneområder i Oslo og Akershus.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ca 4 km nord for Fetsund, på vestsiden av Kongsrudtjern og
innenfor Kongsrudtjern naturreservat. Naturtypen ligger i et dalføre sør for Rudskulen.Berggrunnen består av
granittisk biotittgneis, men har trolig her lokalt rikere innslag. Det er morene i kanten, mange steder med
kildepåvirkning, og i dalbunnen marine sedimenter med noe organisk jord på toppen.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en rik gransumpskog, med en noe uklar mosaikk
av kildepreget skog med bevegelig markvann, og vanlig rik sumpskog. Det vurders at kildeskogen dominerer, og
skogbunnen er til dels våt. En bekk snur seg gjennom dalen. Skogen er relativt storvokst, men ikke spesielt
gammel, og forholdsvis ensjiktet. Det er stedvis innslag av gråor og bjørk, og et sjikt av ung gran. Det er en del
(mest relativt fersk) død ved, til dels av grov karakter. Skråninger på løsmasser har klart kildepreget vegetasjon.
Grankildeskog er rødlistet som VU og rik gransumpskog (myrkantmark) som EN.
Artsmangfold: Det er en stor forekomst av skavgras, og ellers kildepreget vegetasjon med skogsnelle,
bekkekarse, maigull, hestehov m.m. Kattefotslav og gammelgranlav vokser på trestammene.
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er ikke veldig gammel, og er nok tidligere hogstpåvirket. Det er ikke tegn
på grøfting i området.
Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter i området.
Del av helhetlig landskap: Hele lisiden under Rudskulen og dalføret østover mot Kongsrudtjern utgjør et
helhetlig miljø med flere naturtypelokaliteter, med til dels gammel og rik skog i skråningene og sumpskog i bunn.
Det er flere rike sumpskoger rundt Kongsrudtjern.
Verdivurdering: Skogen har ennå i liten grad elementer av naturskogskarakter, selv om det er en del død ved.
Det er imidlertid en stor lokalitet med rik boreal kildesumpskog og rødlistede naturtyper, med intakt hydrologi og
en et intakt skogmiljø på landkspasnivå. Så store og rike sump- og kildeskogsmiljøer er svært uvanlige i lavlandet.
På tross av begrenset med gammelskogsverdier vurderes verdien som svært viktig (A-verdi).
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling er det beste for å ivareta og utvikle naturverdiene innenfor lokaliteten.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
900 Jølsen NR
Gråor-heggeskog – Flommarksskog

Verdi: A

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt i forbindelse med NiN-kartlegging i et utvalg av verneområder i Oslo og
Akershus 2012. Kartleggingen ble utført av BioFokus ved Ulrika Jansson og Torbjørn Høitomt 24. september 2012.
Området er kartlagt tidligere (BN00025051, VV00000352) og relevant informasjon er inkludert i den nye
beskrivelsen. Det er gjort noen justeringer i avgrensningen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på (nord-)østbredden av Leira, og grenser til dyrka mark og
Leira. Mellom flomskogen og jordet er det en jordvoll og en grøft som ligger delvis innenfor verneområdet.
Skogforekomsten vokser på marin leire, og er ofte oversvømmet.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området er kartlagt som flommarksskog med gråor og
mandelpil. Det forekommer også våtere deler med vierkratt i lavlandet og et lite vannspeil med tilhørende
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- Kartlegging av naturtyper etter NiN og DN 13-metoden i 21 verneområder i Oslo og Akerhus starrsump. Ved NiN-kartleggingen ble øvre og nedre flomskog registrert samt kalkrik flommyr, helofyttsump,
“innsjø” og elveløp (grøft). Nærmest Leira og i lavere terreng i bestandet er det mandelpil som dominerer. I de
våteste delene dominerer gråselje og i de tørreste delene med kortere oversvømmelsesperioder dominerer gråor,
denne er opp mot 40 cm i diameter. Spredt står (og ligger) grov hvitpil. Et fåtall individ ask ble registrert og det
finnes også noe bjørk. I busksjiktet forekommer kurvpil, krossved. Feltsjiktet er rikt, men mangler stedvis. Arter
som mjødurt, fredlaus, strandrøyr, lundrapp, slyngsøtvier, og strutseving forekommer rikelig. I sumpen i nordøst
står det mye elvesnelle og starr. Det er relativ store mengder død ved i hele området.
Artsmangfold: Mandelpil (VU-2010) er vanlig i lokaliteten. Det finnes flere meget grove hvitpiler (VU-2010) i
området, flere av dem er nå læger. Skjellkjuke ble funnet på grov gråorgadd. Et fåtall asketrær (NT) finnes. Flere
uvanlige eller sjeldne moser ble registrert: seljemose, skvulpmose ( DD-2010) og grøftelommemose (NT-2010).
Bruk, tilstand og påvirkning: Flomregimet i Leira er endret slik av flomhyppighet og flomstørrelse er mindre.
Det er en flomvoll og en grøft i nordkant av lokaliteten. Leira har trolig hatt ett annet løp tidligere og vannspeilet
kan være rester av en gammel kroksjø.
Fremmede arter: Kjempespringfrø står noen plasser langs Leira. Kurvpil er vanlig i lokaliteten.
Del av helhetlig landskap: Den kartlagte flomskogen er en viktig del av av den flompåvirkede kantsonen til
Leira. Det er trolig at dette er den mest velutviklete mandelpilforekomst som er kjent sør for Dovre.
Verdivurdering: Flomskogen er velutviklet med en stor andel mandelpil (VU) i tre- og busksjikt. Flere grove
hvitpil (VU), både levende og døde finnes i bestandet. Det er også mye død ved av blant annet gråor og mandelpil.
Flomskogen flommes fortsatt relativ hyppig og langvarig slik at de spesielle forholdende opprettholdes. Det ble
funnet flere sjeldne moser, særlig på gråselje og naken leire i flomsonen. Dette er trolig den mest velutviklete
mandelpilforekomst som er kjent sør for Dovre. Lokaliteten vurderes som svært viktig (A).
Skjøtsel
og
hensyn:
Foreløpig
er
det
ikke
nødvendig
med
skjøtsel
for
å
opprettholde
mandelpilsamfunnet.Kjempspringfrø bør bekjempes.
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Skedsmo
1 Kongsrudtjern
Naturlig fisketomme innsjøer og tjern –

Verdi: A

Innledning: Områdebeskrivelse opprinnelig innlagt av ILØ den 23.01.2001. Det er gjort mange undersøkelser i
området, bl.a. av Bendiksen & Svalastog (1999) og Dolmen (1989, 2001). Avgrensning og beskrivelser er
oppdatert av BioFokus ved Anders Thylén i 2013, i forbindelse med kartlegging av naturtyper i utvalgte
verneområder i Oslo og Akershus.høsten 2012. Avgrensningen er endret ved at de større rike sumpskogene rundt
tjernet er skilt ut som egne naturtypelokaliteter. Tjernet med omgivelser ble vernet som Kongsrudtjern
naturreservat i 2002.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ca 4,4 km ØNØ Lillestrøm og utgjørs av Kongsrudjernet med
tilhørende våtmarker, som ligger i nord-sørgående dalføre. Berggrunnen består av granittisk biotittgneis, men har
trolig lokalt rikere innslag. Området ligger under marin grense og er i hovedsak omkranset av skog.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Kongsrudstjernet er registrert som en fisketom innsjø / tjern.
Den representerer en nokså sjelden naturtype, et uberørt og temmelig høgproduktivt og næringsrikt myrtjern med
et høyt artsmangfold. Kongsrudstjern er et 100 daa stort mesotroft/dystroft tjern med gjennomsnittsdyp på 1,3m,
maksimumsdyp på under 2m og en pH-verdi på 6,2-6,5. Naturtypen som omgir selve tjernet kan i dag nærmest
betegnes som flommyr. Vegetasjonen er vellutviklet med starr, vannliljer, tjønnaks, elvesnelle, myrhatt, sjøsivaks,
breikaveldun og nøkkerose.
Artsmangfold: Tjernet er et av fire norske amfibieområder som er klassifisert som nasjonalt verneverdige, og er
en av få lokaliteter i Norge hvor alle fem amfibieartene finnes. Alle de fem amfibieartene er tilstede i betydelig
antall. I 2000 ble det ikke registrert padde og spissnutefrosk (Fylkesmannen 2001). Området øst for Kongsrudtjern
er trolig det viktigste delområdet for herpetiler, nest etter selve tjernet. Kongsrudstjernområdet har videre et
svært rikt insektliv med flere sjeldne og spesielle arter. Området karakteriseres som en av Norges rikeste
øyenstikkerbiotoper med 15 regisrterte arter. I tjernet finnes ørekyt, tidligere også gjedde og abbor.Av fugl er det
observert 75 hekkende arter i eller ved området, av disse flere rødlistede.
Bruk, tilstand og påvirkning: Tjernet har et betydelig n’ringstilsig fra jordbruksområder nord for tjernet. Etter
etablering av beverhytte i nedstrøms lokaliteten, er Kongsrudtjern blitt betydelig større på bekostning av
tilliggende myrer og sumpskoger.
Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter i området.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten utgjør senteret av naturlandskapet rundt Kongsrudtjern, og er registrert
som et viktig viltområde for amfibier og fugl. Det er flere myrtjern med amfibieforekomster i landskapet rundt,
med mulighet for utveksling av individer mellom populasjonene.
Verdivurdering: Området har nasjonal betydning for amfibier, deriblant storsalamander, og har stor betydning
som hekkeområde for rødlistede fuglearter.
Skjøtsel og hensyn: I tilgrensende områder, også utenfor reservatet, bør det tas hensyn til amfibienes
leveområder ved å begrense hogst og andre fysiske inngrep. Innenfor lokaliteten anbefales fri utvikling.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Gammel barskog – Gammel granskog

Verdi: B

Innledning: Områdebeskrivelse opprinnelig innlagt av ILØ den04.05.2000. Avgrensning og beskrivelser er
oppdatert av BioFokus ved Anders Thylén i 2013, i forbindelse med kartlegging av naturtyper i utvalgte
verneområder i Oslo og Akershus.høsten 2012
Beliggenhet og naturgrunnlag: Biotopen er lokalisert til vestsida av Rudskulen, vest for Kongsrudtjern i
Skedsmo kommune. Det er en del av Kongsrudtjern naturreservat (opprettet i 2002). Biotopen er et nordsørgående dalstrøk med bratte skråninger på begge sider, og omfatter flere høye, sørvestvendte bergvegger.
Berggrunnen består av granittisk biotittgneis, men har trolig lokalt rikere innslag.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en gammel granskog, med innslag av rik
sumpskog (grankildeskog). På østsiden er det til dels opprevet topografi med koller og smådaler. Generelt på
sidene er vegetasjonen småbregnedominert, men i de vestvendte skråningene ned mot dalsøkket er det partier
med lågurtskog, og her finnes innslag av varmekjære treslag som bl.a. lind. I dalsøkket er det mye rike typer,
spesielt med fuktige partier med kilde- og høystaudepreg. Det er til dels gammel skog og død ved. Kombinasjonen
av fuktige, moserike bergvegger, kløfter,store steinblokker og eldre granskog med gjør dette til en verdifull
nøkkelbiotop. Grankildeskog er rødlistet som VU og høystaudegranskog som NT.
Artsmangfold: Det er potensial for en interessant lav- og moseflora, og for sopp og insekter knyttet til død ved.
Piggbroddsopp er funnet på granlæger. Gammelgranlav vokser på mange av trærne, o kattefotslav forekommer
og. Krusfellmose er funnet på et par bergvegger. Av lågurtarter forekommer bl.a. fingerstarr, myske og blåveis. På
kildemark vokser bl.a. bekkekarse, mjødurt, hestehov og skogsnelle, og på høystaudemark hvitbladtistel. knerot er
også registrert.
Bruk, tilstand og påvirkning: Granskogen har vært påvirket av hogst.
Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter i området.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en del av skogslandskapet rundt Kongsrudtjern, og er som del av
dette registrert som et viktig viltområde for amfibier og fugl. Se beskrivelse av viltområde Kongsrudtjern.
Verdivurdering: Relativt stort og godt arrondert barskogsområde med mosaikk i topografi og vegetasjonstyper,
med en god del rike typer. Innslag av rødlista natur- og vegetasjonstyper. En del død ved, men foreløpig begrenset
mengde og kontinuitet. Vurderes som viktig (B-verdi).
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling er det beste for å ivareta og utvikle naturverdiene innenfor lokaliteten.
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39 Kongsrudmyra SV
Gammel barskog – Gammel granskog

Verdi:

Innledning: Områdebeskrivelse opprinnelig innlagt av ILØ den 23.01.2001, etter undersøkelser av Haugset m.fl.
1996. Avgrensning er oppdatert av BioFokus ved Anders Thylén i 2013, i forbindelse med kartlegging av naturtyper
i utvalgte verneområder i Oslo og Akershus.høsten 2012. Avgrensningen er endret grunnet ny intilliggende
naturtypelokalitet og at sumpskogsdelen er overført til denne. Den gamle beskrivelsen er stort sett beholdt, med
kun små endringer for å tilpasse til ny mal.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Kongsrudtjern i Skedsmo kommune. Nøkkelbiotopen
består av en noen meter høy mosekledt, østvendt bergvegg som grenser inntil sørvestre del av Kongsrudmyra.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Bergveggen er til dels skogkledd, så naturtypen blir
kategorisert som gammel granskog.
Artsmangfold: Interessante mose- og lavfunn på bergveggen (ryemose, krusfellmose, kystfagermose, og
randkvistlav) tyder på jevn og høy luftfuktighet i området. Det kan ha sammenheng med at bergveggen er
østvendt og at den ligger nærme Kongsrudmyra. Ryemose, krusfellmose og også vriemose blir brukt som
indikatorer på skog med kontinuitet i Sverige.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en del av naturlandskapet rundt Kongsrudtjern, og er som del av dette
også registrert som et viktig viltområde for amfibier og fugl. Se beskrivelse av viltområde Kongsrudtjern.
Verdivurdering: Lokaliteten er en del av de verdifulle skogsliene på vestsiden av Kongsrudtjern. Funn av
krevedne mose- og lavflora bidrar til verdien. Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi).
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
52 Haukåsen
Gammel barskog – Gammel granskog

Verdi: C

Innledning: Områdebeskrivelse opprinnelig innlagt av ILØ den 31.01.2001, etter undersøkelser av Bendiksen &
Svalastog 1999 og Gjerde 2000. Avgrensning og beskrivelser er oppdatert av BioFokus ved Anders Thylén i 2013, i
forbindelse med kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder i Oslo og Akershus.høsten 2012
Beliggenhet og naturgrunnlag: Biotopen er lokalisert til Haukåsen mellom Torgunrud og Svarttjern, vest for
Kongsrudtjern i Skedsmo kommune. Det er en del av Kongsrudtjern naturreservat (opprettet i 2002). Lokaliteten
består hovedsakelig av de sør- og vestvendte skråningene av åsen, samt deler av dalføret på vestsiden. Den
grenser mot ungskog / hogstflate mot nordvest. Berggrunnen består av granittisk biotittgneis, men har trolig lokalt
rikere innslag.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er karakterisert som en gammel granskog, og
består av rikere granskog i dalsøkk og liside, med innslag av rik sumpskog. Den er tidligere omtalt som
“riklommer” omkring Haukåsen. I nedre deler og under skråningene er det partier med lågurtmark. I søkket på
vestsiden av åsen er det høystaudeskog og et mindre areal med grankildeskog. Her er det også mye gråor i
tresjiktet. Selve kollen består av fattigere vegetasjonstyper. I følge Gjerde (2000) er det en rekke ospetrær og
læger av osp på kollen.
- BioFokus-rapport 2013-1, side 93 -

- Kartlegging av naturtyper etter NiN og DN 13-metoden i 21 verneområder i Oslo og Akerhus Artsmangfold: Ask og hassel finnes i lågurtpartiene sammen med bla. blåveis, trollbær og skogfiol. I de fuktige
partiene vokser bl.a. bekkekarse, krypsoleie, skogstjerneblom og tyrihjelm. Jerpe og storfugl er tidligere observert
i området.
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er ikke så gammel og tidligere hogstpåvirket. Den er likevel stedvis noe
sjiktet , og det finnes innslag av død ved. Kanteffekter både mot kulturmark og hogstflate i vest.
Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter i området.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en del av skogslandskapet rundt Kongsrudtjern, og er som del av
dette registrert som et viktig viltområde for amfibier og fugl. Se beskrivelse av viltområde Kongsrudtjern.
Verdivurdering: Skogen er ikke spesielt gammel, og har ikke godt utviklet naturskogskarakter. Innslag av rike
vegetasjonstyper og av truede vegetasjonstyper trekker opp verdien. Skogtilstanden gjør at området likevel kun
vurderes som lokalt viktig. Verdien vil kunne øke med alderen på skogen.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling er det beste for å ivareta og utvikle naturverdiene innenfor lokaliteten.
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53 Svarttjern vest
Gammel barskog – Gammel granskog

Verdi: C

Innledning: Områdebeskrivelse opprinnelig innlagt av ILØ den 31.01.2001. Avgrensning og beskrivelser er
oppdatert av BioFokus ved Anders Thylén i 2013, i forbindelse med kartlegging av naturtyper i utvalgte
verneområder i Oslo og Akershus.høsten 2012
Beliggenhet og naturgrunnlag: Biotopen er lokalisert til vestsiden av Svarttjern, vest for Kongsrudtjern i
Skedsmo kommune. Det er en del av Kongsrudtjern naturreservat (opprettet i 2002). Berggrunnen består av
granittisk biotittgneis, men har trolig lokalt rikere innslag. Terrenget er flatt, og til dels sumppreget.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen var tidligere registrert som rik sumpskog, men
dette er nå endret til gammel granskog, fordi fattige - intermediære typer dominerer.Vegetasjonstyper er fattig (intermediær) gransumpskog, rik gransumpskog, småbregne/storbregneskog samt noe høystaudeskog. I den rike
sumpskogen inngår et mindre parti med kildepreget skog. Hassel finnes spredt i tørrere partier, men det ikke noe
klart utviklet busksjikt.
Artsmangfold: I de rike og kildepregede delene vokser bl.a. mannasøtgras, skogsnelle, maigull og krypsoleie.
Bekkeblom og myrkongle var registrert i 2000, men ble ikke observert i 2012. I bunnsjiktet forekommer bl.a.
spriketorvmose, vårmose og kysttornemose. Gammelgranlav vokser på mange trær. Tretåspett er tidligere
observert i området.
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er delvis grøftet, hvilket innebærer at sumppreget er redusert. Det er
kommet opp tett med smågran som følge av grøftingen.
Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter i området.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en del av skogslandskapet rundt Kongsrudtjern, og er som del av
dette registrert som et viktig viltområde for amfibier og fugl. Se beskrivelse av viltområde Kongsrudtjern.
Verdivurdering: Skogen er ikke spesielt gammel, og og er klart negativt påvirket av grøfting. Innslag av rike
vegetasjonstyper og av truede vegetasjonstyper trekker opp verdien. Skogtilstand og påvirkning gjør at området
likevel kun vurderes som lokalt viktig. Verdien vil kunne øke med alderen på skogen.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling er det beste for å ivareta og utvikle naturverdiene innenfor lokaliteten. Området
må ikke grøftes igjen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
54 Kongsrudtjern V
Gammel barskog – Gammel granskog

Verdi: B

Innledning: Områdebeskrivelse opprinnelig innlagt av ILØ den 01.02.2001, etter undersøkelser av bl.a. Bendiksen
& Svalastog 1999. Avgrensning og beskrivelser er oppdatert av BioFokus ved Anders Thylén i 2013, i forbindelse
med kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder i Oslo og Akershus.høsten 2012
Beliggenhet og naturgrunnlag: Biotopen er lokalisert til vestsiden av Kongsrudtjern i Skedsmo kommune. Det
er en del av Kongsrudtjern naturreservat (opprettet i 2002), og består av den østvendte og til dels bratte
skråningen ned mot tjernet. Fuktige bergvegger forekommer.Berggrunnen består av granittisk biotittgneis, men
har her trolig lokalt rikere innslag.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en gammel granskog, i hovedsak med rikere
lågurtgranskog i bratt liside ned mot tjernet. I kanten mot tjernet finnes innslag av høystaudeskog. I partier er det
innslag av hassel, osp og enkelte edelløvtrær, men ellers er granskogen for tett til å gi plass til andre trær og
busker. Skogen er storvokst og begynner stedvis å bli gammel. Det er en del død ved av gran.
Artsmangfold: Karplantefloraen er rik med stort innslag av varmekjære og basekrevende arter. Her vokser bl.a.
leddved, krattfiol, vendelrot, trøllbær, vårerteknapp, tyrihjelm, kranskonvall og store mengder blåveis.
Dvergmispel er tidligere også registrert. Snerprørkvein er mange steder dominerende i feltsjiktet og kransmose i
bunnsjiktet. Lungenever er funnet på en osp, hvilket kan tyde på noe potensial for lavarter med krav til
luftfuktighet. På sikt vil det være potensial for arter knyttet til død ved. Kjøttkjuke, som er en svak signalart, er
funnet på granlæger. Krusfellmose vokser på bergvegger, og det kan være potensial for fuktighetskrevende
mosearter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er foreløpig ikke spesielt gammel, men det begynner å dannes en del død
ved og andre naturskogselementer.
Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter i området.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en del av naturlandskapet rundt Kongsrudtjern, og er som del av dette
også registrert som et viktig viltområde for amfibier og fugl. Se beskrivelse av viltområde Kongsrudtjern.
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Verdivurdering: Skogen er storvokst, men ikke veldig gammel og kun med begynnende naturskogskarakter.
Dominans av rike vegetasjonstyper, innslag av truet vegetasjonstype og generelt rik flora bidrar til at verdien
settes til viktig (B-verdi).
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling er det beste for å ivareta og utvikle naturverdiene innenfor lokaliteten.
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613 Kongsrudtjern SV
Rik sumpskog – Rik sumpskog

Verdi: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av BioFokus ved Anders Thylén høsten 2012, i forbindelse med kartlegging av
naturtyper i utvalgte verneområder i Oslo og Akershus.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ca 4,4 km ØNØ Lillestrøm og 4 km N Fetsund, på vestsiden av
Kongsrudtjern innenfor Kongsrudtjern naturreservat. Naturtypen ligger hvor dalføret sør for Rudskulen munner ut i
Kongsrudtjern, og består av sumpskogen der. Lokaliteten ligger i både Skedsmo og Fet kommuner. Berggrunnen
består av granittisk biotittgneis, men har trolig her lokalt rikere innslag. Dalbunnen dekkes av marine sedimenter
med noe organisk jord på toppen.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en rik gransumpskog, med en noe uklar mosaikk
av kildepreget skog med bevegelig markvann, og vanlig rik sumpskog. Det vurders at kildeskogen dominerer, og
skogbunnen er til dels våt. En bekk snur seg gjennom dalen. Skogen er ikke spesielt gammel, og forholdsvis
ensjiktet. Det er stedvis innslag av gråor og bjørk. Det er generelt lite død ved, men akkurat i kanten av tjernet er
det et stort antall læger av gran og bjørk. Grankildeskog er rødlistet som VU og rik gransumpskog (myrkantmark)
som EN.
Artsmangfold: Det er kildepreget vegetasjon med skogsnelle, bekkekarse, maigull, hestehov m.m. Del av viktig
leveområde for amfibier ved Kongsrudtjern.
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er ikke gammel, og er tidligere hogstpåvirket. Det er ikke tegn på grøfting.
Skogen i kanten på tjernet er påvirket av naturlig vannstandsendring (beverdemning).
Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter i området.
Del av helhetlig landskap: Kongsrudtjern og dalføret mot vest under Rudskulen utgjør et helhetlig miljø med
flere naturtypelokaliteter, og flere rike sumpskoger.
Verdivurdering: Skogen er i hovedsak ung og preget av hogst. Det er imidlertid en relativt stor lokalitet med rik
boreal kildesumpskog og rødlistede naturtyper, og forholdsvis intakt hydrologi. Del av helhetlig miljø rundt
Kongsrudtjern bidrar til å heve verdien. Vurderes som viktig (B-verdi), men vil på sikt kunne utvikles til høyere
verdi.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling er det beste for å ivareta og utvikle naturverdiene innenfor lokaliteten. På sikt
bør lokaliteten få vokse sammen med lokaliteten Rudskulen SII (Fet kommune) i vest. Disse er skilt av et åpent
hogstpåvirket parti.
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614 Kongsrudtjern N
Rik sumpskog – Rik sumpskog

Verdi: A

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av BioFokus ved Anders Thylén høsten 2012, i forbindelse med kartlegging av
naturtyper i utvalgte verneområder i Oslo og Akershus. Objektet var tidligere en del av lokaliteten Kongsrudtjern,
men er nå blitt skilt ut fra denne.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ca 4,7 km NØ Lillestrøm, og består av sumpskogen i
nordenden av Kongsrudtjern innenfor Kongsrudtjern naturreservat. Berggrunnen består av granittisk biotittgneis,
men har trolig her lokalt rikere innslag. Dalbunnen dekkes av marine sedimenter med organisk jord på toppen.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en rik sumpskog av typen gransumpskog Det er
i indre deler enn del eldre skog og en del død ved. Skogen er i liten grad sjiktet. Gran dominerer, og det er innslag
av svartor og gråor. Utover blir skogen yngre og med større innslag av bjørk. Et mindre areal under fjellveggen i
vest kan karakteriseres som kildeskog .I kantene er det overganger mot høystaudeskog, som til dels er inkludert i
avgrensningen. Rik sumpskog er rødlistet som EN (myrkantmark) og grankildeskog som VU.
Artsmangfold: Det er en forholdsvis rik flora, til dels med kildetilknytta arter. Her vokser bl.a. bekkekarse,
fredløs, maigull, elvesnelle og krusfagermose. I kantene vokser bl.a hvitbladtistel og strutseving. Det er potensial
for moser, og i noen grad arter tilknyttet død ved. Del av viktig leveområde for amfibier ved Kongsrudtjern.
Bruk, tilstand og påvirkning: Sumpskogen har intakt hydrologi. Den har relativt storvokst skog, med et så langt
noe svakt men likevel begynnende naturskogspreg.
Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter i området.
Del av helhetlig landskap: Kongsrudtjern med omegn utgjør et helhetlig miljø med flere naturtypelokaliteter, og
flere rike sumpskoger.
Verdivurdering: Skogen har ennå begrenset med naturskogselementer, selv om det er en del død ved. Det er
imidlertid en stor lokalitet med rik gransumpskog og rødlistede naturtyper. Som del av sumpskogsmiljøene rundt
Kongsrudtjern vurderes lokaliteten som svært viktig (A-verdi).
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling er det beste for å ivareta og utvikle naturverdiene innenfor lokaliteten.
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615 Holmen NR
Gråor-heggeskog – Flommarksskog

Verdi: A

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt i forbindelse med NiN-kartlegging i et utvalg av verneområder i Oslo og
Akershus 2012. Kartleggingen ble utført av BioFokus ved Ulrika Jansson og Torbjørn Høitomt 24. september 2012.
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- Kartlegging av naturtyper etter NiN og DN 13-metoden i 21 verneområder i Oslo og Akerhus Området er kartlagt tidligere (BN00016095) og relevant informasjon er inkludert i den nye beskrivelsen. Det er
gjort noen justeringer i naturtypeavgrensningen. Holmen naturreservat (VV00000858) ble opprettet 17.09.82.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på ei elveslette inne i en meandersving på vestsida av Leira,
ca 3 km NØ for Lillestrøm stasjon. Lokaliteten grenser i vest til dyrket mark, ellers har skogen kontakt med Leira.
Bestandet står på marin leire.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det er en flommarksskog med gråordominanse i indre deler av
bestandet. Mot elva har bestandet en randsone med mandelpil og her finnes også kurvpil og gråselje. Tresjiktet er
sterkt dominert av gråor, men noe lavlandsbjørk, osp og hegg er representert. Det er også observert et fåtall
individ ask og alm i bestandet. Innslaget av gran er meget beskjedent. Busksjiktet er stedvis meget tett. Det
utgjøres av hegg, rødhyll og krossved. Feltsjiktet er frodig og dominert av storbregner, særlig geittelg og
strutseving. Skogen påvirkes av naturlige flommer og har en stor mengd død ved i mange nedbrytningsklasser og
størrelser.
Artsmangfold: Det ble funnet flere rødlistede arter i bestandet: skvulpmose (DD), grøftelommemose (NT) og
broddsoppsnyltekjuke (NT). Seljepute (sjelden og tidligere rødlistet) ble også funnet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det går en ridesti gjennom bestandet.
Fremmede arter: Rødhyll forekommer rikelig i busksjiktet sammen med noe (sibir?-)kornell.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten bør sees i sammenheng med resten av Leira og er en meget viktig
lokalitet både for vilt, fugl og forstyrrelsebetingede arter av først og fremst moser.
Verdivurdering: Flomskogen er velutviklet med grove trær og mye død ved. Skogen flommes fortsatt til tross for
at reglering og forbygning har gjort at Leira ikke har et naturlig flomregime. Det er funnet flere rødlistede arter av
moser og sopp. Flomskogen vurderes som svært viktig (A).
Skjøtsel og hensyn: Vegetasjonstypen er stabil, så lenge fuktighetsforholdene holder seg stabile med hyppige
oversvømmelser. Foreløpig er det ikke nødvendig med skogskjøtsel, men fjerning av fremmede arter bør vurderes.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Nittedal
1 Rundkollen SV
Gammel barskog – Gammel granskog

Verdi: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av BioFokus ved Jon T. Klepsland (2012) i forbindelse med NiN-kartlegging av
utvalgte verneområder i Oslo og Akershus på oppdrag for DN. Tidligere registrert naturtype (BN00045748) er
revidert m.h.t. tekst, verdi og avgrensing. Relevant informasjon fra tidligere kartlegging er videreført i teksten.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rett vest for høydedraget Rundkollen innenfor Rundkollen
naturreservat, lengst nord i Nittedal kommune. Berggrunnen består av basefattig ryolitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensingen omfatter den eldste barskogen innenfor
naturreservatet, som samtidig er noenlunde kompakt, storvokst og har en relativt høy tetthet av
kontinuitetselement. Vegetasjonen er en mosaikk av blåbær-granskog, røsslyng-blokkebær-furuskog, små
myrflekker og enkelte forsenkninger med fattig gransumpskog. Skogen er i sen aldersfase og har en relativt
velutviklet naturskogsstruktur. Øvre alder for gran er ca 200(-250) år, mens øvre alder for furu er anslagsvis 250(300) år. Det er registrert furu med brysthøydediameter på 58cm. Dødvedelementer av gran forekommer spredt til
ganske frekvent, og lægerne fordeler seg på et relativt bredt spekter av aldersklasser og dimensjoner. Virkelig
gamle og grove læger er imidlertid praktisk talt fraværende. Spredte dødvedelementer av furu forekommer også,
men mengden og dødvedkontinuiteten er betydelig lavere enn for gran. Foruten gran og furu inngår noe bjørk,
inkludert spredte relativt gamle individ.
Artsmangfold: Noen moderat krevende gammelskogsarter er påvist: Gubbeskjegg opptrer spredt i både gran og
furu. Sprikeskjegg opptrer mer sparsomt. Svartsonekjuke og duftskinn er funnet på et par granlæger. Av uvanlige
skorpelav nevnes Bacidia igniarii på gammel bjørk, Ochrolechia alboflavescens på gammel furu, og Thelocarpon sp.
på granlåg.
Verdivurdering: Relativt gammel barskog med spredt forekomst av viktige kontinuitetselement i form av gamle
trær og dødvedelement. Flere moderat krevende gammelskogsarter er påvist og lokaliteten vurderes derfor som
viktig. Noe magert naturgrunnlag og dårlig potensial for mer krevende arter (i høyere rødlistekategorier) begrenser
verdivurderingen oppad.
Skjøtsel og hensyn: Naturverdiene er fremst knyttet til skoglig kontinuitet, og naturverdiene ivaretas derfor best
gjennom fri utvikling.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
3 Karlshaugen
Gammel barskog – Gammel granskog

Verdi: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av BioFokus ved Jon T. Klepsland (2012) i forbindelse med NiN-kartlegging av
utvalgte verneområder i Oslo og Akershus på oppdrag for DN. Tidligere registrerte naturtyper (BN00045801og
BN00045785) er revidert m.h.t. tekst, verdi og avgrensing, og skal erstattes av denne ene nye. Relevant
informasjon fra tidligere kartlegging er videreført i teksten.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger innenfor Karlshaugen naturreservat, nordvest i Nittedal
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensingen omfatter et større areal med gammel barskog på
lav til middels høy bonitet. Blåbær-granskog dominerer, men det inngår også noe røsslyng-blokkebær-furuskog og
små areal med gransumpskog. Mye av blåbær-granskogen er av en veldrenert type som er iblandet en del furu.
Skogalder og -struktur varierer noe, men hoveddelen er i sen aldersfase og har velutviklet naturskogsstrukur med
stor spredning i aldersklasser. Visse steder har den grandominerte skogen gått i sammenbrudd og der resultert i
store mengder død ved, men med liten variasjon i dødvedkvalitet. Dødvedelementer av gran forekommer ellers
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- Kartlegging av naturtyper etter NiN og DN 13-metoden i 21 verneområder i Oslo og Akerhus spredt til ganske frekvent i området, og lægerne fordeler seg på et relativt bredt spekter av aldersklasser og
dimensjoner. Virkelig gamle og grove læger er imidlertid praktisk talt fraværende. Også av furu forekommer det
spredte dødvedelement, men hovedsaklig i form av halvgammel furugadd, hvorav noen av dem med gamle
øksespor. Øvre alder for gran er ca 200(-250) år, mens øvre alder for furu er anslagsvis 250(-350) år.
Artsmangfold: Noen moderat krevende gammelskogsarter er påvist: På granlæger er bl.a. påvist svartsonekjuke,
barvedbroddsopp, duftskinn og rynkeskinn. Gammelgranskål er påvist på gammel levende gran. Krevende arter
tilknyttet furu er ikke påvist, men det finnes et visst potensial. Krevende lav, moser eller jordboende sopp er heller
ikke påvist, og grunnlaget for slike vurderes som relativt dårlig.
Verdivurdering: Relativt stort areal med uvanlig gammel barskog som fremviser ganske høy tetthet av viktige
kontinuitetselement i form av død ved og gamle bartrær. dette i kombinasjon med funn av enkelte moderat
krevende gammelskogsarter gjør at lokaliteten vurderes som viktig. Noe magert naturgrunnlag og dårlig potensial
for mer krevende arter (i høyere rødlistekategorier) begrenser verdivurderingen oppad.
Skjøtsel og hensyn: Naturverdiene er fremst knyttet til skoglig kontinuitet, og naturverdiene ivaretas derfor best
gjennom fri utvikling.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Nes
700 Aurstadmåsan NR
Intakt lavlandsmyr i innlandet – Velutviklet høgmyr

Verdi: A

Innledning: Innledning: Lokaliteten ble kartlagt i forbindelse med NiN-kartlegging i et utvalg av verneområder i
Oslo og Akershus 2012. Kartleggingen ble utført av BioFokus ved Ulrika Jansson 20. september 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Aurstadmåsan NR (VV00000782) ligger nordvest for Vormsund og nord for
Aurstad og Flakstad i Nes kommune. Myra omgis av dyrka mark og skog. Lokaliteten grenser i nordøst til fylkesvei
480.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Aurstadmåsan er kartlagt som en intakt lavlandsmyr med
utformingen velutviklet høgmyr. I NiN-kartleggingen er myra kartlagt som ombrogen og kalkfattig fastmatte med
kantsoner av fattige fastmarksskogstyper og kalkfattig myrkant. Den kunne også vært kartlagt som
våtmarksmassiv med utformingen høymyr og terrengdekkende myr. Aurstadmåsan har to konsentriske myrpartier,
hvorav det største er ca. 300 daa stort. Konsentriske nedbørsmyrer har et markert høyeste punkt nær midten av
myra, med mer eller mindre regelmessige ringer med myrstrukturer rundt. De sentrale delene har åpne myrflater
der tuer og høljer veksler. Rundt myra er det kantskoger der furu- og granfuktskog danner brede soner, nærmest
den åpne myrflaten er tresjiktet dominert av småvokst, glissen furu. I kantskogen vokser blåbær, blokkebær,
røsslyng og tyttebær feltsjiktet. På myra dominerer torvmose bunnsjiktet og tranebær, molter, blokkebær samt
gress og halvgress forekommer i feltsjiktet. Noen steder ble dvergbjørk funnet.
Artsmangfold: Ingen sjeldne arter ble funnet i lokaliteten, men flaggmose (NT) ble registrert på et btakklagt
jorde sørvest om myra.
Bruk, tilstand og påvirkning: Indre deer av myra er ikke påvirket av grøfting , men hele kantskogen og ytre
delen av myren er til dels sterkt drenert av grøfter rundt jordbruksmarken. Noen av grøftene går inn i reservatet.
Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.
Del av helhetlig landskap: Relativ intakte høymyrer er sjeldne i landskapet. Lokaliteten omgis av dyrkamark.
Verdivurdering: Store og relativ intakte høymyrer er sjeldne i landskapet og våtmarksmassiv er i sin helhet
rødlistet som nær truet (NT). Aurstadmåsan er ca. 800 daa stor og er trolig av de mest intakte gjenværende
konsentriske høgmyrene i Norge. Den vurderes som svært viktig (A), til tross for noe drenering i kantsonen.
Skjøtsel og hensyn: Ingen skjøtsel anses nødvendig, men gjenfylling av grøfter bør vurderes.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Eidsvoll
230 Stubberud V
Kalkskog – Frisk kalkfuruskog

Verdi: A

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt i forbindelse med NiN-kartlegging i et utvalg av verneområder i Oslo og
Akershus 2012. Kartleggingen ble utført av BioFokus ved Ulrika Jansson 28. september 2012. Lokaliteten er
kartlagt tidligere (BN00026629) og relevant informasjon fra naturtype- og verneområdesbeskrivelse er inkludert.
Avgrensningen er noe justert og den rike sumpskogen nedert i området er skilt ur som egen lokalitet. Det finnes en
skjøtselsplan for reservatet som gir en grundigere gjennomgang av forholdene, inkludert et detaljert
vegetasjonskart og kart over barlindforekomstene (Korsmo mfl. 2004).
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør storparten av Stubberud NR (VV00000328) som ligger i en
bratt østvendt liside vest for Mjøsa i Eidsvoll kommune. Berggrunnsforholdene er komplekse med noe rikere
berggrunn i øvre deler av av reservatet mens storparten har fattige bergarter. Intermediære småmyrer på det øvre
platået gir rikt sigevann som overrisler deler av skråningen med fattige bergarter (granitt mm.). Jorddekket er
overveiende tynt og det finnes store områder med stort sett bart fjell.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som frisk kalkfuruskog, men storparten
av arealet er fattig lyngskog, delvis overrislet av noe rikere sigevann. Nederst i lia gir dette opphav til en rikere
flora som kan karakteriseres som lågurtskog dominert av gran. Øverst (i NV) ligger noen småmyrer av intermediær
karakter. Vurdering av feltsjiktet tilsier ikke at forholdene er så rike som kalkskog, men området har partier med
rik barskog (lågurtskog) med både furu og gran som dominerende treslag. Ved NiN-kartlegging i området ble det
registrert blåbærskog, blåbærfuktskog, lyngskog, lågurt-lyngfuktskog, lågurtskog, intermediær myrflate, samt

- BioFokus-rapport 2013-1, side 97 -

- Kartlegging av naturtyper etter NiN og DN 13-metoden i 21 verneområder i Oslo og Akerhus kalkfattig grunnlendt mark og grunnlendt lågurt-fuktmark. Vegetasjonskartleggingen fra 1997 (Korsmo mfl. 2004)
viser også på en variasjon fra bart fjell til fattig skogsmark og partier med lågurtpreg.
Nordvest i lokaliteten (øverst i lia) ligger to intermediære småmyrer med noe gulstarr. På platåen nedenfor
dominerer fattig furudominert fuktskog med røsslyng og blokkebær.
I partiet nedenfor vokser lavfuruskog, blåbærgranskog og barblandingsskog på næringsfattige rygger. Langs friske
sig veksler forekomster av lågurtgranskog og overrislet furuskog. Store partier er bratte og grunnlendte og savner
stort sett tressjikt.
I et parti midt i lia finnes store forekomster barlind. Særlig i lågurtskogen vokser en stor og livskraftig populasjon
av barlind. Hoved-forekomsten finnes i forholdsvis smale belter langs kildehorisonter og vannsig på avsatser i lia.
Furuskogen her er konstant fuktig.
Nederst under lifoten vokser lågurtskog med mye blåbær. Floraen er her relativ artsrik, med noe innslag av arter
som kantkonvall, hengeaks, blåveis, mjødurt, myske og sanikkel i feltsjiktet og barlind, hassel, trollhegg og
krossved i busksjiktet. I tresjiktet finnes gran, furu, gråor, hassel og noe ask.
Artsmangfold: Lokaliteten har en av de største forekomstene av barlind (VU) i Norge, med over 1300 registrerte
individer (Korsmo m. fl 2004). Enkelte er opp mot 6-7 m høye. Lågurtgranskogen i nedre deler av reservatet ble
raskt sjekket høsten 2004 for sopp (av G. Gaarder). Flere sopparter tilknyttet rik barskog ble funnet og tre av disse
er vurdert som nær truet i 2010: kopperrød slørsopp (Cortinarius cupreorufus), praktslørsopp (C. cumatilis) og
rosaskiveslørsopp (C. calochrous). Andre registrerte sopparter var gullrandslørsopp (C. aureopulverulentus), besk
slørsopp (C. caesiostramineus), gyllenbrun slørsopp (C. elegantior), duftslørsopp (C. percomis), mørktannet
rødskivesopp (Entoloma serrulatum), brun jordstjerne (Geastrum fimbriatum), styltejordstjerne (G. quadrifidum),
rustbrunpigg (Hydnellum ferrugineum), gulkorallsopp (Ramaria flava), svovelriske (Lactarius scrobiculatus) og
skjellstorpigg (Sarcodon imbricatus).
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er stedvis gammel, men også yngre skog forekommer. Det er spor etter
plukkhogst og det er foretatt noen større hogstinngrep. I følge Korsmo et al. (2004) skal det den seinere tid ha
blitt registrert tilbakegang i barlindpopulasjonen og mange av barlindtrærne er skadet av rådyrbeite. På bakgrunn
av dette ble det utarbeidet en skjøtselsplan for å bedre rekruttering for arten. Seleketiv hogst er foretatt og det er
registrert økt etablering og større vitalitet i populasjonen i etterkant av skjøtselstiltakene. Detaljert kart over
barlindforekomster finnes i Korsmo et al. (2004).
Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten har en for området spesiell utforming der den store forekomsten av
barlind gjør området unikt.
Verdivurdering: Lokaliteten er kjent som den nordligste innlandsforekomsten av barlind i verlden, og er en av de
største i Norge. I lågurt-granskogen finnes flere kravfulle sopparter. Store deler av lokaliteten er temelig fattig og
grunnlendt furuskog. Området viser meget klare sammenhenger mellom vegetasjonsutvikling og
sigevannspåvirkning innen et begrenset område. Lokaliteten vurderes under noe tvil til svært viktig (A), der det
først og fremst er det sigepåvirkede midtpartiet med barlind og lågurtgranskogen i nedkant av lia som trekker
verdien opp.
Skjøtsel og hensyn: Området bør skjøttes etter skøtselsplan utarbeidet av Korsmo mfl. (2004).
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
231 Stubberud Ø
Rik sumpskog – Rik sumpskog

Verdi: B

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt i forbindelse med NiN-kartlegging i et utvalg av verneområder i Oslo og
Akershus 2012. Kartleggingen ble utført av BioFokus ved Ulrika Jansson 28. september 2012. Lokaliteten er
kartlagt tidligere (BN00026629) og relevant informasjon fra naturtype- og verneområdesbeskrivelse er inkludert.
Sumpskogen er skilt ut som egen avgrensning. Det finnes også en skjøtselsplan for reservatet som gir en
grundigere gjennomgang av forholdene, inkludert et vegetasjonskart (Korsmo mfl. 2004).
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør nederste del av Stubberud NR (VV00000328) Reservatet
ligger i en bratt østvendt liside vest for Mjøsa i Eidsvoll kommune. Berggrunnsforholdene i reservatet er komplekse
med noe rikere berggrunn i øvre deler av av reservatet mens storparten har fattige bergarter. Rikere sigevann har
gjort forholdene i sumpsakogen i bunn relativ kalkrike.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Skogen er kartlagt som rikere sump- og kildeskog med
utformingene rikere gransumpskog i nord og rikere løvsumpskog i sør. Lokaliteten inkluderer et smalt bekkedrag
som binder sammen sumpskogene. Ved NiN-kartleggingen ble intermediær myrkant (i nord), elveløp (midten) og
kalkrik myrkant (i sør) registrert.
Lengst nord er en liten flekk intermediær myr inkludert. Skogen sør for myren har gran, bjørk, gråor og noe furu i
tresjiktet og et dårligt utviklet feltsjikt med noe bregner og kratthumleblom. Lengst nord er skogen ganske ung.
Lenger sør blir skogen mer storvokst og her står det svartor på sokler sammen med gran. Mjødurt, tyrihjelm,
skogburkne og hengeving finnes i feltsjiktet. Der bekken munner i et lite tjern brer sumpskogen ut seg og her
dominerer svartor i midten og gran langs kantene. Det er tydelig rikere i denne delen av sumpskogen. Mange
svartortrær står her på sokler. I feltajiket vokser bregner og mjødurt.
Artsmangfold: Det ble ikke registrert sjeldne arter i sumpskogen.
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er stedvis ung og det er hogstspor i lokaliteten. I sør er det stor
sokkeldannelse.
Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble funnet.
Del av helhetlig landskap: Sumpskogen henger naturlig sammen med den bratte sigevannspåvirkede skrenten i
vest og det lille tjernet i sør.
Verdivurdering: Denne typen rikere sump- og kildeskog er rødlistet innenfor enheten rikere myrkantmark i
lavlandet som EN. Sumpskogen er imidlertid ikke veldig rik og er stedvis ung. Den vurderes derfor som viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Sumpskogen trenger ikke skjøtsel. Man bør unngå kjørskader, grøfting eller andre tiltak som
kan påvirke vannstanden i lokaliteten.
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- Kartlegging av naturtyper etter NiN og DN 13-metoden i 21 verneområder i Oslo og Akerhus ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oslo
2244 Røverkollen NR Ø
Rik sumpskog – Rik sumpskog

Verdi: A

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus ved Terje Blindheim senest i forbindelse med registrering av NiN
naturtyper i Røverkollen naturreservat i 2012. Området er vegetasjonskartlagt i flere omganger. Lokaliteten er en
del av større naturtypeavgrensning (BN00064323 Røverkollen-Steinbruvann), men skal ikke erstatte denne.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Området utgjør en stor del av verneområdet som ligger øst i Oslo kommune ca.
en kilometer nordøst for Grorud. Berggrunnen i området består av syenitt med små innslag av rikere kambro-silur
bergarter. Hele denne lokaliteten har rik vegetasjon. Sumpskogen har trolig bevegelig grunnvannssig og kan minne
om kildeskog eller mer typisk høgstaudeskog i partier.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er noe todelt i utseende, men kan samlet best
betegnes med utformingen rikere gransumpskog. Den søndre delen har forholdsvis tett tresjikt av gran og svartor.
Her står den mest typiske sumpskogen med tydelige sokler på en del svartor og utpregede høljer og tuer med noe
ulik vegetasjon. Blåveis, enghumleblom, mjødurt, sumphaukeskjegg og storkransemose er typiske arter på
lokaliteten. Skogen er forholdsvis ensjiktet og er ikke veldig gammel bortsett fra noen sturende graner som kan
være noe eldre enn øvrige trær. I nord, langs bekken, er det eldre granskog med typisk fuktvegetasjon, mens det i
den nordvestre delen er mer åpen skog etter tidligere hogst av furu. Her er det i dag også en slags kildepreget
skog med rik vegetasjon med bl. a. en god del ballblom, blåveis, firblad, sumphaukeskjegg, sløke, tyrihjelm og
roser. Det øvre området er slakt hellende, med forholdsvis lite løsmasser og dermet trolig tørkeutsatt.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter er kartlagt på lokaliteten.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det er ingen nyere inngrep i lokaliteten, men området bærer enda preg etter
tidligere hogster, særlig i nordre og vestre del.
Fremmede arter: Ingen registrerte.
Verdivurdering: To av parameterne for høyeste naturverdi er oppfylt for denne lokaliteten. Området har høy
dekning av av en naturtype som i henhold til rødlisten for naturtyper er direkte truet og den har intakte
grunnvannsforhold. Området skårer middels på kriteriene artsmangfold og størrelse og lavt på kriteriet
habitatkvalitet da det er få gamle trær og lite død ved. Sammenveid vurderes lokaliteten som svært viktig (A
verdi).
Skjøtsel og hensyn: Området børe overlates til fri utvikling. De østre deler av lokaliteten ligger akkurat utenfor
verneområdet. Det bør vurderes en grenseendring for å få med hele området innenfor verneområdet.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
2245 Røverkollen NR
Kalkskog – Frisk kalkfuruskog

Verdi: A

Innledning: Naturtypeavgrensningen er gjort i forbindelse med NiN kartlegging av Røverkollen naturreservat.
Området er tidligere detaljert kartlagt i forkant av vernet av området og denne beskrivelsen baserer seg delvis på
denne kartleggingen. Lokaliteten avgrenser de rikeste delene av verneområdet og er en mosaikk mellom skog og
åpen fastmark. Lokaliteten er en del av større naturtypeavgrensning (BN00064323 Røverkollen-Steinbruvann),
men skal ikke erstatte denne.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Området utgjør en stor del av verneområdet som ligger øst i Oslo kommune ca.
en kilometer nordøst for Grorud. Berggrunnen i området består av syenitt med små innslag av rikere kambro-silur
bergarter. Kalkrevende planter finnes der det er rikt berg, men også direkte på syenittberg der det drenerer
mineralrikt vann fra kambro-silurbergartene. Den hyppige og ofte svært brå skiftningen i berggrunnen gir en helt
spesiell mosaikkeffekt i vegetasjonen.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Sterk småskalamosaikk mellom rik og fattig vegetasjon.
Kalkskog med furudominans forekommer hypigst, men er isprengt ordinær fattig lyngfuruskog med mye røsslyng i
områder hvor rikt sigevann ikke påvirker vegetasjonen. Snerprørkvein er den mest typiske arten for kalkskogen,
sammen med mindre forekomster av brudespore, blåknapp, kornstarr, blåveis og storblåfjær. I områder med noe
tykkere løsmasser finnes en slags høgstaudepreget sesongfuktig skogtype hvor lågurtarter og høgstaudearter
finnes side om side, de fuktigste utformingene kan nok betegnes som boreal kildeskog.. Typisk tørr kalkfuruskog
finnes ikke i området da de tørre, konvekse, områdene ikke påvirkes av det rike sigevannet. I områder som er
svært grunnlendte i kombinasjon med åpen bergflate har skogen ikke klart å etablere seg. I disse områdene finnes
svært artsrike plantesamfunn med bl. a. brudespore og blodstorkenebb. Denne naturtypen har vi definert som
sørvendt berg og rasmark med utforming fuktig, overrislet bergflate. Vi har valgt å ikke definere denne typen
område som åpen grunnlendt kalkmark da berggrunnen er fattig og det kun er den vegetasjonen som kommer i
kontakt med rikere sigevann som er interessant. Det er angitt noe eldre fattig barskog som utforming, men det er
få gamle trær i lokaliteten og svært lite død ved og gadd. Skogen er generelt forholdsvis ensjiktet og stedvis ung.
Artsmangfold: Det er påvist en rekke karplanter og sopp i området og rapporten til Bendiksen og Bakkestuen
inkluderer også denne naturtypeavgrensningen. Det er imidlertid usikker hvilke arter som finnes akkurat hvor. Det
er usikkert hvilken funksjon området har for sjeldne og truete arter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Området har stedvis forholdsvis ung skog. De aller yngste skogbestandene er
imidlertid utelatt fra avgrensningen. Det er ingen nyere inngrep ut over tidligere hogstinngrep.
Fremmede arter: Ingen spesielle registrert.
Verdivurdering: Kalkskog er vurdert som nær truet på rødlista for naturtyper. Skogen er ikke veldig gammel og
det er generelt lite gammelskogselementer tilstede. Det er ikke påvist sjeldne og truete arter i området, men det
bør kunne være et potensial for insekter i dette området og enkelte partier er artsrike med kalkkrevende flora. Det
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- Kartlegging av naturtyper etter NiN og DN 13-metoden i 21 verneområder i Oslo og Akerhus er ikke kjent lignende vegetasjonssamfunn i Indre Oslofjord av noen størrelse og den spesielle mosaikken av fattig
og rik vegetasjon er i seg selv verdifull som naturtype. Lokaliteten vurderes derfor som svært viktig (A verdi).
Skjøtsel og hensyn: Området bør overlates til fri utvikling da kvalitetene ikke er avhengig av noen form for
skjøtsel for og ivareta sine kvaliteter.
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