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Referansedata
Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Kalkskog 2018
Kommune: Skien, Porsgrunn Inventør: TEB, SRE, JGB
H.o.h.: 50-125 moh  Vegetasjonsone: boreonemoral 100% (790 daa) 
Areal:  788 daa Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk

Sammendrag
Bårgeåsen omfatter et markert åsparti ved Borgestad øst for Skienselva, på grensen mellom Porsgrunn og Skien kom-
muner. Borgeåsen preges av et småkollet, slakt østhellende toppområde, med lave nord-sørgående kalkrygger, med mel-
lomliggende flate og dels forsumpede søkk. Langs kanten av åsen i sør og vest er terrenget mer opprevet med bergheng, 
skrenter, bergsva, samt mellomliggende hyller. Berggrunnen i området er kalkstein og skifer, løsmassdekket er for det 
meste tynt, der søkk mellom kalkknausene langs toppområdet er influert av både marin leire og sand. I skrentene mot sør 
også en del forvitringsmateriale. Lengst øst innen KO 6 finnes også tykkere lag med sandige løsmasser.
Kalkrik vegetasjon dominerer, men også betydelig innslag av intermediære vegetasjonstyper dominerer. Intermediære 
partier er knyttet til enkelte grunne rygger (eksempel ko 4) med noe fattigere skiferberg og til areal dekket med løsmasser. 
Eldre gran- og furuskog i sen optimalfase dominerer. Yngre skog finnes flekkvis, mest langs søkk med løsmasser. Eldst 
skog finnes i bratthengene, der både eldre furuskog i aldersfase, gamle ask, eik og lind er notert. Død ved finnes i liten 
grad, men ble observert enkelte steder i bratthengene, mest av furu og borealt løv. Borgeåsen er et mye brukt turområde 
og det går mange stier gjennom området, i randonene også en del søppel/leirplasser og hytter. Lengst øst finnes også mer 
åpen og aktivt beitet skog. Trolig har større areal areal blitt beitet tidligere, men i dag opphørt. Beitet kalkskog er sjeldent 
forekommende i dag og kan være gunstig for flere svakt forstyrrelsesavhengige arter/halvskygge arter og gir derfor en 
gunstig økt variasjon til området som helhet.
Totalt 19 rødlistearter er kjent fra området pr i dag, derav 4 er direkte truet (EN) og 7 sårbare (VU). Videre vurderes poten-
sialet for flere høyt rødlistede arter som meget stort i både kalkbarskogen og kalkedelløvskogen. Også funn av sandfuru-
skogsarten teglrød kragemusserong i KO6 indikerer potensial for flere sandfuruskogsspesialister. Som eksempel vurderes 
habitatkvalitetene i kalklindeskogen i skrentene til så gode at de trolig huser 10-15 rødlistearter alene, disse er pr i dag ikke 
kartlagt for sopp i et godt soppår. Det er også potensial for flere krevende moser på skyggefulle-halveksponerte kalkberg. 
Funn av myklundmose (VU) og psylommemose (NT) i øst understreker dette potensialet. Det er også et generelt godt 
potensial for krevende insekter, både knyttet til gamle trær/død ved og urterike/varme partier.
Borgeåsen utgjør den største resten av sammenhengende kalkskog mellom Skien og Porsgrunn by, og har i kraft av dette 
høy verdi både som et stort og variert kalkskogsområde og som et viktig bynært friluftsområde. Borgeåsen huser flere ulike 
kalkskogsutforminger, både av kalkedelløvskog og kalkbarskog, der de store arealene med kalkgranskog er mest spesielt 
i regional målestokk. Slike større ansamlinger med kalkgranskog er kun kjent fra et par steder forøvrig i Grenland. Innslag 
av sumpskog, beiteskog i aktiv bruk og sandfuruskog øker variasjonen ytterligere. Noe negativt i denne sammenheng er en 
del innslag av mer intermediære utforminger sammenlignet med de aller rikeste kalkskogene i regionen, betydelig innslag 
av fremmedarter (spesielt mye oppslag av bøk og platanlønn) som kan påvirke verdiene i området negativt over tid, samt 
en del hogstinngrep i kantsoner, slitasje og søppel som følge av sin “urbane” beliggenhet. Borgeåsen er likevel på bak-
grunn av skogkvaliteter, størrelse og utforming vurdert som klart nasjonal verdifull (5 poeng). Skjøtselstiltak for å bekjempe 
fremmede treslag anbefales for å opprettholde/øke verdien av området som kalkskog.
En rekke rødlistede naturtyper er representert med betydelige areal, som kalkedellauvskog (EN), kalkgranskog (VU), kalk- 
og lågurtfuruskog (VU), rik gransumpskog (EN) og rik sandfuruskog (NT).
Borgeåsen dekker samlet inn flere viktige skogvern-mangler (Framstad et al. 2017). I tillegg til de generelle manglene 
lavlandsskog og høybonitetsskog, dekker området inn en rekke mangelnaturtyper/ansvarstyper og har godt utviklingspo-
tensial der skogen er yngre. Den totale mangeloppfyllelsen vurderes som høy på hele arealet.

Feltarbeid
Hoveddelen av området ble befart av Sigve Reiso, sørøstre del av John Gunnar Brynjulvsrud 16.10.18. Videre er det fore-
tatt et supplerende feltarbeid, med vekt på kartlegging av kalksopper på utvalgte potensialle areal, av Tor Erik Brandrud 
og Balint Dima, NINA den 02.10.2018. 

Utvelgelse og undersøkelsesområde
Undersøkelsesområdet Borgeåsen (792 daa) er valgt ut for kartlegging i forbindelse med kalkskogsprosjektet for Buske-
rud, Oppland og Telemark i 2018, i regi av Miljødirektoratet. 

https://biofokus.no/narin/?nid=6394


Tidligere undersøkelser
Borgeåsen som er kartlagt flere ganger tidligere. Arealet ligger i både Skien og Porsgrunn, derfor er forskjellige delområder 
kartlagt med forskjellig fokus. Viktige kilder i senere år er kommunale naturtype kartlegginger fra 2011 (Reiso og Olberg 
2011 og Reiso et al. 2011), undersøkelser i forbindelse med overvåkingsprogram for kalklindeskog og kalklindeskogsopper 
i 2012 i regi av Tor Erik Brandrud (Naturbase 2018).

Beliggenhet
Bårgeåsen omfatter et markert åsparti ved Borgestad øst for Skienselva, på grensen mellom Porsgrunn og Skien kommu-
ner.

Naturgrunnlag
Topografi
Borgeåsen preges av et småkollet, slakt østhellende toppområde, med lave nord-sørgående kalkrygger, med mellom-
liggende flate og dels forsumpede søkk. Langs kanten av åsen i sør og vest er terrenget mer opprevet med bergheng, 
skrenter, bergsva, samt mellomliggende hyller.

Geologi
Berggrunnen i området er kalkstein og skifer, løsmassdekket er for det meste tynt, der søkk mellom kalkknausene langs 
toppområdet er influert av både marin leire og sand. I skrentene mot sør også en del forvitringsmateriale. Lengst øst innen 
KO 6 finnes også tykkere lag med sandige løsmasser som dekker berget helt.

Vegetasjonsgeografi
Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk, vegtasjonsone: boreonemoral 100% (790 daa) .
Borgeåsen hører til boreonemoral vegetasjonssone, svakt oseanisk seksjon.

Vegetasjon og treslagsfordeling
Kalkrik vegetasjon dominerer, men også betydelig innslag av intermediære vegetasjonstyper dominerer. Intermediære 
partier er knyttet til enkelte grunne rygger (eksempel ko 4) med noe fattigere skiferberg og til areal dekket med løsmasser. 
Vegetasjonen i østlige halvdel av åsen domineres av kalkgranskog på frisk og mosedominert kalklågurtskog, langs grunne 
rygger stedvis også mer urterik bærlyng-kalklågurtskog med furu og overganger mot intermediær svak lynglågurtgranskog 
på løsmassene mellom.  Hassel, eik og borealt løv inngår også. Bunnsjiktet er mosedominert, med spredte urter som 
blåveis, liljekonvall, rødflangre mm. Også intermediære partier med lynginnslag.  Bøk kommer sterkt i undersjiktet, enkelte 
platanlønn finnes spredt. På forsumpede løsmasseareal inngår også små forumpet kalkrik myr- og sumpskog med gran 
og svartor, der arter som engsnelle, skavgras og mjødurt er notert fra feltsjiktet. Mot vest av toppområdet og i sørhellinga 
dominerer kalkfuruskog, stedvis enkelte intermediære rygger med svak bærlynglågurtskog og intermediær sandfuruskog. 
Sentralt i sørlia også innslag av sesongfuktig tørkeutsatt høgstauseskog langs sig over bergsva i glissen skog. Vegetasjo-
nen er dels urterik, dels barstrødominert, dels intermediær med innslag av lyng. Urter som flueblom (NT), stjernetistel (NT), 
vårmarihånd, teiebær, blåveis, liljekonvall, lundgrønaks, breiflangre, knollerteknapp, rødflangre mm finnes. Langs sesong-
fuktige sig også stortveblad, krattalant, engstarr, brudespore, hjertegras, kantkonvall, rødflangre, geitved, hvitbergknapp, 
bergmynte og dvergmispel. Skudd av barlind (VU) finnes stedvis, samt borealt løv, hassel og asaler (inkl grenmarasal NT), 
einer og berberis i busksjiktet. Spredt også eik, alm og ask. Spesielt med hele åsen er jevnt oppslag med bøk, på friske 
areal også noe platanlønn. Forøvrig inngår fremmede mispler flere steder. I de bratteste skrentene inngår kalkedelløvskog 
som lyngkalklågurtskog med lind, hassel, lønn og eik.

Skogstruktur og påvirkning
Eldre gran- og furuskog i sen optimalfase dominerer. Yngre skog finnes flekkvis, mest langs søkk med løsmasser. Enkelte 
spor etter nyere uttak av gran ble sett, samt spor etter vedhogst, eller ryddingshogst nær bebyggelse. Eldst skog finnes i 
bratthengene, der både eldre furuskog i aldersfase, gamle ask, eik og lind er notert. Død ved finnes i liten grad, men ble ob-
servert enkelte steder i bratthengene, mest av furu og borealt løv. Borgeåsen er et mye brukt turområde og det går mange 
stier gjennom området, i randonene også en del søppel/leirplasser og hytter. Det er også en del fremmede arter som skudd 
av bøk (trolig spredd inn fra flere eldre mortrær fra kulturlandskapet/boligområdet rundt Borgestad), fremmede mispler, 
oppslag av noe som trolig er storlind/parklind og platanlønn. Bøk og platanlønn er trolig de mest aggressive og potensielt 
negative fremmedartene for registrerte verdier. Lengst øst finnes også mer åpen og aktivt beitet skog. Trolig har større 
areal areal blitt beitet tidligere, men i dag opphørt. Beitet kalkskog er sjeldent forekommende i dag og kan være gunstig 
for flere svakt forstyrrelsesavhengige arter/halvskygge arter og gir derfor en gunstig økt variasjon til området som helhet.

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



1  Borgeåsen
Naturtype: Kalkbarskog - Kalkgranskog Areal: 39daa
BMVERDI: A

Innledning: Området er kartlagt av Sigve Reiso (BioFokus) 17.10.18, samt noe soppkartlegging av Tor Erik Brandrud, NINA 02.10.18. 
Kartleggingen er utført i forbindelse med prosjektet ”Naturfaglig kartlegging av kalkskog i Oppland, Buskerud og Telemark” på oppdrag for 
Miljødirektoratet. Rødlistekategorier følger Norsk rødliste for arter fra 2015. Gammel lokalitet BN00077698 er nå delt opp i flere naturtyper. 
Ny beskrivelse og avgrensning erstatter gammel lokalitet.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Avgrenset areal omfatter to større polygoner med kalkbarskog langs grunne kalkrygger med mellomlig-
gende søkk influert av løsmasser langs toppområdet av Borgeåsen i Skien kommune. Vestre del går også over Porsgrunn kommune. 
Berggrunnen kalkstein og skifer, løsmassdekket er tynt men trolig noe influert av både marin leire og sand.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten domineres av eldre kalkgranskog, med stedvise overganger mot kalkfuruskog 
(større grunne koller) og lågurtgranskog på større sammenhengende areal med løsmasser mellom kalkryggene. Vegetasjonen domineres 
av frisk og mosedominert kalklågurtskog som grunntype, på grunne rygger stedvis også mer urterik bærlyng-kalklågurtskog og overgan-
ger mot intermediær svak lynglågurtskog.
Bruk, tilstand og påvirkning: Gran er herskende treslag, med innslag furu, eik, ask, spisslønn, borealt løv, samt hassel, platanlønn og bøk 
undersjikt. Eldre skog  i sen optimalfase dominerer, der granskogen er mange steder tett og lite fleraldret, med få gammelskogselementer 
som gamle trær eller død ved. Spredte furu er grove og virker noe eldre enn granskogen. Død ved finnes kun enkeltvis, stort sett som 
ferske vindfall. Arealet er trolig tidligere beitet. Det er flekkvis spor etter vedhogst og mindre uttak av tømmer. Det går mange stier gjennom 
området.
Artsmangfold: Bunnsjiktet er mosedominert, med spredte urter som blåveis, liljekonvall, rødflangre mm. Også intermediære partier med 
lynginnslag. Tidligere er flere typiske arter for rik lågurtbarskog/kalkskog notert, deriblant kastanjeparasollsopp (NT), lilla melparasollsopp 
(EN), jodoformhette (NT), bittermusserong (EN) flere ubestemte Ramaria sp., gullkremle, skarp rustbrunpigg, skjellstorpigg og narreklub-
bemorkel. Grunnet tørke var sopphøsten 2018 dårlig utviklet men flere individ av kanarigul slørsopp (VU) og lammesopp (VU) ble funnet. 
Trolig er det potensial for flere kalkgransopper langs ryggene i området. Habitatkvaliteten tilsier potensial for flere rødlistede arter.
Fremmede arter: Bøk kommer sterkt i undersjiktet, platanlønn finnes spredt. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er del av et større sammenhengende kalkskogsareal rundt Borgeåsen.
Verdivurdering: Eldre kalkgranskog langs lave kalkrygger i veksel med friske søkk. Lokaliteten scorer høyt på habitatkvalitet, artsmangfold 
og størrelse. Vurderes derfor som svært viktig (A), og utgjør en viktig del av et større og nasjonalt viktig kalkskogsareal.
Skjøtsel og hensyn: Det kan med fordel ryddes bøk og platanlønn for å hindre økt dominans. Det er forøvrig ikke behov for skjøtsel for å 
ivareta eller videreutvikle verdiene. 

2  Borgeåsen II
Naturtype: Rik sumpskog, kildeskog og strandskog - Rik gransumpskog Areal: 4daa
BMVERDI: B

Innledning: Området er kartlagt av Sigve Reiso (BioFokus) 17.10.18. Kartleggingen er utført i forbindelse med prosjektet ”Naturfaglig 
kartlegging av kalkskog i Oppland, Buskerud og Telemark” på oppdrag for Miljødirektoratet. Rødlistekategorier følger Norsk rødliste for 
arter fra 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Avgrenset areal omfatter en mindre sumpskog langs et søkk med løsmasser på Borgeåsen i Skien. Berg-
grunnen kalkstein og skifer, løsmassdekket er tynt men trolig noe influert av både marin leire og sand.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten huser rik sumpskog, utforming rik gransumpskog. Kalkrik myr- og sumpskog er 
viktigste grunntype.
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er i hovedsak middelaldrende, med gran, furu, trollhegg og svartor. Død ved av betydning forekom-
mer ikke.
Artsmangfold: Engsnelle, skavgras og mjødurt er notert fra feltsjiktet. 
Fremmede arter: Platanlønn står i kant. 
Del av helhetlig landskap:  Lokaliteten er del av et større sammenhengende kalkpåvirket skog rundt Borgeåsen.
Verdivurdering: Mindre gransumpskog på løsmasser. Middels artsrik og yngre skog dominerer. Lokaliteten scorer lavt-middels på de fleste 
parametre og vurderes som viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Rydde platanlønn. Det er videre ikke behov for skjøtsel for å ivareta eller videreutvikle verdiene. Det må sikres buffer 
og naturlig vannhusholdning.

3  Borgeåsen III
Naturtype: Rik sumpskog, kildeskog og strandskog - Rik gransumpskog Areal: 2daa
BMVERDI: B

Innledning: Området er kartlagt av Sigve Reiso (BioFokus) 17.10.18. Kartleggingen er utført i forbindelse med prosjektet ”Naturfaglig 
kartlegging av kalkskog i Oppland, Buskerud og Telemark” på oppdrag for Miljødirektoratet. Rødlistekategorier følger Norsk rødliste for 
arter fra 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Avgrenset areal omfatter en mindre sumpskog langs et søkk med løsmasser på Borgeåsen i Skien. Berg-
grunnen kalkstein og skifer, løsmassdekket er tynt men trolig noe influert av både marin leire og sand.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten huser rik sumpskog, utforming rik gransumpskog (intermediær utforming). Kal-
krik myr- og sumpskog er viktigste grunntype.
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er i hovedsak middelaldrende, med gran, furu og svartor. Noe fersk død ved av mindre dimensjoner 
finnes. 
Artsmangfold: Her finnes enghumleblom, mjødurt, sølvbunke og skogburkne. Samt busker av ask og trollhegg. 
Fremmede arter: Ingen notert. 



Del av helhetlig landskap:  Lokaliteten er del av et større sammenhengende kalkpåvirket skog rundt Borgeåsen.
Verdivurdering: Mindre gransumpskog på løsmasser. Middels artsrik og relativt ung skog. Lokaliteten scorer lavt-middels på de fleste 
parametre og vurderes som viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Det er ikke behov for skjøtsel for å ivareta eller videreutvikle verdiene. Det må sikres buffer og naturlig vannhushold-
ning.

4  Borgeåsen V
Naturtype: Rik barskog - Lågurtfuruskog Areal: 30daa
BMVERDI: B

Innledning: Området er kartlagt av Sigve Reiso (BioFokus) 17.10.18. Kartleggingen er utført i forbindelse med prosjektet ”Naturfaglig 
kartlegging av kalkskog i Oppland, Buskerud og Telemark” på oppdrag for Miljødirektoratet. Rødlistekategorier følger Norsk rødliste for 
arter fra 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Avgrenset areal omfatter barskog langs en grunn rygg sentralt på Borgeåsen i Porsgrunn kommune. Berg-
grunnen kalkstein og skifer, langs denne ryggen mest skifer av intermediær type.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er satt til rik barskog, utforming lågurtfuruskog i mosaikk med urterik kalkfuruskog 
grunnet dominans av fattig-intermediære vegetasjonstyper. Svak bærlyng/lynglågurtskog dominerer i hellende terreng, langs toppområde-
ne også innslag av fattigere lyngskog. Flekker med sig går også over mot lyngkalklågurtskog.
Bruk, tilstand og påvirkning: Eldre skog i sen optimalfase dominerer. Furu er herskende treslag, med jevnt innslag av eik, bjørk og gran. I 
undersjiktet også annet borealt løv og einer. Enkelte småvokste og gamle furu finnes på kollene, død ved av betydning forekommer ikke.
Artsmangfold: Vegetasjonen domineres av lyng, men med spredte urter som liljekonvall, skogfiol mm. Den krevende sienamusserong 
(EN) er påvist fra området. 
Fremmede arter: Det er mye oppslag av bøk i området.  
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er del av et større sammenhengende kalkpåvirket skog rundt Borgeåsen.
Verdivurdering: Rygg med dominans av intermediær lågurtfuruskog isprengt rikere kalkskogspartier. Middels artsrik, men funn av direkte 
truet art styrker verdien. Lokaliteten scorer middels på de fleste vurderte parametre, og vurderes isolert som viktig (B), men nær svært 
viktig i rikere skrenter. Er også del av et stort og svært viktig kalkpåvirket barskogsområde.
Skjøtsel og hensyn: Det kan med fordel ryddes bøk for å hindre økt dominans. Det er forøvrig ikke behov for skjøtsel for å ivareta eller 
videreutvikle verdiene. 

5  Borgeåsen IV
Naturtype: Kalkbarskog - Urterik kalkfuruskog Areal: 129daa
BMVERDI: A

Innledning: Området er kartlagt av Sigve Reiso (BioFokus) 17.10.18. Kartleggingen er utført i forbindelse med prosjektet ”Naturfaglig 
kartlegging av kalkskog i Oppland, Buskerud og Telemark” på oppdrag for Miljødirektoratet. Rødlistekategorier følger Norsk rødliste for 
arter fra 2015. Gammel lokalitet BN00005630 er delt opp i flere mindre deler. Ny beskrivelse og avgrensning erstatter gammel lokaliet.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Avgrenset areal omfatter kalkfuruskog langs grunne rygger på toppområdet av Borgåsen, samt videre ned 
de sørvendte skrentene av åspartiet. Her inngår også flere fuktsig. Berggrunnen kalkstein og skifer, løsmassedekket tynt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er satt til kalkbarskog, utforming  urterik kalkfuruskog. Lyng kalklågurtskog domi-
nerer, med innslag av sesongfuktig tørkeutsatt høgstauseskog langs sig i lia.
Bruk, tilstand og påvirkning: Eldre furuskog i sen optimalfase dominerer, flere steder nokså grove høyreite trær opp mot 40 cm i diameter. 
Furu er herskende treslag, med innslag av eik, lønn, hassel, ask og gran, samt borealt løv og enkelte alm. I undersjiktet bl.a. ung bøk, 
berberis. I de sørvendte skrentene inngår endel eldre stagnerte furu, enkelte gadd og noe fersk død ved av furu, osp og bjørk. Gamle trær 
og død ved er sjeldne elementer i kalkfuruskogen i Grenland. I sørskrentene inngår også flere sesongfuktige urterike sig i åpen furuskog 
på svaberg.
Artsmangfold: Vegetasjonen er dels urterik, dels barstrødominert, dels intermediær med innslag av lyng. Urter som vårmarihånd, teiebær, 
blåveis, liljekonvall, lundgrønaks, breiflangre, knollerteknapp, rødflangre mm finnes. Langs sesongfuktige sig også stortveblad, krattalant, 
engstarr, brudespore, hjertegras, kantkonvall, rødflangre, geitved, hvitbergknapp, bergmynte og dvergmispel. Skudd av barlind (VU) fin-
nes. Tidligere er også flueblom (NT), stjernetistel (NT) og grenmarasal (NT) funnet. Området er i liten grad ettersøkt for markboende sopp, 
potensialet for rødlistede arter er stort, spesielt i skrentene mot sør.
Fremmede arter: Det er oppslag av bøk i området.  
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er del av et større sammenhengende kalkpåvirket skog rundt Borgeåsen.
Verdivurdering: Stort areal med velutviklet kalkfuruskog som varierer fra tørr til sesongfuktig utforming. Lokaliteten scorer høyt på de fleste 
vurderte parametre og vurderes som svært viktig A.
Skjøtsel og hensyn: Det kan med fordel ryddes bøk for å hindre økt dominans. Det er forøvrig ikke behov for skjøtsel for å ivareta eller 
videreutvikle verdiene. 

6  Borgeåsen VI
Naturtype: Sandfuruskog - Intermediær sandfuruskog Areal: 14daa
BMVERDI: B

Innledning: Området er kartlagt av Sigve Reiso (BioFokus) 17.10.18. Kartleggingen er utført i forbindelse med prosjektet ”Naturfaglig 
kartlegging av kalkskog i Oppland, Buskerud og Telemark” på oppdrag for Miljødirektoratet. Rødlistekategorier følger Norsk rødliste for 
arter fra 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Avgrenset areal omfatter sandfuruskog fordelt på to polygoner på hver sin side av vei, vest på Borgåsen i 
Porsgrunn. Berggrunnen kalkstein og skifer, dekket med tykke sandige løsmasser.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er satt til sandfuruskog, intermediær utforming. Svak lynglågurtskog dominerer.



Bruk, tilstand og påvirkning: Eldre produktiv furuskog i sen optimalfase dominerer tresjiktet, sentralt ensaldret, og glissen etter tynnings-
hogst. Forøvrig en del gran i undersjikt og yngre hassel, samt osp, eikeskudd og bjørk. Flere steder nokså grove høyreiste furu. Gamle 
trær og død ved finnes i liten grad. Det er en del stier i området.  
Artsmangfold: Vegetasjonen veksler med blåbær og gressdominans, med spredte urter. Sandfuruskogsarten teglrød kragemusserong er 
funnet og indikerer potensial for flere sandfuruskogsspesialister.
Fremmede arter: Bøk, platanlønn og noe som trolig er fremmed lind finnes i busksjikt. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er del av et større sammenhengende kalkpåvirket skog rundt Borgeåsen.
Verdivurdering: Større areal med sandfuruskog over kalkgrunn. Dette er en sjelden skogtype i Grenland. Lokaliteten scorer middels på de 
fleste vurderte parametre og vurderes som viktig B. Nye soppregistreringer kan heve denne verdien.
Skjøtsel og hensyn: Gran kan med fordel ryddes i undersjiktet slik at furu lettere forrynges og skogen forblir åpen. Tråkk langs stier er 
positivt. Det er øvrig ikke behov for skjøtsel for å ivareta eller videreutvikle verdiene. 

7  Borgeåsen S (Liane)
Naturtype: Kalkedellauvskog - Kalklindeskog  Areal: 25daa
BMVERDI: A

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Sigve Reiso, BioFokus den 17.10.2018 i forbindelse med prosjektet ”Naturfaglig kartlegging av 
kalkskog i Oppland, Buskerud og Telemark”, på oppdrag for Miljødirektoratet. Lokaliteten er kartlagt av Tor Erik Brandrud i 2012 og ny 
beskrivelse erstatter gammel lokalitet BN00091353. Rødlistekategorier følger norsk rødliste for arter  fra 2015. Status for fremmede arter 
følger 2018-utgaven. Metodikk for avgrensing og verdivurdering følger DN-håndbok 13, men tilpasset nyere faktaark utarbeidet i 2014.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i S-kanten av Borgeåsen, rett opp for rundkjøringen ved Liane. Berggrunnen består av 
silurisk kalkstein og skifer. Terrenget er preget av skråttstile kalkberg med litt stein og skredjord. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten favner fint utviklede partier med kalklindeskog. Særlig i nordøst er det velutviklet 
lindeskog. Sør/sørvest for dette er det nesten åpne, urterike knauser, med innslag av krattformet lind og eik og nesten et steppeaktig preg. 
Skrått under de åpne knausene, dvs. rett over rundkjøringen, er det et parti med lindeskog på rasmark. I forbindelse med mer oppbrudt, 
berglendt topografi nederst i vest, og langs småstup øverst i skrenten er det en del lindeindivider med grove, gamle sokler. Ellers er loka-
liteten generelt preget av en del tidligere plukkhogst og ryddehogst, og mange av lindetrærne har unge stammer.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er noe preget av nærhet til vei og boligfelter. 
Artsmangfold: Kalklindeskog er et hotspot-habitat som kan huse en rekke rødlistede kalklindeskogsopper. Erfaring fra tilsvarende, nær-
liggende kalklindeskogsskrenter tilsier at denne lokaliteten bør kunne huse minst 10-15 slike rødlistearter, særlig den steppeaktige kant-
skogen virker interessant med mulighet for spesielle arter (kun oppsøkt i svært dårlig soppsesong; bør kartlegges nærmere). De grove 
og gamle lindesoklene kan være et viktig habitat for habitat-spesialister av insekter. Den truede mosen piggbegermose (EN) er kjent fra 
lokaliteten.
Fremmede arter: Ingen påvist.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med to tilliggende kalklindeskogslokaliteter under Borgeåsen. 
Verdivurdering: Lokaliteten utgjør en rik og velutviklet kalklindeskog som også er en utvalgt naturtype. Som velutviklet kalklindeskogsbe-
stand kvalifiserer denne til A-verdi (nasjonal verdi).  
Skjøtsel og hensyn: Ingen skjøtsel nødvendig.

9  Borgeåsen SV
Naturtype: Kalkedellauvskog - Kalklindeskog Areal: 13daa
BMVERDI: A

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Sigve Reiso, BioFokus den 25-10-2018 i forbindelse med prosjektet ”Naturfaglig kartlegging av 
kalkskog i Oppland, Buskerud og Telemark”, på oppdrag for Miljødirektoratet. Lokaliteten er kartlagt av Tor Erik Brandrud i 2012 og ny 
beskrivelse erstatter gammel lokalitet BN00091288. Rødlistekategorier følger norsk rødliste for arter  fra 2015. Status for fremmede arter 
følger 2018-utgaven. Metodikk for avgrensing og verdivurdering følger DN-håndbok 13, men tilpasset nyere faktaark utarbeidet i 2014.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i SVkanten av Borgeåsen, ved Osebakken. Berggrunnen består av silurisk kalkstein og 
skifer. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten favner fint utviklede partier med kalklindeskog. Særlig i den nedre, østre delen er 
det velutviklede partier under små bergheng. Her er det grunn, småknausete rasmark. Lindeskogen er preget av relativt unge stammer, 
men en del av de flerstammete lindeindividene er gamle, med grove sokler nederst. I V er det bratte knauser med blanding av lind, ask, 
spisslønn og noe eik. Her er det hogd en brem nederst mot stor boligblokk. Et platå ovenfor disse knausene er mer eller mindre dominert 
av eik, inkludert et grovere vidkronet tre. På begge sider av skar med sti opp lia er det tørre linde/furu/hyller, særlig på nordsiden. Her 
fortsetter det en meget smal brem med lind nordover på kant av skrent ned mot gårdsplass langs boligblokk. En flate innenfor denne brem-
men er dominert av hasselkratt og er holdt utenfor lokaliteten. I øst, langs øvre brattkant, er det langs bergrota noe lind, ask og en grov eik. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er noe preget av nærhet til boligfelter, bl.a. var det pr. høst 2012 under oppsetting en lekehytte på 
et lite platå i øst (representerer noe slitasje). 
Artsmangfold: Kalklindeskog er et hotspot-habitat som kan huse en rekke rødlistede kalklindeskogsopper. Erfaring fra tilsvarende, nær-
liggende kalklindeskogsskrenter tilsier at denne lokaliteten bør kunne huse minst 5-10 slike rødlistearter (kun oppsøkt i svært dårlig 
soppsesong; bør kartlegges nærmere). De grove og gamle lindesoklene og gamle eiker kan være et viktig habitat for habitat-spesialister 
av insekter. 
Fremmede arter: Ingen notert.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med to tilliggende kalklindeskogslokaliteter under Borgeåsen. 
Verdivurdering: Lokaliteten utgjør en rik og velutviklet kalklindeskog som også er en utvalgt naturtype. Som velutviklet kalklindeskogsbe-
stand kvalifiserer denne til A-verdi (nasjonal verdi).
Skjøtsel og hensyn: Ingen skjøtsel nødvendig.



10  Borgemarka
Naturtype: Kalkedellauvskog - Kalklindeskog Areal: 2daa
BMVERDI: A

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Tor Erik Brandrud, NINA 02.10. 2018, i forbindelse med prosjektet ”Naturfaglig kartlegging av kalk-
skog i Oppland, Buskerud og Telemark”, på oppdrag for Miljødirektoratet. Lokaliteten er en (liten) del av lokalitet Borgeåsen BN00077698 
kartlagt av Sigve Reiso i 2010 og nå delt opp i flere, nye lokaliteter (som erstatter gammel lokalitet BN00077698). Rødlistekategorier 
følger norsk rødliste for arter  fra 2015. Status for fremmede arter følger 2018-utgaven. Metodikk for avgrensing og verdivurdering følger 
DN-håndbok 13, men tilpasset nyere faktaark utarbeidet i 2014. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Borgeåsen ligger øst for Skienselva på grensen til Porsgrunn kommune. Berggrunnen på Borgeåsen er av 
kalkstein og leirskifer fra kambro-silur. Den foreliggende, langsmale, N-S-gående lokaliteten består av den vestvendte brattkanten av et 
kalkplatå. Brattkanten grenser i vest mot den N-S-gående veien Borgemarka, samt boligfelt på vestsiden. I øst, dvs. innover på platået, 
grenser lokaliteten mot en svak N-S-gående rygg med kalkfuruskog med mye eik og hassel.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av en meget smal stripe med kalklindeskog langs bergkanten mot veien. 
Her er svært rik kalkstein oppsprukket i blokker og benker med sprekker. Stripa har et lysåpent kantskogspreg, pga. bergheng ned mot 
veien. På kalkbenkene langs veien sitter det ca 20 lindeindivider, mer eller mindre på én rad. Lindeindividene er flerstammete, med relativt 
småvokste stammer. Hyllene er helt grunnlendte, men gjerne med noe humus og forvitringsjord og med rik kalkskogsvegetasjon, med 
mye liljekonvall. Det er et velutviklet busksjikt her, med bl.a. einer, hassel, asal og en del hagemispel. Forvillet bøk forekommer også. Tre 
graner er registrert innenfor lindeskogsarealet, samt en del furu og noe eik
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten utgjør kantskogsbestand mot vei. Kantskogspreget er delvis naturlig pga. bergkanten her, men 
forsterkes av veien (lindeskogen har neppe tidligere fortsatt sammenhengende videre vestover). De flerstammete lindeindividene har nok 
vært påvirket av hogst de siste 60-80 år, men er som individer etter alt å dømme svært gamle, noen av dem antagelig over 1000 år gamle.
Artsmangfold: Kalklindeskog er et hotspot-habitat for truete og nær truete kalklindeskogsopper. Lokaliteten her har svært rikt og godt 
utviklet kalkterreng med gode habitat-kvaliteter for særlig kravfulle, jordboende sopper. Det anslås at denne lokaliteten huser over15 
rødlistede kalklindeskogsopper (kun undersøkt i svært dårlig soppsesong 2018).
Fremmede arter: Det er registrert en del av forvillete mispel-arter, samt såvidt platanlønn. 
Del av helhetlig landskap: Kalklindeskogen Borgemarka befinner seg i et svært rikt og større kalkskogslandskap, med en rekke kalklinde-
skoger og større kalkfuru- og kalkgranskoger.
Verdivurdering: Som godt utviklet, rik kalklindeskog (utvalgt naturtype)  med potensiale for mange truete arter, kvalifiserer denne til A-verdi, 
selvom arealet er lite. Den omkranses også av større kalkbarskoger som har fått A-verdi.
Skjøtsel og hensyn: Fremmedarter (i hovedsak arter av mispel) bør fjernes i denne kantskogen. Siden store arealer av kalklindeskog har 
gått tapt både lokalt og regionalt, bør lokaliteten skjøttes for å optimalisere kalklindeskog og tilhørende biomangfold. Det betyr at granene 
innefor lokaliteten med fordel kan fjernes.

11  Borgeåsen SØ
Naturtype: Kalkedellauvskog - Kalklindeskog  Areal: 15,8daa
BMVERDI: B

Innledning: Lokaliteten er overfladisk befart av John Gunnar Brynjulvsrud, BioFokus den 9.11-2018 i forbindelse med prosjektet ”Naturfag-
lig kartlegging av kalkskog i Oppland, Buskerud og Telemark”, på oppdrag for Miljødirektoratet. Lokaliteten er kartlagt av Tor Erik Brandrud 
i 2012, små endringer er gjort i beskrivelse og ny beskrivelse erstatter gammel lokalitet BN00091364. Rødlistekategorier følger norsk 
rødliste for arter fra 2015. Status for fremmede arter følger 2018-utgaven. Metodikk for avgrensing og verdivurdering følger DN-håndbok 
13, men tilpasset nyere faktaark utarbeidet i 2014.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i sørenden av Borgeåsen, ved Osebakken. Berggrunnen består av silurisk kalkstein og 
skifer. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Kalklindeskog er her nokså fragmentarisk utviklet, og opptrer i mosaikk med noe friskere 
ask/hasseldominert skog og litt kalkfuruskog. Her er kalklindeskog først og fremst knyttet til en opprevet topografi, til små tverrdaler og 
sprekkedaler der lind dominerer på små oppsprukne berghyller og bergkanter mot søkkene. I søkkene og på flatene mellom sprekkeda-
lene er det også lauvdominans, men mest av ask, hassel, eik og spisslønn. Noen knauser er furudominert. En del lind forekommer også 
i brattskråningen i sør, ut mot bebyggelsen. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lindeskogen er preget av en del unge stammer, men det forekommer også grove gamle sokler/stammebasi-
ser som indikerer svært gamle individer. Askeskogen er generelt ung og preget av hogst, og det kan ha vært hogd ut noe gran også her, 
men lite granforyngelse. 
Artsmangfold: Myklundmose Brachythecium tommasinii (VU) ble påvist på berg. Kalklindeskog er et hotspot-habitat som kan huse en rek-
ke rødlistede kalklindeskogsopper. Pga. steinete og knausete substrat vurderes her potensialet som relativt lite. Erfaring fra tilsvarende, 
nærliggende kalklindeskogsskrenter tilsier at denne lokaliteten bør kunne huse anslagsvis 5 slike rødlistearter (kun oppsøkt i svært dårlig 
soppsesong; bør kartlegges nærmere).
Fremmede arter: -
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et landskap med svært høy tetthet av kalkrike skogslokaliteter med høy biologisk verdi. 
Lokaliteten bør sees i sammenheng med Borgeåsen Ø.
Verdivurdering: Lokaliteten huser fragmenter av kalklindeskog i mosaikker med andre skogtyper, og skogen er også ung, og gis derfor 
relativt lav verdi, selvom dette er en utvalgt naturtype. Som fragmentarisk kalklindeskogsbestand kvalifiserer denne til B-verdi (regional 
verdi). 
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten har ikke behov for skjøtsel utover å fjerne eventuelle fremmedarter. 

12  Borgeåsen Ø
Naturtype: Beiteskog - Beiteskog på kalkmark Areal: 35,6daa
BMVERDI: A

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av John Gunnar Brynjulvsrud, BioFokus den 17.10- og 9.11-2018 i forbindelse med prosjektet ”Natur-



faglig kartlegging av kalkskog i Oppland, Buskerud og Telemark”, på oppdrag for Miljødirektoratet. Lokaliteten er kartlagt av Sigve Reiso 
i 2010 og ny beskrivelse erstatter gammel lokalitet BN00077844. Rødlistekategorier følger norsk rødliste for arter fra 2015. Status for 
fremmede arter følger 2018-utgaven. Metodikk for avgrensing og verdivurdering følger DN-håndbok 13, men tilpasset nyere faktaark 
utarbeidet i 2014.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Avgrenset areal ligger øst for Borgeåsen, langs åsens sørvendte kant på grensen til Porsgrunn kommune. 
Berggrunnen er av kalkstein og leirskifer. Løsmassene består stort sett av forvitingsjord fra berggrunnen og tynnere lag av havavsetninger. 
Området er kupert med kalkrygger, små stup og mellomliggende søkk. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området består av en mosaikk av flere ulike edelløvskogstyper herunder rik edellauvskog 
med utformingen kalklindeskog (50%), lågurt-hasselkratt (30%) samt noe lågurt-eikeskog (10%) og kalkbarskog med utformingen urterik 
kalkfuruskog (5%). Langs skrenter og bergheng står noe lind (kalklindeskog). Toppområdene er lågurtdominert med mye hassel, osp og 
eik. På friske partier i søkk er det friskere og frodigere med mye ask. Enkelte alm forekommer spredt.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Store deler er beitepåvirket, det er flere gjerder i området. Dette gir et nokså åpent og kulturpåvirket glissent 
skogbilde, særlig mot innmarka på toppen. Et par styvede asketrær står i nordre del av lokaliteten, den groveste med stammeomkrets på 
ca. 260 cm og en er synlig hul. Enkelte eik og lind på opp mot dbh. 30-50 cm finnes spredt, ellers er skogen ikke spesielt gammel. Skogen 
blir noe tettere og i snitt noe eldre på de ubeitede arealene ned skrentene på kommunedelet. Død ved finnes kun svært sparsomt ved 
enkelte ferske læger. 
Artsmangfold: Utover ask og alm ble pyslommemose Fissidens gracilifolius (NT) påvist på sigepåvirket berg. Myklundmose Brachytheci-
um tommasinii (VU) ble påvist like i nærheten i tilgrensende naturtypelokalitet. Rike varme edelløvskoger er viktige for en rekke insekter. 
Krevende sopp kan inngå langs grunne kalkrygger. Innslag av beitedyr i kalkskog er et sjeldent i dag og interessant i forhold til biologisk 
mangfold. 
Fremmede arter: Hvitgran ble notert. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et landskap med svært høy tetthet av kalkrike skogslokaliteter med høy biologisk verdi. 
Lokaliteten bør sees i sammenheng med Borgeåsen SØ. 
Verdivurdering: Delvis beitet edelløvskog langs den sørvendte skrenten av Borgeåsen. Isolert sett vurdert som viktig B, men satt som 
svært viktig A da den naturlig hører med til de sørvendte løvdominerte skrentene av Borgeåsen i Porsgrunn. Til sammen danner de en 
større og variert edelløvskogslokalitet på kalkgrunn, trolig viktig for en rekke krevende arter.
Skjøtsel og hensyn: Skogen bør fortsatt beites, slik at en åpen skogtype videreføres. Alle gamle trær av ask, lind, eik og furu, samt eldre 
hasselkratt spares. Ved tynning bør yngre ask og tette hasselkratt, evt. gran velges.

Artsmangfold
Totalt 19 rødlistearter er kjent fra området pr i dag, derav 4 er direkte truet (EN) og 7 sårbare (VU). Videre vurderes poten-
sialet for flere høyt rødlistede arter som meget stort i både kalkbarskogen og kalkedelløvskogen. Også funn av sandfuru-
skogsarten teglrød kragemusserong i KO6 indikerer potensial for flere sandfuruskogsspesialister. Som eksempel vurderes 
habitatkvalitetene i kalklindeskogen i skrentene til så gode at de trolig huser 10-15 rødlistearter alene, disse er pr i dag ikke 
kartlagt for sopp i et godt soppår. Kalkgranskogen i KO1 vurderes som best kartlagt for markboende sopp og underbygger 
potensialet i området. Tidligere er flere typiske arter for kalkskog notert, deriblant kastanjeparasollsopp (NT), lilla melpa-
rasollsopp (EN), jodoformhette (NT), bittermusserong (EN) flere ubestemte ramaria sp., gullkremle, skarp rustbrunpigg, 
skjellstorpigg og narreklubbemorkel. Grunnet tørke var sopphøsten 2018 dårlig utviklet, men flere individ av kanarigul slør-
sopp (VU) og lammesopp (VU) ble likevel funnet, dessuten gyllenbrun slørsopp og stor korallsopp. Det er også potensial 
for flere krevende moser på skyggefulle-halveksponerte kalkberg. Funn av myklundmose (VU) og psylommemose (NT) i 
øst understreker dette potensialet. 
Det er også et generelt godt potensial for krevende insekter, både knyttet til gamletrær/død ved og urterike/varme partier.

Tabell: Artsfunn i Borgeåsen. Kolonnen Totalt antall av art summerer opp antall funn innenfor området. 0 betyr at arts-
funnet 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 kjerneområder.

Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste- 
status

Totalt antall 
av art

Funnet i kjerne-om-
råde (nr)

Karplanter Acer pseudoplatanus platanlønn  

Carlina vulgaris stjernetistel NT 5 

Carlina vulgaris longifolia stor stjernetistel NT 8 

Cotoneaster integerrimus dvergmispel 5 

Crepis paludosa sumphaukeskjegg 2 

Dactylorhiza maculata fuchsii skogmarihand 1 

Daphne mezereum tysbast 1 

Epipactis atrorubens rødflangre  1 5 

Epipactis helleborine breiflangre 5 

Epipactis helleborine helle-
borine

skogbreiflangre 5 

Fraxinus excelsior ask VU 12 8 

Gymnadenia conopsea brudespore  



Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste- 
status

Totalt antall 
av art

Funnet i kjerne-om-
råde (nr)

Karplanter Inula salicina krattalant  5 

Ophrys insectifera flueblom NT 5 

Orchis mascula vårmarihand 5 9 

Sorbus subpinnata grenmarasal NT 1 5 

Taxus baccata barlind VU 5 

Ulmus glabra alm VU  

Ulmus glabra glabra skogalm VU 5 

Moser Anomodon attenuatus piskraggmose 12 

Anomodon longifolius tepperaggmose 12 

Anomodon viticulosus kalkraggmose  12 

Brachythecium tommasinii myklundmose VU  11 

Cratoneuron filicinum kalkmose 7 

Encalypta streptocarpa storklokkemose 12 

Fissidens gracilifolius pyslommemose NT 12 

Fissidens taxifolius kalklommemose 7 

Microbryum davallianum piggbegermose EN 7 

Tortella tortuosa putevrimose 7 

Sommerfugler Aglia tau naglespinner NT 1 

Sopper Albatrellus citrinus lammesopp VU 1 

Artomyces pyxidatus begerfingersopp 5 

Clavulinopsis luteoalba blektuppet 
småkøllesopp

5 

Cortinarius elegantior gyllenbrun slørsopp 1 

Cortinarius meinhardii kanarigul slørsopp VU 2 12 

Craterellus lutescens gul trompetsopp 1 

Cystolepiota bucknallii lilla melparasollsopp EN 1 

Cystolepiota seminuda rosa melparasollsopp 1 

Hydnellum peckii skarp rustbrunpigg 1 

Hygrocybe cantharellus kantarellvokssopp 5 

Lactarius scrobiculatus svovelriske 1 

Leccinum pseudoscabrum hasselskrubb 1 

Lepiota castanea kastanjeparasollsopp NT 1 

Mycena arcangeliana jodoformhette NT 1 

Phaeolus schweinitzii gulrandkjuke 5 

Ramaria flavescens stor korallsopp 1 

Russula aurea gullkremle 1 

Tricholoma acerbum bittermusserong EN 1 

Tricholoma focale teglrød kragemusse-
rong

6 

Tricholoma joachimii sienamusserong EN 4 

Avgrensing og arrondering
Avgrenset areal fanger opp topografien og skogkvalitetene på Borgeåsen på en god å helhetlig måte, og har stor kjerne-
områdedekning. Areal med dyrkamark, infrastruktur og bygninger er i størt mulig grad forsøkt utelatt av forvaltningsarealet. 
Areal som ikke er kjerneområder innen avgrensingen er stort sett yngre skog/fattigere skog. Også den topgrafiske arron-
deringen er god der både kollen og tigrensende skrenter i ulike eksponeringer er fanget opp.

Vurdering og verdisetting
Borgeåsen utgjør den største resten av sammenhengende kalkskog mellom Skien og Porsgrunn by, og har i kraft av dette 
høy verdi både som et stort og variert kalkskogsområde og som et viktig bynært friluftsområde. Borgeåsen huser flere ulike 
kalkskogsutforminger, både av kalkedelløvskog og kalkbarskog, der de store arealene med kalkgranskog er mest spesielt 



i regional målestokk. Slike større ansamlinger med kalkgranskog er kun kjent fra et par steder forøvrig i Grenland. Innslag 
av sumpskog, beiteskog i aktiv bruk og sandfuruskog øker variasjonen ytterligere. Noe negativt i denne sammenheng er en 
del innslag av mer intermediære utforminger sammenlignet med de aller rikeste kalkskogene i regionen, betydelig innslag 
av fremmedarter (spesielt mye oppslag av bøk og platanlønn) som kan påvirke verdiene i området negativt over tid, samt 
en del hogstinngrep i kantsoner, slitasje og søppel som følge av sin “urbane” beliggenhet. Borgeåsen er likevel på bak-
grunn av skogkvaliteter, størrelse og utforming vurdert som klart nasjonal verdifull (5 poeng). Skjøtselstiltak for å bekjempe 
fremmede treslag anbefales for å opprettholde/øke verdien av området som kalkskog.
En rekke rødlistede naturtyper er representert med betydelige areal, som kalkedellauvskog (EN), kalkgranskog (VU), kalk- 
og lågurtfuruskog (VU), rik gransumpskog (EN) og rik sandfuruskog (NT).
Borgeåsen dekker samlet inn flere viktige skogvern-mangler (Framstad et al. 2017). I tillegg til de generelle manglene 
lavlandsskog og høybonitetsskog, dekker området inn en rekke mangelnaturtyper/ansvarstyper og har godt utviklingspo-
tensial der skogen er yngre. Den totale mangeloppfyllelsen vurderes som høy på hele arealet.

Tabell: Kriterier og verdisetting for kjerneområder og totalt for Borgeåsen. 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- 
grafisk- 

variasjon

Vegeta- 
sjons- 

variasjon

Rik- 
het

Arter Stør-
relse

Arron- 
dering

Samlet 
verdi

1 Borgeåsen ** 0 0 * * 0 ** ** ** *** *** - – ***
2 Borgeåsen II *** 0 0 0 0 * ** 0 * ** 0 - – **
3 Borgeåsen III *** * 0 0 0 * ** 0 * ** 0 - – **
4 Borgeåsen V *** 0 0 * 0 0 ** ** ** ** ** - – **
5 Borgeåsen IV *** * 0 ** * 0 ** ** ** *** *** - – ***
6 Borgeåsen VI ** 0 0 * 0 0 ** * * ** ** - – **
7 Borgeåsen S 
(Liane)

** * 0 0 0 ** *** ** ** *** *** - – ***
9 Borgeåsen 
SV

** * 0 0 0 ** ** ** ** *** *** - – ***
10 Borgemarka ** 0 0 0 0 * ** ** * *** *** - – ***
11 Borgeåsen 
SØ

** * * * * ** *** * * *** ** - – **
12 Borgeåsen 
Ø

* * * – * ** ** * * *** ** - – ***
Samlet        
vurdering

** * 0 * * ** *** *** *** *** 5
  

Mangeloppfyllelse
Borgeåsen dekker samlet inn flere viktige skogvern-mangler (Framstad et al. 2017). I tillegg til de generelle manglene 
lavlandsskog og høybonitetsskog, dekker området inn en rekke mangelnaturtyper/ansvarstyper og har godt utviklingspo-
tensial der skogen er yngre. Den totale mangeloppfyllelsen vurderes som høy på hele arealet.

Vurdering av mangeloppfyllelse for ulike vernemålsetninger for lokalitet Borgeåsen.
Mangelnaturtyper: Høy mangeloppfyllelse
Generelle mangler (lavlandsskog, høybonitets skog og biologisk gammel skog): Høy mangeloppfyllelse
Restaurering- og utviklingspotensial: Høy mangeloppfyllelse
Storområdekvaliteter: Ikke aktuell
Samlet mangeloppfyllelse: Høy mangeloppfyllelse

Referanser
Naturbase 2018. Miljødirektoratet, internett. http://kart.naturbase.no/  
Reiso, S. og Olberg, S. 2011 Naturtypekartlegging i Porsgrunn kommune 2011
BioFokus-rapport 2011-14 
Reiso, S., Olsen, K.M. og Olberg, S. 2011. Naturtypekartlegging i Skien 2011. BioFokus-rapport 2011-12. ISBN 978-82-8209-146-6. Stif-
telsen BioFokus. Oslo

 



Figur: Blå sirkel angir området Borgeåsen sin områdeverdi (loddrett akse) og grad av mangeloppfyllelse (vannrett
akse). Fargene i figuren angir en faglig totalvurdering av områdets egnethet for vern. Figuren viser kartlagte
naturverdier og mangler ved skogvernet i henhold til Framstad et al. 2017 i sammenheng. Typiske utslag kan være at
områder som i dag har lav naturverdi, men som raskt kan utvikle egenskaper som dekker inn viktige mangler i
skogvernet, bør vurderes som kandidat for vern hvis mulig. Tilsvarende kan områder som har middels og høy
naturverdi, men få egenskaper som dekker inn viktige mangler i skogvernet, settes på vent fordi det da allerede er
vernet mange slike områder i en regionen. Ligger den blå sirkelen helt eller delvis over grønne felter er det meget gode
faglige grunner for å undersøke mulighetene for vern av området. Ligger den blå sirkelen over gule felter bør områdets
egnethet vurderes nærmere. Ligger den blå sirkelen over røde felter bør vern ut fra naturfaglige grunner ikke vurderes."
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Bilder fra området Borgeåsen

Østre del av Borgeåsen SØ Foto: J.G. Brynjulvsrud

Noen halvgrove eik står spredt i kjerneområde 12 Foto: J.G.
Brynjulvsrud

Rikt berg opp i dagen og halvgrove asketrær i kjerneområde 12
Foto: J.G. Brynjulvsrud

Hasselkratt i kjerneområde 12 Foto: J.G. Brynjulvsrud


