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Referansedata
Fylke: Akershus, Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2013
Kommune: Nannestad, Lunner Inventør: THH, EBE
Kartblad: 1915 IV Hurdal, 1915 III , Hurdal, 1915 III, Nannestad Dato feltreg.: 14.10.2011, 11.10.2013-12.10.2013
H.o.h.: 485-612moh  Vegetasjonsone: Mellomboreal
Areal:  2581 daa Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk

Sammendrag

Området ligger på Romeriksåsen/Hadelands østås, sør for Leira og hovedveien mellom Roa og Nannestad (E 16). Det ble 
tilbudt for frivillig vern etter at deler av det ble foreslått og prioritert som mulig verneobjekt i forbindelse med markaplanen. 
I tillegg til dette er det foreslått og tilbudt en utvidelse nordover, nord for markagrensa. Området ligger i det geologiske Os-
lofeltet, mesteparten på biotittsyenitt, på et høyt platå med relativt små høydeforskjeller i mellomboreal sone. Det er preget 
av mer lokale kollepartier mellom forsenkninger med mange vann og myrer.
Hele området er karakterisert av fattige vegetasjonstyper; blåbærgranskog og lyngfuruskog på fastmark og fattige myrer, 
PHQ�ÀHUH�DY�P\UHQH�KDU�RJVn�LQWHUPHGL UH�HOOHU�ULNH�HOHPHQWHU�
Jevnt over er arealene preget av gammelskog der tidligere plukkhogst har vært foretatt langt tilbake i tid. Det er likevel en 
GHO�YDULDVMRQ�IUD�GHODUHDOHU�PHG�OLWH�G¡GYHG�HOOHU�G¡GYHG�EDUH�L�OLWH�QHGEUXWWH�VWDGLHU�WLO�JURY��ÀHUVMLNWHW�JDPPHOVNRJ�DY�JUDQ�
med urskogspreg og læger i alle nedbrytningsstadier, inkludert av grove dimensjoner. Her er registrert læger opp til 350 år. 
Denne variasjonen kan være knyttet dels til variasjon i skogbrukshistorie innenfor området, men også til ulikheter i bonitet, 
der mer produktive hellinger med sig og litt mer næringstilførsel har hurtigere omsetning. I de mer produktive områdene 
ble det målt grantrær med brysthøydediameter på over 60 cm. 
Grov, gammel brannpåvirket furuskog, som må være noe av det aller eldste i oslomarkregionen, er utbredt i et stort område 
i nord på Nannestadsida, nord og nordøst for Langvannet. Levende furu ble målt opp i 75 cm, og trær opp i 60 cm er ikke 
uvanlig. Det er variasjon fra et relativt åpent landskap vest for Styggdalen, der eldgammel furu dominerer, til skog med 
EODQGLQJ�DY�JUDQ�RJ�IXUX��7U UQH�E UHU�RIWH�SUHJ�DY�n�Y UH�EHLWD�DY�VWRUIXJO��RJ�P¡NN�EOH�RJVn�IXQQHW�ÀHUH�VWHGHU��'HW�
er stedvis mye gadd og høgstubber av furu, og i de granblandete delene også stedvis en del død furuved i ulike nedbryt-
ningsstadier. 
Området har et rikt artsmangfold av naturskogsarter knyttet til mellomboreal barskog i denne regionen (”lappkjukeele-
mentet”). Av vedboende sopp er sju rødlistet: lappkjuke (Amylocystis lapponica, EN), gul snyltekjuke (Antrodiella citrinella, 
VU), klengekjuke (Skeletocutis brevispora, VU), dråpekjuke (Postia guttulata, VU), bølgekjuke (Spongiporus undosus, 
VU), rosenkjuke (Fomitopsis rosea, NT), duftskinn (Cystostereum murrayii, NT), rynkeskinn (Phlebia centrifuga, NT) og 
svartsonekjuke (Phellinus nigrolimitatus, NT). I tillegg er det observert seks rødlistete laver: huldrestry (Usnea longissima, 
EN), ulvelav (Letharia vulpina), lys brannstubbelav (Hypocenomyce anthracophila, VU), mørk brannstubbelav (H. castane-
ocinerea, VU), sprikeskjegg (Bryoria nadvornikiana, NT) og gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa, NT).
Olasmyrene (kjerneomr. 5) huser eneste kjente funnsted for ulvelav i Akershus fylke, der den vokser rikelig på to furugad-
der. Også rosenkjuke er en sjelden art i denne regionen, med bare et fåtall funn på Hadelands- og Romeriksåsen. Flere 
SODQWHJHRJUD¿VN�LQWHUHVVDQWH�DUWHU�DY�PRVHU�HU�IXQQHW�Sn�GH�ULNHUH�P\UHOHPHQWHQH��
1nU�GHW�JMHOGHU�YHUGLVHWWLQJ�NDQ�RPUnGHW�RSSVXPPHUHV�VRP�I¡OJHU��9HUQHIRUVODJHW�HU�UHODWLYW�OLWH�EHU¡UW�DY�KRJVWÀDWHU��PHQ�
HU�RPJLWW�DY�DUHDOHU�VRP�KDU�Y UW�KDUGW�KRJJHW��'HW�HU�OLWH�YDULDVMRQ�L�VNRJW\SHU�RJ�WRSRJUD¿�RJ�GHW�HU�LNNH�LQQVODJ�DY�ULNHUH�
vegetasjonstyper bortsett fra mindre arealer med rikere myrtyper. Det er stedvis mye død ved og skogen er svært gammel 
i det meste av området. I tillegg til gran i alle nedbrytningsstadier, er det mye storvokst furu og gadd. I markasammenheng 
HU�IXUXVNRJHQ�XYDQOLJ�JDPPHO��RJ�WUROLJ�¿QQHV�KHU�PDUNDV�VW¡UVWH�RPUnGH�PHG�VDPPHQKHQJHQGH�JDPPHO�IXUXVNRJ��6WR-
UH�ODXYWU U�RSSWUHU�InWDOOLJ��6W¡UUH�GHOHU�DY�RPUnGHW�KDU�JRGH�IRUHNRPVWHU�DY�ÀHUH�U¡GOLVWHGH�DUWHU�NQ\WWHW�WLO�G¡G�YHG�PHG�
ODSSNMXNH��(1��VRP�GHQ�K¡\HVW�NDWHJRULVHUWH�RJ�ÀHUH�VnUEDUH��98��RJ�Q U�WUXD��17��DUWHU�
Når det gjelder mangler ved skogvernet oppfylles følgende kriterier: Kriteriet boreal naturskog, særlig granskog rik på død, 
ved oppfylles i og med at området har større forekomster av gammel granskog med mange rødlistede arter knyttet til lang 
kontinuitet i skogbildet, blant annet lappkjuke. Kriteriesettet knyttet til urskogpreget furuskog har god oppfyllelsesgrad, 
VSHVLHOW�PHG�KHQV\Q�WLO�KYRU�VMHOGHQ�GHW�HU�n�¿QQH�Vn�JDPPHO�IXUXVNRJ�L�UHJLRQHQ��2PUnGHW�KDU�HQ�EHW\GHOLJ�DQGHO�JDPOH�
storvokste furuer og mye gadd.
Snellingsrøysene vurderes å være et nasjonalt verneverdig område (***).

Feltarbeid

Hele området ble undersøkt 11. og 12. oktober i 2013, som en overordnet og supplerende kartlegging etter at Snellingsrøy-
sene også er godt undersøkt fra tidligere, se tidligere undersøkelser. På vei inn i området ble også tilgrensende områder i 
Lunner, som tidligere har vært del av verneforslaget, passert.
Den gamle furuskogen omkring strengmyra rett øst for fylkesgrensa er i tillegg undersøkt 3. juni 1990 (Katriina og Egil 
Bendiksen), og blant annet samme delområde supplert med data på ski, 21. april 2014 (Katriina og Egil Bendiksen, Tor 
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Erik Brandrud).

Tidspunkt og værets betydning

Feltarbeidet foregikk så sent i sesongen at urterik vegetasjon i stor grad var visnet, slik at noen plantearter nok har vært 
XPXOLJ�n�REVHUYHUH��'HVVXWHQ�YDU�GHW�EDUH�HW�EHVNMHGHQW�VHLQK¡VWDVSHNW�WLOEDNH�DY�GHQ�PDUNERHQGH�VRSSÀRUDHQ��'H�YHG-
boende soppene hadde imidlertid sin hovedsesong. Totalt anses området å være rimelig tilfredsstillende dekket, men med 
JRGW�SRWHQVLDO�IRU�IXQQ�DY�ÀHUH�LQWHUHVVDQWH�DUWHU�

Utvelgelse og undersøkelsesområde

Området ble tilbudt for frivillig vern etter at deler av det ble foreslått og prioritert som mulig verneobjekt i forbindelse med 
markaplanen. I tillegg til dette er det foreslått og tilbudt en utvidelse nordover, nord for markagrensa. Arealet på Nanne-
stad-sida er eid av Young Fearnley Aas Gaard, Nannestad og Bjerke Almenninger, rekkefølge fra sør til nord, mens arealet 
på Lunner-sida er eid av Gran Almenning.

Tidligere undersøkelser

Området var opprinnelig verneforslag i forbindelse med første fase av verneplan for barskog sist på 1980-tallet (Korsmo 
& Svalastog 1994). Etter at det ble tatt ut som følge av den lave arealkvoten ble det undersøkt av Siste sjanse (1993) (jf. 
også Lindblad 1996), da registrering av indikatorarter for dødvedkontinuitet var blitt et sentralt begrep og den første rødlista 
for sopp hadde kommet ut. E. Bendiksen, NINA, kartla en naturtypelokalitet innenfor området, på nordsida av Store Snel-
lingen i forbindelse med naturtypekartlegging av Lunner kommune (Brandrud & Bendiksen 2005). K. Homble har tidligere 
registrert myrene i området (minus Lunner) og gjorde sammen med T. Blindheim, Biofokus, en generell undersøkelse i 
forbindelse med naturtypekartlegging av Nannestad (Blindheim 2003). I forbindelse med markaplanen ble området, med 
en mer redusert avgrensing innenfor markagrensa (Oslomarka), undersøkt av Løset et al. (2011). I tillegg har Rein Midteng 
EHV¡NW�RPUnGHW�YHG�ÀHUH�DQOHGQLQJHU��MI��$UWVNDUW��

Beliggenhet

Området ligger på Romeriksåsen/Hadelands østås, sør for Leira og hovedveien mellom Roa og Nannestad (E 16).

Naturgrunnlag

7RSRJUD¿
Området ligger på et høyt platå med relativt små høydeforskjeller. Det er preget av mer lokale kollepartier mellom forsenk-
ninger med mange vann og myrer. Høyeste punkt er der grensa er trukket like under toppen av Høgbrenna, ca 612 m o.h. 
helt i sør, mens de laveste partiene er myrområdene helt i sør, ned mot 485 m o.h.

Geologi

Området ligger i sin helhet på sure dypbergarter i Oslofeltet (NGU nettside). Det aller meste av området er biotittsyenitt, 
mens det aller sørligste partiet med Høgbrenna og kolle nord for denne er felsitt og felsittporfyr.

9HJHWDVMRQVJHRJUD¿
Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk, vegtasjonsone: .
Mellomboreal

Klima

Med moderat terrengvariasjon blir det neppe så store, lokale forskjeller i innstråling, snødekket periode etc, selv om det 
vil være en viss forskjell på sol- og skyggesider. Området er relativt sommervarmt og har stabilt snødekke om vinteren.

Økologisk variasjon

'HW�HU�OLWH�YDULDVMRQ�L�VNRJW\SHU�RJ�WRSRJUD¿�RJ�GHW�HU�LNNH�LQQVODJ�DY�ULNHUH�YHJHWDVMRQVW\SHU�ERUWVHWW�IUD�PLQGUH�DUHDOHU�
med rikere myrtyper. Det er imidlertid stor variasjon innenfor typene som følge av det er partier både med svært gammel 
furuskog og granskog innenfor området.

Vegetasjon og treslagsfordeling

Skog
Hele området er preget av fattige vegetasjonstyper. Blåbærgranskog dominerer, men lyngfuruskog av røsslyng-blokke-
E UW\SHQ� GHNNHU� RJVn� VW¡UUH� DUHDOHU� Sn� RSSOHQGWH� SDUWLHU��6 UOLJ� VWRUH� DUHDOHU� JURY� RJ� JDPPHO� IXUXVNRJ� ¿QQHV� L� GH�
nordlige delene nær platåkanten mot Leiras dalføre, men furua dominerer også på ryggpartiene øst for Store Snellingen. 
«Furumyrskog» danner randsoner langs myrene. Furuskogene varierer fra veldrenerte partier med furumose (Pleurozium 
schreberi), islandslav (Cetraria islandica) og reinlavarter til fuktmarkstypen med furutorvmose (Sphagnum capillifolium). 
I blåbærgranskogen er foruten blåbær, som dominerer, tyttebær og smyle vanlige. Bunnsjiktet har oftest tett mosedekke, 
med etasjemose (Hylocomium splendens) eller blanksigdmose (Dicranum majus) som dominant, og ofte mye fjærmose 
(Ptilium crista-castrensis). I fuktskogspartier dominerer grantorvmose (Sphagnum girgensohnii) eller tvaretorvmose (S. 
UXVVRZLL���RJ�VDXHWHOJ�NRPPHU�LQQ��/RNDOW�¿QQHV�RJVn�SDUWLHU�PHG�VPnEUHJQHJUDQVNRJ��PHG�IXJOHWHOJ�RJ�KHQJHYLQJ��RJ�



storbregnegranskog med skogburkne. Gransumpskog er observert i enkelte forsenkninger, f.eks. i søkket sør for Store 
Snellingen (Kjerneområde 1), med starrarter, molte, stri kråkefot, torvmoser (S. girgensohnii, russowii) og storbjørnemose 
(Polytrichum commune).
*UDQ�RJ�IXUX�HU�GH�KHOW�GRPLQHUHQGH�WUHVODJHQH��PHQV�ERUHDOH�WUHVODJ�¿QQHV�VSDUVRPW��RJ�GD�I¡UVW�RJ�IUHPVW�EM¡UN��'HW�
er imidlertid også innslag av rogn, selje og osp (stor rogn observert i kjerneområdene 2 og 3 samt helt i sør, i Høgbrenna-
området).
Myr
Myrene er hovedsakelig fattige, med dominans av fastmattemyr med mye bjønnskjegg og innslag av blåtopp. Hele spen-
QHW�IUD�RPEURWURIH�P\USDUWL�WLO�O¡VEXQQ�HU�UHSUHVHQWHUW���6 UOLJ�L�ÀHUH�P\WUNDQWHU�HU�GHW�RJVn�HQ�GHO�LQWHUPHGL UH�SDUWLHU��
f.eks. har Homble på myra nord for Langvatnet (#naturbase) rapportert arter som sumphaukeskjegg, legevintergrønn og 
hengeaks. Fra samme lokalitet rapporteres om rikere kildevegetasjon.
I Naturbase (2013) er det i forbindelse med naturtypekartlegging av Nannestad kommune omkring år 2000 (og med da-
værende kriterier) lagt inn 6 naturtypelokaliteter av myr innenfor verneforslaget (og én like utenfor), basert på K. Hombles 
detaljerte myrundersøkelser på Romeriksåsen på 1970-tallet. (Selve beskrivelsene har der ikke kommet med av tekniske 
årsaker). I herværende rapport er bare kjerneområder som omfatter skogvegetasjon lagt inn. I det følgende gjengis imid-
OHUWLG�+RPEOHV�EHVNULYHOVHU��WLGOLJHUH�LQQODJW�L�1DWXU������0\UHQH�HU�XW¿JXUHUW�Sn�NDUW�XQGHU�ELOGHU�
Myrer Snellingsrøysa-Olasmyrene (Kåre Homble)
BN00046992: 700 m NØ for Lønntjernet (oppsøkt 10/9-71 og 9/10-76)
(NVWUHPIDWWLJ�PLQHURWURI�P\U�PHG�VSHVLHOW�¿QW�XWIRUPHWH�WXHSDUWLHU�VRP�VWUHQJHU��RJ�ÀDUNHU��6SKDJQXP�PDMXV�RJ�6��OLQG-
bergii dominerer i mjukmattene. (Sphagnum pulchrum inngår ikke – for fattig for den)
BN00046963: Olasmyrene (oppsøkt 9/9-71 og 9/10-76)
Arealene er fastmattedominert med stedvis intermediærvegetasjon, især i vest, med Sphagnum subfulvum sammen med 
S. subnitens og S. papillosum.  Som sjeldenhet inngår her mot sin nordgrense Sphagnum molle. (På Nordåsen, nord for 
/HLUD�HU�6��DQJHUPDQQLFXP�LNNH�VMHOGHQ�L�WLOVYDUHQGH�YHJHWDVMRQ��PHQ�GHQ�¿QV�LNNH�L�5RPHULNVnVHQ��V¡U�IRU�/HLUD����,�NLOGH-
SnYLUNHW�LQWHUPHGL UYHJHWDVMRQ�RSSWUHU�ULNDUWHU�VRP�6��ZDUQVWRU¿L�RJ�5LFFDUGLD�SLQJXLV�RJ�LQWHUPHGL UDUWHQH�6HODJLQHOOD�
selaginoides og Juncus stygius, den siste hyppig forekommende i de våteste intemediære områdene i området.
BN00046989: Markusputten V (oppsøkt 20/9-71 og 9/10-76)
Intermediære mjukmatter her med Sphagnum riparium, S. lindbergii (nordlig), S. pulchrum (kystart), S. majus, S. annula-
tum og Juncus stygius. 
�,�NLOGHSnYLUNHW�VLJ�IUD�OLD�L�YHVW��6SKDJQXP�ZDUQVWRU¿L��6��WHUHV��:DUQVWRU¿D�H[DQQXODWD��6FRUSLGLXP�UHYROYHQV��&DOOLHUJRQ�
ULFKDUGVRQLL��&LQFOLGLXP�VW\JLXP��6DFFREDVLV�SROLWXV�RJ�5LFFDUGLD�PXOWL¿GD�
BN00046947: Langvatnet SV (oppsøkt 20/9-71 og 9/10-76)
Kildepreget fattigmyr med fastmatter (Molinia, Sphagnum angustifolium, S. compactum, S. papillosum, S. rubellum) og 
mjukmatter (S. majus, S. lindbergii), med en liten forekomst av Narthecium ossifragum 525 moh, den ene av to her på 
nordkanten av Romeriksåsen. (Nordgrensa er på Nordåsen, med to små forekomster i Nannestad (og en i Lunner?), og 
en på myr ved Tømtebråten). 
BN00046990: Langvatnet N (oppsøkt 11/9-71 og 9/10-76)
Blanding av rik intermediær og fattig fastmatte- og mjukmattevegetasjon.  Juncus stygius inngår.
BN00046991: Langvatnet NN, nær fylkesgrensa (oppsøkt 11/9-71 og 9/10-76)
Rik vegetasjon med kildepåvirkning fra vestkant (legevintergrønn, hengeaks, sumphaukeskjegg), rike til intermediære 
PMXN��RJ� IDVWPDWWHU� �6DFFREDVLV�SROLWXV��:DUQVWRU¿D�VDUPHQWRVD��&DPS\OLXP�VWHOODWXP��6FRUSLGLXP�UHYROYHQV��6SKDJ-
QXP�ZDUQVWRU¿L��6��VXEVHFXQGXP��6��VXEIXOYXP��6��VXEQLWHQV��6HODJLQHOOD��(ULRSKRUXP�ODWLIROLXP��7ULFKRSKRUXP�DOSLQXP��
-XQFXV�VW\JLXV����'HQ�DQGUH�ÀHNNHQ�PHG�1DUWKHFLXP������PRK��¿QV�KHU���5K\QFKRVSRUD�DOED�LQWHUPHGL UW�YHG�³SXWWHQH´�
�ÀDUNHQH��
BN00047068: ved bekkelona øst for Markusputten (oppsøkt 8/7-72 og 9/10-76) – utafor avgrensingen
Intermediære mjukmatter og lausbotnsamfunn med spesielt mye Juncus stygius (men ikke Eriophorum gracile), Sphagnum 
SXOFKUXP��6��LQXQGDWXP��6��VXEVHFXQGXP��6��DI¿QH��:DUQVWRU¿D�H[DQQXODWD��3KUDJPLWHV��5K\QFKRVSRUD�DOED���6SODFKQXP�
OXWHXP��VDPPHQ�PHG�GH�YDQOLJHUH�6��DPSXOODFHXP�RJ�6��VSKDHULFXP��EOH�IXQQHW�KHU�L���������6��DI¿QH�HU�VMHOGHQ�Vn�K¡JW�
over havet, og det ser ut til at jeg har funnet den i området kun ved bekken mellom Markusputten og Prestekona).

Skogstruktur og påvirkning

Jevnt over er arealene preget av gammelskog der tidligere plukkhogst har vært foretatt langt tilbake i tid, skjønt gamle 
gran- og furustubber kan observeres. Det er likevel en del variasjon fra delarealer med lite dødved eller dødved bare i lite 
QHGEUXWWH�VWDGLHU�WLO�JURY��ÀHUVMLNWHW�JDPPHOVNRJ�DY�JUDQ�PHG�XUVNRJVSUHJ�RJ�O JHU�L�DOOH�QHGEU\WQLQJVVWDGLHU��LQNOXGHUW�DY�
grove dimensjoner (spesielt kjerneområde 3, Langvatnet, der delen innenfor Nannestad allmenning har vært administrativt 
fredet i mange tiår). Her er registrert læger opp til 350 år (Korsmo & Svalastog 1994). Denne variasjonen kan være knyttet 
dels til variasjon i skogbrukshistorie innenfor området, men også til ulikheter i bonitet, der mer produktive hellinger med sig 
og litt mer næringstilførsel har hurtigere omsetning. I de mer produktive områdene ble det målt grantrær med brysthøyde-
diameter på over 60 cm. 
.RUVPR�	�6YDODVWRJ��������EHVNULYHU�IRU�HNVHPSHO�GHW�JUXQQOHQGWH�RJ�IRUKROGVYLV�ÀDWH�SDUWLHW��1��IRU�/DQJYDWQHW�VRP�HW�



areal med dype trekroner og relativt åpen skogstruktur, som indikerer meget dårlige ernæringsforhold og glissen tresetting, 
skjønt tidligere hogstinngrep kan også spille inn. Mesteparten av skogen pr. 1987 karakteriseres som sen optimalfase og 
aldersfase. 
Grov, gammel furuskog, som må være noe av det aller eldste i oslomarkregionen, er utbredt i et stort område i nord på Nan-
nestadsida, nord og nordøst for Langvatnet. Levende furu ble målt opp i 75 cm vest for Lønntjernet og vest for Styggdalen, 
og trær opp i 60 cm er ikke uvanlig. Sistnevnte område, øst og sør for strengmyr/naturtype, lok. 00046991, er karakterisert 
DY�HW�UHODWLYW�nSHQW�ODQGVNDS��P\UOHQGW��UHODWLYW�ÀDWW�RJ�PHG�VPn�NROOHU��GHU�HOGJDPPHO�IXUX�GRPLQHUHU��'HWWH�HU�DY�6LVWH�
Sjanse (1993, delområde 7) betegnet som gammel, grov brannpåvirket furuskog med over 300 år gamle trær. Trærne 
E UHU�SUHJ�DY�n�Y UH�EHLWD�DY�VWRUIXJO��RJ�P¡NN�EOH�RJVn�IXQQHW�ÀHUH�VWHGHU��'HW�HU�VWHGYLV�P\H�JDGG�RJ�K¡JVWXEEHU�DY�
furu, men lite læger. I hellingene sørover og inn på platået fortsetter den grove furua, men her i blanding med gran eller 
som enkeltindivider i grandominert skog og i myrkanter (Siste Sjanse, delomr. 3 og videre Ø- og NØ-over). (I noen lisider 
tar grana helt over, f.eks. SV for strengmyra.) Også i disse områdene har skogen brent for lang tid siden, og Siste Sjanse 
(1993) rapporterer om mange brannmerker på levende og døde furuer. Her er det også stedvis en del død furuved i ulike 
QHGEU\WQLQJVVWDGLHU��3n�K¡\GHGUDJ�QRUG�IRU�0DUNXVSXWWHQ�RJ�YHG�2ODVP\UHQH�¿QQHV�ÀHUH�JURYH�IXUXJDGGHU��MI�VLVWQHYQWH��
to med ulvelav (Letharia vulpina, se nedenfor). 
Rester etter skogbrann er også rapportert av Korsmo & Svalastog (1994.) Blant annet skal det ha vært en mindre skog-
brann øst for Langvatnet omkring forrige århundreskifte.
+RJVWÀDWHU�SODQWHVNRJ�IUD�VHQHUH�nU�NRPPHU�HQNHOWH�VWHGHU�PHG�DY�DUURQGHULQJVPHVVLJH�JUXQQHU��V UOLJ�L�GH�¡VWOLJVWH�
GHOHQH��+HOW�L�V¡U��L�+¡JEUHQQD��¿QQHV�SDUWLHU�GHU�GH�ÀHVWH�JUDQWU UQH�HU�\QJUH�RJ�L�IRUWVDWW�JRG�YHNVW��PHQV�HOGUH�RJ�JURY-
YRNVWH�WU U�¿QQHV�PHU�VSUHGW��'HWWH�NDQ�Y UH�UHVXOWDW�DY�HQ�VHLQ��JDQVNH�RPIDWWHQGH�SOXNNKRJVW�GHU�EDUH�HQ�GHO�\QJUH�
trær sto igjen. 

Kjerneområder

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

1  Snellingsvatnet S

Naturtype: Gammel granskog - Gammel høyereliggende granskog Areal: 44,1daa
BMVERDI: B

Innledning: Undersøkt av Egil Bendiksen, NINA, 12. okt. 2013 i forbindelse med verneforslag for området Snellingsrøysa under ordningen 
med frivillig vern. Lokaliteten er først registrert i 1999 av Kåre Homble i forbindelse med naturtypekartlegging av Nannestad kommune 
�%OLQGKHLP�������RJ�OLJJHU�OLNH�V¡U�IRU�YHUQHIRUVODJVJUHQVD�WLO�RPUnGH�³6QHOOLQJVU¡\VD´��IRUHVOnWW�YHUQHW�L�IRUELQGHOVH�PHG�YHUQHSODQ�IRU�
barskog, fase 1 (Korsmo & Svalastog 1994). Videre ble området besøkt i forbindelse med undersøkelse av områder med særskilt verdi for 
friluftslivet som kunne være aktuelle for vern etter markaloven og med samtidig kartlegging med hensyn til verdi for skogvern med hjemmel 
i naturmangfoldloven (Løset et al. 2011). Verneforslaget som dette resulterte i har deretter blitt utvidet også nord for markagrensa og hele 
området derfor gjennomgått på nytt høsten 2013. Nyregistrert lokalitet/erstatter gammel lok.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Området danner en N-NØ og-NV-vendt lomme rundt et bekkedrag som ender i S-enden av Snellingsvatnet. 
Det avgrenses av fylkesgrensa og høydedrag i vest, av høydedrag i øst og ungskog i sør. Berggrunn: Biotittsyenitt i Oslofeltet (NGU 2013). 
Bio-klimaregion: mellomboreal-svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Vegetasjonstypen er blåbærskog i søkksidene. Furu mangler og det er lite lauvtrær. I bunnen 
HU�GHW�JUDQVXPSVNRJ�PHG�PROWH��VWUL�NUnNHIRW��VDXHWHOJ�RJ�&DUH[�VS���PHG�WRUYPRVHU��6SKDJQXP�UXVVRZLL�RJ�6��JLUJHQVRKQLL��L�EXQQHQ��
6NRJHQ�HU�VWRUW�VHWW�JDPPHO�RJ�HQVDOGUHW��PHQ�PHG�QRHQ�ÀHNNHU�PHG�XQJVNRJ�V¡U�L�RPUnGHW��/RNDOLWHWHQ�KDU�HQ�GHO�IHUVNHUH�WLO�PLGGHOV�
QHGEUXWWH�O JHU��LQNOXGHUW�ÀHUH�URWYHOW�L�NO\QJHU��'LVVH�HU�IRU�GHW�PHVWH�NDUDNWHULVHUW�DY�WULYLHOOH�DUWHU�VRP�U¡GUDQGNMXNH��)RPLWRSVLV�SLQL-
FROD��RJ�UHNNHNMXNH��$QWURGLD�VHULDOLV���6WXEEHU�¿QV�VSUHGW�RYHU�KHOH�RPUnGHW��*UDQWU UQH�HU�RSSWLO����FP�L�GLDPHWHU��1RHQ����FP�EM¡UNHU�
inngår.
Artsmangfold: Svartsonekjuke (Phellinus nigrolimitatus) ble funnet en gang i både 1999 og 2013, østre li. Duftskinn (Cystostereum mur-
rayii) ble i 2011 observert vest i området (Løset et al. 2011). Stor luftfuktighet vises av store forekomster av kystjamnemose (Plagiothecium 
undulatum) samt funn av bjønnkam.
Verdivurdering: Nøkkelbiotopen burde etter beliggenheten ha de beste forutsetninger for å utvikle seg og bli ytterligere verdifull. Arealet 
inngår i en større helhet som del av et stort og biologisk verdifullt gammelskogsområde. Verdien vurderes å være viktig - B.
Skjøtsel og hensyn: Skogen har stått urørt gjennom lang tid og har ikke vært gjenstand for nyere tids bestandsskogbruk. Fri utvikling 
(ingen inngrep) er nødvendig for å bevare naturverdiene. Det er ikke behov for skjøtsel.
Kilder:
Blindheim, T. 2003. Kartlegging og verdisetting av naturtyper i Nannestad kommune. – Siste Sjanse rapport 2003-8, 45 s.
Løset, F., Finne, M. & Heimstad, R. 2011. Kartlegging av frilufts- og naturverdier i 32 utvalgte områder i Oslomarka. Sweco rapport 1-2012, 
508 s.
NGU 2013. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/ 

2  Markusputten V II

Naturtype: Gammel granskog - Gammel høyereliggende granskog Areal: 131,4daa
BMVERDI: B

Innledning: Undersøkt av Egil Bendiksen, NINA, 12. okt. 2013 i forbindelse med verneforslag for området Snellingsrøysa under ordnin-
gen med frivillig vern. Lokaliteten ligger innenfor det 6,8 km2 store Snellingen-området som ble vurdert i fase 1 av verneplan for barskog 
�.RUVPR�	�6YDODVWRJ��������2PUnGHW�HU�XQGHUV¡NW�ÀHUH�JDQJHU�WLGOLJHUH�DY�6LVWH�VMDQVH��6LVWH�VMDQVH�������/LQGEODG��������/RNDOLWHWHQ�
ble deretter registrert i 1999 av Kåre Homble i forbindelse med naturtypekartlegging av Nannestad kommune (Blindheim 2003) og i 2011 



igjen i forbindelse med undersøkelse av områder med særskilt verdi for friluftslivet som kunne være aktuelle for vern etter markaloven og 
med samtidig kartlegging med hensyn til verdi for skogvern med hjemmel i naturmangfoldloven (Løset et al. 2011). Verneforslaget som 
dette resulterte i har deretter blitt utvidet også nord for markagrensa og hele området derfor gjennomgått på nytt høsten 2013. Nyregistrert 
ORNDOLWHW�HUVWDWWHU�JDPPHO�ORN��1DWXUW\SHORNDOLWHWHQ�HU�EDUH�JnWW�RYHUÀDWLVN�JMHQQRP�Qn�
Beliggenhet og naturgrunnlag: Området er jamt NØ-hellende, bortsett fra et sentralt søkk. Det avgrenses av høydedrag og myrer i vest og 
grenser mot myr i øst. Berggrunn: Biotittsyenitt i Oslofeltet (NGU 2013). Bio-klimaregion: mellomboreal-svakt oseanisk (MB-O1).
1DWXUW\SHU��XWIRUPLQJHU�RJ�YHJHWDVMRQVW\SHU��9HJHWDVMRQVW\SHQ�HU�EOnE UVNRJ��6NRJHQ�HU�GHOYLV�ÀHUDOGUHW�PHG�HQ�GHO�JURYH�WU U��+HU�HU�
mange unge grove læger i tidlig nedbrytingsfase og noen få gamle grove. Middels nedbrutte læger mangler. Noen gamle grove rogner 
inngår. 
$UWVPDQJIROG��'HW�EOH�SnYLVW�ÀHUH�JDPOH�O JHU�PHG�VYDUWVRQHNMXNH��3KHOOLQXV�QLJUROLPLWDWXV���VDPW�GXIWVNLQQ��&\VWRVWHUHXP�PXUUDLL���VRP�
vokser på (minst) to læger.
Bruk, tilstand og påvirkning: En skitrase går innom nøkkelbiotopen sentralt i vest. Den antas ikke å ha vesentlig negativ påvirkning.
Verdivurdering: Dette utgjør et stort og verdifullt gammelt naturskogsområde Sammen med de fra før administrativt vernede områdene i 
Nannestad og Bjerke ved Langvatnet utgjør dette et stor grandominert kjerneområde i det store gammelskogsområdet Snellingsrøysene. 
2PUnGHW�HU�QRH�RYHUÀDWLVN�XQGHUV¡NW�RJ�KDU�JRGW�SRWHQVLDO�IRU�ÀHUH�U¡GOLVWHDUWVIRUHNRPVWHU�XWRYHU�GHP�VRP�DOOHUHGH�HU�REVHUYHUW��/RND-
liteten er gitt verdi B-viktig.
Skjøtsel og hensyn: Skogen har stått urørt gjennom lang tid og har ikke vært gjenstand for nyere tids bestandsskogbruk. Arealet inngår i 
en større helhet som del av et stort og biologisk verdifullt gammelskogsområde. Verdien settes til viktig (verdi B).
Kilder:
Blindheim, T. 2003. Kartlegging og verdisetting av naturtyper i Nannestad kommune. – Siste Sjanse rapport 2003-8, 45 s.
Korsmo, H. & Svalastog, D. 1994. Inventering av verneverdig barskog i Oppland. NINA Oppdragsmelding 262, 151 s. 
Lindblad, I. 1996. Skogområder i Øst-Norge registrert av Siste Sjanse. NOA-rapport 1996-1, 202 s.
Løset, F., Finne, M. & Heimstad, R. 2011. Kartlegging av frilufts- og naturverdier i 32 utvalgte områder i Oslomarka. Sweco rapport 1-2012, 
508 s.
NGU 2013. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/ 
Siste Sjanse 1993. Kontinuitetsmiljøer og hensynstagen ved skogsdrift i Snellingen, Romeriksåsene. – Notat, upubl., 15 s.

3  Langvatnet NV

Naturtype: Gammel granskog - Gammel høyereliggende granskog Areal: 76,8daa
BMVERDI: A Hoh: 520-540 moh

,QQOHGQLQJ��8QGHUV¡NW�DY�7RP�+��+RIWRQ��%LR)RNXV�������������L�IRUELQGHOVH�PHG�RSSI¡OJLQJ�DY�IRUHVOnWW�KDQGOLQJVSODQ�IRU�VWRUSRUHW�ÀDP-
mekjuke. Det meste av lokaliteten har vært administrativt fredet av Nannestad Allmenning i lengre tid. Området er undersøkt og delvis be-
VNUHYHW�ÀHUH�JDQJHU�WLGOLJHUH��EO�D��DY�6LVWH�6MDQVH������������7HUMH�%OLQGKHLP��%LR)RNXV�������L�IRUELQGHOVH�PHG�QDWXUW\SHNDUWOHJJLQJ�L�
Nannestad, Frode Løset (Sweco) 2011 i forbindlese med verneplan for 32 områder i Marka) (Siste Sjanse 1993, Lindblad 1996, Blindheim 
2003, Naturbase, Løset et al. 2011). Lokaliteten ligger innenfor det 6,8 km2 store Snellingen-området som ble vurdert i fase 1 av verne-
plan for barskog (Korsmo & Svalastog 1994). Eksisterende Naturbase (2013)-lokalitet BN00046974 ”Langevatnet” (og kjerneområde 3 
”Langvatnet V” hos Løset et al. 2011) erstattes av ny beskrivelse og avgrensning.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på nordvestsiden av Langvatnet litt øst for Store Snellingen, og består av et slakt øst-
vendt hellende granskogsparti, avgrenset av vatnet i sørøst, myrer i nord, og av mer påvirket gammelskog ellers. Berggrunn: biotittsyenitt 
(NGU 2013). Bioklima-region: mellomboreal-svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området dekkes av fuktig granskog, for det meste av blåbærtype med små islett av små-
EUHJQHVNRJ��RYHUJDQJ�WLO�IDWWLJ�VXPSVNRJ�L�P\UNDQWHU�RJ�JUXQQH�IRUVHQNQLQJHU��)LQW�XWYLNOHW�VXPSVNRJ�L�XUVNRJVPLOM¡�¿QQHV�EO�D��YHG�QRHQ�
småputter på slakt terreng rett vest for nordenden av Langvatnet. Skogen er lite påvirket, der et kjerneområde vest for nordenden av 
Langvatnet har urskogskarakter med velutviklet bledningsfaseskog (glennedynamikk, kadaverforyngelse, etc.). Her er det mange gamle 
og grove trær, og rikelig med gadd, høgstubber og læger i alle nedbrytningsstadier. Ellers i området er mengen av slike elementer lavere, 
men fortsatt relativt høyt.
Artsmangfold: Artsmangfoldet av kravfulle gran-naturskogsarter er rikt, spesielt av vedlevende sopp, med mange av de typiske artene 
for fattig, mellomboreal gran-naturskog på Romeriksåsene (lappkjuke-elementet). Påvist er lappkjuke (Amylocystis lapponica) (4 læger), 
gul snyltekjuke (Antrodiella citrinella) (3 læger), piggbroddsopp (Asterodon ferruginosus), duftskinn (Cystostereum murrayii), rosenkjuke 
�)RPLWRSVLV�URVHD�����O JHU���¿OWVDJVRSS��/HQWLQHOOXV�XUVLQXV���JUDQUXVWNMXNH��3KHOOLQXV�IHUUXJLQHRIXVFXV���VYDUWVRQHNMXNH��3��QLJUROLPL-
tatus), rynkeskinn (Phlebia centrifuga), klengekjuke (Skeletocutis brevispora), dråpekjuke (Postia guttulata), tømmernettsopp (Serpula 
KLPDQWLRLGHV���E¡OJHNMXNH��6SRQJLSRUXV�XQGRVXV��RJ�SUDNWEDUNVRSS��9HOXWLFHSV�DELHWLQD���/DYÀRUDHQ�HU�LNNH�OLNH�ULN��PHQ�EO�D��¿QQHV�HQ�
del gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa).
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammel naturskog som ikke har vært påvirket på lang tid. I vest grensende til sti.
'HO�DY�KHOKHWOLJ�ODQGVNDS��/RNDOLWHWHQ�HU�GHW�YLNWLJVWH�NMHUQHRPUnGHW�LQQHQIRU�6QHOOLQJHQ�RPUnGHW��HW�ÀHUH�NP��VWRUW�JDPPHOVNRJVRPUnGH�
Verdivurdering: Lokaliteten har store naturverdier knyttet til lite påvirket og stedvis urskogsnær, fuktig granskog, og utgjør det minst påvir-
kete skogpartiet i hele Snellingen-området. Artsmangfoldet er også rikt, inkl. minst 10 rødlistearter ihht. 2010-rødlista (1 EN, 4 VU, 5 NT). 
Verdien settes til klart svært viktig (verdi A).
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling (ingen inngrep) er nødvendig for å bevare naturverdiene. Det er ikke behov for skjøtsel.
Kilder:
Blindheim, T. 2003. Kartlegging og verdisetting av naturtyper i Nannestad kommune. – Siste Sjanse rapport 2003-8, 45 s.
Korsmo, H. & Svalastog, D. 1994. Inventering av verneverdig barskog i Oppland. NINA Oppdragsmelding 262, 151 s. 
Lindblad, I. 1996. Skogområder i Øst-Norge registrert av Siste Sjanse. NOA-rapport 1996-1, 202 s.
Løset, F., Finne, M. & Heimstad, R. 2011. Kartlegging av frilufts- og naturverdier i 32 utvalgte områder i Oslomarka. Sweco rapport 1-2012, 
508 s.
Naturbase 2013. http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/ Direktoratet for Naturforvaltning. 



NGU 2013. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/ 
Siste Sjanse 1993. Kontinuitetsmiljøer og hensynstagen ved skogsdrift i Snellingen, Romeriksåsene. – Notat, upubl., 15 s.

4  Snellingsrøysa NV

Naturtype: Gammel furuskog - Gammel høyereliggende furuskog Areal: 287,5daa
BMVERDI: B

Innledning: Befart av Egil Bendiksen, NINA, 12. okt. 2013 i forbindelse med verneforslag for området Snellingsrøysa under ordningen 
med frivillig vern. Undersøkt av Egil Bendiksen (NINA) 19.04.2003 i forbindelse med naturtypekartlegging av Lunner kommune (Brandrud 
& Bendiksen 2005). Lokaliteten ligger innenfor det 6,8 km2 store Snellingen-området som ble vurdert i fase 1 av verneplan for barskog 
(Korsmo & Svalastog 1994). Området er også undersøkt tidligere av Siste Sjanse (Siste Sjanse 1993, Lindblad 1996) og sist i forbindelse 
med undersøkelse av områder med særskilt verdi for friluftslivet som kunne være aktuelle for vern etter markaloven og med samtidig kart-
OHJJLQJ�PHG�KHQV\Q�WLO�YHUGL�IRU�VNRJYHUQ�PHG�KMHPPHO�L�QDWXUPDQJIROGORYHQ��/¡VHW�HW�DO���������2PUnGHW�HU�EDUH�JnWW�RYHUÀDWLVN�JMHQQRP�
nå, uten noen supplering av inventeringen fra 2003.
%HOLJJHQKHW�WRSRJUD¿��
Lokaliteten ligger i Gran allmenning nord for Store Snellingsvatnet på grensa mot Nannestad ved selve Snellingsrøysene. Arealet grenser 
mot det utvidete bevaringsskogområdet Langvatnet på Nannestadsida, hvor en kjerne gjennom lang tid har vært administrativt fredet av 
1DQQHVWDG�$OPHQQLQJ�'HW�HU�YHG�ÀHUH�DQOHGQLQJHU�Sn������WDOOHW�RJVn�LQYHQWHUW�DY�6LVWH�6MDQVH��/LQGEODG��������2PUnGHW�RPIDWWHU�HL�V¡U�
– sørvestvendt li mot Store Snellingsvatnet og et slakt kolleparti med mindre myrer på nordsida. Det grenser i nord mot ungskog øverst i 
Granlia over mot Leiras dalføre og i vest mot kraftledning og områder som i stor grad er avvirket de senere år vest for denne. Blåmerket 
sti fra Snellingen og østover inn i Nannestad passerer gjennom den sørlige delen av området. Dette er en kjent, gammel og intakt tiurleik, 
som det også ble tatt hensyn til i forbindelse med nevnte hogster i vest (jf. hogstmelding, Markainspektøren). Området ligger i høydeinte-
rvallet 530-564 m o.h., og berggrunnen er biotittsyenitt (NGU 2013). 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Området består av næringsfattige vegetasjonstyper, der blåbærgranskog preger de nedre partiene av hovedlia fra sør, men som med 
gradvis tørrere forhold oppover går over i en barblandingsskog med gran og furu. Skogen er gammel, litt glissen og godt sjiktet med yngre 
trær i små glenner. Det er mange typiske beitefuruer, med rikelig storfuglmøkk under på våren (obs. 19/4-03). På en av dem ble observert 
W\GHOLJ�EUDQQO\UH��/ JHU�RJ�RJVn�QRH�JDGG�¿QQHV�VSUHGW��)XUX�GRPLQHUHU�RJVn�WRSSRPUnGHQH��KYRU�GHW�RJVn�HU�ÀHUH�VPDOHUH�P\USDUWLHU��
som dels er krattbevokst. 
Artsmangfold: Foruten at selve tiurleiken ligger sentralt i området, er hele områdets funksjon som dagområde for storfuglen viktig. Skruk-
kelav (Platismatia norvegica) er funnet i myrkant nær grensa mot nord, men skal være utgått på grunn av hogst etter at det første verne-
forslaget ikke ble realisert. Signalarter for gammel kontinuitetsskog er listet opp av Siste Sjanse (Lindblad 1996: 100) for totalområdet. 
Flere funn av bl.a de vedboende soppene ble gjort i områdene nord for Store Snellingen (mai 1993), inkludert dette, men er ikke nærmere 
kartfestet. 
Verdisetting 
6NRJHQ�KDU�VWnWW�XU¡UW�JMHQQRP�ODQJ�WLG�RJ�KDU�LNNH�Y UW�JMHQVWDQG�IRU�Q\HUH�WLGV�EHVWDQGVVNRJEUXN��$UHDOHW�KXVHU�HQ�WLXUOHLN�VDPW�ÀHUH�
gran-naturskogsarter av vedboende sopp. Arealet inngår i en større helhet som del av et stort og biologisk verdifullt gammelskogsområde. 
Verdien settes til viktig (verdi B).
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling (ingen inngrep) er nødvendig for å bevare naturverdiene. Det er ikke behov for skjøtsel.
Kilder:
Korsmo, H. & Svalastog, D. 1994. Inventering av verneverdig barskog i Oppland. NINA Oppdragsmelding 262, 151 s. 
Lindblad, I. 1996. Skogområder i Øst-Norge registrert av Siste Sjanse. NOA-rapport 1996-1, 202 s.
Løset, F., Finne, M. & Heimstad, R. 2011. Kartlegging av frilufts- og naturverdier i 32 utvalgte områder i Oslomarka. Sweco rapport 1-2012, 
508 s.
NGU 2013. Berggrunnskart på nett, Norges Geologiske Undersøkelse. http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/ 
Siste Sjanse 1993. Kontinuitetsmiljøer og hensynstagen ved skogsdrift i Snellingen, Romeriksåsene. – Notat, upubl., 15 s.

5  Olasmyrane

Naturtype: Gammel furuskog - Gammel høyereliggende furuskog Areal: 23,3daa
BMVERDI: A

Innledning: Undersøkt av Egil Bendiksen, NINA, 12. okt. 2013 i forbindelse med verneforslag for området Snellingsrøysa under ordningen 
med frivillig vern (utvidelse av foreslått markaverneområde, jf. Løset et al. 2011). Undersøkt første gang i forbindelse med verneplan for 
barskog, fase 1, 1987 (Korsmo & Svalastog 1994), deretter av av Siste Sjanse (1993), jf. også Lindblad (1996). Lokaliteten ble igjen befart 
i 1999 av Terje Blindheim, Siste sjanse, nå Biofokus, i forbindelse med naturtypekartlegging av Nannestad kommune (Blindheim 2003). 
Ny beskrivelse erstatter den gamle i Naturbase (2013),
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjøres av et svakt og langstrakt (S-N) ryggparti mellom midtre og østre hovedparti av Olas-
P\UHQH��QRUG�IRU�,QJHOVUXGVHWUD�OHQJVW�QRUG�Sn�5RPHULNVnVHQ��*UHQVH�PRW�QRUG¡VW�HU�PRW�KRJVWÀDWH�SODQWHIHOW��%HUJJUXQQ��%LRWLWWV\HQLWW�L�
Oslofeltet (NGU 2013). Bio-klimaregion: mellomboreal-svakt oseanisk (MB-O1).
1DWXUW\SHU��XWIRUPLQJHU�RJ�YHJHWDVMRQVW\SHU��/\QJVNRJ�PHG�IXUX�RJ�JUDQ�L�WUHVMLNW��6NRJHQ�HU�JRGW�ÀHUVMLNWHW�PHG�LQQVODJ�DY�QRH�EM¡UN��
Røsslyng, blokkebær og blåbær opptrer i ulike dominansforhold. Tyttebær og krekling er også vanlige. Typisk dominant i bunnsjikt er furu-
mose (Pleurozium schreberi), med særlig grå reinlav (Cladonia rangiferina) på forhøyninger, men det er også en del noe fuktigere partier 
med etasjemose (Hylocomium splendens), fjærmose (Ptilium crista-castrensis) og gåsefotmose (Barbilophozia lycopodioides). Islandslav 
(Cetraria islandica) forekommer spredt. 
Det er to karakteristiske furugadder med ulvelav nær vestre kant , se nedenfor, dessuten spredte gran- og furulæger (inkludert smådimen-
VMRQHUWH�JDGGO JHU���GH�ÀHVWH�UHODWLYW�IHUVNH��*DPOH�KRJVWVWXEEHU�PHG�PRVHNDORWWHU�YLVHU�DW�ORNDOLWHWHQ�KDU�Y UW�SOXNNKRJG�IRU�JDQVNH�
lenge siden.
Artsmangfold: Lokaliteten huser eneste kjente funnsted for ulvelav (Letharia vulpina) i Akershus fylke. Den ble først funnet av Harald 
Korsmo i 1987 (Korsmo & Svalastog 1994). I forbindelse med undersøkelsene til Siste Sjanse (1993, jf. også lavdatabase) ble det på 



dette tidspunkt registrert ulvelav på 4 tørre furustammer og på greiner av ett tre som var levende. T Blindheim, pers. komm. fant arten på 
bare to gadder i 2002, jf. Blindheim (2003), sikkert de samme to der arten ble gjenfunnet rikelig i 2013. Siden lokaliteten ble svært grundig 
gjennomsøkt for mer ulvelav uten hell, antas at de to øvrige gaddene har falt og arten utgått i mellomliggende tidsrom. (Lav på levende 
greiner kan imidlertid være oversett). 
Den ene gadden er 7-8 m høy, ca 30 cm brysthøydediam. og står på skrå i ombrotrof myrkant mot vest. Det er rikelig med ulvelav på 
solsida opp i 5 m høyde og videre sparsomt opp til ca 1 m under toppen. Gadden er relativt råtten og har begrenset «levetid». Den andre 
gadden står litt inne i bestandet, 10-12 m fra den første, retning ØSØ. Den er 12-15 m høy, brysthøydediam, drøye 50 cm og vil trolig stå 
lenger enn gadd nr. 1. Stammen har også tett med reirhull. Det er rikelig med ulvelav fra 20 cm opp til ca 4 meters høyde.
På nærmeste kjente ulvelavlokalitet, i nabokommunen Lunner i Oppland (eneste kjente i kommunen, jf. lavdatabase) var arten kjent i en 
20-årsperiode (1971-1993). Grundig sjekk av det nå enda mer nedråtnede kvernhuset som tjente som substrat mellom Snellingsvatna 
viste at arten nå var utgått der (12. okt. 2013).
Det ble også observert en låg med duftskinn på lokaliteten ved Olasmyrene.
Verdivurdering: Skogpartiet har naturskogspreg og er med sine furugadder særlig viktig som voksested for ulvelav. Også øvrig areal 
har dødvedkvaliteter og er særlig viktig med hensyn til muligheten for at det skapes nye furugadder som kan gi substrat også på sikt for 
ulvelaven. Arealet inngår i en større helhet som del av et stort og biologisk verdifullt gammelskogsområde. Området gis verdi B –viktig.
Skjøtsel og hensyn: Skogen har stått urørt gjennom lang tid og har ikke vært gjenstand for nyere tids bestandsskogbruk. Fri utvikling 
(ingen inngrep) er nødvendig for å bevare naturverdiene. Det er ikke behov for skjøtsel. Informasjonsskilt ved de to ulvelavtrærne, som 
forteller om høy biologisk verdi og opplysninger om arten, kan eventuelt vurderes, siden denne type dødved er utsatt både for å bli bålved 
og at den ene gadden trolig allerede kan dyttes ned med vanlig muskelkraft. Det er viktig at gaddene får stå så lenge som mulig, siden det 
trolig vil ta mange år før det er noen arvtakere som gadd av andre potensielle furutrær i bestandet. Flere vil være egnet på sikt, men alle 
synes foreløpig såpass friske at det uansett er usikkert om det er tilstrekkelig kontinuitet i forsyning av gadd til at arten vil kunne overleve 
her. Nærmeste tilsvarende furugadder (potensial som substrat, men uten ulvelav i dag) ble observert en knapp km mot vest, på smal rygg 
vest for Lønntjernet (UTM PM 0175 8183).
Kilder:
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Korsmo, H. & Svalastog, D. 1994. Inventering av verneverdig barskog i Oppland. NINA Oppdragsmelding 262, 151 s. 
Lindblad, I. 1996. Skogområder i Øst-Norge registrert av Siste Sjanse. NOA-rapport 1996-1, 202 s.
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6  Storvasshøgda N

Naturtype: Gammel granskog - Gammel høyereliggende granskog Areal: 10daa
BMVERDI: B

Innledning: Undersøkt av Egil Bendiksen, NINA, 12. okt. 2013 i forbindelse med verneforslag for området Snellingsrøysa under ordningen 
med frivillig vern i tilgrensende areal i Nannestad kommune. Del av storområde undersøkt første gang i forbindelse med verneplan for 
barskog, fase 1, 1987 (Korsmo & Svalastog 1994), deretter av av Siste sjanse (1993), jf. også Lindblad (1996). 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjøres av den bratte N-NØ-vendte lisida av Storvasshaugen ned mot vannet Store Snellin-
JHQ��*UHQVD�JnU�PRW�GHU�GHW�VODNHU�XW�LQQRYHU�L�WRSSRPUnGHW�DY�6WRUYDVVK¡JGD�PRW�V¡U��GHU�GHW�EOH�ÀDWHKRJG�HWWHU������
Berggrunn: Biotittsyenitt i Oslofeltet (NGU 2013). Bio-klimaregion: mellomboreal-svakt oseanisk (MB-O1).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lia er en steinet, bratt og småkupert blåbærgranskog med blåbær, tyttebær og smyle og 
på veldrenert grunn bunnsjiktsdominans av blanksigdmose (Dicranum majus). Det er også fuktmarkspartier med innslag av sauetelg og 
torvmoser (særlig Sphagnum russowii) i bunnen.
6WHGYLV�¿QQHV�VPn�EHUJYHJJSDUWLHU�PHG�VXUEXQQVPRVHU��V UOLJ�EHUJVLJGPRVH��'LFUDQXP�IXVFHVFHQV���/LD�HU�VWHGYLV�KDOYnSHQ�RJ�PHG�
god sjiktning og trær av ulike størrelser og aldre. Skogstrukturen synes å være et resultat både av gammel plukkhogst (jf. gamle hogst-
stubber) og lokale sammenbrudd. Spredte graner når opp i ca. 40 cm brysthøydediam., og det inngår spredt en del bjørk og rogn. Det 
¿QQHV�UHODWLYW�ULNHOLJ�PHG�G¡GYHG�L�IRUP�DY�JUDQO JHU�L�DOOH�QHGEU\WQLQJVVWDGLHU��VNM¡QW�EDUH�In�JURYGLPHQVMRQHUWH��VY UW�UnWQH�VWRNNHU��
Også en del høgstubber inngår. 
Artsmangfold: Det ble funnet tre rødlistearter; duftskinn (Cystostereum murrayii, 2), samt én forekomst hver av svartsonekjuke (Phellinus 
nigrolimitatus) og rosenkjuke (Fomitopsis rosea). Den siste er ikke vanlig i Oslomarka og er bare representert med noen få funn fra Lunner. 
Videre var det et par forekomster av signalarten granrustkjuke (Phellinus ferrugineofuscus). 
To suboseaniske moser ble observert; kystjamnemose (Plagiothecium undulatum) i skogbunnen og rødmuslingmose (Mylia taylorii) på 
bergvegg.
Verdivurdering: Lia utgjør et naturskogsområde med god sjiktning og aldersspredning, mye dødved i alle aldersstadier og med mange 
forekomster av interessante arter, inkludert tre rødlistearter. Arealet danner samtidig en naturlig og bred randsone langs Store Snellingen.
Skjøtsel og hensyn: Skogen har stått urørt gjennom lang tid og har ikke vært gjenstand for nyere tids bestandsskogbruk. Arealet inngår i 
en større helhet som del av et stort og biologisk verdifullt gammelskogsområde. Verdien settes til viktig (verdi B).

Artsmangfold

Området har et rikt artsmangfold av naturskogsarter knyttet til mellomboreal barskog i denne regionen (”lappkjukeelemen-
tet”). Av vedboende sopp er sju rødlistet: lappkjuke (Amylocystis lapponica, VU-5), gul snyltekjuke (Antrodiella citrinella, 
VU-3), klengekjuke (Skeletocutis brevispora, VU-1), dråpekjuke (Postia guttulata, VU-1), bølgekjuke (Spongiporus un-
dosus, VU-1), rosenkjuke (Fomitopsis rosea, NT-3), duftskinn (Cystostereum murrayii, NT-over 22), rynkeskinn (Phlebia 
centrifuga, NT-over 11) og svartsonekjuke (Phellinus nigrolimitatus, NT-over30). I tillegg er det observert seks rødlistete 



laver: huldrestry (Usnea longissima, EN-2 lok., 3 trær), ulvelav (Letharia vulpina, 1 lok., 2 gadder), lys brannstubbelav 
(Hypocenomyce anthracophila, VU-1), mørk brannstubbelav (H. castaneocinerea, VU-1), sprikeskjegg (Bryoria nadvorni-
kiana, NT-1) og gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa, NT, spredt).
Olasmyrene (kjerneomr. 5) huser eneste kjente funnsted for ulvelav i Akershus fylke. Den ble først funnet av Harald 
Korsmo da området ble inventert i forbindelse med verneplan for barskog fase 1 i 1987 (Korsmo & Svalastog 1994). I 
forbindelse med undersøkelsene til Siste sjanse (1993, jf. også lavdatabase) ble det på dette tidspunkt registrert ulvelav 
på 4 tørre furustammer og på greiner av ett tre som var levende. T Blindheim, pers. komm. fant arten på bare to gadder i 
2002, jf. Blindheim (2003), sikkert de samme to der arten ble gjenfunnet rikelig i 2013. Siden lokaliteten ble svært grundig 
gjennomsøkt for mer ulvelav uten hell, antas at de to øvrige gaddene har falt og arten utgått i mellomliggende tidsrom. (Lav 
på levende greiner kan imidlertid være oversett). 
På nærmeste kjente ulvelavlokalitet, i nabokommunen Lunner i Oppland (eneste kjente i kommunen, jf. lavdatabase) var 
arten kjent i en 20-årsperiode (1971-1993). Grundig sjekk av det nå enda mer nedråtnede kvernhuset mellom Snellings-
vatna, som tjente som substrat, viste at arten nå var utgått der (12. okt. 2013).
Også rosenkjuke er en sjelden art i denne regionen, med bare noen få funn på Hadelands- og Romeriksåsen. 
Siden hele området har sur berggrunn og fattige skogtyper, er mer interessante mosearter først og fremst knyttet til myrve-
JHWDVMRQ��VRP�IRU�ÀHUH�P\UHU�WUDVV�L�JHRORJLHQ��RSSYLVHU�ULNHUH�SDUWLHU��.��+RPEOH�KDU�UHJLVWUHUW�ÀHUH�SODQWHJHRJUD¿VN�LQWHU-
essante arter. Fløyelstorvmose (Sphagnum molle) er funnet på Olasmyrene og er her nær sin innergrense på Østlandet. 
På myr vest for Markusputten vokser kystarten fagertorvmose (S. pulchrum).
Suboseaniske innslag av karplanter/moser er representert av kystjamnemose (Plagiothecium undulatum, Store Snellingen 
S), bjønnkam, samme lok. og rome. Den siste er funnet av Korsmo, som et par punktforekomster på myr Langvatnet SV 
og Langvatnet NN (strengmyr ut mot Granlia).
Tabell: Artsfunn i Snellingsrøysene. 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 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-om-

råde (nr)

Lommer Gavia arctica Storlom NT 1 1 

Andefugler Anas crecca Krikkand  

Tranefugler Grus grus Trane  

Spettefugler Picoides tridactylus Tretåspett  

Spurvefugler Phoenicurus phoenicurus Rødstjert  

Turdus viscivorus Duetrost  

Busk- og bladlav Alectoria sarmentosa Gubbeskjegg NT 2 1 21 

Bryoria nadvornikiana Sprikeskjegg NT 0 0 

Hypogymnia vittata Randkvistlav 1 31 

Letharia vulpina Ulvelav VU 2 1 51 

Usnea longissima Huldrestry EN 3 2 21 

Skorpelav Hypocenomyce anthracophila Lys brannstubbelav VU 1 1 

Hypocenomyce castaneoci-
nerea

Mørk brannstubbelav VU 1 1 

Sopp Hypsizygus ulmarius Almeknippesopp 1 1 

Sopp vedboende Amylocystis lapponica Lappkjuke 5 1 34 

Antrodiella citrinella Gul snyltekjuke VU 3 33 

Asterodon ferruginosus Piggbroddsopp 12 312 

Cystostereum murrayi Duftskinn 5 35 

Cystostereum murrayii Duftskinn NT 17 8 11 25 51 61 6 1 

Fomitopsis rosea Rosenkjuke NT 4 33 61 

Lentinellus ursinus Filtsagsopp 3 33 

Phellinus chrysoloma Granstokkjuke 1 31 

Phellinus ferrugineofuscus Granrustkjuke 21 13 36 62 

Phellinus nigrolimitatus Svartsonekjuke NT 33 17 12 23 310 61 

Phlebia centrifuga Rynkeskinn NT 11 4 37 

Postia guttulata Dråpekjuke VU 1 31 

Serpula himantioides Tømmernettsopp 1 31 



Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste- 

status

Totalt antall 

av art

Funnet i kjerne-om-

råde (nr)

Sopp vedboende Skeletocutis brevispora Klengekjuke VU 1 31 

Veluticeps abietina Praktbarksopp 3 33 

Avgrensing og arrondering

Nåværende avgrensningsforslag er et utvidet markavernforslag som av praktiske/eiendomsmessige forhold begrenser seg 
til Akershussida (Nannestad) med unntak av at et hjørne i nordvest er inkludert innenfor Lunner kommune, der en stor del 
av det aktuelle areal er en naturtypelokalitet. I praksis tilsvarer verneforslaget den østlige delen av arealet foreslått vernet i 
IRUELQGHOVH�PHG�YHUQHSODQ�IRU�EDUVNRJ��IDVH����UHGXVHUW�PHG�HQ�GHO�JDPPHOVNRJVDUHDO�VRP�HU�ÀDWHKRJG�HWWHU�DW�RPUnGHW�
ikke ble vernet den gang, som følge av små arealkvoter. 
$UHDOHW�VRP�HU�XQGHUV¡NW�DY�1,1$�KDU�VHQHUH�L�GHW�RI¿VLHOOH�YHUQHIRUVODJHW�InWW�HQ�OLWHQ�XWYLGHOVH�L�YHVW�YHG�DW�GHQ�ODQJH�
odden ut i Store Snellingsvatnet fra nord er tatt inn, samt ei lita øy, Lamøya, i østre del av innsjøen (og dermed også en 
del av selve Store Snellingen).
Avgrensningen som er gjort i Nannestad synes fornuftig avveid i forhold til grense mellom gammel naturskog og moderne 
KRJVWLQQJUHS��(Q�GHO�VW¡UUH�ÀDWHKRJVWDUHDOHU� LQNOXGHUHV� L�¡VW��PHQ�KHU�HU�GHW�VSHVLHOW�YLNWLJ�n� In� LQNOXGHUW�2ODVP\UHQH�
med forekomst av ulvelav (VU). Et større innhakk i tilbudet helt i nord hvor Styggdalens øverste del er utelatt, bør sterkt 
vurderes å inkluderes i verneområdet med tanke på en bedre arrondering. Her bør man prioritere framtidig restaurering 
av naturskog, siden dette ville inkludere eneste nordvendte dalsøkkområde i Granlia, der alle slike er hogd. Det aktuelle 
innhakket ble hogd kort tid etter at det opprinnelige store verneforslaget ble frigitt i 1991. Det er for øvrig bare 250 m fra 
nordligste punkt innenfor verneforslaget og ned til den høyt rangerte naturtypelokaliteten Styggdalen i Granlia med stor 
DUWVULNGRP�RJ�HQ�DY�GH�In�QRUVNH�IRUHNRPVWHU�DY�GHQ�NULWLVN�WUXHWH�VWRUSRUHW�ÀDPPHNMXNH��3\FQRSRUHOOXV�DOEROXWHXV���+RI-
ton 2013). En framtidig restaurering av øvre del av dalsøkket kan dermed også være interessant som en bedre økologisk 
RJ�JHRJUD¿VN�VDPPHQELQGLQJ�L�Vn�PnWH��'HW�VDPPH�EXUGH�YXUGHUHV�IRU�WLOVYDUHQGH�LQQKDNN�L�QRUG�Sn�/XQQHUVLGD��UHWW�YHVW�
for fylkesgrensa. 
Øst for Markusputten kunne eventuelt en verdifull myr-/bekkelokalitet (naturtypelok., jf. Naturbase) vært inkludert, skjønt 
det må vurderes opp mot arronderingsmessige forhold.
På Lunnersida er det også for øvrig foretatt hogster innenfor det opprinnelige verneforslaget, men det er fortsatt mye eldre 
VNRJ�WLOEDNH�RPNULQJ�6QHOOLQJVYDWQD��LQNOXGHUW�DUHDO�PHG�ÀHUH�U¡GOLVWHDUWVIRUHNRPVWHU��QDWXUW\SHORNDOLWHW�YHG�/LOOH�6QHOOLQ-
gen og andre biologiske verdier. (Ikke undersøkt nå, men skogen ble observert på vei inn i området.)

Andre inngrep

Stor kraftoverføringslinje krysser området fra NNV mot SSØ nær østre bredd av Store Snellingen og over Høgbrenna.

Vurdering og verdisetting

Verdisetting (inkludert oppfyllelse av mangler ved skogvernet) foretatt av Løset et al. (2011) for det mer begrensede mar-
kavernforslaget, gir en god dekning også for det samlede, utvidete området og gjengis her, men justert med at et større 
WLOOHJJVRPUnGH�KDU�NRPPHW�PHG��9HUQHIRUVODJHW�HU�UHODWLYW�OLWH�EHU¡UW�DY�KRJVWÀDWHU��PHQ�HU�RPJLWW�DY�RPUnGHU�VRP�KDU�
Y UW�KDUGW�KRJG��'HW�HU�OLWH�YDULDVMRQ�L�VNRJW\SHU�RJ�WRSRJUD¿�RJ�GHW�HU�LNNH�LQQVODJ�DY�ULNHUH�YHJHWDVMRQVW\SHU�ERUWVHWW�IUD�
mindre arealer med rikere myrtyper. Det er stedvis mye død ved og skogen er svært gammel i det meste av området. I 
tillegg til gran i alle nedbrytningsstadier, er det mye storvokst furu og gadd. I markasammenheng synes furuskogen å være 
XYDQOLJ�JDPPHO��6WRUH� ODXYWU U�RSSWUHU� InWDOOLJ��6W¡UUH�GHOHU�DY�RPUnGHW�KDU�JRGH�IRUHNRPVWHU�DY�ÀHUH�U¡GOLVWHGH�DUWHU�
NQ\WWHW�WLO�G¡G�YHG�PHG�ODSSNMXNH��(1��VRP�GHQ�PHVW�XWVDWWH�RJ�ÀHUH�VnUEDUH�DUWHU�RJ�17�DUWHU�
Med hensyn til mangler ved skogvernet Framstad et. al (2003) oppfylles kriteriet boreal naturskog, særlig granskog rik 
på død ved, i og med at området har større forekomster av gammel granskog med mange rødlistede arter knyttet til lang 
kontinuitet i skogbildet, blant annet lappkjuke. Kriteriesettet knyttet til urskogpreget furuskog har god oppfyllelsesgrad, 
VSHVLHOW�PHG�KHQV\Q�WLO�KYRU�VMHOGHQ�GHW�HU�n�¿QQH�Vn�JDPPHO�IXUXVNRJ�L�UHJLRQHQ��2PUnGHW�KDU�HQ�EHW\GHOLJ�DQGHO�JDPOH�
storvokste furuer og mye gadd.
Ut fra dette gir Løset et al. (2011) området verdien ** /***, regionalt verdifullt (nasjonalt verdifullt) område. Dette er her 
oppjustert til ***, blant annet som følge av større størrelse som følge av at området er betydelig utvidet, med også tilskudd 
DY�ÀHUH�ELRORJLVNH�YHUGLHU��EODQW�DQQHW�IRUHNRPVW�DY�XOYHODY��/HWKDULD�YXOSLQD���'HQ�JDPOH�IXUXVNRJHQ�L�QRUG�V\QHV�n�Y UH�
noe av det aller eldste i hele Oslomarka.
Mellom vannet Store Snellingen og Snellingen gård er det avvirket skog nordover fra ende av ny vei på 1990-tallet. Dette 
HU�LPLGOHUWLG�HQ�JMHQQRP��RJ�VPnÀDWHKRJVW�L�HW�RPUnGH�PHG�P\H�P\U��ODY�ERQLWHW�RJ�W\SLVN�³NUDJJVNRJ´��(W�EUHGW�EHOWH�YHVW�
IRU�6WRUH�6QHOOLQJHQ�HU�LPLGOHUWLG�XEHU¡UW�DY�KRJVWHQ�RJ�PXOLJHQV�NODVVL¿VHUW�VRP�LPSHGLPHQW��+HU�HU�HQ�GHO�VHLQWYRNVHQGH��
mindre gran og tilsvarende dødved, og det ble observert 2 læger med duftskinn (Cystostereum murrayii), okt. 2013. I dette 
beltet er det også ut mot vannet noen små koller med bærlyng-barblandingsskog og noen kraftige og trolig svært gamle 
IXUXWU U��NMHQW�VRP�HW�DY�GH�PHVW�QDWXUVNM¡QQH�RPUnGHU�Sn�/XQQHU�¡VWnV�RJ�EHV¡NW�DY�WXUJnHUH�RJ�¿VNHUH��0HG�RSSGD-
gelsen av verdiene i lia sør for Store Snellingen/ i Storvasshøgda ville det være naturlig å inkludere dette, samt hele Store 
Snellingsvatnet med det omtalte beltet på vestsida. 
Biologiske verdier er også knyttet til skogarealet omkring vannet Lille Snellingen, der det er gjort funn av blant annet hul-



drestry (Usnea longissima), samt at det fortsatt er partier med grov gammel skog på vestsida av Tranbærtjernet i sørvest.

Tabell: Kriterier og verdisetting for kjerneområder og totalt for Snellingsrøysene. Ingen stjerner (0) betyr at verdien for 

kriteriet er fraværende/ ubetydelig. Strek (-) betyr ikke relevant. Se ellers kriterier for for verdisetting i metodekapittelet.

Kjerneområde Urørt-
het

Død ved 
mengde

Død 
ved 

kontin.

Gamle 
bar-
trær

Gamle 
løv-
trær

Gamle 
edel-

løvtrær

Tre-
slags- 

fordeling

Topo- 
JUD¿VN��

variasjon

Vegeta- 
sjons- 

variasjon

Rik-
het

Arter Stør-
relse

Arron- 
dering

Samlet 
verdi

1 Snellingsvat-
net S

*** ** ** *** 0 – * * * 0 * - – **

2 Markusputten 
V II

*** ** ** *** * – * ** * * ** - – **

3 Langvatnet 
NV

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

4 Snellingsrøy-
sa NV

*** ** * *** 0 – * * * 0 * - – **

5 Olasmyrane *** ** ** *** 0 – * * * * ** - – ***

6 Storvasshøg-
da N

*** ** *** ** 0 – * * * * ** - – **

Samlet        
vurdering

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

Snellingsrøysene (Nannestad/Lunner, Akershus/Oppland)

WGS84, sonebelte 32

Areal 2 581 daa, verdi ***

±Rutenett 1km

Ekvidistanse 20m

Målestokk 1:15 000Tidligere registreringer

Eksisterende verneområder

Omr. for vurdering (DN/FM 2013)

Kartgrunnlag N50

Produsert 20.04.2014
Alternativ grense

Verneverdig område

Kjerneområder

2013



Bilder	
�    fra	
�    området	
�    Snellingsrøysene

Urskogsnær	
�    granskog	
�    NØ	
�    for	
�    Langvannet	
�    Foto:	
�    Egil	
�    Bendiksen

Gammel	
�    barblandingsskog	
�    nord	
�    i	
�    området.	
�    Foto:	
�    Tom	
�    Hellik

Hofton

Mot	
�    Langvannet	
�    fra	
�    nord.	
�    Foto:	
�    Tom	
�    Hellik	
�    Hofton

Granskogen	
�    NV	
�    for	
�    Langvannet	
�    er	
�    urskogsnær.	
�    Foto:	
�    Tom	
�    Hellik

Hofton


