


 

 

 
Ekstrakt 
BioFokus har på oppdrag fra 

Skedsmo kommune kartlagt 

artsmangfold i sju utvalgte 

ravinelokaliteter. Det er blitt 

registrert 788 ulike arter av 

karplanter, moser, sopp, lav 

og invertebrater. Tjueto av 

disse har status som rødlist-

et. Det ble gjort funn av seks 

arter som ikke er registrert i 

Norge tidligere, og en rekke 

arter som har fått sitt første 

funn i Akershus fylke. Resul-

tatene viser at over halvpart-

en av de registrerte artene 

kun ble registrert på én av 

de undersøkte lokalitetene. 

Tre av lokalitetene hadde 

hver 111 unike arter, som 

kun ble registrert på den 

lokaliteten. Ravinekvaliteter 

og biologisk mangfold-kvali-

teter er vurdert å være kun 

delvis overlappende. 
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Forord 
Stiftelsen BioFokus har på oppdrag fra Skedsmo kommune kartlagt artsmangfold i deler av 

sju utvalgte ravinedaler i kommunen. Terje Blindheim har vært prosjektansvarlig og ansvar-

lig for utarbeiding av rapport, sammen med artskartleggerne i prosjektet. Disse står som 

medforfattere på rapporten. Solveig Blindheim har hatt sommerjobb som insektfanger i ut-

valgte lokaliteter, og takkes for bidraget. Hilde Birkeland har vært vår ansvarlige og entusi-

astiske kontaktperson hos kommunen. Hun har hatt den vanskelige rollen som bindeledd 

mellom politikernes ønsker om kunnskap og biologenes realistiske tilnærming til problem-

stillingene, ut fra de ressurser som har vært tilgjengelige.  

 

Kommunens målsettinger og ambisjoner for prosjektet har vært forbilledlige med tanke på å 

frembringe mer kunnskap om artsmangfoldet i ravinenaturen. De har imidlertid vært van-

skelige å oppfylle, da det er en svært krevende prosess å kartlegge artsmangfoldet på en 

slik måte at man direkte kan sammenligne ulike arealers betydning for artsmangfoldet. I 

tillegg til at utfordringen har vært faglig krevende, kom vi litt seint i gang med prosjektet – 

noe som har ført til at forberedelser og gjennomføring ikke har vært helt optimale. Vi tror 

på tross av dette at arbeidet vi har gjort, sammen med diskusjonene i rapporten, vil være 

nyttige for videre forvaltning av ravinenaturen i Skedsmo.  

 

Oslo, 20. mars 2018 

 

Terje Blindheim 

 

 
Malaisetelt som ble satt opp i tre av ravinene har vært et av de viktigste redskapene som er brukt i undersøkelsen for å fange 
insekter. Her fra nordre del av ravinen ved Tæruddalen.   
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1 Innledning 

Det har vært fokus på raviner i Skedsmo kommune helt siden kommunen på tidlig 1990-tall 

kartla og dokumenterte sine raviner både med tanke på landskapsverdier og naturkvaliteter 

ellers (Skedsmo kommune 1995). Etter den tid har BioFokus på oppdrag for Skedsmo kom-

mune, Fylkesmannen og skogeierforeningen kartlagt naturverdier i form av naturtyper i 

mange av ravinene (Blindheim 2002b, a). I de senere år har det vært nytt fokus på raviner, 

etter at landskapstypen ble vurdert som sårbar på norsk rødliste for naturtyper (Lindgaard 

og Henriksen 2011). Det ble derfor laget en statusrapport for raviner i 2011 og så gjort til-

leggskartlegginger av raviner i 2013 (Jansson 2011, 2014). Etter denne tid har det pågått 

en prosess i kommunen rundt mulig vern av raviner. I denne sammenheng har det oppstått 

et behov for mer kunnskap om artsmangfoldet i ravinene, for bedre å kunne vite hvilke ra-

viner som har særlig viktige biologiske kvaliteter, bare verdier som landskapsform, eller evt. 

begge deler, som ofte er tilfelle. Kommunen har også arbeidet med å visualisere ravinene 

på kart. Et resultat av dette kan sees i Figur 1. 

 

Kommunen har hatt en ambisiøs målsetting for å bedre dokumentasjonen gjennom pro-

sjektet som er oppsummert i denne rapporten. I kravspesifikasjonen for oppdraget har 

kommunen beskrevet bakgrunn, målsettinger, kriterier for utvelgelse av undersøkelses-

områder, kartleggingsoppgaver og kommunens arbeid med vern av raviner. I boksen 

nedenfor er oppgavene fra kommunen som er direkte knyttet til dette oppdraget gjengitt. 

Oppgavene er forsøkt besvart i resultatdelen av rapporten og kommentert i diskusjonen. 

Enkelte momenter i kravspesifikasjon ble ikke oppfylt. Dette gjelder avgrensning og be-

skrivelse av ravinen på Riis. BioFokus kartla 7 ravinelokaliteter, men det var ut fra krav-

spesifikasjonen meningen at 8 områder skulle kartlegges.  

 

 
 

 

 

Oppgave 1. Kartleggingsdelen  

1. Det skal kartlegges inntil åtte områder – både store og små, med tanke på biologisk 

mangfold. Kartleggingen vil innebære hovedfokus på dyregrupper og noen utvalgte, men 

viktige insekter, moser, karplanter og sopp (som gir høy diversitet). Det skal i hovedsak 

bestemmes til artsnivå. Utvalget av områder kan være sammenfallende med allerede 

verdisatte A-, B- og C-raviner, eller med hensynsområder (”U”). Det som er viktig, er å få 

frem oppdatert kunnskap om dyrenes bruk av grønnstrukturen, til tross for at den kan 

være fragmentert.  

 

Oppgave 2. Fremstillingsdelen – utarbeide kart  

2. Utgangspunktet er: Vurder de seks mest verdifulle ravineområdene i Skedsmo, vurdert 

etter landskapsverdi (på naturtypenivå). (I stor grad er dette er allerede kartlagt, se Bio-

Fokus-rapport 2014-20.)  

3. Utgangspunktet er: Vurder de seks mest verdifulle ravineområdene i Skedsmo med 

tanke på biologisk mangfold. Ny kunnskap som er fremkommet gjennom kartleggingsar-

beidet (i oppgave 1) skal tas med inn i vurderingene.  

4. Resultatene fra 2. og 3. kombineres og det fremstilles i et felles kart for å belyse hvilke 

områder som er mest verdifulle – avhengig av hva som er hovedfokus.  
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Figur 1. Kartet viser ravineområder i Skedsmo. Rød farge angir svært viktige raviner (geotopverdi) (A), de grønne er viktige (B), 
mens de gule er lokalt viktige (C). De blå områdene er mer og mindre intakte raviner som ikke er vurdert å ha noen verdi som 
geotop, med utgangspunkt i de verdikriteriene som er brukt. Kilde: Skedsmo kommune. 

 

1.1 Naturforhold 

Alle de undersøkte områdene ligger på marine sedimenter med relativt høyt kalkinnhold, 

stabile fuktighetsforhold og høy produksjonsevne. Hoveddalen i ravinene som er undersøkt, 

har ulike helningsretninger og har forskjellig lokal terrengvariasjon med tanke på ravine-

dybder og bratthet. På en større skala ligger de fleste av Skedsmos raviner i en slak sør-

vendt skråning ned mot slettelandskapet ved Nitelva, Leira og Øyern. Magasineringen av 

varme fra Øyeren påvirker klimaet i områdene rundt, og den sørvendte eksponeringen er 

også gunstig for diversiteten av arter. Det henvises ellers til Kap. 2.1 for en kort gjennom-

gang av naturvariasjonen innenfor de ravinene som er undersøkt. Disse er også beskrevet 

med egne faktaark i Naturbase (www.naturbase.no). Generell omtale av naturforholdene er 

også gitt i flere av rapportene det er referert til i begynnelsen av innledningen.  

  

http://www.naturbase.no/
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2 Metode 

I kommunens utlysning av oppdraget er det skissert en metode for å kunne besvare de 

spørsmålene som er stilt. Det henvises til disse dokumentene og Kap. 1 for en nærmere 

bakgrunn angående utvalg av lokaliteter og annet. 

 

2.1 Undersøkelsesområder 

Med bakgrunn i kravspesifikasjonen til Skedsmo kommune, ble sju undersøkelsesområder 

valgt ut for nærmere kartlegging. Disse er vist på kartet under, merket med nummer eller 

navn som går igjen i tabeller og kart videre nedover i rapporten. Det har ikke blitt gjennom-

ført kartlegginger som dekker hele arealet i de største ravinene – det har vært fokus på 

kartlegging i områdene nærmest de blå sirklene avmerket på Figur 2.  

 

 
Figur 2. Kartet viser avgrensede naturtyper i Skedsmo kommunes raviner. Fargen angir verdi, der rød er svært viktig (A-verdi), 
grønn er viktig (B-verdi) og gul er lokalt viktig (C-verdi). Blå avgrensninger viser uprioriterte, mindre raviner. Blå sirkler med 
tilhørende nummer angir hvor det i 2017 er innhentet data om artsmangfold. 
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2.1.1 214 Asak mellem 

Lokalitet 214 på Asak fremstår i dag som en rik frodig løvskog med en god del grove løv-

trær, gamle styvingstrær og mye død ved av ulike treslag og i ulike stadier av nedbrytning. 

Det finnes flere kildebekker, og generelt en del fuktmark og partier med blottlagt leire 

(Figur 3). I nedkant av skogene er det mer åpne engområder med større innslag av urter. 

Kombinasjonen av gammel skog og urterike engmiljøer er viktig for en lang rekke insekter 

som er knyttet til begge disse miljøene i ulike deler av sin livssyklus. Skogområdene på 

Asak har vært mer åpne tidligere, noe forekomsten av styvingstrær tyder på, men har i dag 

en svært viktig funksjon som skog og for skoglevende organismer, ikke som kulturmark.  

 

 
Figur 3. Bildet viser området som malaiseteltet er plassert i ved Asak mellem. Frodig løvskog med mye død ved. 

 

 

2.1.2 226 Solvangen 

Lokaliteten utgjøres av en ravinebekk og en ravineskrent mellom Solvangen i sør og Valstad 

i nord. Den munner i et våtmarks-/flommarksområde som grenser mot Nitelva. Ravinedalen 

har gravd seg ned i finkornete marine avsetninger. I nordvest kommer ravinebekken ut fra 

et rør under fyllmasser og vei (Valstadsvingen). Den lengste, nesten intakte delen av ra-

vinedalen er drøyt 300 m og har små og korte sideraviner. Bunnen av ravinedalen er sted-

vis bred og flat, og bekken meandrerer noe over en liten ”elveslette”. Ravinedalen er relativ 

stabil med få utglidninger, men i sideravinen er det mindre stabilt, og her finnes små leirut-

glidninger og rotvelt. Den sørvendte ravinesiden mangler stort sett tresjikt, mens den nord-

vendte har blandingsskog med gråor, gran, rogn, selje, bjørk og furu. På ”elvesletten” voks-

er mandelpil og andre vierarter. Feltsjiktet er frodig og artsrikt.  
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Figur 4. Leirbekk med frodig yngre løvskog og noe tørrere ensformig granskog i Solvangenravinen. 

  

 

2.1.3 229 Skjettenbyen 

Lokaliteten er en liten rest av et tidligere større ravinesystem (Skjettenbyen), men er nå 

uten kontakt med andre ravinearmer. Ravinen er liten og grunn, med åpen, mer eller 

mindre temporær bekk i bunnen. Det er noen utglidninger og rotvelt, og dermed en del død 

ved, og tilnærmet naturlig vegetasjon. Et par–tre steder er det henlagt hageavfall i kanten 

av ravinen. 

 

 
Figur 5. Variert løvskogsmiljø ved ravinen i Skjettenbyen. Fleraldret skog med innslag av viktige dødvedkvaliteter i tilknytning til 
temporær bekk. 
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2.1.4 230 Lahaug–Terud 

Ravinene i området ved Lahaug/Terud/Buhaugen er i hovedsak skogdekte. Stedvis er det et 

forholdsvis høyt innslag av gran og gråor i blanding, særlig i sør. Stedvis er det nesten rene 

gråorbestand med høyt innslag av gamle trær og både liggende og stående død ved av 

gråor. Spesielt for området er innslaget av kildeskogsmark, med tydelig kildepåvirket 

vegetasjon. Slike kvaliteter øker naturvariasjonen, og dermed også mulighetene for økt 

artsdiversitet. Nordover er det jevnt over noe yngre gråorskog i velutviklet ravine. Det er 

også stedvis små engarealer med flere blomsterplanter som kan tilby pollen og nektar. 

Ravineområdet er noe påvirket av kryssende høyspentledninger og veien som deler opp 

ravinen på to steder.  

 

 
Figur 6. Maliseteltet ved lokalitet Lahaug–Terud (sør–sørøst for Buhaugen) står i et område med svak kildeskogsmark, med bl.a. 
mye sneller. Her er det også en del læger og gadd i ulike nedbrytningsstadier og av ulike treslag.  

 

2.1.5 235 Vestvollen 

Ravinen på Vestvollen er todelt, med en åpen engdel som i dag delvis beites av storfe (i 

øst) og en skogdekket del hvor det er kartlagt to naturtypelokaliteter (i vest). Den skog-

dekte delen består i nord av to små, parallelle ravinedaler. Her er det hovedsakelig nokså 

ung gråor-heggeskog, men med en del død ved. En bred kraftgate deler på et vis ravineom-

rådet i tre, hvorved de to nordlige delene, med de øverste og grunneste delene av ravinene, 

er adskilt fra den dypereliggende delen av systemet. 
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2.1.6 250 Tærud 

Områdene som ble undersøkt ved 

Tærud ligger i nordre del av den to 

km lange ravinen som strekker seg 

fra Høgtveita til Tærud. Det er mye 

plantasjeskog i ravinen, men det 

finnes også mindre lommer i denne 

hvor lyset slipper til og det dannes 

kvaliteter knyttet til kildemark og 

lommer med løvskog. Helt i nord er 

det åpen kulturmark som i dag 

brukes som hestebeite noen uker i 

løpet av sommeren. Dette er trolig 

en skjøtsel som er gunstig for 

engvegetasjonen i området, som er 

til dels ganske rik og virker lite 

gjødelspåvirket i noen partier. I 

overganger mot granplantingen i øst 

er det partier med gjengroende 

løvskog, hvor det er en del grov 

selje og mye gråor, samt noe 

vierkratt langs bekken. Det er også 

fukteng i partier langs bekken og på 

flatere partier som er dårlig 

drenerte. Mange ulike habitater og 

nisjer skaper grunnlag for stor 

diversitet for en rekke ulike artsgrupper. Disse ravinebeitene burde trolig vært avgrenset 

som en viktig naturtypelokalitet.  
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Figur 7. Det er i hovedsak i de nordre delene av den lange ravinen sør for Tærud undersøkelsene i 2017 ble gjort. Her er det en 
blanding av åpne og noe gjenvokste ravinebeiter i vest og større områder med granplantasjer i øst. Bildet til høyre for teksten 
viser kortvokst urterik eng med bl.a. mye prestekrager. 

 

 

2.1.7 Riis 

Ravinene som er undersøkt ved Riis er bare de aller øverste, små restene av to ravinearmer 

fra et større ravinesystem som strekker seg fra Flaen og sørøstover. Det meste av dette 

området er oppdyrket og delvis bakkeplanert, men ved Riis finnes noe gjenværende skog og 

mer eller mindre naturlig ravinevegetasjon. Arealene er imidlertid tydelig påvirket av men-

neskelig aktivitet, inkl. henlegging av hageavfall. Skogen er delvis gråor-heggeskog og del-

vis tørrere skog dominert av gran. Det renner mer eller mindre permanente bekker i begge 

delområdene, og det dannes stedvis våtmarksområder, men i hvert fall i den søndre delen 

er det hele regulert/drenert ved hjelp av en kum. Det er ingen blomsterengarealer innen 

området, men små fuktenger i ravinebunnen, delvis med mye av fremmedarten kjempe-

springfrø. Det er stedvis små mengder med død ved. 

 
Figur 8. Blandingsskog i noe tørrere ravineside i Riisravinen.  
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2.2 Artskartlegging 

Insekter 

Insekter har blitt kartlagt ved hjelp av flere ulike innsamlingsmetoder. I tre av områdene 

(214, 230 og 250) er malaisetelt brukt. Disse ble satt opp 20. juni, og har deretter blitt 

tømt for dyr to ganger i løpet av prosjektperioden, siste gang 7. september. I forbindelse 

med utsetting og tømming av feller har det også blitt utført manuell fangst av dyr ved hjelp 

av sommerfuglhåv eller håndplukking. Sommerfuglhåven har i stor grad blitt benyttet som 

slaghåv, for å også få med dyr som sitter nede i vegetasjonen. Noen arter er også kun ob-

servert i felt, uten at individer er tatt med for nøyere undersøkelse. Disse manuelle metod-

ene har blitt benyttet også i ravinene uten malaisetelt. Totalt har det blitt registrert insekter 

på de sju lokalitetene på åtte ulike dager fra slutten av juni til midten av september 2017.  

 

Lav, moser og karplanter 

Moser er kun samlet inn i Solvangenravinen, da frosten kom tidligere enn forventet og det 

ikke ble mulig å gjenoppta dette arbeidet senere. Det er gunstig å kartlegge leirjordsarter 

seint på høsten, og dette er grunnen til den uheldige timingen for denne gruppen.  

 

Karplanter er notert så fullstendig som mulig i de områdene hvor samlet insekter, men det 

er ikke snakk om noen sysematisk og helhetlig kartlegging av denne gruppen, og store 

deler av de største ravinene er ikke gjennomsøkt. 

 

Alle lokaliteter utenom Riisravinen ble undersøkt med tanke på lav. Det var fokus på ravine-

bunnen, men med noe undersøkelser også oppover i ravinedalsidene. I utgangspunktet ble 

alle substrattyper undersøkt, men likevel ble det brukt klart mest tid på levende trær og 

busker, og dermed på epifyttiske lav. Knapphet med tid gjorde at kun mindre deler av de 

store ravinene ble gjennomgått. De små ravinene ble bedre dekket. Undersøkelsene har gitt 

en viss idé, men har ikke på langt nær gitt noen fullstendig oversikt over artsmangfoldet av 

lav og lavparasitter i de enkelte ravinene. Likevel er trolig mer enn 50 % av de faktisk fore-

kommende rødlistete lavarter påvist. 
 

 

2.3 Prosjektets produkter 

Foruten denne rapporten, er det lagt inn 1544 artsfunn i Artskart. Prosjektets artsfunn kan 

søkes frem som prosjekt ”Skedsmo_raviner_2017”. Noen belegg er sendt til spesialister i 

inn- og utland for kontroll eller ebstemmelse, og ikke alle svar på slike henvendelser har 

kommet oss i hende før denne rapporten er ferdigstilt. Funnene det gjelder vil bli tilgjenge-

lige i Artskart etter hvert som de blir bestemt.  
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3 Resultater 

3.1 Oppsummering av artsregistreringer i 2017 

I dette prosjektet er det registrert 1544 poster i BioFokus’ Artsfunnbase, som er direkte 

linket til Artskart. Totalt 788 arter av lav, sopp, planter og dyr er registrert, og hele 2529 

dyreindivider, hovedsakelig insekter, er undersøkt og artsbestemt. Svært mange av disse er 

samlet ved hjelp av malaiseteltene. Flere av artene er registrert på flere lokaliteter og kan 

være sortert ut av fellemateriale fra ulike perioder, og er derfor bestemt flere ganger (det er 

derfor det er 1544 poster, men kun 788 arter). De registrerte artene er fordelt på organ-

ismegruppe som vist i Tabell 1. Insektgruppen tovinger er den mest tallrike artsgruppen i 

det opparbeidete materialet, med 242 arter (31 %). Karplanter har 126 arter (16 %) og 

billene 95 arter (12 %). En oversikt over alle arter registrert på hver av de 7 lokalitetene er 

vist i Vedlegg 1. 

 

Totalt 22 ulike rødlistearter er påvist, fordelt på to direkte truete arter (EN), seks sårbare 

(VU), tolv nær truete (NT) og to arter med datamangel (DD). De 22 artene er listet i Tabell 

2. I tillegg er det funnet seks arter som ikke tidligere er påvist i Norge og flere som er sjel-

dne i både regionen og landet. 17 av artene er ikke tidligere registrert og dokumentert i 

Akershus, ifølge Artskart og litteratur, se oversikt i  

Tabell 3. Kapittel 3.3–3.6 oppsummerer de mest interessante artsfunnene i undersøkelsen.  

 
Tabell 1. Her vises fordelingen av de 788 ulike artene fordelt på organismegruppe. 
Inndelingen følger Artsdatabankens gruppeinndeling av arter.  

Organismegruppe Antall arter 

Karplanter 126 

Moser 52 

Lav 64 

Sopper 24 

Amfibier, reptiler 1 

Biller 95 

Bløtdyr 9 

Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer 13 

Edderkoppdyr 19 

Fugler 11 

Krepsdyr 2 

Mangefotinger 1 

Nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer, 
nettvinger 11 

Nebbmunner 33 

Pattedyr 3 

Rettvinger, kakerlakker, saksedyr 2 

Sommerfugler 22 

Spretthaler 3 

Støvlus 2 

Tovinger 242 

Veps 52 

Viftevinger 1 

Totalsum 788 
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Figur 9. Figuren viser fordelingen av de 22 registrerte rødlisteartene, 
fordelt på rødlistekategori i henhold til rødlisten for 2015. 

 
Tabell 2. Oversikt over rødlistearter som er registrert i prosjektet, og på hvor mange lokaliteter de ulike artene ble funnet. 

Gruppe Art Norsk navn RL 2015 Lokaliteter 

Karplanter Fraxinus excelsior Ask VU 5 

 Salix triandra Mandelpil NT 1 

 Ulmus glabra Alm VU 1 

Moser Fissidens exilis Grøftelommemose NT 1 

Lav Bacidina inundata  NT 1 

 Gyalecta ulmi Almelav NT 1 

 Micarea hedlundii  EN 1 

 Piccolia ochrophora  VU 2 

 Sclerophora pallida Bleikdoggnål NT 1 

Sopper Hypoxylon vogesiacum Almekullsopp NT 1 

 Phlebia centrifuga Rynkeskinn NT 1 

 Skeletocutis brevispora Klengekjuke VU 1 

Biller Ampedus sanguinolentus Flekkblodsmeller EN 1 

 Corticarina lambiana  DD 1 

 Magdalis barbicornis  VU 1 

 Microrhagus lepidus Løvråtevedbille NT 1 

Fugler Emberiza citrinella Gulspurv NT 2 

Tovinger Macrorrhyncha flava  NT 1 

 Ptiolina nigrina Blekfrynset småsnipeflue DD 1 

 Trichomyia urbica  VU 1 

 Xylophagus kowarzi  NT 1 

Veps Cladius ulmi  NT 2 

 
 
Tabell 3. Oversikt over arter som er nye for Norge eller for Akershus (Ak). ”?” i siste 
kolonne angir usikkerhet. 

Gruppe Art Ny for 

Lav Echinodiscus lesdainii Norge 

 Leucocarpia dictyospora Norge 

Nebbmunner Lebradea flavovirens Ak 

Tovinger Cylindrotoma distinctissima Ak 

 Dicranomyia nigristigma Norge 

 Dicranomyia patens Ak 

 Dicranota bimaculata Ak 

 Discobola annulata Ak? 

2

6

12

2

EN

VU

NT

DD
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Gruppe Art Ny for 

 Dolichocephala oblongoguttata Norge 

 Elephantomyia edwardsi Ak 

 Ilisia maculata Ak 

 Limonia sylvicola Ak 

 Lipsothrix errans Ak 

 Molophilus bifidus Ak 

 Molophilus corniger Ak 

 Molophilus flavus Ak 

 Molophilus serpentiger Ak 

 Ormosia nodulosa Ak 

 Paradelphomyia senilis Ak 

 Pneumia gracilis Norge? 

 Rhabdomastix laeta Norge 

 Sylvicola fuscatoides Ak 

 Ula mixta Ak 

 

3.2  Fordelingen av registrerte arter på undersøkte lokaliteter 

Antall registrerte arter per lokalitet fordeler seg som vist i Figur 10. Antallet varierer fra 95 

ulike arter i lokalitet Riis og lokalitet 229 (Skjettenbyen) til 317 ulike arter i lokalitet 230 

(Lahaug–Terud). Det er en klar sammenheng mellom antall registrerte arter og hvor det har 

vært utplassert malaisetelt. Lokalitet 235 (Vestvollen) har også mange arter, men her 

inngår moser, som kun ble registrert på denne lokaliteten (uten moseartene ville 

artsantallet vært 133). 

 

 
Figur 10. Viser fordelingen av antall registrerte arter per lokalitet. Tallene 
angir først lokalitetsnummer (214=Asak mellem, 226=Solvangen, 229= 
Skjettenbyen, 230=Lahaug–Terud, 235=Vestvollen og 250=Tærud) og der- 
etter antall registrerte arter i lokaliteten.. 

 

447 arter (61 %) er kartlagt på kun én av lokalitetene, når vi har sett bort fra mosene (som 

kun ble kartlagt i lokalitet 235 (Vestvollen)). Til tross for at det har vært fokus på de sam-

me organismene i de sju lokalitetene, er det relativt få arter som er kartlagt i mange lokali-

teter, se Figur 12. Kun 5,1 % av artene er kartlagt i fire eller flere av områdene. Det sam-

214; 298

226; 148

229; 95

230; 317

235; 183

250; 226

Riis; 95
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me bildet viser seg for rødlisteartene. Ask (VU) er registrert på fem lokaliteter og tre av art-

ene finnes på to lokaliteter, mens hele 18 arter kun er observert på én av lokalitetene.  

 

Dersom vi ser på artene som kun er kartlagt på én av lokalitetene, viser det seg at hver av 

de tre lokalitetene hvor det har vært satt opp malaisetelt (lokalitet 214, 230 og 250) har 

111 unike arter som kun er kartlagt der. De øvrige fire lokalitetene har mellom ni og 44 

unike arter. Den prosentvise fordelingen er nokså lik for artsgruppene lav, biller, veps og 

tovinger. For karplanter er det Solvangen som skiller seg ut med flest unike arter. Dette 

skyldes sannsynligvis at dette er den eneste lokaliteten hvor det har blitt inkludert fukteng-

er i tilknytning til en større elv. Dersom vi ser på kun unike arter av rødlistede arter, ser vi 

at det er lokalitet 214 (Asak mellem) som har flest slike, med sju arter, hvorav én er direkte 

truet, én er sårbar, fire er nær truet og én er i katagorien datamangel. Lokalitet Riis og 

Vestvollen har ingen registrerte unike rødlistearter, mens Lahaug–Terud har fire, Tærud og 

Skjettenbyen har tre hver og Solvangen har én unik rødlisteart.  

 

  
Figur 11. Diagrammet viser fordelingen av antall lokaliteter hver av 738 arter er funnet på (moser er utelatt, da alle de 50 
moseartene ble registrert på samme lokalitet). Bildet til høyre viser almekullsopp (NT), som kun ble registrert på Asak. Dette er 
også den eneste lokaliteten det ble registrert alm (VU) på. Foto: Kjell Magne Olsen. 
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Klengekjuke (VU) er en kjuke som snylter på en annen kjuke (granrustkjuke). Arten er som regel knyttet til liggende død ved av 
gran i lokaliteter på rik grunn, og ble i dette prosjektet kun registrert i lokalitet 229 Skjettenbyen.  Foto: Sigve Reiso, 
Naturarkivet. 

 

 

3.3 Utdypende om enkelte organismegrupper 

3.3.1 Karplanter 

Spesielle arter av karplanter er i mindre grad forventet å finne i de undersøkte områdene. 

Karplantene er imidlertid helt essensielle som næringsplanter for svært mange insekter og 

andre dyr knyttet til ravinene. Urter, gress og trær er nøkkelarter i økosystemet, så mengde 

og artssammensetning av disse gruppene er vært viktig for det meste av livet i ravinedal-

ene.  

 

3.3.2  Sopp 

Jordboende og vedboende sopp ble ikke systematisk kartlagt i undersøkelsen, men vedbo-

ende arter ble registrert i områder hvor det også ble sett etter lav. Totalt 24 ulike arter, 

inkludert tre rødlistede, ble kartlagt. Raviner har høy produksjon og er fra naturens side 

svært dødvedrike, med tilhørende stort mangfold av soppnedbrytere knyttet til ulike treslag 

og til ulike stadier av treets nedbrytning. I tillegg til å utgjøre et stort mangfold av arter, er 

de også mat og bolig for en rekke andre arter, særlig av insekter. Intakte skogsraviner med 

variert treslagssammensetning og dødvedforekomst er derfor svært viktige for biologisk 

mangfold.  

 

Skogsraviner er ikke kjent for å være særlig artsrike med tanke på jordboende sopp, men 

enkelte arter kan være svært tallrike og har en viktig økologisk funksjon som mat for en 

rekke andre arter. De er også viktige partnere for trær og veksters opptak av vann og 

næringsstoffer (såkalt sopprot – mykorrhiza). Beitemarkssopp er en gruppe sopper som er 

knyttet til velhevdet naturbeitemark, og enkelte slike arter finnes også i ravinene i Skeds-

mo, men ble ikke funnet i denne undersøkelsen.   

 

Ingen av de to rødlistede artene, klengekjuke (Skjettenbyen, 229) og almekullsopp (Asak 

mellem, 214), er tidligere funnet i Skedsmo kommune. 

 

3.3.3 Moser 

Det finnes omlag 1100 mosearter i Norge, og 239 av disse er rødlistet. De rødlistete artene 

er knyttet til et vidt spekter av naturtyper, men mange arter er knyttet til skog og åpen 

grunnlendt mark i lavlandet. Raviner er ingen egen hovedtype i oversikten på rødlista, men 

denne landskapstypen inkluderer arter fra mange ulike naturtyper. Rødlisteartene i raviner 

er i all hovedsak knyttet til to hovedsubstrater. Mest unikt er artene knyttet til leire, og da 

gjerne regelmessig forstyrret mark der det stadig blottlegges nytt substrat (naken leire). 

Disse artene er avhengige av levende ravinemiljøer, der transport av vann fører til at felt 

med vegetasjonsdekt mark glir ut. Rotvelter skaper også liknende miljøer, men er ofte tør-

rere og langt mindre i utstrekning. Noen av artene som er knyttet til blottlagt leire og leir-

holdig jord kan også ha tilhold i åkerkanter og beitemark. Det andre hovedsubstratet for 

rødlistede moser i raviner er trær, enten levende eller som død ved. Disse artene er som 

oftest noe mindre habitatspesifikke enn leirjordsmosene, men noen trelevende arter har 

svært viktige bestander i raviner. Dette kan skyldes at enkelte regioner ikke har fuktige 

løvskogsmiljøer utenfor ravinelandskapet i særlig stor grad.  

 

Vi vet at mange av de rødlistede artene i ravinemiljøer er avhengige av stadig tilgang på 

blottlagt leire for å kunne eksistere. En slik livsstrategi fordrer god spredningsevne, siden de 

blottlagte partiene oppstår på tilfeldige steder i ravinemiljøet. Det er derfor sannsynlig at 

mange leirjordsarter har svært god spredningsevne, i hvert fall over korte avstander innad i 
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ravinemiljøer. Det er noe mer usikkert hvor god spredningsevnen er mellom ulike ravinemil-

jøer, siden sporene til flere kortlivete leirjordsarter er relativt store og tunge.   

 

Hva betyr størrelsen på raviner for artsmangfoldet? 

Ravinemiljøer er langt mer mangfoldige enn man kanskje kunne tro. Variasjonen i natur-

typer behøver ikke å være stor, men variasjonen i mikrohabitater kan allikevel være svært 

stor. Det er stor variasjon knyttet til fuktighet både i bakken og i lufta, noe som har stor 

betydning for moser. I tillegg kan variasjon i jordkjemiske parametere gi store utslag.  

 

I store raviner har man vanligvis større mikrovariasjon enn i de mindre ravinene, noe som 

har direkte innvirkning på mangfoldet. Man må imidlertid huske på at 70 % av alt opprinne-

lig ravinelandskap er ødelagt, noe som betyr at en stor del av den opprinnelige variasjonen 

har gått tapt eller er redusert til forekomster på små arealer. Forekomsten av én type mik-

rovariasjon kan like gjerne finnes i en liten som i en stor ravine. Leirjordsmosene er i ut-

gangspunktet lite arealkrevende, og kan overleve på en liten kvadratmeter, dersom spred-

ningsforholdene ligger til rette for kolonisering.  

 

Oppsummert vil man kunne si at de store ravinene sannsynligvis inneholder både flere 

mosearter og flere rødlistede mosearter enn de små, men sannsynligheten for at noen arter 

kun finnes i én eller noen av de små ravinene er helt klart til stede. Arten pelsblæremose 

kan stå som eksempel på dette. Denne arten ble kun funnet på én enkelt lokalitet under 

ravinekartlegging i Nannestad. Vi lurte på hvorfor det var slik, siden det finnes svært mye, 

tilsynelatende egnet habitat for denne arten i ravinene i den kommunen. Vi fikk imidlertid et 

slags svar på dette mysteriet da vi fikk tilgang til gamle flybilder fra det undersøkte ravine-

landskapet. Disse bildene viste at lokaliteten for pelsblæremose var ett av få steder med 

skogdekt areal i ravinelandskapet da disse bildene ble tatt på 1960-tallet. Dette forklarer 

trolig hvorfor en art med antatt noe utfordrende spredningsøkologi ikke har rukket å kolon-

isere (eller rekolonisere) de andre ravinene, etter at skogen har kommet opp igjen i disse.  

 

Mange leirjordsmoser lar seg kun registrere tidlig på våren eller sent på høsten (mars–april 

eller november–desember). Mosekartleggingen startet opp i begynnelsen av november, 

men ble raskt stoppet av tidlige snøfall. Snøen la seg allerede midt i november, noe som 

dessverre gjorde videre artskartlegging av moser umulig. Vi rakk derfor bare å gjøre under-

søkelser i Vestvollenravinen.  

 

Moser i Vestvollravinen 

Det ble påvist 53 ulike mosearter i Vestvollenravinen (235). Dette er ikke et veldig høyt tall, 

men det ble heller ikke fokusert på å få med alle trivielle arter. Fokus var rettet mot å fange 

opp sjeldne og trua arter. Grøftelommemose (NT) ble påvist flere steder i de skogdekte 

delene av ravinen. Den vokste på blottlagt leire i mindre leirskredgroper. Det ble videre 

gjort undersøkelser på den store beitemarka nordøst i ravineområdet, men her viste det seg 

at beitetrykket har vært for lavt til at tilstrekkelig mengde jord er blottlagt over tid. Utvalget 

av moser i denne delen viste seg å være sparsomt.  

 

3.3.4 Lav 

Raviner på marine sedimenter er ofte artsrike med hensyn til lav og sopp. En rekke faktorer 

spiller inn her, men av særlig stor betydning er at ravinene representerer stabilt fuktige mil-

jøer, og ofte har relativt stor habitatdiversitet (med stor treslagsvariasjon, vassdrag, berg-

vegger og annet). Mange lavarter er sårbare overfor uttørking, og det er svært mange habi-

tatspesialister både blant lav og sopp. Andre viktige faktorer er at ravinene representerer 

lavtliggende og høyproduktive skogsmiljø med rask produksjon av blant annet dødvedele-

menter. De marine avsetningene er dessuten relativt baserike, og mange sopp- og lavarter 

er avhengige av høy pH i substratet – dette gjelder arter på både bark, jord og berg. Ellers 

er det vanligvis en klart positiv sammenheng mellom artsdiversitet og ravinens tilstand og 

størrelse. Særlig viktige negative påvirkningsfaktorer som gir varig redusert artsmangfold, 

er hogst, luftforurensing (f.eks. næringsfluks fra dyrket mark) og tørrlegging/drenering/ 
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grøfting/rørlegging av vassdrag. Fragmentering av landskapet, og dermed stadig mindre 

arealer med intakte raviner, er selvfølgelig også en svært viktig årsak til at artsmangfoldet 

utarmes. 

 

Piccolia ochrophora VU 

Denne skorpelaven ble funnet på lokalitetene Solvangen (226) og Tærud (250). Begge 

steder på eldre individer av rødhyll. Gitt at det finnes relativt gammel rødhyll i de andre 

ravinene, så finnes den trolig også der. Basert på temmelig fersk kunnskap om artens øko-

logi, ser det ut til at rødhyll er det prefererte substratet i Norge. Arten er utbredt i Sør-

Norge, med funn fra Østfold til Møre og Romsdal. Den er foreløpig noe oversett og under-

rapportert. 

 

Bacidina inundata NT 

Denne skorpelaven ble funnet flere steder innenfor lokalitet Tærud (250), nærmere bestemt 

på steiner i bekken mellom Nedre Skolsegg og Høgtveita. Arten vokser i fuktige og gjerne 

skyggefulle miljøer, på steiner eller annet hardt substrat med et visst minimum av nærings-

anriking eller mineralrikhet. Den er funnet over store deler av landet, men har vært over-

sett tidligere, og er trolig relativt vanlig. 

 

Micarea hedlundii EN 

Denne skorpelaven ble funnet to steder innenfor lokalitet Tærud (250), begge steder på 

morken ved av svært gamle granstubber i yngre grankulturskog. Miljøet er fuktig og skyg-

gefullt. Relativt få funn foreligger av arten i Norge, men den har en klart østlig utbredelse. 

Den viser også ganske klar preferanse for rike og høyproduktive granskogsmiljøer med høy 

luftfuktighet. 

 

Almelav Gyalecta ulmi NT 

Denne skorpelaven ble funnet på én gammel alm på lokalitet 

Asak mellem (214) (sammen med bleikdoggnål). Almelav er 

relativt iøynefallende, og har en snever habitatnisje ganske 

strengt begrenset til gamle rikbarkstrær. Den er derfor enkel 

å oppdage der den finnes, og mørketallet er tilsvarende lavt. 

Den er også følsom overfor luftforurensing og næringstilfør-

sel, og har utvilsomt gått sterkt tilbake i moderne tid. Finnes 

i store deler av Sør-Norge, nord til søndre Nordland. 

 

 

 

Bleikdoggnål Sclerophora 

pallida NT 

Denne skorpelaven ble 

funnet på én gammel alm 

på lokalitet Asak mellem 

(214) (sammen med 

almelav). Bleikdoggnål har 

noenlunde samme 

substratpreferanse som 

almelav, og har trolig 

gjennomgått noenlunde 

samme historiske utvikling. 

Også bleikdoggnål er relativt 

lett å forutse og oppdage. 

Funnet i store deler av Sør-

Norge nord til Nord-

Trøndelag. 

Almelav, G. ulmi. Foto: Kim Abel, Naturarkivet. 
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Flekkblodsmeller. Foto: Kim Abel, Naturarkivet 

 

Leucocarpia dictyospora Ny for Norge 

Denne skorpelaven ble funnet ved basis av ei selje på lokalitet Solvangen (226). Lite er 

kjent om artens økologi, utbredelse og faktiske frekvens. Den er uanselig og derfor trolig 

noe oversett, men det er ingen grunn til å tro at den er vanlig. Oppgitt som svært sjelden i 

Sverige. 

 

Echinodiscus lesdainii Ny for Norge 

Denne lav-parasitten ble funnet på lokalitet Tærud (250). Her vokste den på skorpelaven 

Lecania cyrtella (som den er oppgitt å være vertspesifikk på), som igjen vokste på rødhyll. 

Den ble funnet et sted i ravinen hvor det er dominans av rødhyll etter utført flatehogst for 

anslagsvis 15–20 år siden. 

 

 

3.3.5 Biller 

Biller er en stor artsgruppe, med 3600 arter og 821 rødlistearter i Norge. De fleste rødlistete 

billeartene er knyttet til skog eller åpen mark i lavlandet. Få (om noen) rødlistearter er 

spesielt knyttet til raviner, og rødlistearter kjent fra raviner er i all hovedsak også påvist i 

andre naturtyper. Generelt er raviner en svært dårlig undersøkt naturtype med tanke på 

mangfold av biller, muligens fordi 

potensialet er noe lavt. Samtidig er 

raviner en landskapsform som i praksis 

kan inneha svært ulik natur, noe som 

igjen kan gagne mange ulike billearter. 

En god del av de rødlistede billeartene 

krever høye temperaturer, og således er 

fuktige og skyggefulle raviner dårlig 

egnet for brorparten av rødlisteartene. 

Samtidig vil delvis åpne, gamle skoger 

eller beite-/slåttemarker i sørvendte 

lisider i raviner være gunstige for mange 

varmekrevende arter. Hvorvidt en ravine 

vil kunne huse rødlistearter av biller, vil 

være avhengig av mange ulike faktorer, 

men i tillegg til lokale temperaturregimer 

vil særlig tilstand (uansett om det er 

kulturmark eller skog i ravinen) være en 

svært viktig faktor. Størst potensial er 

det antagelig blant de trelevende 

rødlisteartene, og i mindre grad blant 

arter knyttet til mer eller mindre åpne 

habitater, inkludert kulturbetingede 

arealer og naturlig åpne arealer langs 

bekker/elver i bunnen av ravinene. Slike 

arter kan være avhengig av spesielle 

plantearter (fytofage arter), leve av rov, 

av sopp, av detritus eller i møkk. Også 

enkelte bakkelevende rødlistearter 

knyttet til kilder eller andre fuktige 

arealer kan forekomme i raviner. 

 

Flekkblodsmeller Ampedus 

sanguinolentus EN 

Ett eksemplar av flekkblodsmeller ble 

håvet på en eng ved Asak mellem (214). 

Bleikdoggnål, Sclerophora pallida. Foto: Kim Abel, Naturarkivet. 
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De voksne billene søker til hvite blomster (f.eks. skjermplanter og hagtorn), og eksemplaret 

ble sett sittende på en skjermplante. Flekkblodsmeller er lett gjenkjennelig på de røde 

dekkvingene som har en avlang svart midtflekk av varierende størrelse. Fra nyere tid er 

arten kjent fra Åven i Råde, Jeløya i Moss, Son i Vestby, Gressholmen i Oslo, Oksenøya i 

Bærum, Langåra i Asker, Sagene i Hurum, Mostranda i Tjøme og Mølenområdet i Larvik. 

Eldre funn foreligger fra Aust-Agder til svenskegrensen, med flest lokaliteter i indre 

Oslofjord. Samtlige funn i Norge er gjort kystnært, mens det i Sverige også foreligger enk-

elte funn nær store innsjøer og elver. Arten er hos oss typisk for svartorsumpskog, hvor den 

utvikles i fuktig hvitråteved av løvtrær, hovedsakelig i stubber eller liggende 

stammer/greiner av svartor. Ved Asak er det sannsynlig at arten utvikles i liggende 

gråorstammer som ligger fuktig og delvis solbelyst. Funnet ved Asak er det nordligste i 

Norge, og det eneste som er gjort mer enn noen få hundre meter fra saltvann.  

 

Magdalis barbicornis VU 

Ett eksemplar av snutebillen Magdalis barbicornis ble håvet i lokalitet Skjettenbyen (229). 

Denne uvanlig forekommende arten er knyttet til døde greiner på ulike løvtrebusker på 

varme lokaliteter. Arten har en klimatisk begrenset forekomst i Norge, med kun en håndfull 

funn fra Østfold, Akershus og Vestfold. 

 

Løvråtevedbille Microrhagus lepidus NT 

To eksemplarer av løvråtevedbille ble fanget i malaiseteltet ved Buhaugen i ravinen Lahaug-

Terud (230). Arten har to adskilte utbredelsesområder, det ene på Sørøstlandet, fra Froland 

i Aust-Agder til Rygge i Østfold, og det andre fra Stryn i Nordfjord til Sunndalsfjorden på 

Nordmøre. Fra Sverige er den kjent å leve i hvitråteved i til dels grove stubber og vindfall av 

mange ulike løvtreslag, hvilket sannsynligvis også er tilfelle i vårt land. 

 

Corticarina lambiana DD 

Totalt fire eksemplarer av muggbillen Corticarina lambiana ble 

fanget i malaisefellen ved Asak mellem (214). C. lambiana er 

kun kjent i noen få eldre funn fra Oslo (Røa og Østensjøvann), 

Larvik og Kongsberg. Det skal også finnes nylige funn fra Akers-

hus og Østfold. Også i Sverige foreligger det kun noen få, 

spredte funn, og arten ser ut til å være uvanlig i hele utbred-

elsesområdet sitt. Om dette skyldes at arten er vanskelig å 

fange eller om den har svært bestemte krav til levested er 

vanskelig å avgjøre. Arten lever av muggsopp i råttent trevirke, 

og er oppgitt fra morken gran i Mellom-Europa og fra or og osp i 

Sverige. Arten er liten, og den er sannsynligvis noe oversett. 

 

 

 

3.3.6 Veps (Hymenoptera) 

Det er kjent 5050 arter av veps (Hymenoptera) fra Norge, og de finnes i alle typer habitat-

er. Sannsynligvis gjenstår hundrevis eller tusenvis av arter å oppdage i Norge, og mange 

grupper er særdeles dårlig kjent. Totalt ble kun 954 av de kjente artene vurdert for rødlist-

ing i 2015, og av disse ble 239 arter rødlistet. Mange arter vet man imidlertid svært lite om. 

Veps deles inn i to hovedgrupper (underordner): planteveps (Symphyta) og stilkveps (Apo-

crita). Stilkvepsene er den mest artsrike gruppen, med eksempler som parasittveps, stikke-

veps, bier, og maur. Det ble funnet to interessante vepsearter i materialet, tilhørende to 

vidt forskjellige grupper – planteveps og smågraveveps. Parasittveps er ikke bestemt. 

 

Planteveps (Symphyta) 

Planteveps lever, som navnet sier, på planter. Rundt 700 arter er antatt forekommende i 

Norge, og totalt 24 av disse ble funnet under prosjektet. Dette tallet er lavt, og represen-

terer neppe hele artsutvalget av denne gruppen i de undersøkte ravinene. Dette har sin 

hovedforklaring i at prosjektet ble igangsatt forholdsvis sent, 20. juni, og de fleste artene er 

Corticarina lambiana. 
Foto: Stefan Olberg 
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Purpurengmåler. Foto: Vladimir Kononenko, NHM, UIO. CC BY-
NC-SA 3.0. https://www.artsdatabanken.no/Pages/F2435 

ferdige med sin sverming på dette tidspunktet. Dernest er fangst med malaisefeller ikke den 

mest optimale metoden å kartlegge denne gruppen på. Manuell innsamling, med håving og 

slaghåving er mer effektivt, men også mer tidkrevende. Én interessant art ble imidlertid 

funnet. 

 

Cladius ulmi NT 

Larvene til C. ulmi lever av bladene til alm. Arten er fra Norge kun kjent gjennom noen få, 

spredte enkeltfunn fra et par øyer i indre Oslofjord, samt et eldre funn fra Østfold. Fra 

Skedsmo ble arten funnet i antall i to av de undersøkte ravinene: ved Buhaugen i ravinen 

Lahaug-Terud (230) og ved Asak mellem (214). I begge ravinene ble flere eksemplarer 

funnet, men spesielt ved Buhaugen var det ganske mange eksemplarer i prøvene. Her stod 

også fellen ganske nær flere almetrær. Totalt ble 15 eksemplarer funnet i disse to ravinene. 

Materialet består av kun hanner, noe som kan indikere at hannene er mer aktive og flyr mer 

rundt enn hunnene. C. ulmi er en av få plantevepsarter som går på alm, og i Norge er det 

kun kjent et par andre. Også disse er sjeldne. 

Smågraveveps (Crabonidae) 

Smågravevepsene tilhører broddvepsene (Aculeata) innen underordenen stilkveps, og er i 

Norge representert med ca. 120 arter. Artene er middels store til store, ofte slanke. Mange 

likner til forveksling en vanlig stikkeveps. Smågravevepsene har giftbrodd som de bruker til 

å lamme andre smådyr med, f.eks. gresshopper, teger, kakerlakker, biller og sommerfugl-

larver. Hver art har gjerne sin spesialitet. Egg legges i byttet, som så graves ned i et 

kammer i jorden eller i stengler, ved o.l. Inngangen lukkes, og ingen videre omsorg for 

avkommet finner sted. 9 ulike arter ble funnet i Tærud ravinene (250), mens en art ble 

funnet i Lahaug-Terud ravinen (230).  

 

Hjerteskoggraver Crossocerus assimilis 

En hunn av hjerteskoggraver ble funnet ved Øvre Tærud (250). Arten var inntil 2015 

vurdert som nær truet (NT) på rødlista, men ble revurdert til livskraftig (LC) i 2015, grunnet 

flere nyere funn. Den er allikevel ikke vanlig, og i henhold til Artskart (Artsdatabanken og 

GBIF Norge 2018) foreligger kun 28 observasjoner av hjerteskoggraver fra Norge. Hunnene 

lager redene sine i døde grener og kvister til forskjellige løvtrær. Byttedyrene er små 

tovinger (mygg og fluer). 
 

3.3.7 Sommerfugler (Lepidoptera) 

Det er kjent 2270 arter av sommerfugler fra Norge. Av disse er 459 arter rødlistet. Som-

merfugler har i liten grad vært prioritert under prosjektet, da dette krever langt mer om-

fattende innsamlingsmetodikk (nattfangst på lys og manuell innsamling på ulike tidspunkter 

gjennom sesongen), men ut fra vegetasjonssammensetningen og geografisk beliggenhet 

kan man anta at flere av ravinene har potensial for interessante forekomster av flere som-

merfuglarter. Bl.a. vil karplanter som alm, springfrø, trollbær og leddved potensielt være 

interessante med hensyn på enkelte krevende og uvanlige arter. Tidligere er det gjort ett 

interessant sommerfuglfunn i tilknytning til raviner i Skedsmo. 

 

Purpurengmåler Idaea muricata NT 

Et eksemplar av denne arten ble funnet i 

tilknytning til ravinen ved Lahaug-Terud (230) den 

12. august 2015. Dette representerer eneste 

kjente funn av denne arten i Skedsmo. Arten er 

ifølge Artskart imidlertid funnet enkelte andre 

steder på Romerike. Larvene til purpurengmåleren 

lever på visne blader av ulike urter. Habitatet er 

fuktige enger og myrkanter. Den er i Norge særlig 

utbredt i de sørlige delene av Østlandet, men er også 

funnet enkelte steder på Sørlandet. 

3.3.8 Tovinger (Diptera) 
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Tovinger omfatter de to store gruppene man vanligvis omtaler som mygg og fluer. I antall 

individer og arter er tovingene den dominerende insektgruppen i de fleste terrestriske og 

akvatiske økosystemer, av og til sammen med veps (Hymenoptera). De utgjør en betydelig 

del av det biologiske mangfoldet, og finnes på alle trofiske nivåer i økosystemet. Tovingenes 

levesett er ekstremt variert, og det er en nær sammenheng mellom antall arter og antall 

mikrohabitater. Hos mange arter lever larvene på rester av døde planter og dyr, hos andre 

opptrer de som plantespisere, rovdyr eller parasitter. Mange myggarter tilbringer hele larve-

stadiet i vann, mens dette er mindre vanlig blant fluene. Med mange individer og hurtig 

larveutvikling, er mange tovinger i stand til å utnytte ressurser som er spredt og bare er til-

gjengelig innenfor et kort tidsrom, slik som sopp, ekskrementer og kadavre. En viktig be-

grensning for mange av artene synes imidlertid å være deres avhengighet av fuktige omgiv-

elser. Steder med tilgang til skygge og ly for vinden er velegnede habitater for tovingene, 

f.eks. kløfter, fuktige hulrom i trær, råtnende trær i våtmark eller skadde trær med sevje-

utflod. En annen begrensende faktor ser ut til å være spredningsevnen, som hos flere rød-

listearter virker å være begrenset til kun nærliggende habitater. Flest rødlistearter av to-

vinger er på ett eller flere livsstadier tilknyttet skog. Flertallet av disse er knyttet til gammel 

skog med mye død ved i forskjellige nedbrytningsstadier. Tilgang på død ved er en kritisk 

faktor for de fleste av disse artenes overlevelse i norsk fauna, enten direkte eller gjennom 

samspill med sopper. Raviner er et habitat som ikke har vært godt undersøkt med tanke på 

tovinger, men mye tyder på at dette er et spennende habitat for flere artsgrupper. Kom-

pleksiteten og tilgangen på mikrohabitater i disse systemene er stor, og kombinasjonen av 

fuktige og tørre partier er elementer som passer tovingene godt. I tillegg er det ofte god 

tilgang på død ved i forskjellige nedbrytningsstadier, noe som begunstiger flere arter. At 

flere av ravinene har vært, og fremdeles er, beitemark for husdyr er nok et element som 

begunstiger flere arter av tovinger som har et eller flere larvestadier i bl.a. husdyrmøkk. I 

tillegg gir dette tilgang på åpne partier med frodig vegetasjon, og god tilgang på blomster 

for blomsterbesøkende arter.  

 

Xylophagus kowarzi NT 

Vedfluen Xylophagus kowarzi er kjent fra noen få lokaliteter i Norge. Larvene lever i fuktig 

muld inne i stammer av lind, bøk og andre løvtrær. Arten er ofte knyttet til sene løvsukse-

sjoner etter branner. Arten ble fanget i malaiseteltet i ravinen Lahaug-Terud (230) i 

perioden 20. juni–31. juli. Dette er en lokalitet som er forholdsvis fuktig, og fellen sto ved 

en bekk med omkringliggende sump/kildeskog. 

 

Beris morrisii NT 

Våpenfluen Beris morrisii er kjent fra noen spredte lokaliteter i Sør-Norge. Larven opptrer i 

råtnende organisk materiale, mens voksne individer kan sees på blader og annen vegeta-

sjon langs bekker og elver. Det er antatt at arten har en større utbredelse i Norge enn det 

dagens materiale tilsier. Arten er trolig kraftig fragmentert, på grunn av stor avstand mel-

lom egnede habitater, kombinert med begrenset spredningsevne. Arten er truet av moderne 

skogsdrift, som ofte fjerner/forstyrrer vegetasjonen langs bekker og elver. Arten ble fanget i 

malaiseteltet i ravinen ved Buhaugen i Lahaug-Terud ravinen (230) i perioden 20. juni–31. 

juli. Dette er en lokalitet som er forholdsvis fuktig, og fellen sto ved en bekk med 

omkringliggende sump/kildeskog. I tillegg er det tatt flere individer i ravinen ved Øvre 

Tærud (250) i samme periode. Her var fellen plassert i skogkanten like utenfor et inngjerdet 

beiteområde, og også her er det fuktige skogsområder like i nærheten. 

 

Macrorrhyncha flava NT 

Macrorrhyncha flava er en forholdsvis sjelden soppmyggart, med spredte forekomster i Sør-

Norge. Den forekommer på noen lokaliteter på Østlandet, og flere av disse er under sterkt 

press med hensyn til utbygging og annen menneskelig aktivitet. Arten er trolig avhengig av 

gammel kontinuitetsskog med mye død ved i forskjellige nedbrytningsstadier, og er rapport-

ert fra habitater som forekommer spredt i landskapet. Det er antatt at arten har begrensede 

muligheter for å spre seg mellom disse. Arten ble fanget i et malaisetelt i ravinen Asak 

mellem (214) i perioden 26. juli–27. august. Denne ravinen består her av en bekk med 

omkringliggende edelløvskog og flere skikkelig grove hule trær.  
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Blekfrynset småsnipeflue Ptiolina nigrina DD 

Ptiolina nigrina er tidligere kun kjent fra én lokalitet i Norge (Dovre). Arten ble fanget i et 

malaisetelt i ravinen Lahaug-Terud (230) i perioden 20. juni–31. juli. Dette er en ravine 

som består av en bekk med omkringliggende sump/kildeskog. Vi har ikke god nok kunnskap 

om denne arten til å kunne foreta en tilfredsstillende rødlistevurdering. Usikkerheten om 

artens korrekte kategoriplassering er meget stor, og inkluderer muligheten for at den kan 

være livskraftig (LC). 

 

Trichomyia urbica (Haliday 1839) VU 

Sommerfuglmyggen Trichomyia urbica var inntil 

rødlisten for 2015 ble laget kun kjent fra Sogn 

og Fjordane i Norge. Det ble da antatt at den 

har svært spesifikke miljøkrav, særlig med 

tanke på larvene, som skal utvikle seg i død 

ved, særlig knyttet til uforstyrret skog. De siste 

par årene har arten imidlertid også blitt påvist 

på Jeløya i Moss, Østfold (et funn fra 2010), 

Heggenes i Seljord, Telemark (2015), og senest 

et par steder i Akershus: Kolsås i Bærum (2017) og altså ravinen ved Lahaug–Terud (230) i 

2017. Den ble også gjenfunnet i Sogn og Fjordane (Luster) i 2017. Det er egentlig ikke så 

mye felles for alle disse lokalitetene, men det er nok død ved i eller i nærheten av 

lokalitetene. Det er litt varierende hvor mye skog det er akkurat der dyrene har blitt fanget, 

og graden av uforstyrrethet er i alle fall varierende. Ved Lahaug–Terud er det nok rimelig 

god kontinuitet langs deler av bekkedragene i bunnen av ravinene. Det er mulig arten er 

vanligere enn tidligere antatt. 

 

Dolichocephala oblongoguttata (Dale 1878) Ny for Norge 

Buskdansefluen Dolichocephala oblongoguttata er ikke tidligere publisert fra Norge, men 

under prosessen med å få den sikkert bestemt, kom det frem at det også foreligger et annet 

upublisert funn fra Norge, også det trolig gjort i 2017. Dyret fra Skedsmo gikk i malaisetelt-

et i Lahaug-Terud ravinen (230) i perioden 20. juni–31. juli. Arten skal kunne fanges ved å 

håve over mudder i fuktige, skyggefulle områder i eller nær fuktige skogområder. Dette ser 

ut til å stemme bra med lokaliteten i Skedsmo, hvor slike forhold var å finne like ved der 

teltet stod. 

 

Dicranomyia nigristigma (Nielsen 1919) Ny for Norge 

Småstankelbeinet Dicranomyia nigristigma er ikke tidligere registrert fra Norge, og ellers i 

Norden er den kun kjent fra Danmark. Arten ble slaghåvet på ved Buhaugen i Lahaug-Terud 

ravinen (230) 7. september 2017. Larvene skal være semiakvatiske i fuktig mose, noe som 

det finnes rikelig av på lokaliteten. 

 

Rhabdomastix laeta (Loew 1873) Ny for Norge 

Småstankelbeinet Rhabdomastix laeta er heller ikke registrert tidligere i Norge. I dette 

prosjektet gikk den i malaisetelt både ved Buhaugen (230) (31.07.–07.09.2017) og ved 

Asak mellem (230) (20.06.–26.07.2017). Denne arten er ellers i Norden kjent fra Sverige, 

Finland og kanskje Danmark. Larvene ser ut til å være knyttet til breddene av bekker og 

elver. Dette stemmer godt overens med begge de to lokalitetene den ble registrert i, 

ettersom det begge steder renner bekker i nærheten av der teltene sto. 

 

I de undersøkte ravinene finnes også en lang rekke andre stankelbeinarter (13 stk.) som 

ikke er oppgitt fra Norge, men som i løpet av de siste par årene er blitt registrert andre 

steder først. Disse er nå i ferd med å publiseres i et vitenskapelig tidsskrift, og nevnes ikke 

ved navn her. Generelt er raviner gode lokaliteter for stankelbein, og det er grunn til å tro 

at det kan finnes flere nye arter for Norge om disse lokalitetene undersøkes grundigere. 
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3.4 Verdier av ravinedal som landskapsform 

Sju av de kartlagte ravinene i Skedsmo er ut fra egenskaper som størrelse, lengde, varia-

sjon, kildepåvirkning og tilstand vurdert som svært viktige naturtyper (A-verdi), se Figur 

12. De sju ravinene varierer i størrelse og kompleksitet, men er altså ut fra en totalvurder-

ing vurdert å være de viktigste ravinene ut fra sine kvartærgeologiske egenskaper og dag-

ens tilstand. Ingen av systemene er helt intakte, og er påvirket av bakkeplannering, dren-

ering og infrastrukturinngrep m.m. Oppgaven, se metoddelen, var å velge ut seks raviner, 

men her har vi altså gått for sju, da det kun var sju lokaliteter som hadde oppnådd høyeste 

verdi. Ved eventuell prioritering mellom disse burde egenskaper som størrelse, kompleksi-

tet, lengde og sammenheng med andre raviner brukes som viktige skillekriterier. De sju 

ravinene utgjør til sammen 3 182 daa eller 64,4 % av de 26 registrerte ravinedalene i 

kommunen.   

 

 
Figur 12. Kartet viser med rødt de sju ravinene som etter ravinekartleggingen i 2013 fikk A-verdi basert på landskapsform. 
Øvrige avgrensete ravinedaler har blå farge.  
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3.5 Hvilke raviner er de viktigste for biologisk mangfold 

3.5.1 Naturtypelokaliteter og deres verdi, antall og areal 

For å avgjøre hvilke raviner som er de viktigste for biologisk mangfold, må vi bruke den 

kunnskapen vi har om forekomst av andre naturtyper i ravinene, samt vår kunnskap om 

ravinenes funksjon for artsmangfoldet. Da arter er en viktig parameter både for avgrensing 

av naturtyper og for vurdering av deres verdi, vil det være et overlapp mellom disse kriteri-

ene. Et problem er at vi ikke har gjort en systematisk kartlegging av arter i alle raviner. 

Kartlegging av arter i 2017 har gitt oss viktig ny kunnskap om artsmangfoldet i disse sju 

ravinene, men også disse, hvertfall de største, er bare delvis undersøkt, og gir ikke noe full-

stendig bilde av alt areal. Det er store forskjeller i naturkvalitet innad i ravinene, og en liten 

ravine, eller en del av en ravine, med høy kvalitet kan ha langt større verdi for artsmang-

foldet enn en stor ravine som har høy andel plantasjeskog eller svært intensivt beitede are-

aler. For svært mange arter er det altså kombinasjonen av kvaltiet og areal som teller, og 

ikke bare arealet i seg selv. Variasjonen i habitattyper er også en viktig faktor. Viltverdier er 

i denne sammenheng ikke vurdert, men det er en klar sammenheng mellom f.eks. fuglebe-

stander og løvinnslag eller våtmarksmiljøer i ravinene.  

 

De 26 avgrensede ravinene fra kartleggingene i 2013, slik de er vist i Figur 12, har et 

samlet areal på 4933 daa. 15 av disse ravinene har overlappende arealer med andre 

naturtyper som skog og kulturlandskap. Arealet av andre naturtypelokaliteter i ravinedalene 

utgjør 932 daa noe som utgjør 19 % av arealet av ravinedalene. Seks av de sju ravinene 

som er vurdert som mest verdifulle som geotop, inneholder også biologisk viktige 

naturtyper, se Tabell 4 og Figur 13. Som kan sees av nest siste kolonne i Tabell 4, varierer 

andel av andre naturtyper fra 4,7 til 47,6 % av ravinearealet. Det absolutte arealet av 

andere naturtyper i ravinene varierer fra 1,4 daa til 245,5 daa.  

 

Vi har valgt å legge vekt på de ravinene med størst areal naturtyper av andre typer ut fra 

totalarealet av slike naturtyper, og ikke andelen de utgjør av ravinearealet. Andelen kan 

være høy i en liten ravine, men uten at det utgjør spesielt mye areal. Det bør også legges til 

grunn størrelsen på ravinen disse naturtypene ligger i. Størrelse er alltid en viktig faktor for 

biologisk mangfold, og selv om arealer kan ha liten funksjon for biomangfold på ett tids-

punkt, vil store biotoper over tid inneha flere habitater og nisjer enn mindre lokaliteter. 

Større biotoper vil også være mindre utsatt for kanteffekter og generelt ha en større buffer-

kapasitet med tanke på uønskede hendelser.  

 

Andelen naturtypelokaliteter med A-verdi (Svært viktig) i ravinene er generelt lav. Hitill er 

det kun kjent én ravine (Flaenravinen-217) som rommer en overlappende naturtype med A-

verdi. Denne ene naturtypelokaliteten utgjør 92 % av arealet av de hittil kjente svært 

viktige naturtypelokalitetene innenfor ravineavgrensningene i Skedsmo. Flaenravinen er 

således et eksempel på en ravinedal med B-verdi som har store biologiske verdier. Av de 11 

ravinene som har naturtypelokaliteter med B-verdi (Viktig) ligger 58 % av naturtypearealet 

innenfor fem av de sju ravinene med høyeste ravineverdi vist i Figur 12. Øvrig 

naturtypeareal med B-verdi ligger i all hovedsak innenfor ravineavgrensninger som også er 

vurdert til å ha B-verdi. Det er altså få raviner med lokal verdi (C-verdi) som også har store 

naturtypeverdier med tanke på f.eks. skog eller kulturmark. De lavest verdisatte ravinene 

(C-raviner) har som regel ingen andre overlappende naturtyper eller de som finnes er 

vurdert å ha C-verdi. 36,3 % av naturtypearealet utgjøres av lokaliteter med lokal verdi. 

249,5 dekar (74 %) av disse C-lokalitetene ligger innenfor seks av de sju ravinene med 

høyeste ravineverdi. Det er en klar sammenheng mellom størrelsen på ravinene og antallet 

og areal med overlappende naturtyper. I Tabell 4 er de seks ravinene med de største 

naturtypeverdiene merket med rødt ut fra areal naturtype, variasjon i naturtyper, verdi av 

naturtypene og antall naturtyper i ravinen.   
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Tabell 4. Oversikt over raviner som inneholder andre naturtyper. Totalt 15 av ravinedalene vist i Figur 2 har registrert andre 
naturtyper. Areal (dekar) naturtypelokaliteter i ulike verdiklasser er vist under naturtypeverdi. Totalareal for alle lokalitetene i én 
ravine er vist i tredje siste kolonne. Andel av naturtypeareal i ravinen er vist i nest siste kolonne. Antall naturtypelokaliteter i 
ravinen er vist i siste kolonne. Ravinene som er vurdert å ha de høyeste verdiene med tanke på areal, verdi og variasjon av andre 
naturtyper er vist med rød farge.   

    Naturtypeverdi    

Ravine nr Navn Ravineverdi Ravineareal A B C Totalt NT areal Andel NT Antall lok.  

203 Farseggen A 909  100,1 68,4 168,5 18,5 % 5 

205 Øvre Bøler A 195   59,8 59,8 30,7 % 1 

208 Haugli ø A 412  34,4 12,7 47,1 11,7 % 5 

214 Asak mellem B 106 1,9 32,9 1,9 36,7 33,7 % 8 

217 Flaen B 140 53,3  4,0 57,4 41,0 % 2 

222 Valstad N I C 60   6,4 6,4 15,1 % 2 

226 Solvangen C 30  1,4  1,4 4,7 % 2 

230 Lahaug–Terud B 286  80,2 10,6 90,7 31,7 % 8 

232 Huseby I C 95   34,1 34,1 35,9 % 2 

235 Vestvollen C 87  15,3 26,1 41,4 47,6 % 3 

237 Ulvedalsbekken B 362  83,6 6,5 90,1 24,7 % 5 

239 Møyen A 462 2,6 13,5 2,1 18,2 3,4 % 4 

240 Tveitabekken A 573  159,2 86,4 245,6 42,9 % 9 

248 Enger C 163  10,6  10,6 6,5 % 1 

250 Skolsegg/Tærud A 424  4,5 20,1 24,6 5,8 % 3 

Totalt   4 304 57,8 535,7 339,0 932,6 21,6 % 60 
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Figur 13. Figuren viser samme kart som i Figur 12 med de sju mest verdifulle ravinene basert på geologi i rødt og øvrige 
ravinedaler i blått. Naturtypelokaliteter av f. eks. skog og kulturmark som overlapper med ravineavgrensningene er angitt med 
grønt og det er disse som er oppsummet i Tabell 4. Tall med gul bakgrunn angir ravinenummer, som vist i første kolonne i Tabell 
4. 

 

3.5.2 Artsmangfold 

Kartlegging av arter er en tidkrevende prosess, og sammenligning av områder basert på 

arter alene er en vanskelig oppgave. I dette prosjektet har vi undersøkt sju av ravinene, og 

i disse har vi fått ny kunnskap som kan hjelpe oss et skritt på veien med å prioritere de vik-

tigste ravinene basert på artsmangfold. Vi har gjennom kartleggingen i 2017 oversikt over 

en del rødlistarter, antall arter registrert og antall unike arter registrert i til sammen sju lok-

aliteter. Fra tidligere kartlegginger har vi ikke denne typen data, men enkelte funn av rød-

listaarter kan forekomme. Det er en opplagt fare for at vi kan vektlegge ravinene med mye 

data foran dårligere undersøkte raviner uten at det egentlig er grunnlag for det. Undersøk-

elser med samme feltinnsats også i de andre ravinene vil kunne klargjøre dette bedre.  
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Tre av områdene kartlagt i 2017 skiller seg særlig ut. Det gjelder Asak mellem (lok. 214) 

som har dokumentert ti rødlistearter og 111 andre arter som ikke ble funnet andre steder i 

prosjektet. Lahaug–Terud (lok. 230) har sju rødlistearter og også denne lokaliteten har 111 

andre arter som ikke ble funnet på andre lokaliteter. Ravinen Tærud (250) har registrert fire 

rødlistede arter, og, så usannsynlig det enn er, ble 111 unike arter funnet også her. I den 

lille ravinen Skjettenbyen (229) ble det gjort funn av fire rødlistearter, hvorav tre er knyttet 

til død ved. I ravinen Solvangen (226) ble det kartlagt tre ulike rødlistearter, hvorav én kun 

ble funnet i denne ravinen. BioFokus gjorde i 2011 en lignende undersøkelse av insekter på 

Gjushaugsand i Øyerendeltaet (Lønnve et al. 2012), også her med malaisetelt og manuell 

insamling i tilknytning til store løvskoger, men med noe mer åpen mark, inkludert sandom-

råder. I den undersøkelsen ble det kartlagt 372 ulike insektarter. Kun 63 arter (17 %) av 

disse ble også funnet i ravinene i Skedsmo, hovedsakelig generalister knyttet til vanlig fore-

kommende vegetasjon og trær uten spesielle egenskaper.  

 

Ut over disse funnene av rødlistede arter og deres fordeling er det vanskelig å bruke tid-

ligere kartleggingsdata til å si noe om verdien for artsmangfold. Mye av de tidligere kart-

legginene hadde fokus på fugler, og det er uomtvistelig at de rike og frodige løvskogsravin-

ene er svært viktige fuglehabitater. For andre organismegrupper er vi nødt til å bruke na-

turtypelokaliteter og deres kvantitet og kvalitet for å komme frem til hvilke områder som er 

de viktigste for biologisk mangfold. Ut fra resultatene av kartleggingene i 2017 er det stor 

sannsynlighet for at også øvrige kartlagte naturtyper kan huse et stort mangfold av arter, 

og også enkelte sjeldne og truete arter. I en fase hvor artene ikke er direkte kartlagt på 

samme måte som i ravinene i 2017, bør man i større grad legge naturtypeavgrensingene, 

og ikke artsfunn, til grunn når områder skal forvaltes.  

 

 

3.5.3 Samlet vurdering av naturtyper og arter 

Kun to av av ravinene som ble vurdert som de viktigste med tanke på registrerte arter er 

samtidig blant ravinene som er vurdert som de beste med tanke på antall og variasjon i 

naturtyper (Tabell 4). Det er Lahaug–Terud (230) og Asak mellem (214). Basert på erfaring 

fra kartlegging og naturregistrering i tilsvarende ravineområder, underbygget av den natur-

faglige undersøkelsen i 1995 (Skedsmo kommune 1995), forventer vi at også de øvrige fire 

prioriterte A-ravinene i Tabell 4 vil være artsrike miljøer. I tillegg kommer ravinene 

Skjettenbyen og Solvangen, som begge har dokumentert flere rødlistearter, deriblant 

enkelte som ikke er funnet andre steder. Totalt gir dette ni raviner som ser ut til å være 

særlig viktig for biologisk mangfold, ut fra dagens kunnskap om naturtyper og arter  

( 

Tabell 5). Av disse overlapper tre (Farseggen (203), Tveitabekken (240) og 

Skolsegg/Tærud (250)) med de sju som har høyest verdi som ravinedal, se Figur 12.  
 
Tabell 5. Tabellen viser en oversikt over de ni potensielt viktisgste ravinene for biologisk mangfold, samt data om deres andel og 
antall av naturtypelokaliteter. Siste kolonne (RL) angir hvor mange rødlistearter som er kjent fra ravinen.   

    Naturtypeverdi     

Ravine 
nr 

Navn Ravineverdi Ravineareal A B C Totalt NT 
areal 

Andel 
NT 

Antall 
lok. 

RL 

203 Farseggen A 909  100,1 68,4 168,5 18,5 % 5 2 

214 Asak mellem B 106 1,9 32,9 1,9 36,7 33,7 % 8 10 

217 Flaen B 140 53,3  4,0 57,4 41,0 % 2 - 

226 Solvangen C 30  1,4  1,4 4,7 % 2 3 

229 Skjettenbyen U 30       3 

230 Lahaug–Terud B 286  80,2 10,6 90,7 31,7 % 8 7 

237 Ulvedalsbekken B 362  83,6 6,5 90,1 24,7 % 5 1 

240 Tveitabekken A 573  159,2 86,4 245,6 42,9 % 9 1 

250 Skolsegg/Tærud A 424  4,5 20,1 24,6 5,8 % 3 4 

Totalt 
  

2 860 55,2 361,8 129,5 715 21,6 % 42  
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3.6 Sammenstilt kart ravineverdier og biologisk mangfold 

Figur 14 viser en oversikt over de sju ravinene i Skedsmo som er vurdert som svært viktige 

(A-verdi) ut fra kriterier som ikke omfatter biologiske verdier (røde arealer). Kartet viser 

også ni raviner som prosjektet i 2017 og tidligere naturtypekartlegginger har avdekket som 

særlig viktige for biologisk mangfold. Da det er et overlapp for tre av ravinene (Farseggen, 

Tveitabekken og Skolsegg/Tærud, som altså både er røde (A-verdi) og har grønt omriss 

(høy biologisk verdi)), er til sammen 13 av Skedsmos 26 raviner avgrenset som verdifulle 

geotoper og/eller biomangfoldområder (dvs. røde (A-verdi) og/eller med grønt omriss). Det 

er alltid mulig å gjøre en snevrere avgrensing av hva som er mer og mindre viktige raviner, 

men det er foreløpig ikke forsøkt å sette disse 13 opp mot hverandre for å snevre inn antall 

raviner. Det er stor sannsynlighet for at ytterligere artskartlegging i øvrige raviner vil kunne 

gi et annet bilde enn det som her tegnes.   

 

 
Figur 14. Oversikt over de sju viktigste ravinedalene basert på geotopkvaliteter (rød fyll) og de ni viktigste ravinene for biologisk 
mangfold (grønt omriss). Blå farge er raviner med lavere ravineverdi. 
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4 Diskusjon 

Etter at isen trakk seg tilbake fra Romerike steg landet, samtidig som store vannmasser fra 

isen innenfor skar seg ned i og gravde ut ravinelandskapet. Etter hvert som isen trakk seg 

vekk, etablerte det seg over tid vegetasjon i ravinene, og skog dekket etter hvert det aller 

meste av landskapet. For hvert tusende år ble det bygd opp til 5 cm nytt jordsmonn etter 

hvert som skogene etablerte seg i området, og skog har dekket det aller meste av ravine-

landskapet i flere tusen år.  

 

De siste 1000 årene har denne forholdsvis sammenhengende skognaturen gradvis blitt frag-

mentert i mindre og mindre biter, og samtidig har kvaliteten på gjenværende skog også 

blitt drastisk endret. Fragmenteringen har gått gjennom flere faser, med ulik grad av på-

virkning. Frem mot 1900 var det snakk om utnyttelse av arealene til jord- og skogbruks-

formål, men etter den tid også tiltagende utnyttelse av arealer under marin grense til bolig-

bygging, byutvikling, infrastrukturtiltak, deponier osv. Fra midten av 1900-tallet ble større 

maskiner tilgjengelig. Dette ga mulighet for bakkeplanering av større ravinearealer, og med 

det omlegging fra slåtte- og beitebruk til produksjon av mat på fulldyrka mark. Samtidig ble 

kunstgjødsel mer tilgjengelig, og denne endret kvaliteten på mye av kulturmarka. Planting 

av gran ble vanligere og vanligere i mange områder, og mange av de gjenværende ravine-

dalene domineres i dag av plantasjegranskog. I dagens Skedsmo er urbaniseringen kommet 

langt, og befolkningsveksten har vært stor: en økning fra 37.000 i 1997 til 54.000 i dag, og 

den er stadig økende. Økt befolkning gir økt press på gjenværende grønne lommer i land-

skapet, og særlig de som ligger tettest på der alle bor. Gode formål, som barnehager, re-

kreasjon, turveier, idrettsanlegg osv. blir satt opp mot gode intensjoner om å ivareta mat-

jord og biologisk mangfold.  

 

Det trengs ikke forskning for å innse at tap av leveområder har ført til et massivt tap av 

biomangfold. Dette gjelder i høyeste grad også for mange arter som har vært knyttet til de 

svært produktive løv- og barskogene, våtmarkene, åpne flommarkene og flommarksskogen 

som var i finne i de opprinnelige ravineområdene. Det forskerne har jobbet med, er å si noe 

om hvor mye av en arts leveområde som kan bli borte og/eller hvor kraftig leveområdets 

kvalitet kan endres, før arter over tid ikke lenger kan klare seg, på lokalt, regionalt, nasjon-

alt eller globalt nivå. Denne grensen eksisterer for alle arter, men er selvsagt svært vanske-

lig å fastsette, og den er ulik for de aller fleste arter. Våre funn viser at man må ta vare på 

mange av de gjenværende lokalitetene for å fange opp en art minst én gang. Svært mange 

av artene ble kun registrert på én lokalitet, og selv om undersøkelsene langt fra er fullsten-

dige, kan resultatene tyde på en viss grad av isolasjon som følge av sterk fragmentering av 

leveområder over tid. Liknende resultat kom de frem til ved undersøkelser av bunnvegeta-

sjon i gransumpskoger i Østmarka, der de også så at mange arter kun forekom på én eller 

et fåtall lokaliteter (Økland et al. 2000).  

 

Ca. 48,5 km2 av Skedsmos landareal ligger under marin grense, og består av hav- og fjord-

avsetninger, marin strandavsetning og elveavsetninger. De 26 avgrensede ravinedalene 

som er vist i Figur 14, utgjør 4,9 km2 (10 %) av dette arealet. Naturtypelokaliteter av skog 

og kultumark m.m. som er særlig viktige for biologisk mangfold, utgjør kun 0,93 km2 innen-

for ravinene, og anslagsvis omtrent det samme i form av verneområder og naturtyper på 

Leirelvslettene og i tilknytning til Nitelva og Øyeren. Til sammen ca. 3,5 % av arealet ligger 

under marin grense. Hele 96,5 % av arealet i Skedsmo er altså for en stor del bygd ned, 

dyrket opp eller er tilplantet, og har derfor ikke lenger kvaliteter igjen for svært mange av 

de artene som levde her opprinnelig.  

 

For å bøte på tapet av beboelig areal for artene, er det viktig å fokusere på kvalitet i de 

gjenværende leveområdene. Det hjelper lite å ivareta arealer for sjeldne og truete arter 

dersom arealene ikke inneholder de nødvendige kvaliteter, eller at disse ikke kan gjenskap-

es der over tid. Jo mindre areal som finnes tilgjengelig for dette formålet, desto viktigere er 

det at kvaliteten på arealene er gode. Svært mange av artene, inkludert de rødlistede, er 

knyttet til gammel skog med gamle trær og død ved i ulike nedbrytningsstadier. Mange av 



- Kartlegging av arter i raviner i Skedsmo 2017 - 

- BioFokus-rapport 2018-7, side 33 - 

de insektene som er knyttet til død ved i en del av sin livssyklus, kan i tillegg være knyttet 

til åpne glenner og f.eks. beite- eller slåttemark med urterik vegetasjon i andre deler av sitt 

liv. Variasjon i naturtyper og god kvalitet på disse må derfor være et mål for ivaretakelse av 

biologisk mangfold i ravinelandskapet. I Figur 15 har vi forsøkt å lage en stillisert fremstil-

ling av en ravine som inneholder mange viktige elementer. Her finnes blandingsskog med 

alle naturlig forekommende treslag, og død ved og gamle trær av disse, samt åpne bekke-

strenger og flommarkspartier, naturbeitemark eller slåtteeng med innslag av store gamle 

trær og partier med åpen leirmark.   

 

 
Figur 15. Stillisert bilde av ravinedal med elementer som er viktige for biologisk mangfold. Skisse: Anders Thylén, BioFokus. 

 
 

4.1 Ravineverdier 

Sju av ravinene i Skedsmo er merket av som svært viktige (A-verdi) ut fra ravin-

enes størrelse, lengde, dybde, påvirkning og andre kvartærgeologiske egenskaper. 
Landskapstypen ravine er vurdert som en sårbar naturtype pga. sterk tilbakegang 

gjennom flere tiår. Dette er også tilfelle for Skedsmos raviner, og påvirkningen fort-
setter også i dag. Ingen av de 26 ravinene er intakte, og svært mange er helt eller 
delvis borte, og er derfor ikke innenfor inngangsverdiene for å bli kartlagt i denne 

sammenheng. Med tanke på såbarheten til typen og de samlede planlagte tiltak i 
raviner i fremtiden, i og utenfor Skedsmo, er det en reell mulighet for at raviner 

som naturtype kan vurderes som enda mer truet i kommende rødlistevurderinger.  
 
Hvor mye av restene er det rimelig å ivareta? De 26 ravinedalene utgjør kun 10 % 

av arealene i Skedsmo under marin grense, og de sju prioriterte utgjør 64,4 % av 
dette igjen, totalt 3,2 km2. På lang sikt er det trolig gunstig å ivareta de største 
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ravinene og raviner som grenser mot hverandre. Større enheter gir samlet sett 
mindre kanter mot arealer som har andre forvaltningsregimer.  

 

4.2 Biologisk mangfold 

Å vurdere hvilken verdi et areal har for biologisk mangfold, er en svært vanskelig 
oppgave. I forvaltningssammenheng i et mer og mer urbant miljø med økende 
press på naturen, vil det være optimalt å kunne ivareta så mange arter som mulig 

på et så lite areal som mulig. Problemet er at ulike arter krever ulike typer leveom-
råder, og denne undersøkelsen har også vist at uttrykket ”en ravine er en ravine” 

ikke holder. Langsiktig overlevelse av arter krever helt enkelt at tilstrekkelig areal 
med tilstrekkelig kvalitet på det arealet settes av til dette formålet. Noen arter er 
generalister som krever lite, og vil finnes mange steder så lenge et vist minimum 

av vegetasjon og tresjikt finnes. Andre arter krever høy kvalitet og kontinuerlig 
tilgang på en gitt kvalitet over tid, dersom de skal overleve. Dette kan f.eks. være 

insekter eller sopp som kun lever noen få år på en nylig fallen osp eller en gråor. 
Da må det være nok osper eller gråorer innen arealet til at det stadig faller slike 
over ende. 

 
Ulike arter har ulikt spredningspotensial. I et fragmentert landskap, der det blir 

lenger og lenger mellom levelige områder, vil flere og flere arter få problemer med 
å overleve på lang sikt. I biologisk forstand er det er vanlig å være sjelden og sjel-
dent å være vanlig. Dvs. at de fleste arter forekommer kun på ett eller noen få 

steder, mens et fåtall arter forekommer nesten over alt. I et slikt lys er det kanskje 
ikke så unaturlig at 447 (57 %) av de til sammen 788 dokumenterte artene i dette 

prosjektet kun ble funnet kun én gang, mens et fåtall arter ble registrert på alle 
lokalitetene. Det kan imidlertid også bety at mange arter nå begynner å bli isolerte 

pga. langvarig fragmentering og reduksjon i habitatkvaliteter.  
 
Et viktig usikkerhetsmoment i vurderingene som er gjort når ni raviner er valgt ut 

som de viktigste for biologisk mangfold, er mangelen på en helhetlig kartlegging av 
arter i alle de 26 ravinene med en enhetlig kartleggingsmetode. Det har vist seg at 

også mindre raviner i urbane områder kan ha viktige biologiske kvaliteter som ikke 
eller i liten grad finnes andre steder. Undersøkelsene i 2017 viser kanskje først og 
fremst at man må ivareta et forholdsvis stort spekter av lokaliteter for å ivareta de 

naturlig hjemmehørende artene i landskapet. Det er ikke mulig å gjøre dette ved å 
velge ut noen få. Det er sannsynlig at en videre kartlegging med samme metode vil 

avdekke at også øvrige raviner har et mangfold av arter som er mer eller mindre 
unikt for den ravinen det gjelder.   
 

En helhetlig forvaltning av biologisk mangfold krever vurderinger på mange nivåer. 
Større områder bør ivaretas som naturreservater, mens mindre områder kan ivare-

tas som en del av ulike sektorers ansvar for biologisk mangfold. Utvelgelsen av 
områder som skal prioriteres, kan imidlertid være vanskelig. Det kan f.eks. være at 
man bør se på hele Romerike som ett forvaltningsområde for raviner, og ikke hver 

enkelt kommune for seg. Variasjonen innen hver kommune vil ikke dekke den sam-
lete variasjon av naturtyper og kvaliteter av natur som naturlig finnes i en større 

region. Man må derfor tenke på tvers av kommunegrensene for å være sikker på å 
kunne fange opp så mye av variasjonen som mulig, og dermed også det tilhørende 
mangfoldet av arter. I denne sammenheng kommer også begrepet komplementari-

tet inn. Det tar utgangspunkt i artenes tilknytning til ulike habitater, og at man der-
for må ta hensyn til hvilken type natur man allerede har valgt ut for bevaring når 
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man skal velge ett område til. Velger man mer av det samme, vil tilfanget av nye 
arter trolig være mindre enn om man plusser på med en lokalitet som har helt an-

dre kvaliteter. Farseggenravinen har f.eks. granskog med mye død ved, en kvalitet 
som inneholder mange andre arter enn tilsvarende løvdominerte raviner. En nord-
vendt liside vil inneholde mange andre arter av insekter enn en sørvendt liside. For 

å komplisere dette bildet ytterligere, viser våre undersøkelser at tre til dels ganske 
like ravineområder, ved Asak mellem, Tærud og Lahaug–Terud, alle har 111 unike 

arter hver seg som kun ble funnet der. Vi kan derfor ikke ivareta bare én lokalitet 
av hver tilsynelatende like naturtype, da vairasjonen i artsmangfold innen hver type 
også er betydelig.   

 
Artskartleggingene i 2017 har også avdekket at det trolig burde vært avgrenset 

flere naturtypelokaliteter i de ravinene som er undersøkt. Det gjelder de mest in-
takte delene av ravineskogen i Solvangenravinen og ved Skjettenbyen, og kanskje 

noe ved Riis og deler av naturbeitemarken i øvre del av ravinen ved Tærud. Det har 
imidlertid vist seg at svært mange av de sjeldne og truete artene som er funnet, er 
funnet innenfor eksisterende avgrensninger – noe som også er forventet, da natur-

typene som er kartlagt er valgt ut nettopp fordi de er viktige for artsmangfoldet, og 
da spesielt de sjueldne og truete artene. Kartleggingene har også gitt grunnlag for 

å justere verdien på enkelte lokaliteter. Særlig naturtypelokalitetene ved Asak mel-
lem bør vurderes å gis A-verdi, og ikke B-verdi som i dag. Det samme gjelder kan-
skje andre lokaliteter.   

 

4.3 Ansvarsarter 

BioFokus skrev i 2016 en rapport som omhandler truete ansvarsarter i Oslo og Akershus 

(Gammelmo et al. 2016). Dette er arter som har en stor andel av sin norske populasjon i 

disse to fylkene, og fylkene har derfor har et særlig ansvar for ivaretakelse av disse. Ti av 

de utvalgte artene er funnet i Skedsmo, og i boksen nedenfor er de seks artene som en kan 

forvente å finne i raviner opplistet (ingen av dem ble funnet i 2017).  

 
 

Plantevepsen Pemphredon enslini. Kun i Skedsmo i Skandinavia. Utvikler seg i 
tørre plantestengler på varme og tørre lokaliteter. 

Taigabuskblomsterflue Parasyrphus proximus. Arten forekommer i skogbryn og 

glenner i strandnære blandingsskoger. Larvene lever av bladlus eller bladbille-
larver, mest på bartrær, men også på løvtrær og busker. De voksne fluene be-

søker gjerne blomster.  

Bladbillen Mantura obtusata. Arten er knyttet til syre-arter, og da særlig eng-
syre, der larven minerer bladene. Også i Sverige har denne arten gått kraftig 

tilbake. 

Murervepsen Discoelius zonalis. Arten legger redene sine i tørre døde trær, og 

benytter sommerfugllarver som føde for larvene. 

Kløverhumle Bombus distinguendus og slåttehumle B. subterraneus. Begge er 
knyttet til slåttemarker og andre blomsterrike lokaliteter, helst med mye rød-

kløver. 
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Figur 16. Til venstre kløverhumle på rødkløver, til høyre slåttehumle på gjerdevikke. Begge fotos: Kjell Magne Olsen. 
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Vedlegg 1 - Artsliste 
 

Oversikt over alle artsfunn som er dokumentert i prosjektet. RL=rødlistekategori fra 
2015-rødlisten. I kolonnen ”Ny for” er det angitt om arten er ny for Norge eller 
Akershus (Ak). 
 
Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Lok. 

Nr. 
RL Ny for 

Karplanter Acer platanoides Spisslønn 214 LC  

   226 LC  

   229 LC  

   Riis LC  

 Acer pseudoplatanus Platanlønn 226 NA  

 Aconitum septentrionale Tyrihjelm 230 LC  

 Actaea spicata Trollbær 214 LC  

   226 LC  

   230 LC  

   235 LC  

   Riis LC  

 Aegopodium podagraria Skvallerkål 229 LC  

 Agrostis capillaris Engkvein 226 LC  

 Alnus incana Gråor 214 LC  

   226 LC  

   229 LC  

   230 LC  

   235 LC  

   Riis LC  

 Anemone nemorosa Hvitveis 214 LC  

   226 LC  

   230 LC  

   235 LC  

 Angelica sylvestris Sløke 226 LC  

 Anthriscus sylvestris Hundekjeks 214 LC  

   230 LC  

   235 LC  

   Riis LC  

 Athyrium filix-femina Skogburkne 214 LC  

   226 LC  

   229 LC  

   230 LC  

   235 LC  

   Riis LC  

 Avenella flexuosa Smyle 229 LC  

   230 LC  

 Betula pendula Hengebjørk 230 LC  

   Riis LC  

 Betula pubescens Bjørk 214 LC  

   230 LC  

   235 LC  

 Betula pubescens pubescens Dunbjørk 229 LC  

 Calamagrostis arundinacea Snerprørkvein 229 LC  

 Calamagrostis canescens Vassrørkvein 226 LC  

 Caltha palustris Bekkeblom 226 LC  
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Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Lok. 
Nr. 

RL Ny for 

   230 LC  

   Riis LC  

 Campanula latifolia Storklokke 214 LC  

   230 LC  

 Cardamine amara Bekkekarse 226 LC  

   230 LC  

   235 LC  

   Riis LC  

 Carex pallescens Bleikstarr 235 LC  

 Carex vesicaria Sennegras 226 LC  

 Chamerion angustifolium Geitrams 226 LC  

   229 LC  

 Chrysosplenium alternifolium Maigull 214 LC  

   230 LC  

   235 LC  

   Riis LC  

 Cirsium arvense Åkertistel 226 LC  

 Convallaria majalis Liljekonvall 214 LC  

   230 LC  

   Riis LC  

 Convolvulus arvensis Åkervindel 226 LC  

 Corylus avellana Hassel 214 LC  

   226 LC  

   229 LC  

   230 LC  

   235 LC  

   Riis LC  

 Cotoneaster lucidus Blankmispel 229 NA  

 Crataegus monogyna Hagtorn Riis LC  

 Crepis paludosa Sumphaukeskjegg 230 LC  

 Dactylis glomerata Hundegras 214 LC  

   226 LC  

   229 LC  

   230 LC  

 Deschampsia cespitosa cespitosa Sølvbunke 214 LC  

   226 LC  

   229 LC  

   230 LC  

   235 LC  

   Riis LC  

 Dryopteris carthusiana Broddtelg 226 LC  

   229 LC  

   230 LC  

   235 LC  

   Riis LC  

 Dryopteris filix-mas Ormetelg 226 LC  

   229 LC  

   230 LC  

   235 LC  

   Riis LC  

 Elytrigia repens Kveke 226 LC  
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Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Lok. 
Nr. 

RL Ny for 

 Epilobium ciliatum ciliatum Ugrasmjølke 226 NA  

   229 NA  

 Epilobium montanum Krattmjølke 226 LC  

   229 LC  

   235 LC  

   Riis LC  

 Equisetum fluviatile Elvesnelle 226 LC  

   Riis LC  

 Equisetum pratense Engsnelle 214 LC  

   229 LC  

   230 LC  

   235 LC  

   Riis LC  

 Equisetum sylvaticum Skogsnelle 214 LC  

   226 LC  

   229 LC  

   230 LC  

   235 LC  

   Riis LC  

 Ficaria verna Vårkål 230 LC  

 Filipendula ulmaria Mjødurt 214 LC  

   226 LC  

   229 LC  

   230 LC  

   235 LC  

   Riis LC  

 Fragaria vesca Markjordbær 214 LC  

   226 LC  

   229 LC  

   Riis LC  

 Fraxinus excelsior Ask 214 VU  

   226 VU  

   229 VU  

   230 VU  

   Riis VU  

 Galeopsis bifida Vrangdå 226 LC  

 Galium palustre Myrmaure 226 LC  

   230 LC  

 Geranium sylvaticum Skogstorkenebb 214 LC  

   226 LC  

   229 LC  

   230 LC  

 Geum rivale Enghumleblom 229 LC  

   230 LC  

 Geum urbanum Kratthumleblom 214 LC  

   226 LC  

   229 LC  

   230 LC  

   235 LC  

   Riis LC  

 Glechoma hederacea Korsknapp 226 LC  
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Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Lok. 
Nr. 

RL Ny for 

 Glyceria fluitans Mannasøtgras 226 LC  

   229 LC  

   Riis LC  

 Gymnocarpium dryopteris Fugletelg 226 LC  

   229 LC  

   230 LC  

   Riis LC  

 Hesperis matronalis Dagfiol 226 NA  

 Hieracium umbellatum Skjermsveve 226 NE  

 Hieracium vulgatum agg. Beitesvever 214 NE  

   226 NE  

   Riis NE  

 Hypericum maculatum Firkantperikum 226 LC  

 Impatiens glandulifera Kjempespringfrø 226 NA  

   Riis NA  

 Impatiens noli-tangere Springfrø 214 LC  

   226 LC  

   230 LC  

   235 LC  

   Riis LC  

 Lapsana communis Haremat 214 LC  

   230 LC  

   235 LC  

 Lathyrus pratensis Gulflatbelg 226 LC  

   229 LC  

 Lonicera xylosteum Leddved 230 LC  

 Luzula pilosa Hårfrytle 226 LC  

   230 LC  

 Lysimachia punctata Fagerfredløs 229 NA  

 Lysimachia thyrsiflora Gulldusk 226 LC  

 Lysimachia vulgaris Fredløs 226 LC  

 Maianthemum bifolium Maiblom 230 LC  

 Matteuccia struthiopteris Strutseving 214 LC  

   230 LC  

   235 LC  

   Riis LC  

 Mycelis muralis Skogsalat 214 LC  

   235 LC  

   Riis LC  

 Myosotis scorpioides Engforglemmegei 226 LC  

   Riis LC  

 Oxalis acetosella Gjøkesyre 226 LC  

   229 LC  

   230 LC  

   Riis LC  

 Paris quadrifolia Firblad 214 LC  

   226 LC  

   230 LC  

   235 LC  

 Phalaris arundinacea Strandrør 226 LC  

   229 LC  
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Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Lok. 
Nr. 

RL Ny for 

 Phegopteris connectilis Hengeving 226 LC  

   229 LC  

   230 LC  

   Riis LC  

 Phleum pratense Timotei 226 LC  

 Picea abies Gran 226 LC  

   229 LC  

   230 LC  

   235 LC  

   Riis LC  

 Poa annua Tunrapp 229 LC  

 Poa nemoralis Lundrapp 230 LC  

   235 LC  

   Riis LC  

 Poa palustris Myrrapp 226 LC  

 Poa pratensis pratensis Engrapp 230 LC  

 Poa remota Storrapp 230 LC  

 Poa trivialis Markrapp 226 LC  

   229 LC  

   230 LC  

 Polygonatum verticillatum Kranskonvall 230 LC  

 Populus tremula Osp 214 LC  

   226 LC  

   229 LC  

   230 LC  

   235 LC  

   Riis LC  

 Prunus avium Morell 214 LC  

   226 LC  

   229 LC  

   235 LC  

   Riis LC  

 Prunus padus Hegg 214 LC  

   226 LC  

   229 LC  

   230 LC  

   235 LC  

   Riis LC  

 Quercus robur Sommereik 226 LC  

   Riis LC  

 Ranunculus acris acris Engsoleie 214 LC  

   226 LC  

   230 LC  

   Riis LC  

 Ranunculus auricomus agg. Nyresoleier 230 LC  

 Ranunculus repens Krypsoleie 214 LC  

   226 LC  

   230 LC  

   235 LC  

   Riis LC  

 Ribes nigrum Solbær 229 LC  
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Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Lok. 
Nr. 

RL Ny for 

   Riis LC  

 Rubus idaeus Bringebær 214 LC  

   226 LC  

   229 LC  

   230 LC  

   235 LC  

   Riis LC  

 Rubus saxatilis Teiebær 226 LC  

   229 LC  

   230 LC  

 Rumex aquaticus Vasshøymol 226 LC  

 Rumex longifolius Høymol 226 LC  

 Salix aurita Ørevier 226 LC  

 Salix caprea caprea Skogselje 214 LC  

   226 LC  

   229 LC  

   230 LC  

   Riis LC  

 Salix myrsinifolia myrsinifolia Svartvier 226 LC  

   229 LC  

   230 LC  

 Salix triandra Mandelpil 226 NT  

 Sambucus racemosa Rødhyll 214 NA  

   226 NA  

   229 NA  

   230 NA  

   235 NA  

   Riis NA  

 Scirpus sylvaticus Skogsivaks 226 LC  

   230 LC  

   235 LC  

   Riis LC  

 Scutellaria galericulata Skjoldbærer 226 LC  

 Silene dioica Rød jonsokblom 230 LC  

   235 LC  

   Riis LC  

 Solanum dulcamara Slyngsøtvier 226 LC  

   235 LC  

   Riis LC  

 Solidago canadensis Kanadagullris 226 NA  

   Riis NA  

 Solidago virgaurea Gullris Riis LC  

 Sorbus aucuparia Rogn 214 LC  

   226 LC  

   229 LC  

   230 LC  

   Riis LC  

 Sorbus intermedia Svensk asal 229 NA  

 Sparganium erectum 
microcarpum 

Blankpiggknopp 226 LC  

 Stachys sylvatica Skogsvinerot 230 LC  
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Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Lok. 
Nr. 

RL Ny for 

   235 LC  

   Riis LC  

 Stellaria media Vassarve 235 LC  

   Riis LC  

 Stellaria nemorum Skogstjerneblom 214 LC  

   226 LC  

   230 LC  

   235 LC  

   Riis LC  

 Taraxacum officinale agg. Ugrasløvetenner 214 NE  

   226 NE  

   229 NE  

   235 NE  

   Riis NE  

 Trifolium medium Skogkløver 226 LC  

 Tussilago farfara Hestehov 230 LC  

   235 LC  

   Riis LC  

 Ulmus glabra Alm 214 VU  

 Urtica dioica dioica Brennesle 214 LC  

   226 LC  

   230 LC  

   235 LC  

   Riis LC  

 Vaccinium myrtillus Blåbær 229 LC  

 Valeriana sambucifolia Vendelrot 226 LC  

   229 LC  

   230 LC  

 Veronica beccabunga Bekkeveronika 226 LC  

   230 LC  

   235 LC  

 Veronica chamaedrys Tveskjeggveronika 226 LC  

   Riis LC  

 Veronica officinalis Legeveronika 226 LC  

 Veronica serpyllifolia serpyllifolia Snauveronika 229 LC  

 Viburnum opulus Korsved 230 LC  

   Riis LC  

 Vicia sepium Gjerdevikke 214 LC  

   226 LC  

   229 LC  

   230 LC  

   235 LC  

 Viola riviniana Skogfiol 226 LC  

   229 LC  

   230 LC  

   Riis LC  

Moser Amblystegium serpens Trådkrypmose 235 LC  

 Amblystegium subtile Barkkrypmose 235 LC  

 Atrichum undulatum Stortaggmose 235 LC  

 Barbula unguiculata Vegskruemose 235 LC  

 Brachytheciastrum velutinum Fløyelslundmose 235 LC  
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Nr. 
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 Brachythecium albicans Bleiklundmose 235 LC  

 Brachythecium salebrosum Lilundmose 235 LC  

 Bryum capillare Skruevrangmose 235 LC  

 Bryum moravicum Trådskruevrangmose 235 LC  

 Calliergonella cuspidata Sumpbroddmose 235 LC  

 Ceratodon purpureus Ugrasvegmose 235 LC  

 Cirriphyllum piliferum Lundveikmose 235 LC  

 Climacium dendroides Palmemose 235 LC  

   230 LC  

 Dicranella crispa Rakgrøftemose 226 LC  

 Dicranella heteromalla Smaragdgrøftemose 235 LC  

 Dicranum scoparium Ribbesigd 235 LC  

 Ephemerum minutissimum Småalgemose 235 LC  

 Eurhynchium angustirete Hasselmoldmose 235 LC  

 Fissidens exilis Grøftelommemose 235 NT  

 Fissidens taxifolius Kalklommemose 235 LC  

 Fissidens viridulus Leirlommemose 235 LC  

 Frullania dilatata Hjelmblæremose 235 LC  

 Herzogiella seligeri Stubbefauskmose 235 LC  

 Hylocomiastrum umbratum Skyggehusmose 235 LC  

 Hylocomium splendens Etasjemose 235 LC  

 Hypnum cupressiforme Matteflette 235 LC  

 Leptobryum pyriforme Pæremose 235 LC  

 Leucodon sciuroides Ekornmose 235 LC  

 Lophocolea heterophylla Stubbeblonde 235 LC  

 Metzgeria furcata Gulband 235 LC  

 Orthotrichum obtusifolium Buttbustehette 235 LC  

 Orthotrichum pallens Gulltannbustehette 235 LC  

 Orthotrichum pumilum Taggbustehette 235 LC  

 Orthotrichum speciosum Duskbustehette 235 LC  

 Oxyrrhynchium hians Oremoldmose 235 LC  

 Plagiochila asplenioides Prakthinnemose 235 LC  

 Plagiomnium undulatum Krusfagermose 235 LC  

 Pseudoleskeella nervosa Broddtråklemose 235 LC  

 Ptilium crista-castrensis Fjærmose 230 LC  

 Pylaisia polyantha Ospemose 235 LC  

 Racomitrium elongatum Beitegråmose 235 LC  

 Radula complanata Krinsflatmose 235 LC  

 Rhizomnium punctatum Bekkerundmose 235 LC  

 Rhytidiadelphus squarrosus Engkransmose 235 LC  

 Rhytidiadelphus subpinnatus Fjærkransmose 235 LC  

 Rhytidiadelphus triquetrus Storkransmose 235 LC  

 Riccia sorocarpa Rosettgaffelmose 235 LC  

 Sanionia uncinata Klobleikmose 235 LC  

 Sciuro-hypnum reflexum Sprikelundmose 235 LC  

 Syntrichia ruralis Putehårstjerne 235 LC  

 Tortula truncata Åkertustmose 235 LC  

 Weissia controversa Tannkrusmose 235 LC  

Lav Absconditella lignicola  250   

 Acrocordia gemmata Stor vulkanlav 230 LC  

 Alyxoria varia Bleik skriblelav 214 LC  
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 Amandinea punctata  214 LC  

 Arthonia didyma  230 LC  

   235 LC  

 Arthonia radiata Vanlig flekklav 226 LC  

   230 LC  

   235 LC  

   250 LC  

 Arthonia ruana Jaguarflekklav 230 LC  

   235 LC  

 Bacidia circumspecta  214 LC  

 Bacidia rubella Almelundlav 214 LC  

 Bacidia subincompta  214 LC  

   230 LC  

 Bacidina chloroticula  226 NE  

   230 NE  

 Bacidina inundata  250 NT  

 Biatora globulosa  214 LC  

 Biatora helvola  250 LC  

 Biatora ocelliformis  250 LC  

 Buellia griseovirens Kornbønnelav 226 LC  

   230 LC  

   235 LC  

   250 LC  

 Caloplaca cerina Gråkantet oransjelav 250 LC  

 Candelariella reflexa  214 LC  

 Catillaria nigroclavata  214 LC  

   226 LC  

 Catinaria atropurpurea  250 LC  

 Chaenotheca ferruginea Rustflekknål 230 LC  

 Chaenotheca furfuracea Gullnål 230 LC  

 Chaenotheca trichialis Skjellnål 230 LC  

 Chaenotheca xyloxena Puslenål 230 LC  

 Coenogonium pineti Bleik vokslav 226 LC  

   229 LC  

   235 LC  

 Dermatocarpon luridum Bekkelær 250 LC  

 Echinodiscus lesdainii   250  Norge 

 Fuscidea pusilla  250 LC  

 Graphis scripta Vanlig skriftlav 230 LC  

   235 LC  

   250 LC  

 Gyalecta ulmi Almelav 214 NT  

 Halecania viridescens  226 LC  

 Lecania cyrtella  214 LC  

   226 LC  

   229 LC  

   230 LC  

   250 LC  

 Lecania naegelii  226 LC  

   229 LC  

   250 LC  
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 Lecanora allophana Ospekantlav 214 LC  

 Lecanora symmicta Halmkantlav 235 LC  

 Lecidea turgidula  250 LC  

 Lecidella elaeochroma Vanlig smaragdlav 214 LC  

   226 LC  

   229 LC  

   230 LC  

   250 LC  

 Leptorhaphis atomaria  214 NE  

 Leucocarpia dictyospora  226  Norge 

 Micarea denigrata  235 LC  

 Micarea hedlundii  250 EN  

 Micarea micrococca Kornpuslelav 230 LC  

   235 LC  

 Micarea misella  250 LC  

 Micarea prasina  250 LC  

 Ochrolechia androgyna Grynkorkje 250 LC  

 Pachyphiale fagicola  229 LC  

   230 LC  

   250 LC  

 Pertusaria amara Bitterlav 250 LC  

 Pertusaria pupillaris  250 LC  

 Phaeophyscia orbicularis Grønn rosettlav 214 LC  

 Phlyctis argena Sølvkrittlav 214 LC  

   230 LC  

   250 LC  

 Physconia distorta Skåldogglav 214 LC  

 Physconia perisidiosa Leppedogglav 214 LC  

 Piccolia ochrophora  226 VU  

   250 VU  

 Pseudosagedia aenea  229 LC  

   235 LC  

 Pseudoschismatomma rufescens Brun skriblelav 230 LC  

 Rinodina pyrina  230 LC  

   250 LC  

 Ropalospora viridis  230 LC  

 Sclerophora pallida Bleikdoggnål 214 NT  

 Scoliciosporum sarothamni  250 LC  

 Scoliciosporum umbrinum  230 LC  

 Strigula stigmatella  230 LC  

 Thelenella pertusariella  226 NE  

   230 NE  

 Trapeliopsis granulosa Vanlig bråtelav 250 LC  

 Verrucaria muralis  230 NE  

Sopper Actidium hysterioides Svartstjerne 250 NE  

 Anisomeridium polypori  214 LC  

   226 LC  

   235 LC  

   250 LC  

 Artomyces pyxidatus Begerfingersopp 230 LC  

 Fomes fomentarius Knuskkjuke 230 LC  
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 Fomitopsis pinicola Rødrandkjuke 214 LC  

   230 LC  

 Ganoderma applanatum Flatkjuke 214 LC  

 Gloeoporus dichrous Tofargekjuke 235 LC  

 Hymenochaete tabacina Tobakksbroddsopp 235 LC  

 Hypocreopsis riccioidea Seljepute 226 LC  

 Hypoxylon vogesiacum Almekullsopp 214 NT  

 Inonotus radiatus Orekjuke 214 LC  

 Oxyporus populinus Lønnekjuke 230 LC  

 Phaeopyxis punctum  250   

 Phellinus conchatus Seljekjuke 230 LC  

 Phellinus ferrugineofuscus Granrustkjuke 229 LC  

 Phellinus punctatus Putekjuke 214 LC  

 Phlebia centrifuga Rynkeskinn 229 NT  

 Phyllotopsis nidulans Ferskenhatt 230 LC  

 Polyporus ciliatus Finporet vinterstilkkjuke 230 LC  

 Scytinostroma portentosum Naftalinlærsopp 214 LC  

 Skeletocutis brevispora Klengekjuke 229 VU  

 Stereum subtomentosum Viftelærsopp 214 LC  

   226 LC  

   230 LC  

   235 LC  

 Tyromyces chioneus Ostekjuke 235 LC  

 Xylaria hypoxylon Stubbehorn 229 LC  

Fugler Actitis hypoleucos Strandsnipe 230 LC  

 Carduelis chloris Grønnfink 230 LC  

 Cyanistes caeruleus Blåmeis 230 LC  

 Emberiza citrinella Gulspurv 214 NT  

   230 NT  

 Erithacus rubecula Rødstrupe 230 LC  

 Fringilla coelebs Bokfink 230 LC  

 Phylloscopus collybita Gransanger 235 LC  

 Sitta europaea Spettmeis 214 LC  

   235 LC  

   Riis LC  

 Troglodytes troglodytes Gjerdesmett 230 LC  

 Turdus iliacus Rødvingetrost 230 LC  

 Turdus pilaris Gråtrost 230 LC  

Amfibier, reptiler Rana temporaria Buttsnutefrosk 226 LC  

Biller Acrotrichis intermedia  229 LC  

 Adalia bipunctata To prikket marihøne 230 LC  

 Amischa nigrofusca  214 LC  

   229 LC  

 Ampedus sanguinolentus Flekkblodsmeller 214 EN  

 Anaspis frontalis  214 LC  

 Anaspis marginicollis  214 LC  

   230 LC  

   250 LC  

 Anaspis rufilabris  214 LC  

   230 LC  

   250 LC  



- Kartlegging av arter i raviner i Skedsmo 2017 - 

- BioFokus-rapport 2018-7, side 48 - 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Lok. 
Nr. 

RL Ny for 

 Anaspis thoracica  214 LC  

   230 LC  

   250 LC  

 Anotylus rugosus  230 LC  

 Anthophagus caraboides  214 LC  

   230 LC  

   250 LC  

   Riis LC  

 Anthophagus omalinus  250 LC  

 Archarius salicivorus  250 LC  

 Atheta vaga  214 LC  

   230 LC  

   250 LC  

 Atomaria lewisi  229 NA  

 Atomaria turgida  214 LC  

 Autalia rivularis  229 LC  

 Betulapion simile  235 LC  

 Byturus ochraceus  214 LC  

   230 LC  

 Byturus tomentosus Bringebærbille 214 LC  

   229 LC  

 Calvia quatuordecimguttata Fjorten prikket marihøne 250 LC  

 Cantharis nigricans  214 LC  

   250 LC  

 Carabus granulatus  230 LC  

 Cartodere nodifer  214 NA  

   230 NA  

 Chaetocnema concinna Betejordloppe 214 LC  

   230 LC  

 Chaetocnema picipes  214 LC  

 Coccinella septempunctata Sju prikket marihøne 235 LC  

 Corticarina lambiana  214 DD  

 Corticarina parvula  214 LC  

 Cortinicara gibbosa  214 LC  

 Crepidodera fulvicornis  250 LC  

 Cychramus luteus  Riis LC  

 Cychramus variegatus  214 LC  

   235 LC  

   250 LC  

 Cyphon coarctatus  214 LC  

   230 LC  

   250 LC  

 Cyphon palustris  214 LC  

 Dalopius marginatus Sømsmeller 250 LC  

 Dasytes plumbeus  229 LC  

 Denticollis linearis Øyesmeller 214 LC  

   230 LC  

 Dorytomus rufatus  250 LC  

 Dorytomus taeniatus  250 LC  

 Elodes minuta  214 LC  

   250 LC  



- Kartlegging av arter i raviner i Skedsmo 2017 - 

- BioFokus-rapport 2018-7, side 49 - 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Lok. 
Nr. 

RL Ny for 

 Epuraea unicolor  214 LC  

 Eusphalerum luteum  250 LC  

 Eusphalerum minutum  230 LC  

 Eutrichapion viciae  229 LC  

   Riis LC  

 Exomias pellucidus  214 LC  

   230 LC  

 Gonioctena intermedia  235 LC  

 Halyzia sedecimguttata Seksten prikket marihøne 235 LC  

 Hemicrepidius hirtus Børstesmeller 235 LC  

 Involvulus cupreus Koppersnutebille 235 LC  

 Lordithon thoracicus  230 LC  

 Lordithon trinotatus  214 LC  

 Magdalis barbicornis  229 VU  

 Malthinus frontalis  214 LC  

 Malthodes fibulatus  250 LC  

 Malthodes flavoguttatus  230 LC  

 Malthodes fuscus  Riis LC  

 Malthodes guttifer  230 LC  

 Malthodes marginatus  230 LC  

 Malthodes minimus  230 LC  

   235 LC  

   250 LC  

 Malthodes pumilus  250 LC  

 Malthodes spathifer  214 LC  

   230 LC  

 Meligethes aeneus Rapsglansbille 214 LC  

   230 LC  

   235 LC  

 Meligethes coeruleivirens  214 LC  

 Meligethes pedicularius  250 LC  

 Microrhagus lepidus Løvråtevedbille 230 NT  

 Microrhagus pygmaeus Dvergråtevedbille 230 LC  

   250 LC  

 Nedyus quadrimaculatus  214 LC  

 Nicrophorus vespilloides  229 LC  

 Orchestes testaceus  230 LC  

 Otiorhynchus porcatus Karsesnutebille 230 LC  

 Phyllobius argentatus  214 LC  

   250 LC  

 Phyllobius glaucus  230 LC  

 Phyllobius oblongus  214 LC  

   230 LC  

   250 LC  

 Phyllobius pyri  230 LC  

 Phyllotreta flexuosa  214 LC  

 Phyllotreta vittula Kornjordloppe 214 LC  

   230 LC  

 Platycis minutus  229 LC  

 Podistra rufotestacea  214 LC  

   230 LC  



- Kartlegging av arter i raviner i Skedsmo 2017 - 

- BioFokus-rapport 2018-7, side 50 - 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Lok. 
Nr. 

RL Ny for 

   250 LC  

 Podistra schoenherri  250 LC  

   Riis LC  

 Polydrusus fulvicornis  214 LC  

   230 LC  

   235 LC  

   250 LC  

 Polydrusus tereticollis  250 LC  

 Psylliodes napi  214 LC  

   230 LC  

 Pyrrhalta viburni Krosvedbladbille 250 LC  

 Quedius mesomelinus  214 LC  

 Rhagonycha fulva  235 LC  

 Rhagonycha nigriventris  230 LC  

 Saperda scalaris Bjørkebukk 250 LC  

 Sciaphilus asperatus Heggsnutebille 235 LC  

 Sciodrepoides watsoni  250 LC  

 Serica brunnea Brun oldenborre 230 LC  

   250 LC  

 Stenus tarsalis  Riis LC  

 Syneta betulae  250 LC  

 Tachinus laticollis  214 LC  

 Tachinus marginellus  230 LC  

 Trixagus dermestoides Enghalvsmeller 214 LC  

   230 LC  

   250 LC  

Bløtdyr Arianta arbustorum Krattsnegl 226 LC  

   229 LC  

   230 LC  

   235 LC  

 Arion distinctus Gulsåleskogsnegl 235 LC  

 Arion fuscus Oransjeskogsnegl 230 LC  

 Arion vulgaris Brunskogsnegl 214 NA  

   226 NA  

   229 NA  

   230 NA  

   Riis NA  

 Cepaea hortensis Hagesnegl 214 LC  

   226 LC  

 Oxyloma elegans Mørkravsnegl 230 LC  

 Succinea putris Storravsnegl 226 LC  

   229 LC  

   230 LC  

   235 LC  

 Trochulus hispidus Hårsnegl 214 LC  

   229 LC  

   235 LC  

   Riis LC  

 Zonitoides nitidus Sumpglanssnegl 214 LC  

Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer Beraea pullata  214 LC  

   230 LC  



- Kartlegging av arter i raviner i Skedsmo 2017 - 

- BioFokus-rapport 2018-7, side 51 - 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Lok. 
Nr. 

RL Ny for 

 Glyphotaelius pellucidus  230 LC  

 Lestes sponsa Vanlig metallvannymfe 226 LC  

 Leuctra nigra  214 LC  

 Molanna angustata  214 LC  

 Nemoura cinerea  250 LC  

   Riis LC  

 Nemurella pictetii  214 LC  

   250 LC  

 Potamophylax nigricornis  230 LC  

 Rhyacophila fasciata  214 LC  

   250 LC  

 Sericostoma personatum  230 LC  

 Silo pallipes  214 LC  

 Sympetrum flaveolum Gulvinget høstlibelle 226 LC  

 Sympetrum sanguineum Blodrød høstlibelle 226 LC  

Edderkoppdyr Agyneta rurestris  235 LC  

 Araneus diadematus  214 LC  

 Clubiona terrestris  214 LC  

   230 LC  

 Enoplognatha ovata  214 LC  

   230 LC  

   250 LC  

 Gongylidium rufipes  214 LC  

 Helophora insignis  214 LC  

 Hypomma cornutum  230 LC  

 Incestophantes kochiellus  235 LC  

 Leiobunum gracile Lyshoftevevkjerring 230   

 Linyphia triangularis  230 LC  

   250 LC  

 Metellina mengei  214 LC  

   235 LC  

 Mitopus morio Fjellvevkjerring 214 LC  

   230 LC  

   235 LC  

   250 LC  

 Oligolophus tridens Skogvevkjerring 214 LC  

   235 LC  

 Phylloneta impressa  235 LC  

 Pselaphochernes scorpioides Flueskorpion 214 LC  

   230 LC  

 Rilaena triangularis Trekantvevkjerring 214 LC  

   250 LC  

 Tenuiphantes tenebricola  214 LC  

 Tetragnatha montana  214 LC  

   235 LC  

   250 LC  

 Theridion varians  250 LC  

Krepsdyr Trachelipus rathkii Rathkeskrukketroll 235 LC  

 Trichoniscus pusillus Vanlig småskrukketroll 235 LC  

Mangefotinger Lithobius forficatus Storsteinkryper 235 LC  

Nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer, Chrysoperla carnea Vintergulløye 214 LC  



- Kartlegging av arter i raviner i Skedsmo 2017 - 

- BioFokus-rapport 2018-7, side 52 - 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Lok. 
Nr. 

RL Ny for 

nettvinger 

 Chrysotropia ciliata Børstegulløye 250 LC  

 Drepanepteryx phalaenoides Sigdbladlusløve 214 LC  

 Graphopsocus cruciatus  230   

 Hemerobius humulinus  229 LC  

 Hemerobius marginatus  229 LC  

 Hemerobius simulans  235 LC  

 Micromus angulatus  230 LC  

   235 LC  

 Panorpa communis Båndskorpionflue 230 LC  

   250 LC  

 Panorpa vulgaris  235   

 Wesmaelius nervosus  Riis LC  

Nebbmunner Anaceratagallia ribauti  214 LC  

 Aphrophora alni Oreskumsikade 214 LC  

   235 LC  

   250 LC  

 Blepharidopterus angulatus Svartknetege 230 LC  

 Bryocoris pteridis  214 LC  

   230 LC  

 Capsus ater  235 LC  

 Cicadella viridis  235 LC  

 Elasmucha grisea Bjørkeløvtege 235 LC  

   250 LC  

 Empicoris vagabundus Stankelbeinrovtege 226 LC  

   235 LC  

 Eupteryx aurata  214 LC  

 Eupteryx calcarata  214 LC  

   230 LC  

 Eupteryx cyclops  214 LC  

 Evacanthus interruptus  235 LC  

 Hesium domino  214 LC  

   250 LC  

 Javesella obscurella  214 LC  

 Kleidocerys resedae  230 LC  

 Kybos smaragdula  214 LC  

 Kybos strigilifer  250 LC  

 Lebradea flavovirens  230 LC Ak 

 Lepyronia coleoptrata  226 LC  

   235 LC  

 Linnavuoriana sexmaculata  214 LC  

   250 LC  

 Macrosteles septemnotatus  226 LC  

   250 LC  

 Malacocoris chlorizans  214 LC  

 Megamelus notula  226 LC  

 Myrmus miriformis Nymferandtege 235 LC  

 Oncopsis alni Orebladsikade 214 LC  

 Philaenus spumarius Engskumsikade 214 LC  

   235 LC  

   Riis LC  



- Kartlegging av arter i raviner i Skedsmo 2017 - 

- BioFokus-rapport 2018-7, side 53 - 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Lok. 
Nr. 

RL Ny for 

 Pithyotettix abietinus Gransikade 250 LC  

 Populicerus nitidissimus  250 NA  

 Psylla alni Oresuger 235 LC  

 Ribautiana ulmi Almebladsikade 214 LC  

 Trioza rotundata  230 LC  

 Typhlocyba quercus Eikebladsikade 250 LC  

 Verdanus abdominalis  235 LC  

Pattedyr Alces alces Elg 214 LC  

   230 LC  

 Capreolus capreolus Rådyr 214 LC  

   226 LC  

   230 LC  

 Sciurus vulgaris Ekorn 226 LC  

   229 LC  

   230 LC  

   Riis LC  

Rettvinger, kakerlakker, saksedyr Chorthippus parallelus Enggresshoppe 230 LC  

 Ectobius lapponicus Markkakerlakk 235 LC  

Sommerfugler Apamea monoglypha Stort engfly 214 LC  

 Aphantopus hyperantus Gullringvinge 226 LC  

 Cerapteryx graminis Gressmarkfly 230 LC  

 Chiasmia clathrata Rutemåler 250 LC  

 Epione repandaria Seljebrannmåler 250 LC  

 Eudemis porphyrana Heggerullvikler 214 LC  

 Eulithis populata Blåbærmåler 230 LC  

 Gillmeria pallidactyla Ryllikfjærmøll 230 LC  

 Graphiphora augur Krattfly 214 LC  

 Habrosyne pyritoides Prakthalvspinner 230 LC  

 Hydriomena impluviata Orebuskmåler 214 LC  

 Ipimorpha subtusa Osperingfly 214 LC  

   230 LC  

 Lacanobia oleracea Hagelundfly 214 LC  

 Nymphula nitidulata Porselensdammott 226 LC  

 Phlogophora meticulosa Taggvingefly 214 LC  

 Pieris napi Rapssommerfugl 226 LC  

 Pieris rapae Liten kålsommerfugl 230 LC  

 Polygonia c-album Hvit c 230 LC  

 Polyommatus icarus Tiriltungeblåvinge 230 LC  

 Pterophoridae indet.   226   

 Udea lutealis Blek engmott 230 LC  

 Vanessa atalanta Admiral 230 NA  

Spretthaler Deuterosminthurus bicinctus  230   

 Entomobrya corticalis  214   

   230   

 Entomobrya nivalis  230   

   250   

Støvlus Reuterella helvimacula  214   

   250   

 Valenzuela flavidus  226   

   229   

   235   



- Kartlegging av arter i raviner i Skedsmo 2017 - 

- BioFokus-rapport 2018-7, side 54 - 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Lok. 
Nr. 

RL Ny for 

Tovinger Acnemia nitidicollis  214 LC  

   230 LC  

 Agathomyia wankowiczii  214   

 Allodia lugens  230 LC  

 Anevrina thoracica  214 NE  

   250 NE  

 Apolephthisa subincana  214 LC  

 Austrolimnophila ochracea  214 NE  

   235 NE  

 Austrolimnophila unica  214 NE  

   230 NE  

 Baccha elongata Nåleblomsterflue 214 LC  

   250 LC  

 Beris chalybata  214 LC  

   230 LC  

   250 LC  

 Beris clavipes  230 LC  

   250 LC  

 Beris hauseri  214 LC  

 Beris morrisii  250 NT  

 Bibio nigriventris Liten skogshårmygg 230 LC  

 Bibio pomonae Russeflue 230 LC  

 Boletina basalis  214 LC  

   250 LC  

 Boletina plana  214 LC  

 Bolitophila bimaculata  250 LC  

 Bolitophila hybrida  230 LC  

   250 LC  

 Brachypeza bisignata  214 LC  

   250 LC  

 Callomyia amoena  230 LC  

 Calobata petronella  214 LC  

   230 LC  

 Chalarus latifrons  214   

 Chalarus spurius  250   

 Cheilosia pagana Hundekjeksflue 214 LC  

 Cheilosia vernalis Ryllikurteblomstflue 230 LC  

 Cheilotrichia cinerascens  214 NE  

   229 NE  

   230 NE  

   235 NE  

 Cheilotrichia neglecta  Riis   

 Chrysotoxum bicinctum Tobåndet vepseblomsterflue 250 LC  

 Clytocerus ocellaris  226 LC  

   230 LC  

   250 LC  

 Conops quadrifasciatus  230 LC  

 Crypteria limnophiloides  214 NE  

 Cylindrotoma distinctissima  214 LC  

   230 LC Ak 

   250 LC  



- Kartlegging av arter i raviner i Skedsmo 2017 - 

- BioFokus-rapport 2018-7, side 55 - 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Lok. 
Nr. 

RL Ny for 

 Diadocidia ferruginosa  250 LC  

 Diadocidia spinosula  214 LC  

   250 LC  

 Dialineura anilis Gråbrystet sølvstilettflue 230 LC  

 Dicranomyia frontalis  214 NE  

   229 NE  

   250 NE  

   Riis NE  

 Dicranomyia fusca  214   

   230   

 Dicranomyia modesta  214 NE  

   226 NE  

   230 NE  

   235 NE  

   250 NE  

   Riis NE  

 Dicranomyia nigristigma  230  Norge 

 Dicranomyia patens  Riis NE Ak 

 Dicranophragma separatum   214   

   230   

   250   

   Riis   

 Dicranota bimaculata  235 LC Ak 

 Dicranota pavida  214 LC  

   230 LC  

 Dicranota subtilis  230 LC  

 Diogma glabrata  230   

   250   

 Diplonevra abbreviata  250   

 Discobola annulata  214 NE  

   229 NE AK? 

   235 NE  

 Dolichocephala irrorata  214 LC  

   230 LC  

   250 LC  

 Dolichocephala oblongoguttata   230  Norge 

 Dolichocephala thomasi  230 LC  

   250 LC  

 Dolichopeza albipes  230 LC  

 Dorylomorpha rufipes  230 NE  

 Dryomyza anilis  214   

 Elephantomyia edwardsi  214  Ak 

 Elgiva cucularia  214 LC  

 Eloeophila maculata  214 NE  

   229 NE  

   230 NE  

   250 NE  

 Epiphragma ocellare  214 LC  

   230 LC  

   250 LC  

 Epiphragma ocellare ocellare  230   



- Kartlegging av arter i raviner i Skedsmo 2017 - 

- BioFokus-rapport 2018-7, side 56 - 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Lok. 
Nr. 

RL Ny for 

 Epistrophe eligans Elegant skogbrynflue 230 LC  

 Episyrphus balteatus Dobbeltbåndet blomsterflue 214 LC  

   226 LC  

   230 LC  

 Erioconopa trivialis  226 NE  

   250 NE  

   Riis NE  

 Erioptera divisa  230 NE  

 Erioptera griseipennis  250   

 Erioptera lutea  214 NE  

   226 NE  

   230 NE  

   235 NE  

   250 NE  

 Eriothrix rufomaculata  214   

 Eristalis arbustorum Liten droneflue 250 LC  

 Eristalis interrupta Engdroneflue 250 LC  

 Eristalis tenax Stor droneflue 250 LC  

 Eupeodes corollae Vanlig markblomsterflue 250 LC  

 Euphranta toxoneura  250 NE  

 Exechia fusca  230 LC  

 Exechia seriata  250 LC  

 Exechia unimaculata  214 LC  

 Ferdinandea cuprea Bronseblomsterflue 250 LC  

 Gnoriste bilineata  214 LC  

   230 LC  

   250 LC  

 Gonomyia simplex  214 NE  

   250 NE  

 Gymnosoma rotundatum  214 NE  

 Haematopota crassicornis Svarthornregnklegg 250 LC  

 Haematopota pluvialis Regnklegg 230 LC  

   235 LC  

 Helius longirostris  250   

 Helophilus affinis Mørk solflue 230 LC  

 Helophilus pendulus Vanlig solflue 230 LC  

   250 LC  

 Ilisia maculata  214   

   226  Ak 

   230   

   250   

 Jaapiella veronicae  226 NE  

 Keroplatus testaceus  214 LC  

 Leia bilineata  250 LC  

 Leia bimaculata  214 LC  

 Leia picta  214 LC  

 Leia subfasciata  214 LC  

   230 LC  

 Leia winthemii  214 LC  

 Limnia unguicornis  214 LC  

 Limonia flavipes  230 NE  



- Kartlegging av arter i raviner i Skedsmo 2017 - 

- BioFokus-rapport 2018-7, side 57 - 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Lok. 
Nr. 

RL Ny for 

 Limonia macrostigma  235 NE  

   Riis NE  

 Limonia nubeculosa  229 NE  

   235 NE  

   Riis NE  

 Limonia phragmitidis  230 NE  

   235 NE  

   Riis NE  

 Limonia stigma  214   

 Limonia sylvicola  214 NE Ak 

 Limonia trivittata  226 NE  

   230 NE  

   235 NE  

   Riis NE  

 Lipoptena cervi Hjortelusflue 230 LC  

 Lipsothrix ecucullata  214 NE  

   230 NE  

   250 NE  

 Lipsothrix errans  214  Ak 

   230   

   250   

 Lyciella decempunctata  214 LC  

 Macrocera angulata  214 LC  

 Macrocera aterrima  250 NE  

 Macrocera fasciata  214 LC  

 Macrocera phalerata  214 LC  

   250 LC  

 Macrocera stigma  214 LC  

 Macrocera stigmoides  250 LC  

 Macrorrhyncha flava  214 NT  

 Megaselia diversa  250 NE  

 Melanostoma scalare Lang gressblomsterflue 214 LC  

 Mesembrina meridiana  214 NE  

 Metalimnobia bifasciata  230 NE  

 Metalimnobia quadrimaculata  214 NE  

 Metalimnobia quadrinotata  229 NE  

   250 NE  

 Microchrysa polita Svarthornet juvelvåpenflue 250 LC  

 Molophilus appendiculatus  214 NE  

   226 NE  

   230 NE  

   235 NE  

   250 NE  

 Molophilus bifidus  250 NE Ak 

 Molophilus cinereifrons  214   

   226   

   229   

   230   

   250   

 Molophilus corniger  214  Ak 

   230   



- Kartlegging av arter i raviner i Skedsmo 2017 - 

- BioFokus-rapport 2018-7, side 58 - 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Lok. 
Nr. 

RL Ny for 

   250   

 Molophilus crassipygus  214   

   235   

 Molophilus curvatus  214   

   230   

 Molophilus flavus  214 NE Ak 

   250 NE  

 Molophilus medius  214 NE  

   230 NE  

   250 NE  

 Molophilus ochraceus  214   

   226   

   229   

   250   

 Molophilus serpentiger  214   

   230  Ak 

 Musca autumnalis Kuflue 250 NE  

 Mycetophila alea  250 LC  

 Mycetophila blanda  250 LC  

 Mycetophila curviseta  214 LC  

 Mycetophila formosa  214 LC  

 Mycetophila fungorum  250 LC  

 Mycetophila marginata  230 LC  

 Mycetophila ocellus  230 LC  

   250 LC  

 Mycetophila ruficollis  214 LC  

 Mycetophila unipunctata  214 LC  

   250 LC  

 Mycomya cinerascens  214 LC  

 Mycomya griseovittata  214 LC  

 Mycomya vittiventris  214 LC  

 Myoleja lucida  214 NE  

   250 NE  

 Neoascia meticulosa Svart dvergblomsterflue 214 LC  

 Neoitamus socius Gulfotskogrovflue 214 LC  

   250 LC  

 Neolimnomyia batava  214   

   230   

 Neolimnophila carteri  235 NE  

 Neoplatyura nigricauda  214 LC  

 Nephrocerus flavicornis  230   

   250   

 Nephrotoma aculeata  229 LC  

 Nephrotoma appendiculata  214 LC  

 Nephrotoma dorsalis  214 LC  

   230 LC  

   Riis LC  

 Nephrotoma lunulicornis  214 LC  

   230 LC  

   250 LC  

 Nephrotoma quadrifaria  214 LC  



- Kartlegging av arter i raviner i Skedsmo 2017 - 

- BioFokus-rapport 2018-7, side 59 - 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Lok. 
Nr. 

RL Ny for 

 Nephrotoma tenuipes  229 LC  

 Ormosia clavata  214   

   230   

 Ormosia depilata  250   

 Ormosia lineata  214 NE  

   230 NE  

   250 NE  

 Ormosia nodulosa  214 NE Ak 

   230 NE  

 Ormosia ruficauda  214 NE  

   230 NE  

   250 NE  

 Ormosia staegeriana  230 NE  

   250 NE  

 Orthonevra nobilis Praktglansblomsterflue 250 LC  

 Parabazarella neglecta  214 LC  

   230 LC  

 Paradelphomyia fuscula  214   

   226   

   229   

   230   

   235   

 Paradelphomyia senilis  214  Ak 

   230   

   235   

 Pedicia rivosa  214 LC  

   226 LC  

   229 LC  

   230 LC  

   250 LC  

 Pericoma nielseni  226 LC  

   230 LC  

 Pericoma rivularis  230 LC  

 Phaonia angelicae  214 NE  

 Pherbellia dubia  214 LC  

 Philophylla caesio  214 NE  

   230 NE  

   250 NE  

 Phora atra  250 NE  

 Phronia cinerascens  250 LC  

 Phylidorea fulvonervosa  226 NE  

   230 NE  

   Riis NE  

 Pilaria decolor  Riis NE  

 Pipunculus campestris  214 NE  

   250 NE  

 Platycheirus clypeatus Engfotblomsterflue 214 LC  

 Pneumia gracilis   214  Norge? 

 Pneumia mutua  214 LC  

   230 LC  

 Pneumia trivialis  214 LC  



- Kartlegging av arter i raviner i Skedsmo 2017 - 

- BioFokus-rapport 2018-7, side 60 - 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Lok. 
Nr. 

RL Ny for 

   226 LC  

   230 LC  

   250 LC  

   Riis LC  

 Psychoda gemina  214 LC  

   230 LC  

   250 LC  

 Psychoda lobata  230 LC  

   250 LC  

 Psychoda phalaenoides  214 LC  

   230 LC  

   250 LC  

 Psychoda satchelli  250 LC  

 Psychoda trinodulosa  214 LC  

   250 LC  

 Ptiolina nigrina Blekfrynset småsnipeflue 230 DD  

 Ptychoptera albimana  235 LC  

 Ptychoptera lacustris  214 LC  

   230 LC  

 Ptychoptera minuta  214 LC  

 Rhabdomastix laeta  214  Norge 

   230  Norge 

 Rhagio lineola Skogsnipeflue 214 LC  

   230 LC  

   250 LC  

   Riis LC  

 Rhagio maculatus Tvemerket snipeflue 214 LC  

   230 LC  

 Rhagio scolopaceus Flekksnipeflue 250 LC  

 Rhagio tringarius Gulsnipeflue 214 LC  

   235 LC  

 Rhamphomyia tipularia  230 LC  

 Rhingia campestris Rettsnuteflue 230 LC  

 Rhipidia maculata  214 NE  

   226 NE  

   230 NE  

   235 NE  

   250 NE  

   Riis NE  

 Rhypholophus haemorrhoidalis  214 NE  

   230 NE  

   235 NE  

   Riis NE  

 Sarcophaga variegata  250 LC  

 Sargus flavipes Gulbeinet metallvåpenflue 214 LC  

   230 LC  

 Sargus rufipes  250 LC  

 Sciophila fenestella  250 LC  

 Sciophila geniculata  214 LC  

 Sciophila hirta  250 LC  

 Sciophila lutea  250 LC  



- Kartlegging av arter i raviner i Skedsmo 2017 - 

- BioFokus-rapport 2018-7, side 61 - 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Lok. 
Nr. 

RL Ny for 

 Sepsis fulgens  214 LC  

 Sericomyia silentis Myrtigerflue 214 LC  

   230 LC  

 Speolepta leptogaster  250 LC  

 Sphegina clunipes Vanlig midjeblomsterflue 230 LC  

 Spilomyia diophthalma Gulfottreblomsterflue 230 LC  

 Sycorax silacea  214 LC  

   230 LC  

 Sylvicola cinctus  214 LC  

   226 LC  

   229 LC  

   230 LC  

   235 LC  

   250 LC  

   Riis LC  

 Sylvicola fenestralis Vanlig vindusmygg 214 LC  

   230 LC  

 Sylvicola fuscatoides  250 LC Ak 

 Sylvicola stackelbergi  230 LC  

 Tachina fera  214 NE  

   250 NE  

 Tasiocera fuscescens  214   

   230   

   250   

 Temnosira saltuum  214 LC  

 Temnostoma vespiforme Vepsetreblomsterflue 214 LC  

   230 LC  

 Tipula benesignata  230 LC  

 Tipula fulvipennis  235 LC  

   Riis LC  

 Tipula irrorata  250 LC  

 Tipula luteipennis  226 LC  

   230 LC  

   235 LC  

   Riis LC  

 Tipula maxima Kjempestankelbein 230 LC  

   250 LC  

 Tipula pabulina  250 LC  

 Tipula paludosa  226 LC  

 Tipula pruinosa  235 LC  

   Riis LC  

 Tipula scripta  230 LC  

   235 LC  

 Tipula signata  230 LC  

   235 LC  

 Tipula unca  214 LC  

   230 LC  

 Tipula variicornis  214 LC  

   230 LC  

   250 LC  

 Tolmerus atricapillus Svarthårrovflue 250 LC  
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 Trichomyia urbica  230 VU  

 Trichopsychoda hirtella  214 LC  

 Tricyphona immaculata  214 LC  

   230 LC  

   250 LC  

   Riis LC  

 Trypeta zoe  214 NE  

 Ula mixta  214 LC  

   230 LC Ak 

 Ula mollissima  250 LC  

 Ula sylvatica  214 LC  

 Ulomyia fuliginosa  214 LC  

   230 LC  

   235 LC  

   250 LC  

 Volucella pellucens Hvitbåndet 
humleblomsterflue 

250 LC  

 Xylophagus kowarzi  230 NT  

 Xylota florum Lang vedblomsterflue 214 LC  

 Xylota segnis Vanlig vedblomsterflue 230 LC  

 Xyphosia miliaria  214 NE  

   235 NE  

 Zygomyia humeralis  250 LC  

 Zygoneura sciarina  229 NE  

   235 NE  

   250 NE  

Veps Allantus basalis  250 LC  

 Ametastegia carpini  250 LC  

 Ametastegia glabrata Syreveps 226 LC  

 Ametastegia pallipes  250 LC  

 Ametastegia perla  250 LC  

 Athalia circularis  250 LC  

 Bombus hortorum Hagehumle 226 LC  

   230 LC  

 Bombus hypnorum Trehumle 230 LC  

 Bombus lucorum Lys jordhumle 214 LC  

 Bombus pascuorum Åkerhumle 226 LC  

   250 LC  

 Bombus pratorum Markhumle 230 LC  

 Bombus rupestris Steingjøkhumle 229 LC  

 Caliroa annulipes  250 LC  

 Cladius compressicornis  214   

   230   

   250   

 Cladius ulmi  214 NT  

   230 NT  

 Claremontia uncta  250 LC  

 Crossocerus assimilis Hjerteskoggraver 250 LC  

 Diplolepis rosae  226   

 Dolerus gonager  214 LC  

 Dolichovespula adulterina Enggjøkveps 230 LC  
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 Dolichovespula saxonica Engveps 230 LC  

   250 LC  

 Dolichovespula sylvestris Skogveps 230 LC  

 Empria pallimacula  250 LC  

 Euura sp.   250   

 Gorytes laticinctus Lys sikadegraver 230 LC  

 Hylaeus communis Hagemaskebie 235 LC  

 Macrophya ribis  226 LC  

 Myrmica rubra Hageeitermaur 250 LC  

 Myrmica ruginodis Skogeitermaur 230 LC  

   235 LC  

   250 LC  

 Nematus incompletus  230 LC  

 Pachyprotasis antennata  250 LC  

 Pachyprotasis rapae  250 LC  

 Passaloecus monilicornis  250 LC  

 Pemphredon sp.   226   

 Psenulus concolor Stor bladlusgraver 250 LC  

 Spilomena curruca Bredfuret tripsgraver 214 LC  

   250 LC  

 Spilomena differens Smalfuret tripsgraver 214 LC  

   250 LC  

 Spilomena enslini Storhodet tripsgraver 250 LC  

 Spilomena troglodytes Lysbeint tripsgraver 250 LC  

 Stromboceros delicatulus  230   

 Symphyta indet.   214   

   250   

 Tenthredo arcuata  235 LC  

 Tenthredo atra  250 LC  

 Tenthredo livida  250 LC  

 Tenthredo mandibularis  230 LC  

 Tenthredo mesomela  214   

   230   

   250   

 Tenthredo notha  226 LC  

   230 LC  

 Tenthredopsis nassata  230 LC  

   250 LC  

 Tenthredopsis sp.   250   

 Trypoxylon clavicerum Lysfotet kvistgraver 250 LC  

 Trypoxylon figulus Stor kvistgraver 250 LC  

 Vespula vulgaris Jordveps 214 LC  

   230 LC  

Viftevinger Elenchus tenuicornis  226   
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