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Referansedata
Fylke: Vestfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2015
Kommune: Andebu Inventør: STO
H.o.h.: 130-280moh  Vegetasjonsone: boreonemoral 100% 
Areal:  800 daa Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk

Sammendrag
Lokalitet Storås-Spirås ble kartlagt av BioFokus på oppdrag fra Miljødirektoratet med hensikt og gi en naturfaglig vurdering 
av området for frivillig vern. Storås-Spirås ligger i Vestfold, 4-5 km nordvest for Andebu sentrum i Andebu kommune.
Området ligger på syenitt og kvartssyenitt, med en liten flik av rombeporfyr i sørvest. Høyereliggende deler har innslag av 
bart fjell, mens det er tynn morene og forvitringsmateriale i resten av arealet. Litt marin strandavsetning finnes i øst i midtre 
del (NGU 2016). 
Storås-Spirås er et relativt stort løv- og barskogsområde med en god arrondering. Området representerer en typisk skoglo-
kalitet i denne delen av Vestfold, med raske vekslinger i topografi og en variert og stedvis rik treslagsblanding. Få slike 
skogbestand er hittil vernet. Det er avgrenset 6 kjerneområder (hvorav ett svært viktig), og disse dekker ca. en tredjedel 
av arealet. Til tross for noe ugunstig påvirkning i deler av området (ungskog), er totalinntrykket at området er dominert av 
middels gammel og variert skog.
Hoveddelen av området har fattig vegetasjon på fattig berggrunn, men flere forkastningssprekker med mer frodig og rik 
vegetasjon forekommer, samt at det finnes små partier nedenfor og i rasmarker med rike vegetasjonstyper. Det er også en 
del variasjon i fuktighetsgradienten, med sumpskogspreg og litt innslag av høystaude/storbregne i et område som ellers er 
preget av tørre vegetasjonstyper. Samlet sett vurderes området å ha en høy vegetasjonsvariasjon.
Det påviste artsmangfoldet er ikke spesielt høyt, men undersøkelsene foretatt i området er noe overfladiske og potensialet 
for interessante arter og rødlistearter ansees derfor som relativt godt. Området har den eneste kjente forekomsten i Norge 
av rosa lundlav (CR).  Totalt vurderes artsmangfoldet til to stjerner (**).
Det er antagelig ikke innslag av rødlistede naturtyper i området. Enkelte små partier med rik bøkeskog kunne muligens 
vært plassert innenfor den rødlistede naturtypen kalkrik bøkeskog, mens små partier med rasmark-lindeskog i området er 
sannsynligvis ikke rik nok til å klassifiseres som kalklindeskog.
Trolig har påvirkningen gjennom hogst vært ganske jevn langt tilbake i tid, noe som gjenspeiles i få påviste dødvedspesia-
lister. Området får derfor én stjerne (*) på dødvedkontinuitet. Det blir også èn stjerne på forekomst av gamle bartrær, gamle 
løvtrær og gamle edelløvtrær. For gamle løvtrær er verdien nær 0, da gamle løvtrær kun forekommer sparsomt i området, 
mens det er flere trær og bedre konsetrasjoner av gamle bartrær og til dels av gamle edelløvtrær (i hovedsak bøk).
Storås-Spirås oppfyller følgende generelle anbefalinger/kriterier påpekt i evalueringen av dagens skogvern (Framstad et 
al. 2002, 2003): (1) Intakt lavereliggende skog i boreonemoral sone og (2) intakt forekomst av rike skogtyper (edellauv-
skog, lågurtskog).
Område har høy vegetasjonsvariasjon, høy treslagsvariasjon og god arrondering. Området oppnår to stjerner på urørthet/
påvirkning, topografivariasjon, arter og størrelse, og én stjerne på de resterende parameterne (med unntak av fosserøyk, 
som det ikke er potensial for). Totalt sett vurderes Storås-Spirås som regionalt verneverdig, og gis to stjerner (**).

Feltarbeid
Lokaliteten ble kartlagt i løpet av en lang dag 13. august 2015. Det meste av undersøkelsesområdet ble undersøkt i felt. 
Området vurderes som tilfredsstillende undersøkt, med unntak av den vestvendte skråningene i søndre del av undersø-
kelsesområdet.

Tidspunkt og værets betydning
Tidspunktet var greit for kartlegging av de fleste organismegrupper, men soppsesongen var ikke kommet ordentlig i gang. 
Det var sol og relativt varmt på undersøkelsestidspunktet, og været påvirket ikke undersøkelsene på en negativ måte.

Utvelgelse og undersøkelsesområde
Lokaliteten inngår i arbeidet med frivillig vern i regi av Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Vestfold og grunneiere. Det på 
forhånd avgrensede undersøkelsesområdet Storås-Spirås omfattet et areal på 916 daa.



Tidligere undersøkelser
På Naturbase ligger det fire naturtypelokaliteter (1 A-verdi, 1 B-verdi og 2 C-verdi) helt eller delvis innenfor undersøkel-
sesområdet. Tre MiS-figurer (en “Rik bakkevegetasjon”, en “Liggende død ved” og en som er udefinert) finnes innenfor 
undersøkelsesområdet. Noen få rødlistearter er påvist gjennom naturtypekartleggingen foretatt i området og et par rødlis-
tearter er registrert i andre forbindelser (Artskart). Storås-Spirås var i en periode registrert som et hensynsområde, men 
hensynsområdet ble opphevet for en del år tilbake.

Beliggenhet
Området inkluderer de to kollene Storås og Spirås som ligger ca. 5 km nordvest for Andebu sentrum i Andebu kommune.

Naturgrunnlag
Topografi
Området går fra der de to åsene starter i lavlandet (fra 150 m o.h.) opp til Spirås på 254 og Storås på 284 m o.h. I nord er 
grensen trukket i nedre del av de bratteste partiene på nordsiden av Spirås. To øst-vestgående daler går mellom Storås og 
Spirås, mens noen grunne forkastningssprekker går i nord-sør-retning og bryter opp topografien.

Geologi
Berggrunnen i undersøkelsesområdet består av syenitt og kvartssyenitt med litt rombeporfyr i et smalt parti i sørvest. Høy-
ereliggende deler har innslag av bart fjell, mens det er tynn morene og forvitningsmateriale i resten av arealet. En liten flik 
med marin strandavsetning finnes i øst i midtre del (NGU 2016).

Vegetasjonsgeografi
Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk, vegtasjonsone: boreonemoral 100% .
Lokaliteten ligger i svakt oseanisk vegetasjonsseksjon (O1) og i boreonemoral vegetasjonssone.

Klima
Store deler av området er eksponert for vær og vind, og store arealer med sørvendt og vestvendt eksposisjon gir varme-
krevende arter en mulighet til etablering. Noen små søkk og nordvendte lisider, bergvegger og små raviner fører til at noen 
arealer har en middels høy og stabil fuktighet, men området som helhet innehar i stor grad tørre skogtyper.

Vegetasjon og treslagsfordeling
Hoveddelen av området har fattig vegetasjon på fattig berggrunn, men flere forkastningssprekker med mer frodig og rik 
vegetasjon forekommer, samt at det finnes små partier nedenfor enkelte rasmarker med rike vegetasjonstyper. Det er også 
noe variasjon i fuktighetsgradienten, selv om tørrere vegetasjonstyper dominerer. Samlet sett vurderes området å ha en 
høy vegetasjonsvariasjon.
På impediment vokser det knausskog, røsslyngfuruskog og litt lavfuruskog, alle med furudominans og med et sparsomt 
innslag av boreale løvtrær og gran. 
Blåbærskog - blåbær-utforming (A4a) er en vanlig vegetasjonstype i området, og vegetasjonstypen finnes der det er noe 
jordsmonn og ikke for tørt. Gran er som oftest dominernde treslag i denne naturtypen, og ofte i blanding med bøk og bore-
ale treslag. Også furu kan i større eller mindre grad finnes i blåbærskogen. 
Særlig på østsiden av Storås, men også på vestsiden og langs enkelte av forkastningssprekkene, samt sør og nord for 
Storås, forekommer det arealer med bergvegger og blokkrike rasmarker. Noen av rasmarkene er treløse, andre er bevokst 
med edelløvskog.
I steinete lisider, langs knauser og under bergvegger er det partier med rik, blandet edellauvskog med ask, spisslønn, alm 
og lind. Slik vegetasjon finnes innenfor kjerneområdene 1, 3 og 5.
Bøkedominert skog forekommer innenfor fem av de seks naturtypelokalitetene, samt i noen grad også utenom kjerneom-
rådene. Bøkeskogen har enten en del graninnblanding og står i blåbærskog eller i noe mer fuktig sumpvegetasjon. En god 
del av bøkeskogen er lågurtdominert, men er antagelig ikke spesielt kalkrik. Bøkeskogen går flere steder over i andre rike 
edelløvskogsutforminger.
Grunnet en klar dominans av fattige vegetasjonstyper i området, og kun med mindre arealer med middels rik til rik vegeta-
sjon, oppnår området kun én stjerne (*) på rikhet.

Skogstruktur og påvirkning
De skrinneste partiene med furudominert skog er lite påvirket av menneskelige aktiviteter i nyere tid, selv om deler av 
furuskogen er noe ung og har vært hogd for ikke så veldig mange tiår siden. Furutrærne er i snitt middels gamle med 
enkelte gamle trær innimellom, særlig i områder sør for toppen av Storås, der furu på opp mot 60 cm i diameter ble påvist 
og hvor den eldste furuskogen innenfor undersøkelsesområdet ligger. Det er lite dødved av furu i undersøkelsesområdet, 
men noen lite nedbrutte læger og gadd forekommer. All furuskog i undersøkelsesområdet ser ut til å ha vært kraftig gjen-
nomhogd i tidligere tider. Den grandominerte skogen er mer aktivt utnyttet av skogbruket, med et par ferskere hogstflater 



innenfor undersøkelsesområdet og ellers en noe varierende alder på skogen. Et par arealer med gammel granskog fore-
kommer, og det er også noen partier med gammel gran i arealer med varierende innblanding av bøk og andre løvtrær, 
stående i fuktige forkastningssprekker. Stedvis er det en del dødved av gran, men det er få tegn på en god kontinuitet i 
dødvedforekomsten av gran. De fleste partiene med høy tetthet av granlæger og gadd består i all hovedsak av dødved i 
samme nedbrytningsstadium, og er altså et resultat av at granskogen er i sammenbruddsfasen. Få godt nedbrutte gran-
læger ble observert. Av boreale løvtrær er det noe osp i deler av undersøkelsesområdet, og det er også gamle trær og 
noe dødved i deler av området, som for eksempel vest for Spirås. Av andre boreale treslag ble det ikke observert spesielt 
viktige trær for det biologiske mangfoldet. Den bøkedominerte skogen er middels gammel med få ordentlig gamle trær. I 
søndre deler av undersøkelsesområdet bærer bøkeskogen et tydelig preg av “rydding av dødved” og vedhogstaktivitet. 
Midt inne i kjerneområdet Storås S er det for eksempel stablet opp en del ved til tørk, og skogbunnen var til dels ryddet for 
død ved i de flatere, sentrale delene av kjerneområdet. Ellers er det spredte forekomster av død bøkeved. Den rike edel-
løvskogen mangler innslag av gammelskog, og kun noen få trær av anselig alder/størrelse forekommer. Kun én gammel 
og hul eik og én svært gammel ask (65 cm i diameter) ble observert. Noe død edelløvtreved finnes, spesielt innenfor et 
par av kjerneområdene, men mye er det ikke. Trolig har påvirkningen gjennom hogst vært ganske jevn i mesteparten av 
området over lengre tid. 

Kjerneområder
I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Storås-Spirås. Nummereringen referer til 
inntegninger vist på kartet.

1  Spirås V
Naturtype: Rik edellauvskog - Fattigere eller svak lågurt-bøkeskog Areal: 29daa
BMVERDI: B Hoh: 145-225 moh

Innledning: Lokaliteten ble først kartlagt av Sigve Reiso i 2002 i forbindelse med en hovedfagsoppgave. I 2010 ble lokaliteten lagt inn som 
naturtype som et ledd i skogbrukets miljøregistreringer i skog (MiS), på oppdrag fra Andebu kommune, Viken skogeierforening og Fylkes-
mannen i Vestfold. Lokaliteten ble kartlagt på nytt i 2015 av Stefan Olberg, BioFokus i forbindelse med frivillig vern. Nyeste versjon (2015) 
av rødlisten er anvendt og nyeste versjon av faktaark for oppdatering av DN-håndbok 13 er benyttet i verdisettingen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på vestsiden av Spirås, ca. 5 km nordvest for Andebu sentrum i Andebu kommune. Lo-
kaliteten omfatter et noe variert edelløvskogsareal.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av Rik edelløvskog med utformingene Fattigere eller svak lavurt-bøke-
skog, Lavurt-bøkeskog og Rasmark lindeskog. I NiN-natursystemtyper på grunntypenivå tilsvarer dette svak lavurtskog og lavurtskog, 
med noe blåbærskog i kantene av lokaliteten. Det er innslag av gran i de lavereliggende delene og noe borealt løv innimellom. En rasmark 
med innslag av lind, bøk, spisslønn, ask, osp, bjørk og rogn overgår i nesten flate partier dominert av bøk, og med stedvis et innslag av 
gran. Feltsjiktet i bunnen av rasmarken er frodig og artsrikt med innslag av krevende arter som blåveis og myske. Nordover er det noe 
fattigere vegetasjon, med gran og en del osp.
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er middels gammel og uten innslag av svært gamle trær. Lindetrærne er opp mot 35 cm i diameter, og 
litt dødved av lind forekommer i rasmarken. Osp, gran og bøk har i snitt noe eldre trær, med stammediametere på opp mot 40-45 cm. Noe 
dødved av de ulike treslagene forekommer, også noe grovt. Skogen ersterkt  påvirket av tidligere plukkhogster, og dødvedkontinuiteten er 
ikke spesielt god. Skogen har ingen tegn på inngrep i nyere tid, men en sti går igjennom lokaliteten.
Artsmangfold: Hvit vedkorallsopp (NT) og ask (VU) er registrert innenfor lokaliteten. Det er potensial for en del rødlistearter knyttet til rik 
markvegetasjon (særlig sopp) og til død edelløvved (særlig insekter og sopp). Det ble i 2015 brukt svært lite tid på å lete etter interessante 
arter.
Fremmede arter: Ingen er påvist.
Del av helhetlig landskap: Rik bøkeskog er en naturtype som er utbredt i Vestfold, men som finnes svært få andre plasser i Norge. Loka-
liteten er således en liten men viktig brikke i ivaretakelsen av denne skogtypen i Norge. 
Verdivurdering: I henhold til faktaark omhandlende rik edelløvskog og gammel edelløvskog vurderes lokaliteten som viktig (B-verdi). Mid-
dels vekt oppnås blant annet på størrelse, artsmangfold og sjeldne eller truete naturtyper, mens det oppnås høy vekt på fremmedarter.
Skjøtsel og hensyn: Naturverdiene ivaretas og videreutvikles på best måte om lokaliteten overlates til fri utvikling.

2  Storås V
Naturtype: Gammel edellauvskog - Gammel bøkeskog Areal: 8daa
BMVERDI: A Hoh: 160-210 moh

Innledning: Lokaliteten er registrert i 2010 av Jon T. Klepsland, BioFokus og registrert og beskrevet i 2016 i forbindelse med frivillig vern. 
Nyregistrert lokalitet. Nyeste versjon (2015) av rødlisten er anvendt og nyeste versjon av faktaark for oppdatering av DN-håndbok 13 er 
benyttet i verdisettingen. Lokaliteten er ikke oppsøkt i forbindelse med naturtypekartlegging, og bør undersøkes bedre. Avgrensningen er 
noe usikker.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sørvest for Storås, ca. 4,5 km NØ for Andebu sentrum i Andebu kommune. Lokaliteten 
ligger nedenfor bergveggen og omfatter eldre skog mellom bergvegg og ungskog/plantefelt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Blåbær-edelløvskog - blåbær-bøkeskog (D1b) er dominerendde vegetasjonstype. Tresjiktet 
er dominert av bøk og gran.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten skiller seg positivt ut ved å inneha noen uvanlig gamle bøketrær. Skogen er ellers temmelig ung.
Artsmangfold: To gamle bøketrær har forekomst av rosa lundlav - Bacidia rosella (CR). Denne lavarten er i Norge kun kjent herfra. Arts-
mangfoldet forøvrig på lokaliteten er ukjent.
Fremmede arter: Ingen påviste.
Del av helhetlig landskap: 



Verdivurdering: På grunnlag av forekomsten av en kritisk truet art vurderes lokaliteten som svært viktig (A-verdi).
Skjøtsel og hensyn: Naturverdiene ivaretas og videreutvikles på best måte om lokaliteten overlates til fri utvikling. Det bør vurderes om 
oppvekst av gran kan være en trussel for naturverdiene knyttet til bøk.

3  Storås S
Naturtype: Rik edellauvskog - Fattigere eller svak lågurt-bøkeskog Areal: 51daa
BMVERDI: B Hoh: 160-250 moh

Innledning: Lokaliteten er registrert i 2015 av Stefan Olberg, BioFokus i forbindelse med frivillig vern. Lokaliteten er nyregistrert. Nyeste 
versjon (2015) av rødlisten er anvendt og nyeste versjon av faktaark for oppdatering av DN-håndbok 13 er benyttet i verdisettingen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på sørvestsiden av Storås, ca. 4,5 km nordøst for Andebu sentrum i Andebu kommune. 
Lokaliteten inkluderer to forkastningssprekker med edelløvskog som sørover forenes i en svak bekkedal, og som inkluderer arealer nesten 
ned til veien i sør.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er dominert av Rik edelløvskog med utformingene Blåbær-bøkeskog, Fattigere 
eller svak lavurt-bøkeskog og Alm-lindeskog. Noe Blåbærgranskog forekommer i nord. I NiN-natursystemtyper på grunntypenivå tilsvarer 
dette blåbærskog, svak lavurtskog og lavurtskog. Det var vanskelig å fastslå hvor rik bøkeskogen var, ettersom store deler av skogen 
var uten markvegetasjon. Sentrale deler av lokaliteten består av nesten ren bøkeskog. Nordover kommer det gradvis inn mere eik og 
boreale løvtrær. Gran overtar gradvis som dominerende treslag, og lengst nord er lokaliteten dominert av fuktig granskog med innslag av 
bøk og boreale løvtrær, og med noe furu i de tørrere kantene. Helt sør i lokaliteten går vegetasjonen over i en rikere løvskogstype med 
innblanding av blant annet lind og spisslønn.
Bruk, tilstand og påvirkning: Sentrale deler av lokaliteten består av noe ensaldret, eldre bøkeskog. Skogen er plukkhogd og brukt til å 
skaffe ved. En større stabel med ved som sannsynligvis er hogd innenfor lokaliteten er stablet opp midt i lokaliteten. Noe stående dødved 
av bøk og noen læger og greiner liggende på bakken forekommer, men det ligger en stor haug med grener og stammer som helt tydelig er 
samlet sammen for å “rydde opp” i denne delen av skogen. Nordre del av lokaliteten (gran-bøkeblandingsskogen) er lite påvirket i nyere 
tid, har flersjiktet skog med mye dødved av gran og noe dødved av blant annet bøk og osp. En ledning går (antagelig fra huset rett ved 
naturtypen i sør) langs bekkeleiet opp til midten av lokaliteten. Det går også en sti igjennom deler av lokaliteten.
Artsmangfold: Svært lite tid ble brukt til artsregistrering i 2015, men et par uvanlige billearter knyttet til gammel edelløvskog ble registrert 
(Lordithon trimaculatus og Triplax rufipes). Det er svært sannsynlig at lokaliteten innehar rødlistearter av sopp og insekter knyttet til død-
ved og/eller til rik og solvarm vegetasjon i søndre del. Også for lavarter knyttet til bøk og andre edelløvtrær, er det et visst potensial for 
forekomst av rødlistearter på lokaliteten. Det er også sannsynlig at alm og muligens ask forekommer på lokaliteten. I veikanten ble det som 
sannsynligvis var en en ildsandbie (VU) observert på blåknapp, men bien ble ikke sikkert identifisert. Lokaliteten har i søndre del uansett 
potensial for å huse slike varmekjære og krevende insektarter.
Fremmede arter: Ingen påviste.
Del av helhetlig landskap: 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) som følge av at lokaliteten oppnår middels vekt på artsmangfold, påvirkning og 
fremmede arter, og høy vekt på størrelse.
Skjøtsel og hensyn: Naturverdiene ivaretas og videreutvikles på best måte om lokaliteten overlates til fri utvikling. Hogst og “rydding av 
skogen” fører til at arter knyttet til dødved får dårligere livsbetingelser. 

4  Storås Ø
Naturtype: Rik edellauvskog - Fattigere eller svak lågurt-bøkeskog Areal: 36daa
BMVERDI: A Hoh: 160-240 moh

Innledning: Lokaliteten ble først kartlagt av Linda Myhre i 2002 i forbindelse med en hovedfagsoppgave. I 2010 ble lokaliteten lagt inn 
som naturtype som et ledd i skogbrukets miljøregistreringer i skog (MiS), på oppdrag fra Andebu kommune, Viken skogeierforening og 
Fylkesmannen i Vestfold. Lokaliteten ble kartlagt på nytt i 2015 av Stefan Olberg, BioFokus i forbindelse med frivillig vern. Lokaliteten 
erstatter gammel lokalitet (BN00019238). Nyeste versjon (2015) av rødlisten er anvendt og nyeste versjon av faktaark for oppdatering av 
DN-håndbok 13 er benyttet i verdisettingen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten er en gammel bøkeskog som ligger på sørøstsiden av Storås ved Bustingen, ca. 4,5 km nordøst 
for Andebu sentrum i Andebu kommune. Lokaliteten omfatter en bøkeskog.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lisiden er delvis raspreget med en del grove blokker (blokkemark), mens de flatere parti-
ene er dominert av Rik edelløvskog - Fattigere eller svak lavurt-bøkeskog. I NiN-natursystemtyper på grunntypenivå tilsvarer dette svak 
lavurtskog og lavurtskog. I tresjiktet er det bøk, eik, osp, spisslønn, bjørk og gran. I busksjiktet er det einer i skrenten. Feltsjiktet er dårlig 
utviklet i de sentrale flatere delene dominert av bøk, men er gres- og urtepreget i kantarealene med blant annet en del liljekonvall. Vege-
tasjonstypen er antagelig Lavurt-edelløvskog med utformingen Lavurt-bøkeskog (D2b) og noe Rasmark - tørr gras-urt-utforming (F1a). 
Lågurtbøkeskogen er antagelig ikke av den rikeste typen og omfattes i såfall ikke av den rødlistede naturtypen Kalkrik bøkeskog. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er noe ensjiktet og middels gammel i de flateste partiene, og skogen er her tydelig noe hogstpåvirket 
og med forholdsvis lite dødved på bakken, i alle fall av større dimensjoner. I de brattere partiene finnes det innslag av gamle trær og noe 
grovere død ved. Det er observert læger og gadd av bøk, spisslønn, eik, osp, bjørk og gran, men spesielt mye død ved er det ikke på 
lokaliteten, og grove, godt nedbrutte læger er svært uvanlig. Den opprinnelige avgrensningen er endret noe blant annet som følge av at 
det er foretatt noe hogst sørøst i lokaliteten og fordi de yngste partiene av lokaliteten er utelatt. 
Artsmangfold: Det er tidligere gjort funn av sinoberslørsopp (VU), stor løksopp, blånende rørsopp, grå bøkemusserong og pelerotsopp av 
Per Marstad. Stor ospeildkjuke ble observert på osp, ellers ble ingen interessante arter registrert i 2015, men det ble heller ikke brukt noe 
særlig tid på å lete etter arter på lokaliteten. Det er uansett et forholdsvis godt potensial for rødlistearter av varmekjære insekter, og for 
sopp og lav knyttet til bøk eller rik bakke på lokaliteten.
Fremmede arter: Ingen påviste.
Del av helhetlig landskap: Rik bøkeskog er en naturtype som er utbredt i Vestfold, men som finnes få andre plasser i Norge. Lokaliteten 
er således en liten men viktig brikke i ivaretakelsen av denne skogtypen i Norge.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) basert på at den vektes som middels på de fleste parameterne og høyt på 
rikhet og arter i faktaarket omhandlende rik edelløvskog.



Skjøtsel og hensyn: Naturverdiene ivaretas og videreutvikles på best måte om lokaliteten overlates til fri utvikling.

5  Mellomås
Naturtype: Rik edellauvskog - Lågurt-bøkeskog Areal: 30daa
BMVERDI: B Hoh: 160-260 moh

Innledning: Lokaliteten er registrert i 2015 av Stefan Olberg, BioFokus i forbindelse med frivillig vern. Lokaliteten er nyregistrert. Nyeste 
versjon (2015) av rødlisten er anvendt og nyeste versjon av faktaark for oppdatering av DN-håndbok 13 er benyttet i verdisettingen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter en rik edelløvskog som ligger sørøst for Mellomåsen og nordøst for Storås, ca. 5 km 
nordøst for Andebu sentrum i Andebu kommune. Lokaliteten inkluderer et bøkeskogsareal i sør og en rik edelløvskog i nord.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Rik edelløvskog med utfomingene Fattigere eller svak lavurt-bøkeskog og Lavurt-bøkeskog, 
samt med små innslag av andre utforminger som Rasmark- og ravine-almeskog og Gråor-almeskog. I NiN-natursystemtyper på grunn-
typenivå tilsvarer dette lavurtskog, svak lavurtskog og høystaudeskog. Søndre del av lokaliteten er dominert av middels gammel bøk, 
med noe osp og gran. Nedover mot skaret mellom Storås og Mellomås er det lavurtedelløvskog som overtar, med innslag av alm, ask, 
spisslønn, bøk og eik, og med noe osp og gran. Lavurtarter som myske, skogsalat, trollbær, hengeaks og skogsvingel finnes i skråningene 
ned mot fuktdraget i bunnen av skaret mellom Mellomås og Storås. Høystaude- og storbregnearter som storklokke, vendelrot, skogstor-
kenebb, stornesle, bringebær, skogstjerneblom og ormetelg forekommer i bunnen av skaret.
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er ikke spesielt gammel, men noen enkelttrær av mer anseelig størrelse forekommer, deriblant et par 
asketrær på rundt 60 cm i diameter og osp på rundt 45 cm. Bøkeskogen er middels gammel. Noe dødved av de fleste treslag forekommer, 
og lite nedbrudt ved dominerer. Den stedvis ensjiktede skogen tyder på at lokaliteten er en god del hogstpåvirket, men lokaliteten er ellers 
ikke skjemmet av noen nyere menneskelige inngrep. 
Artsmangfold: Ask (VU) og alm (VU) forekommer i skaret. Lokalitetene har et visst potensial for forekomster av rødlistearter knyttet til rik 
vegetasjon og til dødved av edelløvtrær. Lokaliteten er dårlig kartlagt for artsmangfold.
Fremmede arter: Ingen påviste.
Del av helhetlig landskap: 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunnlag av at lokaliteten oppnår middels vekt på størrelse, artsmangfold, 
grad av påvirkning og fremmede arter.
Skjøtsel og hensyn: Naturverdiene ivaretas og videreutvikles på best måte om lokaliteten overlates til fri utvikling.

6  Storås
Naturtype: Gammel granskog - Gammel lavlandsgranskog Areal: 28daa
BMVERDI: C Hoh: 245-270 moh

Innledning: Lokaliteten ble i 2010 lagt inn som naturtype på oppdrag fra Andebu kommune, Viken skogeierforening og Fylkesmannen 
i Vestfold. Beskrivelsen var basert på MiS-kartlegging foretatt i 2002 av blant annet Erlend Rolstad og Knut Ivar Løken. Lokaliteten ble 
delvis oppsøkt på nytt i 2015 av Stefan Olberg, BioFokus i forbindelse med frivillig vern. Nyeste versjon (2015) av rødlisten er anvendt og 
nyeste versjon av faktaark for oppdatering av DN-håndbok 13 er benyttet i verdisettingen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten er en gammel granskog med varierende andel bøkeinnslag som ligger sør for toppen av Storås, 
ca. 4,5 km nordøst for Andebu sentrum i Andebu kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gammel granskog - lavlandsgranskog er dominerende naturtype, med noe blåbærbøkeskog 
iblandet i deler av arealet. Gran er dominerende treslag, med en del bøk, litt eik og borealt løv som osp, selje, rogn og bjørk. Blåbærskog 
er dominerende vegetasjonstype, men fuktigere typer forekommer, og stedvis er vegetasjonen sumpskogspreget med dominans av torv-
moser. I de tørreste delene av lokaliteten er det en del furu, og vegetasjonen går delvis over i lyngfuruskog.
Bruk, tilstand og påvirkning: Noe eldre granskog i hk. 5 dominerer og skogen innehar også enkelte gamle trær. Stedvis er granskogen i 
sammenbruddsfase, med mye læger og gadd av gran. Skogen er svakt flersjiktet og er tydelig påvirket av tidligere plukkhogster. Det er 
ingen andre menneskelige inngrep på lokaliteten.
Artsmangfold: Ingen rødlisearter er påvist på lokaliteten, som ble svært overfladisk undersøkt for artsmangfold i 2015. Det er derimot et 
potensial for rødlistearter på lokaliteten, spesielt av arter knyttet til dødved av gran.
Fremmede arter: Ingen påviste.
Del av helhetlig landskap: 
Verdivurdering: Noe gammel granskog med innslag av fuktigere skogtyper beliggende i lavlandet gjør at lokaliteten avgrenses som en 
naturtype til tross for ikke spesielt gammel skog som er en god del påvirket av tidligere hogster. Lokaliteten vurderes derfor som lokalt 
viktig (C-verdi).
Skjøtsel og hensyn: Naturverdiene ivaretas og videreutvikles på best måte om lokaliteten overlates til fri utvikling.

Artsmangfold
Rosa lundlav - Bacidia rosella (CR) er påvist i Storås V (kjerneområde 2). Noen rosetter ble funnet på to grove bøkestam-
mer ved bergveggen. Dette er eneste kjente forekomstplass for denne lavarten i Norge. Sinoberslørsopp (VU) og enkelte 
andre krevende sopparter er tidligere påvist i kjerneområde 4. Fugleartene gjøk (NT) og kornkråke (NT) er registrert på 
Storås, og i alle fall førstnevnte art har sannsynligvis tilhold innenfor undersøkelsesområdet. Sprikeskjegg (NT), sølvnever 
og lungenever er påvist sparsomt innenfor undersøkelsesområdet. Ask (VU) og alm (VU) finnes i alle fall innnenfor kjer-
neområde 1 og 5, mens sopparten hvit vedkorallsopp (NT) er påvist i kjerneområde 1. De uvanlige billeartene Lordithon 
trimaculatus og Triplax rufipes ble påvist i kjerneområde 3, mens billene Paromalus parallelepipedus og Plegaderus vulne-
ratus ble funnet under grov furubark utenom kjerneområdene.
Det ble lite tid til kartlegging og ettersøk av rødlistearter i 2015. Innenfor undersøkelsesområdet er det en stor variasjon i 
type natur, noe som fører til at det potensielt kan forekomme en lang rekke uvalige og rødlistede arter innenfor området. 
Beliggenheten tilsier at det særlig for varmekjære insekter i lavlandet er et godt potensial, ettersom mange arter vil kunne 



finne sine foretrukne mikrohabitater innenfor undersøkelsesområdet. Det er derimot ikke veldig mye tilsvarende natur i 
nærområdene, noe som vanskeliggjør spredning av mange insektarter mellom foretrukne leveområder. Ettersom habi-
tatkvalitetene (gammel skog med mye grov, død ved) ikke er av ypperste kvalitet, og de fleste arealer har hatt et brudd i 
dødvedkontinuiteten, fører dette til at potensialet for forekomst av rødlistede insekter er godt, men ikke fullt så godt som 
det kunne ha vært. Også for en del sopp- og enkelte lavgrupper er potensialet for ytterligere forekomster av rødlistede 
middels godt, kanskje særlig for arter knyttet til bøk og for arter knyttet til rik markvegetasjon, men også for enkelte arter 
knyttet til bartrær.

Tabell: Artsfunn i Storås-Spirås. 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 
gjort i hvert  kjerneområde. 0 betyr tekstlig kvantifisering. Små tall uten kjerneområdenummer angir funn utenfor kjerne-
områder.

Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste- 
status

Totalt antall 
av art

Funnet i kjerne-om-
råde (nr)

Karplanter Ulmus glabra alm VU 1 6 

Galium odoratum myske 1 6 

Fraxinus excelsior ask VU 1 6 

Sopper Cortinarius cinnabarinus sinoberslørsopp VU 1 

Lentaria epichnoa hvit vedkorallsopp NT 3 

Mycetinis alliaceus stor løksopp 1 

Phellinus populicola stor ospeildkjuke 5 

Lav Bryoria nadvornikiana sprikeskjegg NT  

Bacidia rosella rosa lundlav CR 1 

Biller Cis dentatus 4 12 52 

Lordithon trimaculatus 1 11 

Paromalus parallelepipedus 2 2 

Plegaderus vulneratus 3 3 

Triplax rufipes 1 11 

Avgrensing og arrondering
Arronderingsmessig er avgrensningen av undersøkelsesområdet fornuftig. Undersøkelsesområdet inkluderer en stor 5-10 
år gammel hogstflate nordvest for toppen av Storås og en helt fersk hogstflate som går som en kile inn helt nord i undersø-
kelsesområdet. Det er foreslått å utelate deler av undersøkelsesområdet som følge av den sterke hogstpåvirkningen. Det 
er også foreslått å utelukke en liten del av området lengst sør, ettersom undersøkelsesområdet her omfatter deler av en 
grusvei og et hus. I sørøst og sørvest er grensene på undersøkelsesområdet satt slik at deler av tre naturtyper utelates. Det 
er uheldig for bevaringen av naturverdiene i disse lokalitetene om ikke naturtypelokalitetene i sin helhet inkluderes i verne-
forslaget. Ellers grenser undersøkelsesområdet mot noe ungskog, hogstflater, oppdyrket og bebygd areal, noe som fører 
til at en utvidelse av verneforslaget utover de foreslåtte utvidelsene i sørøst og sørvest antagelig er lite hensiktsmessig.

Andre inngrep
En helt fersk og forholdsvis liten hogstflate går som en kile inn i undersøkelsesområdet i nord. En eldre og større hogst-
flate finnes på vestsiden av Storås. Et hus finnes lengst sør i undersøkelsesområdet, og det går en grusvei inn mot huset. 
Arealene med disse inngrepene er utelatt i verneforslaget. En liten hytte finnes nær toppen av Mellomåsen og noen mer 
eller mindre godt brukte stier finnes innenfor verneforslaget, ellers ble det ikke observert andre menneskelige påvirkninger 
innenfor undersøkelsesområdet.

Vurdering og verdisetting
Området oppfyller målet om å sikre “gjenværende, forholdsvis intakte områder av lavereliggende skog i nemoral, boreone-
moral og sørboreal vegetasjonssone” og delvis målet om “gjenværende, forholdsvis intakte forekomster av rike skogtyper” 
og “å sikre de øvrige viktigste forekomstene av truete, sjeldne og andre spesielle skogtyper” i mangelanalysen (Fremstad 
et al 2003).
Totalt sett vurderes Storås-Spirås som regionalt (**) verneverdig. Skogalder og forekomst/kontinuitet av dødved trekker 
verdien noe ned, mens innslag av rike og uvanlige skogtyper og stor vegetasjonsvariasjon innenfor området trekker verdi-
en opp. Den eneste forekomsten av den kritisk truede arten rosa lundlav i Norge trekker også verdien opp.



Tabell: Kriterier og verdisetting for kjerneområder og totalt for Storås-Spirås. Ingen stjerner (0) betyr at verdien for kriteri-
et 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- 
grafisk- 

variasjon

Vegeta- 
sjons- 

variasjon

Rik- 
het

Arter Stør-
relse

Arron- 
dering

Samlet 
verdi

1 Spirås V ** ** ** * * * *** ** ** ** ** - – **
2 Storås V ** * * ? ? ** ** * * 0 *** - – ***
3 Storås S ** ** * * * ** *** ** ** ** ** - – **
4 Storås Ø ** * * 0 * * ** ** ** *** ** - – ***
5 Mellomås ** * * 0 * * *** ** ** *** ** - – **
6 Storås *** ** * ** 0 * ** * * 0 * - – *
Samlet        
vurdering

** * * * * * *** ** *** * ** ** *** **
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Forkastningssprekk vest for toppen av Storås med fuktig

vegetasjon og enkelte gamle trær Foto: Stefan Olberg

Bøkeskog sørøst for Storås Foto: Stefan Olberg

Myskedominert markflora vest for Spirås Foto: Stefan Olberg

Edelløvskog i skrent på nordøstsiden av Storås Foto: Stefan
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