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Areal:  511 daa Vegetasjonseksjon: OC-Overgangsseksjon

Sammendrag

Slettemoåsen ligger lengst sør i Krødsherad kommune, på grensa mot Modum, og er en lav skogås som reiser seg mar-
NDQW�FD������K¡\GHPHWHU�RSS�IUD�GH�ÀDWH�IXUXPRHQH�XQGHU���'HW�DYJUHQVHWH�RPUnGHW�Sn�����GDD�GHNNHU�PHVWHSDUWHQ�DY�
åsen, med hovedsakelig sørøst-, sør- og sørvestvendte hellinger, men terrenget er småkupert. Berggrunnen består av 
kvartsitt, men stedvis er denne oppdelt og gjennomsatt av smale kalkspatganger.
Det meste av åsen har grunnlendt, tørr furuskog av lav- og bærlyngtype. På ryggene er det skrinn lavfuruskog, mens det 
er mer produktiv bærlyngfuruskog nedover i hellingene (dels sandfuruskog). Gran inntar mindre partier i hellinger og søkk 
med mer løsmasser og bedre fuktighet (blåbærskog, lågurtskog, helt lokalt kalkgranskog, i søkk fragmenter av høgstau-
deskog og rik sumpskog). Boreale løvtrær inngår spredt og sparsomt. Innslag av kalkspat gir opphav til mindre, skarpt 
avgrensete partier med kalkfuruskog og kalkberg, i form av mose- og urterik kalkfuruskog i små grunne søkk og tørrere 
typer og vekselfuktige kalkberg på skrinnere mark.
Furuskogen er for det meste relativt vanlig eldre-halvgammel skog, med trær av midlere alder og dimensjoner, mens gamle 
WU U�RJ�G¡G�YHG�EDUH�¿QQHV�VSUHGW�RJ�VSDUVRPW��'HOHU�DY�NMHUQHRPUnGHQH�KDU�EHGUH�XWYLNOHW�QDWXUVNRJVSUHJ��PHG�ORNDOW�
en del læger. Granskogen er gjennomgående relativt ung (tidlig og sein optimalfase). I nedre del av sørhellingene (dels 
på kalkfuruskogsmark), opp fra industriområdet, er det åpne frøtrestillinger av furu etter hogster gjort for en del år siden.
.DUSODQWHÀRUDHQ�HU�VWHGYLV�ULN�RJ�VSHVLHOO��PHG�ÀHUH�UHJLRQDOW�RJ�HQNHOWH�QDVMRQDOW�VMHOGQH�DUWHU�Sn�NDONEHUJ�RJ�NDONVNRJV-
mark, som oslosildre og bakkemaure. Flere steder i åsen er det også en del mogop. I kalkskogen er det trolig også en rik 
P\NRUUKL]DVRSSIXQJD��LQNOXGHUW�U¡GOLVWHDUWHU��GnUOLJ�GRNXPHQWHUW���,�PLQGUH�SDUWLHU��I¡UVW�RJ�IUHPVW�NMHUQH����HU�GHW�RJVn�
interessante og dels sjeldne vedlevende sopp på furulæger. Det er hittil påvist 9 rødlistearter i området (1 EN, 1 VU, 7 NT).
Slettemoåsen har relativt viktige naturverdier knyttet til kalkfuruskog og kalkberg med tilhørende rikt artsmangfold av 
karplanter og til en viss grad trolig også jordboende sopp, på mindre partier også til gammel lavlandsfuruskog med en del 
død ved. Mye av arealet består imidlertid av ordinær, eldre, fattig skog, området er en del påvirket av nyere frøtrestillings-
hogster, og arronderingen er noe uheldig pga. et større ungskogsfelt i sørvest samt at karplanteartsrike partier på Modum-
siden ikke er inkludert. Området oppfyller viktige mangler ved skogvernet i svak til moderat grad, men det er vernet svært 
lite lavtliggende furuskog i regionen, og kalkfuruskog er dessuten en regionalt meget sjelden skogtype, slik at området vil 
være et bidrag til å dekke inn manglende skogtyperepresentativitet i regionen.
Samlet sett tilsier skogstruktur, inngrepsstatus og areal helst lokal verdi (*), men mindre verdifulle partier med særegne 
biomangfoldkvaliteter trekker opp, og området vurderes samlet sett som regionalt verneverdig (**).

Feltarbeid

Området er ifbm. frivillig vern undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) 10. oktober 2011. Det meste av åspartiet ble da opp-
søkt, med unntak av nordvestligste del som kun er observert på avstand. Værforholdene var relativt gode. Det ble leitet en 
del etter arter, og årstiden var i utgangspunktet gunstig for undersøkelser av sopp (som var hovedfokus artsmessig), men 
VRSSVHVRQJHQ�L�GLVWULNWHW�YDU�WLGOLJHUH�HQQ�QRUPDOW�RJ�GHW�PHVWH�DY�MRUGERHQGH�VRSS�YDU�IHUGLJ�PHG�IUXNWL¿VHULQJVSHULRGHQ�
RJ�UnWQHW�YHNN�Sn�LQYHQWHULQJVWLGVSXQNWHW��.DUSODQWHÀRUDHQ�YDU�RJVn�L�VWRU�JUDG�QHGYLVQHW��RJ�EOH�GHUIRU�GnUOLJ�GRNXPHQWHUW�
L�GHQQH�RPJDQJ��PHQ�GHW�HU�JMRUW�HQ�JRG�GHO�XQGHUV¡NHOVHU�DY�NDUSODQWHÀRUDHQ�L�RPUnGHW�WLGOLJHUH�VOLN�DW�GHQQH�HU�JDQVNH�
godt dokumentert (se ”Tidligere undersøkelser”).
6DPOHW�VHWW�HU�RPUnGHW�UHODWLYW�JRGW�JHRJUD¿VN�GHNNHW��RJ�NXQQVNDSVJUXQQODJHW�PKW��DYJUHQVQLQJ��YHJHWDVMRQVW\SHU�RJ�
VNRJVWUXNWXU�YXUGHUHV�VRP�JRGW��6DPPHQ�PHG�WLGOLJHUH�XQGHUV¡NHOVHU�DY�NDUSODQWHÀRUDHQ�HU�GHW�RJVn�JMRUW�HQ�GHO�PKW��
DUWVGRNXPHQWDVMRQ��'H�ÀHVWH�WLGOLJHUH�NDUSODQWHIXQQ�L�RPUnGHW�HU�LPLGOHUWLG�JURYW�VWHGIHVWHW�RJ�IRU�PDQJH�HU�GHW�XVLNNHUW�
hvor i området de er gjort. Det er et betydelig ”kunnskapshull” for jordboende sopp, der deler av området har stort potensial, 
også for rødlistearter. Kunnskapsgrunnlaget for artsmangfoldet vurderes samlet som middels.

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 i Krødsherad og Modum med tanke på å få til et sammenhengende verneområde fra 
Kroktjenn (litt øst for Slettemoåsen; se egen områderapport) nord-nordøstover til Grønknuten naturreservat, men på denne 
aktuelle eiendommen ble det samtidig åpnet for kartlegging av alle områder som kunne være potensielle vernekandida-
WHU��XDYKHQJLJ�DY�GHW�Sn�IRUKnQG�GH¿QHUWH�XQGHUV¡NHOVHVRPUnGHW��6OHWWHPRnVHQ�NRP�WLO�VRP�HW�WLOOHJJVRPUnGH�DY�GHQQH�
grunn, som følge av registrantens kjennskap til områdets kvaliteter basert på litteratur (se ”Tidligere undersøkelser”). Av 
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XOLNH�nUVDNHU�HU�GHW�YDOJW�n�DYJUHQVH�RJ�EHVNULYH�¿UH�DWVNLOWH�RPUnGHU�VRP�HU�QHVWHQ�VDPPHQKHQJHQGH��6OHWWHPRnVHQ��
Kroktjenn, Råaråsen-Kvigtjennhøgda og Grønknuten NR utv. SV (se egne områderapporter).

Tidligere undersøkelser

6OHWWHPRnVHQ�+¡\P\UD�L�.U¡GVKHUDG�0RGXP�KDU�Y UW�NMHQW�VRP�HW�RPUnGH�PHG�V UHJHQ�RJ�ULN�NDUSODQWHÀRUD�L�ODQJ�WLG��
Dette har kommet for dagen gjennom undersøkelser gjort særlig av Thure Lund på 1970- og 1980-tallet, noen ganger 
VDPPHQ�PHG�EO�D��)LQQ�:LVFKPDQQ��RJ�JMRUW�NMHQW� I¡UVW�RJ� IUHPVW�JMHQQRP�ORNDOÀRUDE¡NHQH� WLO�7KXUH�/XQG� IRU�.U¡GV-
herad (Lund 1982) og Modum (Lund 1988). Ikke minst har mogopforekomstene i traktene omkring Kløftefoss, inkludert 
på Slettemoåsen, fått omtale. Enkelte andre botanikere har også besøkt området. Noen av funnene gjort gjennom disse 
XQGHUV¡NHOVHQH�OLJJHU�XWH�Sn�$UWVNDUW���������GHOV�JURYW�RJ�XQ¡\DNWLJ�NRRUGLQDWIHVWHW���PHQ�PDQJH�¿QQHV�EDUH�DQJLWW� L�
ORNDOÀRUDE¡NHQH��2PUnGHW�HU�RJVn�RPWDOW�L�$UQW�%HUJHW��������VLQ�ERN�RP�+ROOHLD��EDVHUW�Sn�7KXUH�/XQG�VLQH�E¡NHU�RJ�
personlig kontakt med ham.
En større naturtypelokalitet ble av Solvang (2005) (lok. 1, s. 20-21) avgrenset i sørøstre del av Slettemoåsen (”Sagåsen-
Slettemoåsen”, kalkfuruskog, 147 daa, B-verdi), på bakgrunn av opplysninger fra Thure Lund og eget feltarbeid, og denne 
lokaliteten ligger på Naturbase (2012) som lokalitet BN00029405 ”Sagåsen-Slettemoåsen”. Lokaliteten er noe for grovt 
og stort avgrenset, og er i 2011 splittet opp i mindre lokaliteter. Rett på østsiden av skogsbilveien øst for Slettemoåsen 
ligger to andre naturtypelokaliteter (Naturbase 2012), som overlapper hverandre: BN00029404 ”Sagmyra” som ligger 
både i Krødsherad og Modum (rikmyr, 18daa, i Naturbase gitt C-verdi men av Solvang (2005, side 35-36) satt til verdi B), 
og BN00042618 ”Sagåsen og Høgmyra” i Modum (”Andre viktige forekomster”, 38 daa, C-verdi) (beskrivelse mangelfull).

Beliggenhet

Slettemoåsen ligger i lavlandet lengst sør-sørøst i Krødsherad kommune, på grensa mot Modum, rett nord for de store 
furumoene omkring Kløftefoss og på østsiden av Rv 7.

Naturgrunnlag

7RSRJUD¿
6OHWWHPRnVHQ�HU�HQ�ODY�VNRJnV�VRP�UHLVHU�VHJ�PDUNDQW�FD�����K¡\GHPHWHU�RSS�IUD�GH�VWRUH�ÀDWH�IXUXPRHQH�Sn�FD�����
moh som strekker seg utover Slettemoen-Kløftefoss-området mot sør. Åsen består hovedsakelig av sørøst-, sør- og sør-
vestvendte hellinger, men terrenget er relativt kupert, med små åsrygger og koller, små grunne søkk, et sentralt nord-
sørgående dalsøkk i østre del, og bratte hellinger ned mot skogsbilveien i øst og Fv280/Krøderbanen i vest.

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��������
Dalen sør-sørøstover fra Svanetjenn, mellom Slettemoåsen og Kroktjenn-området (og som berører østre del av Slette-
PRnVHQ�6DJnVHQ���HU�DYPHUNHW�Sn�GHW�JHRORJLVNH�NDUWHW�VRP�´JDEEUR�WLO�NYDUWVGLRULWW��GHOYLV�IROLHUW�RJ�DP¿EROLWWLVN��VWHGYLV�
med mindre kropper av ultrabasiske bergarter”. Ifølge Lund (1982, 1988) består Slettemoåsen hovedsakelig av kvartsitt, 
som stedvis er oppdelt og gjennomsatt av smale kalkspatganger, og stedvis med gjennomhullete stein/berg der kalkspaten 
har forvitret.

Klima

Regionalklimaet er relativt kontinentalt, med varme somre og kalde vintre, og området tilhører overgangsseksjonen (OC). 
Hovedsakelig sørvendt eksposisjon kombinert med mye grunnlendt terreng gjør at mye av området er tørt til svært tørt og 
solvarmt, og selv om mindre felt i dalsøkkene ligger litt mer beskyttet (og har granskog) mangler området helt partier med 
høy luftfuktighet.

Vegetasjon og treslagsfordeling

Området er i hovedsak grunnlendt og tørt, og fattig til intermediær furuskog dominerer, med gran på mindre arealer og 
sparsomt innslag av boreale løvtrær (bjørk, selje, osp). På ryggene og åskollene er det mye helt skrinn lavfuruskog i 
veksling med noe knausfuruskog (”bergfuruskog”), mens det nedover i hellingene er mest bærlyngskog. Denne er som 
RIWHVW�IXUXGRPLQHUW��PHQ�HW�YLVVW�LQQVODJ�DY�JUDQ�¿QQHV�RJVn��I¡UVW�RJ�IUHPVW�QHGH�L�V¡NNHQH��,�OLWW�EHVN\WWHGH�KHOOLQJHU�HU�
GHW�VWHGYLV�W\QW�RYHUGHNNH�DY�¿QNRUQHW�VDQGMRUG��QRH�VRP�JLU�RSSKDY�WLO�HQ�PHU�SURGXNWLY�E UO\QJIXUXVNRJ��VRP�GHOV�NDQ�
karakteriseres som sandfuruskog (med arter som vaniljerot, skogjamne og mogop).
Mye av furuskogen er fattig lav- og bærlyngskog, men men det er også en del rikere skog. Grunne søkk er gjerne relativt 
rike, og mindre lokale innslag av kalkspat gir opphav til skarpt avgrensete partier med kalkfuruskog og kalkberg. I søkk tar 
GHQQH�IRUP�DY�HQ�YHNVHOIXNWLJ��PRVH��RJ�XUWHULN�XWIRUPLQJ�DY�NDONIXUXVNRJ��6OLN�VNRJ�¿QQHV�JRGW�XWYLNOHW�V UOLJ�L�HW�V¡U-
vendt søkk sørøst for selve toppområdet av Slettemoåsen (kjerne 3), lokalt i sør- og østhellingene av Sagåsen (kjerne 4), 
samt dels også nede i sørhellingene opp fra industriområdet (en del av dette er frøtrestillingshogst, men et intakt parti er 
DYJUHQVHW�VRP�NMHUQH�����'LVVH�SDUWLHQH�KDU�HQ�ULN�ÀRUD�DY�OnJXUW���W¡UUEDNNH���HQJ��RJ�GHOV�NDONVNRJVDUWHU��3n�NDONVSDWIHOW�
i skrinnere skrenter er det tørr kalkfuruskog i veksling med åpne bergskrenter og vekselfuktige-overrislete kalkberg (slikt 
WHUUHQJ�¿QQHV�L�KRYHGVDN�L�GHQ�EUDWWH�¡VWVNUHQWHQ�DY�6DJnVHQ���+HU�¿QQHV�HW�UHODWLYW�JRGW�XWYDOJ�DY�NDONEHUJ��RJ�W¡UUEDN-
kearter. Den bratte vestskråningen av Slettemoåsen kommer i en mellomstilling; furu-gran blandingsskog av lågurttype og 



lokalt med moderat kalkskogspreg.
Selv om tørr furuskog dominerer er området småkupert og småskala-heterogent mht jordsmonn og fuktighet. I små søkk 
kommer det inn en del gran, som stedvis danner tilnærmet ren granskog, mest areal i det markerte søkket som går nord-
sør mellom Sagåsen og selve Slettemoåsen (blåbærskog, lågurtskog, helt lokalt kalkgranskog), og i søkkene ned mot 
LQGXVWULRPUnGHW�¿QQHV�RJVn�IUDJPHQWHU�DY�K¡JVWDXGHVNRJ�RJ�ULN�VXPSVNRJ��(L�OLWD�LQWHUPHGL U�P\U�¿QQHV�L�EXQQHQ�DY�
et søkk sørøst for toppen av åsen (nederst i kjerne 3), med en brem av gransumpskog med enkelte svartor rundt. Lengst 
nordvest er det grandominert blandingsskog med en god del osp.

Skogstruktur og påvirkning

Furuskogen er for det meste relativt ”vanlig” eldre-halvgammel skog, med trær av midlere dimensjoner og alder, med be-
skjedent innslag av biologisk gamle trær og sparsomme mengder død ved liggende spredt. I hellingene med bærlyngskog 
er furuskogen til dels godt sluttet og stedvis med innslag av nokså grove trær, mens den skrinnere lavfuruskogen er åp-
nere, med trær av mindre dimensjoner, men med noe høyere innslag av dels relativt gamle, seinvokste individer. Deler av 
kjerneområdene har større andel gamle trær og i enkelte partier også en del læger. Naturskogstilstanden er best i kjerne 1 
og 3. I sistnevnte er det ganske mye læger av furu, inkludert godt nedbrutte (men ikke grove) stokker. Også i østskråningen 
DY�6DJnVHQ��NMHUQH����¿QQHV�QRH�PHU�G¡G�YHG�HQQ�HOOHUV�L�RPUnGHW��(OOHUV�HU�VNRJHQ�IDWWLJ�Sn�G¡G�YHG��*UDQVNRJHQ�KDU�
gjennomgående et relativt ungt preg, og er mest i tidlig og sein optimalfase, dels sjiktet, dels ensjiktet, og med lite død ved. 
Gran-blandskogen i nordvest har et eldre preg, bl.a. med ganske gamle osper.

Kjerneområder

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Slettemoåsen. Nummereringen referer til 
inntegninger vist på kartet.

1  Slettemoåsen V

Naturtype: Gammel barskog - Gammel furuskog Areal: 54,2daa
BMVERDI: B

Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) ifbm. frivillig vern 10.10.2011. Slettemoåsen er tidligere relativt mye undersøkt for 
karplanter av bl.a. Thure Lund (Lund 1982, 1988), men trolig omfatter disse undersøkelsene ikke eller bare i liten grad vestskrenten.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger helt vest på Slettemoåsen, ned mot Krøderbanen og Rv7, og består av en bratt vestvendt 
skråning. Berggrunnen er gneis/kvartsitt, men mer baserike mineraler (kanskje kalkspat) er isprengt. Området er solvarmt og tørt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Furudominert barblandingsskog dominerer, med noe mer innslag av gran nede i skråningen, 
mens løvtrær (bjørk, osp, selje) inngår sparsomt. Vegetasjonstypene er i hovedsak tørr bærlyngskog i mosaikk med tørr lågurtskog (i 
VPn�JUXQQH�V¡NN�RJ�QHGH�L�YHVWVNUHQWHQ��VRP�ORNDOW�NDQ�NDUDNWHULVHUHV�VRP�HQ�NDUSODQWHÀRULVWLVN�IDWWLJ�´JUXQQIMHOOVYDULDQW´�DY�NDONVNRJ��
Skogen er sluttet, men nede i skrenten opprevet av berg og noe blokkmark, relativt gammel, med en del nokså grove og gamle furutrær 
og også en del død ved av furu og litt av gran (men kontinuiteten i død ved er svak, og det er ikke snakk om gammel naturskog).
$UWVPDQJIROG��,�OnJXUWSDUWLHQH�EOH�GHW�VHWW�HQ�GHO�W\SLVNH�DUWHU��VRP�NUDWW¿RO��EOnYHLV��VNRJYLNNH��EOnNQDSS�HWF��%HUJHQH�HU�GHOYLV�EDVHULNH�
(gjerne i smale horisontale striper), med noen typiske moser for slikt berg som ryemose (Antitrichia curtipendula), krypsilkemose (Ho-
malothecium sericeum), putevrimose (Tortella tortuosa), samt lobarion-laven kystårenever (Peltigera collina). En typisk rikskogs-mykorr-
KL]DVRSS�VYDUW�WURPSHWVRSS��&UDWHUHOOXV�FRUQXFRSLRLGHV��¿QQHV��$Y�MRUGERHQGH�VRSS�HU�GHW�SRWHQVLDO�IRU�HQ�GHO�VMHOGQHUH��RJ�U¡GOLVWHGH��
jordboende sopp, og også av karplanter er det potensial for sjeldne arter. Artsmangfoldet er relativt dårlig undersøkt pga. feil årstid.
Bruk, tilstand og påvirkning: Liten i nyere tid.
Verdivurdering: Lokaliteten har kvaliteter knyttet til både gammel, solvarm og tørr lavlandsbarskog og til (viktigst) rik lågurt(kalk)skog (med 
tilhørende potensial for jordboende sopp og karplanter), men uten at det utmerker seg som virkelig verdifullt. Verdien settes til viktig (verdi 
B).
Del av helhetlig landskap: Flere kjerneområder/naturtypelokaliteter ligger tett samlet på Slettemoåsen.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling (ingen inngrep) vil være optimalt for best mulig ivaretakelse av naturverdiene.

2  Slettemoåsen S

Naturtype: Kalkskog - Frisk kalkfuruskog Areal: 7,8daa
BMVERDI: C

Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) ifbm. frivillig vern 10.10.2011. Slettemoåsen er tidligere relativt mye undersøkt for 
karplanter særlig av Thure Lund (Lund 1982, 1988), men det er usikkert hvorvidt disse undersøkelsene omfatter denne lokaliteten.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør på Slettemoåsen, lavt nede i den slake sørhellingen nesten helt ned mot industriom-
rådet på Slettemoen, og består av et grunt søkk som faller slakt mot sør omgitt av skrinne rygger med lavfuruskog og frøtrestillingshogster.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området har barblandingsskog med furu og gran. I søkket kommer det tydeligvis fram 
baserike bergarter, og her er striper med dels urterik, vekselfuktig kalkfuruskog i skarp kontrast til skrinn og fattig lav-bærlyngfuruskog 
på sidene. Skogen er halvgammel, med innslag av nokså gamle furu, mens grana er noe yngre. Mengden død ved er liten, men enkelte 
O JHU�DY�PLQGUH�GLPHQVMRQHU�¿QQHV�
$UWVPDQJIROG��'nUOLJ�XQGHUV¡NW��/RNDOLWHWHQ�KDU�EUD�SRWHQVLDO�IRU�NUDYIXOOH�RJ�RJVn�U¡GOLVWHGH�NDONVNRJV�P\NRUUKL]DVRSS��5LNVNRJV�YHGV-
oppen gul strøkjuke (Sistotrema alboluteum) ble funnet under råtten furulåg.
Bruk, tilstand og påvirkning: Liten i nyere tid.
9HUGLYXUGHULQJ��5HODWLYW�JRGW�XWYLNOHW�YHNVHOIXNWLJ� ´JUXQQIMHOOV�NDONIXUXVNRJ´�PHG� WLOK¡UHQGH�SRWHQVLDO� IRU� LQWHUHVVDQWH�P\NRUUKL]DVRSS��
men ikke spesielt godt utviklet, og sammen med lite areal gjør dette at lokaliteten vurderes som kun lokalt viktig (verdi C).
Del av helhetlig landskap: Flere kjerneområder/naturtypelokaliteter ligger tett samlet på Slettemoåsen.



Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling (ingen inngrep) vil være optimalt for best mulig ivaretakelse av naturverdiene.

3  Slettemoåsen sentralt

Naturtype: Kalkskog - Frisk kalkfuruskog Areal: 14,6daa
BMVERDI: B

Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) ifbm. frivillig vern 10.10.2011. Slettemoåsen er tidligere relativt mye undersøkt for 
karplanter særlig av Thure Lund (Lund 1982, 1988). Lokaliteten inngår som del av den større naturtypelokaliteten BN00029405 ”Sagåsen-
Slettemoåsen” (Solvang 2005, Naturbase 2012), men denne er for grovt avgrenset. Ny avgrensning og beskrivelse erstatter tidligere 
naturtypelokalitet.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sørøst for toppen av Slettemoåsen, og består av et litt småkupert parti dominert av et 
sørvendt, grunt søkk og østvendt liside i forlengelsen sørover. I øvre del er det nokså bratt opp mot skrinne furukoller, nederst faller søkket 
ned mot ei lita myr.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: På sidene står skrinn lavfuruskog, men denne går raskt over i rikere lågurt-barblandingsskog 
som på ganske mye av arealet tar form av vekselfuktig mose- og urterik kalkfuruskog av relativt rik utforming. Furu dominerer, men helt 
nederst (der det er noe fuktigere mark) inngår også noe gran. Mot myra er en smal brem med sumpskog av gran, furu og enkelte svartor. 
Skogen er dels nokså gammel, med innslag av relativt grov furu, og det er også en god del dødved av furu, inkludert godt råtne (men 
relativt smådimensjonerte) læger.
$UWVPDQJIROG��.DUSODQWHÀRUDHQ�HU�GnUOLJ�XQGHUV¡NW��PHQ�HU�WUROLJ�ULN��2PUnGHW�KDU�XWYLOVRPW�HQ�ULN�NDONVNRJV�P\NRUUKL]DVRSSIXQJD��LQ-
kludert potensial for rødlistearter), men dette var dårlig utviklet på inventeringstidspunktet og er derfor dårlig dokumentert (av typiske 
kalkskogsarter ble kun gul trompetsopp Craterellus lutescens observert). Vedsoppfungaen framstår som rik og variert på furulægrene, 
LQNOXGHUW�ÀHUH�GHOV�VMHOGQH�QDWXUVNRJVDUWHU��V UOLJ�Pn�QHYQHV�KXOGUHNMXNH��$QRPRSRULD�ERPE\FLQD��RJ�ODWHULWWNMXNH��3RVWLD�ODWHULWLD���VDPW�
den vanligere okerporekjuke (Junghuhnia luteoalba).
Bruk, tilstand og påvirkning: Liten i nyere tid.
9HUGLYXUGHULQJ��/RNDOLWHWHQ�KDU�JRGW�XWYLNOHW�YHNVHOIXNWLJ�NDONIXUXVNRJ��PHG�WLOK¡UHQGH�XWYLOVRPW�ULN�P\NRUUKL]DVRSSIXQJD���L�NRPELQDVMRQ�
med relativt gammel skog med en god del læger i ulike nedbrytningsstadier og en uvanlig interessant vedsoppfunga (særlig til å være så 
lavtliggende furuskog), og lokaliteten vurderes som viktig (verdi B) (på grensa mot A).
Del av helhetlig landskap: Flere kjerneområder/naturtypelokaliteter ligger tett samlet på Slettemoåsen.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling (ingen inngrep) vil være optimalt for best mulig ivaretakelse av naturverdiene.

4  Sagåsen

Naturtype: Gammel barskog - Gammel furuskog Areal: 65,8daa
BMVERDI: B

Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) ifbm. frivillig vern 10.10.2011. Slettemoåsen er tidligere relativt mye undersøkt for 
karplanter særlig av Thure Lund (Lund 1982, 1988), men er også oppsøkt av andre botanikere, samt undersøkt ifbm. naturtypekartleg-
ging i 2004 av Rune Solvang og Arne Heggland. Lokaliteten inngår som del av den større naturtypelokaliteten BN00029405 ”Sagåsen-
Slettemoåsen” (Solvang 2005, Naturbase 2012), men denne er for grovt avgrenset. Ny avgrensning og beskrivelse erstatter tidligere 
naturtypelokalitet.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst på Slettemoåsen, og består av den bratte østhellinga og slakere sørvendte, noe 
VPnNXSHUWH�KHOOLQJHU�UXQGW�6DJnVHQ��%HUJJUXQQHQ�HU�KRYHGVDNHOLJ�NYDUWVLWW��PHQ�VPn�ORNDOH�NDONVSDWLQQVODJ�¿QQHV�L�NYDUWVLWWHQ�
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området er i hovedsak tørt og grunnlendt, og tørr furuskog dominerer, mens gran og boreale 
løvtrær (bjørk, selje, rogn) inngår spredt og lokalt (mest i nedre del av østskrenten og i små fuktsøkk nede i sørhellinga). Lengst nede i 
søkkene i sørvest inngår fragmenter av rik sumpskog og høgstaudeskog dominert av gran. Mye av furuskogen er ordinær og fattig lav- 
og bærlyngskog, men mindre lokale innslag av kalkspat gir opphav til skarpt avgrensete partier med kalkfuruskog og kalkberg. I søkk tar 
denne form av en vekselfuktig, mose- og urterik utforming av kalkfuruskog, mens det i skrentene er tørrere og skrinnere kalkfuruskog i 
veksling med åpne bergskrenter og periodevis overrislete kalkberg.
6NRJHQ�HU�IRU�GHW�PHVWH�KDOYJDPPHO��PHG�LNNH�VSHVLHOW�JURYH�PHQ�WUROLJ�GHOYLV�JDPOH��VHLQYRNVWH�WU U��'¡G�YHG�¿QQHV�VSUHGW�VSDUVRPW��
med noe større konsentrasjoner lokalt i østskråningen, inkludert både ferske og godt nedbrutt (men smådimensjonert) død ved. Ned mot 
veien i øst er skogen yngre.
Artsmangfold: Østskråningen av Sagåsen ned til skogsbilveien (og inkludert arealet på Modum-siden) er hovedområdet for den særegne 
ÀRUDHQ�Sn�6OHWWHPRnVHQ��PHQ�RJVn�L�V¡NNHQH�Sn�V¡UVLGHQ�HU�ÀRUDHQ�ULN��+HU�LQQJnU�HW�VWRUW�DQWDOO�OnJXUW���HQJ���NDONIXUXVNRJV��RJ�NDON-
bergarter, foruten dels sjeldne arter knyttet til tørr furuskog (som mogop, knerot). Registrert er bl.a. murburkne (på berg sammen med 
JU\Q¿OWODY��3DQQDULD�FRQRSOHD����RODYVVNMHJJ��EOnYHLV��EORGVWRUNHQHEE��ÀHNNJULV¡UH��YnUHUWHNQDSS��NDQHOURVH��PDXUDUYH��KnUVYHYH��VNRJV-
YHYHU��NDQWNRQYDOO��HQJWM UHEORP��QDWW¿RO��EUXGHVSRUH��EUHLÀDQJUH��IDJHUNORNNH��VNRJNO¡YHU��YLOO�OLQ�RJ�LNNH�PLQVW�VNnUHVLOGUH�RJ�RVORVLOGUH��
Sistnevnte er nesten helt begrenset til kambrosilurkalken i Oslofeltet, og Slettemoåsen er en isolert utpostlokalitet. Den sjeldne bakke-
PDXUH�YRNVHU�ODQJV�YHLNDQWHQ��)RUXWHQ�NDUSODQWHU�HU�GHW�L�NDONVNRJVSDUWLHQH�WUROLJ�HQ�ULN�P\NRUUKL]DVRSSIXQJD��PHG�SRWHQVLDO�IRU�NUDYIXOOH�
arter og rødlistearter), men dette er dårlig dokumentert. Vedsoppfungaen er ikke spesielt rik, men enkelte interessante arter inngår, som 
oransjekjuke (Hapalopilus aurantiacus) på furulåg og granrustkjuke (Phellinus ferrugineofuscus) på granlæger.
Bruk, tilstand og påvirkning: Liten i nyere tid.
Verdivurdering: Naturverdiene er ujevnt fordelt, og veksler mellom ordinær fattig furuskog i mosaikk med (mindre deler) godt utviklet 
NDONIXUXVNRJ�RJ�NDONEHUJ��6DPOHW�VHWW�HU�GHW�KHU�UHJLRQDOW�VMHOGQH�NDONVNRJV��RJ�NDONEHUJNYDOLWHWHU��PHG�WLOK¡UHQGH�ULN�ÀRUD�RJ�ÀHUH�UHJLR-
QDOW��RJ�HQNHOWH�QDVMRQDOW��VMHOGQH�NDUSODQWHU��VDPW�HQ�WUROLJ�ULN�NDONVNRJV�P\NRUUKL]DVRSSIXQJD�PHG�WUROLJ�HQ�GHO�U¡GOLVWHDUWHU��GHVVXWHQ�
moderate naturskogskvaliteter. Lokaliteten vurderes som viktig (verdi B), på grensa mot A.
Del av helhetlig landskap: Flere kjerneområder/naturtypelokaliteter ligger tett samlet på Slettemoåsen.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling (ingen inngrep) vil være optimalt for best mulig ivaretakelse av naturverdiene.



Artsmangfold

Biomangfoldmessig er de største interessene knyttet til karplanter og (trolig) jordboende sopp i kalkpartiene. Verdifullt 
artsmangfold i området er nesten utelukkende knyttet til rike partier (kalkskog, kalkberg, rike søkk) og til gamle trær og død 
ved av furu, mens det i granskog, på gran og løvtrær, ikke er funnet spesielle/sjeldne/interessante arter.
2PUnGHW�KDU�HQ�UHJLRQDOW�VHWW�ULN�NDUSODQWHÀRUD�NQ\WWHW�WLO�NDONVNRJV��RJ�NDONEHUJSDUWLHQH��PHG�HQ�UHNNH�UHJLRQDOW�RJ�ÀHUH�
QDVMRQDOW�VMHOGQH�DUWHU��SnYLVW�DY�7KXUH�/XQG�P�À��'LVVH�HU�V UOLJ�NRQVHQWUHUW�WLO�¡VWVNUHQWHQ�DY�6DJnVHQ��NMHUQH�����KYRU�
det vokser murburkne, skåresildre, oslosildre, mogop, helt ned mot veikanten bakkemaure etc. Mer vanlige kalkarter som 
EORGVWRUNHQHEE��EUXGHVSRUH��EUHLÀDQJUH��YLOO�OLQ�HWF��¿QQHV�RJVn�KHU��IRUXWHQ�PDQJH�DUWHU�IUD�HQJ��W¡UUEDNNHHOHPHQWHW��HN-
VHPSHOYLV�IDJHUNORNNH��ÀHNNJULV¡UH��NDQWNRQYDOO���0HVW�VSHVLHOOH�IXQQ�HU�QRN�RVORVLOGUH��VRP�QHVWHQ�LNNH�HU�SnYLVW�XWHQIRU�
kambrosilurkalken i Oslofeltet, og Slettemoåsen er en isolert utpostlokalitet for arten. Utenfor kalkskogsfeltene, i hellinger 
Sn�¿QNRUQHWH� O¡VPDVVHU��HU�GHW�ÀHUH�VWHGHU�SnYLVW�HQ�GHO�PRJRS��VDPW�YDQLOMHURW��NQHURW�RJ� IXUXYLQWHUJU¡QQ��0RJRS�HU�
generelt sjelden i Buskerud, og har sitt fylkestyngdepunkt på de store moene fra Krøderen til Snarum, og Slettemoåsen 
er trolig et ganske viktig område for arten, også i regional sammenheng. På Modum-siden er det også funnet nikkesmelle 
�$QGHUV�2IWHQ�PÀ��������������VDPPHQ�PHG�EDNNHPDXUH��$UWVNDUW��������)RU�¡YULJ�HU�LQQVODJHW�DY�VSHVLHOOH�RJ�VMHOGQH�
arter enda høyere på Modum-siden, særlig omkring Høymyra, hvor det i tillegg til kalkskogs- og kalkbergelementet også 
¿QQHV�HW�VWRUW�DQWDOO�EDVHNUHYHQGH�IXNW��RJ�P\UDUWHU���/XQG�������������$UQW�%HUJHW�SHUV��PHGG���
Jordboende sopp var dessverre dårlig utviklet på inventeringstidspunktet og er derfor dårlig dokumentert (det synes noe 
overraskende knapt å ha vært besøk av soppkyndige folk her tidligere), men særlig i partiene med vekselfuktig, mose- og 
XUWHULN�NDONVNRJ�HU�GHW�EUD�SRWHQVLDO�IRU�HQ�ULN�P\NRUUKL]DVRSSIXQJD��LQNOXGHUW�NUDYIXOOH�RJ�U¡GOLVWHGH�DUWHU�
Vedsoppfungaen er ordinær på det meste av arealet grunnet små mengder og liten variasjon av død ved. Visse mindre 
partier skiller seg imidlertid ut ved å ha til dels ganske mye død ved, inkludert godt nedbrutt furuvirke. Dette gjelder særlig 
NMHUQH����GHU�GHW�EOH�SnYLVW�ÀHUH�GHOV�VMHOGQH�DUWHU��PHG�KXOGUHNMXNH��$QRPRSRULD�ERPE\FLQD���PHJHW�VMHOGHQ��RJ�ODWHULWW-
kjuke (Postia lateritia) som de to mest interessante. På Sagåsen ble oransjekjuke (Hapalopilus aurantiacus) funnet, en art 
som er typisk for tørr og varm furuskog.
/DYÀRUDHQ�HU�JMHQQRPJnHQGH�IDWWLJ��3n�EDVHULNH�EHUJ�¿QQHV�LPLGOHUWLG�HQNHOWH�DY�GH�YDQOLJH�OREDULRQDUWHQH��RJ�DQWDNHOLJ�
har kalkbergene en del typiske kalkberglav (skjønt trolig lite potensial for sjeldne og rødlistede arter). Det samme gjelder 
for moser; kalkbergene har en del typiske av de vanlige basekrevende artene, men trolig lite potensial for sjeldne arter.
Insekter er ikke undersøkt, men tørr og varm lavlandsfuruskog er kjent for å ha en del spesialiserte arter knyttet til gamle, 
solsvidde levende furuer og til død ved, og området kan nok ha et visst (men ikke stort; mengden gamle trær og død ved 
er for lav) potensial for slike.

7DEHOO��$UWVIXQQ�L�6OHWWHPRnVHQ��.RORQQHQ�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 som er 
JMRUW�L�KYHUW��NMHUQHRPUnGH����EHW\U�WHNVWOLJ�NYDQWL¿VHULQJ��6Pn�WDOO�XWHQ�NMHUQHRPUnGHQXPPHU�DQJLU�IXQQ�XWHQIRU�NMHUQH-
områder.

Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste-

status

Totalt antall 

av art

Funnet i kjerne-

område (nr)

Kråkefotfamilien Diphasiastrum complanatum Skogjamne 1 31 

Småburknefamilien Asplenium ruta-muraria Murburkne 4 

Soleiefamilien Pulsatilla vernalis Mogop NT 2 1 41 

Orkidéfamilien Epipactis helleborine %UHLÀDQJUH 1 1 

Goodyera repens Knerot  

Gymnadenia conopsea Brudespore  

Sildrefamilien Saxifraga adscendens Skåresildre 1 41 

Saxifraga osloensis Oslosildre NT 1 41 

Erteblomstfamilien Lathyrus vernus Vårerteknapp 4 

Storkenebbfamilien Geranium sanguineum Blodstorkenebb 1 41 

Linfamilien Linum catharticum Vill-lin 1 41 

Vintergrønnfamilien Pyrola chlorantha Furuvintergrønn 1 1 

Maurefamilien Galium sterneri Bakkemaure NT 1 41 

Bladmoser Antitrichia curtipendula Ryemose 3 13 

Busk- og bladlav Pannaria conoplea *U\Q¿OWODY 4 

Peltigera collina Kystårenever 2 12 

Sopp vedboende Anomoporia bombycina Huldrekjuke EN 1 31 

Fomitopsis rosea Rosenkjuke NT 2 12 

Junghuhnia luteoalba Okerporekjuke NT 3 11 32 

Phellinus ferrugineofuscus Granrustkjuke 1 41 

m.fl


Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste-

status

Totalt antall 

av art

Funnet i kjerne-

område (nr)

Sistotrema alboluteum Gul strøkjuke NT 1 21 

Sopp vedboende Hapalopilus aurantiacus Oransjekjuke NT 1 41 

Sopp Craterellus lutescens Gul trompetkantarell 3 33 

Postia lateritia Laterittkjuke VU 1 31 

Avgrensing og arrondering

Området er i utgangspunktet lite og noe fragmentert av inngrep og hogst opp i hellingene (særlig fra sør-sørvest). Med 
tanke på å få til et helhetlig avgrenset og rimelig funksjonelt område er det vanskelig å avgrense området uten å inkludere 
HQ�GHO�DY�GLVVH�KRJVWHQH��'HULPRW�YXUGHUHV�LQQJUHSHW�L�V¡UYHVW��VW¡UUH�KRJVWÀDWH�XQJVNRJ��YHL�RJ�E\JQLQJ��VRP�IRU�VWRUH�
til å være aktuelle å inkludere, slik at det blir et betydelig innhakk i området her som vesentlig forringer arronderingen. En 
kunne evt. tenke seg en avgrensning som utelater hele vestlige del av åsen, men da ville en ikke få med kjerneområde 1, 
noe som ville være en betydelig svakhet.
/LNH�IXOOW��VOLN�RPUnGHW�Qn�HU�DYJUHQVHW��IDQJHU�GHW�RSS�VWRUSDUWHQ�DY�VHOYH�nVHQ�RPWUHQW�KHOW�QHG�WLO�ÀDWHUH�PDUN�RPNULQJ��
og alle kjerneområder er inkludert. Området er naturlig avgrenset mot skogsbilvei i øst og sørøst, et større industriområde 
i sør (men innlagt en buffersone mot dette), og mot jernbanelinja til Krøderbanen i vest. Mot nord er grensa satt mot store 
KRJVWÀDWHU�XQJVNRJVIHOW�
Et lite areal lavt nede i sørøsthellingen, mot skogsbilveien, ligger i Modum (annen eiendom) og er ikke inkludert. Også 
KHU�HU�GHW�V UHJHQ�RJ�ULN�NDUSODQWHÀRUD��RJ�V UOLJ�DY�GHQQH�JUXQQ��PHQ�RJVn�DUURQGHULQJVPHVVLJ��HU�GHW�XKHOGLJ�DW�GHWWH�
SDUWLHW�LNNH�LQQJnU��'HW�HU�IRU�¡YULJ�HQGD�ULNHUH�RJ�PHU�YDULHUW�ÀRUD�OLWW�PRW�¡VW�Sn�0RGXP�VLGHQ��V UOLJ�RPNULQJ�+¡\P\UD�
(se ”Artsmangfold”), som kunne vurderes.
For øvrig er den store naturtypelokaliteten som ligger ute på Naturbase (2012) unøyaktig avgrenset, og er etter undersø-
kelsen i 2011 splittet opp i mindre lokaliteter som bedre gjenspeiler konsentrasjon av naturverdier.

Andre inngrep

Det er hogd opp i åsen fra sør og sørvest, og fra nord er det dels ganske ung granskog som antakelig har opphav i gamle 
ÀDWHKRJVWHU��)RU�HQ�GHO�nU�VLGHQ�EOH�GHW�JMRUW�IU¡WUHVWLOOLQJVKRJVWHU�L�QHGUH�GHOHU�DY�V¡UKHOOLQJHQH��RSS�IUD�LQGXVWULRPUnGHW��
GHOV�Sn�NDONIXUXVNRJVPDUN��(L�VW¡UUH�KRJVWÀDWH�OLJJHU�V¡UYHVW�IRU�WRSSHQ�DY�6OHWWHPRnVHQ��GHWWH�SDUWLHW�HU�KROGW�XWHQIRU�
avgrensningen, her går også en vei opp til en bygning).

Vurdering og verdisetting

Slettemoåsen har til dels viktige naturverdier, knyttet til kombinasjoner av (1) eldre solvarm lavlandsfuruskog, (2) kalkfuru-
skog og kalkberg, og (3) lokalt naturskogskvaliteter (død ved). De viktigste naturverdiene er knyttet til kalkfuruskog og kalk-
berg, som er ganske godt utviklet og av varierte utforminger, og med et særegent og rikt artsmangfold (godt dokumentert 
for karplanter, men trolig gjeldende også for jordboende sopp). Gammel solvarm lavlandsfuruskog med gamle trær og død 
ved er ikke spesielt godt utviklet på Slettemoåsen samlet sett, men på enkelte mindre partier er det likevel viktige partier. 
Kjerne 3 skiller seg her ut, men også østskrenten av Sagåsen (kjerne 4) og vestskråningen ned mot Krøderbanen (kjerne 
1) har slike kvaliteter. Det er generelt vernet svært lite solvarm, tørr lavlandsfuruskog i regionen.
Verdifulle partier er klart konsentrert til kjerneområdene, og ellers er det mer eller mindre ordinær, halvgammel og i hoved-
VDN�IDWWLJ�IXUXGRPLQHUW�VNRJ��PHQ�VPn�IHOW�PHG�PHU�LQWHUHVVDQWH�NYDOLWHWHU�¿QQHV�RJVn�KHU���2PUnGHW�PDQJOHU�RJVn�L�VWRU�
grad kvaliteter knyttet til granskog (både mht. rik granskog og gammel granskog). En del hogstinngrep i sørlige deler, sær-
lig frøtrestillingshogstene som er gjort på kalkskogsmark, er også klart uheldige inngrep som har redusert naturverdiene. 
Disse feltene har imidlertid godt restaureringspotensial. Arronderingen er ikke spesielt god, som følge av (1) at et viktig par-
WL�QHG�PRW�YHLHQ�L�V¡U¡VW�Sn�0RGXP�VLGHQ�LNNH�LQQJnU��RJ�����GHW�VWRUH�LQQKDNNHW�L�V¡UYHVW�SJD��ÀDWHKRJVW��YHL�RJ�E\JQLQJ�
$UWVPDQJIROGHW�HU�DY�UHJLRQDO�RJ�WLO�GHOV�QDVMRQDO�LQWHUHVVH��V UOLJ�PKW��NDUSODQWHÀRUDHQ��PHQ�WUROLJ�HU�RJVn�MRUGVRSSIXQ-
gaen rik, og enkelte felt (kjerne 3) har også interessante vedlevende sopp.
Regionalt sett har området mest til felles med Presttjennmarka nord for Prestfoss (Sigdal). Det området er imidlertid noe 
større, har større variasjonsbredde (inkludert en del granskog med relativt viktige naturverdier), bedre utviklet urterik kalk-
furuskog og sandfuruskog, mer skog med naturskogskarakter, og et generelt rikere artsmangfold (med unntak av karplan-
ter), og har klart større naturverdier enn Slettemoåsen.
Lokaliteten oppfyller bare i moderat til svak grad viktige mangler ved skogvernet. Av generelle prioriteringer oppfylles (1) 
lavlandsskog godt og (2) rike skogtyper relativt godt, mens (3) rødlistearter bare oppfylles i moderat grad. Av prioriterte 
skogtyper er det omtrent bare (1) kalkskog som inngår, oppfylt i moderat grad. Det er vernet svært lite av lavtliggende 
furuskog i regionen, og området representerer dessuten en regionalt meget sjelden skogtype, slik sett vil området bidra til 
å bedre manglende skogtyperepresentativitet i regionen.
Slettemoåsen har relativt viktige naturverdier knyttet til kalkfuruskog og kalkberg med tilhørende rikt artsmangfold av 
karplanter og trolig også jordboende sopp, partivis også til gammel lavlandsfuruskog med en del død ved. Mye av arealet 
består imidlertid av ordinær, eldre, fattig skog, området er en del påvirket av nyere frøtrestillingshogster, og arronderingen 
er noe uheldig pga. et større ungskogsfelt i sørvest samt artsrike ikke-inkluderte parti på Modum-siden. Skogstruktur, inn-
grepsstatus og areal tilsier helst lokal verdi (*), men mindre verdifulle partier med særegne biomangfoldkvaliteter trekker 
opp, og området vurderes samlet sett som regionalt verneverdig (**).
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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 Slettemoåsen 
V

*** ** * ** * – * * * ** ** - – **

2 Slettemoåsen 
S

** * * * 0 – * * * ** * - – *

3 Slettemoåsen 
sentralt

*** *** ** ** 0 0 * * * *** ** - – **

4 Sagåsen *** ** * ** 0 – * * * ** ** - – **

Samlet        
vurdering

** ** * ** 0 – * ** ** ** ** * ** **
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