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Referansedata
Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011
Kommune: Krødsherad Inventør: THH
Kartblad: 1715 II Dato feltreg.: 7.10.2011-29.10.2011
H.o.h.: 290-570moh  Vegetasjonsone: mellomboreal 65% (ca 2600daa) sørboreal 35% (ca 1400daa) 
Areal:  3974 daa Vegetasjonseksjon: OC-Overgangsseksjon

Sammendrag

Råaråsen-Kvigtjennhøgda ligger vest i Holleia, lengst øst i Krødsherad kommune, og er et kupert sør- til mellomborealt 
åsområde mellom 300 moh under Råaråsen i sørvest og Kvigtjennhøgda 572 moh i nordøst. Arealet utgjør 3974 daa, og 
grenser til bestandsskogbruksareal på alle kanter bortsett fra en kort strekning i øst, der det grenser til Grønknuten NR med 
tilliggende utvidelsesarealer (se egne områderapporter).
Fattig til intermediær gran- og furuskog dominerer, med mye tørr bærlyngfuruskog og –barblandingsskog, skrinn og grunn-
lendt lav-knausskog på ryggene, og blåbærgranskog i hellinger og søkk. I brattere hellinger og bekkedaler er det rikere 
skog, i form av en hel del lågurtskog, noe småbregneskog, helt lokalt små felt vekselfuktig kalklågurt-barblandskog, samt 
VPn�SDUWLHU�K¡JVWDXGHVNRJ�RJ�ULN�VXPSVNRJ��(Q�GHO�VPn�IDWWLJP\UHU�¿QQHV�RJVn��*UDQ�RJ�IXUX�HU�YDQOLJVWH�WUHVODJ��PHQ�
typisk er rikelig innslag av gamle løvtrær, særlig mye osp. På rikere mark er det ofte godt utviklet blandingsskog med gran, 
osp, påfallende mye selje, hengebjørk, sparsomt edelløvtrær (spisslønn, ask).
Skogstruktur og påvirkningsgrad varierer svært mye. Mesteparten er eldre til halvgammel skog betydelig påvirket av tidli-
gere tiders gjennomhogster og med få gamle trær og spredt død ved, men det er også en del gammel naturskog med til 
GHOV�P\H�G¡G�YHG��PHQ�PHG�SnIDOOHQGH�PDQJHO�Sn�JDPOH��JRGW�QHGEUXWWH�JUDQO JHU���RJ�ÀHUH�DY�NMHUQHRPUnGHQH�KDU�JRGW�
utviklet gammel blandingsskog med heterogen skogstruktur, stor treslagsblanding og rikelig med gamle trær og død ved av 
EnGH�JUDQ�RJ�O¡YWU U��$QGHOHQ�XQJVNRJ�RJ�HQNHOWH�KRJVWÀDWHU�HWWHU�Q\HUH�KRJVWHU�HU�RJVn�JDQVNH�K¡\��PHQ�PDQJH�VWHGHU�
er det gjensatt mye gammel osp etter hogst, slik at disse partiene i dag har preg av en litt åpen ospeskog med unders-
sjikt av unge løvtrær og unggran. Mye av skogen bærer generelt preg av brannsuksesjon etter store branner på 1700- og 
1800-tallet, noe som er hovedårsaken til det store innslaget av gammel osp.
Området har store naturverdier, men ujevnt fordelt; mye er triviell og dels uinteressant skog (middelaldrende, ung, hogst-
felt), men det er også ganske høy andel kjerneområder med dels store naturverdier. Størst naturverdier er knyttet til (1) 
gammel sørboreal gran-blandingsskog (godt utviklet særlig i kjerne 1, men også i 4, 5, 9), samt (særlig) (2) gamle løvtrær. 
Så mye gammel osp og selje over så store arealer er svært sjeldent, og med bakgrunn i skogbrann har området også 
skoghistorisk interesse. Imidlertid er mengden død osp, og tilhørende artsmangfold, relativt liten. Stor verdi ligger også 
i at området sammen med Grønknuten NR og utvidelsesområdene der, utgjør et storområde på ca. 19,5 km2. Området 
oppfyller i stor grad viktige mangler ved skogvernet. Stor negativ effekt på naturverdiene har de ganske omfattende nyere 
hogstinngrepene hatt.
Artsmangfoldet er relativt rikt og variert, men bare mindre deler utmerker seg markant. Hittil er 23 rødlistearter påvist (4 
(1����98�����17���ÀHVW�YHGERHQGH�VRSS�������VDPW���ODY����LQVHNW����NDUSODQWH��DVN���2PUnGHW�KDU�RJVn�VWRU�YHUGL�IRU�IXJO��
ikke minst spetter.
Som følge av store naturverdier knyttet til gamle lauvtrær (mye gammel osp og selje på store arealer), viktige kvaliteter 
knyttet til gammel lavlandsgran-blandingsskog, samt at det sammen med Grønknuten-områdene i øst utgjør storområde 
i sør- til mellomboreal sone, vurderes Råaråsen-Kvigtjennhøgda som nasjonalt verneverdig (***), men pga. omfattende 
nyere hogstpåvirkning i grensesjiktet mot regionalt verneverdig (**).

Feltarbeid

Området er ifbm. frivillig vern undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) iløpet av 5 dager i oktober 2011 (7., 13., 18., 19., 
29.). Feltarbeidet viste seg raskt å være mer tidkrevende enn forventet, dels pga. variert og småkupert terreng og mange 
kjerneområder med varierte og dels store naturverdier, men forsterket av store utfordringer knyttet til avgrensning. Dette 
skyldes mosaikker mellom arealer preget av eldre og nyere hogstinngrep, viktige kjerneområder og spredte kvaliteter 
(også på arealer med inngrep), og det har vært vanskelige vurderinger å avveie disse faktorene mot hverandre. Dessuten 
har mandatet for feltarbeidet på de to aktuelle eiendommene vært å sjekke også omkringliggende areal som kunne være 
aktuelt for vern, noe som innebar at også mye areal utenfor området ble befart.
Praktisk talt hele området er gjennomgått, og undersøkelsene har vært ganske grundige. Kunnskapsgrunnlaget mht. av-
grensning, vegetasjonstyper og skogstruktur er godt. Også artsmangfoldet er stedvis godt undersøkt, men artsleiting i slike 
områder er tidkrevende, og det er fortsatt utvilsomt en del uoppdaget mht. interessante og rødlistede arter i de aktuelle 
artsgruppene. Det er først og fremst makrolav og vedlevende sopp som har vært fokusert på, mens karplanter og jordbo-
ende sopp er dårligere undersøkt (men disse gruppene har begrenset potensial for spesielle og sjeldne arter i området).
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Utvelgelse og undersøkelsesområde

Lokaliteten inngår i arbeidet med frivillig vern. Det var på forhånd grovavgrenset et stort undersøkelsesområde på totalt ca 
9700 daa på tre skogeiendommer med tanke på å få til et sammenhengende verneområde fra Kroktjenn nord-nordøstover 
til Grønknuten naturreservat, men på denne aktuelle eiendommen ble det samtidig åpnet for kartlegging av alle områder 
VRP�NXQQH�Y UH�SRWHQVLHOOH�YHUQHNDQGLGDWHU��XDYKHQJLJ�DY�GHW�Sn�IRUKnQG�GH¿QHUWH�XQGHUV¡NHOVHVRPUnGHW��$Y�XOLNH�nU-
VDNHU�HU�GHW�YDOJW�n�DYJUHQVH�RJ�EHVNULYH�¿UH�DWVNLOWH�RPUnGHU�VRP�HU�QHVWHQ�VDPPHQKHQJHQGH��6OHWWHPRnVHQ��.URNWMHQQ��
Råaråsen-Kvigtjennhøgda og Grønknuten NR utv. SV (se egne områderapporter).

Tidligere undersøkelser

Mens de lavereliggende områdene litt lenger sør (fra Slettemoåsen østover langs kommunegrensa til Hesjevollen) nevnes 
av Thure Lund som et av de mest interessante karplantebotaniske områdene i både Krødsherad (Lund 1982) og Modum 
(Lund 1988) (botaniske interesser nevnt også av Berget 2009), synes det bare i liten grad å være gjort naturfaglige under-
søkelser innenfor Råaråsen-Handklevassåsen-Kvigtjennhøgda tidligere. De viktigste i så måte er kartlegginger av myrer 
omkring Handklevatna ifbm. myrreservatplanen 1979, en enkel undersøkelse nord på Kvigtjennhøgda 1999, og naturtype-
kartlegging sørvest for Råaråsen 2004.
Myrområdene mellom Råaråsen-Nedre Handklevatn i sør, forbi Flåmyrtjenna, nord til omkring Nordre Vassendrudveien, 
ble 27.6.1979 undersøkt ifbm. den nasjonale verneplanen for myr (Torbergsen 1980: 48-53). Samlet ble disse hovedsa-
NHOLJ�IDWWLJH�P\UHQH�YXUGHUW�VRP�LQWHUHVVDQWH�PKW��ÀRULVWLVN�VDPPHQVHWQLQJ��PHG�ÀHUH�VXERVHDQLVNH�DUWHU���PHQ�YHJH-
tasjonsmessig fattig, og samlet verneverdi ble satt til 3 (=”verneverdige myrer av lokal interesse”), med partiene rundt 
Handklevatna som de mest verdifulle.
På bakgrunn av tips fra Bård Bredesen og Viggo Ree (pers. medd. til Tom H. Hofton 1998) ble selve Kvigtjennhøgda-Grå-
EHUJOLD�RYHUÀDGLVN�VMHNNHW�Sn�VNL�DY�7++�RJ�5HLQ�0LGWHQJ�L�GHVHPEHU�������'HW�EOH�RJVn�WDWW�HQ�WXU�GLW�DY�7++������������
da arealet fra toppen av Kvigtjennhøgda nordover omtrent til Feletjenn ble befart. Enkelte artsfunn fra disse turene ligger 
ute på Artskart (2012). Det ble etter disse turene skrevet et kortfattet områdenotat (Hofton 1999) som beskrev områdets 
naturverdier slik de da var kjent, som ble sendt til grunneiere, Viken skogeierforening, Fylkesmannen, kommunen, og sei-
nere overlevert Asplan Viak som underlag til naturtypekartleggingen (området nevnes i naturtype-samlerapporten Solvang 
2005, men det ble ikke avgrenset lokaliteter).
I naturtypekartleggingen (Solvang 2005, s. 23-24) ble et parti ved Råaråsen oppsøkt på bakgrunn av MiS-registreringer, og 
relativt utfyllende beskrevet som et A-område på 57 daa med store naturverdier, og dette ligger også på Naturbase (2012) 
som lokalitet BN00029403 ”Råaråsen S”. Dette er nesten identisk med kjerneområde 1. Litt vest for avgrenset området ble 
Flåmyrtjenna avgrenset som B-område, på bakgrunn av et tidligere funn av småsalamander gjort av Arnt Berget (Solvang 
2005, Naturbase 2012).
,�$UWVNDUW��������OLJJHU�QRHQ�In�DUWVIXQQ�LQQH��HQNHOWH�UDSSRUWHU�RP�¿VN�L�QRHQ�DY�YDQQHQH��1,1$�9DQQLQIR���IXQQ�DY�EO�D��
myrkråkefot øst for Øvre Handklevatnet (Edd-Magne Torbergsen 27.6.1979), en del rødliste- og signalarter av lav og 
vedboende sopp fra kjerne 1 gjort av Arne Heggland 8.6.2004 ifbm. naturtypekartleggingen (alle disse artene også sett i 
2011), og noen funn av sopp og lav fra Kvigtjennhøgda-Gråberglia gjort av Tom H. Hofton 29.5.1999, samt funn av nord-
lig aniskjuke i Gråberglia gjort av THH og Rein Midteng 3.1.1999. I nærområdene utenfor avgrenset område ligger det 
inne kryssliste med en rekke karplantefunn fra Sollitjenn og dalen nord for tjernet (øst for Råaråsen/Røråsen) gjort av 
Finn Wischmann 1974 (inkludert enkelte uvanlige-sjeldne arter som nubbestarr, grasmarihand, dikesoldogg, breimyrull), 
enkelte funn av myrmoser fra Flåmyrtjenna (Edd-Magne Torbergsen 1972, 1979), og funn av ospehvitkjuke, rosenkjuke, 
granrustkjuke og huldrestry sør for Feletjenn (Tom H. Hofton 29.5.1999).
Enkelte diverse opplysninger fra området nevnes også av Berget (2009) sin bok om Holleia. Gråberglia nevnes generelt 
som et botanisk interessant område (s.17-18), og selja med nordlig aniskjuke ved veisvingen der nevnes på s. 21: ”I Grå-
berglia like nord for Bjønneberget og delet mellom Skinnes og nordre Vassendrud vokser det nordlig aniskjuke på en gam-
PHO�VHOMHNDOO��'HQ�NMHQQHWHJQHV�YHG�VWHUN�ODNULVOXNW�RJ�HU�HQ�VMHOGHQKHW�VRP�GHW�EDUH�¿QQHV�QRHQ�In�HNVHPSODUHU�DY�KHU�
L�ODQGHW�´�'HW�QHYQHV�RJVn�DW�WXUW�¿QQHV�L�*UnEHUJOLD�Q U�HW�JDPPHOW�EM¡UQHKL��WUROLJ�GHUDY�ORNDOQDYQHW�%M¡QQHEHUJHW���3n�
side 119 står det om Vassendrudsetrene: ”Vassendrud hadde to langsetrer og ei heimseter. Sistnevnte låg vest for Tjenn-
smyr, mens langsetra låg inne på høgda mot Kvigetjern. Dette var langt fra bygda og andre setrer. Derfor var det vanskelig 
å få seterjente her, så den ble nedlagt på slutten av 1800-tallet. … Spesielt for Vassendrud var det også at husmennene 
hadde setrer, og disse buene låg noen hundre meter framom langsetra på Kvigetjernhøgda.” Side 141 om bjørnejakt: ”I 
Skinnes og Vassendruds skoger ble det skutt ni bjørner i perioden 1741-1753.”

Beliggenhet

Råaråsen-Kvigtjennhøgda ligger vest i Holleia, lengst øst i Krødsherad kommune, øst-nordøst for Krøderen tettsted, og 
strekker seg fra Råaråsen i sørvest, over Handklevasshøgda og videre nord til Kvigtjennhøgda-Gråberglia, inn til kom-
munegrensa mot Modum i øst.

Naturgrunnlag

7RSRJUD¿
'HQQH�GHOHQ�DY�+ROOHLD�HU�HW�NXSHUW�nVODQGVNDS��PHG�YDULHUW�WRSRJUD¿��7HUUHQJHW�VWLJHU�ODQJVRPW�IUD�����PRK�V¡U�IRU�5nD-
råsen, via Handklevassdalen på rundt 400 moh, Handklevassåsen på 536 moh, til Kvigtjennhøgda som er vestre Holleias 
høyeste punkt på 572 moh. Langstrakte nord-sør-gående åsrygger med småkuperte platåer, vest- og østvendte hellinger 



SUHJHU�WRSRJUD¿HQ��3n�YHVWVLGHQ�DY�GH�PHVWH�PDUNHUWH�nVU\JJHQH�5nDUnVHQ��+DQGNOHYDVVnVHQ�RJ�.YLJWMHQQK¡JGD�HU�GHW�
relativt bratte 60-130 meter høye hellinger, men generelt er høydeforskjellene relativt små. Åsryggene har gjerne endel 
VPnWRSRJUD¿��RJ�VWHGYLV�GLUHNWH�NURQJOHWH�WHUUHQJ�PHG�VPn�PDUNHUWH�U\JJHU��EHNNHV¡NN�RJ�VSUHNNHGDOHU��PHQ�GHW�HU�RJVn�
HQ�GHO�nSQHUH�WHUUHQJ�PHG�MHYQH�SODWnHU��À\HU�RJ�ODQJVWUDNWH�P\UGUDJ��2PUnGHW�KDU�HQ�GHO�VPnP\UHU��PHQ�HU�IDWWLJ�Sn�
YDQQ�RJ�YDVVGUDJ��+DQGNOHYDVVGDOHQ�PHG�GH�¿UH�+DQGNOHYDWQD�HU�HQHVWH�YDVVGUDJ�GDOJDQJ�DY�OLWW�EHW\GQLQJ��GU¡\W���NP�
lengde ligger innenfor avgrensningen).

Geologi

Området ligger innenfor grunnfjellsområdet som kalles Kongsbergkomplekset, og har relativt variert berggrunnsgeologi, 
PHG�NYDUWVLWW�RJ�NYDUWVULN�VNLIHU�� ´VLOLPDQLWWNQROOHVNLIHU´��JOLPPHUVNLIHU��EnQGHW�JUn�JQHLV�RJ�DP¿EROLWW� �1RUGJXOHQ��������
Løsmassedekket er gjennomgående et relativt tynt overdekke av morenemateriale, og langs ryggene stedvis usammen-
hengende avsatt med noe berg i dagen på de skrinneste stedene, mens det bare er små partier med tjukkere jordsmonn.

Klima

Regionalklimaet er relativt kontinentalt, med varme somre og kalde vintre, og området tilhører overgangsseksjonen (OC). 
Ganske store deler av området har mer eller mindre tørt lokalklima (vest- til sørvendt terreng, åpne rygger), men i enkelte 
beskyttede forsenkninger og østvendte hellinger er det også partier med relativt høy luftfuktighet (fuktigste partier er trolig 
granskogssøkk på sørøstsiden av selve Kvigtjennhøgda og hellinger omkring kjerne 8).

Vegetasjon og treslagsfordeling

Småkupert terreng med tilhørende ganske store variasjoner i jordsmonn og fuktighet, dels også lokale berggrunnsvariasjo-
ner, gir opphav til ganske varierte skogsamfunn samlet sett. Det er likevel fattige til intermediære gran- og furuskogssam-
funn som klart dominerer, trolig med omtrent 50:50 fordeling mellom granskog/gran-løv-blandingsskog og furudominert 
skog.
Furuskogen dekker mye areal langs åsryggene og i grunnlendte/skrinne deler av vesthellingene. Mest sammenhengende 
IXUXVNRJ�VWnU�ODQJVPHG�KHOH�5nDUnVHQ�QRUG�WLO�GH�ÀDWH�P\UÀnHQH�YHVW�IRU�+DQGNOHYDWQD�)OnP\UWMHQQD��PHQ�GHW�HU�RJVn�
mye furu i det kuperte terrenget oppe på selve Kvigtjennhøgda sørover til øst for Kroktjenna (men her i mosaikk med 
mye grandominert skog i små søkk). Bærlyngfuruskog er vanligste type (for det meste en fattig, grunnlendt utforming), 
men det er også mye lavfuruskog-knausskog (på skrinne/grunnlendte rygger og bratte vestskråninger), mens røsslyng-
EORNNHE UIXUXVNRJ�HU�PHU�VMHOGHQ�RJ�VWRUW�VHWW�EHJUHQVHW�WLO�ÀDWHUH�WHUUUHQJ�RPNULQJ�P\UGUDJHQH��9HG�P\UHQH�HU�GHW�RJVn�
små arealer furumyrskog. Mye av furuskogen er mer eller mindre uten innblanding av andre treslag, men det er også mye 
EDUEODQGLQJVVNRJ�PHG�YDULHUHQGH�DQGHO�JUDQ��3n�V¡U��RJ�YHVWVLGHQ�DY�5nDUnVHQ�¿QQHV�JRGW�XWYLNOHW��SURGXNWLY�E UO\QJ�
EDUEODQGVNRJ��+HU�¿QQHV�RJVn�GH�HQHVWH�SDUWLHQH�PHG�OnJXUWIXUXVNRJ��VRP�L�VPn�V¡NN�KHOW�ORNDOW�Q UPHU�VHJ�YHNVHOIXNWLJ�
kalkfuruskog, men dette er kun svært små arealer.
Gran dominerer i forsenkninger og hellinger med litt tjukkere, veldrenert og fuktigere jordsmonn. Dette er for det meste fat-
tig til intermediær skog av blåbærtype, men det er også innslag av rikere skogtyper i form av lågurtskog, småbregneskog 
og (sjelden og helt lokalt) høgstaudeskog og storbregneskog. Fattig til (svakt) intermediær gransumpskog inntar en del 
småarealer langs bekkesøkk og myrkanter. Typisk for mye av området er en mosaikk mellom tørr furuskog på ryggene, 
EDUEODQGLQJVNRJ�Sn�OLWW�ÀDWHUH�SDUWLHU��RJ�GHOV�IXNWLJ�EOnE UJUDQVNRJ�L�VPn�V¡NN�RJ�KHOOLQJHU��.DUDNWHULVWLVN�IRU�VWRUH�GHOHU�
av granskogen i området, særlig på rik mark men også på blåbærmark, er et varierende men ofte betydelig innslag av 
gammel osp og stedvis også mye selje og bjørk. Dette er mest tydelig på Kvigtjennhøgda, men er også markant sørover 
over Handklevassåsen og sør til Gulmyråsen, og har trolig opphav i større branner som gikk gjennom dette landskapet for 
lenge siden.
)RU�¡YULJ�NRPPHU�GHW�RSS�P\H�O¡YVNRJ�L�IRUP�DY�XQJH�EM¡UNHVXNVHVMRQHU�RJ�VWHGYLV�RJVn�HQ�GHO�RVS�Sn�WLGOLJHUH�ÀDWHKRJGH�
arealer, særlig øst for Handklevatna, på Handklevassåsen og i vesthellingen av Kvigtjennhøgda (se Skogstruktur-kapitlet).
De mer eller mindre bratte vesthellingene av Råaråsens søndre del, Gulmyråsen, Handklevassåsen og Kvigtjennhøgda, 
samt også i den bratte østvendte lia opp fra enden av Mortenvassveien helt i øst, skiller seg ut ved å ha stor dekning av 
rike skogsamfunn. Her er rik lågurtskog med bl.a. blåveis vanlig, i mosaikk med fattigere skogsamfunn og bl.a. små partier 
høgstaudeskog i fuktige søkk. Disse partiene har mye godt utviklet sørboreal blandingsskog karakterisert av stor treslags-
EODQGLQJ��PHG�VWRUW�LQQVODJ�DY�XOLNH�O¡YWU U��V UOLJ�RVS��EM¡UN�RJ�VHOMH��RJ�VWHGYLV�OLWW�IXUX��GHW�VRP�¿QQHV�DY�HOGUH�VNRJ�DY�
VOLN�W\SH�HU�XW¿JXUHUW�VRP�YLNWLJH�NMHUQHRPUnGHU���(GHOO¡YWU U�HU�GHULPRW�VMHOGQH�RJ�EDUH�VHWW�L�GHQ�ULNHVWH�VNRJHQ�V¡UYHVW�
Sn�5nDUnVHQ��VSLVVO¡QQ�RJ�DVN���+HU�¿QQHV�RJVn�GH�EHVW�XWYLNOHWH�SDUWLHQH�PHG�K¡JVWDXGHVNRJ��ULN�RJ�IURGLJ�XWIRUPLQJ�
Sn�¿QNRUQHW�MRUG��GHOV�RYHUJDQJ�PRW�JUnRU�KHJJHVNRJ��RJ�ULN�VXPSVNRJ��JUDQ��VYDUWRU��JUnRU���'LVVH�YHJHWDVMRQVW\SHQH�
¿QQHV�EDUH�KHOW�IUDJPHQWDULVN�HW�SDU�DQGUH�VWHGHU�L�RPUnGHW��1HGHUVW�L�*UnEHUJOLD��WUROLJ�QHGHQIRU�DYJUHQVHW�RPUnGH��KDU�
Arnt Berget (pers. medd) funnet engmarihånd og skogmarihånd på fuktig mark.
0\UHQH�HU�KRYHGVDNHOLJ�ÀDWP\UHU�DY�YDULHUHQGH�XWIRUPLQJHU��HQ�GHO�HU�JMHQJURLQJVP\U�PHG�VPn�P\USXWWHU���PHQ�ORNDOW�
¿QQHV�RJVn�RYHUJDQJHU�PRW�EDNNHP\U��'HW�DOOHU�PHVWH�HU�IDWWLJP\U�PHG�HW�VWDQGDUGXWYDOJ�DY�YDQOLJH�DUWHU�W\SLVNH�IRU�UH-
JLRQHQ��PHQV�LQWHUPHGL UP\U�EDUH�¿QQHV�Sn�VY UW�VPn�DUHDOHU��0\UYHJHWDVMRQHQ�YHG�+DQGNOHYDWQD�KDU�HW�YLVVW�LQQVODJ�
av suboseaniske arter (som pors, myrkråkefot, kysttorvmose Sphagnum imbricatum), samt noen fjellarter (som dvergbjørk, 
V¡OYYLHU��ODSSYLHU���7RUEHUJVHQ��������6Pn�EHOWHU�DY�K¡JVWDUUVXPS��WUnGVWDUU��ÀDVNHVWDUU��VWROSHVWDUU��WDNU¡U��HU�NMHQW�IUD�
bekken ved Handklevatna. Ifølge Arnt Berget (pers. medd.) er for øvrig myrene i Vassendrudmarka lite påvirket av grøfting 
sammenliknet med Holleia ellers, der store myrarealer er grøftet.



Skogstruktur og påvirkning

Påvirkningsgraden i området varierer svært mye. Mesteparten av skogen er eldre til halvgammel skog betydelig påvirket 
av tidligere tiders plukk- og gjennomhogster og med få gamle trær og lite død ved (og en del synlige gamle stubberester, 
inkludert grove furustubber), men det er også en del temmelig gammel skog der mengden av slike elementer er til dels 
K¡\��VDPW�ÀHUH�SDUWLHU�PHG�JDPPHO�VNRJ�Sn�ULN�PDUN�RJ�ULNHOLJ�PHG�JDPOH�O¡YWU U�RJ�G¡G�YHG�DY�EnGH�JUDQ�RJ�O¡YWU U��
Urskogsnær skog mangler imidlertid helt. Den eldre skogen er stedvis fragmentert av en god del partier med ungskog etter 
nyere hogster, disse partiene er tatt med dels av arronderingsmessige grunner, dels pga. mange gjensatte gamle løvtrær 
og restaureringspotensial.
Skogen i store deler av området bærer preg av brannsuksesjon, og det skal ha vært en stor skogbrann i Holleia på slutten 
av 1700-tallet, men det har sikkert også vært (omfattende) branner til godt ut på 1800-tallet. Ut fra brannspor, fordeling av 
gamle løvtrær (gammel osp) og den tilnærmet totale mangelen på grove og gamle, sterkt nedbrutte granlæger, kan man 
ane et skille i brannpåvirkning omtrent langs Handklevassdalen – områdene nordover virker klart tydeligere preget av om-
fattende skogbrann enn sørover, rundt Råaråsen. Dette må evt. avklares nærmere gjennom skoghistoriske undersøkelser.
Furuskogen
Det meste av furuskogen gir et relativt ordinært inntrykk. Storparten er enten vanlig eldre skog med trær som fortsatt er i 
godt vekst og praktisk talt uten biologisk gamle trær og død ved (bortsett fra enkelte rotvelter og ferske gadd), men det er 
også en del halvgammel skog med innslag av litt eldre trær og spredt-sparsomt død ved. Virkelig gammel furu er generelt 
sjelden, slike er mest seinvokste individer på skrinne bergskrenter og i myrkanter. Det samme gjelder død ved, som mest 
¿QQHV�L�IRUP�DY�VSUHGWH�Q\HUH�URWYHOWHU�RJ�Q\GDQQHW�JDGG��PHQV�´XUVNRJVHOHPHQWHU´�L�IRUP�DY�W¡UUJDGG��K¡JVWXEEHU�RJ�
O JHU�GDQQHW�IUD�JDPOH�WU U�VRP�KDU�G¡GG�VWnHQGH��HU�In��(QNHOWH�VOLNH�¿QQHV�OLNHYHO��QRHQ�WLO�GHOV�PHJHW�JURYH��GH�ÀHVWH�
PHG�EUDQQVSRU��'H�ÀHVWH�HU�GDQQHW�IUD�WU U�VRP�NDQVNMH�YDU�G¡GH�DOOHUHGH�Sn������WDOOHW�
%LRORJLVN�JDPPHO�RJ�YHUGLIXOO�IXUXVNRJ�GHNNHU�EDUH�VPn�DUHDOHU��'H�¿QHVWH�SDUWLHQH�¿QQHV�L�YHVWKHOOLQJHQH�Sn�5nDUnVHQ��
Sør på åsen står det i ganske bratt vesthelling produktiv og dels godt bestokket-kompakt furudominert tørr bærlyng-
barblandskog med middels grove og halvgamle trær, og her er det også en hel del furulæger i tidlige og midlere nedbryt-
QLQJVWDGLHU�RJ�QRH�JDGG��/HQJHU�QRUG��NMHUQH����¿QQHV�GHQ�HOGVWH�IXUXVNRJHQ�L�RPUnGHW��HQ�QRNVn�EUDWW�YHVWYHQGW��VNULQQ�
skråning med gamle, solsvidde furuer, og med litt stående og liggende død ved (inkludert gamle, tørre). Også furuskogen 
mellom kjerneområdene på Råaråsen har en del gamle trær og spredt død ved, samt enkelte gamle furuer med overvokste 
EUDQQO\UHU��8WHQRP�5nDUnVHQ�¿QQHV�GHQ�¿QHVWH�IXUXVNRJHQ�ODQJV�HQ�VPDO�nVU\JJ�V¡U¡VW�IRU�*XOP\UnVHQ��KHOW�L�NDQWHQ�DY�
avgrenset område, hvor det langs en smal åskam står en viss konsentrasjon av gamle furuer, og enkelte gamle gadd og 
O JHU��GHWWH�NXQQH�QRN�Y UW�XW¿JXUHUW�VRP�NMHUQHRPUnGH��
Gran- og blandingsskog
Mesteparten av granskogen er godt sjiktet, middelaldrende til halvgammel skog i aldersfase og (mer uvanlig) sein optimal-
fase. Ofte er biologisk gamle trær få eller mangler helt, og død ved inngår spredt til sparsomt i form av læger dannet i nyere 
tid, men det er også en god del granskogspartier som har stått såpass lenge urørt (etter tidligere harde gjennomhogster) at 
den har ”vokst seg gammel”, og har i dag en del halvgamle (men ikke grove) trær, gadd og stedvis ganske mye ferske og 
middels nedbrutte læger. Svært ofte har slik halvgammel granskog også en god del gammel osp (se under), med opphav 
i gamle skogbranner. Tidligere omfattende brannpåvirkning vises også gjennom total mangel på grove og sterkt nedbrutte 
granlæger dannet fra gamle trær. Gammel granskog med humid preg / høy luftfuktighet er lite utbredt i området, best utvi-
klet i dalsøkkene øst-sørøst for toppen av Kvigtjennhøgda.
3n�ULN�PDUN�L�EUDWWH�KHOOLQJHU�¿QQHV�ÀHUH�VWHGHU�JDPPHO�RJ�JRGW�XWYLNOHW�V¡UERUHDO�EODQGLQJVVNRJ��EHVW�XWYLNOHW�L�YHVWKHO-
lingene av Råaråsen, Gulmyråsen og deler av Handklevassåsen, men også i en bratt østhelling opp fra enden av Morten-
vassveien (kjerner 1, 4, 5 og 9)). Dette er sterkt heterogen blandingsskog, grandominert men med stor treslagsblanding 
med mange gamle løvtrær (osp, selje, bjørk), og til dels rikelig med død ved av både gran og løvtrær. Et markant trekk ved 
disse partiene (og en særegen kvalitet hele området sett under ett) er påfallende mye selje i alle aldre, inkludert mange 
gamle og grove. En del av disse partiene har nok opphav i gamle løvbrenner som har stått så lenge at grana har kommet 
tungt inn, men innslaget av løvtrær vil trolig være konstant høyt som følge av relativt tørt lokalklima, rik mark og stedvis 
EUDWWOHQGW�WHUUHQJ��'HQ�HOGVWH�JUDQVNRJHQ�¿QQHV�L�V¡UYHVWKHOOLQJHQ�DY�5nDUnVHQ��NMHUQH�����+HU�HU�GHW�PHU�VWDELO�JDPPHO�
granskog (men også her med mye gamle løvtrær, særlig selje), med grove og høyreiste trær og store mengder dødved i 
GH�ÀHVWH�QHGEU\WQLQJVVWDGLHU��LQNOXGHUW�HQ�GHO�UnWQH�O JHU���.RQWLQXLWHWHQ�L�G¡G�YHG�HU�LPLGOHUWLG�WUROLJ�LNNH�VY UW�K¡\��UDVN�
omsetning på den rike marka). Generelt er det aller meste av dødved av gran i hele området i tidlige og midlere nedbryt-
ningsstadier, og sterkt nedbrutte stokker er få (skogen under Råaråsen er et unntak i så måte).
Gammel osp og skogbrann
Påfallende stort innslag av gamle løvtrær er et særtrekk for området, og spesielt fra Gulmyråsen (kjerne 4) i sør og over 
hele Handklevassåsen og Kvigtjennhøgda, setter mye gammel osp et markant preg på skogen. I fattig blåbærgranskog 
VWnU�RVSHQH�PHU�HOOHU�PLQGUH�VSUHGW��PHQV�GHW�V UOLJ�Sn�ULNHUH�PDUN�PDQJH�VWHGHU�HU�VWRUH�NRQVHQWUDVMRQHU��0HVW�RVS�¿Q-
nes sørvest på Handklevassåsen (kjerne 5) og i hele den vestvendte lia av Kvigtjennhøgda nordover til Gråberglia (kjerne 
10-12), og også videre nordover (utenfor området) mot Feletjenn-Primåsen. I vesthellinga sørvest på Handklevassåsen, 
i øvre del av kjerne 5, står et mindre parti nesten helt dominert av gammel osp (samt noe gammel hengebjørk og selje, 
og spredt oppslag av unggran), mens resten av den brattere lia er blandingsskog (se over). Dette er meget verdifull skog 
i kraft av å være optimalt utviklet sein ospesuksesjon på rik mark, som i dagens skoglandskap er meget sjeldent. Partiet 
minner mye om Lunnane naturreservat i Rollag, som trolig har liknende skoghistorie, men der er skogen for det meste på 
fattigere mark.
SV-siden av Hanklevassåsen er det største intakte restbestandet av slik skog på rik mark i området. Typen dekket tidligere 
(inntil midten av 1990-tallet) store arealer nordover i vesthellingen av Kvigtjennhøgda-Gråberglia. Her ble det aller meste 



av grana hogd ut omkring 1996-98, og i dag framstår mye av denne lia som mer eller mindre glissen ospeskog bestok-
ket av gammel og grov (i nord meget grov) osp, mens det kommer opp mye yngre løvtrær og unggran under. Ungskogen 
har foreløpig ikke slått opp så tett at den er i konkurranse med de gamle ospene. Et parti i midtre del av lia har mer intakt 
JUDQGRPLQHUW�EODQGLQJVVNRJ��,�QHGNDQW�DY�OLD��Sn�QRH�VODNHUH�PDUN��HU�GHW�JMRUW�WLOQ UPHW�UHQH�ÀDWHKRJVWHU��In�JDPOH�O¡Y-
trær står igjen, og det har kommet opp tett, ung løvsuksesjon med mest bjørk, men også noe osp, og gran kommer opp i 
undersjiktet.
Mens det er mye gammel og grov levende osp i området, er mengden død osp nokså lav. Noe gadd, høgstubber og 
VSUHGWH�O JHU�¿QQHV��PHQ�JHQHUHOW�KDU�VXNVHVMRQHQ�LNNH�JnWW�ODQJW�QRN�WLO�DW�G¡GYHGGDQQHOVH�KDU�NRPPHW�VNLNNHOLJ�L�JDQJ��
,�WLOOHJJ�WLO�JDGG��K¡JVWXEEHU�RJ�UHODWLYW�IHUVNH�RVSHO JHU�¿QQHV�RJVn�QRHQ�In��VSUHGWH��JURYH��VWHUNW�QHGEUXWWH�RVSHO JHU��
disse er antakelig rester av en gammel ospegenerasjon som spirte på 1700-tallet. Ifølge Arnt Berget (pers. medd. 2012) 
gikk en skogbrann over store områder i Holleia på slutten av 1700-tallet. Dagens hovedgenerasjon av osp stammer trolig 
fra en noe seinere brann og påfølgende foryngelse, og mange av trærne antas å ha en ganske jevn alder på anslagsvis 
140-160 år, men det er også en del gammelosp som trolig er yngre enn dette. Høyt innslag av osp over et stort område 
(mange kvadratkilometer) antyder større skogbrann omtrent samtidig rundt midten av 1800-tallet. Brannspor på gammel 
dødved av furu kan stamme fra denne tiden, eller også fra branner lenger tilbake i tid.
Skoghistorikken er her bare antydet, og det ville ha vært interessant med nøyere undersøkelser for å avklare denne bedre. 
I så måte ville det være svært interessant å sammenlikne mot andre osperike områder i regionen, både andre deler av 
Holleia, og bl.a. Gampedalen (Sigdal) (se Hofton 2004 og skoghistoriske undersøkelser av Rolstad et al. 2010) og Lunnane 
naturreservat (Rollag) (Bendiksen & Svalastog 1999, Hofton 2008).
Ungskog
Noen steder er det yngre til middelaldrende skog i form av tidlig optimalfaseskog med gran og mye løvtrær kommet opp 
HWWHU�KDUGH�KRJVWHU�IRU�QRHQ�WLnU�VLGHQ��'H�VW¡UVWH�SDUWLHQH�¿QQHV�¡VW�IRU�1HGUH�+DQGNOHYDWQHW���V¡U¡VW�Sn�*XOP\UnVHQ��¡VW�
for kjerne 4), samt stedvis ved Øvre Handklevatna.
(Q�JRG�GHO�VNRJ�Sn�ULNHUH�PDUN�HU�ÀDWHKRJG�GH�VLVWH�FD����nU��P\H�WUROLJ�L�SHULRGHQ�FD�������������(Q�GHO�DY�GHWWH�HU�IRUW-
VDWW�WLOQ UPHW�nSHQ�ÀDWH�HOOHU�L�WLGOLJ�IRU\QJHOVHVIDVH��%O�D��HU�OLHQH�Sn�OLWW�ODYHUH�QLYnHU�¡VW�RJ�V¡U¡VW�IRU�.YLJWMHQQK¡JGD�HQ�
PRVDLNN�PHOORP�JDPPHOVNRJ�RJ�PLQGUH�KRJVWÀDWHU��PHG�P\H�JMHQVDWW�JDPPHO�RVS��GHU�IRU\QJHOVHQ�IRUHO¡SLJ�HU�OLWHQ��RJ�
WLOQ UPHW�nSQH�KRJVWÀDWHU�¿QQHV�RJVn�EO�D��Sn�YHVWVLGHQ�DY�GHQ�V¡UYHQGWH�EHNNHGDOHQ�V¡U¡VW�IRU�+DQGNOHYDVVnVHQ��'HW�
PHVWH�DY�GH�HOGUH�KRJVWÀDWHQH�KDU�LPLGOHUWLG�JRGW�HWDEOHUW��WHWW�XQJVNRJ��0HVW�DY�GHWWH�¿QQHV�RPNULQJ�+DQGNOHYDVVnVHQ��
ved de øvre Handklevatna, og i vesthellingen av Kvigtjernhøgda-Gråberglia (se over), disse stedene i tett mosaikk med 
verdifulle kjerneområder. Her kommer det ofte opp rikelig med unge løvtrær (mest bjørk, men også stedvis mye osp). Det 
¿QQHV� OLNHYHO�RJVn�WHWWH�XQJJUDQIHOW� �NDQVNMH�SODQWHW���REVHUYHUW�QRUGYHVW�Sn�5nDUnVHQ��QRUG�IRU�NMHUQH���� OLWW�YHG��YUH�
Handklevatna – men slike er i hovedsak holdt utenfor avgrensningen.
I nedre del av vestlia på Kvigtjennhøgda (nedenfor kjerneområdene) er det høyproduktiv mark med tett, ung løvsuksesjon 
dominert av bjørk samt med mye ung gran som kommer opp under, og nesten ingen gjensatte gamle osper. Dette er holdt 
utenfor avgrenset område. På toppen av lia er det mye plantet granskog i hogstklasse 2, mellom spredte gjensatte grove 
osper (også dette er i hovedsak holdt utenfor).

Kjerneområder

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Råaråsen-Kvigtjennhøgda. Nummererin-
gen referer til inntegninger vist på kartet.

1  Råaråsen SV

Naturtype: Rik blandingsskog i lavlandet - Sørboreal blandingsskog Areal: 78,8daa
BMVERDI: A

Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) ifbm. frivillig vern 7.10.2011. Tidligere undersøkt av Arne Heggland 8.6.2004 og 
28.4.2005 ifbm. naturtypekartlegging (Solvang 2005), og innlagt på Naturbase (2012) som lokalitet BN00029403 ”Råaråsen S”. Ny beskri-
velse og avgrensning erstatter gammel lokalitet.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør-sørvest på Råaråsen, og består av et ganske markert, men ikke dypt, vestvendt 
V¡NN�VRP�ÀDWHU�XW�QHGRYHU�RJ�VYLQJHU�V¡URYHU�L�HW�VPnNXSHUW�WHUUHQJ�L�EXQQHQ�DY�OLD��VDPW�QRH�DUHDO�L�IRUOHQJHOVHQ�V¡URYHU�L�GHQ�MHYQHUH�
vestvendte lia. Området omkranses av eldre, fattig furuskog.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området har varierte og heterogene skogsamfunn. Gran dominerer, men innslaget av ulike 
O¡YWU U�HU�GH�ÀHVWH�VWHGHU�VWRUW��RJ�P\H�DY�ORNDOLWHWHQ�HU�YHOXWYLNOHW�V¡UERUHDO�EODQGLQJVVNRJ��0RVDLNNHU�DY�ULN�RJ�VYDN�OnJXUWVNRJ��PHG�
mindre felt blåbærskog og bærlyngskog, er vanlig i hellingene. Her er det jevnt med osp og hengebjørk, sparsomt rogn, og i øvre deler i 
nord også mye selje og spisslønn. I søkket i nord er det nederst sumpskog (både rik og fattig) med gran, svartor og gråor, og fragmenter av 
gråor-heggeskog, som oppover erstattes av høgstaudegranskog. Her inngår også ask. Lia sørover er gjennomgående tørrere og noe fatti-
gere, og mest barblandingsskog med gran og en del furu, svak til intermediær lågurtskog i mosaikk med tørr blåbærskog og bærlyngskog.
Skogen er gjennomgående gammel, med et til dels sterkt heterogent skogbilde som følge av god sjiktning, stor alders- og dimensjons-
VSUHGQLQJ��VWRU�WUHVODJVEODQGLQJ�RJ�PDQJH�VWHGHU�ULNHOLJ�PHG�OLJJHQGH�RJ�GHOV�VWnHQGH�G¡G�YHG��JDGG�RJ�K¡JVWXEEHU���*URYH�WU U�¿QQHV�
DY�EnGH�JUDQ��EM¡UN��RVS��VHOMH�RJ�VYDUWRU��6HOMH�¿QQHV�L�DOOH�DOGUH��RJ�GH�PDQJH�JDPOH�RJ�GHOV�JURYH�VHOMHQH�HU�HW�NDUDNWHUWUHNN�YHG�RPUn-
det. Noen av disse er halvdøde ”seljevrak” med store døde partier. Av død ved er det klart mest av gran, men også en del av løvtrær, og 
det er godt innslag av grove læger. Det er god spredning på nedbrytningsstadier, inkludert en del sterkt råtne stokker, men nedbrytningen 
går relativt fort i dette miljøet, og trolig er ikke kontinuiteten i granlæger mer enn middels god. Sørover i lia er det også mye granlæger, 
men mest av mindre dimensjoner. Her er også enkelte furulæger.
Artsmangfold: Artsmangfoldet er rikt og variert, med både høyt antall arter totalt, og et stort utvalg av til dels kravfulle naturskogsarter, 
KYRUDY�ÀHUH�RSSWUHU�ULNHOLJ��.DUSODQWHÀRUDHQ�HU�DUWVULN��EnGH�DY�OnJXUWJUDQVNRJVDUWHU�RJ�HGHOO¡YVNRJVDUWHU��RJ�GHW�HU�RJVn�HW�JRGW�XWYDOJ�DY�



høgstaudearter og en del sumpskogsarter. Det er imidlertid ganske vanlige arter for de aktuelle vegetasjonstypene, og sjeldne karplanter 
HU�LNNH�SnYLVW��/DYÀRUDHQ�HU�VDPOHW�VHWW�PRGHUDW�LQWHUHVVDQW��/XQJHQHYHUVDPIXQQHW�HU�JDQVNH�JRGW�XWEUHGW�V UOLJ�Sn�VHOMH�RJ�VSLVVO¡QQ�
�RJVn�Sn�W\QQH�WU U���PHG�EO�D��¿OWKLQQHODY��/HSWRJLXP�VDWXUQLQXP���OXQJHQHYHU��/REDULD�SXOPRQDULD���VWLIW¿OWODY��3DUPHOLHOOD�WULSWRSK\OOD���
kystårenever (Peltigera collina), og med en del sølvnever (Lobaria amplissima) på ei selje som mest interessant (meget sjelden i regio-
QHQ���/DYÀRUDHQ�Sn�JUDQ�RJ�EHUJ�HU� IDWWLJHUH��PHG� OLWW�JXEEHVNMHJJ� �$OHFWRULD�VDUPHQWRVD��RJ� UDQGNYLVWODY� �+\SRJ\PQLD�YLWWDWD��VRP�
eneste påviste av interesse. Skorpelav er ikke undersøkt, men det er klart potensial for interessante arter, særlig på løvtrærne. Vedsopp-
IXQJDHQ��V UOLJ�Sn�JUDQO JHU��HU�NODUW�PHVW�LQWHUHVVDQWH�DUWVJUXSSH��$Y�PHU�YDQOLJH�JDPPHOVNRJVDUWHU�¿QQHV�SLJJEURGGVRSS��$VWHURGRQ�
ferruginosus), vasskjuke (Climacocystis borealis), rosenkjuke (Fomitopsis rosea) (rikelig), okerporekjuke (Junghuhnia luteoalba), gran-
rustkjuke (Phellinus ferrugineofuscus) (rikelig), svartsonekjuke (P. nigrolimitatus), rynkeskinn (Phlebia centrifuga), tømmernettsopp (Ser-
pula himantioides), samt råtevedmosen grønnsko (Buxbaumia viridis). Av sjeldnere arter er det en ganske rik forekomst av sjokoladekjuke 
(Junghuhnia collabens) (5 læger), klengekjuke (Skeletocutis brevispora) (4 læger), og snyltetynnkjuke (S. kuehneri). Vedsoppfungaen på 
løvtrær virker ikke like rik, men på ei gammel selje er nordlig aniskjuke (Haploporus odorus) sett både i 2004 og i 2011. Jordboende sopp 
var dårlig utviklet på inventeringstidspunktet, men er trolig ikke mer enn middels godt utviklet. Søstertrompetsopp (Craterellus caeruleo-
fuscus) ble sett. For øvrig er fuglelivet også rikt, ikke minst som hekke- og fødesøkområde for hakkespetter og andre hullrugere, og for 
skogshøns (kyllingområder) (A. Berget, Solvang 2005).
Bruk, tilstand og påvirkning: Liten i nyere tid.
Verdivurdering: Lokaliteten har store naturverdier i kraft av å være godt utviklet sørboreal blandingsskog, med et vidt spekter og ansamling 
av viktige miljøelementer (varierte og rike vegetasjonstyper, stor treslagsblanding, gammel skog med mye død ved og gamle trær), og er 
HW�KRWVSRWPLOM¡�PHG�VWRU�YHUGL�IRU�ELRORJLVN�PDQJIROG��LQNOXGHUW�PDQJH�U¡GOLVWHDUWHU��LQNOXGHUW�ÀHUH�VMHOGQH�RJ�NUDYIXOOH���6SHVLHOOH�NYDOLWHWHU�
er knyttet til død ved av gran og til gammel selje. Området er klart svært viktig (verdi A), på bakgrunn av naturtypene som forekommer, 
tilstand/påvirkningsgrad, og artsmangfoldet.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i ”Råaråsen-Kvigtjennhøgda”, et større skogområde med varierte og store naturverdier.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling (ingen inngrep) vil være optimalt for best mulig ivaretakelse av naturverdiene.

2  Råaråsen S

Naturtype: Gammel barskog - Gammel granskog Areal: 51,8daa
BMVERDI: B

Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) ifbm. frivillig vern 7.10.2011.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Råaråsens åsrygg, og består av et litt småkupert parti med grunne sørvendte søkk 
rett på vestsiden av åsryggen, grensende til fattigere furuskog på alle kanter.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gran dominerer, men det er også noe furu og stedvis noe bjørk, osp og selje. Vegetasjonsty-
pene varierer mye etter fuktighet og rikhet. Blåbærskog og svak lågurtskog er vanligste vegetasjonstyper, men det er også rik tørr lågurt-
granskog og barmatte-lågurtgranskog, og tette mosaikker med vekselfuktig lågurt-barblandskog og små fragmenter av sumpskog (med 
svartor) i søkkene. Grov einer inngår i barblandskog.
Skogen er eldre naturskog i aldersfase, godt sjiktet, med halvgamle grantrær og innslag av relativt grov furu. Spredt ligger en del granlæ-
JHU��ORNDOW�L�NRQVHQWUDVMRQHU���PHQ�QHVWHQ�EDUH�IHUVNH�RJ�PLGGHOV�QHGEUXWWH�VWDGLHU��1RHQ�In�IXUXO JHU�¿QQHV�RJVn��*URY��JDPPHO�OHYHQGH�
RVS�RJ�RVSHO JHU�¿QQHV�ORNDOW�
$UWVPDQJIROG��.DUSODQWHÀRUDHQ�HU�VWHGYLV�UHODWLYW�ULN��PHQ�YDQOLJH�OnJXUWDUWHU�VRP�EOnYHLV��VSDUVRPW���WHLHE U��MRUGE U��NUDWW¿RO��L�EHUJ-
skrent), blåknapp. Stedvis inngår storkransmose i blanding med blåveis. Lågurtskogen har en relativt variert og ganske rik funga av ba-
VHNUHYHQGH�P\NRUUKL]DVRSS��VRP�JXO�WURPSHWVRSS��&UDWHUHOOXV�OXWHVFHQV���EHOWHEUXQSLJJ��+\GQHOOXP�FRQFUHVFHQV���VNDUS�UXVWEUXQSLJJ�
(H. peckii), svovelriske (Lactarius scrobiculatus), men sjeldne arter er ikke påvist og potensialet for slike er begrenset. Vedsoppfungaen 
HU�LNNH�VSHVLHOW�ULN��WLO�UHJLRQHQ�n�Y UH���PHQ�QRHQ�QDWXUVNRJVDUWHU�¿QQHV�Sn�EnGH�JUDQO JHU�RJ�RVSHO JHU��PHG�RVSHKYLWNMXNH��$QWURGLD�
pulvinascens), grønnlig narrepiggsopp (Kavinia alboviridis) (på råtne pinner/hardt strø), rosenkjuke (Fomitopsis rosea), granrustkjuke 
(Phellinus ferrugineofuscus), samt ett funn av klengekjuke (Skeletocutis brevispora).
Bruk, tilstand og påvirkning: Liten i nyere tid.
Verdivurdering: Lokaliteten har både gammel granskog med en del død ved, gammel osp og død osp, og rik lågurtgranskog og –bar-
blandskog, samt et moderat rikt artsmangfold av jordboende og vedboende sopp, men uten at naturverdiene er spesielt store, og verdien 
settes til B (viktig).
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i ”Råaråsen-Kvigtjennhøgda”, et større skogområde med varierte og store naturverdier.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling (ingen inngrep) vil være optimalt for best mulig ivaretakelse av naturverdiene.

3  Råaråsen V

Naturtype: Gammel barskog - Gammel furuskog Areal: 34,2daa
BMVERDI: B

Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) ifbm. frivillig vern 7.10.2011.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på vestsiden av Råaråsen, og består av en temmelig bratt vestskråning, dels med berg-
VNUHQWHU�RJ�UDVPDUN��VRP�ÀDWHU�QRH�XW�QHGHUVW��2PUnGHW�JUHQVHU�L�V¡U�WLO�$�ORNODOLWHWHQ�´5nDUnVHQ�69´��HOOHUV�WLO�PHU�SnYLUNHW�IXUXGRPLQHUW�
skog.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Tørr, berglendt furuskog dekker skråningen, for det meste lavfuruskog, men også litt bær-
lyngfuruskog. Noe einer inngår som busksjikt. Noen helt små rike sig gir opphav til svak kalkfuruskog, trolig betinget av sigevann fra små 
nUHU�DY�EDVHULN�EHUJJUXQQ��*UDQ�¿QQHV�L�VPn�V¡NN�VLJ�PHG�OLWW�IXNWLJKHW��)XUXVNRJHQ�HU�QRNVn�JDPPHO��PHG�KDOYJURYH�WU U�VRP�GHOV�KDU�
høy alder (grov bark, tørre greiner). Gamle furutrær med solsvidd grov bark preger området. Spredt og sparsomt ligger furulæger i ulike 
nedbrytningsstadier på bakken, der det kommer inn gran nederst er det også litt gadd og læger av gran.
Artsmangfold: Dårlig undersøkt. Gammel furuskog som står solvarmt og tørt har generelt en spesialisert billefauna knyttet til gamle trær 
RJ�G¡G�YHG��RJ�GHWWH�HOHPHQWHW�NDQ�JRGW�Y UH�WLO�VWHGH�KHU��*XOUDQGNMXNH��3KDHROXV�VFKZHLQLW]LL��EOH�VHWW�YHG�EDVLV�DY�HL�JURY�IXUX��HQ�DUW�
som parasitterer gammel furu på rik og varm mark. Det er et visst (men ikke stort) potensial for interessante jordboende sopp.
Bruk, tilstand og påvirkning: Liten i nyere tid.
Verdivurdering: Gammel furuskog er generelt sjelden, særlig i lavlandet, og dette området representerer en av de eldste furuskogene som 



er kjent i kommunen (selv om her ikke er virkelig gammel naturskog med mye død ved), med tilhørende verdi for artsmangfold knyttet til 
slik skog. Lokaliteten vurderes som viktig (verdi B).
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i ”Råaråsen-Kvigtjennhøgda”, et større skogområde med varierte og store naturverdier.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling (ingen inngrep) vil være optimalt for best mulig ivaretakelse av naturverdiene.

4  Gulmyråsen V

Naturtype: Rik blandingsskog i lavlandet - Sørboreal blandingsskog Areal: 32daa
BMVERDI: B

Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) ifbm. frivillig vern 13.10.2011.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rett opp for enden av Handklevassveien, i vesthellinga av Gulmyråsen, ca 1 km sør-
sørvest for Handklevassåsen, og består av ei vestvendt liside med gammelskog avgrenset av ungskog i nord og sør og skrinnere skog 
på toppen av åsen.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lia har gunstig lokalklima, og dekkes av relativt tørr og varm, grandominert blandingsskog, 
med mye selje, en del hengebjørk, litt osp, sparsomt rogn, gråor i fuktige søkk. Enkelte furu inngår også. Vegetasjonsmessig er det 
mosaikker mellom (mest tørr) lågurtskog (både relativt rik og svak), tørr blåbærskog, litt småbregneskog og i små grunne fuktsøkk litt 
høgstaudeskog. I de bratteste partiene er det berglendt, og i tilknytning til disse stedvis svært tørre, intermediære engbakker med glissen 
tresetting.
Skogen er for det meste relativt gammel, med et dels sterkt heterogent skogbilde med god aldersspredning, treslagsblanding og stedvis 
noe opprevet/små sammenbrudd. Det er godt innslag av gamle og dels grove trær av både gran og løvtrær. Området har påfallende 
mye selje i alle aldre, inkludert gamle og grove. Her er også temmelig mye dødved av både gran (men nesten bare i tidlige og midlere 
nedbrytningsstadier) og løvtrær, bl.a. meget grov gadd, høgstubber og læger av hengebjørk. Av osp er det nesten bare middels til sterkt 
QHGEUXWWH�O JHU��QRHQ�JURYH��2JVn�HQNHOWH�JURYH�IXUX�¿QQHV��RJ�RSS�PRW�IXUXU\JJHQ�EDN�HU�GHW�VSUHGWH�JDPOH�W¡UUH�IXUXK¡JVWXEEHU�RJ�
�O JHU��3n�JDPPHO�G¡GYHG�DY�IXUX�HU�GHW�ÀHUH�EUDQQVSRU��RJ�DQWDNHOLJ�KDU�GHW�PHVWH�DY�RPUnGHW�EUHQW�IRU�OHQJH�VLGHQ��,�V¡U��V¡U�IRU�HW�
smalt ungskogsfelt, er skogen noe yngre og mest middelaldrende, men med mye selje, oe dødved og dessuten ei kjempemessig gammel 
furulåg med tilhørende stubbe (trolig hogd for lenge siden).
$UWVPDQJIROG��,�OnJXUWSDUWLHQH�HU�NDUSODQWHÀRUDHQ�UHODWLYW�ULN��PHG�W\SLVNH�OnJXUWDUWHU�VRP�EO�D��EOnYHLV��VNRJYLNNH��¿QJHUVWDUU��ÀHNNJULV¡UH�
(åpent felt), men det er bare snakk om ganske vanlige arter. På rikbarksløvtrærne (særlig selje) er lungeneversamfunnet ganske utbredt, 
PHQ� LNNH�DUWVULNW��PHG�EO�D��JDQVNH�P\H� OXQJHQHYHU� �/REDULD�SXOPRQDULD��� ¿OWKLQQHODY� �/HSWRJLXP�VDWXUQLQXP��� VWLIW¿OWODY� �3DUPHOLHOOD�
triptophylla). På gran er det sparsomt gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa). Vedsoppfungaen er middels rik på både gran- og løvtrelæ-
JHU��3n�JUDQO JHU�¿QQHV�URVHQNMXNH��)RPLWRSVLV�URVHD���JUDQUXVWNMXNH��3KHOOLQXV�IHUUXJLQHRIXVFXV���VYDUWVRQHNMXNH��3��QLJUROLPLWDWXV���
rynkeskinn (Phlebia centrifuga) og den sjeldnere klengekjuke (Skeletocutis brevispora), mens det på løvtrelæger ble sett kronepiggskinn 
(Sistotrema raduloides) (grov bjørkelåg), grønnlig narrepiggsopp (Kavinia alboviridis) (ospelåg), eggegul kjuke (Perenniporia tenuis) (tørr 
RJ�YDUP�RVSHOnJ���3n�UnWQH�RVSHO JHU�¿QQHV�RJVn�UnWHYHGPRVHQH�SXVOHGUDXJPRVH��$QDVWURSK\OOXP�KHOOHULDQXP��RJ�JU¡QQVNR��%X[EDX-
mia viridis). Tørre og varme gammelskogsmiljøer er viktige for insekter, og trolig har også dette området viktige kvaliteter for vedlevende 
insekter. Klekkehull etter den sjeldne knuskkjukemøllen Scardia boletella ble sett i knuskkjuke på svær høgstubbe av hengebjørk.
Bruk, tilstand og påvirkning: Liten i nyere tid, bortsett fra et helt smalt ungskogsfelt som deler området i to.
Verdivurdering: Området har viktige naturverdier knyttet til gammel, varm sørboreal blandingsskog, særlig knyttet til gamle løvtrær og død 
ved ved av gran og løvtrær, med et ganske rikt artsmangfold. Mye selje i alle aldre er en viktig verdi. Søndre del har noe svakere kvaliteter. 
Samlet sett vurderes området som viktig (verdi B).
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i ”Råaråsen-Kvigtjennhøgda”, et større skogområde med varierte og store naturverdier.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling (ingen inngrep) vil være optimalt for best mulig ivaretakelse av naturverdiene.

5  Handklevassåsen SV

Naturtype: Rik blandingsskog i lavlandet - Sørboreal blandingsskog Areal: 58,3daa
BMVERDI: A

Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) ifbm. frivillig vern 13.10.2011.
%HOLJJHQKHW�RJ�QDWXUJUXQQODJ��/RNDOLWHWHQ� OLJJHU�Sn�V¡UYHVWVLGHQ�DY�+DQGNOHYDVVnVHQ��JUHQVHQGH� WLO�XQJVNRJ�RJ�GHOV�KRJVWÀDWHU��RJ�
består av ei vestvendt liside som i nedre og midtre deler er relativt bratt og stedvis med små bergskrenter, slakere i øvre del.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lia dekkes for det meste av blandingsskog med gran og rikelig osp, mye selje, en del bjørk, 
sparsomt også furu, rogn og gråor. Visse partier (særlig i søndre, øvre del) er nesten ren løvskog dominert av osp (men med oppslag av 
smågran). Lia er relativt tørr, og lågurtskog er dominerende vegetasjonstype, i øvre del intemediær (her stedvis i mosaikk med småbreg-
neskog), mens det nedover er tørrere og rikere, og rik lågurtskog dominerer.
Området er gammel løvbrenne, dvs. sein løvsuksesjon som har gått så langt i suksesjonen at gran har blitt veletablert og gått over til å 
bli blandingsskog. I denne bratte lia på tørt og dels skarpt jordsmonn er det imidlertid ganske sikkert kontinuerlig høyt innslag av løvtrær 
også i klimaksfase. Storparten av lia har heterogen skogstruktur som følge av stor treslagsblanding, variert aldersstruktur og stedvis små 
glenner etter lokale sammenbrudd. Nesten overalt er det rikelig med gamle løvtrær, særlig osp (vanlig dbm 30-50 cm, noen opptil 70 cm), 
mye selje i alle aldre (inkludert mange gamle og grove), og grov hengebjørk. Det er også en del dødved av løvtrærne, men foreløpig lite 
død ved av osp (suksesjonen har ikke kommet langt nok ennå). Grana virker noe tørkestresset på det skarpe jordsmonnet, med en del 
W¡UUJUDQ�RJ�ÀHUH�VWHGHU�VDPPHQEUXGGVIHOW�PHG�VWRUH�NRQVHQWUDVMRQHU�DY�JUDQO JHU��PHQ�EDUH�L�WLGOLJH�RJ�PLGOHUH�QHGEU\WQLQJVVWDGLHU���
Andre steder er grana seinere etablert (yngre), og inngår som middelaldrende trær i blandingsskogen eller (mer uvanlig) som tette, homo-
gene felt med oppkvistede trær. Enkelte relativt gamle, grove furu inngår, og noen få gamle furustubber.
$UWVPDQJIROG��.DUSODQWHÀRUDHQ�XWPHUNHU�VHJ�LNNH�VRP�VSHVLHOW�ULN��PHQ�HQ�GHO�W\SLVNH��YDQOLJH�OnJXUWDUWHU�LQQJnU��VRP�EOnYHLV��VNRJYLNNH��
PDUNMRUGE U��¿QJHUVWDUU��HWF��$Y�ODY�HU�GHW�WLO�GHOV�IURGLJH��PHQ�LNNH�DUWVULNH��OXQJHQHYHUVDPIXQQ�V UOLJ�Sn�VHOMH��P\H�OXQJHQHYHU��/REDULD�
SXOPRQDULD���VWLIW¿OWODY��3DUPHOLHOOD�WULSWRSK\OOD��HWF��VDPW�Sn�HL�VHOMH�RJVn�GHQ�UHJLRQDOW�PHJHW�VMHOGQH�V¡OYQHYHU��/REDULD�DPSOLVVLPD����
PHQV�GHW�Sn�RVS�HU�PHVW�JO\HODYVDPIXQQ�PHG�P\H�À¡\HOVJO\H��&ROOHPD�IXUIXUDFHXP���RVSHEO UHJO\H��&��VXEQLJUHVFHQV���¿OWKLQQHODY�
(Leptogium saturninum), etc. Av vedlevende sopp ble det funnet to sjeldne arter: nordlig aniskjuke (Haploporus odorus) på levende selje, 
og frynsekjuke (Anomoloma myceliosum) på råtten bjørkelåg. Sistnevnte er meget sjelden også nasjonalt. Vedsoppfungaen på granlæger 
YLUNHU�LNNH�VSHVLHOW�ULN��PHQ�HQ�GHO�URVHQNMXNH��)RPLWRSVLV�URVHD��RJ�JUDQUXVWNMXNH��3KHOOLQXV�IHUUXJLQHRIXVFXV��¿QQHV��2PUnGHW�HU�XWYLO-
somt viktig for fugl, spesielt for hakkespetter og andre hullrugere, trolig også for insekter knyttet til gamle løvtrær og til død ved.



%UXN��WLOVWDQG�RJ�SnYLUNQLQJ��/LWHQ�L�Q\HUH�WLG��PHQ�RPUnGHW�HU�RPJLWW�DY�XQJVNRJVIHOW�HWWHU�WLGOLJHUH�ÀDWHKRJVWHU�
Verdivurdering: Området har store naturverdier i kraft av å være velutviklet sein løvsuksesjon med rikelig gamle løvtrær, med særlige 
kvaliteter knyttet til osp og selje, men også til blandingsskog med mye død ved av gran. Imidlertid er området fattig på død ved av osp, 
som er et sentralt element for biologisk mangfold i slike miljøer. Ospekvalitetene vil øke i framtida etter hvert som det dannes mer død ved. 
Rik lågurtmark og godt lokalklima bidrar til å forsterke kvalitetene. Gamle løvbrenner som her er et karakteristisk trekk for denne delen 
DY�+ROOHLD��PHQ�EDUH�QRHQ�In�VOLNH�HU�L�GDJ�ULPHOLJ�LQWDNWH��RJ�+DQGNOHYDVVnVHQ�HU�NDQVNMH�GHW�¿QHVWH�DY�GH�JMHQY UHQGH�O¡YEUHQQHQH�L�
landskapet. Lokaliteten vurderes som svært viktig (verdi A).
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i ”Råaråsen-Kvigtjennhøgda”, et større skogområde med varierte og store naturverdier.
Skjøtsel og hensyn: Naturverdiene er i hovedsak knyttet til løvtrær, og skjøtsel for å begunstige løvtrær (og furu) vil være positivt. Fordi 
kvalitetene knyttet til gran er relativt små (og klart svakere enn en del andre lokaliteter i landskapet), ville det vært fordelaktig med en for-
valtning med formål å skape og opprettholde tilnærmet ren løvskog (samt furu) der storparten av grana fjernes (selv om dette innebærer 
´NXQVWLJ´�VNRJWLOVWDQG���'HWWH�NDQ�PHG�IRUGHO�JM¡UHV�JMHQQRP�NRPELQDVMRQHU�DY�VNM¡WVHOVEUDQQ�RJ�ULQJEDUNLQJ�DY�JUDQWU U��'HW�¿QQHV�
imidlertid også partier i området med kvaliteter knyttet til gammel granskog med mye død ved, disse partiene bør stå urørt (fri utvikling).

6  Handklevassåsen S

Naturtype: Gammel barskog - Gammel granskog Areal: 12,5daa
BMVERDI: B

Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) ifbm. frivillig vern 13.10.2011.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på topplatået av Handklevassåsen, litt sørvest for toppunktet, og består av en kolle med 
JDPPHOVNRJ�Sn�OLWW�VPnNXSHUW�WHUUHQJ��JUHQVHQGH�WLO�Q\�KRJVWÀDWH��������L�V¡U�RJ�XQJVNRJ�HOOHUV�
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Her står blåbærgranskog, relativt tørr utforming på ryggene, fuktigere i en grunn forsenkning 
midt i området. Gran dominerer, men isprengt er det en del gammel osp (30-50 cm dbh). Skogen er sjiktet aldersfaseskog, med relativt 
gamle (men ikke grove) trær, mye grangadd og rikelig med granlæger i ferske og middels nedbrutte stadier. Av osp er det nesten ikke 
død ved.
$UWVPDQJIROG��$UWVPDQJIROGHW�HU�UHODWLYW�RUGLQ UW��PHQ�HQNHOWH�W\SLVNH�QDWXUVNRJVDUWHU�¿QQHV��3n�JUDQO JUHQH�HU�GHW�HQ�GHO�URVHQNMXNH�
(Fomitopsis rosea) og granrustkjuke (Phellinus ferrugineofuscus), på grana er det en god del skjegglav (gubbeskjegg Alectoria sarmen-
WRVD�RJ�VSULNHVNMHJJ�%U\RULD�QDGYRUQLNLDQD���RJ�Sn�RVSHQH�¿QQHV�EO�D��À¡\HOVJO\H��&ROOHPD�IXUIXUDFHXP���RVSHEO UHJO\H��&��VXEQLJUHV-
FHQV���¿OWKLQQHODY��/HSWRJLXP�VDWXUQLQXP��RJ�VWLIW¿OWODY��3DUPHOLHOOD�WULSWRSK\OOD��
Bruk, tilstand og påvirkning: Liten i nyere tid, men området omgis av ungskog, og på sørsiden er det et nytt hogstfelt som gir kanteffetker 
og uttørking inn i lokaliteten.
Verdivurdering: Området har kvaliteter knyttet til gammel granskog (med rikelig læger) og gamle ospetrær, men arealet er lite, vegeta-
sjonstypene fattige og artsmangfoldet relativt ordinært. Lokaliteten vurderes under tvil som viktig (verdi B, på grensa mot C).
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i ”Råaråsen-Kvigtjennhøgda”, et større skogområde med varierte og store naturverdier.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling (ingen inngrep) vil være optimalt for best mulig ivaretakelse av naturverdiene.

7  Handklevassåsen N

Naturtype: Gammel barskog - Gammel granskog Areal: 31,1daa
BMVERDI: C

Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) ifbm. frivillig vern 13.10.2011.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på topplatået av Handklevassåsen, rett vest for toppunktet, og består av lave hellinger 
omkring ei sentralt beliggende lita myr. Lokaliteten er et smalt gammelskogsparti omgitt av ungskog.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området dekkes av blåbærgranskog, som viser overgang mot fattig sumpskog i en smal 
sone mot myra. Skogen er sjiktet aldersfaseskog, med dels nokså gamle (men ikke grove) trær, en del granlæger i ferske og middels 
nedbrutte stadier, og med innslag av noen dels gamle og grove osp. Det er nesten ikke død ved av osp.
Artsmangfold: Relativt ordinært, men enkelte typiske naturskogsarter er sett av vedsopp på granlægrene (rosenkjuke Fomitopsis rosea, 
granrustkjuke Phellinus ferrugineofuscus), og det er en del skjegglav på trærne (gubbeskjegg Alectoria sarmentosa, sprikeskjegg Bryoria 
nadvornikiana).
Bruk, tilstand og påvirkning: Liten i nyere tid, men området er ”inneklemt” av ungskog.
Verdivurdering: Området har visse kvaliteter knyttet til gammel granskog (med relativt mye læger) samt gammel levende osp, men arts-
mangfoldet er relativt ordinært, og området er smalt og inneklemt av ungskog og negativt påvirket av kanteffekter, og vurderes derfor som 
lokalt viktig (verdi C).
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i ”Råaråsen-Kvigtjennhøgda”, et større skogområde med varierte og store naturverdier.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling (ingen inngrep) vil være optimalt for best mulig ivaretakelse av naturverdiene.

8  Kvigetjenn SØ

Naturtype: Gammel barskog - Gammel granskog Areal: 17,9daa
BMVERDI: C

Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) ifbm. frivillig vern 29.10.2011.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i det småkuperte åslandskapet sørøst for Kvigtjennhøgda, ca 400 m sørsøt for Kvige-
tjenn, og består av et sterkt småkupert terreng med nord-sørgående sprekkedaler, omgitt av skrinnere furuskog.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gran dominerer, men det er stort innslag av osp og selje, og på tørrere mark på ryggene 
rundt også noe furu. Vegetasjonstypene veksler mellom blåbærskog, småbregneskog og svak lågurtskog. Skogen er godt sjiktet, med 
(mest) middelaldrende gran (gamle grantrær mangler stort sett), mens det er mye gammel osp og selje. Død ved inngår bare spredt-
sparsomt. På ryggen i sørvest er det enkelte litt eldre furu, og her ligger også noen få furulæger.
Artsmangfold: Skogen er fuktig, og det er relativt mye skjegglav på grana (mest Usnea spp., men også noe gubbeskjegg Alectoria 
sarmentosa og sprikeskjegg Bryoria nadvornikiana). På løvtrærne inngår vanlige lobarion-arter som lungenever (Lobaria pulmonaria), 



VNUXEEHQHYHU��/��VFURELFXODWD���À¡\HOVJO\H��&ROOHPD�IXUIXUDFHXP���¿OWKLQQHODY��/HSWRJLXP�VDWXUQLQXP���3n�VYDNW�EDVHULN�EHUJYHJJ�YRNVHU�
kystårenever (Peltigera collina) og enkelte vanlige litt basekrevende moser. Vedsoppfungaen er fattig, met et funn av furuplett (Chaeto-
dermella luna) på tørr og hard furulåg som eneste av interessse.
Bruk, tilstand og påvirkning: Liten i nyere tid.
Verdivurdering: Området har moderate kvaliteter knyttet til fuktig blandingsskog, der interessant artsmangfold først og fremst vokser på 
osp og selje, men naturverdiene i området er ganske vanlige i distriktet, og verdien settes til lokalt viktig (verdi C).
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i ”Råaråsen-Kvigtjennhøgda”, et større skogområde med varierte og store naturverdier.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling (ingen inngrep) vil være optimalt for best mulig ivaretakelse av naturverdiene.

9  Mortenvassvei-enden V

Naturtype: Rik blandingsskog i lavlandet - Sørboreal blandingsskog Areal: 30daa
BMVERDI: B

Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) ifbm. frivillig vern 29.10.2011.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i det kuperte åslandskapet i Holleia lengst øst i Krødsherad, rett opp for enden av Mor-
tenvassveien, og består av ei relativt bratt østvendt liside omgitt av yngre skog mot sør og øst, mer ordinær granskog i nord.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lia dekkes for det meste av grandominert blandingsskog med stort innslag av osp og selje, 
sparsomt bjørk, rogn og furu. Vegetasjonstypene er intermediær lågurtskog og noe blåbærskog. Nedre, nordøstre del er mer homogen, 
fuktig blåbærgranskog. Skogen er relativt gammel, med en heterogen og opprevet skogstruktur som følge av aldersspredning, stor tre-
slagsblanding og mye død ved. Innslaget av løvtrær er høyt, med mye yngre trær av både osp og selje, samt særlig av selje (men også av 
osp og hengebjørk) grove og gamle individer. Området har kontinuitet i selje. Det er mye granlæger (stort sett i tidlige og midlere nedbryt-
ningsstadier) og noe tørrgran, en god del døde løvtrær bl.a. ospelæger i ulike nedbrytningsstadier (inkludert noen få grove, gamle, råtne), 
EM¡UN�RJ�VHOMH��2JVn�HQ�GHO�JDPOH�IXUXO JHU�¿QQHV��EnGH�HWWHU�QDWXUOLJ�DYJDQJ�RJ�EXOW�DYNDSS�IUD�JDPOH�SOXNNKRJVWHU��
Artsmangfold: Artsmangfoldet er variert og middels rikt mht. naturskogsarter lav og vedsopp på både gran og løvtrær. På granlæger er sett 
bl.a. rosenkjuke (Fomitopsis rosea), granrustkjuke (Phellinus ferrugineofuscus), rynkeskinn (Phlebia centrifuga) og klengekjuke (Skeleto-
cutis brevispora), mens det på ospelæger er ospehvitkjuke (Antrodia pulvinascens) og piggbroddsopp (Asterodon ferruginosus), på råtten 
ospelåg også sett råtevedmosen pusledraugmose (Anastrophyllum hellerianum). På grana henger det en god del gubbeskjegg (Alectoria 
VDUPHQWRVD��RJ�OLWW�VSULNHVNMHJJ��%U\RULD�QDGYRUQLNLDQD���3n�RVS�¿QQHV�EO�D��À¡\HOVJO\H��&ROOHPD�IXUIXUDFHXP���GHQ�UHODWLYW�VMHOGQH�EUXQ�
EO UHJO\H��&��QLJUHVFHQV���¿OWKLQQHODY��/HSWRJLXP�VDWXUQLQXP���VWLIW¿OWODY��3DUPHOLHOOD�WULSWRSK\OOD���GHVVXWHQ�ÀDWUDJJ��5DPDOLQD�VLQHQVLV���
Området har trolig også viktig funksjon for fugl, ikke minst hakkespetter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Liten i nyere tid.
Verdivurdering: Området har klare og viktige naturverdier knyttet til rikere blandingsskog, både på gran og på løvtrær, med et relativt rikt 
artsmangfold, selv om området ikke kommer opp mot de beste av tilsvarende type i regionen. Lokaliteten vurderes som viktig (verdi B).
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i ”Råaråsen-Kvigtjennhøgda”, et større skogområde med varierte og store naturverdier.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling (ingen inngrep) vil være optimalt for best mulig ivaretakelse av naturverdiene.

10  Kvigtjennhøgda V

Naturtype: Gammel lauvskog - Gammelt ospeholt Areal: 74,9daa
BMVERDI: B

Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) ifbm. frivillig vern 18.10.2011.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i det kuperte åslandskapet i Holleia lengst øst i Krødsherad, i vesthellinga av Kvigtjenn-
høgda, og består av et relativt slakt vestvendt lisideparti avgrenset av skrinnere barskog i øst og sør, og av store ungskogsfelt i nedkant.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Nesten hele den vestvendte lia av Kvigtjennhøgda ble hogd ca 1996-98, og mesteparten av 
lia framstår i dag som gjennomhogd skog der storparten av eldre gran er uthogd, mens mange gamle løvtrær står igjen. Vegetasjonstypen 
er i hovedsak svak lågurtskog og blåbærskog. Skogen i lia veksler mellom halvåpen til (vanligere) mer eller mindre sluttet skog dominert 
av gamle løvtrær, med noen små felt av gjenstående eldre gran, og med unggran som kommer opp under løvtrærne. Det er også stort 
oppslag av unge løvtrær (mest bjørk, men også noe osp). Lokaliteten er avgrenset rundt konsentrasjon av gamle løvtrær, og her står 
mange gamle og grove osp og en del gammel selje. Ospene er gjerne 30-50 cm dbh, men en del trær kommer opp i 60-65 cm. Et lite 
felt som ikke ble hogd i 96-98 har gammel blandingsskog med svært mye dødved (ganske mye er vindfelling/knekk som følge av kantef-
fekter etter at skogen rundt ble hogd). Ellers er det lite død ved av løvtrærne, suksesjonen har ikke gått langt nok til at dødveddannelse 
fra løvtrærne har kommet skikkelig i gang.
$UWVPDQJIROG��3n�O¡YWU UQH�HU�OXQJHQHYHUVDPIXQQHW�RJ�JO\HODYVDPIXQQHW�YDQOLJ��PHQ�LNNH�V UOLJ�DUWVULNW���PHG�P\H�À¡\HOVJO\H��&ROOHPD�
IXUIXUDFHXP��� ¿OWKLQQHODY� �/HSWRJLXP�VDWXUQLQXP��� OXQJHQHYHU� �/REDULD�SXOPRQDULD��� VWLIW¿OWODY� �3DUPHOLHOOD� WULSWRSK\OOD���3n�JUDQO JHU�
�JMHQOLJJHQGH� IUD� I¡U�KRJVW�VDPW� L�SDUWLHW�VRP� LNNH�HU�KRJG��¿QQHV�QDWXUVNRJVDUWHU�VRP�URVHQNMXNH��)RPLWRSVLV� URVHD���JUDQUXVWNMXNH�
(Phellinus ferrugineofuscus) og klengekjuke (Skeletocutis brevispora), samt på ospelåg rynkeskinn (Phlebia centrifuga). Vedsoppfungaen 
på løvtrær er relativt fattig. Området har bra potensial for insekter knyttet til gammel osp (mange spesialiserte arter lever på gamle, sol-
belyste trær). Området har utvilsomt stor verdi for hakkespetter og andre hullrugere, bl.a. hekket hvitryggspett på Kvigtjennhøgda fram til 
slutten av 1990-tallet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Storparten av grana er uthogd 1996-98.
Verdivurdering: Området har viktige naturverdier knyttet til mye grov og gammel osp og selje, men kvalitetene er vesentlig redusert pga. 
hogstene 96-98, og det påviste artsmangfoldet i dag er heller ikke spesielt rikt, selv om en del interessante og noen rødlistede sopp og lav 
¿QQHV��PHQ�VRP�KHOH�.YLJWMHQQK¡JGD�KDU�RPUnGHW�YLNWLJH�YHUGLHU�IRU�IXJO���/RNDOLWHWHQ�YXUGHUHV�GHUIRU�VRP�YLNWLJ��YHUGL�%��
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i ”Råaråsen-Kvigtjennhøgda”, et større skogområde med varierte og store naturverdier. Vest-
hellingen av Kvigtjennhøgda-Gråberglia utgjør et større område med uvanlig mye gammel og grov osp og selje, og inntil hogstene i 96-98 
var dette et nasjonalt unikt skogområde som gammel løvbrenne.
Skjøtsel og hensyn: Naturverdiene er knyttet til osp og selje, og en bør søke å skjøtte området med tanke på å ha tilnærmet ren løvskog 
(selv om det innebærer ”kunstig” skogtilstand). Oppvoksende gran utgjør en trussel, og med 10-15 års mellomrom bør det meste av ung 
og middealdrende gran fjernes. I deler av området kan skjøtselsbrann være aktuelt, men fordi dette utgjør fare for skade på løvtrærne vil 



manuell rydding/hogst være å foretrekke, helst med etterfølgende brenning/fjerning av virket.

11  Kvigtjennhøgda NV

Naturtype: Rik blandingsskog i lavlandet - Sørboreal blandingsskog Areal: 36,7daa
BMVERDI: B

Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) ifbm. frivillig vern 18.10.2011.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i det kuperte åslandskapet i Holleia lengst øst i Krødsherad, i vesthellinga av Kvigtjenn-
høgda, og består av en brattkant med gammelskog i øvre del av den vestvendte lia, grensende til ung løvskog i nedkant, mens det i bak-
kant (oppe på ryggen) er nytt hogstfelt fra 2011.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Nesten hele den vestvendte lia av Kvigtjennhøgda ble hogd ca 1996-98, og mesteparten 
av lia framstår i dag som gjennomhogd skog der storparten av eldre gran er uthogd, mens mange gamle løvtrær står igjen. Lokaliteten er 
avgrenset rundt det største partiet som ikke ble uthogd, og består for det meste av grandominert blandingsskog av rik lågurttype (blåveis, 
hengeaks, skogsvever, samt duftbrunpigg Hydnellum suaveolens) i mosaikk med svak lågurtskog og blåbærskog. I tillegg til gran er det 
en del osp, mye selje, noe bjørk, og på toppen noe furu. Skogen er relativt gammel, med innslag av en god del gammel osp og bra med 
gammel selje, ganske mye granlæger i ferske og midlere nedbrytningsstadier), samt sparsomt død ved av løvtrær (bl.a. enkelte grove, 
JRGW�QHGEUXWWH�RVSHO JHU���1RHQ�In�HOGJDPOH�UHVWHU�DY�G¡G�IXUX��PHG�EUDQQVSRU��¿QQHV�RJVn�
$UWVPDQJIROG��3n� O¡YWU UQH�HU� OXQJHQHYHUVDPIXQQHW�RJ�JO\HODYVDPIXQQHW�UHODWLYW�YDQOLJ��PHQ� LNNH�DUWVULNW���PHG�À¡\HOVJO\H��&ROOHPD�
IXUIXUDFHXP���RVSHEO UHJO\H��&��VXEQLJUHVFHQV���¿OWKLQQHODY��/HSWRJLXP�VDWXUQLQXP��� OXQJHQHYHU� �/REDULD�SXOPRQDULD���VNUXEEHQHYHU�
�/��VFURELFXODWD��RJ�VWLIW¿OWODY��3DUPHOLHOOD�WULSWRSK\OOD���$Y�YHGVRSS�LQQJnU�QRHQ�QDWXUVNRJVDUWHU�VSUHGW��EnGH�Sn�JUDQO JHU��URVHQNMXNH�
)RPLWRSVLV� URVHD��JUDQUXVWNMXNH�3KHOOLQXV� IHUUXJLQHRIXVFXV�� U\QNHVNLQQ�3KOHELD�FHQWULIXJD���RJ�Sn� O JHU�DY� O¡YWU U� �EHJHU¿QJHUVRSS�
$UWRP\FHV�S\[LGDWXV��NRUDOOSLJJVRSS�+HULFLXP�FRUDOORLGHV���Sn�OHYHQGH�RVS�¿QQHV�VWRU�RVSHLOGNMXNH��3KHOOLQXV�SRSXOLFROD���2PUnGHW�KDU�
utvilsomt stor verdi for hakkespetter og andre hullrugere, bl.a. hekket hvitryggspett på Kvigtjennhøgda fram til slutten av 1990-tallet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Storparten av grana i vestlia av Kvigtjennhøgda ble uthogd 1996-98, men denne lokaliteten ble i liten grad 
berørt, og påvirkningen her har vært liten i nyere tid.
Verdivurdering: Området har viktige naturverdier i kraft av å være relativt gammel blandingsskog av gran med mye løvtrær, med kvaliteter 
knyttet til død ved av gran og til gamle grove osp og selje, i mindre grad til dødved av løvtrær og til rik mark, men uten av området utmerker 
seg som svært spesielt. Artsmangfoldet er ikke mer enn middels rikt, men som hele Kvigtjennhøgda har området viktige verdier for fugl. 
Lokaliteten vurderes som viktig (verdi B).
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i ”Råaråsen-Kvigtjennhøgda”, et større skogområde med varierte og store naturverdier. Vest-
hellingen av Kvigtjennhøgda-Gråberglia utgjør et større område med uvanlig mye gammel og grov osp og selje, og inntil hogstene i 96-98 
var dette et nasjonalt unikt skogområde som gammel løvbrenne.
Skjøtsel og hensyn: Naturverdier er her knyttet til både gran og løvtrær, og fri utvikling (ingen inngrep) vil være optimalt for best mulig 
ivaretakelse av naturverdiene.

12  Gråberglia

Naturtype: Gammel lauvskog - Gammelt ospeholt Areal: 67,3daa
BMVERDI: B

Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) ifbm. frivillig vern 18.10.2011.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i det kuperte åslandskapet i Holleia lengst øst i Krødsherad, nordvest for Kvigtjennhøgda, 
og består av et vestvendt lisideavsnitt i øvre del av Gråberglia, omkring skogsbilveien.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Nesten hele den vestvendte lia av Kvigtjennhøgda-Gråberglia ble hogd ca 1996-98, og 
mesteparten av lia framstår i dag som gjennomhogd skog der storparten av eldre gran er uthogd, mens mange gamle løvtrær står igjen. 
I området av Gråberglia avgrenset her, er skogen i dag mer eller mindre glissen ospeskog, partivis noe tettere tresatt, med mye gammel 
RJ�GHOV�VY UW�JURY�RVS��������FP�HU�YDQOLJ�GLDPHWHU��PHQV�WU U�Sn�������FP�¿QQHV�RJVn�ÀHUH�VWHGHU��'HW�HU�RJVn�P\H�JDPPHO��GHOV�
grov selje. Det er en del oppslag av unge løvtrær og ung gran. Mengden død ved er relativt lav (suksesjonen har ikke gått langt nok til 
DW�G¡GYHGGDQQHOVH�KDU�NRPPHW�VNLNNHOLJ�L�JDQJ���PHQ�GHW�¿QQHV�QRH��VY UW��JURY�JDGG�RJ�K¡JVWXEEHU��RJ�VSUHGWH�JURYH�O JHU�DY�RVS��
inkludert godt nedbrutte. Av gran er tilnærmet alt hogd ut. I nordøst, ved liten kolle, er det blandingsskog av gran og osp som ikke ble hogd 
i 96-98, men ospene her er gjennomgående av mindre dimensjoner enn i selve lia.
Artsmangfold: På osp og selje er lungeneversamfunnet og glyelavsamfunnet vanlig på mange trær (men ikke særlig artsrikt), med mye 
À¡\HOVJO\H��&ROOHPD�IXUIXUDFHXP���HQNHOWH�WU U�PHG�GHQ�UHODWLYW�VMHOGQH�EUXQ�EO UHJO\H��&��QLJUHVFHQV���HQ�GHO�RVSHEO UHJO\H��&��VXEQL-
JUHVFHQV���P\H�¿OWKLQQHODY��/HSWRJLXP�VDWXUQLQXP���OXQJHQHYHU��/REDULD�SXOPRQDULD���VNUXEEHQHYHU��/��VFURELFXODWD���VWLIW¿OWODY��3DUPH-
OLHOOD�WULSWRSK\OOD��RJ�N\VWnUHQHYHU��3HOWLJHUD�FROOLQD���6 UOLJ�OXQJHQHYHU�HU�W\GHOLJ�W¡UNHVWUHVVHW�L�GHW�nSQH�PLOM¡HW��RJ�¿QQHV�QHVWHQ�EDUH�
på skyggesida av ospetrærne, arten opptrer mye rikere på seljene. Vedsoppfungaen er ikke særlig rik, men den sjeldne nordlig aniskjuke 
�+DSORSRUXV�RGRUXV��HU�VHWW�Sn�WR�VHOMHU��3n�HL�JURY�VHOMH�UHWW�QRUG�IRU�VYLQJHQ�L�VNRJVELOYHLHQ�HU�GHW�ÀHUH�VWRUH�IUXNWOHJHPHU��+HU�EOH�GHQ�
SnYLVW�I¡UVWH�JDQJ���������DY�7++���GH�VDPPH�IUXNWOHJHPHQH�¿QQHV�IRUWVDWW�L�������VDPW�HW�SDU�IHUVNHUH���3n�RVS�HU�GHW�VWRU�RVSHLOGNMXNH�
(Phellinus populicola). Området har bra potensial for vedlevende insekter knytte til osp. Området har utvilsomt også stor verdi for hak-
kespetter og andre hullrugere, bl.a. hekket hvitryggspett på Kvigtjennhøgda fram til slutten av 1990-tallet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Praktisk talt all eldre gran ble hogd 1996-98. Omtrent samtidig ble det bygd skogsbilvei opp gjennom Grå-
berglia, gjennom lokaliteten.
Verdivurdering: Området har store naturverdier knyttet til mye gammel og dels svært grov osp og selje, med en usedvanlig stor ansamling 
av slike trær. Naturverdiene ble imidlertid vesentlig redusert pga. hogstene 1996-98, og dagens artsmangfold er ikke spesielt rikt, selv om 
GHW�¿QQHV�HQ�GHO�LQWHUHVVDQWH�RJ�QRHQ�U¡GOLVWHGH�VRSS�RJ�ODY��PHQ�VWRUW�SRWHQVLDO�IRU�YHGOHYHQGH�LQVHNWHU�RJ�YLNWLJH�YHUGLHU�IRU�IXJO���7LO�
tross for hogstene vurderes området fortsatt som svært viktig (verdi A).
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i ”Råaråsen-Kvigtjennhøgda”, et større skogområde med varierte og store naturverdier. Vest-
hellingen av Kvigtjennhøgda-Gråberglia utgjør et større område med uvanlig mye gammel og grov osp og selje, og inntil hogstene i 96-98 
var dette et nasjonalt unikt skogområde som gammel løvbrenne.
Skjøtsel og hensyn: Naturverdiene er knyttet til osp og selje, og en bør søke å skjøtte området med tanke på å ha tilnærmet ren løvskog 
(selv om det innebærer ”kunstig” skogtilstand). Oppvoksende gran utgjør en trussel, og med 10-15 års mellomrom bør tilnærmet all gran 
fjernes. Fortrinnsvis bør dette gjøres ved manuell rydding/hogst, helst med etterfølgende brenning/fjerning av virket.



Artsmangfold

Selv om området spenner over en relativt liten høydegradient, er spennvidden i naturgrunnlaget ganske god, noe som 
NRPELQHUW�PHG�SDUWLYLV�JDPPHO�VNRJ�JLU�HW�VDPOHW�VHWW� ULNW�DUWVPDQJIROG� LQQHQ�ÀHUH�XOLNH�¡NRORJLVNH�RJ� WDNVRQRPLVNH�
artsgrupper. Innslaget av interessante/sjeldne/rødlistede arter er imidlertid svært variabelt innenfor området som følge av 
svært stor variasjon i påvirkningsgrad/naturskogsstruktur kombinert med variasjoner i naturgrunnlaget.
Mesteparten av området har et ganske fattig og ordinært artsmangfold. Fattig middelaldrende furuskog og (særlig) ung-
skogsfeltene har et direkte trivielt artsmangfold, mens grandominert eldre blandingsskog gjerne har spredt-sparsomt inn-
slag av et mindre antall mer vanlige naturskogsarter spredt og sparsomt. Disse begrenser seg mest til enkelte vedsopp 
på granlæger (særlig rosenkjuke og granrustkjuke) og lav på gamle ospetrær (artsfattige utforminger av lungenever- og 
glyelavsamfunnet).
Noen av kjerneområdene kombinerer rike skogsamfunn og gunstig lokalklima med naturskogstilstand, og har stor treslags-
blanding, mange gamle løvtrær og mye stående og liggende død ved av både gran og løvtrær. Slike sørboreale blandings-
VNRJHU�HU�JHQHUHOW�DUWVULNH�PLOM¡HU�VRP�NDQ�VWRUH�DQVDPOLQJHU�DY�VMHOGQH�DUWHU�L�ÀHUH�XOLNH�DUWVJUXSSHU��KRWVSRW�PLOM¡HU���
Dette gjelder spesielt kjerne 1, men også 4, 5 og 9 kommer i denne kategorien. Det er imidlertid bare kjerne 1 sørvest for 
Råaråsen som kommer opp i toppsjiktet mht. biomangfold av slike skogmiljøer i regionen, mens det for de andre anses 
som middels (sammenliknet med skogtypens potensial og de beste områdene i regionen). For arter knyttet til gammel osp 
er i tillegg 10, 11 og 12 viktige.
På elementnivå har området viktige biomangfoldkvaliteter særlig knyttet til død ved av gran, gamle levende løvtrær (bl.a. 
viktig å trekke fram de mange gamle seljene), døde stående og liggende løvtrær.
Karplanter
.DUSODQWHÀRUDHQ�HU�JHQHUHOW�DUWVULN�RJ�YDULHUW�L�GH�ULNHVWH�VNRJW\SHQH��YDUPH�OnJXUWOLHU��ULN�VXPSVNRJ��¿QQHV�L�SUDNVLV�EDUH�
i kjerne 1) og de små partiene med grunnlendt kalk-lågurt-barblandskog (bare påvist på Råaråsen kjerne 2, 3). Dette er 
imidlertid begrenset til ganske små deler av området, og det er kun ganske vanlige arter for de aktuelle vegetasjonstypene i 
regionen (lågurtelementet, dels edelløvskogselementet og høgstaudearter), mens sjeldne/spesielle arter ikke er påvist. De 
PHVW�NDUSODQWHLQWHUHVVDQWH�SDUWLHQH�¿QQHV�L�YHVWKHOOLQJHQH�DY�5nDUnVHQ��I¡UVW�RJ�IUHPVW�NMHUQH�����'HW�HU�WLGOLJHUH�SnYLVW�
en del uvanlige til relativt sjeldne rikmyrsplanter like utenfor området i sør, nord for Sollitjenn, som nubbestarr, grasmari-
hand (en variant av blodmarihand), smalmarihand, dikesoldogg, brunmyrak (funnet av Finn Wischmann og Thure Lund 
1974, 1980 (Artskart 2012)), men det er dårlig grunnlag for slike arter innenfor området. Den relativt sjeldne myrkråkefot er 
funnet innenfor området øst for Øvre Handklevatnet av Edd-Magne Torbergsen 1979 (Artskart 2012).
Jordboende sopp
Elementet er dårlig dokumentert fordi soppsesongen 2011 var tidlig i gang og tidlig avsluttet, og storparten av fruktlege-
mene var allerede råtnet ned når inventeringen ble gjort. Rik lågurtskog har utvilsomt et relativt artsrikt element av mer 
HOOHU�PLQGUH�YDQOLJH� ULNVNRJV�P\NRUUKL]DVRSS��PHQ�GHW�HU�EDUH�VPn�SDUWLHU�VRP�KDU�SRWHQVLDO� IRU�PHU� LQWHUHVVDQWH�RJ�
sjeldne/rødlistede arter. Grunnlendte kalkskogsutforminger av lågurtskog med potensial for slike arter er svært lite utbredt 
og marginale utforminger er bare sett sør på Råaråsen (kjerne 2 og så vidt i kjerne 1 og 3). Artsgruppen vurderes derfor 
som samlet sett lite viktig/interessant i området. Mest interessante funn gjort i 2011 var den lite kjente søstertrompetsopp 
(Craterellus caeruleofuscus) sør på Råaråsen, en art med hittil få funn i Norge med trolig mye forvekslet med svart trom-
petsopp (C. cornucopioides).
Vedboende sopp
Generelt mye død ved av gran, dels også av løvtrær, gir gunstige forhold for vedlevende arter. Mesteparten av området har 
imidlertid dårlig kontinuitet i død ved av gran, med klar dominans av ferske til middels nedbrutte læger dannet de siste ca. 
���nU��RJ�LQWHUHVVDQWH�JUDQOHYHQGH�DUWHU�EHJUHQVHU�VHJ�GH�ÀHVWH�VWHGHU�WLO�HW�PLQGUH�XWYDOJ�DY�PHU�YDQOLJH�QDWXUVNRJVDUWHU��
Rosenkjuke og granrustkjuke er hyppige arter på stokkene. Noen av kjerneområdene skiller seg ut ved å ha en relativt 
DUWVULN�RJ�LQWHUHVVDQW�YHGVRSSIXQJD��I¡UVW�RJ�IUHPVW�Sn�JUDQ��PHQ�ÀHUH�VMHOGQH�DUWHU�¿QQHV�RJVn�Sn�RVS��EM¡UN�RJ�VHOMH��
Det er imidlertid bare kjerne 1 som virkelig utmerker seg mht. vedsoppfungaen på gran, med bl.a. gode forekomster av 
typiske lavlands-naturskogsarter som sjokoladekjuke (Junghuhnia collabens) og klengekjuke (Skeletocutis brevispora), 
mens andre deler har gran-vedsoppfunga mer på middels nivå (kjerne 4, 5, 9).
,QWHUHVVDQWH� O¡YWUH�YHGVRSS�¿QQHV�PHU�VSUHGW��IRUGHOW�Sn�NMHUQHRPUnGHQH�PHG�ULNHUH�EODQGLQJVVNRJ�RJ� O¡YVNRJ���PHQ�
JHQHUHOW�HU�DUWVPDQJIROGHW�DY�GLVVH�LNNH�VY UW�DUWVULNW��RJ�LQWHUHVVDQWH�DUWHU�¿QQHV�L�ODY�WHWWKHW��QRH�VRP�L�KRYHGVDN�VN\OGHV�
DW�VXNVHVMRQHQ�LNNH�KDU�JnWW�ODQJW�QRN�WLO�DW�GHW�HU�GDQQHW�EHW\GHOLJH�PHQJGHU�RVSHO JHU��6SHVLHOW�HU�LPLGOHUWLG�¿UH�JDPOH�
seljer med nordlig aniskjuke (kjerne 1, 5, 12). Krødsherad er kjerneområde for arten mellom Gudbrandsdalen og Telemark, 
og med uvanlig stor ansamling av gammel selje er Råaråsen-Kvigtjennhøgda et viktig område for arten. Den ble første 
gang sett i området på en skitur i desember 1998 (dette var da første funn i Buskerud), og de samme fruktlegemer ble 
også sett i 2011. Nevnes må også frynsekjuke (Anomoloma myceliosum) funnet på råtten bjørkelåg i kjerne 5, en nasjonalt 
meget sjelden art som er påvist to ganger i Buskerud tidligere.
Vedsoppfungaen knyttet til furu er fattig på det meste av arealet. Enkelte interessante og til dels sjeldne arter er likevel 
SnYLVWH�HQNHOWH�VWHGHU�Sn�JDPOH�O JHU��PHG�RUDQVMHNMXNH��+DSDORSLOXV�DXUDQWLDFXV��ÀHUH�VWHGHU�RJ�HWW�IXQQ�DY�GHQ�PHJHW�
VMHOGQH�KHQJHNMXNH��3RVWLD�FHULÀXD��Sn�JDPOH�G¡GYHGUHVWHU�ODQJV�HQ�VPDO�U\JJ�PHG�JDPPHO�IXUXVNRJ�V¡U¡VW�IRU�*XOP\-
råsen, som de mest interessante.
/DYÀRUDHQ
Framstår samlet sett ikke spesielt artsrik. Lungeneversamfunnet og glyelavsamfunnet opptrer vanlig på mange gamle 
RVS�RJ�VHOMH��PHQ�GHWWH�HU�VWRUW�VHWW�LNNH�V UOLJ�DUWVULNW��9DQOLJH�Sn�PDQJH�WU U�HU�À¡\HOVJO\H��RVSHEO UHJO\H��¿OWKLQQHODY��
OXQJHQHYHU�RJ�VWLIW¿OWODY��PHQV�EUXQ�EO UHJO\H��VNUXEEHQHYHU��N\VWnUHQHYHU�RJ�ÀDWUDJJ�HU�VMHOGQHUH��(QNHOWH�VWHGHU�LQQJnU�



likevel sjeldnere arter, med sølvnever på gammel selje i kjerne 1 og 5 som mest spesielt (arten er meget sjelden på midtre 
RJ�LQGUH��VWODQGHW���,�*UnEHUJOLD�HU�V UOLJ�OXQJHQHYHU�W\GHOLJ�W¡UNHVWUHVVHW�L�GHW�nSQH�PLOM¡HW��RJ�¿QQHV�QHVWHQ�EDUH�Sn�
VN\JJHVLGD�DY�RVSHWU UQH��DUWHQ�RSSWUHU�P\H�ULNHUH�Sn�VHOMHQH��6NRUSHODYÀRUDHQ�HU�GnUOLJ�XQGHUV¡NW��RJ�V UOLJ�GH�PDQJH�
gamle seljene har potensial for interessante arter av slike.
/DYÀRUDHQ�Sn�JUDQ�HU�UHODWLYW�DUWVIDWWLJ��QRH�VRP�KRYHGVDNHOLJ�VN\OGHV�DW�VWDELOW�IXNWLJ�RJ�EUDQQUHIXJLDO�JUDQVNRJ�HU�OLWH�
utbredt. I slike partier (som er best utviklet i dalsøkkene øst-sørøst for toppen på Kvigtjennhøgda) er det til dels rikelig 
med skjegglav, bl.a. med ganske mye gubbeskjegg og en del sprikeskjegg. Nær toppen av Kvigtjennhøgda ble huldrestry 
VHWW�VSDUVRPW�L�������PHQ�Q¡\DNWLJ�IXQQVWHG�HU�WUROLJ�ÀDWHKRJG�QRHQ�nU�VHLQHUH��RJ�DUWHQ�EOH�LNNH�JMHQIXQQHW�L�������PHQ�
GHW�NDQ�LNNH�XWHOXNNHV�DW�DUWHQ�IRUWVDWW�¿QQHV�L�WRSSRPUnGHW�Sn�.YLJWMHQQK¡JGD���$UWHQ�EOH�IRU�¡YULJ�L������RJVn�IXQQHW�OLWW�
lenger nord, rett sør for Feletjenn.
%HUJYHJJ�ODYÀRUDHQ�HU�GLUHNWH�DUWVIDWWLJ��PHG�HW�InWDOOV�IXQQ�DY�UDQGNYLVWODY�RJ�N\VWnUHQHYHU�VRP�HQHVWH�DY�LQWHUHVVH�
Moser
0RVHÀRUDHQ�IUDPVWnU�KHOOHU�LNNH�VRP�V UVNLOW�ULN��YHUNHQ�Sn�G¡G�YHG��JDPOH�OHYHQGH�WU U�HOOHU�EHUJYHJJHU��$Y�OLWW�LQWHUHV-
VDQWH�DUWHU�¿QQHV�UnWHYHGPRVHQH�SXVOHGUDXJPRVH�RJ�JU¡QQVNR�Sn�JRGW�QHGEUXWWH�O JHU�DY�RVS�RJ�JUDQ��RJ�Sn�EHUJ�HU�
GHW�VHWW�U\HPRVH��0RVHÀRUDHQ�YLUNHU�YDULHUW�L�ULN�VXPSVNRJ�QHGHUVW�L�NMHUQH����PHQ�VDQQV\QOLJYLV�EDUH�PHG�UHODWLYW�YDQOLJH�
arter.
Insekter
Insektfaunaen er knapt undersøkt. Trolig har området betydelig potensial for vedlevende arter knyttet til gamle løvtrær, 
særlig til gammel osp og selje. Dette gjelder både trær og død ved som står inne i lukket skog og trær som står solåpent 
og varmt (spesialiserte arter knyttet til slike ulike elementer). Det er trolig også bra potensial for vedlevende arter knyttet 
til gran i deler av området. I døde knuskkjuker på svær bjørkehøgstubbe på vestsiden av Gulmyråsen (kjerne 4) ble det 
sett klekkehull etter møllen Scardia boletella, en sjelden art som synes å ha et nasjonalt tyngdepunkt i gammel lavlands-
blandingsskog i midt-Buskerud.
Vilt
Samlet sett har området store viltkvaliteter, særlig for fugl knyttet til de gamle løvtrærne (særlig osp) spredt utover store 
arealer. Dette gir ikke minst grunnlag for livskraftige bestander av hakkespetter og andre hullrugere. Traktene er kjent for 
å ha faste hekkeforekomster av alle norske hakkespettarter unntatt hvitryggspett, bl.a. er gråspett nokså hyppig forekom-
PHQGH��RJ�GYHUJVSHWW�¿QQHV�ÀHUH�VWHGHU��$UQW�%HUJHW�SHUV��PHGG���������)UDP�WLO�VOXWWHQ�DY������WDOOHW�YDU�GHWWH�RJVn�HW�DY�
svært få steder på Østlandet med hekking av hvitryggspett. Arten ble sist påvist hekkende ved Kvigtjennhøgda/Gråberglia, 
samt på Lauvåsen øst for Mohyttene litt lenger sør. Etter de store hogstene i Kvigtjennhøgda på 1990-tallet synes arten 
imidlertid å være utgått fra området, men dette er like fullt et av få mulige områder for arten på Østlandet, og reetablering 
kan ikke utelukkes. Opplysning om hvitryggspett innlagt på Artskart (2012), med 1 km-nøyaktighet innlagt nordvest for 
Handklevatna datert 1.1.1999 Ingvar Stenberg, kan være grov og feilaktig stedfesting av opplysninger om arten fra Kvig-
tjennhøgda.

Tabell: Artsfunn i Råaråsen-Kvigtjennhøgda. Kolonnen Totalt antall av art summerer opp antall funn innenfor området. 
0 betyr at artsfunnet ikke er tallfestet, men begreper som mye, en del, sparsomt, spredt o.l. er brukt. Det store tallet i 
kolonnen Funnet i kjerneområde henviser til hvilke kjerneområder arten er funnet. Det lille tallet angir hvor mange funn 
VRP�HU�JMRUW�L�KYHUW��NMHUQHRPUnGH����EHW\U�WHNVWOLJ�NYDQWL¿VHULQJ��6Pn�WDOO�XWHQ�NMHUQHRPUnGHQXPPHU�DQJLU�IXQQ�XWHQIRU�
kjerneområder.

Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste-

status

Totalt antall 

av art

Funnet i kjerne-

område (nr)

Spettefugler Dendrocopos leucotos Hvitryggspett  

Dendrocopos minor Dvergspett  

Picoides tridactylus Tretåspett  

Picus canus Gråspett  

Sommerfugler Scardia boletella EN 1 41 

Vintergrønnfamilien Monotropa hypopitys Vaniljerot 1 1 

Oljetrefamilien Fraxinus excelsior Ask NT 1 11 

Bladmoser Antitrichia curtipendula Ryemose 1 81 

Bladmoser Buxbaumia viridis Grønsko 3 12 41 

Levermoser Anastrophyllum hellerianum Pusledraugmose 3 41 92 

Busk- og bladlav Alectoria sarmentosa Gubbeskjegg NT 15 2 12 41 63 73 82 92 

Bryoria nadvornikiana Sprikeskjegg NT 8 2 62 72 81 91 

Collema furfuraceum Fløyelsglye 131 20 1020 1110 1230 540 
65 82 94 

Collema nigrescens Brun blæreglye 4 2 121 91 

Collema subnigrescens Ospeblæreglye 27 112 123 520 62 

Hypogymnia vittata Randkvistlav 1 11 



Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste-

status

Totalt antall 

av art

Funnet i kjerne-

område (nr)

Leptogium saturninum Filthinnelav 162 10 115 1020 1120 1240 540 
87 910 

Lobaria amplissima Sølvnever 2 11 51 

Lobaria pulmonaria Lungenever 156 25 115 1020 1110 1230 420 
530 86 

Lobaria scrobiculata Skrubbenever 6 2 111 122 81 

Parmeliella triptophylla 6WLIW¿OWODY 208 40 110 1030 1120 1240 410 
540 65 88 95 

Peltigera collina Kystårenever 8 3 12 122 81 

Ramalina sinensis Flatragg NT 1 91 

Skorpelav Calicium denigratum Blanknål NT 2 2 

Pyrrhospora elabens 4 4 

Sopp jordboende Hydnellum suaveolens Duftbrunpigg 1 111 

Sopp vedboende Antrodia albida Hvitkjuke 1 1 

Antrodia pulvinascens Ospehvitkjuke NT 2 92 

Artomyces pyxidatus %HJHU¿QJHUVRSS 1 111 

Asterodon ferruginosus Piggbroddsopp 2 11 91 

Climacocystis borealis Vasskjuke 1 11 

Fomitopsis rosea Rosenkjuke NT 57 7 120 102 113 46 510 63 
72 94 

Haploporus odorus Nordlig aniskjuke VU 4 11 122 51 

Hericium coralloides Korallpiggsopp NT 1 111 

Junghuhnia collabens Sjokoladekjuke EN 5 15 

Junghuhnia luteoalba Okerporekjuke NT 1 11 

Kavinia alboviridis Grønnlig narre-
piggsopp

NT 1 41 

Lentinellus ursinus Filtsagsopp 1 1 

Perenniporia tenuis Eggegul kjuke VU 1 41 

3KDHROXV�VFKZHLQLW]LL Gulrandkjuke 1 31 

Phellinus ferrugineofuscus Granrustkjuke 80 6 130 103 115 48 515 64 
72 97 

Phellinus nigrolimitatus Svartsonekjuke NT 2 11 41 

Phellinus pini Furustokkjuke 1 1 

Phellinus populicola Stor ospeildkjuke 5 1 112 122 

Phlebia centrifuga Rynkeskinn NT 16 2 17 101 111 42 93 

Phlebia serialis VU 1 1 

Serpula himantioides Tømmernettsopp 3 13 

Sistotrema raduloides NT 1 41 

Skeletocutis brevispora Klengekjuke VU 8 14 101 41 92 

Skeletocutis kuehneri Snyltetynnkjuke 2 12 

Sopp vedboende Ceriporiopsis pseudogilves-
cens

Ravkjuke 1 1 

Hapalopilus aurantiacus Oransjekjuke NT 2 2 

Barksopp Chaetodermella luna Furuplett NT 2 1 81 

Sopp Craterellus caeruleofuscus Søstertrompetsopp 1 11 

3RVWLD�FHULÀXD Hengekjuke EN 1 1 

Sopp vedboende Anomoloma myceliosum Frynsekjuke EN 1 51 

Avgrensing og arrondering

Området har mosaikk mellom mer eller mindre vanlig gammelskog (”matrix-areal”), kjerneområder med viktige naturverdier 
spredt utover hele arealet, og samtidig ganske mye ungskog og nyere hogstpåvirkning inn fra både sør og nord. Avgrens-
ningen av dette området har derfor vært spesielt utfordrende sammenliknet med mange andre vernekandidater. Hogst av 
tre gammelskogspartier i 2011 har dessuten vanskeliggjort avgrensningen ytterligere.



Etter ulike vurderinger er det valgt å legge seg på et relativt lite strengt nivå mht. nyere hogstpåvirkning, begrunnet i dels at 
store naturverdier er knyttet til de mange gamle lautrærne som det også står igjen mange av i partier der grana er uthogd, 
og dels at arronderingen ellers ville bli svært ”hakkete” og uheldig mtp. økologisk funksjonalitet (fortsatt er avgrensningen 
relativt hakkete). Mange av ungskogspartiene har dessuten betydelig oppslag av unge løvtrær, som på sikt kan utvikle seg 
WLO�¿QH�O¡YVXNVHVMRQHU��'HULPRW�HU�KRJVWÀDWHU�RJ�XQJVNRJ�GHU�LQQVODJHW�DY��JDPOH��ODXYWU U�HU�OLWH�LQJHQ�Y UW�IRUV¡NW�KROGW�
utenfor, men dette har ikke alltid vært mulig å unngå av hensyn til hensiktsmessig arrondering.
Grensa er satt ut fra følgende tre hovedregler:
(1) All sammenhengende gammelskog inngår,
(2) Alle kjerneområder inngår,
(3) Arealer med større konsentrasjoner av gamle løvtrær inngår.
På kartet er også antydet en strengere, snevrere avgrensning, der større vekt er lagt på å utelate ungskogsarealer og 
triviell middelaldrende skog. Av hensyn til arrondering og økologisk funksjonalitet er det største alternativet imidlertid å 
foretrekke.
I nord er kun den ganske smale brattkanten av vestlia Kvigtjennhøgda-Gråberglia tatt med. Denne brattlia har store kvalite-
ter med svært mye gammel osp og selje, og er tross dårlig arrondering viktig å få med, mens arealene oppe på toppen av 
nVHQ�HU�PHVW�XQJVNRJ�RJ�nSQH�KRJVWÀDWHU��KHU�RJVn�KRJG�HW�SDUWL�L��������RJ�ÀDWHUH�WHUUHQJ�L�EXQQHQ�DY�OLD�HU�WHWW�XQJVNRJ�
med mest unggran og ungbjørk, og lite osp.
Det har vært vurdert å binde området sammen med 2011-utvidelsesforslaget til Grønknuten naturreservat (se egen om-
råderapport), som har vestgrense omtrent langs kommunedelet mellom Modum og Krødsherad nede i dalbunnen øst for 
Kvigtjennhøgda. Dels av praktiske rapporteringsmessige grunner, men mest fordi de to områdene i utgjør egne enheter 
som står godt ”på egne bein”, er det imidlertid valgt å holde dem atskilt. Områdene tangerer hverandre over en 400 meter 
lang strekning nord for enden av Mortenvass-veien, og det er ingenting i veien for å knytte dem sammen her. Sør og nord 
for denne 400 meters strekningen vurderes det som uaktuelt å binde dem sammen, som følge av store ungskogsfelt og på 
nordsiden også et parti som er hogd nylig.

Andre inngrep

2PUnGHW�HU� WLO�GHOV�JDQVNH�RPIDWWHQGH�SnYLUNHW�DY�EHVWDQGVVNRJEUXNHW��RJ�HQ�JRG�GHO�XQJVNRJ�NRPPHW�RSS�HWWHU�ÀD-
tehogster inngår (se over, samt ”Avgrensning”). Dette har stedvis vært såpass omfattende at gammelskogen i deler av 
området er fragmentert til mer eller mindre isolerte enheter (men aldri med stor avstand imellom). Dette er mest markant 
Sn�+DQGNOHYDVVnVHQ��GHU�VWRUH�XQJVNRJVIHOW�´NU\SHU´�LQQ�IUD�EnGH�QRUG�RJ�V¡U�WYHUV�RYHU�nVHQ��RJ�PHG�¿UH�JMHQVWnHQGH�
gammelskogsfelt (tre av disse er kjerneområder; 5, 6, 7).
Foruten hogstene/ungskogsfeltene går et par skogsbilveier innenfor området. Den ene går fra sør inn til nord for Nedre 
Handklevatnet, dette er en ganske gammel vei som i dag gjør lite av seg. På midten av 1990-tallet ble det bygd en vei opp 
Gråberglia (gjennom kjerne 12), og ført videre på langs et godt stykke ned liene på østsiden av Kvigtjennhøgda. Denne er 
et større negativt inngrep.
Det ble ikke observert bygninger innenfor området.
,������EOH�GHW�JMRUW�ÀHUH�ÀDWHKRJVWHU� LQQWLO�DYJUHQVHW�RPUnGH��6¡U�Sn�+DQGNOHYDVVnVHQ��UHWW�V¡U� IRU�NMHUQH����RJ�QRUG�
nordøst på Kvigtjennhøgdas topprygg ble det hogd grandominert naturskog med en god del gammel osp (mye av ospene 
ble også hogd; tømmerlunner sett under inventeringen). Disse partiene ville ha blitt inkludert i området om de ikke hadde 
blitt hogd. Det ble også hogd et litt større felt inn mot Modum-delet ned mot dalbunnen øst for Kvigtjennhøgda, noe som 
er hovedårsaken til at en har valgt å ikke binde sammen Råaråsen-Kvigtjennhøgda med utvidelsen av Grønknuten (Grøn-
knuten NR utv. SV; se egen områderapport).

Vurdering og verdisetting

Området har samlet sett store naturverdier, men disse er ujevnt fordelt. Ganske mye av arealet har trivielle og biologisk 
isolert sett tilnærmet uinteressante miljøer (fattig middelaldrende til eldre barskog som er fattig på nøkkelelementer, samt 
XQJVNRJ�RJ�KRJVWÀDWHU���'HW�HU�LPLGOHUWLG�VDPWLGLJ�JDQVNH�K¡\�DQGHO�NMHUQHRPUnGHU��KYRUDY�HQ�GHO�KDU�VWRUH�QDWXUYHUGLHU�
De største naturverdiene er knyttet til (1) gammel sørboreal gran-blandingsskog og (2) gamle løvtrær. Førstnevnte er godt 
utviklet særlig i kjerne 1 på Råaråsen, men også 4, 5 og 9 har viktige naturverdier knyttet til skogtypen. Midt-Buskerud er 
en kjerneregion for skogtypen nasjonalt, med mange viktige til svært viktige lokaliteter. Råaråsen-Kvigtjennhøgda tilhører 
ikke gruppen av de aller viktigste større områdene for slik skog i regionen, og kvaliteter knyttet til lavlandsgranskog er for 
eksempel bedre utviklet i Nattjennåsen (Sigdal) og Høgtidsåsen-Svartfjellet (Modum). Det er også en påfallende mangel 
på sterkt nedbrutt dødved av gran, og kontinuiteten i død ved er trolig ganske dårlig på mye av arealet. På mindre areal-
skala er likevel kjerne 1 et av de viktigste kjerneområdene/nøkkelbiotopene i distriktet, og i Krødsherad er det trolig bare 
VNRJHQ�XQGHU�6XUWHEHUJÀDJHW��6ROYDQJ�������VRP�KDU�WLOVYDUHQGH�HOOHU�VW¡UUH�QDWXUYHUGLHU�
For kvaliteter knyttet til gamle løvtrær er området derimot et av de viktigste i boreal sone på Østlandet. Så stor tetthet av 
grov, gammel osp og selje over så store arealer som her, er knapt kjent andre steder i sør- og mellomboreal sone på Øst-
landet. Dette har sin bakgrunn i gamle skogbranner, området er således også skoghistorisk interessant, og det er velegnet 
som representant for et større kupert område er omfattende branner har hatt stor betydning for dagens skogstruktur og 
treslagssammensetning (sikkert også artsmangfold). Imidlertid har området ikke spesielt mye død osp, og kvaliteter knyt-
tet til slike elementer er ikke spesielt godt utviklet, for eksempel sammenliknet med ”toppområdet” Gampedalen (Sigdal). 
Dødvedtilfanget av osp vil øke markant i framtida. Området har tydeligvis lang kontinuitet i selje, og treslaget opptrer rikelig 
i alle aldersklasser. Det er svært uvanlig med så mye gammel og grov selje som her.



Regionalt sett er midt-Buskerud en viktig kjerneregion både for gammel sørboreal blandingsskog og for gammel osp. Det 
ligger en vesentlig styrke i at man i dette distriktet har (relativt sett) tett samling av verdifulle lokaliteter, dvs. høy andel 
gammelskog på landskapsnivå, noe som bl.a. gir økt langsiktig overlevelse for kravfulle arter. Det er i så måte viktig at 
også 2011-utvidelsesarealet til Grønknuten NR, rett mot øst, også har mye gammel osp. Inntilliggende Grønknuten natur-
reservat (10,5 km2) med tilhørende foreslåtte utvidelser (5,1 km2) og Råaråsen-Kvigtjennhøgda utgjør til sammen et sto-
rområde på ca 19,5 km2. Det er svært få like store områder i sør- til mellomboreal sone og med såpass mye lavlandsskog 
og kjerneområder som er vernekandidater.
%HW\GHOLJ�QHJDWLY�SnYLUNQLQJ�L�IRUP�DY�JDQVNH�P\H�XQJVNRJ�RJ�KRJVWÀDWHU�WUHNNHU�YHUGLHQ�QHG��RJ�JM¡U�RJVn�DW�DYJUHQV-
ningen er noe hakkete og uregelmessig. Før hogstene i Kvigtjennhøgda-Gråberglia kom i gang på 1990-tallet, var område 
å betrakte som et ****-område. Det er likevel satt igjen så mye gamle løvtrær at også mange av de partiene som er hogst-
påvirket fortsatt har naturverdier (gjenspeilet bl.a. i at to slike partier er avgrenset som kjerneområder; 10 og 12). Området 
mangler også i stor grad kvaliteter knyttet til virkelig rike skogsamfunn, som kalkskog og edelløvskog.
/RNDOLWHWHQ�RSSI\OOHU�L�VWRU�JUDG�ÀHUH�YLNWLJH�PDQJOHU�YHG�VNRJYHUQHW��$Y�JHQHUHOOH�NULWHULHU�JMHOGHU�GHWWH�����ODYODQGVVNRJ�
(middels stor grad), (2) rike skogtyper (relativt svak grad), (3) skog under naturlig dynamikk (moderat grad) og (4) viktige 
forekomster av rødlistearter (middels til stedvis god grad). (5) Storområde: selv om avgrensningen er uheldig og uregel-
messig, har området sammen med Grønknutene-områdene mot øst også ganske god storområde-funksjonalitet. Av prio-
riterte skogtyper dekkes (1) boreal lauvskog meget godt, (2) boreal naturskog (granskog med mye død ved) relativt godt, 
(3) lågurtgranskog i relativt svak grad (mye lågurtskog, men kalkskogsutforminger mangler i stor grad), så vidt representert 
er også (4) rik sumpskog og (5) høgstaudeskog.
Som følge av store naturverdier knyttet til gamle lauvtrær (mye gammel osp og selje på store arealer), viktige kvaliteter 
knyttet til gammel lavlandsgran-blandingsskog, samt at det sammen med Grønknuten-områdene mot øst utgjør storom-
råde i spennvidden sør-mellomboreal sone, vurderes Råaråsen-Kvigtjennhøgda som nasjonalt verneverdig (***), men pga. 
omfattende nyere hogstpåvirkning i grensesjiktet mot regionalt verneverdig (**).

Tabell: Kriterier og verdisetting for kjerneområder og totalt for Råaråsen-Kvigtjennhøgda. Ingen stjerner (0) betyr at 
YHUGLHQ�IRU�NULWHULHW�HU�IUDY UHQGH��XEHW\GHOLJ��6WUHN�����EHW\U�LNNH�UHOHYDQW��6H�HOOHUV�NULWHULHU�IRU�IRU�YHUGLVHWWLQJ�L�PHWRGH-
kapittelet.

Kjerneområde Urørt-
het

Død ved 
mengde

Død 
ved 

kontin.

Gamle 
bar-
trær

Gamle 
løv-
trær

Gamle 
edel-

løvtrær

Treslags-
fordeling

Topo-
JUD¿VN�

variasjon

Vegeta-
sjons-

variasjon

Rik-
het

Arter Stør-
relse

Arron-
dering

Samlet 
verdi

1 Råaråsen SV *** *** ** ** *** * *** ** *** *** *** - – ***

2 Råaråsen S *** ** * * * 0 * * ** ** ** - – **

3 Råaråsen V *** * ** ** 0 – * * * * ** - – **

4 Gulmyråsen 
V

** *** * ** *** 0 *** * * ** ** - – **

5 Handkle-
vassåsen SV

** *** * ** *** 0 *** * * *** *** - – ***

6 Handkle-
vassåsen S

*** *** * ** ** – ** * * * * - – **

7 Handkle-
vassåsen N

** ** * ** * – ** * * * * - – *

8 Kvigetjenn 
SØ

*** * * * ** – ** *** ** * * - – *

9 Mortenvass-
vei-enden V

*** *** * ** *** – *** * ** ** ** - – **

10 Kvigtjen-
nhøgda V

* ** * * *** – *** * ** ** ** - – **

11 Kvigtjen-
nhøgda NV

** ** * * ** – *** * * ** ** - – **

12 Gråberglia * * * 0 *** – ** * * ** ** - – **

Samlet        
vurdering

** ** ** ** *** 0 *** ** *** ** *** ** * ***
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Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog under ordningen "frivillig vern"

Råaråsen-Kvigtjennhøgda (Krødsherad, Buskerud).

WGS84, sonebelte 32

Areal 3.974 daa, verdi ***

±Rutenett 1km

Ekvidistanse 20m

Målestokk 1:24 000Tidligere registreringer

Eksisterende verneområder

Omr. for vurdering (DN/FM 2011)
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