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Ekstrakt 

Siste Sjanse har foretatt kart-
legging og verdivurdering av 
viktige naturtyper etter DN-
håndbok 13 i Vestby kom-
mune. Arbeidet har dels bestått 
i gjennomgang av eksisterende 
litteratur og dels i oppsøkende 
feltarbeid. Totalt 296 lokaliteter 
i kommunen er registrert som 
viktige naturtyper. Dataene er 
lagret i en egen Exel fil. For 
hver lokalitet foreligger det en 
skriftlig kommentar, skjøtsels-
forslag og bilder. Rapporten gir 
en oversikt over gjennomføring 
av prosjektet og gir en 
beskrivelse av naturgrunnlag 
og viktige naturtyper i kom-
munen. 

Nøkkelord 

Akershus 
Biologisk mangfold 

Naturtyper 
Nøkkelbiotoper 

Vestby 
Rødlistearter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN: 1501-0708 
ISBN: 82-92005-56-0 

Siste Sjanse – rapport 2004-8 

 
Tittel 

Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk 
mangfold i Vestby kommune 

 
Forfattere 

Terje Blindheim og Kjell Magne Olsen 
 
 

Dato 
8. desember 2004 

 
Antall sider 

23 + vedlegg (44 sider) 
 
 
 

Finansiering 
Vestby kommune og  

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siste Sjanse Oslo-kontor: Maridalsveien 120, 0461 OSLO  
Telefon 22 71 60 95. E-post: terje@sistesjanse.no 
Siste Sjanse Arendal-kontor: Telefon 37 06 04 18/95 97 96 12. E-post:
arne@sistesjanse.no  
 
Nettadresse: www.sistesjanse.no 



 

- Siste Sjanse rapport 2004-8, side 2 

Forord 
Stiftelsen Siste Sjanse har i løpet av 2002, 2003 og 2004 kartlagt og verdisatt viktige 
naturtyper i Vestby kommune. Arbeidet har bestått av feltarbeid, databehandling, og 
rapportering. Siste Sjanse takker for godt samarbeid med miljøvernansvarlig Svein 
Hjelmtveit. Vi vil også takke Fylkesmannens miljøvernavdeling for nyttig informasjon og 
bearbeiding av kartdata. Skogeierlaget i Vestby, Viken skogeierforening og landbrukskontoret 
v/Morten Lysø har bidratt til en god prosess i forbindelse med gjennomføringen av 
skogkartleggingen. Delvis parallelt med naturtypekartleggingen er det gjennomført 
viltkartlegging. Dette arbeidet er presentert i et eget notat (Blindheim og Heggland 2004). 
 
I etterkant av feltregistreringen har vi hatt et svært hyggelig samarbeid med lærere på syv av 
Vestbys barne- og ungdomsskoler. Det har blitt avholdt totalt syv feltekskursjoner hvor vi har 
hatt fokus på hvilke ulike naturtyper kommunen har og hva som finnes i skolenes nærmiljø. 
Skolene har blitt gitt muligheten til å fortsette å undersøke lokaliteter og å innrapportere evt. 
funn til kommunen. Vi vil takke lærerne, og Eva Mimmi Lund spesielt, for et godt samarbeid. 
 
Siste Sjanse håper at denne rapporten kan være med på å styrke kunnskapen om naturverdiene 
i kommunen, samt bidra til å øke forståelsen for hvordan det biologiske mangfoldet i Vestby 
kan forvaltes. Vi håper også at rapporten kan danne grunnlaget for en kommunal 
handlingsplan for biologisk mangfold. 
 

 
 
 
 
 

Oslo, 8. desember 2004 
 
 
 
 

Terje Blindheim og Kjell Magne Olsen 
Stiftelsen Siste Sjanse 
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Sammendrag 
Siste Sjanse har gjennomført kartlegging og verdisetting av naturtyper i Vestby kommune 
etter DN-håndbok 13. Kartleggingen er basert på eget feltarbeid, gjennomgang av litteratur, 
herunder også herbariemateriale, samt kontakt med ressurspersoner. Kartleggingen har vært 
samkjørt med MiS-kartlegging i skog og oppdatering av viltkart. Resultatene fra 
viltkartleggingen er presentert i et eget notat.  
 
296 lokaliteter med viktige naturtyper er med i utvalget som presenteres. Av disse er 40 
vurdert som svært viktige (A), 134 som viktige (B) og 120 som lokalt viktige (C). 
Lokalitetene er fordelt på 6 hovednaturtyper og 27 ulike naturtyper. Hovedtyngden, både i 
antall og areal, tilhører hovednaturtype skog (132 stk). De vanligst forekommende 
naturtypene innen skog er urskog/gammelskog, gammel løvskog, rik edelløvskog og gråor-
heggeskog. Etter skog er dammer (61) (ferskvann/våtmark) og store gamle trær (43) 
(kulturlandskap) de mest tallrike av de registrerte naturtypene.  
 
Vestby har et særlig ansvar for å ivareta biologiske kvaliteter knyttet til rike løv- og 
barskoger, amfibielokaliteter og gamle eiker i kulturlandskapet.  
 
Alle registreringsdata, inkludert vilt er lagt inn i databasen Natur2000 og eksportert til 
regneark som kommunen disponerer. Det er utarbeidet faktaark med beskrivelse av 
naturtypen, artsforekomster osv. for alle lokaliteter. Behovet for ytterligere kartlegging 
diskuteres. 
 

 
Bildet til venstre viser typisk landskap fra de midtre delene av Vestby som er preget av åpent 
kulturlandskap med spredte dammer, her fra Såner kirke. Til høyre blandingsskog med grov eik i 
Paradislandet på Sonskollen. 
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1 Bakgrunn 
Det er en politisk målsetting at alle landets kommuner i løpet av år 2003 skal ha gjennomført 
kartlegging og verdisetting av viktige områder for biologisk viktige områder på sine arealer 
(St. meld. nr. 58 (1996/97) 1996-97). Direktoratet for naturforvaltning (DN) startet i 1999 opp 
prosjektet ”Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold”. DN har 
utarbeidet en håndbok som angir hvordan kommunen skal finne fram til et utvalg viktige 
naturtyper, og hvordan disse områdene skal verdisettes og innpasses i kommunens arealplaner 
(Direktoratet for Naturforvaltning 1999a). Naturtypekartleggingen fokuserer på de antatt 
viktigste områdene for biologisk mangfold. 
 
Status for kartleggingen ved utgangen av 2004 er at nær 400 av landets kommuner har 
avsluttet, eller er i ferd med å avslutte, kartleggingen av naturtyper. 
 

2 Gjennomføring 
 
2.1 Forarbeid og feltarbeid 
I forkant av feltarbeidet ble aktuell litteratur gjennomgått. Kommunen har bidratt med 
litteratur, og Fylkesmannen har bidratt med starpakken og tidligere utførte undersøkelser. De 
viktigste rapportene har vært amfibierapportene fra Leif Åge Strand i 1993 og 1996, 
nøkkelbiotopregistreringer på Ødemørk av Øystein Røsok i 2000, og nøkkelbiotopkartlegging 
på Norsk Skog sin eiendom av Arnodd Håpnes (1995). Miljøfaglig Utredning AS v/Geir 
Gaarder har beskrevet naturverdier i forbindelse med en golfbane i Son (Gaarder 2000). I 
forbindelse med en semesteroppgave i naturforvaltning fra NLH i 1999 (Fiddan m. fl. 1999) 
ble mye av eksisterende litteratur gjennomgått og det ble brukt intervjuer som metode for å få 
frem informasjon om viktige naturtyper og vilt. Det er ikke referert til denne rapporten i 
arbeidet, men til de primærkilder som er oppgitt. For skog er nesten alle data hentet fra 
skogkartleggingsprosjektet som gikk parallelt med naturtypekartleggingen. I oppstarten av 
feltkartleggingen var det fokus på kartlegging av potensielle golfbaner på Tannum, Garder og 
Hølen (Blindheim 2002), samt på en mulig utbygging av Brevik båthavn (Blindheim 2002). 
Det er laget egne notater på disse delprosjektene, og informasjonen er innlemmet i 
hovedprosjektet. Andre prioriterte områder er registrert og rapportert direkte inn i prosjektet, 
uten egne delrapporter.  
 
 
2.2 Databehandling 
Data fra alle områder er lagt inn i databasen Natur2000 (Naturkart DA 2000). Informasjonen 
er eksportert videre til egnede regneark, samt at det er laget faktaark for alle lokaliteter. I 
tillegg finnes bildemateriale som dekker over halvparten av lokalitetene. Alle lokaliteter er 
digitalisert og gitt et unikt lokalt identifikasjonsnummer (lokal ID) fra 1-340. Enkelte poster 
står tomme på grunn av kontinuerlig bearbeiding av data (sammenslåinger, sletting og deling 
av lokaliteter).  
 
 
2.3 Rapportering 
Denne rapporten beskriver metode og naturgrunnlag, og gir statistikk over naturtypelokaliteter 
og rødlistearter. Metodebeskrivelsen for naturtypekartleggingen er summarisk, og for en 
utdypning vises det til innledende kapitler i DN-håndbok 13 (Direktoratet for 
Naturforvaltning 1999a). 
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3 Naturgrunnlag 
 
3.1 Arealfordeling 
Vestby kommune har en utstrekning på 134 km2 (152 når fjordarealer tas med), og er med det 
en middels stor kommune i Akershus, men en av de største i Folloregionen etter Ski og 
Enebakk. Ferskvann utgjør ca 0,5 km2. Skog utgjør ca 87 km2, myr 1 km2, og ca. 37 km2 

jordbruksarealer (dyrkamark og beiter). Resten utgjøres av bebyggelse og infrastruktur (se 
figur 1). Vestby er en utpreget lavlandskommune med alt areal under 150 meter over havet. 
Data er hentet fra kommunens eget digitale kartverk, herunder digitalt markslagskart laget av 
NIJOS.  
 
 
3.2 Beliggenhet, klima, topografi og berggrunn 
Vestby kommune ligger lengst sør i Akershus fylke og er en del av Folloregionen. 
Kommunens fastlandsareal er 134 km2. Kommunen grenser til Oslofjorden (22 km kystlinje) 
og Frogn kommune i vest, til Ås kommune i nord, og til Østfold fylke i øst og sør. 
Naturgrunnlaget i Vestby kan grovt deles i tre: 1) De kystnære delene som grovt kan 
avgrenses til området vest for E6 2) Arealer på marine avsetninger og 3) De skrinne 
kollepartiene som ligger spredt mellom 1 og 2. Landskapet i kommunen stiger forholdsvis 
bratt opp fra fjorden, mens det innenforliggende arealet stort sett er flatt eller småkupert. 
Kommunen er fattig på større vann, og bare Kjennstjernet er >100 daa stort. Totalt finnes ca. 
330 småtjern og dammer som til sammen utgjør i underkant av 550 daa. Arealet med myr og 
våtmark er også lite; totalt ca. 1 km2. Hele kommunen ligger under marin grense, som i 
området er på mellom 180 og 200 meter over havnivå. Vestbys høyeste punkt stikker akkurat 
over 140 meter, og utgjøres av tre små koller på Høyåsen, nordøst for Haugertjern. Det meste 
av kommunens areal drenerer mot Solbergelva (grenseelv mot Frogn), Stamnesbekken, samt 
Hølenvassdraget og dets tilførselselver. Sistenevnte er det største vassdraget i kommunen.  
 

Kommunen ligger i boreonemoral 
vegetasjonsson og svakt oseanisk 
vegetasjonsseksjon (Moen 1998). 
Gjennomsnittstemperaturen gjennom 
året ligger mellom 4-5 °C i indre deler 
og antatt noe høyere for de kystnære 
områdene. Årsnedbøren på målestasjon 
i Vestby, 75 m.o.h., ligger på ca. 800 
mm i året (www.met.no). Berggrunnen 
består hovedsakelig av fattige gneis og 
glimmerskifere, men stedvis finnes 
enkelte rikere bergarter angitt som 
gabbro og amfibolitt. Holmen Gjøva 
ligger så vidt innenfor Oslofeltets 
grenserog her dominerer bergarten 
basalt som er basisk. Det finnes fem 
hovedtyper av løsmasser: Bart fjell, 
bart fjell med tynnere lag av løsmasser 
(utgjør til sammen ca 63% av arealet), 
marine avsetninger (36% av arealet), 
marine strandavsetninger med et lag 

Figur 1. Kartet viser de viktigste bekkestrengene i Vestby 
kommune. Hvite områder er kulturlandskap, grønt er skog, 
mens grå områder er boligområder. Grovt kart (N 250). 
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med sand og grus over de mer kompakte havavsetningene (ca. 20% av marine avsetninger), 
og til slutt torv og myr som det finnes forholdsvis lite av (1,6%) (alle opplysninger fra 
løsmassekart fra NGU). All informasjon om bergarter er hentet fra Norges Geologiske 
Undersøkelser (www.ngu.no).  
 
 
3.3 Vegetasjon 
Vegetasjonen gjenspeiler i stor grad klima, geologi og løsmasseforhold. Med hensyn på 
vegetasjon er Vestby tredelt. 
 
På de skrinnere kollene med tynnere løsmasser og sur berggrunn øst for E6 er det jevnt over 
fattig vegetasjon. Områdene domineres av barskog med innslag av boreale løvtrær som bjørk, 
osp, selje og rogn. Vanligste vegetasjonstyper er blåbærskog, småbregneskog, bærlyngskog 
og til dels lavskog på de fattigste og tørreste knausene. Myrtypene er fattige med innslag av 
fattig furumyrskog og røsslyng-blokkebærskog. Engpreget vegetasjon finnes spredt i glenner 
og på tidligere beita mark. På flatere partier og i små daler finnes rikere vegetasjon på marine 
avsetninger. Her finnes høgstaudeskog, storbregneskog og rik, frodig lågurtskog. Der 
grunnvannsstanden også er høy finnes rikere sumpskoger. I slike rike leirskogstyper er 
myskegras gjerne dominerende gressart dersom skogen ikke er for tett. 
 
På vestsiden av E6 mot kysten kommer det inn plantesamfunn som er mer varmekrevende og 
som stiller større krav til en rikere berggrunn. I den sørvendte skråninga mot Son nord for 
Hølenelva er det et forholdsvis rikt planteliv med innslag av svarterteknapp, korsved, leddved 
og nattfiol. Flere steder langs kysten vokser det enkeltstående barlind. I rikere 
brunjordsløvskoger vokser det stedvis vårmarihånd og stortveblad. På skrinne strandberg 
finnes forholdsvis artsrike plantesamfunn i en mosaikk mellom vegetasjonsløse bergflater. 
Her vokser blodstorkenebb på de rikeste partiene og denne arten er brukt som en viktig 
skilleart når lokaliteter av denne typen er blitt valgt ut. Ellers finnes kantkonvall, vill-lin, 
hvitbergknapp, broddbergknapp, slåpetorn, markmalurt og rundskolm med flere. På 
rullesteinstrender og grus/sandstrender vokser det ofte strandrug, strandsmelle, 
åkersvineblom, strandvortemelk, tangmelde, strandstjerne og veldig mange strender har et 
eller flere eksemplarer med strandkål. I Skjellvika er en lokalitet betegnet som kalkeng. Her 
vokser det harekløver, storblåfjær, kransmynte, slåpetorn og åkermåne i enga. Antakelig 
ligger enga på rikere skjellsand enn det som finnes mange andre steder. Gjøva og deler av 
Storholmen og Saueholmen har et artsmangfold knyttet til berg og engvegetasjon som ikke 
finnes naturlig i andre deler av kommunen. Her vokser en rekke sørlige arter som f. eks. 
drakehode, nikkesmelle, liguster og dunhavre.  
 

 
Fra venstre: Blodstorkenebb, vårmarihånd, nyresildre og leddved i fruk. 
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4 Metode 
For en gjennomgang av anbefalt metodikk for kartlegging og verdisetting av naturytyper viser 
vi til kapitlene 1-4 og 6 i DN-håndbok 13 (Direktoratet for Naturforvaltning 1999a). I dette 
kapitlet gis en summarisk gjennomgang av sentrale punkter i metoden. 
 
 
4.1 Verdisetting 
Alle prioriterte naturtypelokaliteter er viktige for biologisk mangfold, enten på lokalt, 
regionalt, eller nasjonalt nivå. Sammen utgjør lokalitetene en viktig del av nettverket av 
områder som skal være bærebjelken for bevaring av biologisk mangfold i Vestby kommune. 
Verdien til lokaliteter fra ulike hovednaturtyper (f.eks. skog og ferskvann/våtmark) er ikke 
satt opp mot hverandre. Lokaliteter som tilhører ulike hovednaturtyper kan derfor ikke 
rangeres på bakgrunn av verdi.  
 
Rangeringen/verdisettingen av lokaliteter med viktige naturtyper bør basere seg på flere 
kriterier. I lista under er de viktigste kriteriene som er brukt i Vestby kommune gjengitt (lista 
bygger på DN-håndbok 13, kap 6.2. og egne momenter):  
 

 Størrelse og velutviklethet 
 Arrondering 
 Grad av tekniske inngrep 
 Forekomst av rødlistearter 
 Kontinuitetspreg 
 Artsrike utforminger 
 Utforminger med viktig biologisk funksjon 
 Utforminger i sterk tilbakegang (lokalt, regionalt, nasjonalt) 
 Sjeldne utforminger (nasjonalt og regionalt). 

 
Kriteriene størrelse, grad av tekniske inngrep, forekomst av rødlistearter, artsrike 
utforminger og utforminger i sterk tilbakegang er objektive og lette å vurdere. Kriteriene 
velutviklethet og arrondering forutsetter større grad av skjønn og lokalkjennskap til 
kommunen. Kriteriene kontinuitetspreg og sjeldne utforminger (nasjonalt og regionalt) er en 
blanding av objektive og skjønnsbaserte. 
 
Skjematisk er det fire komponenter (”delverdier”) som skal avgjøre den endelige verdien til 
en lokalitet; Naturtypeverdi, status til eventuelle funn av rødlistearter, høyeste viltvekt og data 
fra ferskvann (se figur 2). Alle temaene skal verdisettes til enten A (svært viktig), B (viktig)
eller C (lokalt viktige) og den endelige naturtypeverdien er en syntese av verdiene for alle
delene. ”Reglene” for verdisetting sier at høyeste opnådde verdi skal gjelde for lokaliteten. 
Eksempel: 
Dersom et av temaene får verdi A, skal naturtypen vurderes som en svært viktig lokalitet, selv 
om andre temaer kun når opp i B eller C verdi. Kommer man ut med B eller C verdi for alle 
temaene som er representert på lokaliteten, vil verdien bli hhv. B og C. DN-håndbok 13 
legger opp til et rigid system for verdisetting der artsfunn i rødlistekategori direkte truet (E), 
sårbar (V) eller sjelden (R) automatisk gir lokaliteten verdi A. I tillegg til 
hovedretningslinjene i håndboka, bruker Siste Sjanse et kvalifisert faglig skjønn for å 
verdisette. For en gjennomgang av verdisetting av dammer og raviner, se kap. 4.3 og 4.4. 
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Kriteriene for å gi verdiene svært viktig og viktig for ulike naturtyper, er gitt i DN-håndbok 13 
sammen med en faktabeskrivelse og kriterier for utvelgelse og verdisetting. Lokalt viktige 
områder (C-områder), er ikke beskrevet i håndboka. Et brev fra DN til fylkesmennene 
beskriver hvordan disse områdene skal tas inn i prosjektet (Direktoratet for Naturforvaltning 
1999b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Behandling av lokalitetsdata 
 
Valg av naturtype 
En del biotoper inneholder flere naturtyper. Det vil da være et problem å velge hvilken 
naturtype som skal angis for lokaliteten. Kriteriene som er brukt for utvelgelse av naturtype i 
en heterogen biotop er i hovedsak dominansforhold og verdien av de ulike typene som er 
representert. De ulike typene vil være angitt i kommentarfeltet for biotopen.  
 
Beskrivelse/kommentar 
I kommentaren til hver lokalitet beskrives vegetasjon og naturtilstand. Det gis en helhets-
vurdering av lokalitetens funksjon for bevaring av biologisk mangfold. Gjennom beskrivelsen 
skal det framgå hvilke verdier som finnes, og på hvilket grunnlag biotopen er verdisatt. Alle 
relevante referanser skal framgå. Informasjon fra rapporter er sterkt forkortet og forenklet. For 
mer utførlig informasjon henvises det til kilden. Informasjon om rødlistearter samt andre 
spesielle arter/signalarter er lagt inn i artsregistrene (se under). 
 
Litteratur 
Det er gjennomgående forsøkt å sitere primærkilden til en opplysning. Der det har vært 
usikkerhet knyttet til opplysningen eller denne kun har vært muntlig, og det gjennom 
prosjektet er fremskaffet ny og mer oppdatert informasjon har vi ikke alltid henvist til kilde. 
Mye av den litteraturen vi fikk av kommunen for gjennomgang har ikke vært eller har vært 
lite relevant for prosjektet. 
 
Trusler 
Tiltak som kan være med på å ødelegge kvaliteter som lokalitetens kvaliteter er angitt. De 
vanligste truslene er skogbruksdrift, opphør av beite, grøfting eller nedbygging.  

Figur 2: Verdisetting av 
biologisk mangfold etter DN-
håndbok 13: 
Naturtypekartleggingen skal 
i prinsippet gi oversikt over 
viktige naturtyper (1) og 
rødliste-arter (2). Eksi-
sterende, nye og framtidige 
vilt-data (3) som overlapper 
med naturtyper, bør i tillegg 
innvirke på verdien til 
naturtypen. Ferskvann (4), 
er delvis kartlagt i kom-
munen. Dataene fra disse 
fire temaene bør syes 
sammen slik at det blir mulig 
å verdisette på basis av all 
tilgjengelig kunnskap om 
biologiske verdier på hver 
lokalitet.  

1. Naturtyper

2. Rødliste-
arter

3. Vilt

4. Ferskvann

A1, B1, C1

A
A2, B2, C2

A3, B3, C3

A4, B4, C4

B

C

Verdi for
biologisk mangfold

Svært 
viktig

Viktig

Lokalt 
viktig
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Skjøtsel og hensyn 
Forslag til skjøtsel av områder er angitt. Det kan også være henvist til litteratur som tar opp 
problematikken mer utførlig. Buffersoner rundt kontinuitetsbiotoper i skog er også angitt her. 
Eventuelle buffersoner er ikke avmerket på kartet. 
 
Område 
Alle lokaliteter er blitt plassert inn i ett eller flere samleområder, angitt under ”områder” i 
basen. Områdeinndelingen er laget på skjønn av registranten.  
 
Forvaltningsenhet 
For mange av lokalitetene er en eller flere forvaltningsenheter angitt. 5 ulike forvaltn-
ingsenheter er benyttet:  
 
• Skjøtsel 
• MiS biotop – nøkkelbiotop i skog. 
• Videre undersøkelser ønskelig1 
• Kommunens biotop 
• Skolekartlegging 
 
Denne inndelingen er et hjelpemiddel for sortering av lokaliteter uavhengig av geografiske 
beliggenhet. Kommunen bør fortsette arbeidet med å finne frem til et sett med forvaltnings-
enheter som gjør det enklere å bruke dataene i den praktiske arealforvaltningen. 
 
Artsregistrene 
I registrene for karplanter, vilt og ”spesielle arter” er rødlistede arter og arter som er brukt 
som signalarter ført opp. Arter som ansees som trivielle er ikke lagt inn i ”spesielle arter” - 
registeret, men en del vanlige karplanter og viltarter er lagt inn for å komplettere bildet av 
flora og fauna på lokalitetene. Artslister for vilt ligger i et eget regneark. Kommentarfeltet i 
registeret for spesielle arter inneholder informasjon om hvor dataene er hentet fra dersom de 
er fra andre kilder, samt informasjon om forekomst på lokaliteten. Når litteraturreferanse ikke 
er angitt sammen med artsinformasjon, har informasjonen fremkommet gjennom naturtype-
kartleggingen.  
 
Sensitive data 
Enkelte data bør være unndratt offentlighet, kfr. offentlighetsloven §§ 5 og 6, pkt 2c. Dette 
kan gjelde sentisive artsopplysninger; hekkelokaliteter for truede fuglearter (f.eks. hønsehauk) 
eller vokseplasser for orkidéer. Når det gjelder funn av sjeldne arter, kan en restriktiv 
offentlighetspolitikk være både heldig og uheldig, og det må utvises et skjønn i forvaltning av 
slike data. Ved hemmeligholdelse er det vanskeligere å kontrollere hva som skjer med 
populasjoner av sjeldne plantearter (Høiland og Wergeland Krog 1999). Sårbare forekomster 
risikerer å bli utsatt for tilfeldig negativ påvirkning eller ødeleggelse dersom de holdes 
hemmelig for personer som bruker og forvalter arealet hvor forekomsten finnes. På den andre 
side kan offentlighet bety fare for ulovlig innsamling til private samlinger. 
 
Datanøyaktighet 
Noen opplysninger om spesielle arter er hentet fra offentlige herbarier og litteratur. Mange 
arter er angitt med 1 km nøyaktighet i herbariematerialet, uten videre geografisk angivelse. 

                                                 
1Naturtypene der informasjon eller avgrensning er mangelfull eller status usikker. 
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Slike artsfunn har blitt vurdert, men som regel ikke inkludert i prosjektet som egne lokaliteter. 
Artene må forvaltes der de faktisk finnes. Dersom en ikke vet rimelig nøyaktig hvor en art er 
funnet, er informasjonen kun interessant som opplysning for artens utbredelsesområde og 
voksested, men vanskelig å bruke i forvaltningssammenheng. Oppsøkende feltarbeid kan 
være vanskelig hvis nøyaktigheten og beskrivelsen av funnsted er dårlig. 
 
 
4.3 Verdisetting av dammer 
Alle amfibiedammer er viktige fordi de utgjør levested for en artsgruppe i sterk tilbakegang. 
Antallet intakte dammer har blitt drastisk desimert, noe som øker verdien av de gjenværende 
lokalitetene. Alle dammer hvor det er potensiale for en eller begge salamander-arter 
verdisettes som viktige eller svært viktige naturtyper. Dammer som med rimelig sikkerhet er 
levested for stor salamander og/eller spissnutefrosk verdisettes konsekvent som svært viktige 
lokaliteter. Dammer hvor det kun er observert liten salamender har blitt skjønnsmessig vurdert 
til A eller B verdi. Dette er gjort som en følge av de store mengdene med liten salamander 
som er funnet i regionen og ut fra signaler om en fremtidig endring av rødlistestatus for denne 
arten. Dammer som vurderes som mindre viktige levesteder for amfibier har blitt gitt status C 
(lokalt viktig). Verdisettingen bygger på eksisterende kunnskap og bør oppgraderes dersom 
nye registreringer foretas. Informasjonen om amfibier i kommunen er ikke tilfredsstillende. 
Flere av de lokalt eller regionalt viktige lokalitetene kan vise seg å være levested for 
rødlistearter og slike bør i så fall ”oppgraderes” til svært viktige lokaliteter. 
 
 
4.4 Samordning av naturtype-, skog- og viltkartlegging 
Skogkartlegging og viltkartlegging (oppdatering av viltkart) har foregått parallelt med 
naturtypekartleggingen. Resultatene fra viltkartleggingen er behandlet i en egen rapport 
(Blindheim og Heggland 2004). I prinsippet er naturtypekartleggingen og viltkartleggingen to 
atskilte prosjekter og dekkes av hvert sitt lovverk. Ofte er det overlapp mellom viltområder og 
naturtyper. For forvaltningen er det derfor en stor fordel om dataene fra begge prosjektene er 
tilgjengelig samtidig.  
 
Overlapp mellom naturtypelokaliteter og registrerte viltområder 
 Dammer: Her er det 100% overlapp mellom naturtypelokaliteter og registrerte 

viltområder. Det er knyttet viltdata til lokaliteten samtidig som dammer beskrives som 
viktige naturtyper. 

 Andre typer overlapp: I flere tilfeller ligger naturtypene (fysisk) 100% omsluttet av 
viltområdene, som mindre delområder av disse. Alle viltdata, også de som er samlet 
innenfor naturtypene, er knyttet til viltlokaliteten. 

 
Viltobservasjoner utenom viltområder 
I en del tilfeller har vi oversikt over viltobservasjoner i viktige naturtyper som ikke er del av 
viltlokaliteter. Dette gjelder hovedsakelig fugleregisteringer. Slike viltregistreringer er lagt inn 
som registreringskort i viltbasen.  
 
Skogkartleggingen ble utført samtidig som naturtypekartleggingen. Alle nettodata fra denne 
undersøkelsen er tatt inn i dette prosjektet. For en mer utførlig beskrivelse av 
skogregistreringene henvises til Siste Sjanse notat som per desember 2004 er under 
utarbeidelse. 



-Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold i Vestby kommune- 

- Siste Sjanse rapport 2004-8, side 12 

5 Resultater 
 
5.1 Oversikt over kartlagte naturtyper 
Det er registrert 296 lokaliteter med viktige naturtyper i Vestby kommune. 27 ulike naturtyper 
ble funnet. Tabell 1 oppsummerer de registrerte naturtypene med antall, og andel av, 
lokaliteter. 39 lokaliteter er gitt verdien svært viktige 
(verdi A), 135 viktige (verdi B) og 120 lokalt viktige 
(verdi C), se figur 3.  
 
Det er potensiale for å finne flere lokaliteter som 
kvalifiserer som viktige naturtyper i Vestby. Naturtypen 
som har størst potensiale for å øke i antall er dammer, 
hvor det per i dag finnes mange objekter som ikke er 
undersøkt. 
 
Lokalitetene varier i størrelse fra noen titalls m2 til over 
200 daa. Figur 4 under viser arealfordelingen av 
biotoper. Langt de fleste er veldig små (mange dammer 
og store gamle trær) og få er over 50 dekar store. 
Fordelingen av biotoper i landskapet er vist i figur 5. 

Arelfordeling av 296 naturtypelokaliteter
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Figur 4. Viser arealfordelingen av biotoper i kommunen.  
 
 
 
Tabell 1: De ulike naturtypene som er registrert med tilhørende antall lokaliteter og deres andel av totalt antall 
registrerte lokaliteter. 
Naturtype Antall 

lokaliteter 
% andel av tot. 
ant. lokaliteter 

Andre viktige forekomster 4 1,36 % 
Bekkekløfter 1 0,34 % 
Bløtbunnsområder i strandsonen 2 0,68 % 
Dammer 61 20,68 % 

   Figur 3: Lokaliteter med viktige  
    naturtyper i Vestby fordelt på de  

tre verdiklassene

A
13 %

B
46 %

C
41 %
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Tabell 2: Antall lokaliteter registrert innen de 
ulike hovednaturtypene 

Naturtype Antall 
lokaliteter 

% andel av tot. 
ant. lokaliteter 

Gammel edellauvskog 10 3,39 % 
Gammel lauvskog 33 11,19 % 
Gråor-heggeskog 9 3,05 % 
Hagemark 7 2,37 % 
Inntakt lavlandsmyr 2 0,68 % 
Kalkrike enger 1 0,34 % 
Kalkrike strandberg 13 4,41 % 
Kalkskog 1 0,34 % 
Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti 8 2,71 % 
Naturbeitemark 4 1,36 % 
Parklandskap 7 2,37 % 
Rik edellauvskog 25 8,47 % 
Rike kulturlandskapssjøer 3 1,02 % 
Rikere sumpskog 10 3,39 % 
Rikmyr 1 0,34 % 
Sandstrand 2 0,68 % 
Skogsbeiter 1 0,34 % 
Slåtteenger 1 0,34 % 
Småbiotoper 1 0,34 % 
Store gamle trær 43 14,58 % 
Strandeng og strandsump 1 0,34 % 
Urskog/gammelskog 39 13,22 % 
Viktige bekkedrag 5 1,69 % 

 
Flest lokaliteter sorterer under hovednaturtype skog, totalt 132 lokaliteter (tabell 2). 
Skoglokalitetene er fordelt på 6 ulike naturtyper, hvorav urskog/gammelskog, gammel løvskog 
og rik edelløvskog er de hyppigste. Naturtypen urskog/gammelskog favner både gamle furu- 
og granskoger, men i Vestby er det flest granskogslokaliteter.  
 
Hovednaturtypene ferskvann/våtmark (77 
lokaliteter) fanger i all hovedsak opp de mange 
dammene (61), samt en god del viktige 
bekkedrag og meandrerende elvepartier (13). 
Hyppigst forekommende naturtype under 
kulturlandskap er store gamle trær med 43 av 
65 lokaliteter. I hovednaturtypen kyst og 
havstrand er det kalkrike strandberg som 
dominerer med 14 lokaliteter. Til tross for at det 
ikke er kalkforekomster i Vestby har vi valgt å plassere de rikeste forekomstene i denne 
kategorien. 
 
Vestby har små arealer med myr (ca 2 km2). Den største av disse er vernet i forbindelse med 
myrreservatplanen (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1973). Ut over denne er det kun to 
myrer som er registrert som viktige naturtyper, hvorav en er klassifisert som rikmyr og en 
som inntakt lavlandsmyr.  
 
Noen hoveddata fra registreringene er oppsummert i tabellform i vedlegg 4. 
 
 

Hovednaturype Antall
Skog 132
Ferskvann/våtmark 77
Kulturlandskap 65
Kyst og havstrand 17
Myr 3
Marine forekomster 2
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Figur 5. Kartet viser fordelingen av registrerte biotoper. Biotoper under fem dekar er angitt med 
runding sentralt i biotopen. 
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5.2 Naturtyper og berggrunn 
Vegetasjon og forekomst av naturtyper bestemmes i stor grad av berggrunn og løsmasser, 
samt geografisk plassering og eksposisjon. For eksempel kan den rike floraen på holmen 
Gjøva i stor grad forklares av forekomsten av den basiske bergarten basalt. Holmen ligger 
akkurat innenfor Oslofeltets grenser. Berggrunnen i kommunen består for øvrig hovedsakelig 
av fattige gneis og glimmerskifere, men stedvis finnes enkelte rikere bergarter angitt som 
gabbro og amfibolitt. Figur 6 viser at arealandelen av naturtypelokalitene stort sett følger 
arealandelen av berggrunnstypene i kommunen. Unntaket er basalt, som utgjør en liten andel 
av kommunens areal, men hvor 100% er fanget opp av naturtypelokaliteter. 
 
M.h.p. løsmasser viser figur 7 at arealandel med naturtypelokaliteter relativt sett er noe 
overrepresentert på marine sedimenter, og noe underrepresentert på fjell med tynnere lag med 
løsmasser. Lokalitetene er imidlertid tilnærmet proporsjonalt fordelt på de forskjellige 
løsmassetypene. Arealandelen av naturtypelokaliteter i kategorien “torv og myr” er høy på 
grunn av et større myrreservat som alene dekker over 10% av denne løsmasseklassen. Det 
meste av den skrinne furuskogen og fattigere granskogstyper, samt impediment og strandberg 
finnes på bart fjell eller bart fjell med tynnere lag av løsmasser.  
 

Andel av berggrunnstype som er fanget opp i biotop
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Figur 6. Arealandel av 
ulike berggrunnstyper  i 
kommunen (hvite 
søyler) i forhold til 
arealandel av natur-
typelokalitene på til-
hørende berggrunn 
(blå søyler) (tot. ar. 
naturtypelokaliteter er 
3400 daa). Lilla søyler 
viser andelen av den 
gitte berggrunnstype 
som dekkes av 
naturtypelokalitet(er). 
Arealandel basalt i 
Vestby er så liten at 
hvit søyle ikke vises. 
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5.3 Spesielle naturtyper i Vestby – ansvarstyper 
Vestby har et særlig forvaltningsansvar for naturtyper som ligger på marine avsetninger. Dette 
er blant annet friske løvskoger med gråor, osp og bjørk som er kommet opp helt eller delvis 
som gjengroing etter opphørt beite, og frodige granskoger og sumpskoger. Leirflater av den 
typen som finnes i Vestby og raviner utgravd i leire er en internasjonalt sjelden naturtype. 
Dette setter et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på arealforvaltningen i kommuner hvor 
leirraviner forekommer hyppig. Vestby har i tillegg et spesielt ansvar for å ta vare på dammer: 
Nasjonalt sett er det stor forekomst av dammer i kommunen, og mange av dem er rike på 
amfibier og virvelløse dyr. I et regionalt perspektiv har kommunen et forholdsvis høyt antall 
med store gamle trær og da særlig eiketrær som potensielt kan være interessant for mange 
arter særlig av insekter.  
 
5.4 Arter 
Dette kapittelet omhandler først og fremst rødlistearter. Sopp, lav, moser og karplanter er 
behandlet i hvert sitt avsnitt. En liste over alle registreringer som er lagt inn i ”spesielle arter”-
registeret i databasen er gjengitt i vedlegg 8. I dette kapittelet er artsdata som her hentet fra 
herbariene gjengitt. For full oversikt over rødlistearter må disse holdes sammen med 
opplysningene i vedlegg 8. 

Rødlistede sopp 
Per desember 2004, har vi oversikt over 27 funn av rødlistede sopparter i Vestby kommune. 
Disse er fordelt på 21 ulike arter (tabell 3 og vedlegg 8). Av de 21 artene, tilhører 11 
kategorien hensynskrevende (DC), fire tilhører kategorien sårbar (V), fire er sjeldne (R) og en 
er direkte truet (E). Noen funn av rødlista sopp fra Vestby finnes på soppherbariets 
internettsider (Soppherbariet 2004). Disse har delvis vært mulig å bruke som informasjon for 
noen av de registrerte naturtypene. Andre har hatt for dårlig nøyaktighet til å kunne stedfeste 
de skikkelig eller de har blitt funnet på steder som ikke er eller ikke har blitt vurdert i 
naturtypesammenheng. Totalt 16 av de kjente rødlisteartene finnes innenfor en eller flere av 
de registrerte naturtypene. 
 

Figur 7. %-andel av 
ulike løsmassetyper i 
kommunen (venstre/ 
blå søyler), og areal-
andelen av naturtype-
lokalitene som befinner 
seg på den aktuelle 
løsmassetype (høyre/ 
røde søyler). Noen 
underkategorier er slått 
sammen i denne 
fremstillingen pga. for 
liten nøyaktighet i løs-
massedataene.  
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Tabell 3: Rødlistede sopparter i Vestby som er hentet fra soppherbariet i Oslo. For en fullstendig 
oversikt over funn som er gjort i forbindelse med feltregistreringer i naturtypeprosjektet se artstabell i 
vedlegg 8. Rødlistekategorier følger Direktoratet for Naturforvaltning (1999c); se vedlegg 2.  
Art Latinsk navn Rødliste

-status 
Lokalitet Registr-

eringsår 
Gråkjuke BOLETOPSIS 

LEUCOMELAENA 
DC Sør for Solbergbekken mot Ramme. 

Bladningsskog, mest gran 
2001 

Besk slørsopp CORTINARIUS 
CAESIOSTRAMINEUS 

DC Ramme - Solbergbekken. Rik granskog, 
blandingsskog, parti med eik. Leg.:Helge 
Svartveit 

2004 

Oksetungesopp FISTULINA HEPATICA DC Revling. 1927 
Beltebrunpigg HYDNELLUM 

CONCRESCENS 
DC Sør for Solbergbekken mot Ramme. 

Bladningsskog, mest gran 
2001 

Jordbærkantarell HYGROPHOROPSIS 
OLIDA 

V Hvitsten. I naaleskog. 1913 

Jordbærkantarell HYGROPHOROPSIS 
OLIDA 

V Hvitsten. 1913 

Jordbærkantarell HYGROPHOROPSIS 
OLIDA 

V Hvitsten. 1913 

Seig østerssopp PLEUROTUS DRYINUS R Hvitsten. 1982 
Skjeggfrynsesopp THELEPHORA 

PENICILLATA 
R Rammeskjæret. Blandingsskog m. gran, 

osp, rogn, hassel, lind m. m. 
2001 

Grann styltesopp TULOSTOMA BRUMALE V Saueholmen utenfor Son, på 
eiendommen til Paul Os. 

1959 

 
 

Rødlistede lav og moser 
Det er pr. desember 2004 bare ett kjent funn av en rødlistet moseart i Vestby. Grønnskog 
(DC) er funnet i fuktig granskog ved Ødemørk og er knyttet til en av naturtypene der. Det er 
ikke kartlagt noen rødlistede lavarter i kommunen (Lavherbariet 2000). Selv om et betydelig 
feltarbeid er nedlagt i kommunen, er altså ”uttellingen” når det gjelder rødlista lavarter svært 
liten. Potensialet for rødlista lavarter er trolig reelt lavt i kommunen. Dette skyldes både 
naturgitte faktorer (mangel på kalkrik berggrunn, forurensning fra bil og båttrafikk, lite med 
gamle trær), samt høy grad av menneskelig påvirkning (både i marka og i ravinene) som har 
levnet meget små områder med økologisk gammel skog.  
 

Rødlistede karplanter 
Det er total kartlagt 15 rødlistede og en fredet karplante i Vestby kommune fra 1882 og frem 
til i dag. Artene er knyttet til strandenger, våtmark og slåtte/beiteeng, samt ordinær barskog og 
løvskog. Mange av artene er ikke knyttet opp mot noen spesiell naturtypelokalitet da de ikke 
er gjenfunnet og usikkerheten i innsamlingen har vært for stor. For arter som er funnet etter 
1950 og som har vært stedssikre har vi lagt de inn i tilhørende naturtype. Tabell 4 
oppsummerer hvilke arter som per i dag ligger i herbariet i Oslo. I tillegg kommer fire arter 
som ikke er belagt. Dette gjelder strandbete som en angitt for Hvitsten-Ramme, misteltein 
som finnes i lindeskog på Ødemørk, sølvasal knyttet til en dam på Tørfest og liguster på 
Gjøva (har også vokst ved hustuft på Kinne gård, men da antakelig som plantet (Vidar Holthe 
pers. med.)). Det er gjort funn av en ny lokalitet av froskebitt og en med stor andemat. 
 
Tabell 4: oppsummerer belagte og rødlistede arter fra Vestby kommune. Alle data er hentet fra 
karplanteherbariet i Oslo. 
Art Latinsk navn Rødliste-

status 
Lokalitet Årstall 

Registrert 
Solblom ARNICA MONTANA DC Raknerød 1926 

Solblom ARNICA MONTANA DC Husjordet øst for Son, på skogeng 1958 
Solblom ARNICA MONTANA DC Ved Mork 1970 
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Art Latinsk navn Rødliste-
status 

Lokalitet Årstall 
Registrert 

Nikkebrønsle BIDENS CERNUA DC Krom 1872 

Nikkebrønsle BIDENS CERNUA DC Hølen 1910 
Nikkebrønsle BIDENS CERNUA DC Hølen 1910 

Nikkebrønsle BIDENS CERNUA DC Vastadtj. S i sumpvegetasjon blant Carex 
acutiformis 

1979 

Dverggylden CENTAURIUM PULCHELLUM DC Laksa ved Son 1926 
Rød skogfrue CEPHALANTHERA RUBRA V  1917 

Bittergrønn CHIMAPHILA UMBELLATA V Hvitsten 1933 
Bittergrønn CHIMAPHILA UMBELLATA V Kjøvangen 1936 
Bittergrønn CHIMAPHILA UMBELLATA V Saaner; Stoer Brevik , skog 1946 

Enghaukeskjegg CREPIS PRAEMORSA DC Præstegaarden 1905 
Dvergsivaks ELEOCHARIS PARVULA DC Saltboden v. Son Ved stranden 1926 
Dunmjølke EPILOBIUM PARVIFLORUM E Ødegårdene, Jølstad nær Son, i fugtigt krat på fed 

jord under åsen nordom Hølenelven 
1884 

Dunmjølke EPILOBIUM PARVIFLORUM E Gjølstad nær Hølen 1910 

Dunmjølke EPILOBIUM PARVIFLORUM E Vestby: Gjølstad 1926 
Brokkurt HERNIARIA GLABRA R 10 m N for veikrysset Bokfinkveien/Gneisvn., 

Nordre Brevik. Rabatt mellom gangvei og bilvei. 
1999 

Froskebit HYDROCHARIS MORSUS-
RANAE 

E Vastadtjern i Vestby 1918 

Froskebit HYDROCHARIS MORSUS-
RANAE 

E Vastadtjern 1933 

Froskebit HYDROCHARIS MORSUS-
RANAE 

E Vasstadtjernet nær Vestby 1961 

Froskebit HYDROCHARIS MORSUS-
RANAE 

E Vestby hd. ved Vastadtjern 1967 

Vasskryp LYTHRUM PORTULA V Tjernkjen 1887 
Stor andemat SPIRODELA POLYRHIZA DC Son 1882 
Myrstjerneblom STELLARIA PALUSTRIS DC Såner 1920 

Myrstjerneblom STELLARIA PALUSTRIS DC Vastadtjern 1933 
Myrstjerneblom STELLARIA PALUSTRIS DC Vestby ved Vastadtjern 1967 
Myrstjerneblom STELLARIA PALUSTRIS DC Vestby: Kjennstjern, myr i SW 1977 

 
 

Andre arter 
Informasjon om fugl, amfibier og pattedyr finnes i viltrapport for kommunen (Blindheim og 
Heggland 2004). 
 

Sommerfugler 
I regi av leparb-prosjektet til Norsk Entomologisk Forening, er det laget en oversikt over alle 
sommerfugl-arter registrert i Norge. Fra nettversjonen (www.nhm.uio.no/norlep) er det mulig 
å få generert kommunevise lister over alle registrerte sommerfuglarter. Et søk over sommer-
fugler i Vestby supplert med informasjon fra Leif Aarvik ved Zoologisk museum, UiO (pers 
medd. til Terje Blindheim desember 2002) viser at av de 2.148 sommerfuglartene som per 
juni 2004 var registrert i Norge, er 336 (15,6 %) funnet i kommunen. Av disse er det  
registreringer av i alt 28 rødlistearter. Det er særlig fanget mange rødlistede arter på lysfeller i 
Krokstrand området. Her er klimaet varmt, det er større innslag av varmekjære trær, store 
løvtrær og det er rikelig med strandvegetasjon. Foruten fire rødlistearter som er fanget opp på 
lokaliteten Gjøva er det ikke inkludert rødlistede sommerfugler i noen andre lokaliteter. For 
videre informasjon om de registrerte artene anbefales ovennevnte base hvor det også finnes 
faktaark for mange av artene. 
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For å ivareta mangfoldet av sommerfugler som er kartlagt er det viktig at det varierte miljøet 
langs Vestbys kyststripe ivaretas og videreutvikles. Dette må gjøres gjennom beskyttelse av 
de kartlagte biotopene og ved å ta generelle hensyn til viktige elementer (vertsplanter, store 
trær m.m.) for de ulike artene. 
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6 Videre arbeid 
6.1 Status og oppfølging 
I avtalen med kommunen ble det bestemt at det skulle lages to arealkategorier for å fange opp 
areal som er undersøkt, men hvor det ikke er funnet prioriterte naturtyper (kategori D). En 
arealkategori for områder som det har vært ønskelig å undersøke, men hvor det ikke har vært 
tilstrekkelige ressurser til å få kartlagt (kategori E). Kategoriene var ment å skulle utgjøre en 
plan for hva som bør kartlegges i neste runde. 
 
Kartleggingen i Vestby har vært omfattende med en detaljert kartlegging av skog og 
tilliggende kulturlandskap. En del arealer har vært undersøkt tidligere og det ble gjennomført 
en detaljert kartlegging av enkelte områder. Disse er listet under i prioritert rekkefølge. 
 

1. Golfbanealternativene Gaarder, Hølen og Tannum, samt Brevik båthavn. 
2. Utbyggingsaksene Vestby sentrum, Pepperstad Skog, Hvitsten og Son/Hølen, samt 

områder kommunen selv skal regulere. 
3. Områder for spredt boligbygging i Gaarder 
4. Kystsonen 
5. Myrområder og dammer 
6. Resten av kommunen 
 

På grov skala, f. eks. ruter på en km2 vil trolig hele kommunen være dekket. Dersom man går 
ned på en mindre skala vil det potensielt være flere områder som ikke har fått en grundig 
undersøkelse, men det har ikke vært mulig å lage et kart for disse områdene. På generelt 
grunnlag anbefales videre undersøkelser og implementering av kommende data på følgende 
arealer: 
 
1. Implementere amfibiedata fremskaffet i 2004 av naturvernforbundet i Vestby og 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
2. Undersøkelse av de dammer som til nå ikke er undersøkt. I forbindelse med prosjektet er 
det produsert et digitalt kart som viser hvilke dammer i kommunen som enda ikke er 
undersøkt (prioritet 1 områder) og som viser dammer hvor det ikke er gjordt spesielle funn, 
men som har stort potensial for å huse et spesielt mangfold (prioritet 2). Det bør lages en plan 
for hvordan man kan få kunnskap om hva som finnes i disse dammene. Punkt 1. bør være 
første steg i dette arbeidet da disse dataen per januar 2005 ikke er kjent for kommunen.  
3.  Det finnes potensielt noen gårdstun som ikke er undersøkt for store gamle trær, aleèr og 
småbiotoper knyttet til kulturlandskapet. Det er ikke skrevet noen logg for hvilke gårdstun 
som er undersøkt og ikke. 
4. Kartlegging av arter vil det alltid være behov for, for å øke kunnskapen om biotopene, 
bedre grunnlaget for verdisetting og for å se om biotopene fyller forventningene om at de 
huser et sjeldent og trua mangfold. Det anbefales derfor at skolene fortsetter sine aktiviteter 
for å dokumentere mangfoldet i sine nærområder og at frivillige lag og enkeltpersoner som 
har artskompetanse oppsøker lokalitetene. 
5. Det finnes noen konkrete lokaliteter som det er ønskelig å få undersøkt bedre. Dette gjelder 
Vastadtjern, Kjennstjern med omkringliggende myr, rike kystbiotoper med potensiale for 
sjelden soppflora. 
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6.2 Skjøtselsavhengige lokaliteter 
Mange av lokalitetene som er registrert er avhengig av en eller annen form for skjøtsel for at 
kvalitetene skal kunne ivaretas og videreutvikles. I kulturlandskapet gjelder det gjenvoksende 
hagemark og store gamle trær hvor det er behov for rydding. Enger må slås og enkelte 
dammer har behov for en opprenskning. I vedlegg 7 fremgår hvilke lokaliteter som det er 
fremmet skjøtsel for. Verdien til lokaliteten bør utgjøre kriteriet ved eventuell prioritering av 
skjøtsel mellom lokaliteter. 
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Vedlegg 1: Ordforklaringer (brukt i rapport og lokalitetskommentarer) 
• Biologisk mangfold: Er jordas variasjon av livsformer - planter, dyr, sopp og 

mikroorganismer, deres arvestoff og det kompliserte samspillet de er en del av. Biologisk 
mangfold deles inn i tre nivåer - naturtyper, arter og genetisk mangfold. 

• Buffersone: Rundt de kontinuitetsbetingede nøkkelbiotopene kan det være nødvendig å 
sette av en sone hvor det tas spesielle hensyn i skogbehandlingen, f.eks. i form av 
plukkhogst eller lukkede hogster. En slik buffersone vil bidra til å bevare det stabile, 
fuktige og skyggefulle miljøet i nøkkelbiotopen.  

• Forstyrrelse: Med forstyrrelse mener vi her stormfelling, brann, jord- stein og snøras.  
Slike naturlige hendelser fører til foryngelse av skogen, og i disse områdene finnes det 
arter som er tilpasset slike suksesjonsstadier. (Brann har vært en spesielt viktig type 
forstyrrelse i skog på Østlandet, og har i enkelte områder i tørre vegetasjonstyper oppstått 
1-2 ganger pr. 100 år. Både selve brannflata med den brente veden og løvsuksesjonen etter 
brannen er viktige naturtyper som inneholder mange truede arter.) 

• Gadd: Stående døde trær. 
• Høystubber: Gjenstående deler av trær etter at stammen har brukket. Defineres vanligvis 

som stubber som er fra 2 til 6 meter lange. 
• Indikatorarter: Arter som med sikkerhet stiller spesielle krav til miljøet, og som oftest 

finnes hvis disse kravene er oppfylt. De er vanligvis lette å finne og kjenne igjen. (Eks. 
blåveis på kalkholdig mark). 

• Kontinuitet: Siste Sjanse opererer med ulike typer kontinuitet i skog; i marksjikt, 
kronesjikt, gamle trær eller død ved. For eksempel betyr kontinuitet i død ved at det over 
et lengre tidsrom har vært jevn forekomst av død ved i alle dimensjoner og nedbrytnings-
stadier, mens kontinuitet i marksjikt betyr at miljøfaktorer som innstråling, fuktighet, 
temperaturforhold og jordbunnskjemi har vært stabil over lang tid. Seintvoksende skog 
med trær som naturlig har svært lang både levetid og nedbrytningstid (for eksempel 
furuskog) vil bruke mange hundre år på å utvikle kontinuitet i død ved og gamle trær, 
mens en ospesuksesjon kan utvikle kontinuitet i løpet av et par hundre år. For artenes 
mulighet for spredning og overlevelse er det en klar sammenheng mellom den tidsmessige 
og den romlige skalaen, i det mulig spredningsavstand til en art øker med tiden (Gauslaa 
og Ohlson 1997). Brudd i kontinuitet langt tilbake i tid kan, rent visuelt, være visket ut i 
dag (”tilsynelatende kontinuitet”). Slike områder mangler trolig mange arter som finnes i 
et område med større grad av kontinuitet. Viktige områder i kulturlandskapet er også 
betinget av kontinuitet, men her er det snakk om en kontinuitet i driftsformer og hevd. 
F.eks. er forutsetningen for en rik beitemarksflora (av sopp og karplanter) at det har vært 
kontinuitet i beiting og at miljøet ikke har vært påvirket av kunstgjødsel.  

• Kulturskog (bestandsskog): Skog som er sterkt preget av moderne skogbruk. De 
naturlige prosessene er dermed sterkt undertrykket. Trærne er sjelden over hogstmoden 
alder. Ofte er flatehogst dominerende driftsform og skogen har gjerne ”monokulturpreg”, 
med ensaldrede bestand og lite dødt trevirke.  

• Låg (flertall læger): Liggende død ved, deles inn i tre eller flere ulike stadier etter 
nedbrytingsgrad. Siste Sjanse bruker 3 nedbrytningsstadier: Hard (0-3 cm. råte), noe råtten 
(3cm råte til gjennområtten), gjennområtten. 

• Naturskog: Fleraldret (sjikta) skog som har vokst fram ved naturlig foryngelse fra 
stedegne treslag, og som ikke har hatt større menneskelige inngrep enn plukkhogst og 
bledning. De økologiske prosessene har dermed ikke blitt forstyrret i større grad. En 
praktisk definisjon som støtter seg på fire kriterier er foreslått (Andersson og Bohlin 
1998). 
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• Nøkkelbiotop: Et område som er viktig for bevaring av biologisk mangfold, og som 
inneholder naturtyper, nøkkelelementer eller arter som i dag er sjeldne i landskapet. 

• Nøkkelelement: Et element i skogen som har særlig stor betydning for det biologiske 
mangfoldet, f.eks. død ved, hule trær, skrenter, rasmarker, bekker og kilder.  

• Rikbarkstre: Treslag med høy pH i barken. Særlig alm, ask og lønn.  
• Rødlistearter: Arter som er med på listen over truede arter i Norge. Inndelingen følger 

Direktoratet for Naturforvaltning (1999c) og er gjengitt i vedlegg 5.  
• Signalarter: arter som benyttes for å identifisere skog med høy naturverdi. Disse er ofte 

tilknyttet nøkkelelementer. Arter som kan være til hjelp ved gjenkjenning av bestemte 
miljøer, men som ikke oppfyller alle kravene til en indikatorart. En rekke signalarter kan 
vise seg å være gode indikatorarter, men indikatorverdien er enda ikke godt utprøvd. Jo 
flere signalarter som finnes i en biotop, desto sterkere signal kan det være på at biotopen 
har verneverdi. 

• Sokkel: Eldre bestander av sumpskoger er karakterisert ved å ha en tuete skogbunn fordi 
trærne danner rotskudd fra en felles stammebasis. Disse ”soklene” er viktige leveområder 
f. eks. for moser. 

• Spredning: Den måte individer/arter/organismer forflytter seg innen eller mellom 
habitater, eller fra sin opprinnelige plass i miljøet. Sjansen for å lykkes med etablering 
øker med spredningsenhetens spesialisering, eller ved spredning med en vektor (for 
planter og sopp). 

• Styvingstre: Løvtrær, særlig ask og alm, som ved en viss alder og størrelse fikk toppen og 
de største greinene kutta av. Det amputerte treet utviklet en kraftig hovedstamme og 
dannet friske skudd som kunne høstes med jevne mellomrom. Slike trær ble spesielt 
seintvoksende, med stabil og grov bark. Ettersom de grove tredimensjonene ble hogd ut i 
skogsmiljøene, utgjorde ofte styvingstrærne eneste gjenværende levesteder for enkelte 
kravfulle arter av lav, moser, sopp og insekter. 

• Suksesjon: Endringer i artssammensetningen som foregår over tid i et økosystem eller et 
plantesamfunn.  Suksesjonen etterfølger ofte forstyrrelser i skogen, og kan deles inn i 
ulike faser eller utviklingstrinn. I skog går utviklingen fra snaumark via ulike 
gjenvekstfaser til sluttet bestand. (eks.: hogstflate -”bringebærfase” – løvfase - gran). 

• Substrat: Det element som en art holder til i (eller på), eller lever i (eller av). For 
vedboende sopp er død ved substratet som de lever i og av.
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Vedlegg 2: Rødlistekategorier 
Rødlistekategorier i følge siste utgave av den norske rødlista (Direktoratet for Naturforvaltning 1999c). 
I tillegg tilkommer ansvarsartene. Ansvarsart er ingen truethetskategori, men er ment som et supplement til 
rødlisten. Listen over ansvarsarter skal dekke arter som bl.a. har en relativt stor andel av totalbestanden innenfor 
landets grenser, og som Norge derfor har et spesielt stort forvaltningsansvar for. 
Forkortelse Betegnelse Definisjon 
Ex Utryddet Arter som ikke har vært registrert i naturen de siste 50 åra. Antatt utryddede 

arter (forsvunnet for mindre enn 50 år siden) angis med Ex? 
E Direkte truet Arter som er direkte truet og som står i fare for å bli utryddet i nærmeste 

framtid dersom de negative faktorene fortsetter å virke. 
V Sårbar Sårbare arter med sterk tilbakegang, som kan gå over i gruppen direkte truet 

dersom de negative faktorene fortsetter å virke. 
R Sjelden Sjeldne arter som ikke er direkte truet eller sårbare, men som likevel er i en 

utsatt situasjon pga. liten bestand eller med spredt og sparsom utbredelse. 
DM Bør overvåkes Katogorien omfatter arter som har gått tilbake, men som ikke regnes som 

truet. For disse artene er det grunn til overvåkning av situasjonen. 
DC Hensynskrevende Hensynskrevende arter som ikke tilhører kateori E, V eller R, men som pga. 

tilbakegang krever spesielle hensyn og tiltak. 
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Vedlegg 3: Helhetlig oversikt over hovednaturtyper og naturtyper og deres 
verdifordeling. 

Hovednaturtype Naturtype Antall av 
naturtypen 

Svært 
viktige 

Viktige Lokalt 
viktige 

Ferskvann/våtmark Dammer 61 27 21 12 
Ferskvann/våtmark Kroksjøer, flomdammer og meandrerende 

elveparti 
8 2 4 2 

Ferskvann/våtmark Rike kulturlandskapssjøer 3  3  
Ferskvann/våtmark Viktige bekkedrag 5 3 2  
Kulturlandskap Hagemark 7  5 2 
Kulturlandskap Kalkrike enger 1  1  
Kulturlandskap Naturbeitemark 4 1  3 
Kulturlandskap Parklandskap 7  4 3 
Kulturlandskap Skogsbeiter 1  1  
Kulturlandskap Slåtteenger 1   1 
Kulturlandskap Småbiotoper 1   1 
Kulturlandskap Store gamle trær 43  22 21 
Kyst og havstrand Kalkrike strandberg 13 1 5 7 
Kyst og havstrand Sandstrand 1  1  
Kyst og havstrand Sandstrender 1  1  
Kyst og havstrand Strandeng 1  1  
Marine 
forekomster 

Bløtbunnsområder i strandsonen 2  2  

Myr Inntakt lavlandsmyr 2  1 1 
Myr Rikmyr 1  1  
Skog Andre viktige forekomster 4   4 
Skog Bekkekløfter 1   1 
Skog Gammel edellauvskog 10  5 5 
Skog Gammel lauvskog 33  9 24 
Skog Gråor-heggeskog 9  6 3 
Skog Kalkskog 1  1  
Skog Rik edellauvskog 25 4 21  
Skog Rikere sumpskog 10  4 6 
Skog Urskog/gammelskog 39 1 14 24 
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Vedlegg 4: Litteratur som er brukt i forbindelse med beskrivelser og verdisetting av 
lokaliteter.  
Denne lista refererer litteratur som er henvist direkte til i naturtypebeskrivelsene (både vilt- og 
naturtypeinformasjon).  
 
A38 arkitekter as 1999. Soon Golfbane. 18-hulls golfbane i Son, Vestby kommune i Akershus. 

Konsekvensutredning etter plan og bygningslovens bestemmelser. 118 s. + kart. 
Blindheim, T. 2002. Kartlegging av potensielle golfbaner på Tannum, Garder og Hølen, Siste Sjanse notat 2002-

4. 
Blindheim, T. 2002. Registreringer ved Brevik båthavn, Siste Sjanse notat 2002-5. 
Fiddan, M. m. fl. 1999. Semesteroppgave NF 210. Naturvern, administrasjon og forvaltning, NLH, Vår 1999. 
Fremstad E. & Elven R. 1999. Beiting og slått i havstrandområder. I: Norderhaug A. (red.).  Skjøtselsboka for 

kulturlandskap og gamle norske kulturmarker: 103-110. Landbruksforlaget. 
Gaarder, G. 2000. Som golfbane i Vestby kommune, naturfaglige undersøkelser. Miljøfaglig utredning rapport 

2000-7. 
Halvorsen, R. & Fagernæs, K.E. 1980. Truete og sårbare plantearter i Sør-Norge. Del II. 

Spesiell del. Rapport til Miljøverndepartementet utarbeidet på grunnlag av 
feltundersøkelser 1978 og 1979. - Botanisk Hage og Museum, Universitetet i Oslo. 
140 s. 

Høiland, K. 1988. Forvaltningsplan for truete plantearter i Oslo og Akershus fylker. - 
Økoforsk (Diverse publikasjoner). 62 s. 

Håpnes, A. 1995. Kartlegging av nøkkelbiotoper på Norske Skog sin eiendom i Vestby, Emmerstad. WWF notat. 
Iuell B. 1996. Biologisk mangfold i Follo. Rapport II: Viktige områder for det biologiske mangfoldet i Follo. 

Follorådets arbeidsgruppe for miljøvernsaker. 68 s. + kart.  
Jensen, S. C. 1998. Truete akvatiske invertebrater i Akershus og Oslo. Norges Jeger- og fiskerforbund - 

Akershus. 
Korsmo, H. 1974. Edelløvskogsreservater på Østlandet. 
Lundberg A. & Rydgren K. 1994. Havstrand på Sørøstlandet. Regionale trekk og botaniske verdier. NINA-

forskningsrapport 047. 222 s. 
Markussen J.A. (red.) 1999. Naturfaglige registreringer i Oslo og Akershus 1993-97. "Verneplan for 

Oslofjorden". Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen. Rapport nr. 2/1999. 
Moen, A. 1970. Myrundersøkelser i Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark. Rapport i forbindelse med 

Naturvernrådets landsplan for myrreservater og IBP-CT-Telma`s myrundersøkkelser i Norge. 
Universitetet i Trondheim, Det Kgl. Norske Videnskabers Selskap, Muset. 

Nordli, E. 1985. Edellauvskogsområder i Vestby kommune, Hovedoppgave ved det mattematisk-
naturvitenskaplige fakultet, Universitetet i Oslo. 

Olsvik, H., Kvifte, G. og Dolmen, D. 1990. Utbredelse og vernestatus for øyenstikkere på Sør- og Østlandet, 
med hovedvekt på forsurnings- og jordbruksområdene. Rapport 1990-3. Zoologisk serie. Universitetet i 
Tronheim. Vitenskapsmuseet. 

Olsvik, H. og Dolmen D. 1992. Distribution, habitat and conservation status of threatened Odonata in Norway. 
Fauna Norwegica. B 39: 1-21. 

Røsok, Ø. 2000. Nøkkelbiotopregistreringer i Ødemørk, Vestby kommune. Skogtakst. 
Strand, L. Å. 1993. Amfibieregistreringer i Frogn og Vestby 1993. NOTAT. 
Strand, L. Å. 1996. Dammer i Follo. En undersøkelse av dammer i kulturlandskapet, med hovedvekt på amfibier. 

Akershus fylkeskommune/ Follorådet. 
Taugbøl, T. og Skurdal, J. 1995. Krepsens utbredelse i Norge. Østlandsforskningen-notat 03/1995, 45s. 
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Vedlegg 5: Observatørliste fra Natur2000 
Lista under gjengir navnene til observatører for vilt- og naturtypeinformasjon i Natur2000-
basen for Vestby kommune. Personer som har registrert enkeltarter som er belagt ved de 
naturhistoriske museer er ikke alltid lagt inn som observatører. De tre bokstavene angir 
initialer som er brukt i databasen. 
 
Terje Blindheim   TBL 
Kjell Magne Olsen  KMO  
Sigve Reiso   SIR  
Anders Gunneng   ANG  
Leif Åge Strand   LÅS     
Arnodd Håpnes   ARH  
Anne Molia   ANM     
Øystein Røsok   ØYR     
Kirsten Svendsen   KSV     
Naturvernforbundet i Vestby NVF   
Tom Hellik Hofton  THH  
Sigurd Andreas Bakke  SAB     
Odd Stabbetorp   OST  
Geir Gaarder   GGA  
Vidar Holthe   VIH     
Eli Nordli   ELN     
Harald Korsmo   HAK     
Asbjørn Moen   ASM     
Svend Pung   SVP     
Såner skole   SÅS     
Son skole   SOS     
Gunnar Engan   GUE    
Even Wolstad Hanssen  EWH     
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Vedlegg 6: Oversikt over karplanter som er registrert i prosjektet, 991 funn fordelt på 
355 arter. Arter fra herbariene inngår ikke her.
Alm 
Andemat 
Arve 
Ask 
Asparges 
Bakkemaure 
Bakkemynte 
Ballblom 
Barlind 
Begerhagtorn 
Beitehøymol 
Beitesveve 
Beitesvever 
Bekkeblom 
Bekkekarse 
Bekkeveronika 
Berberis 
Berggull 
Bergkvein 
Bergmjølke 
Bergmynte 
Bergrørkvein 
Bergskrinneblom 
Bergskrinneblom var. 
hirsuta 
Bitterbergknapp 
Bjørk 
Bleikstarr 
Blodstorkenebb 
Blygmjølke 
Blåbær 
Blåklokke 
Blåknapp 
Blåtopp 
Blåveis 
Bred dunkjevle 
Bringebær 
Broddbergknapp 
Brunrot 
Bukkeblad 
Burot 
Bustnype 
Dagfiol 
Dragehode 
Dunbjørk 
Dunhavre 
Duskmyrull 
Duskstarr 
Dvergmispel 
Einer 
Einstape 
Elvesnelle 
Engfiol 
Engforglemmegei 
Engfrytle 
Enghavre 
Enghumleblom 
Engkarse 
Engknoppurt 
Engkvein 
Engrapp 
Engsoleie 
Engsyre 
Engtjæreblom 
Ettårsknavel 
Fagerklokke 
Fagerknoppurt 
Fingerlerkespore 
Fingerstarr 
Firblad 
Firkantperikum 
Fjæresauløk 
Fjæresivaks 
Flaskestarr 
Flatrapp 
Flekkgrisøre 

Flerårsknavel 
Flikbrønsle 
Flôtgras 
Fredløs 
Froskebitt 
Fugletelg 
Fuglevikke 
Furu 
Føllblom 
Geitrams 
Geitved 
Gjeldkarve 
Gjerdevikke 
Gjetertaske 
Gjøksyre 
Gran 
Granstarr 
Grasstjerneblom 
Groblad 
Grov nattfiol 
Grøftesoleie 
Grønnstarr 
Grønnvier 
Grå sølvmure 
Gråor 
Gråselje 
Gråstarr 
Gul nøkkerose 
Gulaks 
Gulflatbelg 
Gulldusk 
Gullris 
Gulmaure 
Gåsemure 
Hanekam 
Harekløver 
Harestarr 
Hassel 
Havsivaks 
Havstarr 
Hegg 
Hengeaks 
Hengeving 
Hestehavre 
Hesterumpe 
Hjertegras 
Humle 
Hundegras 
Hundekjeks 
Hundekveke 
Hvitbergknapp 
Hvitbladtistel 
Hvitkløver 
Hvitmaure 
Hvitveis 
Hårfrytle 
Kanadagullris 
Kanelrose 
Kantkonvall 
Kantnøkkerose 
Kattehale 
Kildeurt 
Kjempepiggknopp ssp. 
microcarpum 
Kjempespringfrø 
Klengemaure 
Klourt 
Knappsiv 
Knegras 
Knerot 
Knollerteknapp 
Knoppsmåarve 
Kornstarr 
Korsknapp 
Korsved 
Kranskonvall 

Kransmynte 
Krattfiol 
Kratthumleblom 
Krattmjølke 
Krattslirekne 
Krushøymol 
Krypkvein 
Krypsiv 
Krypsoleie 
Kvass-starr 
Kystløvetenner 
Lakrismjelt 
Langstarr 
Leddved 
Legeveronika 
Liguster 
Liljekonvall 
Lind 
Lintorskemunn 
Lodnebregne 
Lodnefaks 
Lundrapp 
Lusegras ssp. selago 
Lyssiv 
Maiblom 
Maigull 
Mannasøtgras 
Marianøkleblom 
Markfrytle 
Markjordbær 
Markmalurt 
Markrapp 
Maurarve 
Melkerot 
Misteltein 
Mjødurt 
Morell 
Murburkne 
Myggblom 
Myksivaks 
Myrfiol 
Myrhatt 
Myrkongle 
Myrmaure 
Myrmjølke 
Myrrapp 
Myrtistel 
Myske 
Myskegras 
Mørkkongslys 
Nakkebær 
Nattfiol 
Nesleklokke 
Neslesnyltetråd 
Nikkesmelle 
Nyresildre 
Nyseryllik 
Olavsskjegg 
Ormetelg 
Osp 
Prestekrage 
Prikkperikum 
Reinfann 
Rogn 
Rundbelg 
Ryllik 
Ryllsiv 
Rynkerose 
Rød jonsokblom 
Rødhyll 
Rødknapp 
Rødsvingel 
Røsslyng 
Saltbendel 
Saltsiv 
Saltstarr 

Sandarve 
Sandløvetann 
Sandstarr 
Sanikel 
Sauesvingel 
Sauetelg 
Selje 
Selsnepe 
Sennegras 
Sisselrot 
Sivblom 
Sjøsivaks 
Skavgras 
Skjellrot 
Skjermsveve 
Skjoldbærer 
Skjørbuksurt 
Skjørlok 
Skogburkne 
Skogfiol 
Skogkløver 
Skogrørkvein 
Skogsalat 
Skogsivaks 
Skogsnelle 
Skogstjerne 
Skogstjerneblom 
Skogstorkenebb 
Skogsveve 
Skogsvever 
Skogsvinerot 
Skogsvingel 
Slyngsøtvier 
Sløke 
Slåpetorn 
Slåttestarr 
Smalkjempe 
Smyle 
Smørbukk 
Småmarimjelle 
Smårapp 
Småsyre 
Småtjønnaks 
Sommereik 
Spisslønn 
Springfrø 
Stankstorkenebb 
Stemorsblom 
Stikkelsbær 
Stjernestarr 
Stor andemat 
Storblåfjær 
Storklokke 
Storkonvall 
Storkvein 
Stormarimjelle 
Stornesle 
Storrapp 
Stortveblad 
Strandarve 
Strandflatbelg 
Strandkarse 
Strandkjeks 
Strandkjempe 
Strandkryp 
Strandkål 
Strandløk 
Strandnellik 
Strandrug 
Strandrør 
Strandsmelle 
Strandstjerne 
Strandvendelrot 
Strandvindel 
Strandvortemelk 
Stri kråkefot 

Strutseving 
Sumpkarse 
Svartburkne 
Svarterteknapp 
Svartmispel 
Svartor 
Svartvier 
Sverdlilje 
Sølvasal 
Sølvbunke 
Sølvmure 
Takrør 
Tangmelde 
Tannrot 
Teiebær 
Tepperot 
Tiggersoleie 
Timotei 
Tiriltunge 
Tjønnaks 
Trefingersildre 
Trollbær 
Trollhegg 
Trollurt 
Tunrapp 
Tunsmåarve 
Tveskjeggveronika 
Tyttebær 
Tårnurt 
Ugrasløvetenner 
Vaniljerot 
Vassgro 
Vasshøymol 
Vasspepper 
Vassrørkvein 
Veikveronika 
Vendelrot 
Vendelrot ssp. 
sambucifolia 
Vill-lin 
Vinterkarse 
Vivendel 
Vårarve 
Vårbendel 
Vårerteknapp 
Vårmarihand 
Vårrublom 
Vårskrinneblom 
Åkerdylle 
Åkermynte 
Åkermåne 
Åkersnelle 
Åkersvinerot 
Åkervortemelk 
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Vedlegg 7:  Liste over lokaliteter som er avhengig av skjøtsel 
Lokali
tetsnr 

Lokalitet Naturtype Verdi Skjøtsel og hensyn 

3 Tannum 
nordøst 

Dammer Svært 
viktig 

Noe rydding av trær for å hindre for stor tilførsel av plantemateriale er positivt. 
Det bør på sikt vurderes og renske noe opp i dammen for å hindre gjengroing. 

11 Såna (Såner 
kirke) 

Kroksjøer, 
flomdammer og 
meandrerende 
elveparti 

Viktig Meandrene bør opprettholdes. På de gamle fuktengene mellom dyrkamark og 
elva kan beitet med fordel gjenopptas. 

12 Såna - 
Østerud 
nordre 

Viktige bekkedrag Viktig På de gamle fuktengene mellom dyrkamark og elva kan beite med fordel 
gjenopptas. 

13 Såner kirke 
(kroksjø) 

Kroksjøer, 
flomdammer og 
meandrerende 
elveparti 

Svært 
viktig 

Selve kroksjøen bør renskes opp noe. Området rundt kroksjøen kan med stor 
fordel beites. Et evt. beite må sees i sammenheng med beite langs Såna. 

14 Såner kirke 
(dam) 

Dammer Svært 
viktig 

Det bør vurderes opprenskning av dammen på sikt. Store mengder alger på 
høsten. 

16 Såna 
(Sånersletta
) 

Kroksjøer, 
flomdammer og 
meandrerende 
elveparti 

Svært 
viktig 

Meandrene bør opprettholdes. På de gamle fuktengene mellom dyrkamark og 
elva kan beitet med fordel gjenopptas. 

18 Såna (Såner 
camping) 

Viktige bekkedrag Svært 
viktig 

Meandrene bør opprettholdes. På de gamle fuktengene mellom dyrkamark og 
elva kan beite med fordel gjenopptas. 

36 Drømmmer
ud vest 

Naturbeitemark Lokalt 
viktig 

Det bør fjernes kratt og om mulig inføre lette beitedyr. Det kan uansett med 
fordel ryddes løvskog. 

37 Svineskog 
nedre nord 

Naturbeitemark Lokalt 
viktig 

Det bør fjernes kratt og om mulig inføre lette beitedyr. Det kan uansett med 
fordel ryddes løvskog. Gjødsling bør ungås. 

38 Svineskog 
øvre 

Store gamle trær Lokalt 
viktig 

Styves hvert 5 år 

39 Vestby 
kirke 

Parklandskap Viktig De hule tærne bør ikke fylles igjen. Gamle trær bør få utvikle seg på 
kirkegården. Beskjær heller enn å felle trær. 

42 Knalstad 
søndre 

Parklandskap Viktig Trærne bør skjøttes med tanke på at trærne skal få bli gamle og grove. 

44 Strand III Dammer Lokalt 
viktig 

Det bør åpnes noe rundt dammen som også vil ha godt av å bli rensket opp i. 

52 Solberg 
vest 

Naturbeitemark Lokalt 
viktig 

Skogen som har vokst opp bør fjernes og beite gjeninnføres. Viktig at 
beitetrykket ikke blir for høyt. 

62 Ugjestrud 
søndre 

Store gamle trær Lokalt 
viktig 

Det bør holdes åpent rundt eika. Treet bør pleies på en måte som gjør at det blir 
gammelt. 

66 Gamlebakk
en 

Store gamle trær Viktig Det bør holdes åpent rundt eika. 

67 Hvitsten 
torv II 

Store gamle trær Lokalt 
viktig 

Treet bør pleies på en måte som gjør at det lever så lenge som mulig. Beskjær 
heller treet enn å hogg det ned dersom det er ønskelig å fjerne døde grener o.l. 
Det bør holdes åpent rundt treet som i dag. 

72 Fagerholt 
søndre 

Parklandskap Lokalt 
viktig 

Trærne bør styves hvert 3-5 år. 

80 Skjellevika 
(slåttemark) 

Kalkrike enger Viktig Området må slås i løpet av august, gress fjernes. Oppslag av ask, osp og furu må 
fjernes. 

82 Langbråten 
nord 

Store gamle trær Lokalt 
viktig 

Det bør vurderes og ryddes noe rundt eika 

87 Damveien Dammer Svært 
viktig 

Det bør vurderes å renskes opp i dammen.  

88 Strand sør Store gamle trær Viktig Det bør ryddes rundt eika for å ungå at den blir skygget ut. Eika bør behandles 
på en måte som øker livslengden til treet.  

89 Hauger 
nordvest 

Hagemark Viktig På sikt bør det vurderes og rydde gran dersom denne skulle overta for mye av 
skogbildet. 

90 Hauger Store gamle trær Lokalt 
viktig 

Det bør holdes åpent rundt trærne. 

91 Hauger øst Store gamle trær Viktig Det bør ryddes skog og kratt rundt eika for å øke lystilgangen. 
92 Bjørnstad Store gamle trær Lokalt 

viktig 
Trærne bør styves hvert 3-5 år. 

93 Bjørnstad 
øst 

Store gamle trær Viktig Treet bør fristilles. Kratt bør ryddes vekk. 

94 Bjørnstad 
nord I 

Store gamle trær Viktig Det bør holdes åpent rundt eika.  

95 Bjørnstad 
nord II 

Store gamle trær Viktig Det bør fjernes skog og kratt rundt eika. 
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Lokali
tetsnr 

Lokalitet Naturtype Verdi Skjøtsel og hensyn 

96 Pepperstad 
skog 

Hagemark Lokalt 
viktig 

Fristilling av enkelte trær, rydding av kratt. 

97 Jonsrudveie
n I 

Store gamle trær Lokalt 
viktig 

Det bør holdes åpent rundt eika. 

98 Jonsrudveie
n II 

Store gamle trær Viktig Det bør holdes åpent rundt eika. 

99 Jonsrudveie
n III 

Store gamle trær Lokalt 
viktig 

Treet bør fristilles for at det ikke skal skygges ut.  

100 Johans vei I Store gamle trær Viktig Det bør holdes åpent rundt treet. Det bør skjøttes på en måte som gjør at det 
lever så lenge som mulig. 

101 Johans vei 
II 

Store gamle trær Viktig Det bør ryddes kratt rundt eika. 

102 Moradamm
en 

Dammer Svært 
viktig 

Opprensking bør vurderes fortløpende. 

107 Ramme 
øvre 

Parklandskap Viktig Det bør ikke gro igjen nundt alleen. 

111 Ramme 
nedre I 

Slåtteenger Lokalt 
viktig 

Enga bør slås første gang i begynnelsen av august. Gresset bør fjernes. 

133 Ødemørk 
nord 

Rikere sumpskog Lokalt 
viktig 

Grøfta i sumpskogen bør tettes, og grøfterens unngås. Der det er særlig tett med 
gran, anbefales det å tynne. Lauvet som vil få mer lys ved tynning av gran, bør 
imidlertid få stå.  

134 Ishavet 
nord I 

Gammel lauvskog Viktig Målsetting for dette bestandet er bevaring av biologisk mangfold med skjøtsel. 
Det er en fordel om grana tas ut for å unngå at ospene skygges ut for tidlig og 
samtidig. Uttak av gran bør imidlertid gjøres slik at unødig skade på ospene 
unngås. Foryngelse av osp bør sikres. Det bør observeres om ospeforyngelsen 
skjer naturlig etter at en stor del av grana er fjernet, og det kommer mer lys til 
skogbunnen. Dersom dette ikke skjer, anbefales det å hogge enkelttrær av osp 
(ca. 10) spredt i biotopen for å sette i gang ospeforyngelse ved rotskudd. Ved 
slik gjennomføring, bør de døde ospene forbli i biotopen, for å bidra til økt 
mengde død ved av osp.  

140 Rønjul vest 
2 

Gammel lauvskog Viktig Ikke-hogst av store gamle trær. Innføring av beitedyr i rimelig antall er positivt. 
Ingen spesielle behov for buffersoner. 

142 Hauger SØ Gammel 
edellauvskog 

Viktig Bevare løvskog urørt, uttak av gran. Beiting vil være positivt for utvikling av 
miljøverdier. Rydding av kratt og ungt løvoppslag rundt de største eikene vil 
være positivt for miljøverdiene. Ingen spesielle behov for buffersoner. 

153 Kroken 
vest 

Store gamle trær Lokalt 
viktig 

De tre eikene bør fristilles, kratt og skog bør fjernes rundt eikene. 

162 Grønlund 
søndre 

Store gamle trær Viktig Det bør holdes åpent under og rundt treet. Stammen bør fristilles. 

174 Haslebakke Rik edellauvskog Viktig Det bør ryddes krattskog langs jordekantene for å få mer lys inn i skogen. De 
største eikene bør fristilles noe. 

175 Lundeåsen Store gamle trær Lokalt 
viktig 

Det bør holdes åpent rundt treet. 

185 Kjøvangbu
kta 

Sandstrand Viktig Det bør ikke legges til rette for bading på denne stranda. 

204 Stamnesbu
kta 

Strandeng Viktig Det meste av denne enga er så gjengrodd med høye gras, starr og urter at 
omfattende restaurering trolig er lite aktuelt og kanskje også mindre ønskelig. 
Tilbakeføring av de fuktige, indre delene av enga til slåtteeng, og gjerne også 
utvidelser av fuktenga med deler av nåværende åker, er derimot interessant og 
positivt. Her finnes fortsatt sparsomt med vanlige, men trolig ganske typiske 
arter for skjøttede fuktenger, som hanekam, flikbrønsle og gåsemure. Dette 
gjelder også et gjenstående fuktsig i åkerlappen rett nordøst for havstrandenga. 
Slått 1-2 ganger i året og fjerning av graset vil trolig være en velegnet måte å få 
ei fin slåtteeng på her. Det er en fordel om første slått først gjennomføres i 
midten av juli (jfr. Lundberg & Rydgren 1994). Innsåing av kravfulle arter som 
trolig har forekommet her tidligere er en interessant og aktuell problemstilling. 
Enga bør ikke gjødsles, tilsåes eller jordbearbeides. For øvrig vises det til 
Fremstad & Elven (1999) for nærmere diskusjon av skjøtsel og bruk av 
havstrandenger (Gaarder 2000). 

207 Kolsås øvre 
nord 

Skogsbeiter Viktig Flere steder forekommer blomsterrike plantesamfunn med stort innslag av 
engplanter, dels i kantsoner mot dyrket mark og dels som skogsenger i 
lauvskogen (se lok. 5, 6, 8 og 10). Disse er i stor grad avhengig av skjøtsel for å 
bevare blomsterfloraen, og kan ved riktig hevd gradvis få økt blomsterflor. Det 
bør også være mulig å utvide arealene med blomsterenger ytterligere i kantsoner 
mot lokalitetene hvis det er ønskelig. Den beste formen for skjøtsel vil være 
gjennom årlig slått på seinsommeren og fjerning av graset etterpå. Det bør 
hverken sprøytes eller gjødsles, og grastorva bør få ligge stabilt. Det bør ikke 
sås inn grasfrø, men baseres på den eksisterende frøbanken. Svak til moderat 
ferdsel har neppe negativ betydning (Gaarder 2000). 

212 Kinne II Naturbeitemark Svært 
viktig 

Forstatt beiting er positivt. 
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Lokali
tetsnr 

Lokalitet Naturtype Verdi Skjøtsel og hensyn 

214 Kinne nord Hagemark Lokalt 
viktig 

Flere steder forekommer blomsterrike plantesamfunn med stort innslag av 
engplanter, dels i kantsoner mot dyrket mark og dels som skogsenger i 
lauvskogen (se lok. 5, 6, 8 og 10). Disse er i stor grad avhengig av skjøtsel for å 
bevare blomsterfloraen, og kan ved riktig hevd gradvis få økt blomsterflora. Det 
bør også være mulig å utvide arealene med blomsterenger ytterligere i kantsoner 
mot lokalitetene hvis det er ønskelig. Den beste formen for skjøtsel vil være 
gjennom årlig slått på seinsommeren og fjerning av graset etterpå. Det bør 
hverken sprøytes eller gjødsles, og grastorva bør få ligge stabilt. Det bør ikke 
sås inn grasfrø, men baseres på den eksisterende frøbanken. Svak til moderat 
ferdsel har neppe negativ betydning (Gaarder 2000). 

220 Kolås 
naturreserv
at 

Rik edellauvskog Svært 
viktig 

Tette bestander av Kanadagullris i sørvest bør bekjempes for å hindre ytterligere 
spredning inn i reservatet. 

233 Galby 
vestre I 

Store gamle trær Viktig Det bør holdes åpent rundt treet. 

234 Galby 
vestre II 

Store gamle trær Viktig Det bør holdes åpent rundt treet. 

235 Galby 
vestre III 

Store gamle trær Lokalt 
viktig 

Det bør holdes åpent rundt treet. 

236 Haugenholt
et nord 

Store gamle trær Viktig Det bør ryddes rundt treet som i dag er helt igjenvokst med buskas. Det bør 
ryddes ca. 5 meter utenfor kronens bredde. 

242 Pepperstad 
I 

Hagemark Viktig En del rydding bør foretas. Dette gjelder småvokst skog (>15 cm i 
brysthøydediameter) og trær som står under vide eikekroner. Dette bør gjøres 
for å gjenskape/holde ved like et hagemarkslandskap der de grove eikene står 
nokså åpent. Dersom rydding ikke kan gjentas og resultatet derfor blir fortetting 
av krattvegetasjon gjennom rotskudd, anbefales heller fri utvikling av skogen 
(biotopen vil etter hvert gå over fra hagemark til gammel/rik edelløvskog).. 
Ingen spesielle behov 

243 Løktås Store gamle trær Viktig Treet har vokst igjen med kratt så skogen bør åpnes rundt treet for å få inn mer 
lys. 

286 Krom vest Hagemark Viktig Det bør ryddes for å få mer lys inn til en del av eikene. Eik i alle aldersklasser 
bør bevares. 

287 Støttumveie
n 

Parklandskap Lokalt 
viktig 

 

306 Breimåsan 
øst 

Gammel lauvskog Lokalt 
viktig 

Kutting av noen middels grove osper for å skape død ved av osp, samt få opp ny 
osp. Det bør spares gran i en randsone på 25 meter rundt ospeholtet. 

307 Haugertjern 
sør 

Gammel lauvskog Lokalt 
viktig 

Kutting av noen middels gamle osper for å skape død ved i dag og foryngelse av 
osp. Det bør spares en randsone med barskog inn mot ospeholtet. 

308 Skjellevika 
sør 

Urskog/gammelskog Lokalt 
viktig 

Minst 50% av grana bør tas ut, kanskje mer ned mot svartorskog. 

316 Liabråten Dammer Viktig Dammen bør renskes. 
320 Randem 

øvre 
Hagemark Viktig Det bør ryddes rundt eikene, samt tas ut en del krattskog som er under 10 cm i 

diameter. 
327 Slottet, dam Dammer Svært 

viktig 
Dammen bør graves opp. 
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Vedlegg 8:  Oversikt over arter av sopp, lav, moser og insekter som er knyttet til en lokalitet. 
Dette er en oversikt over funn av rødlistearter og andre arter som er registrert. Kommentar (kolonne 6) viser til antall funn, litteratur-referanse for funnet eller UTM angivelse 
for funnet. Langt fra alle artene er sjeldne, men er tatt med her som er oversikt over hva som er registrert i prosjektet. Listen er sortert alfabetisk på gruppe og ikke 
systematisk. 
Lokalitetsnr nasjonalt Norsk navn Vitenskapelig navn Gruppe Nasjonal rødlistestatus Kommentar 
021110320  Anaspis marginicollis Biller  32VNM982085. Bestemt av S. Ligaard 
021110320  Anisotoma humeralis Biller  32VNM982085. Bestemt av S. Ligaard 
021110320  Apion seniculus Biller  32VNM982085. Bestemt av S. Ligaard 
021110320  Atheta incognita Biller  32VNM982085. Bestemt av S. Ligaard 
021110293  Byturus tomentosus Biller  32VNM992079 
021110320  Cerylon ferrugineum Biller  32VNM982085. Bestemt av S. Ligaard 
021110293  Crepidodera fulvicornis Biller  32VNM992079 
021110320  Enicmus rugosus Biller  32VNM982085. Bestemt av S. Ligaard 
021110330  Enochrus affinis Biller  32VNM942038 
021110320  Glischrochilus hortensis Biller  32VNM982085. Bestemt av S. Ligaard 
021110293  Haliplus fulvus Biller  32VNM992079 
021110330  Haliplus ruficollis Biller  32VNM942038 
021110320  Haploglossa villosula Biller  32VNM982085. Bestemt av S. Ligaard 
021110330  Hydroporus angustatus Biller  32VNM942038 
021110327  Hydroporus palustris Biller  32VNM999018 
021110013  Hygrotus inaequalis Biller  32VNM992003 
021110014  Hyphydrus ovatus Biller  32VNM992002 
021110330  Illybius aenescens Biller  32VNM942038 
021110330  Illybius fuliginosus Biller  32VNM942038 
021110320  Orchesia undulata Biller  32VNM982085. Bestemt av S. Ligaard 
021110320  Ptinus subpilosus Biller  32VNM982085. Bestemt av S. Ligaard 
021110320  Rhyncolus ater Biller  32VNM982085. Bestemt av S. Ligaard 
021110134 Grønsko Buxbaumia viridis Bladmoser Bør overvåkes (DM) To individer ble funnet på en sterkt nedbrutt ospelåg 
021110122 Krusfellmose Neckera crispa Bladmoser  På berg 
021110165 Krusfellmose Neckera crispa Bladmoser  Soredt på fuktige bergvegger 
021110061 Krusfagermose Plagiomnium undulatum Bladmoser  Store mengder på rik fuktig grunn 
021110122 Krusfagermose Plagiomnium undulatum Bladmoser  På fuktig rik grunn 
021110176 Krusfagermose Plagiomnium undulatum Bladmoser  I fuktig ravinedal 
021110178 Krusfagermose Plagiomnium undulatum Bladmoser  I fuktig ravineforsenkning 
021110262 Krusfagermose Plagiomnium undulatum Bladmoser   
021110264 Krusfagermose Plagiomnium undulatum Bladmoser  På rik fuktig grunn 
021110050 Stortujamose Thuidium tamariscinum Bladmoser  Til dels store mengder 
021110122 Stortujamose Thuidium tamariscinum Bladmoser  På fuktig rik grunn 
021110143 Stortujamose Thuidium tamariscinum Bladmoser   
021110157 Stortujamose Thuidium tamariscinum Bladmoser  Store mengder helt nord i biotopen. Fuktig og rik gransumpskog 
021110176 Stortujamose Thuidium tamariscinum Bladmoser  I fuktig ravinedal 
021110264 Stortujamose Thuidium tamariscinum Bladmoser  På fuktig rik leirgrunn 
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Lokalitetsnr nasjonalt Norsk navn Vitenskapelig navn Gruppe Nasjonal rødlistestatus Kommentar 
021110165 Skjellglye Collema flaccidum Busk- og bladlav  På osp. 
021110215 Blyhinnelav Leptogium cyanescens Busk- og bladlav  på fuktig bergvegg 
021110053 Lungenever Lobaria pulmonaria Busk- og bladlav  Sparsomt på en mosegrodd ask 
021110271 Lungenever Lobaria pulmonaria Busk- og bladlav  På osp i østvendt skråning 
021110215 Kystårenever Peltigera collina Busk- og bladlav  På alm 
021110327  Lumbriculus variegatus Fåbørstemark  32VNM999018 
021110013 Hundeigle Erpobdella octoculata Igler  32VNM992003 
021110293 Hundeigle Erpobdella octoculata Igler   
021110330 Hundeigle Erpobdella octoculata Igler  32VNM942038 
021110013 Stor bruskigle Glossiphonia complanata Igler  32VNM992003 
021110014 Stor bruskigle Glossiphonia complanata Igler  32VNM992002 
021110293  Haemopis sanguisuga Igler   
021110327  Haemopis sanguisuga Igler  32VNM999018 
021110327 Toøyet flatigle Helobdella stagnalis Igler  32VNM999018 
021110014  Musculium lacustre Muslinger  32VNM992002 
021110327  Musculium lacustre Muslinger  32VNM999018 
021110330  Musculium lacustre Muslinger  32VNM942038 
021110013  Sphaerium corneum Muslinger  32VNM992003 
021110013 Blågrønn øyenstikker Aeshna cyanea Øyenstikkere  32VNM992003 
021110327 Blågrønn øyenstikker Aeshna cyanea Øyenstikkere  32VNM999018 
021110330 Blågrønn øyenstikker Aeshna cyanea Øyenstikkere  32VNM942038 
021110013 Vanlig øyenstikker Aeshna juncea Øyenstikkere  32VNM992003 
021110014 Vanlig øyenstikker Aeshna juncea Øyenstikkere  32VNM992002 
021110330 Vanlig øyenstikker Aeshna juncea Øyenstikkere  32VNM942038 
021110016 Blåvingevannymfe Calopteryx virgo Øyenstikkere  Usikker tidfesting for funn. 
021110018 Blåvingevannymfe Calopteryx virgo Øyenstikkere  Usikkert tidspunkt for funn. 
021110046 Blåvingevannymfe Calopteryx virgo Øyenstikkere  Angitt ved Såna E6. Usikker tidfesting. 
021110047 Blåvingevannymfe Calopteryx virgo Øyenstikkere  Usikker tidfesting på funn 
021110013 Vanlig blåvannymfe Coenagrion hastulatum Øyenstikkere  32VNM992003 
021110014 Vanlig blåvannymfe Coenagrion hastulatum Øyenstikkere  32VNM992002 
021110293 Vanlig blåvannymfe Coenagrion hastulatum Øyenstikkere  32VNM992079 
021110330 Vanlig blåvannymfe Coenagrion hastulatum Øyenstikkere  32VNM942038 
021110293 Smaragdøyenstikker Cordulia aenea Øyenstikkere  32VNM992079 
021110330 Smaragdøyenstikker Cordulia aenea Øyenstikkere  32VNM942038 
021110014 Vanlig metallvannymfe Lestes sponsa Øyenstikkere  32VNM992002 
021110330 Vanlig metallvannymfe Lestes sponsa Øyenstikkere  32VNM942038 
021110330 Østlig torvlibelle Leucorrhinia rubicunda Øyenstikkere  32VNM942038 
021110013 Firflekklibelle Libellula quadrimaculata Øyenstikkere  32VNM992003 
021110016 Elvevannymfe Platycnemis pennipes Øyenstikkere Sjelden (R) Usikker tidfesting for funn. 
021110018 Elvevannymfe Platycnemis pennipes Øyenstikkere Sjelden (R) Usikkert tidspunkt for funn. 
021110046 Elvevannymfe Platycnemis pennipes Øyenstikkere Sjelden (R) Angitt ved Såna E6. Usikker tidfesting. 
021110047 Elvevannymfe Platycnemis pennipes Øyenstikkere Sjelden (R) Usikker tidfesting på funn 
021110014 Svart høstlibelle Sympetrum danae Øyenstikkere  32VNM992002 
021110251 Høy toppluesnegl Ancylus fluviatilis Snegler   
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Lokalitetsnr nasjonalt Norsk navn Vitenskapelig navn Gruppe Nasjonal rødlistestatus Kommentar 
021110013 Remsnegl Bathyomphalus contortus Snegler  32VNM992003 
021110014 Remsnegl Bathyomphalus contortus Snegler  32VNM992002 
021110181 Hagesnegl Cepaea hortensis Snegler   
021110013 Brun kjølsnile Deroceras laeve Snegler  32VNM992003 
021110014 Brun kjølsnile Deroceras laeve Snegler  32VNM992002 
021110327 Brun kjølsnile Deroceras laeve Snegler  32VNM999018 
021110013 Vanlig skivesnegl Gyraulus acronicus Snegler  32VNM992003 
021110013 Tårndamsnegl Omphiscola glabra Snegler  32VNM992003 
021110013 Stor ravsnegl Succinea putris Snegler  32VNM992003 
021110327 Stor ravsnegl Succinea putris Snegler  32VNM999018 
021110181  Bucculatrix ratisbonensis Sommerfugler Sårbar (V) Herbariet i Oslo 
021110181 Markmalurtflatmøll Depressaria artemisiae Sommerfugler Sårbar (V) Herbariet i Oslo 
021110181  Sophronia sicariella Sommerfugler Bør overvåkes (DM) Herbariet i Oslo 
021110181 Nyresildrefjærmøll Stenoptilia pelidnodactyla  Sommerfugler Bør overvåkes (DM) Herbariet i Oslo 
021110223 Begerfingersopp Clavicorona pyxidata Sopp Hensynskrevende (DC) På tre læger i gråor-heggeskog 
021110225 Begerfingersopp Clavicorona pyxidata Sopp Hensynskrevende (DC) På læger av osp i fuktig ravineskog. 
021110206 Grå duftrødskivesopp Entoloma ameides Sopp Sjelden (R)  
021110214 Grå duftrødskivesopp Entoloma ameides Sopp Sjelden (R)  
021110207  Entoloma atrocoeruleum Sopp Hensynskrevende (DC)  
021110215  Entoloma exile Sopp Hensynskrevende (DC)  
021110198 Oksetungesopp Fistulina hepatica Sopp Hensynskrevende (DC) På gammel eik i sørvendt skrent. 
021110207 Vrangtunge Geoglossum atropurpureum Sopp Hensynskrevende (DC)  
021110200 Laksekjuke Hapalopilus salmonicolor Sopp Hensynskrevende (DC) På eksponert furulåg i sørvendt skrent. 
021110187 Hvit vedkorallsopp Lentaria epichnoa Sopp Sjelden (R) På furulåg sammen med blodkjuke. 
021110202 Eggegul kjuke Perenniporia tenuis Sopp Direkte truet (E) På gammel almelåg i fuktig ravinedal. 
021110158 Granrustkjuke Phellinus ferrugineofuscus Sopp Hensynskrevende (DC) På yngre barkfri låg i blåbærgranskog med mye død ved. 
021110239 Granrustkjuke Phellinus ferrugineofuscus Sopp Hensynskrevende (DC) På noe nedbrutt granlåg i småbregneskog. 
021110165 Svartsonekjuke Phellinus nigrolimitatus Sopp Hensynskrevende (DC) På stokk hevet over bakken i rik, fuktig granskog.  
021110187 Ospepigg Radulodon erikssonii Sopp Sårbar (V) På furulåg sammen med blodkjuke. 
021110215 Elegant småfingersopp Ramariopsis subtilis Sopp Hensynskrevende (DC) Noe usikker bestemmelse 
021110325  Skeletocutis huehneri Sopp   
021110187 Sibirkjuke Skeletocutis odora Sopp Sårbar (V) På furulåg sammen med blodkjuke. 
021110013 Gråsugge Asellus aquaticus Storkreps  32VNM992003 
021110014  Corixa punctata Teger  32VNM992002 
021110014  Gerris lacustris Teger  32VNM992002 
021110293  Gerris lacustris Teger  32VNM992079 
021110330  Gerris lacustris Teger  32VNM942038 
021110330  Gerris odontogaster Teger  32VNM942038 
021110013  Hesperocorixa sahlbergi Teger  32VNM992003 
021110014  Hesperocorixa sahlbergi Teger  32VNM992002 
021110293  Limnoporus rufoscutellatus Teger  32VNM992079 
021110330  Limnoporus rufoscutellatus Teger  32VNM942038 
021110293  Microvelia reticulata Teger  32VNM992079 
021110013  Notonecta glauca Teger  32VNM992003 
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Lokalitetsnr nasjonalt Norsk navn Vitenskapelig navn Gruppe Nasjonal rødlistestatus Kommentar 
021110014  Notonecta glauca Teger  32VNM992002 
021110293  Notonecta glauca Teger  32VNM992079 
021110293 Stavtege Ranatra linearis Teger  Ett ind. 
021110293  Chaoborus obscuripes Tovinger  32VNM992079 
021110330  Dixella aestivalis Tovinger  32VNM942038 
021110293  Holocentropus dubius Vårfluer  32VNM992079 
021110330  Limnephilus rhombicus Vårfluer  32VNM942038 
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Vedlegg 9. Lokalitetspresentasjon med følgende fortløpende data (sortert på 
lokalitetsnummer): Lokalitetsnummer, lokalitetsnavn, hovednaturtype, naturtype, 
naturtypeverdi, kommentar, skjøtselsforslag, tilgang på bilde (prikk dersom bilde 
finnes), antall rødlistede karplanter, antall rødlistet vilt (kun amfibier) og antall 
rødlistearter av andre kategorier. 
 
Verdisetting: Hver enkelt naturtype er gitt A, B eller C verdi og betegner henholdsvis svært 
vitktige, viktige og lokalt viktige lokaliteter. Betegnelsene nasjonalt-, regionalt- og lokalt 
viktig kan også benyttes og det er denne terminologien som ofte blir brukt i andre 
sammenhenger. Hver naturtype har et eget verdi kriteriesett og det henvises til DN håndbok 
13-1999 for disse kriteriene. Kapittel 4 i denne rapporten gjengir i korte trekk de overordnede 
prinsippene for verdisetting.  
 
1 Brevik båthavn - Skog - Rikere sumpskog - 
Viktig 

Svartor strandskog med tilhørende belte av takrørskog 
ut mot båthavn. Tidligere med større beitepress var 
nok både svartorskogen og takrøret nesten borte. Både 
hest og ku beitet godt på takrøret og holdt det nede. Vi 
kan her se et eksempel på naturtyper som utvikler seg 
etter opphørt beite inne i en stille vik som 
Breivikbukta er. Trærne er like gamle og gir et 
ensjiktet inntrykk. Skogen har ingen 
kontinuitetsindikatorer som død ved og gamle trær. 
Det foregår etablering av svartor utover i 
takrørskogen. Inne i skogen er mjødurt, bringebær, 
kratthumleblom og  skogsrørkvein typiske arter.  
Svartor strandskog er i Fremstad og Moen (red.) 2001 
beskrevet som en sterkt truet vegetasjonstype. 
 
Verdien er satt til viktig (B) da lokaliteten ikke kan 
regnes som større og velutviklet, men har potensiale 
på sikt til å utvikle større kvaliteter. 

Skjøtsel og hensyn: Bør overlates til fri utvilkling 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
2 Brevik båthavn øst - Skog - Rikere sumpskog - 
Lokalt viktig 

Fuktigere utforming av svartor strandskao enn den 
som finnes lenger vest. Lokaliteten er rik på klourt 
som er en karakterart for denne vegetasjonstypen. 
Skogen er lite utviklet. Lokaliteten fortsetter i Moss 
kommune. Svartorskogen går gradvis over i 
takrørskog på dypere vann. Svartor strandskog er i 
Fremstad og Moen (red.) 2001 beskrevet som en sterkt 
truet vegetasjonstype. 
 
Verdien er satt til viktig (B) da lokaliteten ikke kan 
regnes som større og velutviklet, men har potensiale 
på sikt til å utvikle større kvaliteter (Blindheim 2002). 

Skjøtsel og hensyn: Det er dumpet mye hageavfall i 
lokaliteten. Dette bør vurderes fjernet og i hvertfall 
hindre ytterligere deponering. Utsiktshogst er en fare. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
3 Tannum nordøst - Ferskvann/våtmark - 
Dammer - Svært viktig 

Kunstig skogsdam hvor det ble observert salamander 
sommeren 2002. Det er usikker hvilken art det dreier 
seg om. Dette bør sjekkes opp. Dammen ligger i  eller 
på grensen til ny planlagt golfbane.  
 
Verdien er satt til svært viktig (A) da det kan dreie seg 
om stor salamander som er direkte truet (Blindheim 
2002b). 

Skjøtsel og hensyn: Noe rydding av trær for å hindre 
for stor tilførsel av plantemateriale er positivt. Det bør 
på sikt vurderes og renske noe opp i dammen for å 
hindre gjengroing. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 1, Andre  
rødlistearter: 0 

 
4 Ramme nedre III - Kyst og havstrand - Kalkrike 
strandberg - Lokalt viktig 

Lokalitetskrivelse innlagt av TBL den 08.03.2004: 
Rikere strandberg med bergmynte og blodstorkenebb. 
Verdien er satt til lokal (C) da området er lite og bærer 
noe preg av gjengroing i kantene. 

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør holdes åpen. Fare 
for gjenvoksning i kantene. Store gamle trær må 
spares. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
5 Alicenborg - Skog - Gammel lauvskog - Lokalt 
viktig 
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Lokalitetskrivelse innlagt av SiS den 10.05.2004: 
Område med gammel løvskog hvor bjørk dominerer. 
Innslag av engpreget vegetasjon etter tidligere mer 
åpent landskap. Det finnes spredt en god del eldre trær 
og noe stående og liggende død ved. Stort potensiale 
på sikt for arter knyttet til kystnære løvskoger. Viktig 
viltbiotop et ellers hardt utnyttet boligområde. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør få utvikle seg store gamle 
trær av alle treslag. Noe uttak for å beholde et åpent 
skogbilde. Trær bør først og fremst tas ut der skogen 
er tett og ensjiktet. Et flersjiktet skogbilde bør 
fremelskes. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 
 
6 Hvitsten torv I - Kulturlandskap - Store gamle 
trær - Lokalt viktig 

Eldre bøk ved Hvitsten torv. Potensielt hulrom viktig 
for insekter. Treet måler ca. en meter i diameter. Store 
gamle trær er viktige for en rekke insekter, sopp, 
moser og lav. Ingen arter er påvist per 2003. 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør pleies på en måte som 
gjør at det lever så lenge som mulig. Beskjær heller 
treet enn å hogg det ned dersom det er ønskelig å 
fjerne døde grener o.l. Det bør holdes åpent rundt treet 
som i dag. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
7 Hol nord II - Skog - Urskog/gammelskog - Viktig 

Frodig storbregnegranskog med mye død ved av gran, 
svartor og bjørk. I tillegg til mye nylig død ved finnes 
også en del middels nedbrutte læger av ulike treslag. 
Tidligere grøft er grodd igjen og er med på øke 
fuktigheten i marka. Skogen er stedvis godt sjiktet, 
men det er også en god del ensjiktet skog. 
Vegetasjonen er rik og i mindre glenner vokser det 
mye myskegras. Det finnes en rekke høystubber i 
lokaliteten. Potensiale for død ved tilknyttede arter 
knyttet til flere treslag. 
 
Kontinuitetspreget fuktig skog på leire med mye død 
ved og gadd tilsier regional verdi (B). 

Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst. Buffersoner er 
inkludert i grensene for biotopen. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
8 Alicenborg nord - Ferskvann/våtmark - Dammer 
- Viktig 

Lokalitetskrivelse innlagt av SiS den 10.05.2004: 
En rekke små dammer som ligger på skrint fjell midt i 
bebyggelsen i Son. Dammen brukes av Son skole i i 
undervisningssammenheng. På tur mer lærere i 2003 

ble det påvist larver av liten salamander i en av 
dammene. Noe usikker stedfestelse. 

Skjøtsel og hensyn: Ingen tiltak nødvendig per 2003. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 1, Andre  
rødlistearter: 0 

 
9 Tannum Øst - Skog - Rikere sumpskog - Lokalt 
viktig 

Lokalitetskrivelse innlagt av SiS den 10.05.2004: 
Tidligere grøftet sumpskog hvor grøfter nå er i ferd 
med å gro igjen. Av nøkkelelementer finnes gadd og 
læger, hovedsaklig i nord hvor grunnvannsstanden er 
hevet siste årne. Her må skogen betegnes som 
sumpskog. Det finnes en del gamle stubber og 
østvendte bergvegger. Skogen er forholdsvis grov, 
men ensjiktet. Skogen er ung økologisk sett og det er 
ikke påvist signalarter eller rødlistearter, derfor lokal 
verdi (C). 

Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst. Buffersoner er 
inkludert i grensene for biotopen. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
10 Teigen sør - Skog - Gammel lauvskog - Lokalt 
viktig 

Blanding av gran og løvskog. Vegettasjonen er av 
lågurttype, men er generelt dårlig utviklet. Biotopen 
har en en del meget grove løvtrær av osp og bjørk i et 
soleksponert miljø. Potensielt viktig biotop for 
insekter som er knyttet til gamle løvtrær i varme lier.  
 
Lokaliteten er liten og det er ikke påvist sjeldne arter, 
den vurderes derfor å ha lokal verdi (C ). 

Skjøtsel og hensyn: Ikke Hogst. Standard buffersone 
mot bestand i syd. Alt løvskog i resten av bestand 63 
bør settes igjen ved hogst. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
11 Såna (Såner kirke) - Ferskvann/våtmark - 
Kroksjøer, flomdammer og meandrerende 
elveparti - Viktig 

Meandrerende elveparti med vekselvis åpne, tidligere 
beiteenger, og tettere løvskog. Fungerer som en viktig 
grøntkorrridor i ett ellers åpent åkerlandskap. 
Vegetasjonen er typisk for skog og engpreget 
vegetasjon på fuktig leirjord. Meandrene er 
velutviklede og forholdsvis artsrike. Rødlistede 
øyenstikkere er registrert i lignende habitat i nærheten, 
og naturtypen er sjelden etter omfattende utretting av 
meandrerende elver senere år, herav verdi som viktig 
(B). 
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Skjøtsel og hensyn: Meandrene bør opprettholdes. På 
de gamle fuktengene mellom dyrkamark og elva kan 
beitet med fordel gjenopptas. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
12 Såna - Østerud nordre - Ferskvann/våtmark - 
Viktige bekkedrag - Viktig 

Viktig bekkestreng med korridorfunksjon. Såna er 
levested for flere sjeldne øyenstikkere. Denne delen av 
Såna er åpen med fuktig eng på kantene opp til jorder 
på begge sider (Blindheim 2002b). 

Skjøtsel og hensyn: På de gamle fuktengene mellom 
dyrkamark og elva kan beite med fordel gjenopptas. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
13 Såner kirke (kroksjø) - Ferskvann/våtmark - 
Kroksjøer, flomdammer og meandrerende 
elveparti - Svært viktig 

Kroksjø nedenfor Såner kirke som enda ikke er grodd 
helt igjen. Midt inne i området ligger en liten 
“sentraldam”. Kroksjøen er levested for liten 
salamander og den direkte truede plantearten 
froskebitt.  Det vites ikke om dette er en 
primærlokalitet for denne arten eller om den kan være 
utplantet her. Arten fantes i store mengder.  

Skjøtsel og hensyn: Selve kroksjøen bør renskes opp 
noe. Området rundt kroksjøen kan med stor fordel 
beites. Et evt. beite må sees i sammenheng med beite 
langs Såna. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 1, Rødlistet vilt: 1, Andre  
rødlistearter: 0 

 
14 Såner kirke (dam) - Ferskvann/våtmark - 
Dammer - Svært viktig 

Mindre dam med funn av begge salamanderartene og 
levested for buorm. Frodig vegetasjon rundt vannet. 
Levested for en rekke invertebrater, men det er ikke 
registrert rødlistede arter i denne gruppen. Såner skole 
har registrert amfibier i dammen 21. august 2003. 
Både liten og stor salamander ble funnet. 
Vannskorpion ble også registret på denne turen (Såner 
skole). 

Skjøtsel og hensyn: Det bør vurderes opprenskning av 
dammen på sikt. Store mengder alger på høsten. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 2, Andre  
rødlistearter: 0 

 
15 Emmerstadbukta - Marine forekomster - 
Bløtbunnsområder i strandsonen - Viktig 

Lokalitetskrivelse innlagt av SiS den 10.05.2004: 
Bløtbunn består av mudder og/eller fin, leirholdig eller 

grovere sand. Et stort antall arter er å finne i 
bløtbunnsområder og produksjonen i vannmassene 
kan være høy. Vanlige arter er fjæremark, 
sandmusling, knivskjell, hjertemusling, 
pelikanfotsnegl, tårnsnegl, sjøstjerner og sjøpinnsvin. 
Flere arter lever nedgravd. Ofte kan områder med 
sterk bølgeaktivitet se helt livløse ut fordi 
organismene er veldig små og lever nede i sedimentet. 
Områdene er viktige som rasteplasser for fugl i 
trekkperioden (generel tekst fra DN håndbok 13-99). 
Lokalitet Emmerstadbukta er ikke videre undersøkt. 
Lokaliteten er avgrenset på bakgrunn av 
feltobservasjon. 
 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
16 Såna (Sånersletta) - Ferskvann/våtmark - 
Kroksjøer, flomdammer og meandrerende 
elveparti - Svært viktig 

Meandrerende parti av Såna hvor det i hovedsak er 
åpne fuktenger intill elva. Potensiale for øyenstikkere. 
Den sjeldne elvevannnymfen (R) er funnet i dette 
området (Olsvik og Dolmen 1992, Jensen 1998). 

Skjøtsel og hensyn: Meandrene bør opprettholdes. På 
de gamle fuktengene mellom dyrkamark og elva kan 
beitet med fordel gjenopptas. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 1 

 
17 Kjøvangbukta - Marine forekomster - 
Bløtbunnsområder i strandsonen - Viktig 

Lokalitetskrivelse innlagt av SiS den 10.05.2004: 
Bløtbunn består av mudder og/eller fin, leirholdig eller 
grovere sand. Et stort antall arter er å finne i 
bløtbunnsområder og produksjonen i vannmassene 
kan være høy. Vanlige arter er fjæremark, 
sandmusling, knivskjell, hjertemusling, 
pelikanfotsnegl, tårnsnegl, sjøstjerner og sjøpinnsvin. 
Flere arter lever nedgravd. Ofte kan områder med 
sterk bølgeaktivitet se helt livløse ut fordi 
organismene er veldig små og lever nede i sedimentet. 
Områdene er viktige som rasteplasser for fugl i 
trekkperioden (generel tekst fra DN håndbok 13-99). 
Lokalitet Kjøvangbukta er ikke videre undersøkt. 
Lokaliteten er avgrenset på bakgrunn av 
feltobservasjon. 
 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
18 Såna (Såner camping) - Ferskvann/våtmark - 
Viktige bekkedrag - Svært viktig 
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Bekkestreng med landskapsøkologisk funksjon i et 
ellers åpent åkerlandskap. 
 
Generelt er det bra med vegetasjon langs elven, både 
langs selve bredden og noe lenger unna langs denne 
strekningen. Spesielt kan fremheves et område med en 
del osp og en grov ask like øst for sørligste 
krysningspunkt mellom Såna og høyspenten. Vest for 
den gamle E6-en er det generelt lite vegetasjon langs 
Såna, men et område ca. 250-300 m fra veien står en 
del større trær og en del busker. Dette området ble 
ikke undersøkt nøyere, kun observert fra veien. Deler 
av elven kan kanskje ha potensiale som 
isfuglhekkeplass. 
Denne typen vannveier er generelt viktige for viltet, 
men det ble ikke notert spesielt verneverdige kvaliteter 
(unntatt det ovenfor nevnte) langs den befarte 
strekningen. Som viltkorridor er Såna uansett brutt 
langs et langt stykke fra broen og sørvestover. 
 
Myrsanger og løvmeis er blant fugleartene som 
sannsynligvis hekker i området. 
 
I Olsvik & Dolmen (1992) angis den rødlistede (R) 
øyenstikkeren elvevannymfe og leve i Hølenelva ved 
gamle E6. 

Skjøtsel og hensyn: Meandrene bør opprettholdes. På 
de gamle fuktengene mellom dyrkamark og elva kan 
beite med fordel gjenopptas. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 1 

 
19 Hulvikodden - Kyst og havstrand - Kalkrike 
strandberg - Lokalt viktig 

Lokalitetskrivelse innlagt av SiS den 12.05.2004: 
Område med skrinne berg med forsenkninger og 
sprekker med strandflora og strandbergflora. Området 
er lite undersøkt. 

Skjøtsel og hensyn: Ingen tiltak nødvendig per 2003. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
20 Vines søndre II - Ferskvann/våtmark - 
Dammer - Lokalt viktig 

Dam med rikelig vegetasjon rundt. Dammen er ikke 
undersøkt nærmere. Potensiale som amfibiedam. Bør 
undersøkes nøyere. 

Skjøtsel og hensyn: Ingen behov 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
21 Vines nordre (dam) - Ferskvann/våtmark - 
Dammer - Lokalt viktig 

Dam hvor det ikke finnes kunnskap om amfibier. 
Dammen bør undersøkes nøyere. Stort potensiale for 
amfibier. 

Skjøtsel og hensyn: Ingen spesielle behov på noe sikt. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
22 Presterud - Ferskvann/våtmark - Dammer - 
Viktig 

Usikker avgr. Registrert liten salamander (Strand 
1996). Det er usikkert om dette er riktig dam da kart 
og terreng ikke stemmer helt. Amfibier ble ikke 
registrert ved håvtrekk i 2002, men dammen var rik på 
ulike arter øyenstikkere og andre invertebrater. 

Skjøtsel og hensyn: Ingen umiddelbare behov 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 1, Andre  
rødlistearter: 0 

 
23 Slottet vest I - Skog - Gråor-heggeskog - 
Viktig 

Løsuksesjon som er kommet opp etter opphør av 
beite. Treslagssammensetning med hovedsaklig gråor, 
osp, selje, hegg og noe gran. Grenser til grandominert 
biotop i vest. Verdien er satt med utgangspunkt i de to 
biotopene sett i sammenheng. Det finnes læger i alle 
nedbrytningsstadier av løv, lite granlæger. Noe gadd 
av løvtrær. Skogen er begynt å bli temmelig grov. 
vegetasjonstypen er gråoheggeskog og høgstaudeskog 
med overganger til småbreneskog og lågurtskog på de 
tørrere kantene. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst. Buffersoner er 
inkludert i grensene for biotopen 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
24 Slottet vestII - Skog - Urskog/gammelskog - 
Viktig 

Verdien av denne biotopen må sees i sammenheng 
med den løvdominerte lokaliteten i øst og det er i 
sammenheng med denne at den har fått verdien viktig. 
Totalt sett inneholder de to områdene en rekke 
kvaliteter knyttett til interessant topografi som på sikt 
kan huse en rekke arter knyttet til elementer som 
sjeldnere oppstår i det drevne skogbrukslandskapet. 
Denne delen av lokaliteten utgjøres av en østvendt 
skråning til dels på leirgrunn. Grov granskog 
dominerer skråninga,  men det er ikke mye død ved å 
gadd i biotopen. Forholdsvis rik vegetasjon. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst. Buffersoner er 
inkludert i grensene for biotopen 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 
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25 Fosser - Ferskvann/våtmark - Dammer - 
Lokalt viktig 

Inngjerdet dam med en del flytetorv rundt vannspeilet. 
Det ble håvet etter salamander, men ingen funn ble 
gjort. Dammen er også undersøkt av Sånder skole 21. 
august 2003. Det ble heller ikke da funnet salamander 
i dammen. Vannet er grumsete og har en Ph på 5. 
Dammen kan potensielt være interessant for andre 
vannlevende arter (Såner skole). Verdien er satt til C 
(lokalt viktig) da det ikke er påvist at dammen er 
levested for sjeldne arter. 

Skjøtsel og hensyn: Oppgraving på sikt dersom 
gjengroing fortsetter. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
26 Presterud sørøst - Ferskvann/våtmark - 
Dammer - Lokalt viktig 

Dam som bør undersøkes for amfibier. Kun sett på 
kart. 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
27 Auerud nordre - Ferskvann/våtmark - Dammer 
- Lokalt viktig 

skogsdam med noe usikker avgrensning. Potensiale 
som amfibiedam. Bør undersøkes. 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
28 Auerud søndre - Ferskvann/våtmark - 
Dammer - Lokalt viktig 

Dam som er brukt som andedam. Bør undersøkes for 
amfibier. 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
29 Rogsti nordre - Ferskvann/våtmark - 
Kroksjøer, flomdammer og meandrerende 
elveparti - Viktig 

Den befarte strekningen ligger langs elven/bekken 
som renner i nordre del av området. Det ble gått fra 
møte mellom bekken fra Drømmerud og bekken fra 
Bjerkeskau og sørøstover til like øst for den nedlagte 
Grønlundødegården. Langs hele denne strekningen er 
det lagt en merket natur/kultursti med 
informasjonstavler . 
Generelt er det bra med vegetasjon langs elven, både 
langs selve bredden og noe lenger unna langs hele 

strekningen. Spesielt kan fremheves et par områder, 
men de skiller seg ikke nødvendigvis mye fra andre 
områder langs vassdraget: nesten helt i nordøst (Nr. 
31), fra det som er markert som 'beite' og ca. 250 m 
sørvestover ligger en fin gråor-heggeskog med 
springfrø og storrapp (med bl.a. gråtrostkoloni og et 
par syngende myrsangere) og partiet like øst for 
Grønlundødegården (Nr. 29), hvor elven slynger seg 
mer enn ellers langs strekningen, og hvor det er 
ganske tett med høye urter, busker og kratt (bl.a. satt 
en myrsanger og sang her). Elvestrekningen må 
karakteriseres som en viktig viltbiotop/-korridor. På 
sikt vil det være potensial for fugler, samt sopp og 
insekter som krever kvaliteter som finnes i gammel 
skog. Lokalitet 29 har stedvis åpnere partier med 
tidligere beiteenger (Blindheim 2002 b) 
 
Løvmeis, myrsanger og hegre er blant artene som 
enten hekker eller søker føde i området. 

Skjøtsel og hensyn: Kantsonene og mindre skogteiger 
må bevares. Åpnere områder må gjerne beites. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
30 Rustad midtre I - Ferskvann/våtmark - Viktige 
bekkedrag - Viktig 

Viktig bekkestreng med korridorfunksjon. Binder 
sammen lokalitet 29 og 31. Den befarte strekningen 
ligger langs elven/bekken som renner i nordre del av 
området. Det ble gått fra møte mellom bekken fra 
Drømmerud og bekken fra Bjerkeskau og sørøstover 
til like øst for den nedlagte Grønlundødegården. Langs 
hele denne strekningen er det lagt en merket 
natur/kultursti med informasjonstavler . 
Generelt er det bra med vegetasjon langs elven, både 
langs selve bredden og noe lenger unna langs hele 
strekningen. Spesielt kan fremheves et par områder, 
men de skiller seg ikke nødvendigvis mye fra andre 
områder langs vassdraget: nesten helt i nordøst (Nr. 
31), fra det som er markert som 'beite' og ca. 250 m 
sørvestover ligger en fin gråor-heggeskog med 
springfrø og storrapp (med bl.a. gråtrostkoloni og et 
par syngende myrsangere) og partiet like øst for 
Grønlundødegården (Nr. 29), hvor elven slynger seg 
mer enn ellers langs strekningen, og hvor det er 
ganske tett med høye urter, busker og kratt (bl.a. satt 
en myrsanger og sang her). Elvestrekningen må 
karakteriseres som en viktig viltbiotop/-korridor. På 
sikt vil det være potensial for fugler, samt sopp og 
insekter som krever kvaliteter som finnes i gammel 
skog.-. << 

Skjøtsel og hensyn: Kantsonene må bevares. Åpnere 
områder må gjerne beites. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 
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31 Rustad østre, øst - Skog - Gråor-heggeskog - 
Viktig 

Grovstammet gråorskog med store bregner og høge 
stauder i feltsjiktet. Sørvestvendt bekkedal. Også 
innslag av en del boreale løvtrær av andre treslag enn 
gråor (bjørk, osp, selje). Flersjiktet og variert skog 
med en del kvaliteter knyttet til liggende død ved 
(MIS kartlegginga). 
 
Supplerende informasjon innlagt av TBL den 
03.03.2004: 
Viktig bekkestreng med korridorfunksjon. Binder 
sammen lokalitet 29 og 31. Den befarte strekningen 
ligger langs elven/bekken som renner i nordre del av 
området. Det ble gått fra møte mellom bekken fra 
Drømmerud og bekken fra Bjerkeskau og sørøstover 
til like øst for den nedlagte Grønlundødegården. Langs 
hele denne strekningen er det lagt en merket 
natur/kultursti med informasjonstavler . 
Generelt er det bra med vegetasjon langs elven, både 
langs selve bredden og noe lenger unna langs hele 
strekningen. Spesielt kan fremheves et par områder, 
men de skiller seg ikke nødvendigvis mye fra andre 
områder langs vassdraget: nesten helt i nordøst (Nr. 
31), fra det som er markert som 'beite' og ca. 250 m 
sørvestover ligger en fin gråor-heggeskog med 
springfrø og storrapp (med bl.a. gråtrostkoloni og et 
par syngende myrsangere) og partiet like øst for 
Grønlundødegården (Nr. 29), hvor elven slynger seg 
mer enn ellers langs strekningen, og hvor det er 
ganske tett med høye urter, busker og kratt (bl.a. satt 
en myrsanger og sang her). Elvestrekningen må 
karakteriseres som en viktig viltbiotop/-korridor. På 
sikt vil det være potensiale for fugler, samt sopp og 
insekter som krever kvaliteter som finnes i gammel 
skog (Sett-inn-referansen-her).< 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Standard buffersone 
rundt hele biotopen 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
32 Drømmerud sør - Ferskvann/våtmark - 
Dammer - Lokalt viktig 

Liten dam som er full av myrkongle. Potensielt 
levested for amfibier, men må renskes opp. Hagedam. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør vurderes og grave opp 
dammen noe. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
33 Drømmerud øst - Ferskvann/våtmark - 
Dammer - Viktig 

Dam som ligger mellom liten skogteig og jorder. Det 
ble obeservert liten salamander under feltarbeid i 
2002. 

Skjøtsel og hensyn: Oppgraving på sikt bør vurderes 
dersom dammen gror igjen 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 1, Andre  
rødlistearter: 0 

 
34 Drømmerud (lønn) - Kulturlandskap - Store 
gamle trær - Lokalt viktig 

Frittstående lønn i hage som måler ca. 65 cm i 
diameter. Store gamle trær er gjennom sitt livsløp 
bosted for en rekke arter av sopp, inskter og lav. 
Spesielt når de gamle trærne blir hule er den viktig for 
en rekke sjeldne insektarter.  

Skjøtsel og hensyn: Det bør holdes åpent rundt treet 
som i dag. Det bør pleies på en måte som gjør at det 
lever så lenge som mulig. Beskjæring for å hindre 
nedkapping er bra. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
35 Drømmerud (eik) - Kulturlandskap - Store 
gamle trær - Lokalt viktig 

Frittstående eik i jordekant som måler ca. 65 cm i 
diameter. Store gamle eiketrær er gjennom sitt livsløp 
bosted for en rekke arter av sopp, inskter og lav. 
Spesielt når eika blir hul er den viktig for en rekke 
sjeldne insektarter.  

Skjøtsel og hensyn: Det bør holdes åpent rundt treet 
som i dag. Det bør pleies på en måte som gjør at det 
lever så lenge som mulig. Beskjæring for å hindre 
nedkapping er bra. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
36 Drømmmerud vest - Kulturlandskap - 
Naturbeitemark - Lokalt viktig 

Gjengroende hagemark vest for Drømmerud. Område 
med vekselfuktig åpen knaus og engvegetasjon. Mye 
av arealene med tykker jordlag er i ferd med å vokse 
igjen med ask og andre løvtreslag. Forholdsvis stor 
variasjon i karplanter, se liste.  

Skjøtsel og hensyn: Det bør fjernes kratt og om mulig 
inføre lette beitedyr. Det kan uansett med fordel 
ryddes løvskog. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
37 Svineskog nedre nord - Kulturlandskap - 
Naturbeitemark - Lokalt viktig 

Område som er noe mindre gjødselpåvirket enn 
arealene rundt. Bør innlemmes i beite, men bør ikke 
gjødsles. Gjødselsig fra ovenforliggende arealer bør 
unngås. 
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Skjøtsel og hensyn: Det bør fjernes kratt og om mulig 
inføre lette beitedyr. Det kan uansett med fordel 
ryddes løvskog. Gjødsling bør ungås. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
38 Svineskog øvre - Kulturlandskap - Store 
gamle trær - Lokalt viktig 

Noen få halvgamle styvingstrær av ask som står langs 
vegg intill hus. Trærne måler ca. 60 cm i diameter. 
Store gamle trær er gjennom sitt livsløp bosted for en 
rekke arter av sopp, inskter og lav. Spesielt hule trær 
er viktige for en rekke sjeldne insektarter. Foholdsvis 
små dimensjoner og ingene artsregistreringer tilser 
lokal verdi (C). 

Skjøtsel og hensyn: Styves hvert 5 år 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
39 Vestby kirke - Kulturlandskap - Parklandskap - 
Viktig 

Krikegård med en rekke større trær av ulike typer. 
Spesiellt interessant er en grov hul ask som måler 120 
cm i diameter. På grunn av forurensning fra E6 er det 
lite lav og finne på trærne, men fem arter er registrert 
på ulike treslag av Anne Molia (herbariet i Oslo). 
Dette er bleiktjafs, allèlav, stor lindelav, 
pulverdogglav og steinstry. Alle er vanlige arter. Store 
gamle trær er gjennom sitt livsløp bosted for en rekke 
arter av sopp, inskter og lav. Spesielt hule trær er 
viktige for en rekke sjeldne insektarter. Potensiale for 
sjeldne arter knyttet til hulrom i grov ask tilsier verdi 
som viktig (B). 

Skjøtsel og hensyn: De hule tærne bør ikke fylles 
igjen. Gamle trær bør få utvikle seg på kirkegården. 
Beskjær heller enn å felle trær. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
40 Hulvikbukta - Kulturlandskap - Store gamle 
trær - Lokalt viktig 

Lokalitetskrivelse innlagt av SiS den 12.05.2004: 
Forholdsvis gammel og noe mosekledd ask som måler 
80cm i diameter. Store gamle trær er gjennom sitt 
livsløp bosted for en rekke arter av sopp, inskter og 
lav. Spesielt hule trær er viktige for en rekke sjeldne 
insektarter. Det er ikke påvsit spesielle arter knyttet til 
treet og det er ikke veldig gammel, herav lokal verdi 
(C). 

Skjøtsel og hensyn: Ingen spesielle tiltak. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 

41 Knalstad søndre sør - Ferskvann/våtmark - 
Dammer - Svært viktig 

Dam hvor det er kartlagt stor salamande (Strand 
1993). 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 1, Andre  
rødlistearter: 0 

 
42 Knalstad søndre - Kulturlandskap - 
Parklandskap - Viktig 

Forholdsvis gammel og grov allè med lind og noe 
lønn. Trær opp mot 60 cm i diameter er vanlig. Trærne 
er ikke nærmere undersøkt for arter. Store gamle trær 
er gjennom sitt livsløp bosted for en rekke arter av 
sopp, inskter og lav. Spesielt hule trær er viktige for 
en rekke sjeldne insektarter. Det kan også være 
potensiale for mykorhiza arter knyttet til linda. 

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør skjøttes med tanke på 
at trærne skal få bli gamle og grove. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
43 Strand I - Skog - Gammel edellauvskog - 
Viktig 

Som lokalitet 45, men mindre og mer krattpreget og 
uten så mye eik. Mulighet for å utvide beitearealene 
rundt biotopen (mot vest og inn i biotopen). Lite 
bunnvegetasjon. En dam ligger inne i biotopen 
(lokalitet 44). 

Skjøtsel og hensyn: Skjøtsel: Beiting. Rydding av 
kratt, særlig rundt de største eiketrærne. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
44 Strand III - Ferskvann/våtmark - Dammer - 
Lokalt viktig 

Lokalitetskrivelse innlagt av SiS den 14.05.2004: 
Dam hvor naboer tidligere har observert stor 
salamander. Ved en rekke hovtrekk i 2002 ble det kun 
fanget runpetroll av frosk. Dammen bør restaureres 
ved at skogen åpnes noe og dammen renskes. Verdien 
er satt til lokal da ingen spesielle arter ble observert i 
2002. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør åpnes noe rundt dammen 
som også vil ha godt av å bli rensket opp i. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
45 Strand II - Skog - Gammel edellauvskog - 
Viktig 

Forholdsvis åpen eikehage, men er i ferd med å 
fortettes av lind og lønn. Forholdsvis frodig 
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bunnvegetasjon med mye liljekovall. Til dels grove 
eiker spredt. Gammel skoger med innslag av grov eik 
er sjeldent i landskapet og potensielt viktig for mange 
arter, herav verdi som viktig (B). 

Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst. Skjøtsel: Beiting bør 
vurderes. Krattskog mot åkerkant bør fjernes. Ingen 
spesielle behov for buffersoner. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
46 Såna - Såner kirke nord - Ferskvann/våtmark - 
Viktige bekkedrag - Svært viktig 

Viktig bekkestreng med korridorfunksjon. Såna er 
levested for flere sjeldne øyenstikkere, blant annet 
elvevannnymfe som er rødlistet som sjelden (Olsvik & 
Dolmen 1992). Denne delen av Såna er åpen med 
fuktig eng på kantene opp til jorder på begge sider 
(Blindheim 2002b). Området er også viktig for viltet 
(Blindheim og Heggland 2004). 

Skjøtsel og hensyn: På de gamle fuktengene mellom 
dyrkamark og elva kan beite med fordel gjenopptas. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 1 

 
47 Såna - Bommen - Ferskvann/våtmark - Viktige 
bekkedrag - Svært viktig 

Viktig bekkestreng med korridorfunksjon. Såna er 
levested for flere sjeldne øyenstikkere, blant annet 
elvevannnymfe som er rødlistet som sjelden (Olsvik & 
Dolmen 1992). Denne delen av Såna er åpen med 
fuktig eng på kantene opp til jorder på begge sider 
(Blindheim 2002b). 

Skjøtsel og hensyn: På de gamle fuktengene mellom 
dyrkamark og elva kan beite med fordel gjenopptas. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 1 

 
48 Loskabekken - Ferskvann/våtmark - 
Kroksjøer, flomdammer og meandrerende 
elveparti - Viktig 

Lokalitetskrivelse innlagt av SiS den 14.05.2004: 
Område av Loskabekken med en rekke intakte 
meandere. Hovedsakelig åpenn fukteng mellom 
jordekant og vann, men også områder med osp og 
gråor. Bekkedrag gjennom åpent kulturlandskap har 
en viktig landskapsøkologisk funksjon. Området er 
kun observert på avstand. 

Skjøtsel og hensyn: Beiting av fuktenger dersom 
mulig. Områder med tresatte kantsoner bør bevares 
der de finnes i 2003. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 

49 Brattåsen - Skog - Rik edellauvskog - Viktig 

Lokalitetskrivelse innlagt av SiS den 14.05.2004: 
Skredmark med rik vegetasjon og dominans av 
edelløvskog. Blåveis, leddved, sanikkel, myske, 
vårerteknapp og storkonvall finnes spredt i biotopen. 
Sumpskog er inkludert i nordvest. Stedvis forholdsvis 
grovvokst skog, bl.a. gran med brysthøydediameter på 
65 cm. Lite dødt trevirke og skogen er altså ikke 
preget av lang økologisk kontinuitet. Rik 
karplanteflora og til dels litt rik moseflora. Potensiale 
for utvikling av store naturverdier på sikt. Området 
vurderes som en viktig nøkkelbiotop med et betydelig 
utviklingspotensiale. Deler av området er 
beitepåvirket fra tidligere, men det er nå lenge siden  
(Nordli 1985). Potensiale for markboende sopp under 
lind og hassel.  
 

Skjøtsel og hensyn: Øvre del av trerekke kommer i 
konflikt med hytteeiere som ønsker å ta trær pga. av 
sol og utsikt. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
50 Brattåsen nord I - Skog - Urskog/gammelskog 
- Viktig 

Rik og fuktig lokalitet med granskog. Verdien er satt 
høyt pga. den spesielle vegetasjonen med store 
mengder sanikkel og blåveis i feltsjiktet. Ut over dette 
livsmiljøet er det få kvaliteter i dag. På sikt er det 
positivt om det får utvkile seg gamle og grove trær 
samt død ved. 

Skjøtsel og hensyn: Bevare løvskog. Opp til ca 30-
40% uttak av gran vil ikke vesentlig forringe de 
biologiske verdiene i området. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
51 Brattåsen Nord II - Skog - Gammel lauvskog - 
Viktig 

Frodig, fuktig og rikt. Forholdsvis tett løvskog med 
innslag av gran. Området er noe småkupert mot sør. 
Sjeldent å finne intakte og ugrøftede så pass fuktige 
blandingsskoger. Potensiale for sopparter knyttet til 
rike og fuktige miljøer. Det finnes også her innslag av 
blåveis, sanikker og myskegras. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
52 Solberg vest - Kulturlandskap - 
Naturbeitemark - Lokalt viktig 
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Lokalitetskrivelse innlagt av SiS den 14.05.2004: 
Området er del av eksisterende beite som nå foregår 
på det som delvis er tidligere oppdyrka mark. 
Tidligere beiter har vokst igjen, men mange av artene 
knyttet til denne naturtypen står fortsatt igjen i skogen. 
Det er mye marianøkleblom i kanten ned mot jorde. 
Det er også en gammel beitedam som er i ferd med å 
gro igjen. Området må sees på som et 
restaureringsobjekt som kan utvikle verdier dersom en 
velger å skjøtte arealene. Avgrrensning må gjøres på 
nytt dersom dette blir aktuelt. 

Skjøtsel og hensyn: Skogen som har vokst opp bør 
fjernes og beite gjeninnføres. Viktig at beitetrykket 
ikke blir for høyt. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
53 Solberg sør - Skog - Rik edellauvskog - Viktig 

Frodig sørvendt skråning med noe eldre edelløvskog. 
Variert biotop med rik karplanteflora (eneste funn 
avskogsvingel i kommunen) og funn av signalart 
(lungenever) på ask. Edelløvskog er en artsrik 
skogtype. Lokaliteten vurderes å være viktig for 
biologisk mangfold, og med ytterligere 
utviklingspotensiale. Lokaliteten er del av eldre 
beiteområde under Strandødegården. Det er nå svært 
lenge siden beite opphørte (Nordli 1985). 

Skjøtsel og hensyn: Bevare løvskog urørt, men gran i 
nedkant kan med fordel ryddes. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
54 Solbakken NØ - Skog - Rik edellauvskog - 
Viktig 

Forholdsvis ung edelløvskog på noe rik grunn. 
Blokkmarkpreget. Skogen er dårlig sjiktet, har lite 
dødt trevirke. Selv om skogen pr. i dag er i et tidlig 
suksesjonsstadium etter tidligere uthogster av mye 
gran, vurderes det framtidige potensialet for utvikling 
av miljøverdier som bra. Større mengder med lind og 
hasser gir bra potensiale for mykorihiza sopparter 
knyttet til disse treslagene. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
55 Kvernhusdalen - Skog - Bekkekløfter - Lokalt 
viktig 

Trang bekkedal med noe løvtrær og en del gran. Dalen 
er hogd for en stund siden. Området er rikt og 
inneholder mange bergvegger (dog ikke svært 
interessante m.h.p. biologisk mangfold i dag).  

Potensiale på sikt for arter knyttet til rike og fuktige 
miljøer. Vegetasjonen er rik og granskogen 
forholdsvis grov.  

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
56 Bokfinkveien - Gneisveien - Kulturlandskap - 
Artsrike veikanter - Svært viktig 

Lokalitetskrivelse innlagt av SiS den 15.12.2004: 
Lokalitet med funn av den sjeldne plantearten 
brokkurt mellom gangvei og vei (herbariet i Oslo 
2004). Funnet ble gjordt i 1999. Status for arten er 
usikker. 

Skjøtsel og hensyn: Usikkert hvorvidt lokaliteten 
trenger skjøtsel. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 1, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
57 Løktås Sør II - Kulturlandskap - Store gamle 
trær - Lokalt viktig 

Lokalitetskrivelse innlagt av SiS den 15.12.2004: 
Frittstående eik i kulturlandskapet. Treet måler ca. 70 
cm i diameter og er forholdsvis vidkronet. Store gamle 
trær er viktige for en rekke arter av sopp, lav, moser 
og insekter. Særlig er hule trær viktig levested for 
mange truede insektarter. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør holdes åpent rundt treet. 
Treet bør skjøttes på en måte som øker levealderen. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
58 Løktås sør - Skog - Rik edellauvskog - Viktig 

Frodig løvskog med svartor, gråor og ask. Skogen er i 
ferd med å produsere grove tredimensjoner. Området 
vurderes som viktig på bakgrunn av rikhet og 
forekomst av nokså grovvokst edelløvskog. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
59 Ugjestrud Øst - Skog - Rik edellauvskog - 
Viktig 

Forholdsvis stor hagemark med eik av nokså store 
dimensjoner. Blåbærskog i nord, ellers lågurt. Det er 
et betydelig ospeinnslag i området. Stort potensiale på 
sikt for vedboende arter knyttet til eik og osp, samt for 
markboende sopp knyttet til rik grunn og eik. 

Skjøtsel og hensyn: Beiting kan gjeninnføres i 
området. Ingen spesielle behov for buffersoner 
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Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
60 Sekkebekk sørvest - Kulturlandskap - Store 
gamle trær - Viktig 

Grov frittstående eik som måler ca. 90 cm i diameter. 
Store gamle trær er viktige for en rekke arter av sopp, 
lav, moser og insekter. Særlig er hule trær viktig 
levested for mange truede insektarter. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør holdes åpent rundt eika. 
Treet bør pleies på en måte som gjør at det blir 
gammelt. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
61 Sekkebekk nordøst - Skog - Gammel 
edellauvskog - Lokalt viktig 

Skrint område som delvis er merket av som 
impediment. Innslag av en del edelløvtrær i sørvest. 
Her er det frodig vegetasjon mellom knausene. I 
nordvest er det noe hogstpåvirket og mer ordinær 
barskog med innslag av osp og bjørk. Potensiale til å 
utvikle spesielle kvaliteter på noe sikt. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Buffersoner er 
inkludert i grenser. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
62 Ugjestrud søndre - Kulturlandskap - Store 
gamle trær - Lokalt viktig 

Gammel frittstående eik som måler rundt 70 cm i 
diameter. Store gamle trær er viktige for en rekke arter 
av sopp, lav, moser og insekter. Særlig er hule trær 
viktig levested for mange truede insektarter. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør holdes åpent rundt eika. 
Treet bør pleies på en måte som gjør at det blir 
gammelt. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
63 Haugtun - Ferskvann/våtmark - Dammer - 
Lokalt viktig 

Liten skogsdam med potensiale for amfibier. Bør 
undersøkes nærmere. 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
64 Knalstad øst - Skog - Urskog/gammelskog - 
Lokalt viktig 

Dal med gran- og gråor-heggeskog. Rik, frodig 
vegetasjon. Mest gråor i vest, langs bekken. Stort 
potensiale for uvvikling av strukturer som er viktig for 
biologisk mangfold.  

Skjøtsel og hensyn: I den sørvendt skråninga på begge 
sider av kraftlinja kan det drives plukkhogst som et 
engangsinngrep. Ellers ikke hogst i den åpne skogen. 
Buffersoner er inkludert i grenser. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
65 Rustad midtre II - Ferskvann/våtmark - Viktige 
bekkedrag - Viktig 

Lokaliteten er en del av en større helhetlig 
bekkestreng. Den videre teksten er skrevet for hele 
strekningen ned til Grønlundødegården. Viktig 
bekkestreng med korridorfunksjon. Den befarte 
strekningen ligger langs elven/bekken som renner i 
nordre del av området. Det ble gått fra møte mellom 
bekken fra Drømmerud og bekken fra Bjerkeskau og 
sørøstover til like øst for den nedlagte 
Grønlundødegården. Langs hele denne strekningen er 
det lagt en merket natur/kultursti med 
informasjonstavler . 
Generelt er det bra med vegetasjon langs elven, både 
langs selve bredden og noe lenger unna langs hele 
strekningen. Spesielt kan fremheves et par områder, 
men de skiller seg ikke nødvendigvis mye fra andre 
områder langs vassdraget: nesten helt i nordøst (Nr. 
31), fra det som er markert som 'beite' og ca. 250 m 
sørvestover ligger en fin gråor-heggeskog med 
springfrø og storrapp (med bl.a. gråtrostkoloni og et 
par syngende myrsangere) og partiet like øst for 
Grønlundødegården (Nr. 29), hvor elven slynger seg 
mer enn ellers langs strekningen, og hvor det er 
ganske tett med høye urter, busker og kratt (bl.a. satt 
en myrsanger og sang her). Elvestrekningen må 
karakteriseres som en viktig viltbiotop/-korridor. På 
sikt vil det være potensial for fugler, samt sopp og 
insekter som krever kvaliteter som finnes i gammel 
skog Blindheim 2002b). Området er del av viktig 
viltområde. 

Skjøtsel og hensyn: Kantsonene må bevares. Åpnere 
områder må gjerne beites. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
66 Gamlebakken - Kulturlandskap - Store gamle 
trær - Viktig 

Grov eik som ligger mellom hus og vei i 
Gamlebakken i Hvitsten. Begynner å få grov bark. Ca 
80 cm i diameter. Store gamle trær er viktige for en 
rekke arter av sopp, lav, moser og insekter. Særlig er 
hule trær viktig levested for mange truede insektarter. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør holdes åpent rundt eika. 
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Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
67 Hvitsten torv II - Kulturlandskap - Store gamle 
trær - Lokalt viktig 

Grov gammel lønn ved Hvitsten torv. Ca en meter i 
diameter. Store gamle trær er viktige for en rekke arter 
av sopp, lav, moser og insekter. Særlig er hule trær 
viktig levested for mange truede insektarter. 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør pleies på en måte som 
gjør at det lever så lenge som mulig. Beskjær heller 
treet enn å hogg det ned dersom det er ønskelig å 
fjerne døde grener o.l. Det bør holdes åpent rundt treet 
som i dag. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
68 Strandsødegården nord - Kulturlandskap - 
Småbiotoper - Lokalt viktig 

Åkerholme med eik som dominerende treslag. 
Holmen blir beitet. Mulig levested for marksboende 
sopp knyttet til rike eikehabitater. Lokaliteten er ikke 
nærmere undersøkt. 

Skjøtsel og hensyn: Beitet børt fortsettes. Gjødsling 
bør unngås. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
69 Presterudkollen øst - Skog - Rikere sumpskog 
- Lokalt viktig 

Mindre sumpskog langs grøft som nå er i ferd med å 
gro helt igjen. Torvmoser dominerer helt 
bunnvegetasjonen, grunnvannsstanden er foholdsvis 
høy. Skogen er forholdsvis ung og bør få utvikle seg 
fritt videre. Det bør være en målsetting at den 
naturlige vannbalansen gjenopprettes på sikt. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst. Ikke grøfterensk. På de 
tørrere partiene i øst og vest bør det kun drives 
plukkhogst. En sjiktet kantsone bør opparbeides. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
70 Vines nordre - Skog - Gammel lauvskog - 
Lokalt viktig 

En av få biotoper i Vestby hvor rogn er dominerende 
tresalg. Skogen er ikke gammel  og det er lite død ved, 
gadd og grove trær. Potensiale som viktig 
løvskogsbiotop på sikt. Da ingen spesielle kvaliteter er 
registrert i dag er verdien satt til lokalt viktig (C). 

Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst. Buffersoner inkludert i 
grenser. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
71 Såner camping - Ferskvann/våtmark - 
Dammer -  

Forholdsvis stor dam hvor det er gjort funn av stor 
salamander tidligere. Usikker kilde og dammen var i 
2003 helt uttørret. Foreløpig er lokaliteten satt som 
uprioritert. 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
72 Fagerholt søndre - Kulturlandskap - 
Parklandskap - Lokalt viktig 

Noen få styvingstrær av ask langs gårdsvei. Trærne er 
intill 60 cm i diameter. Store gamle trær er viktige for 
en rekke arter av sopp, lav, moser og insekter. Særlig 
er hule trær viktig levested for mange truede 
insektarter. 

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør styves hvert 3-5 år. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
73 Tørbrekke - Ferskvann/våtmark - Dammer - 
Viktig 

Lokalitetskrivelse innlagt av SiS den 16.12.2004: 
Dammen ble kartlagt av Sigve Reiso i juli 2003. 
Dammen er inngjerdet og inntakt. Det ble gjort funn 
av liten salamender. 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 1, Andre  
rødlistearter: 0 

 
74 Sagstua - Skog - Gammel lauvskog - Lokalt 
viktig 

Bitopen ble kartlagt av Terje Blindheim i forbindelse 
med skog/naturtyperegistreringer i 2002.  
Slak skråning med suksesjon av løv på tidligere 
innmark. Skogen begynner å bli forholdsvis 
grovvokst. Hovedsakelig osp og bjørk, men også en 
del andre løvtreslag. Lindeskrent i østlig del i skrent. 
Vegetasjonen er frodig og bærer noe preg av å være 
tidligere kulturmark.  Det er lite læger og gadd, men 
biotopen har stort potensiale for å utvikle grov 
løvskog med mye død ved.  

Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst. Kan ta ut noe bjørk 
nederst mot vei.  Ingen spesielle behov for 
buffersoner. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 
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75 Emmerstadbukta sør - Skog - Rikere 
sumpskog - Viktig 

Svartor-strandskog mot sjøen. Overgang mot tørrere 
alm-lindeskog. Sjelden vegetasjonstype på vei tilbake 
etter tidligere beitepåvirkning. Typearten for denne 
vegetasjonstypen, klourt ble funnet sammen med en 
rekke andre fuktighetskrevende arter. I Nord grenser 
skogen til takrørbelte og en liten sandgrunne. Svartor-
strandskog er betegnet som en sjelden og truet  
vegetasjonstype. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
76 Brånen 1 - Skog - Rik edellauvskog - Viktig 

I hovedsak lange skrenter med lind. Noe innslag av 
hassel, osp, gran mm. Stedvis rikt feltsjikt. Enkelte 
meget gamle trær, men mye ungt. Almesyke. Noe død 
ved spredt og enkelte gadd. Tilløp til kalkfuruskog på 
toppene i nord hvor det bl. a. vokser nattfiol og knerot. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
77 Brånen 2 - Skog - Rik edellauvskog - Viktig 

I hovedsak lange skrenter med lind. Noe innslag av 
hassel, osp, gran mm. Stedvis rikt feltsjikt med en del 
blåveis. Enkelte meget gamle trær, men jevnt over 
ganske ung skog.  Innslag av en del almesyke trær. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
78 Brånen nordre - Kyst og havstrand - Kalkrike 
strandberg - Viktig 

Større område med knausskog, åpne strandberg og 
mellomliggende rike arealer med variert 
karplantevegetasjon. Her finnes blokdstorkenebb, 
hjertegress, strandløk, slåpetorn og en rekke andre 
arter. Se karplanteliste. Stort potensiale for insekter 
knyttet til variert og rik vegetasjon. Det finnes spredt 
noen eldre furutrær som i dag og på sikt kan være 
viktige elementer for insekter. Inkludert i lokaliteten 
er også rullesteinstrand med funn av strandkål, 
ekspeonerte bergvegger med tilhørende vegetasjon og 
fragmenter av strandeng i forbindelse med 
bløtbunnsområdene i Emmerstadbukta. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør vurderes skjøtsel dersom 
området gror ytterligere igjen. Store gamle furuer bør 
bevares. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
79 Brenntangen - Skog - Urskog/gammelskog - 
Lokalt viktig 

Større område med furuskog som er merket av som 
impediment på økonomisk kart. Det er imidlertid 
lenge siden det har vært drevet noe skogbruk her og i 
enkelte søkk er tilveksten brukbar og dimensjonene 
forholdsvis store. Området har godt potensiale på sikt 
til å huse arter knyttet til soleksponert furuskog ved 
sjøen.  

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
80 Skjellvika (slåttemark) - Kulturlandskap - 
Kalkrike enger - Viktig 

Rik gammel slåtte/beitemark med blodstorkenebb, 
slåpetorn og åkermåne blant flere. Området er i ferd 
med å vokse igjen, men verdiene kan ivaretas og økes 
dersom skjøtsel gjenopptas. Potensiale for rik 
beitemarksflora og insekter knyttet til rike 
blomsterenger i strandsonen. Vegetasjonstypen er 
sjelden i Folloregionen og verdisettes som viktig (B). 

Skjøtsel og hensyn: Området må slås i løpet av august, 
gress fjernes. Oppslag av ask, osp og furu må fjernes. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
81 Skjellevika (strand) - Kyst og havstrand - 
Sandstrender - Viktig 

Rullesteinstrand med typisk og utviklet sonering fra 
sjø og opp til land. Strandrug nederst og 
blodstorkenebb nærmere skogen. Rikt med 
strandnellik som er vertsplante for rødlistet 
sommerfugl som er registrert i området. Det vokser 
også strandkål på lokaliteten. 

Skjøtsel og hensyn: Ingen skjøtsel påkrevet. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
82 Langbråten nord - Kulturlandskap - Store 
gamle trær - Lokalt viktig 

Gammel grov eik som måler ca. 60 cm i diameter. 
Eika står i skogområde intill kraftledning. Store gamle 
trær er viktige for en rekke arter av sopp, lav, moser 
og insekter. Særlig er hule trær viktig levested for 
mange truede insektarter. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør vurderes og ryddes noe 
rundt eika 
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Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
83 Skjellvika øst I - Skog - Rik edellauvskog - 
Viktig 

Lindeskrent med underliggende svartorsump 
(lok.172). Marginalt skogbestand. Skogen er ikke 
veldig gammel, men har utviklingspotensial. Stedvis 
rikere berggrunn med innslag av blåveis. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
84 Rød nordre - Kulturlandskap - Store gamle 
trær - Viktig 

Gammel grov sparebankeik som måler ca. 70 cm i 
diameter. Eika står på en liten åkerholme rett ved E6. 
Kun sett fra bil. Store gamle trær er viktige for en 
rekke arter av sopp, lav, moser og insekter. Særlig er 
hule trær viktig levested for mange truede insektarter. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør holdes åpent rundt eika. 
Bør skjøttes på en måte som at den lever lenge og kan 
bli grov og hul. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
85 Mølen nordvest - Skog - Rik edellauvskog - 
Viktig 

Grov gammel osp- og almeskog som står under en 
sørvendt brattskrent. Stort potensiale for et stort 
mangfold av insekter knyttet til grove og gamle 
løvtrær. Det er forholdsvis lite vegetasjon i skråninga 
og det meste av vegetasjone er knyttet til en smal 
stripe langs sjøen. 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
86 Mølen - Skog - Rikere sumpskog - Lokalt 
viktig 

Lokaliteten er beøsøkt i forbindelse med 
skogkartlegging i 1995 og 2002.  
Svakt utviklet svartor-strandskog som er sterkt 
kulturpåvirket. Mye gran, bjørk og åpen eng inngår. 
Potensiale for å utvikle kvaliteter knyttet til denne 
skogtypen på sikt. En del svartor er avvirket for en tid 
tilbake og det finnes ikke død ved eller stående døde 
trær (Håpnes 1995). 

Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling. Viktig og ikke 
drenere ut skogen så den blir tørrere. Gran kan tas ut, 
men all løvskog bør spares. Vedhogst rettes inn mot 
gran. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
87 Damveien - Ferskvann/våtmark - Dammer - 
Svært viktig 

Dam hvor det tidliigere er kartlagt salamander 
(dameier pers. med), men en rekke håvtrekk 
sommeren 2002 ga ingen fangst av amfibier. Dammen 
er forholdsvis tett bevokst med flytebladsplanter. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør vurderes å renskes opp i 
dammen.  

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 1, Andre  
rødlistearter: 0 

 
88 Strand sør - Kulturlandskap - Store gamle trær 
- Viktig 

Grov gammel eik intill jordekant som ved basis måler 
ca. 140 cm i diameter. Litt opp deler stammen seg i to. 
Det vokser rikelig med mongolspringfrø under eika. 
Gamle eiker er svært viktig levested for en rekke 
sjeldne arter av insketer, sopp og lav. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør ryddes rundt eika for å 
ungå at den blir skygget ut. Eika bør behandles på en 
måte som øker livslengden til treet.  

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
89 Hauger nordvest - Kulturlandskap - Hagemark 
- Viktig 

Gammel hagemark med eik som dominerende treslag. 
Biotopen står nå frem som en lågurt eikeskog med et 
dominerende teppe av liljekonvall. Enkelte eiker er 
nær 50 cm i diameter, men ellers er dimensjonene 
små. Potensielt viktig biotop for marklevende- og 
vedboende sopper, samt insekter som er knyttet til 
gamle eiker. 

Skjøtsel og hensyn: På sikt bør det vurderes og rydde 
gran dersom denne skulle overta for mye av 
skogbildet. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
90 Hauger - Kulturlandskap - Store gamle trær - 
Lokalt viktig 

To forholdsvis grove (75 og 50 cm i diameter) 
lønnetrær i hage på Hauger gård. Store gamle trær er 
viktige for en rekke arter av sopp, lav, moser og 
insekter. Særlig er hule trær viktig levested for mange 
truede insektarter. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør holdes åpent rundt trærne. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 
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91 Hauger øst - Kulturlandskap - Store gamle 
trær - Viktig 

Gamme grov eik i veikant. Eika er tidligere del av 
hagemark mot sør. Treet måler drøyt en meter i 
diameter. Gamle eiker er generelt viktigig levested for 
en rekke sjeldne arter av insekter, sopp og lav. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør ryddes skog og kratt rundt 
eika for å øke lystilgangen. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
92 Bjørnstad - Kulturlandskap - Store gamle trær 
- Lokalt viktig 

To styva asketrær hvor av ett av dem har hulrom. 
Dette er viktige elementer for en rekke sjeldne og trua 
insektarter. 

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør styves hvert 3-5 år. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
93 Bjørnstad øst - Kulturlandskap - Store gamle 
trær - Viktig 

Gammel og grov bredkronet eik med stort potensiale 
for å huse et sjeldent mangfold av insekter og sopp og 
lav på sikt. Treet måler 120 cm i diameter. 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør fristilles. Kratt bør 
ryddes vekk. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
94 Bjørnstad nord I - Kulturlandskap - Store 
gamle trær - Viktig 

Eik som står åpent midt på jorde. Ikke undersøkt 
nærmere. Eika måler ca. 120 cm i diameter. Gamle 
eiker er viktig levested for en rekke sjeldne insekter, 
sopp og lav. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør holdes åpent rundt eika.  

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
95 Bjørnstad nord II - Kulturlandskap - Store 
gamle trær - Viktig 

Eik som måler ca. 100 cm i diameter. Bredkronet og 
grov. Gamle eiker er viktig levested for en rekke 
sjeldne insekter, sopp og lav. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør fjernes skog og kratt rundt 
eika. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
96 Pepperstad skog - Kulturlandskap - Hagemark 
- Lokalt viktig 

Hagemark som er i ferd med å vokse igjen. Det bør 
vurderes og fristille noen av trærne for at de skal få 
utvikle seg og bli større. Dominerende treslag er eik. 
Det bør fokuseres på å å få frem flere og grovere 
eiketrær. Store gamle trær er viktige for en rekke arter 
av sopp, lav, moser og insekter. Særlig er hule trær 
viktig levested for mange truede insektarter. 

Skjøtsel og hensyn: Fristilling av enkelte trær, rydding 
av kratt. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
97 Jonsrudveien I - Kulturlandskap - Store gamle 
trær - Lokalt viktig 

Frittstående forholdsvis grov eik som har stort 
potensiale for å utvikle store kvaliteter på sikt for arter 
knyttet til grove eiker. Store gamle trær er viktige for 
en rekke arter av sopp, lav, moser og insekter. Særlig 
er hule trær viktig levested for mange truede 
insektarter. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør holdes åpent rundt eika. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
98 Jonsrudveien II - Kulturlandskap - Store gamle 
trær - Viktig 

Eik som måler ca. 100 cm i diameter. Står mellom 
parkeringsplass og skogbryn. Gamle eiker er viktig 
levested for en rekke sjeldne insekter, sopp og lav. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør holdes åpent rundt eika. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
99 Jonsrudveien III - Kulturlandskap - Store 
gamle trær - Lokalt viktig 

Eik som måler ca. 50 cm i diameter, 
utviklingspotensiale. Gamle eiker er viktig levested 
for en rekke sjeldne insekter, sopp og lav. 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør fristilles for at det ikke 
skal skygges ut.  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
100 Johans vei I - Kulturlandskap - Store gamle 
trær - Viktig 

Delvis hul lønn som måler ca. 100 cm i diameter. Hule 
trær er viktig levested for en rekke sjeldne insekter. 
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Skjøtsel og hensyn: Det bør holdes åpent rundt treet. 
Det bør skjøttes på en måte som gjør at det lever så 
lenge som mulig. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
101 Johans vei II - Kulturlandskap - Store gamle 
trær - Viktig 

Grov, gammel eik som bør fristilles. Måler ca. 100 cm 
i diameter. Gamle eiker er viktig levested for en rekke 
sjeldne insekter, sopp og lav. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør ryddes kratt rundt eika. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
102 Moradammen - Ferskvann/våtmark - 
Dammer - Svært viktig 

Dam hvor det er registrert frosk, spissnutefrosk og 
liten salamander (Strand 1993, 1996). Dammen er 
forholdsvis stor. Det er mye vegetasjon rundt dammen 
som er inngjerdet, særlig starrvegetasjon. Potensiale 
for rødlistede invertebrater som for eksempel 
øyenstikkere. 

Skjøtsel og hensyn: Opprensking bør vurderes 
fortløpende. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 2, Andre  
rødlistearter: 0 

 
103 Vandrås - Ferskvann/våtmark - Dammer - 
Viktig 

Lokalitetskrivelse innlagt av SiS den 16.12.2004: 
Liten skogsdam omgitt av tett granskog og ett 
heggekratt. Grunn dam, neppe mer enn 50 cm dyp. I 
kant vokser bl.a. myrkongle og gulldusk. Det ble gjort 
funn av liten salamander. 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 1, Andre  
rødlistearter: 0 

 
104 Molvikdammen - Ferskvann/våtmark - 
Dammer - Viktig 

Lokalitetskrivelse innlagt av SiS den 20.12.2004: 
Skogsdam med forholdsvis tett begroing i vannet. Det 
er gjort funn av den rødlistede virvlerarten gyrinus 
natator (billeart som lever på vannoverflaten). Arten 
ble også funnet i bekk sør for Andbekk, men her er det 
ikke avgrenset noen lokalitet. Arten er kun funnet i 
Akershus og Østfold i Norge. Arten har status 
hensynskrevende (DC) på rødlisten. Det er ikke gjort 
funn av sjeldne amfibier i 2004 og 2003 hvor det ble 
foretatt hovtrekk etter amfibier. Verdien er satt til 
Viktig (B) etter funn av sjelden billeart.  

Skjøtsel og hensyn: Det er felt mange grantrær rundt 
dammen og hogstavfall ligger i dammen. Dette bør 
fjernes fra dammen. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 1 

 
105 Ramme nedre øst - Kulturlandskap - Store 
gamle trær - Lokalt viktig 

Tre store gamle bjørker som måler opp mot 80 cm i 
diameter. Store gamle trær er viktige for en rekke arter 
av sopp, lav, moser og insekter. Særlig er hule trær 
viktig levested for mange truede insektarter. 

Skjøtsel og hensyn: Dersom det er aktuelt og felle 
tærne bør de skjæres av 5 meter opp for å bevare en 
viktig stammebasis for en rekke insektarter. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
106 Ramme øvre sørøst - Ferskvann/våtmark - 
Dammer - Viktig 

Fontenedam med liten salamander (Anne Molia pers. 
med).  

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 1, Andre  
rødlistearter: 0 

 
107 Ramme øvre - Kulturlandskap - 
Parklandskap - Viktig 

Gammel allè med hovedsaklig ask. Store gamle trær 
er viktige for en rekke arter av sopp, lav, moser og 
insekter. Særlig er hule trær viktig levested for mange 
truede insektarter. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør ikke gro igjen nundt 
alleen. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
108 Ramme nedre sørøst - Ferskvann/våtmark - 
Dammer - Viktig 

Dam med frodig kantvegetasjon av fuktelskende 
planter, samt svartor. Potensiale for en rekke amfibier, 
men ingen er påvist.  

Skjøtsel og hensyn: Svartorsump rundt dammen bør 
tas hensyn til. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
109 Ramme nedre sørvest - Kyst og havstrand - 
Kalkrike strandberg - Lokalt viktig 
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Vekselfuktige, rike strandberg med blodstorkenebb og 
bergmynte. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør ryddes kratt dersom 
engvegetasjonen gror igjen. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
110 Ramme nedre II - Kulturlandskap - Store 
gamle trær - Lokalt viktig 

Gruppe av grove trær av ask, svartor og lønn. Det 
finnes også barlind i bestandet. Lokaliteten ligger 
langs mindre vei og på begge sider av liten bekk. 
Store gamle trær er viktige for en rekke arter av sopp, 
lav, moser og insekter. Særlig er hule trær viktig 
levested for mange truede insektarter. 

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør få utvikle seg til å bli 
gamle. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
111 Ramme nedre I - Kulturlandskap - 
Slåtteenger - Lokalt viktig 

Liten gjenværende flekk av slåtte/beitemark. Rikelig 
av karplantene harakløver og gjeldkarve. 

Skjøtsel og hensyn: Enga bør slås første gang i 
begynnelsen av august. Gresset bør fjernes. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
112 Ramme øvre vest - Skog - Rik edellauvskog 
- Viktig 

Lindeskrent med forholdsvis grov lind stedvis og rik 
vegetasjon med bl.a. blåveis. Potensielle lokalitet for 
mykorizasopp-arter knyttet til lind. 

Skjøtsel og hensyn: Ingen spesielle skjøtselsbehov 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
113 Ramme øvre nord - Ferskvann/våtmark - 
Dammer - Viktig 

Dam hvor det er påvist liten salamander tidligere. 
Dammen er nå bygd om og utvidet. Status for 
salamander er usikker. Lokaliteten er gitt B verdi pga. 
av usikkerhet rundt artsforekomst. 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 1, Andre  
rødlistearter: 0 

 
114 Rugbråten - Skog - Gammel lauvskog - 
Viktig 

Tett løvskog med ask, svartor, bjørk og osp. Potensiell 
ask-snelleskog på sikt. Skavgras finnes i områdene 
rundt skogen. Vegetasjonstype i overgang mellom 
hagemark og gråor-askeskog. Antakelig gammel 
beitemarkskog. Lite bunnvegetasjon. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
115 Rugbråten nordøst - Skog - Andre viktige 
forekomster - Lokalt viktig 

Barlind, 2x15 cm. Usikkert hvorvidt disse er plantet 
eller ikke. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
116 Rugbråten nord - Skog - Gammel lauvskog - 
Lokalt viktig 

Et mindre område med 3 barlind i vest. Ellers område 
med spredte osp, også en del forholdsvis gamle trær. 
Noe liggende og stående død ved av osp. Stedvis 
forholdsvis rik vegetasjon med bla. blåveis og 
sanikkel. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst. Verdifulle bartrær kan 
tas ut. Ingen spesielle behov for buffersoner. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
117 Rugbråten nordvest - Skog - 
Urskog/gammelskog - Lokalt viktig 

Skrinn kolle med en del spredt kortvokst furu opp mot 
50-60 cm i diameter. Noe gammel død ved. 
Soleksponerte lavareliggende furuskoger er potensielt 
viktige for varmekjære vedboende insekter. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
118 Rugbråten nord - Skog - Andre viktige 
forekomster - Lokalt viktig 

Barlind, 15 cm. Usikkert hvorvidt denne er plantet 
eller ikke. 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 
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119 Elven - Kyst og havstrand - Kalkrike 
strandberg - Lokalt viktig 

Grasdominerte strandberg men en del innslag av 
blodstorkenebb. Ikke veldig variert med tanke på 
karplanter. 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
120 Elven nord (Solbergelva) - Skog - Rik 
edellauvskog - Viktig 

Liten, nordvendt, frodig og fuktig dal med mye lønn 
og ask. Forholdsvis grov skog. Rik vegetasjon med 
leddved, trollbær, hengeaks og krusfagermose. Rike 
edelløvskoger regnes generelt som meget viktige 
områder for biologisk mangfold. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. Det bør ikke tømmes mer hageavfall i 
biotopen. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
121 Solbergelva ved elven - Skog - Rik 
edellauvskog - Viktig 

Frodig og fuktig edelløvskog ned mot elv. Lite 
undervegetasjon. Området er tidligere trolig 
beitepåvirket. Askeskogen i sør er til dels meget grov 
og det finnes spredt med læger og gadd av ulike 
løvtrær spredt i området. Solbergelva gir rikelig med 
fuktighet til lokaliteten som nærmest har et tropisk 
preg. Potensielt viktig område for fugl. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
122 Solbergelva v/ saga i Frogn - Skog - 
Urskog/gammelskog - Viktig 

Frodig granskog med innslag av en del or og osp. 
Sammenbrudd av gran enkelte steder hvor det finnes 
mye læger og gadd av til dels grove dimensjoner. 
Solbergelva gir lokaliteten stabile fuktighetsforhold. 
Vegetasjonen er frodig og rik med arter som 
stortujamose, krusfagermose og trollurt i bunnsjiktet.  
Det finnes rikt mosedekte bergvegger med blant annet 
krusfagermose. Det er kartlagt to rødlistede sopp som 
med stor sannsynlighet er funnet innenfor grensene til 
denne biotopen. Opplysningene om disse er hentet fra 
soppherbariet i Oslo. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst. Buffersoner 25 m mot 
SØ-SV 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 2 

 
123 Mellom Erikstad - Ferskvann/våtmark - 
Dammer - Svært viktig 

Lokalitetskrivelse innlagt av SiS den 20.12.2004: 
Tundam i skogkanten hvor det i 2004 er gjort funn av 
vanlig frosk, spissnutefrosk og liten salamander 
(feltundersøkelser i 2004).  
 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 2, Andre  
rødlistearter: 0 

 
124 Finstad - Ferskvann/våtmark - Dammer - 
Svært viktig 

Lokalitetskrivelse innlagt av SiS den 20.12.2004: 
Tundam hvor det i 2004 er gjort funn av stor 
salamander og liten salamander (feltundersøkelser i 
2004).  
 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 2, Andre  
rødlistearter: 0 

 
125 Mosters vei vest - Skog - Gammel lauvskog - 
Lokalt viktig 

Sør-vest vendt skog, løvdominert. Totalt 9 forskjellige 
løvtreslag inngår i lokaliteten, samt noe gran. Skogen 
er ikke gammel, men bra potensiale på sikt for arter 
knyttet til rike og eldre løvskoger. En del eldre trær 
trær, blandt annet av eik forekommer spredt. Små 
mengder med død ved finnes. I sør renner en mindre 
bekk. Lokaliteten kommer ikke i konflikt med vei og 
naboer som mange andre lokaliteter i nærheten. 
Antakelig gammelt beite. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst. Gran som nås fra vei 
kan plukkes ut. Ingen spesielle behov for buffersoner. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
126 Knalstadødegården nord - Skog - 
Urskog/gammelskog - Viktig 

Eldre granskog med sammenbrudd av gran og mye 
død ved ved sentralt i biotopen. I dalbunnen er det 
frodig gråor-heggeskog, noe som skaper variasjon og 
økt diversitet. Gjennomgående dominerer død ved i 
tidligere nedbrytningsstadier, men i gråor-
heggeskogen finnes også noen sterkt nedbrutte læger. 
Viktig område for bevaring av biologisk mangfold 
p.g.a. stor død ved forekomst. Lokaliteten har gor 
arrondering. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. 
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Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
127 Knalstad søndre nord - Ferskvann/våtmark - 
Dammer - Lokalt viktig 

Dam hvor det tidligere er registrert padde (Strand 
1993). Padde var den av amfibiene i undersøkelsene 
til Strand som var sjeldnest forekommende. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør vurderes opprenskning 
dersom dammen gror igjen. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
128 Ørebekk nord for - Ferskvann/våtmark - 
Dammer - Svært viktig 

Viktig amfibiedam med funn av både liten og stor 
salamander, samt spissnutefrosk og vanlig frosk. 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 3, Andre  
rødlistearter: 0 

 
129 Ørebekk - Ferskvann/våtmark - Dammer - 
Lokalt viktig 

Dam med funn av padde (Strand 1993). 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
130 Slettemåsan vest - Skog - 
Urskog/gammelskog - Lokalt viktig 

Beskrivelsen under er hentet fra Røsok 2000. 
 
Beskrivelse 
Skogen er myrskog / sumpskog, og består for det 
meste av små dimensjoner av furu og bjørk, med noe 
innslag av svartor. De fleste av trærne er i underkant 
av 30 cm i diameter. Bunnvegetasjonen er fattig, med 
torvmoser og molte.  

 
Kvaliteter viktige for biologisk mangfold 
I tillegg til sumpskogskvalitetene, finnes det noe død 
ved, av lauv og furu. Biotopen har et stort potensiale 
til å utvikle gamle trær og død ved i et fuktig miljø. 
Ingen signalarter ble påvist.  

 
Målsetting for bestandet - behandlingsforslag 
Målsetting for dette bestandet er bevaring av biologisk 
mangfold uten skjøtsel. Det anbefales at bestandet får 
gjennomgå fri utvikling. Drenering eller vedhogst må 
ikke forekomme. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst, ikke grøfting. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
131 Slettemåsan nord - Skog - 
Urskog/gammelskog - Lokalt viktig 

Beskrivelsen under er hentet fra Røsok 2000. 
 
Beskrivelse 
Biotopen er fleraldret granskog på middels god bonitet 
(G14) på blåbærmark. Deler av skogen er sjiktet. 
Området er forholdsvis flatt. Det er få åpninger i 
bestandet, og dermed lite lys og mindre foryngelse 
enn det kunne vært ut fra vegetasjonstypen. Alle 
dimensjoner finnes, men størstedelen av 
kubikkmassen representeres av forholdsvis grovvokst 
skog, opp til 50 cm. Det finnes en del relativt grove 
osper (20 - 40 cm). Det er ikke mye død ved i 
bestandet, men læger av gran forekommer spredt, 
samt i enkelte mindre konsentrasjoner.  Det ble 
observert lite tørrgran. Det finnes spor etter gamle 
hogster i form av morkne stubber.  
 
Kvaliteter viktige for biologisk mangfold 
Området er et av få intakte med gammel granskog på 
middels til god bonitet. Skogen er på vei mot å bli 
biologisk gammel. I et større landskap med mer 
biologisk gammel skog på høyere bonitet, ville neppe 
dette området blitt valgt ut som restaureringsbiotop på 
grunn av mangel på kvaliteter, særlig død ved. 
Dersom det imidlertid er et mål å ivareta det 
biologiske mangfoldet som er knyttet til gammel 
granskog, også innenfor eiendommen Ødemørk, er det 
nødvendig å restaurere tilstrekkelig areal med gammel 
granskog på middels til god bonitet. Dette bestandet er 
blant de på eiendommen som ligger nærmest både å 
ha biologisk gammel skog, og høy bonitet. Det ble 
funnet flere trær med gammelgranslav, noe som 
signalerer forholdsvis fuktig seintvoksende granskog.  
 
Målsetting for bestandet - skjøtselsforslag 
Dersom det er et mål å bevare naturtypen gammel 
granskog på middels til gode boniteter på 
eiendommen, bør det velges ut bestand som ligger 
nærmest de kvaliteter denne naturtypen kan utvikle. 
Bestand 137 er et relativt stort bestand med skog som 
er i ferd med å bli biologisk gammel. Dette bestandet 
kan derfor være egnet til å restaurere de kvaliteter som 
i stor grad mangler på Ødemørk. Målsetting for 
bestandet kan derfor være bevaring av biologisk 
mangfold uten skjøtsel. For å ivareta det mangfoldet 
som er knyttet til biologisk gammel granskog, 
anbefales det å la bestandet gjennomgå fri utvikling. 
Ved at trærne blir gamle, grove og får lov til å dø, 
øker biotopens potensiale for å bevare et artsmangfold 
knyttet til gammel granskog. Biotopens verdi for dette 
mangfoldet antas altså å øke med tiden. Det er ikke 
foretatt noen eksakt avgrensning av de deler innenfor 
bestandet som i dag har størst verdi, men generelt 
gjelder at potensialet for at bestandet skal ha verdi for 
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arter knyttet til gammel granskog, er størst jo større 
areal som står urørt, og jo mindre fragmentert dette 
arealet er. 
 

Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
132 Ishavet vest - Skog - Urskog/gammelskog - 
Lokalt viktig 

Beskrivelsen under er hentet fra Røsok 2000. 
 
Beskrivelse 
Biotopen er en rik sumpskog omgitt av flersjiktet 
gammel granskog på god bonitet. I sumpskogen er det 
innslag av svartor, mer enn 10 trær, opp til 25 cm, 
med smågraner, hemmet i veksten, innimellom. Det 
finnes også mye bjørk av mindre dimensjoner, opp til 
15 cm. Det finnes en rik forekomst av myrkongle i 
sumpen, samt skogsivaks, myrhatt, fredløs og 
grasarter. Det finnes lite, verken av stående eller 
liggende død ved. Det ble observert gamle, morkne 
stubber etter hogst i sumpa. Granskogen som omgir 
sumpa er fleraldret og flersjiktet, med diameter opp til 
35 cm. Det ble observert lite død ved, kun et par læger 
av gran. Vegetasjonstypen er blåbær, med noe innslag 
av småbregne.  
 
Kvaliteter viktige for biologisk mangfold 
Viktigste kvalitet er forholdsvis rik sumpskog med 
god fuktighet, omgitt av sjiktet granskog på god 
bonitet. Flersjiktet gammel granskog mot sumpskog 
har bla. betydning som oppvekstområde for storfugl. 
Dette ble illustrert ved at det ble skremt opp et 
storfuglkull i biotopen. I tillegg til å fungere som en 
kantsone mot den rike sumpskogen som allerede har 
gode kvaliteter, kan granskogen betraktes som en 
restaureringsbiotop for gammel granskog på høy 
bonitet, og har potensiale til å utvikle viktige 
kvaliteter i granskog på høy bonitet, f. eks. grove 
dimensjoner av gran, død ved og stabilt fuktig klima. 
Ingen signalarter ble påvist. 

Målsetting for bestandet - skjøtselsforslag 
Målsetting for bestandet er bevaring av biologisk 
mangfold uten skjøtsel. Det anbefales at bestandet får 
gjennomgå fri utvikling. Biotopen er en 
kontinuitetsavhengig biotop der verdien for det 
biologiske mangfoldet er knyttet til alderen på skogen, 
og antas å øke med tiden.  

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
133 Ødemørk nord - Skog - Rikere sumpskog - 
Lokalt viktig 

Beskrivelsen under er hentet fra Røsok 2000. 
 
Beskrivelse 
Biotopen er sumpgranskog på middels til høy bonitet 
(G14 - G17). Granskogen er for det meste småvokst, 
med diametre for det meste på 10 - 20 cm og opp til 
30 cm. Det er godt innslag av lauv, mest bjørk, opp til 
25 cm, og noe svartor, opp til 40 cm, samt furu, opp til 
35 cm. Sumpskogen er grøftet, og er derfor mindre 
fuktig enn den normalt ville vært. Det er nylig hogd 
nærmest veien, der grove graner er tatt ut.  
 
Kvaliteter viktige for biologisk mangfold 
Viktigste kvaliteter er forholdsvis rik sumpskog med 
svartor, og med viktige kvaliteter av død ved. Av død 
ved finnes det mest bjørk, både som læger, gadd og 
høgstubber, men også noe svartor. Det meste er av 
små dimensjoner, < 20 cm. Av gran ble det påvist død 
ved opp til 25 cm som var sterkt nedbrutt. Biotopen 
har potensiale for krevende råtevedmoser. Ingen 
signalarter ble påvist.  

Målsetting for bestandet - behandlingsforslag 
Målsetting for dette bestandet er bevaring av biologisk 
mangfold med skjøtsel. Grøfta i sumpskogen bør 
tettes, og grøfterens unngås. Der det er særlig tett med 
gran, anbefales det å tynne. Lauvet som vil få mer lys 
ved tynning av gran, bør imidlertid få stå. Eventuelle 
grove og gamle graner, samt døde og døende trær, 
skal stå. 

Skjøtsel og hensyn: Grøfta i sumpskogen bør tettes, og 
grøfterens unngås. Der det er særlig tett med gran, 
anbefales det å tynne. Lauvet som vil få mer lys ved 
tynning av gran, bør imidlertid få stå.  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
134 Ishavet nord I - Skog - Gammel lauvskog - 
Viktig 

Beskrivelsen under er hentet fra Røsok 2000. 
 
Bskrivelse 
Biotopen utgjør en frisk forsenkning på god bonitet 
(G17) med stort innslag av osp, mellom tørrere rygger. 
Skogen består av ca. 50 - 60 middels til grove osper 
(20 - 50/60 cm) i ung granskog med små dimensjoner 
på maksimalt 25 cm, men mest mindre grove graner 
(10 - 15 cm). Av annet lauv, ble det observert bjørk på 
20 cm og rogn på 10 cm. Vegetasjonstypen er 
lågurgranskog, med innslag av ormetelg, men ellers 
lite karplantevegetasjon på bakken, muligens på grunn 
av dårlige lysforhold. I de laveste partiene er det 
fuktig, med torvmoser i bunnsjiktet. Gamle, sterkt 
nedbrutte stubber tyder på tidligere hogster 
 
Kvaliteter viktige for biologisk mangfold 
Viktigste kvaliteter for biologisk mangfold er det høye 
innslaget av til dels grove osper. Det finnes noe 
liggende død ved av osp, men mest stående. To 
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individer av den rødlistede mosen grønnsko ble funnet 
på en sterkt nedbrutt ospelåg. En 3 - 4 meter lang 
østvendt bergvegg finnes. Det ble ikke funnet arter i 
lungeneversamfunnet på ospene.  

 
Interessante arter som ble påvist var mosen Grønnsko 
Buxbaumia viridis (DM) 

Verdi: Viktig. Biotopen har stort utviklingpotensial og 
vil kunne bli svært viktig. 

Målsetting for bestand - behandlingsforslag 
Målsetting for dette bestandet er bevaring av biologisk 
mangfold med skjøtsel. Det er en fordel om grana tas 
ut for å unngå at ospene skygges ut for tidlig og 
samtidig. Uttak av gran bør imidlertid gjøres slik at 
unødig skade på ospene unngås. Foryngelse av osp 
bør sikres. Det bør observeres om ospeforyngelsen 
skjer naturlig etter at en stor del av grana er fjernet, og 
det kommer mer lys til skogbunnen. Dersom dette 
ikke skjer, anbefales det å hogge enkelttrær av osp (ca. 
10) spredt i biotopen for å sette i gang ospeforyngelse 
ved rotskudd. Ved slik  gjennomføring, bør de døde 
ospene forbli i biotopen, for å bidra til økt mengde 
død ved av osp.  

Skjøtsel og hensyn: Målsetting for dette bestandet er 
bevaring av biologisk mangfold med skjøtsel. Det er 
en fordel om grana tas ut for å unngå at ospene 
skygges ut for tidlig og samtidig. Uttak av gran bør 
imidlertid gjøres slik at unødig skade på ospene 
unngås. Foryngelse av osp bør sikres. Det bør 
observeres om ospeforyngelsen skjer naturlig etter at 
en stor del av grana er fjernet, og det kommer mer lys 
til skogbunnen. Dersom dette ikke skjer, anbefales det 
å hogge enkelttrær av osp (ca. 10) spredt i biotopen 
for å sette i gang ospeforyngelse ved rotskudd. Ved 
slik  gjennomføring, bør de døde ospene forbli i 
biotopen, for å bidra til økt mengde død ved av osp.  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 1 

 
135 Ishavet nord II - Skog - Urskog/gammelskog 
- Lokalt viktig 

Beskrivelsen under er hentet fra Røsok 2000. 
 
Området består av barblandingsskog med gamle 
furuer opp til 40 cm. Det er også innslag av osper (30 
cm) og  bjørker (30 cm) samt rogn på 20 cm. Deler av 
området har sjiktet granskog med åpninger i bestandet. 
Partier med liljekonvall, som indikerer lågurtskog, 
finnes. Vaniljerot ble påvist. 
 
Kvaliteter viktige for biologisk mangfold 
Viktigste kvaliteter er eldre furuskog og sjiktet 
granskog, som kan ha stor betydning for fugler knyttet 
til gammel barskog. Innslaget av relativt grove 
lauvtrær er viktig. Det finnes noe død ved, men mest 
av små dimensjoner. Ingen signalarter ble påvist.  
 

Målsetting for bestandet - behandlingsforslag 
Målsetting for bestandet er produksjon med 
forsterkede miljøhensyn. Området er ikke definert 
som en nøkkelbiotop, men et hensynsområde. Dette 
innebærer at forsterkede hensyn til biologisk mangfold 
skal kombineres med eventuell produksjon. 
Forsterkede hensyn vil si at det settes igjen så mange 
trær ved hogst, at skogen fortsatt har et flersjiktet 
gammelskogspreg etter hogsten. Dette betyr i praksis 
at 1/3 av kubikkmassen kan tas ut. Det anbefales at 
særlig gamle eller grove trær, samt trær med spettehull 
eller døde topper eller grener settes igjen. All død ved 
bør settes igjen. Lauvtrærne er viktige, og bør settes 
igjen.  
 

Skjøtsel og hensyn: Målsetting for bestandet er 
produksjon med forsterkede miljøhensyn. Området er 
ikke definert som en nøkkelbiotop, men et 
hensynsområde. Dette innebærer at forsterkede hensyn 
til biologisk mangfold skal kombineres med eventuell 
produksjon. Forsterkede hensyn vil si at det settes 
igjen så mange trær ved hogst, at skogen fortsatt har et 
flersjiktet gammelskogspreg etter hogsten. Dette betyr 
i praksis at 1/3 av kubikkmassen kan tas ut. Det 
anbefales at særlig gamle eller grove trær, samt trær 
med spettehull eller døde topper eller grener settes 
igjen. All død ved bør settes igjen. Lauvtrærne er 
viktige, og bør settes igjen.  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
136 Ødemørk I - Skog - Rik edellauvskog - Viktig 

Beskrivelsen under er hentet fra Røsok 2000. 
 
Beskrivelse 
Biotopen utgjøres av en liten kolle med lindetrær, ca 
20 middels grove til grove stammer (20 - 50 cm i 
brysthøydediameter), samt flere tynne stammer. Det 
ble påvist to eiker på i underkant av 20 cm i diameter, 
og ei på ca 40 cm. Andre treslag som ble påvist i 
biotopen er hassel (en stor busk), rogn (18 cm), 
trollhegg, samt et gammelt hult frukttre, muligens 
pære. Urtevegetasjonen er forholdsvis rik, med 
liljekonvall, ormetelg, hengeaks, teiebær, gjerdevikke, 
kranskonvall og stormaure. I tillegg ble det funnet 
syrin og gravmyrte, som sammen med lindetrærne og 
det gamle frukttreet signaliserer at området er rester 
etter et gammelt kulturlandskap rundt gården 
Ødemørk. 
 
Kvaliteter viktige for biologisk mangfold 
Edellauvskog generelt, og gamle grove linder spesielt, 
er sjeldent innenfor den undersøkte eiendommen, og 
muligens også innenfor Vestby kommune. For arter 
knyttet til gamle grove og hule edellauvtrær generelt 
og lindetrær spesielt, vil lokaliteten kunne være svært 
viktig. Det ble observert minst fire lindetrær med 
reirhull eller hule stammer. Dette tyder på at biotopen 
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kan være viktig for hullrugende fugler, og for insekter 
knyttet til hule lauvtrær. Funn av grov død ved av lind 
(60 cm) gir også grunnlag for arter knyttet til dette 
elementet.  
Det ble ikke påvist rødlistearter eller andre signalarter. 
Det ble imidlertid påvist misteltein i ei av lindene i 
biotopen. Denne lokaliteten er sannsynligvis den som 
allerede er kjent (Follorådets arbeidsgruppe for 
miljøvernsaker, 1996). Misteltein har tidligere vært 
oppført på den nasjonale rødliste som 
hensynskrevende (DN, 1992). 

 
Verdi: Svært viktig. Sjelden naturtype med godt 
utviklede kvaliteter av lind. 

 
Målsetting for bestand - behandlingsforslag 
Målsetting for dette bestandet er bevaring av biologisk 
mangfold uten skjøtsel. Biotopen er en 
kontinuitetsavhengig nøkkelbiotop der verdien for det 
biologiske mangfoldet er knyttet til alderen på skogen, 
og antas å øke med tiden.  

 
Anbefalt behandligsforslag er ikkehogst. Dersom 
framtidig granforyngelse truer med å skygge ut 
edellauvtrærne, bør grana fjernes. Bestandet bør tas ut 
av prognose. 

Supplerende informasjon innlagt av TBL den 
11.03.2004: 
Lokaliteten ble besøkt av Terje Blindheim og lærere 
fra Vestby skolene høsten 2003. Det ble da observert 
misteltein på et lindetre.  

Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
137 Ødemørk II - Ferskvann/våtmark - Dammer - 
Viktig 

Dammen ble undersøkt for amfibier under et lærer 
besøk høsten 2003. Det ble da registrert liten 
salamander i dammen. Dammen er forholdsvis stor og 
ganske dyp. Frodig vegetasjon rundt deler av den. 
 

Skjøtsel og hensyn: Dammen må ikke fylles igjen, 
eller utsettes for forurensing. Vegetasjonen i dammen 
og langs kanten må ivaretas. Det må ikke settes ut fisk 
i dammen.  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 1, Andre  
rødlistearter: 0 

 
138 Solberg - Skog - Gammel edellauvskog - 
Viktig 

Kolle med eldre, men ikke spesielt grovvoskt 
eikeskog. Skrenter med større treslagsblanding. 
Vegetasjonstypen er lågurt-eikeskog da dekningen av 

liljekonvall nesten er 100%.  Skogen er ikke veldig 
gammel i dag, men enkelte noe grovere eiker finnes, 
samt noen døde og døende eiker. I sørøst er det 
innslag av rasmark, bergvegger og store steiner. I 
tillegg til eik finnes innslag av gran, osp, selje, hassel 
og ask. Stort utviklingspotensiale på sikt for arter 
knyttet til eldre eikeskog. Lokaliteten er del av 
tidligere større hestehage som det i dag er lenge siden 
ble beitet (Nordli 1985). 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
139 Nordre Rønjul - Skog - Gråor-heggeskog - 
Viktig 

Lang bekkedal med jevnt over noe grovere løvskog 
enn ellers i nærområdene. En god del gran sørøst i 
området. Spredt med død ved av løvtærr. Biotopen er 
temmelig variert m.h.p. vegetasjon og topografi og 
vurderes som et viktig areal for bevaring av biologisk 
mangfold. Treslagsvariasjonen er stor og skogen er 
flersjiktet med stor spredning. Verdien for spesielle 
arter vil ytterligere forbedres dersom lokaliteten får 
ligge urørt. Lokaliteten må betenes som en viktig 
viltlokalitet. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
140 Rønjul vest 2 - Skog - Gammel lauvskog - 
Viktig 

Område med løvskog som domineres av osp i sør og 
edelløvtrær i nord, bl.a. grov ask og lønn. Forekomst 
av edelløvskog er biologisk interessant. Området har 
tidligere vært beitet, brukt som kalvehage. De nordre 
delene med de grove edelløvtrær er spesielt verdifulle. 
Lokaliteten bør sees i sammenheng med lok. 141. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst av store gamle trær. 
Innføring av beitedyr i rimelig antall er positivt. Ingen 
spesielle behov for buffersoner. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
141 Rønjul vest - Skog - Gammel lauvskog - 
Viktig 

Blandingsløvskog på rik leirgrunn i forsenkning. Lind 
og hassel i skråning. Stort potensiale for utvikling av 
miljøverdier. En god del læger av løv spredt i 
biotopen. Verdien er satt til B da potensialet for 
biologisk mangfold knyttet til biotopen er stort på sikt. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. 
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Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
142 Hauger SØ - Skog - Gammel edellauvskog - 
Viktig 

Tidligere hestebeita hagemarksskog (beiting opphørte 
i 1956). Nå har området forholdsvis grovvokst 
løvskog. Det er ikke plantet inn gran og dette bør 
heller ikke gjøres (tvert om ansees uttak av gran som 
et positivt tiltak). Feltsjiktet er forholdsvis rikt. 
Biotopen har stor treslagsvariasjon og til dels grov 
skog med eiker opp mot en meter i diameter. Biotopen 
er et viktig areal for bevaring av biologisk mangfold. 
Viktige viltverdier for hjortevilt og spurvefugler. 
 
Biotopen ugjør ett av de største eikeskogsbestandene i 
Vestby og er tidligere beitet (Nordli 1985). 

Skjøtsel og hensyn: Bevare løvskog urørt, uttak av 
gran. Beiting vil være positivt for utvikling av 
miljøverdier. Rydding av kratt og ungt løvoppslag 
rundt de største eikene vil være positivt for 
miljøverdiene. Ingen spesielle behov for buffersoner. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
143 Hesthagen sør - Skog - Rikere sumpskog - 
Viktig 

Rik og frodig or-askeskog. Spredt med gran, i 
hovedsak yngre trær. Kildeframspring i øst. 
Løvskogen er forholdsvis grovvokst. Området 
vurderes som viktig p.g.a. rik og forholdsvis sjelden 
vegetasjonstype. I tillegg er det et stort videre 
utviklingspotensiale dersom området får ligge urørt. 
Viktig lokalitet for spurvefugler. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
144 Stokkholm nord - Skog - Gammel lauvskog - 
Lokalt viktig 

Yngre granskog med enkelte overstandere av osp, 
bjørk og gran. Rikt feltsjikt med mye blåveis. Noe 
vanskelig å avgrense da bestandsgrense ikke er 
påtegnet på kart benyttet i felt. Utviklingspotensiale 
for arter knyttet til gammel ospeskog, samt for 
sopparter knyttet til rik markvegetasjon. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
145 Roastad øvre sør - Ferskvann/våtmark - 
Dammer - Svært viktig 

Lokalitetskrivelse innlagt av SiS den 20.12.2004: 
Skogsdam hvor det i 2004 er gjort funn av stor 
salamander og liten salamander (feltundersøkelser i 
2004).  
 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 2, Andre  
rødlistearter: 0 

 
146 Stokkholm SV - Skog - Gammel lauvskog - 
Lokalt viktig 

Vestvendt skrent med løvskog. Yngre skog som kan 
utvikle verdier for biologisk mangfold på sikt. Ikke 
spesielt rikt område. Det er en granplantasje i nedkant 
av skrenten. Noe variert treslagssammensetning og 
innslag av rasmark, bergvegger og enkelte store 
steiner. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
147 Stokkholm SØ - Skog - Rikere sumpskog - 
Lokalt viktig 

Furumyrskog med noe rikere preg i sør hvor 
grunnvannspeilet er høyere. Her er det større 
løvinnslag og sokkeldannelse (svartor, bjørk). Stor 
torvmosedekning i hele biotopern. Biotoptypen 
vurderes som sjelden i landskapet. Viktig at området 
ikke dreneres ut. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Grøfter inntill 
biotopen bør få gro igjen. Ingen spesielle behov for 
buffersoner. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
148 Husjordet - Ferskvann/våtmark - Dammer - 
Svært viktig 

Lokalitetskrivelse innlagt av SiS den 27.12.2004: 
Grunn dam mellom låve og vei. Det vokser en del 
vierkratt i selve dammen. Det ble observert liten 
salamander og spissnutefrosk i dammen sensommeren 
2004 (Strand pers. med.). I 2003 ble dammen 
undersøkt for amfibier av uten at det ble gjort funn. 
Det ble imidlertid gjort funn av svevemygg arten 
Mochlonyx velutinus som det er gjort svært få funn av 
i Sør Norge.  

Skjøtsel og hensyn: Det bør vurderes å grave dammen 
noe dypere da den er i ferd med å gro igjen. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 2, Andre  
rødlistearter: 0 
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149 Kroken nord - Skog - Gammel lauvskog - 
Lokalt viktig 

Små ravinedaler med frodig vegetasjon. Stor 
treslagsblanding, men løvskog dominerer. Skogen er 
middels grovvokst og det er også stort innslag av 
småvokst løvskog. For øvrig er det høyt løvinnslag i et 
større område rundt lokaliteten og det oppfordres til å 
spare en del løvtrær som flerbrukselementer. 

Skjøtsel og hensyn: Bevare løvskog, gran kan tas ut. 
Ingen spesielle behov for buffersoner. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
150 Krokstrand - Skog - Gammel lauvskog - 
Lokalt viktig 

Svartor dominerer i vest og langs bekk. Frodig 
ravinemark med åpen skog som nok har vært beitet 
tidligere. Forholdsvis grov løvskog med framtidig 
potensiale for bevaring av biologisk mangfold. De 
største trærne av gran, osp og ask måler 45-60 cm i 
diameter. Det finnes noe død ved av gran og løvtrær. 
Skogen er forholdsvis lite sjiktet. Mye påvirket av 
gravmyrt i feltsjiktet. 

Skjøtsel og hensyn: Bevare løvskog, gran kan tas ut. 
Ingen spesielle behov for buffersoner, men gravmyrt 
kan med fordel fjernes fra biotopen. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
151 Krokstrand 2 - Skog - Gammel lauvskog - 
Lokalt viktig 

Området ligner lokalitet 150 lenger nord, men består 
kun av grov bjørk og svartor (all annen skog er tatt ut). 
Noe ask forynges i nederste tresjikt. Området er 
parkpreget. Flere sjeldne sommerfugler som har deler 
av livssyklus knyttet til gamle eksponerte trær finnes i 
området. Lokaliteten er potensielt interessant for disse 
artene. 

Skjøtsel og hensyn: Bevare parkpreg, d.v.s. skjøtsel 
med det formål å bevare og framelske grove løvtrær 
og bevare åpent preg. Ingen spesielle behov for 
buffersoner. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
152 Kroken sør - Skog - Rik edellauvskog - Viktig 

Vestvendt skråning med forholdsvis grov løvskog. 
Stort potensiale, hvertfall på sikt for løvtretilknyttede 
arter. Tett tresetting. Noen grove asker er viktige 
elementer for biologisk mangfold. I vest inngår det et 
felt med gravmyrt. Det finnes spredt med død ved av 
gran og noe boreale løvtrær. Skogen er flersjiktet med 
liten spredning, de største trærne måler 40-50 cm i 
diameter. Området er trolig gammel hagemark. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. Gravmyrt kan gjerne fjernes. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
153 Kroken vest - Kulturlandskap - Store gamle 
trær - Lokalt viktig 

Tre middels grove eiker som tidligere har stått i åpen 
beitemark/hagemarkskog. 

Skjøtsel og hensyn: De tre eikene bør fristilles, kratt 
og skog bør fjernes rundt eikene. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
154 Lunde - Skog - Gammel lauvskog - Lokalt 
viktig 

Flat mark med blandingsskog av bjørk og gran. 
Forholdsvis grove trær. Potensielt leveområde for 
sjeldne sommerfugler som i perioder er knyttet til 
gamle løvtrær. 

Skjøtsel og hensyn: Bevare løvskog, gran kan tas ut. 
Ingen spesielle behov for buffersoner. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
155 Elven sørøst - Kulturlandskap - Store gamle 
trær - Viktig 

Vestby sin største selje? Kjempen måler ca. 100 cm i 
diameter og er tildels mose- og lavdekt på de nedre 
delene av stammen. Selja står i en åker av strutseving 
på en liten og rik leirholdig flate. Bekk renner ved 
roten til treet. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør holdes åpent rundt treet på 
sikt. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
156 Hansonstranda nord - Skog - Gammel 
edellauvskog - Lokalt viktig 

Vestvendt skråning med gran og eik i de øvre delene 
og mer furudominans i de nedre delene mot sjøen. 
Eika har utviklet middels/noe grovere dimmensjoner. 
Skogen er forholdsvis godt flersjiktet, det finnes lite 
død ved og gadd. Skog med forekomster av en del 
eldre eik er sjeldent i Vestby i dag. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst av løvtrær. Noe gran 
kan tas ut. Ingen spesielle behov for buffersoner. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
157 Hulvik - Skog - Gammel lauvskog - Viktig 
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Skråning med stor treslagsvariasjon. Meget rikt, bl.a. 
med store mengder blåveis. Fuktige forsenkninger 
langs bekk og helt i nord rikere sumpskog med 
kildepreg og potensielt interessant m.h.p. moseflora. 
Spredt med læger og gadd i hele området. Nokså store 
tredimensjoner i lindeskrenten i den østlige delen. 
Småkupert preg. En viktig biotope for bevaring av 
biologisk mangfold p.g.a. rikhet og variasjon. Stort 
potensiale for insekter, moser, sopp på død ved og 
markboende sopparter. Det finnes store mengder 
skjellrot i den østre flate delen nedenfor skråningen. 
Her vokser det ogås mairanøkleblom, tannrot, leddved 
m.m. Områdene nedenfor skråningingen er gammel 
kulturlandskap med tidligere beiting og oppdyrking. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
158 Hulvik NØ - Skog - Urskog/gammelskog - 
Viktig 

Skråning og liten dal med gadd og læger av gran. Noe 
død ved av osp. Innslag av middels grovvokst osp og 
en del eldre eik spredt i biotopen. Skogen er flersjiktet 
med liten spredning, har innslag av rasmark og 
bergvegger. De største trærne måler opp mot 50 cm i 
diameter. Potensiale for kontinuitet i død ved på sikt. 
Sannsynligvis har området en viss verdi som 
viltområde (inngår trolig i leveområde for 
hakkespetter). 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. En 30 meter bred 
plukkhogstsone bør etableres sør for biotopen. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 1 

 
159 Kjennstjernet - Ferskvann/våtmark - Rike 
kulturlandskapssjøer - Viktig 

Rikt kulturlandskapstjern som ikke er videre 
undersøkt per 2002. De rike myrene vest for tjernet er 
omtalt i folloprojektet, men de later ikke til å være 
godt undersøkt. Myrene er avgrenset som egen 
lokalitet. Sindre Ligaard har undersøkt tjernet for 
insekter uten å ha funnet noe spesielt.  

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
160 Kjenn søndre - Kulturlandskap - Store gamle 
trær - Viktig 

Frittstående eik, 80 cm diameter på tun utenfor 
gården. Gamle eiker er et viktig levested for en rekke 
sopp, lav og insektarter. 

Skjøtsel og hensyn: Ingen skjøtsel nødvendig. Det bør 
holdes åpent rundt treet også i fremtiden. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
161 Stavenga nord - Skog - Urskog/gammelskog 
- Lokalt viktig 

Granskog som, over noen tid, har vært gjennom en 
sammenbruddsfase. En del gadd og til dels mye 
liggende død ved og høystubber av gran. Bestandet 
har karakter av å være et lukket skogsmiljø, til tross 
for at mange trær har falt. Skogen er flersjiktet med 
liten spredning. Gran dominerer, men noe innslag av 
furu og bjørk. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner utover grenser som er satt. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
162 Grønlund søndre - Kulturlandskap - Store 
gamle trær - Viktig 

Gammel grov eik i hage, ca. 100 cm i diameter. Gamle 
eiker er viktige trær for en rekke insekter, sopp og lav. 
Særlig er hule eiker viktige for mangfoldet av disse 
artenen. Treet er kun observert på avstand. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør holdes åpent under og 
rundt treet. Stammen bør fristilles. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
163 Grønlundødegården nord 2 - Skog - Gammel 
lauvskog - Viktig 

Ravinedal med innslag av en del berg og blokkmark. 
Spredt med død av ulike treslag gjennom hele 
området. Stedvis løvdominans med bjørk og osp i 
ravineliene og gråor/vier i det fuktige bunnpartiet. 
Området er en potensielt viktig viltbiotop. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
165 Søndre To - Skog - Urskog/gammelskog - 
Viktig 

Område med stor variasjon i topgrafi med bergvegger, 
ravineinnslag, massiv blokkmark og gammelt 
gjengroende kulturlandskap. Mange løvtreslag er er 
representert i tillegg til gran og furu. Vegetasjonstyper 
som gråor-heggeskog, blokkmark, lågurtskog, 
lavskog, småbregne og storbregneskog, samt innslag 
av høygstaudeskog og or-askeskog. Det er spredt med 
død ved av uike treslag i hele biotopen, rasmark, store 
steiner, bergvegger og noe hengelav. Det renner en 
bekk/elv gjennom dalen og det finnes spredt med osp 
og selje som har til dels grov bark. Total sett en 
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forholdsvis stor og variert biotop med mange 
kvaliteter. Viktig viltbiotop som er beskrevet som 
egen lokalitet. 

Skjøtsel og hensyn: Området bør overlates til fri 
utvikling. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 1 

 
167 Stormåsan - Myr - Inntakt lavlandsmyr - 
Lokalt viktig 

Forholdsvis stort myrområde som ikke er sterkt 
påvirket av grøfting og torvtekt. Er i ferd med å vokse 
noe igjen med furu, særlig fra kantene. småfuru spredt 
på de midtre partiene. 

Skjøtsel og hensyn: Ingen spesielle behov. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
168 Øvre Rød øst - Skog - Gammel lauvskog - 
Lokalt viktig 

Variert treslagsblanding, med mye bjørk, osp, gråor, 
selje og hassel m. fl.  Spredt med død ved av ulike 
treslag. Helt i sør lite grandominert område med mye 
død ved. Varierende grad av fuktighet og rikhet. 
Forholdsvis ung løvskog, men med stort 
utviklingspotensiale. Området er av ravinetypen med 
tidligere beiting. Trolig viktig viltområde for 
spurvefugl. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner, grenser til dyrka mark og beiter. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
170 Sollibråten - Skog - Gammel lauvskog - 
Viktig 

Skrinn kolle med osp og furu omgitt av rikere 
vegetasjon rundt. I vest finnes en liten sumpskog med 
større furuer og en del gadd. Spredt med liggende og 
stående død ved av bjørk og osp. God variasjon 
mellom mer skyggefulle miljøer og lysåpne partier gir 
stort potensiale for et variert biologisk mangfold (flere 
organismegrupper). 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner ut over satte grenser. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
171 Haugertjern øst - Skog - 
Urskog/gammelskog - Lokalt viktig 

Registrert av WWF, Norske skogs eiendom. 
Delvis kulturskogspreget blåbærskog på høy bonitet. 
Relativt dårlig utviklet sjiktning, tett skog og lite død 

ved. Likevel er dette bestandet det beste i området 
med potensial for på sikt og utvikle seg mot 
kontinuitetsskog. Det finnes noe læger i form av 
kappa gran, og det det står en del grov grangadd i 
området. Det er en del spor etter hakkespett-aktivitet 
her. De sentrale partier av bestandet er av størst 
interesse, og bestandet må sees i sammenheng med 
nabobestand i øst (bestand 74, lokalitet 307) (Håpnes 
1995). 

Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
172 Skjellvika øst II - Skog - Rikere sumpskog - 
Viktig 

Svartorsumpskog som tidligere er grøftet og det er 
plantet inn gran på deler av området. Rik vegetasjon 
på de fuktigere partiene langs lindeskrenten med bl. 
annet tannrot og blåveis. 

Skjøtsel og hensyn: I de tetteste granbestandene i sør 
kan det tas ut intill 70 % av kubikkmassen. Det er 
viktig at biotopen ikke blir ytterligere drenert. Ingen 
gjenplanting. Buffersoner er inkludert i grenser. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
174 Haslebakke - Skog - Rik edellauvskog - 
Viktig 

Liten rik edelløvskog med lind og eik. Den største 
eika er nesten tre meter i omkrets. Forholdsvis grov 
lindeskog. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør ryddes krattskog langs 
jordekantene for å få mer lys inn i skogen. De største 
eikene bør fristilles noe. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
175 Lundeåsen - Kulturlandskap - Store gamle 
trær - Lokalt viktig 

Stor gammel eik som måler over to meter i omkrets. 
Eika er det treet i landet som det er knyttet flest arter 
til gjennom sitt livsløp. ca 1000 arter av insekter, lav, 
moser og sopp. Ulike arter til ulike deler av treets 
aldersfaser. Særlig hule eiker er et skattekammer for 
insekter, veldig mange sjeldne arter av insekter lever i 
slike trær. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør holdes åpent rundt treet. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
176 Brevik øst - Skog - Urskog/gammelskog - 
Lokalt viktig 
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Fuktig og rikt smalt dråg med med svartor og gran. 
Grana er trolig plantet og forholdsvis oppkvistet. Noe 
død ved finnes spredt. Potensiale for arter knyttet til 
rike fuktige miljøer og på sikt også død ved 
tilknyttede arter. 

Skjøtsel og hensyn: Området bør overlates til fri 
utvikling. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
178 Rød nordre - Skog - Gammel lauvskog - 
Lokalt viktig 

Fuktig dalbunn med parti med sumpskog av ask. 
Spredt med løvtrær og død ved av løvtrær og gran i 
hele biotopen. God bonitet. Mye ung gran er på vei 
opp i området. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
180 Brevik nordre - Skog - Gråor-heggeskog - 
Lokalt viktig 

Gråor- og svartorskog langs bekk. Dominans av 
forholdsvis grov svartor i sør, mens gråor dominerer i 
nord. Skogen er forholdsvis ung, men har en viktig 
funksjon som grøntkorridor og grøntlomme i et ellers 
tettbebygd område. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør få utvikle seg gamle trær 
og stående og liggend e død ved. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
181 Gjøva - Kyst og havstrand - Kalkrike 
strandberg - Svært viktig 

Viktig øy for karplanter og sommerfugler. Den 
rødlistede arten liguster finnes på øya, men det er 
usikkert om denne er spontan. Dragehode er listet på 
Bernkonvensjonens liste, og vårmarihånd er fredet. 
Øya er nesten helt fri for trær og har trolig tidligere 
vært beitet. Det var lite hekkende sjøfugl på øya i 
2002. 
 
Øya består i hovedsak av en bratt kolle med tildels 
artsrik tørrbakkevegetasjon. I de vestre delene er det 
en større gresslette med fuktengpreg ned mot vika i 
nord. Lokaliteten anbefales vernet (Markussen 1999). 
 
Våren 2002 ble det fanget fire rødlistede 
sommerfugler på holmen. To sårbare arter og to som 
bør overvåkes. Artene er sørlige og er knyttet til 
markmalurt, ryllik og nyresildre (Herbariet i Oslo). 
 

Nord på øya er det et lite område med 
fukteng/strandeng 

Skjøtsel og hensyn: Bør vurderes om beite skal 
innføres. Bør ikke vente for lenge da krattskoen kan 
komme fort. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 1, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 4 

 
184 Sauholmen - Kyst og havstrand - Kalkrike 
strandberg - Svært viktig 

Holme med mosaikk av rikere og fattigere vegetasjon 
på forholdsvis skrinn grunn. De rikere områdene har 
mye blodstorkenebb. Stedvis guanopreget vegetasjon 
med mye stemorsblomst. Mange viker med strandeng 
og strandkant vegetasjon med blant annet strandkarse. 
Små littoralbassenger finnes på nordsiden av østlig 
utbuktning. Nordenden har rik fugleliv med kolloni av 
hettemåke og terner. Dette området er også skilt ut 
som egen viltlokalitet. Deler av området er mindre 
interessant. Hele holmen er likevel avgrenset som en 
enhet. I Markussen (1999) nevnes furuskogen i 
nordvest som interessant. Her er feltsjiktet dominert 
av gressarter og vivendel. Fingerlerkespore vokser i 
denne skogen. Området anbefales vernet i Markussen 
(1999). Den rødlistede arten grann styltesopp (V) er 
funnet på øya i 1959. Status for arten er usikker. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør vurderes å beite de midtre 
delene med best utviklet strandengvegetasjon. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 1 

 
185 Kjøvangbukta - Kyst og havstrand - 
Sandstrand - Viktig 

Sandstrand av meget begrenset omfang, ca, 50 meter 
bred og danner en smal sone inn mot hagemarkskog 
innenfor. I den nedre delen av stranda er ganske mye 
tang skyllet opp. Strandreddik er den av planteartene 
som går nærmest vannkanten. Innenfor denne danner 
strandarve et opptil 4 meter bredt belte. Strandarve har 
få gjenlevende populasjoner lenger innover 
Oslofjorden. I den indre del av strandarvebestandet 
inngår strandrug og strandflatbelg. Den sistnevnte har 
her sin innergrense i Oslofjorden. Her forekommer 
også sandstarr på en av sine innerste lokaliteter i 
Oslofjorden. Sandstranda er verneverdig og bør 
beskyttes. Sandstrender er fåtallige i de midtre og 
indre deler av Oslofjorden og de færreste har lite 
vegetasjon fordi de benyttes som badestrender. 
Stranda har flere sjeldne plantearter i Akershus 
sammenheng (Markussen 1999). 

Skjøtsel og hensyn: Det bør ikke legges til rette for 
bading på denne stranda. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 
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186 Paradislandet sør - Skog - Rik edellauvskog 
- Viktig 

Liten sørvendt forsenkning sør for større 
eik/furu/granskogsbiotop på Sonsåsen. Nesten helt 
dominert av lind, men også noen spredte eik. Rik 
vegetasjon med bl.a. nattfiol (på CITES-liste II). 
Skogen er lite sjiktet og ikke veldig gammel. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst. Buffersoner er 
inkludert i grenser. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
187 Vardåsen sør - Skog - Urskog/gammelskog - 
Svært viktig 

Relativt kupert eike- og granskog med grovstammet 
furu på tørrere mark. En del osp og lind. Innslag av 
mye død ved av ulike treslag, noe rasmark, 
bergvegger, store steiner, små kløfter, hule trær, 
høystubber, spettehull og eik med rødmuld. Skogen er 
flersjiktet med god aldersspredning. Det ble registrert 
tre ulike rødlistearter på død ved. Ospepigg på osp, 
sibirkjuke på furu og hvit vedkorallsopp som vokste i 
hulrom på en død gran. For karplanter se lok. 186. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 3 

 
188 Brevik vestre - Skog - Gammel edellauvskog 
- Lokalt viktig 

Lågurt eikeskog / hagemarkskog på forholdsvis rik 
grunn. Mye liljekonvall. Skogen er tidligere beitet og 
ikke veldig grov. 

Skjøtsel og hensyn: Beite dersom dette er aktuelt. 
Småskog bør i så fall ryddes 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
189 Brevik store - Skog - Gammel edellauvskog - 
Lokalt viktig 

Lågurt eikeskog / hagemarkskog på forholdsvis rik 
grunn. Skogen er generelt ikke gammel etter opphørt 
beite, men enkelte eiker har brukbare dimensjon. 

Skjøtsel og hensyn: Småkratt bør ryddes dersom det er 
aktuelt og gjeninføre beite. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
190 Breviktjernet - Ferskvann/våtmark - Dammer 
- Lokalt viktig 

Breviktjernet er et forholdsvis fattig, kunstig oppbygd 
tjern med en vestside som grenser til fattig knausskog 

og en vestside som er parkifisert. Det er registrert 
padde i tjernet (Strand 1993). 
 

Skjøtsel og hensyn: Ingen spesielle. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
191 Vardåsen vest - Skog - Rik edellauvskog - 
Viktig 

Bratt vestvendt skrent. Litt rikere i konkave partier. 
Lite utvikla feltsjikt. Mange kantsoner og potensiale 
for varmekjære arter. Stort innslag av lind. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
192 Vastadtjern - Ferskvann/våtmark - Rike 
kulturlandskapssjøer - Viktig 

Rikt tjern med åpen vannflate og sumper med 
dominans av vierkratt. Stort potensiale for fugl og 
insekter knyttet til rike tjern. Selve vannspeilet samt 
omkringliggende vegetasjon (smalt belte med 
sump/skog, bl.a. viersump) er inkludert i lokaliteten. 
Lokaliteten har lokalt store verdier for vannfugl, trolig 
både som hekke- og rastelokalitet. Dokumentasjonen 
er relativt dårlig. Området er ikke videre undersøkt i 
nyere tid, men det finnes en del eldre funn av sjeldne 
plantearter som froskebitt, rankstarr, nikkebrønsle og 
myrstjerneblom. Status for disse artene er usikker, 
men det er trolig at hvertfall froskebitt er utgått fra 
lokaliteten (Halvorsen & Fagernæs 1980, Høiland 
1988).  Området er viktig og bør undersøkes nærmere. 
Potensielt viktig viltomårde for sangere og 
våtmarksfugler. Verdien er satt til B da vi har lite 
kunnskap om de biologiske verdiene i dag og 
froskebitt er trolig utgått fra lokaliteten. 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 3, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
196 Revling, øst - Skog - Urskog/gammelskog - 
Lokalt viktig 

Furubestand med gamle trær. Flere trær med grove 
greiner og grov bark. Åpent interiør. I tillegg til 
bjørkeinnslag, finnes en del eik i bestandet. Noe 
liggende og stående død ved. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 
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198 Prestegården, vest - Skog - Rik edellauvskog 
- Viktig 

Alm-lindeskog med bl.a. lind, ask, eik og lønn i syd-
vestlig del av området. Deretter kalkfuruskog (lok. 
199) med rik karplanteflora (se liste). Også stort 
innslag av eik i kalkfuruskogen. Lågurteikeskog i 
deler av området og her finnes lind og ask i tillegg til 
eik. Boreale løvtrær forekommer stedvis. God 
kontinuitet i tilgang på død ved av eik. Også grove 
læger av furu og gran. Godt sjiktet biotop som har 
store naturverdier. Det er gjort funn av den rødlistede 
soppen oksetungesopp som er et av få funn i 
Akershus. Arten vokser på eik. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 1 

 
199 Prestøgården, nord - Skog - Gammel 
edellauvskog - Viktig 

Området inkluderer "eikerik furuskog" med fattigere 
vegetasjonstyper enn i brattskrenten ned mot Såna 
(denne brattskrenten er skilt ut som en egen figur). 
Spredte forekomster av lind, ask og hassel i tillegg til 
en del boreale løvtrær. Tett og uoversiktlig i partier. 
Nokså rik karplanteflora, bl.a. med store forekomster 
av tysbast. Enkelte steder er det nokså mye liggende 
dødt trevirke. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
200 Sine nord - Skog - Kalkskog - Viktig 

Kalkfuruskog med grovstammet furu og eik i sørvest-
vendt skrent mot Såna. Kalkfuruskog (tørr type) med 
blåveis, blodstorkenebb etc. Innslag av lind og ask og 
mange andre treslag. En rik biotop med (for regionen) 
en nokså sjelden vegetasjonstype. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 1 

 
201 Arnestadlunden - Skog - Rik edellauvskog - 
Svært viktig 

I nord: Grovvokst, gammel eike- og lindeskog med 
tredimensjoner mellom 30 og 70 cm (dbh). Lite død 
ved. Lokaliteten vurderes pr. i dag en viktig/svært 
viktig lokalitet for bevaring av biologisk mangfold og 
utviklingspotensialet er definitivt stort - ettersom 
skogen utvikler flere gammelskogsstrukturer. 
Lokaliteten kan inneholde sjeldne markboende 
sopparter. I sør er det spinklere, men rik skog med 
stort innslag av lind. Den gamle skogen er også 
potensielt levested for sjeldne insekter knyttet til 
gammel og grov skog.  I Nordli (1985) skrves det at 

skogen i nord ikke har vært beitet og at de eldste 
trærne er minst 150 år.  gamle. I verneplan for 
Oslofjorden er Erikstadbekken og dens kantsoner 
angitt som verdifulle for fugle- og planteliv 
(Markussen 1999). 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
202 Arnestad nord - Skog - Rik edellauvskog - 
Svært viktig 

Til dels kraftig løvskog med en del død ved. Innen 
lokaliteten dekkes det inn gradienter fra tørt til svært 
fuktig ( i bunn av bekkedal). Lokaliteten har et større 
område med variert løvskog og vurderes som et viktig 
område for bevaring av biologisk mangfold. Funn av 
den direkte truede arter eggegul kjuke på langt 
nedbrutt almelåg gjør lokaliteten spesielt interessant. 
Del av større sammenhengende område med løvskog 
som strekker seg langs Erikstadbekken helt ned til 
sjøen. I verneplan for Oslofjorden er Erikstadbekken 
og dens kantsoner angitt som verdifulle for fugle- og 
planteliv (Markussen 1999). 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. Det bør ikke være nødvendig og 
hugge under høyspentene her! 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 1 

 
203 Stamnesbekken sør - Skog - Gråor-
heggeskog - Viktig 

Teksten nedenfor er hentet fra Gaarder (2000): 
Stavnesbekken er trolig et av de minst påvirkede, små 
vassdragene som drenerer ut i Oslofjorden. Søndre del 
er rett med lave kanter mot dyrket mark. I midtre og 
dels øvre deler meandrerer bekken en del og danner ei 
lita ravine. Ravina er lite berørt av inngrep unntatt 
tidligere vedhogster. Langs søndre del av bekken er 
det mest kratt og spredte, store svartor- og bjørketrær. 
Ravinesystemet har gråor-heggeskog og/eller gråor-
askeskog. Skogen er gjennomgående ung, men med 
innslag av enkelte eldre trær. Vegetasjonen er typisk 
for frodig gråorskog med arter som strutseving, 
mjødurt, skogstjerneblom, skogsnelle, springfrø, 
vendelrot og storklokke. Ravina har et rikt fugleliv der 
det holder til kravfulle arter som svartspett, skogdue, 
kjernebiter og isfugl (A38 arkitekter as 1999, Iuell 
1996, V. Holthe pers. medd.). Bekken har en verdifull 
bestand av anadrome laksefisk, og den er regnet som 
interessant i sammenheng med verneplanen for 
Oslofjorden (Markussen 1999).  En ny sommerfuglart 
for norge ble registrert på humleplanter i lysåpen 
gråorheggeskog (Leif Aarvik pers. med.). 

Skjøtsel og hensyn: Ingen spesielle. 
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Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
204 Stamnesbukta - Kyst og havstrand - 
Strandeng - Viktig 

Teksten under er hentet fra Gaarder (2000): På denne 
strandenga beitet det storfe (kyr) fram til ca 1970, og 
den inneholdt typiske arter for lavvokst havstrandeng 
som skjørbuksurt og strandkjempe (V. Holthe pers. 
medd.). Etter opphørt beite har strandenga gradvis 
grodd igjen og de upåvirkede partiene domineres nå 
av høyvokst takrør, mens svartora langsomt er på vei 
inn. På indre deler er det fukteng som delvis har blitt 
slått i nyere tid. Trolig har mye av denne vært pløyd 
tidligere og brukt til åker, men det kan også være 
rester av den opprinnelige fuktenga. Da området ble 
oppsøkt i forbindelse med havstrandundersøkelsene på 
Østlandet (Lundberg & Rydgren 1994) ble det da bl.a. 
funnet havsivaks, havstarr, saltsiv, strandvortemjølk 
og fredløs. De verdsatte området relativt lavt (verdi 2 - 
noe verdi) som følge av lite areal, trivielle 
vegetasjonstyper og markert grad av forstyrrelser. Vi 
registrerte ikke plantearter eller -samfunn som tilsier 
endringer i deres vurdering. Av arter vi fant på midtre 
og indre del av fuktenga kan nevnes vasshøymol, 
kattehale, ryllsiv, vassrørkvein, skogsivaks, sverdlilje, 
takrør, klourt, flikbrønsle, kvasstarr, mjølkerot og 
slåttestarr. Ut mot sjøkanten vokste også fjøresivaks, 
strandkjeks, kildeurt og fjøresaulauk. 

Skjøtsel og hensyn: Det meste av denne enga er så 
gjengrodd med høye gras, starr og urter at omfattende 
restaurering trolig er lite aktuelt og kanskje også 
mindre ønskelig. Tilbakeføring av de fuktige, indre 
delene av enga til slåtteeng, og gjerne også utvidelser 
av fuktenga med deler av nåværende åker, er derimot 
interessant og positivt. Her finnes fortsatt sparsomt 
med vanlige, men trolig ganske typiske arter for 
skjøttede fuktenger, som hanekam, flikbrønsle og 
gåsemure. Dette gjelder også et gjenstående fuktsig i 
åkerlappen rett nordøst for havstrandenga. Slått 1-2 
ganger i året og fjerning av graset vil trolig være en 
velegnet måte å få ei fin slåtteeng på her. Det er en 
fordel om første slått først gjennomføres i midten av 
juli (jfr. Lundberg & Rydgren 1994). Innsåing av 
kravfulle arter som trolig har forekommet her tidligere 
er en interessant og aktuell problemstilling. Enga bør 
ikke gjødsles, tilsåes eller jordbearbeides. For øvrig 
vises det til Fremstad & Elven (1999) for nærmere 
diskusjon av skjøtsel og bruk av havstrandenger 
(Gaarder 2000). 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
206 Kolsås øvre sørøst - Skog - Rik edellauvskog 
- Svært viktig 

Liten kolle med rik edelløvskog. Mange ulike treslag 
og variert karplanteflora med bl. a. Stortveblad som er 

en sjelden art øst for Oslofjorden. Det er også mye 
blåveis i lokaliteten. Bra potensiale for markboende 
sopper (Gaarder 2000). På tross av funn av 
rødlistearten duftrødskivesopp (Sjelden - R) 
(Entoloma ameides) er verdien for lokaliteten satt til B 
- Viktig. 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 1 

 
207 Kolsås øvre nord - Kulturlandskap - 
Skogsbeiter - Viktig 

Teksten under er hentet fra Gaarder (2000): I den 
vestvendte lia litt nord for Øvre Kålås er det et parti 
med mye berg i dagen og glissen skog dominert av 
furu og småvokst ask. I feltsjiktet er det her en artsrik 
flora preget av kalkkrevende planter knyttet til 
engsamfunn og vekselsfuktige miljøer. Av spesiell 
interesse er forekomst av hjertegras, vill-lin, 
sandløvetann og bakkemaure. Av øvrige arter kan 
nevnes kattefot, tiriltunge, kornstarr, hårsveve, gulaks, 
engtjæreblom, engfiol, tepperot, marianøkleblom, 
smalkjempe og flekkgrisøre. Dette er generelt 
uvanlige arter og flere av dem er i tilbakegang og i 
fred med å bli sjeldne i regionen. I tillegg forekommer 
lokalt en del beitemarkssopp. Dette gjelder ganske 
vanlige arter som kjeglevokssopp, mørktannet 
rødskivesopp og svartblå rødskivesopp samt 
rødlisteartene vrangjordtunge (Geoglossum 
atropurpureum) og Entoloma atrocoeruleum. 

Skjøtsel og hensyn: Flere steder forekommer 
blomsterrike plantesamfunn med stort innslag av 
engplanter, dels i kantsoner mot dyrket mark og dels 
som skogsenger i lauvskogen (se lok. 5, 6, 8 og 10). 
Disse er i stor grad avhengig av skjøtsel for å bevare 
blomsterfloraen, og kan ved riktig hevd gradvis få økt 
blomsterflor. Det bør også være mulig å utvide 
arealene med blomsterenger ytterligere i kantsoner 
mot lokalitetene hvis det er ønskelig. Den beste 
formen for skjøtsel vil være gjennom årlig slått på 
seinsommeren og fjerning av graset etterpå. Det bør 
hverken sprøytes eller gjødsles, og grastorva bør få 
ligge stabilt. Det bør ikke sås inn grasfrø, men baseres 
på den eksisterende frøbanken. Svak til moderat 
ferdsel har neppe negativ betydning (Gaarder 2000). 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 2 

 
208 Stamnestjern - Ferskvann/våtmark - Dammer 
- Viktig 

Bolghaug (1996) nevner at det er funnet liten 
salamander i tjernet. Teksten for det følgende er hentet 
fra gaarder (2000): Iuell (1996) nevner at tjernet er 
hekkeplass for andefugl. Dette var tydelig under vårt 
besøk med to stokkandkull og et par voksne 
kvinender. Stokkendene var lite sky og tydelig vant 
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med å bli matet. Vannplantefloraen virket relativt 
ordinær med langskuddsplanter som småblærerot, 
vanlig tjønnaks, kvit nøkkerose og gul nøkkerose. I 
kantsonene vokser bl.a. myrhatt, myrkongle og 
flaskestarr, samt et mindre parti med sjøsivaks. I 
tillegg forekommer svartor spredt langs tjernet.  

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
209 Kjøvangveien - Kulturlandskap - 
Parklandskap - Viktig 

Gammel lindeallè langs Kjøvangveien ved strandeng. 
Forholdsvis grove trær. Store gamle trær er viktige 
elementer for en rekke arter av insekter, sopp, lav og 
moser. 

Skjøtsel og hensyn: Alléer representerer verdifulle 
element for det biologiske mangfoldet i 
kulturlandskapet. For naturverdiene vil det beste 
normalt være å sikre at alléen får stå åpent og ikke 
gror igjen med kratt eller skygges ut av nærstående 
skog. Trærne i alléen bør få bli gamle og dø en 
naturlig død. Innslag av døde og døende trær i alléen 
er positivt, og det er samtidig viktig å sikre en gradvis 
fornying av alléen gjennom nyplanting inntil de døde 
trærne (Gaarder 2000). 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
210 Kinne III - Ferskvann/våtmark - Dammer - 
Svært viktig 

Teksten under er hentet fra Gaarder (2000): På garden 
Kinne ligger to små dammer, like nordøst for 
gardstunet og på nordsiden av alléen opp mot vegen. 
Begge er like utenfor planområdet og dermed også 
undersøkelsesområdet. De er likevel tatt med her, da 
de har stor verdi som potensielle spredningssentra for 
arter til de planlagte dammene på golfbanen. 
Dammene er fisketomme og er bl.a. leveområde for 
stor og liten salamander som er rødlistet som direkte 
truet og sårbar (V. Holthe pers. medd.). 
Karplantefloraen omfatter bl.a. store mengder 
småtjønnaks og andemat. 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 2, Andre  
rødlistearter: 0 

 
211 Kinne I - Ferskvann/våtmark - Dammer - 
Svært viktig 

Teksten under er hentet fra Gaarder (2000): På garden 
Kinne ligger to små dammer, like nordøst for 
gardstunet og på nordsiden av alléen opp mot vegen. 
Begge er like utenfor planområdet og dermed også 
undersøkelsesområdet. De er likevel tatt med her, da 

de har stor verdi som potensielle spredningssentra for 
arter til de planlagte dammene på golfbanen. 
Dammene er fisketomme og er bl.a. leveområde for 
stor og liten salamander som er rødlistet som direkte 
truet og sårbar (V. Holthe pers. medd.). 
Karplantefloraen omfatter bl.a. store mengder 
småtjønnaks og andemat. 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 2, Andre  
rødlistearter: 0 

 
212 Kinne II - Kulturlandskap - Naturbeitemark - 
Svært viktig 

Teksten under er hentet fra Gaarder (2000): Rett nord 
for Kinne ligger en liten åkerholme med bergknauser, 
engrester og krattskog. I ei lita sump her vokser bl.a. 
slåttestarr, veikveronika og grøftesoleie. Engrestene 
har stedvis fortsatt brukbart innslag av 
naturengplanter, bl.a. med enkelte eksemplarer av 
sandløvetann. 

Skjøtsel og hensyn: Forstatt beiting er positivt. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 2, Andre  
rødlistearter: 0 

 
214 Kinne nord - Kulturlandskap - Hagemark - 
Lokalt viktig 

Teksten under er hentet fra Gaarder (2000): Denne 
skogen har vært havnehage tidligere og brukt bl.a. 
som beite for storfe. Den har deretter fått ligge i fred, 
med unntak av litt uthogst av trær i midtre deler, og 
preges nå av halvgammel og høyvokst ask. I tillegg er 
det litt bjørk, gran og i nordre del også noen eiketrær. 
Den tidligere sterke kulturpåvirkningen med 
etterfølgende rask gjenvoksing har trolig skygget ut 
mye av engfloraen, men lokalt finnes ganske fine 
engsamfunn enda, særlig på litt tørre og grunnlendte 
partier. På slike steder fant vi stedvis store mengder 
med marianøkleblom og sparsomt med vanlig nattfiol. 
På ei lita eng i nordre del av området, inntil jordet og 
med et par eiketrær innenfor, er engfloraen fortsatt 
ganske artsrik med både gulaks, grov nattfiol, 
engfrytle, prestekrage, knollerteknapp, tiriltunge, 
vanlig nattfiol, blåknapp, harerug, kvitmaure, 
jonsokkoll, smalkjempe, legeveronika, engfiol, 
marianøkleblom og engknoppurt. Lokalt forekommer 
det også enkelte beitemarkssopp i skogen 
(kjeglevokssopp, skjør vokssopp, blåstilket 
rødskivesopp, blekskivet rødskivesopp), og ett sted i 
søndre del av området ble rødlistearten 
duftrødskivesopp (Entoloma ameides) funnet. Verdien 
er satt til lokal til tross for funn av sjelden soppart.  
 
Den søndre delen (Askelunden) beskrives som variert 
og med store mengder marianøkleblom i Nordli 
(1985). Beitet skal ha opphørt i 1950 i søndre del, 
mens nordre del skal ha vært beitet fram til ca. 1970. 
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Skjøtsel og hensyn: Flere steder forekommer 
blomsterrike plantesamfunn med stort innslag av 
engplanter, dels i kantsoner mot dyrket mark og dels 
som skogsenger i lauvskogen (se lok. 5, 6, 8 og 10). 
Disse er i stor grad avhengig av skjøtsel for å bevare 
blomsterfloraen, og kan ved riktig hevd gradvis få økt 
blomsterflora. Det bør også være mulig å utvide 
arealene med blomsterenger ytterligere i kantsoner 
mot lokalitetene hvis det er ønskelig. Den beste 
formen for skjøtsel vil være gjennom årlig slått på 
seinsommeren og fjerning av graset etterpå. Det bør 
hverken sprøytes eller gjødsles, og grastorva bør få 
ligge stabilt. Det bør ikke sås inn grasfrø, men baseres 
på den eksisterende frøbanken. Svak til moderat 
ferdsel har neppe negativ betydning (Gaarder 2000). 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 1 

 
215 Stamnesåsen nord - Skog - Rik edellauvskog 
- Viktig 

Teksten under er hentet fra Gaarder (2000): Særlig på 
nordvestsiden av spillelinje 12, men delvis også øst 
for spillelinje 11, er det mye lind i et belte ned mot 
åkermarka, samt en del hassel og spredte eiketrær. De 
fleste trærne er unge til middelaldrende, men et par 
lindetrær i ei lita kløft like nord for den planlagte 
servicevegen over bekken er ganske grove (60 cm i 
diameter). Ett tre har flere spettehull. I kløfta vokser 
den kravfulle krusfellmosen (Neckera crispa) sparsomt 
på en nordøstvendt bergvegg og den varmekjære og 
sumpskogstilknyttede slakkstarren vokser sparsomt i 
bunnen av kløfta. I tillegg forekommer 
edellauvskogsplanta skjellrot inntil bergveggen. For 
øvrig har området enkelte døde lauvtrær og trær med 
døde kvister. På ei relativt grov eik ble svovelkjuke 
(Laetiphorus sulpureus) funnet, en råtevedsopp som 
på sikt vil skape hulrom inne i eika. På et par små 
almetrær vokser kystårenever (Peltigera collina) en 
fuktighetskrevende bladlav knyttet til bergvegger og 
gamle lauvtrær. På en bergvegg litt nord for kløfta 
vokser blyhinnelav (Leptogium cyanescens) sparsomt. 
Dette er en kystbunden, kravfull lavart som er sjelden 
i regionen og er rødlistet som sårbar i Sverige 
(Aronsson m.fl. 1995). Arten er for vanlig på 
Vestlandet til å bli rødlistet i Norge. Det forekommer 
også spredt med beitemarkssopp i denne skogen, 
særlig nær store hasselkratt. Foruten ganske vanlige 
arter som engvokssopp og mønjevokssopp, omfatter 
dette rødlisteartene Entoloma exile og antatt elegant 
småfingersopp (Ramariopsis cf. subtilis). 

Skjøtsel og hensyn: Ingen spesielle behov 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 2 

 
216 Kolås nedre - Kulturlandskap - Hagemark - 
Viktig 

Området bærer preg av å være gjenvokst 
kulturlandskap/hagemark. En del grov ask og noe grov 
eik står øverst i tresjiktet. F.ø. er en del yngre løvskog 
på vei opp. Dersom gjeninføring av beite ikke er 
aktuelt, foreslås det at lokaliteten får utvikle seg fritt. 
Det finnes spredt med naturengarter av karplanter i 
hele lokaliteten som virker lite gjødselpåvirket. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst, evt. noe rydding og 
beite. Dersom lokaliteten skal skjøttes, bør alle trær 
over 25 cm (dbh) stå igjen og beite/tråkkintensiteten 
bør ikke være for høy. Ingen spesielle behov for 
buffersoner. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
217 Roastad øvre - Kulturlandskap - Store gamle 
trær - Lokalt viktig 

Gammel Ask som måler ca. 70 cm i diameter. 
Frittstående ved vei. Store gamle trær i 
kulturlandskapet er viktige for en rekke arter av sopp, 
lav og spesielt insekter. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør holdes åpent rundt treet. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
218 Sofienberg nordøst - Skog - Gammel 
lauvskog - Lokalt viktig 

Kantsone med løvskog i tilknytning til dam. Skogen er 
ikke spesielt gammel og det er ikke læger eller gadd 
av løvtrær i biotopen. Ingen spesielle funn av arter i 
dammen. 

Skjøtsel og hensyn: En del løvtrær kan tas ut for å få 
mer lys og mindre plantemateriale ned i dammen. Alle 
treslag skal være representert etter hogst. Ingen 
spesielle behov for buffersoner. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
220 Kolås naturreservat - Skog - Rik 
edellauvskog - Svært viktig 

Edelløvskogsreservat med gråor-askeskog som 
dominerende utforming. Det finnnes imidlertid større 
bjørkesuksesjoner, lindeskrenter, ospeholt og innslag 
av eik i kantene. Skogen begynner å bli storvokst, er 
forholdsvis tett og har til nå generert lite død ved. All 
skogen ligger på tidligere beite/dyrka mark og er svært 
frodig. For ytterligere informasjon om natur og 
kultuhistorie i dette området se Nordli 1985 side 125-
128). 

Skjøtsel og hensyn: Tette bestander av Kanadagullris i 
sørvest bør bekjempes for å hindre ytterligere 
spredning inn i reservatet. 
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Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
221 Ishavet - Myr - Inntakt lavlandsmyr - Viktig 

Lokalitetskrivelse innlagt av SiS den 20.04.2004: 
Beskrevet som flatmyr i Moen (1970). Det aller meste 
av myra har fattigmyrvegetasjon der gress- og 
halvgressarter dominerer, mens tormosene dominerer i 
bunnen. Det finnes flekkvis små ombrotrofe partier 
med tuevegetasjon. Myra er ikke utsatt for grøfting.  
(Moen 1970). 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
222 Labu øst - Skog - Gråor-heggeskog - Lokalt 
viktig 

Gråor-heggeskog med noe ask ned mot elv. Noe hegg 
og mye ask i busksjikt. Noen større asketrær. Rik 
skogtype med stort utviklingspotensiale for biologisk 
mangfold. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Buffersoner er 
inkludert i grenser. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
223 Søndre Erikstad SØ - Skog - Gråor-
heggeskog - Viktig 

Gråor-heggeskog langs bekk. Blokkmark med 
edelløvskog i skråning. Nokså småvokst skog som 
inneholder spredt med død ved, mest langs bekk. Ask-
snelleskog vest i biotopen har kun små dimensjoner 
(15-20 cm dbh). Lokaliteten er beskrevet i Nordli 
(1985) som delvis urskog hvor beitedyra ikke kom til. 
Mye blokkmark. Forskjellige utforminger av 
edelløvskog som almlindeskog av ulike typer og 
gråor-askeskog av ulike typer. Granskog er også 
representert.  

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 1 

 
225 Jonstad øst - Skog - Rik edellauvskog - 
Viktig 

Bekkedal på leirjord med dominans av ask, alm og 
svartor. Stedvis en del død ved av edelløvtrær - av 
andre treslag (boreale løvtrær) mindre død ved. 
Innslag av lind i nord. Flere steder i biotopen 
forekommer det østvendte bergvegger. Bekken 
meandrerer i partier. En viktig lokalitet m.h.p. 
bevaring av biologisk mangfold. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 1 

 
226 Jonstad sørøst - Skog - Gammel lauvskog - 
Lokalt viktig 

Variert biotop med mange treslag spredt med død ved 
i de frodige paritiene og ganske grov løvskog. I nord 
tørrere kolle med furu og eik. Ravinepreget biotop 
som antakelig har vært beitet tidligere. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst. Buffersoner er 
inkludert i grenser. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
227 Jonstad vest - Skog - Rik edellauvskog - 
Viktig 

Område med svært variert treslagssammensetning og 
stor andel edelløvtrær. Flerskjiktet med god spredning. 
Lite død ved, men noen nedfalne kvister og et par 
læger av lind. Få gamle stubber. Flere ganske grove 
eiker (opp til 60 cm) og asker (55 cm). Noe lind (25-
30 cm) og osp (25-30 cm). I området ligger en 
rydningsrøys med rullestein. Området er innesluttet av 
åkre på alle kanter. 
Frodige fuktige partier i ravineforsenkninger. Langs 
bekken relativt høyreist og grovstammet edelløvskog 
med noen få graner (30 cm). Noen meget gamle 
stubber.  
Skogen er ikke veldig gammel og er nok tidligere 
brukt som beitehage. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst. Buffersoner er 
inkludert i grenser. Noe ufunksjonell piggtråd og 
ståltråd bør ryddes bort. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
230 Rustad sør - Skog - Gammel lauvskog - 
Lokalt viktig 

Nesten rent ospebestand. På lokaliteten mangler det 
læger og gadd. Området har stort potensiale for å 
utvikle naturverdier knyttet til seine ospesuksesjoner 
på 30-50 års sikt. Området prioriteres foran bestand 
lenger øst, i det løvskogen i sistnevnte området er i 
ferd med å bli tatt over av gran. 

Skjøtsel og hensyn: Bevare løvskog, gran kan hogges. 
Ingen spesielle behov for buffersoner. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
232 Hvitstenhytta - Skog - Gråor-heggeskog - 
Lokalt viktig 

Liten dal med sesongvis vannføring i liten bekk. Mye 
gadd av gråor langs bekk i nord. Biotopen har klare 
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verdier for biologisk mangfold og verdiene vil 
ytterligere forbedres dersom skogen får utvikle seg 
fritt. Det kan muligens være sjeldne insektarter knyttet 
til planten Humle som vokser flere steder i skogen.  

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. Det er en del søppel som er dumpet i 
dalen lengst i sør.  

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
233 Galby vestre I - Kulturlandskap - Store gamle 
trær - Viktig 

Gammel grov eik som måler ca. 90 cm i diameter. 
Gamle eiker er svært viktig levested for en rekke arter 
av insekter, sopp og lav. Særlig når trærne begynner 
og bli hule er de viktige. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør holdes åpent rundt treet. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
234 Galby vestre II - Kulturlandskap - Store 
gamle trær - Viktig 

Gammel grov eik som måler ca. 110 cm i diameter. 
Gamle eiker er svært viktig levested for en rekke arter 
av insekter, sopp og lav. Særlig når trærne begynner 
og bli hule er de viktige. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør holdes åpent rundt treet. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
235 Galby vestre III - Kulturlandskap - Store 
gamle trær - Lokalt viktig 

Gammel grov eik som måler ca. 60 cm i diameter. 
Gamle eiker er svært viktig levested for en rekke arter 
av insekter, sopp og lav. Særlig når trærne begynner 
og bli hule er de viktige. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør holdes åpent rundt treet. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
236 Haugenholtet nord - Kulturlandskap - Store 
gamle trær - Viktig 

Gammel grov eik som måler ca. 80 cm i diameter. 
Gamle eiker er svært viktig levested for en rekke arter 
av insekter, sopp og lav. Særlig når trærne begynner 
og bli hule er de viktige. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør ryddes rundt treet som i 
dag er helt igjenvokst med buskas. Det bør ryddes ca. 
5 meter utenfor kronens bredde. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
237 Solbergelva nord - Ferskvann/våtmark - 
Kroksjøer, flomdammer og meandrerende 
elveparti - Viktig 

Gråor-heggeskog langs meandrerende del av 
Solbergelva. Til dels gode kantsoner hvor gråorskogen 
begynner å få noe dimensjoner og det er dannet noe 
død ved. Viktig bekkedrag gjennom dyramark. 
Lokaliteten er kun undersøkt på enkelte punkter av 
den inntegnede strekningen. Området er del av viktig 
viltområde. 

Skjøtsel og hensyn: På deler som enda er åpne med 
fukteng ned til bekken kan det med fordel beites. Det 
kan ryddes kratt inn mot jordekant, men det bør settes 
igjen kantsone mot elva. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
238 Langbakke sør - Skog - Gammel lauvskog - 
Viktig 

Skogen i området har vært i sammenbruddsfase og det 
er mange læger og gadd, hovedsakelig små 
dimensjoner. I området står det en del forholdsvis 
grov stående bjørkeskog. Området har verdi for vilt - 
som antatt leveområde for hakkespetter. Hele område 
ligger på høy bonitet nedenfor marin grense. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Løvskog bør spares i 
en sone ca 10 meter rundt hele lokaliteten. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
239 Hanestad vest - Skog - Urskog/gammelskog 
- Viktig 

Nordvendt slak skråning der skogen er i  begynnende 
sammenbruddsfase. Mye gadd spredt i biotopen, samt 
i klynger. I kommende år, vil det dannes mange læger 
innenfor området. Skogen er flersjiktet med god 
spredning, gran dominerer, men det er også noe furu i 
biotopen. Den rødlistede sopparten granrustkjuke ble 
funnet på granlåg. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 1 

 
240 Pepperstad II - Ferskvann/våtmark - 
Dammer - Viktig 

Frodig gårdsdam med rik kantvegetasjon som 
antakelig ikke er undersøkt for amfibier. Ingen 
opplysninger tilgjengelig per 2004. Stort potensiale og 
bør oppsøkes. Dammen ligger ved innkjøringa til 
gården. 
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Skjøtsel og hensyn: Ingen spesielle behov foreløpig 
(2002) 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
241 Pepperstad III - Ferskvann/våtmark - 
Dammer - Viktig 

Frodig gårdsdam med rik kantvegetasjon som 
antakelig ikke er undersøkt for amfibier. Ingen 
opplysninger tilgjengelig per 2004. Stort potensiale og 
bør oppsøkes. Dammen ligger sør for låven. 

Skjøtsel og hensyn: Ingen spesielle behov foreløpig 
(2002) 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
242 Pepperstad I - Kulturlandskap - Hagemark - 
Viktig 

Gjengroende hagemark med grove eiker på 70 - 120 
cm i diameter. Noe grov ask og 2 osp. Ellers mye 
yngre oppslag etter opphør av beite. Skogen er mer 
småvokst på vestsiden av traktorveien. 

Skjøtsel og hensyn: En del rydding bør foretas. Dette 
gjelder småvokst skog (>15 cm i brysthøydediameter) 
og trær som står under vide eikekroner. Dette bør 
gjøres for å gjenskape/holde ved like et 
hagemarkslandskap der de grove eikene står nokså 
åpent. Dersom rydding ikke kan gjentas og resultatet 
derfor blir fortetting av krattvegetasjon gjennom 
rotskudd, anbefales heller fri utvikling av skogen 
(biotopen vil etter hvert gå over fra hagemark til 
gammel/rik edelløvskog).. Ingen spesielle behov 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
243 Løktås - Kulturlandskap - Store gamle trær - 
Viktig 

Gammel eik som måler ca. 100 cm i diameter. Gamle 
eiker og særlig hule trær er svært viktige for en rekke 
sjeldne insekter, sopp og lav. 

Skjøtsel og hensyn: Treet har vokst igjen med kratt så 
skogen bør åpnes rundt treet for å få inn mer lys. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
245 Nedre Linnestad - Skog - 
Urskog/gammelskog - Viktig 

Frodig og rik bekkedal der bekken har meandrerende 
partier. Veksling mellom reine gråorbestand og 
granskog med løvinnslag. Rike vegetasjonstyper og 
mye død ved (liggende og stående). God sjiktning og 
god arrondering. Totalt sett et viktig område for 

bevaring av biologisk mangfold. Del av viktig 
viltområde. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
246 Tørrbrekke sør - Skog - Urskog/gammelskog 
- Lokalt viktig 

Flat furumyrskog med omkringliggende små åser. 
Gadd mellom 10-20 cm. Mer gran er på veg opp. 
Restaureringspreget, men sjeldent med så pass stor 
forekomst av furugadd. Biotopen kan være hogd i 
2003, men dette er ikke verifisert. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
250 Ishavet øst - Skog - Urskog/gammelskog - 
Lokalt viktig 

Barblandingsskog på middels og lav bonitet. Spredt 
med noe død ved og enkelte gamle trær. Skogen er 
flersjiktet med god spredning. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
251 Såna mellom Gjølstadbakken og Elvarhøy - 
Skog - Gråor-heggeskog - Viktig 

Grov løvskog, særlig av gråor. Ravinepreget landskap 
hvor det finnes spredt med død ved og gadd. 
Potensielt viktig viltbiotop. Fuktig skogsmiljø langs 
Såna og rik feltvegetasjon. I de sørvendte lisidene er 
skogen av gråor-almskogstypen som er sjelden i Follo. 
Flere av almene er døde av almesyke. Totalt sett en 
viktig løvskogsbiotop i Vestby`s ravinelandskap. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Kjempespringfrø og 
kanadagullris kan forsøkes utryddet. Ufunksjonell 
piggtråd kan ryddes bort.  

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
252 Auerud Nordre vest - Skog - Gammel 
lauvskog - Lokalt viktig 

Lite område med middels grovt ospeholt. Potensiale 
på sikt for arter knyttett til gammel osp. 

Skjøtsel og hensyn: Gran kan tas ut. Osp skal stå 
igjen.. buffersoner er inkludert i grenser. 
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Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
253 Vinesås - Skog - Urskog/gammelskog - 
Lokalt viktig 

Den østre delen av området består av en bratt, 
sørvendt fjellvegg, 10-15(20) meter høy, og med 
blokkmark med hassel og osp under, samt noe gran, 
gråor, hegg og selje. Olavsskjegg i bergveggen. Lite 
død ved her. Den vestre delen er mer grandominert 
med en del døde, liggende trær. Vegetasjonen er 
stedvis rik. Få slike berghamre i Vestby og lokaliteten 
bør derfor ivaretas. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst. buffersoner inkludert i 
grenser. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
254 Borgerud, vest - Skog - Urskog/gammelskog 
- Viktig 

Stort bestand med mye stående og liggende død ved i 
alle dimensjoner og nedbrytningsstadier, også en del 
løv i form av bjørk og osp spredt i bestandet. Sydlig 
del består av rikere bonitet med storbregne og lågurt 
ned mot forsenkning og bekk.  Nord-vestre del av 
bestand består av fuktig sumpskog med mye død ved 
av gran + en del bjørk i små og middels dimensjoner. 
Middels rikt. Rotete uten å gi inntrykk av naturskog.  

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Forsiktig plukkhogst 
mot øst. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
256 Midtre Ulfski - Skog - Urskog/gammelskog - 
Lokalt viktig 

Gammel granskog NV for gårdene Ek. Figuren 
omfatter et bestand av gammel granskog som står 
igjen i et aktivt skjøttet skoglandskap. Det er ganske 
mye liggende død ved, men grove læger er 
antallsmessig underrepresentert. Boreale løvtrær 
(bjørk) er godt representert og forekommer ogsp i 
form av død ved. Miljøverdiene er knyttet til 
forekomsten av rikere granskog med begynnende død 
ved dannelse. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
258 To søndre, vest - Kulturlandskap - Store 
gamle trær - Viktig 

Gammel grov ask med sprekkebark og vid krone. Står 
åpent i tidligere beitemark. Aska måler ca. 120 cm i 
diameter. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør holdes åpent rundt treet. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
262 Tuftebråten nord - Skog - 
Urskog/gammelskog - Viktig 

Sør-nordgående dal med eldre granskog, og gråorskog 
i sør og nord. Gråor-heggeskog med strutseving 
strekker seg gjennom hele lokaliteten, særlig langs 
bekken. Mye bergvegger med eksposisjon mot vest. 
Lite dødt trevirke pr. 2002, men området har et stort 
potensiale til å utvikle natuverdier knyttet til fuktig og 
rikt kontinuitetsmiljø på sikt. Området har også verdi 
som viltområde. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 1, Andre  
rødlistearter: 0 

 
264 Rogsti søndre - Skog - Urskog/gammelskog - 
Viktig 

Rik og fuktig skogtype med rik vegetasjon. Består av 
en hoveddal med flere små ravinesidedaler i nord. Det 
finnes spredt med læger av gran og løvved i hele 
området og stedvis i store mengder. I sør finnes et 
smalt parti med rein gråorskog på rik og fuktig grunn. 
Ellers er gran dominerende med innslag av en rekke 
løvtreslag. Skogen er flersjiktet, det finnes enkelte 
bergvegger og tidvis en liten bekk. Det finnes 
høystubber av gran og enkelte osper har grov bark. 
Lite ospeholt lengst i nord. Sørøstlig del er plukkhogd 
i nyere tid. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
266 Kølabonnåsen - Skog - Urskog/gammelskog 
- Lokalt viktig 

Fattig blåbærskog i sør, rikere storbregne- og 
lågurtgranskog i nord. Begynnende sammenbrudd i 
nordlige del. God foryngelse i glenner - skogen er i 
ferd med å utvikle bedre sjiktning. Forholdsvis 
grovvokst skog. Lommer med særlig rik vegetasjon i 
nord med blandt annet blåveis og teiebær og 
enghumleblom. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Plukkhogst mot 
biotopen (25 meter) mot sør og vest. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 
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268 Bylterud sør 2 - Skog - Gammel lauvskog - 
Lokalt viktig 

Verdiene er knyttet til løvskogen i området. Denne 
miljøfiguren er i nedre sjikt hva angår verdi for 
biologisk mangfold og bevaring av løvskogen kan 
nærmest betraktes som et generelt flerbrukstiltak. 

Skjøtsel og hensyn: Bevare løvskog, gran kan hogges. 
Ingen spesielle behov for buffersoner. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
269 Bylterud sør - Skog - Urskog/gammelskog - 
Viktig 

Gammel granskog med innslag av en del grov bjørk 
og osp. Spredte innslag og enkelte konsentrasjoner av 
gadd og læger. Bratt skrent i øst med bergvegger, 
blokkmark og rasmark. Her finnes mosekledte lind. 
Området vurderes som lokalt-regionalt viktig for 
bevaring av biologisk mangfold og har et betydelig 
utviklingspotensiale dersom det får lov til å utvikle 
seg fritt. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
270 Bylterud østre - Ferskvann/våtmark - 
Dammer - Svært viktig 

Liten gårdsdam med liten salamander (Svend Pung 
pers. med). Det kan potensielt finnes andre 
interessante arter i dammen. 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 1, Andre  
rødlistearter: 0 

 
271 Toødegården, sør - Skog - Gammel 
lauvskog - Lokalt viktig 

Bratt østskrent med løvsuksesjon, hovedsakelig av osp 
og bjørk. Over 30 osp i ulike dimensjoner og 
trehøyder, hvorav én med lungenever (et av to funn i 
Vestby). Området består av blandingsskog og 
inkluderer også et bestand med gammel granskog. I 
dette bestandet finnes noe liggende død ved av gran. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
272 Svingenås, sør - Skog - Andre viktige 
forekomster - Lokalt viktig 

Myrlendt furu/gransumpskog med en del stående og 
liggende død ved, trolig p.g.a. barkbilleangrep og 

påfølgende sammenbrudd. Området bærer for øvrig 
preg av å bestå av fattig furuskog på middles bonitet. 
Området er temmelig ensaldret. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
273 Søndre Jordebru - Skog - Andre viktige 
forekomster - Lokalt viktig 

Liten kløft/ravine med torvmosesump. Fuktig miljø 
der naturkvalitetene først og fremst er knyttet til 
forekomsten av sumpskog. Området har forløpig ikke 
kvaliteter knyttet til død ved eller særlig gammel skog. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
274 Oksa nedre - Skog - Gammel lauvskog - 
Lokalt viktig 

Skråning med en del osp. Flatt parti mot elva har 
gråor-heggeskog med yngre gråor og osp. Varmekjært 
område som har (og vil utvikle større) naturkvaliteter 
knyttet til løvskog med boreale løvtrær. Området har 
et betydelig utviklingspotensiale og verdien som 
leveområde for sjeldne og trua arter knyttet til eldre 
løvskoger vil øke ettersom nøkkelelementdannelsen 
tiltar. En potensielt viktig insektlokalitet. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
277 Østereng sør - Skog - Urskog/gammelskog - 
Lokalt viktig 

Intakt og ugrøftet torvmose gransumpskog. Lite død 
ved og andre nøkkelelementer pr. i dag, men noe 
utviklingspotensiale. Sjeldent å finne slike ugrøftede 
skoger i dagens skoglandskap. Særlig under marin 
grense. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
278 Revling vest - Skog - Gammel lauvskog - 
Lokalt viktig 

Løvdominerert område med en del lind. Skogen er 
ung i dag, men har potensiale på sikt til å hus arter 
som er knyttet til eldre løvtrebestand. Forekomst av en 
del lind gjør lokaliteten registreringsverdig. 
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Skjøtsel og hensyn: Gran kan tas ut. Løvtrær undras 
hogst. Ingen spesielle behov for buffersoner. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
279 Tveter nordre - sør - Skog - 
Urskog/gammelskog - Lokalt viktig 

Eldre granskog, h.kl. IV og V. En- og tosjiktet skog på 
middels-dårlig bonitet. En del liggende og stående død 
ved i ulike dimensjons- og nedbrytningsklasser. 
Topografisk homogent (flatt) område med liten 
treslagsvariasjon. Potensiale på sikt til å utvikle død 
ved kvalitetene ytterligere. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke-hogst. Ingen spesielle behov 
for buffersoner. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
280 Tvetervegen sør - Skog - 
Urskog/gammelskog - Lokalt viktig 

Blandingsskog med dominans av bjørk i vestskrent. 13 
gamle osper. Målet er å bevare naturverdiene knyttet 
til løvskogen og da særlig osp (se behandlingsforslag). 

Skjøtsel og hensyn: Bevare osp og noe bjørk. Gran og 
noe bjørk kan hogges. Ingen spesielle behov for 
buffersoner. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
281 Tiuråsen - Skog - Urskog/gammelskog - 
Lokalt viktig 

Øvre kolleparti av Tiuråsen. Området er småkupert. og 
utgjør et noe større, sammenhengende område som 
ligger i et ellers sterkt fragmentert landskap, hvor det 
er hogd mye de siste årene. Barblandingsskog med 
furudominans på skrinnere og fuktige partier og gran 
på bedre boniteter. Lave boniteter dominerer, men det 
finnes noen litt rikere grandominerte lommer 
innimellom. Bestand 45 har en liten konsentrasjon av 
grangadd på forsumpet mark. 

Skjøtsel og hensyn: Kun gjennomhogst hvor 60% av 
volumet skal stå igjen. Skrinnere partier med gamle 
trær og fuktigere områder bør stå urørt. Alt løv bør stå 
igjen. Skjiktningen i skogen skal bevares og i mer 
ensjiktede bestand utvikles.. Inkludert i grenser 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
283 Topper - Skog - Urskog/gammelskog - Lokalt 
viktig 

Grøftet gran- bjørkesumpskog hvor grøftene nå er i 
ferd med å gro igjen og grunnvannstanden øker. Mye 
læger og gadd av gran og noe bjørk.  

Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst. Buffersoner inkludert i 
grenser. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
284 Ålerud søndre - Skog - Urskog/gammelskog 
- Viktig 

Lokalitet med rik og fuktighetskrevende vegetasjon, 
stedvis forsumpet og med mye død ved. Bekken som 
renner gjennom området er forholdsvis stor og fører 
vann hele året. Store kvaliteter på et lite avgrenset 
område som ellers er sterk påvirket av skogbruk. 
Lange bekken vokser det rik gråor-heggeskog med 
store mengder strutseving.  

Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst. Buffersoner er 
inkludert i grenser. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
285 Follo folkehøgskole - Kulturlandskap - Store 
gamle trær - Viktig 

Grov ask på tunet til Follo Folkehøyskole. Aska står 
forholdsvis åpent. Treet måler ca. 110 cm i diameter. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør som i dag, holdes åpent 
rundt treet. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
286 Krom vest - Kulturlandskap - Hagemark - 
Viktig 

Åkerholme med eik hvor det i sør finnes en grov eik 
som måler ca. 130 cm i diamter. Eik ellers på holmen 
er ikke så gamle og måler mellom 30 og 50 cm i 
diamter. Gamle eiker er levested for en rekke sjeldne 
insekter, sopp og lav. Særlig viktig blir eika når den er 
hul. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør ryddes for å få mer lys inn 
til en del av eikene. Eik i alle aldersklasser bør 
bevares. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
287 Støttumveien - Kulturlandskap - 
Parklandskap - Lokalt viktig 

Delvis grovvokste trær i allè av ask og lønn. 
Potensiale for å huse arter av sopp, insekter og lav når 
trærne blir eldre. 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 
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288 Hestvetødegården sør - Ferskvann/våtmark - 
Kroksjøer, flomdammer og meandrerende 
elveparti - Lokalt viktig 

Dam/kroksjø ved Hestvetødegården. Området består 
av et holt med gråor (gjennomsnitt 15 cm, men opp til 
25-30 cm i diameter). Mye elgbeiting på orebarken. 
Lite død ved. Området er ikke videre undersøkt for 
ferskvannstilknyttede arter 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
289 Hestvetødegården vest - Ferskvann/våtmark 
- Kroksjøer, flomdammer og meandrerende 
elveparti - Lokalt viktig 

Område med meandrerende elveparti. Ikke videre 
undersøkt. 

Skjøtsel og hensyn: Områder med fukteng langs 
breddene bør holdes åpne. Eldre løvskog bør bevares. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
290 Tørbrekke øst - Skog - Urskog/gammelskog - 
Lokalt viktig 

Småkupert område med ravinedaler. En relativ stor 
bekk og flere små renner gjennom de mange 
ravinedalene. Vegetasjonen er rik, det finnes spredt 
med død ved i mindre dimensjoner og som er lite 
nedbrutt. Område med stort utviklingspotensial og 
spennende topografi. 

Skjøtsel og hensyn: Plukkhogst i plantede ensjiktetde 
områder. Unngå hogst nær bekk og i fuktige sig. All 
løvskog skal stå igjen. Inkludert i grenser 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
291 Damnes - Ferskvann/våtmark - Dammer - 
Svært viktig 

Brev fra Irene Gjølstad. Salamander. Bør sjekkes. Ikke 
sjekket per 1. sept. 2004. 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
292 Linnestad Øvre - Ferskvann/våtmark - 
Dammer - Svært viktig 

Dam hvor det er gjort funn av liten og stor salamander 
(Strand 1993). Usikker avgrensning. 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 2, Andre  
rødlistearter: 0 

 
293 Follo folkehøgskole sørøst - 
Ferskvann/våtmark - Dammer - Svært viktig 

Dam med stor og liten salamander (Strand 1993, 
feltobservasjoner 2003). Dammen har frodig 
kantvegetasjon med bl. annet den hensynskrevende 
arten stor andemat. Dammen kan potensielt være 
levested for sjeldne invertebrater, men det til nå kun 
registret trivielle arter.  

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 1, Rødlistet vilt: 5, Andre  
rødlistearter: 3 

 
294 Kalføss - Ferskvann/våtmark - Dammer - 
Svært viktig 

Dam med liten og stor salamander (Strand 1993). 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 2, Andre  
rødlistearter: 0 

 
295 To Søndre - Ferskvann/våtmark - Dammer - 
Viktig 

Dam med liten salamander (Strand 1993). 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 1, Andre  
rødlistearter: 0 

 
296 To Søndre sør - Ferskvann/våtmark - 
Dammer - Viktig 

Dam med liten salamander (Strand 1993) 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 1, Andre  
rødlistearter: 0 

 
297 Rød Nedre - Ferskvann/våtmark - Dammer - 
Svært viktig 

Dam med liten og stor salander (Strand 1993). 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 2, Andre  
rødlistearter: 0 

 
298 Rød Nedre sør - Ferskvann/våtmark - 
Dammer - Svært viktig 

Dam med funn av liten og stor salamander, samt 
spissnutefrosk (Strand 1993). 

Skjøtsel og hensyn:  
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Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 3, Andre  
rødlistearter: 0 

 
299 Ek Søndre nord - Ferskvann/våtmark - 
Dammer - Viktig 

Dam med liten salamander (Strand 1996). 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 1, Andre  
rødlistearter: 0 

 
300 Ulfski Østre nord - Ferskvann/våtmark - 
Dammer - Viktig 

Dam med liten salamander (Strand 1996) 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 1, Andre  
rødlistearter: 0 

 
301 Pung sørøst - Ferskvann/våtmark - Dammer 
- Svært viktig 

Dam med liten salamander og spissnute frosk (Strand 
1996). Forholdsvis karrig kantvegetasjon rundt 
dammen som ligger intill skogen. 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 2, Andre  
rødlistearter: 0 

 
302 Fjellberg - Ferskvann/våtmark - Dammer - 
Viktig 

Dam med liten salander (Strand 1996) 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 1, Andre  
rødlistearter: 0 

 
303 Auten - Ferskvann/våtmark - Dammer - 
Viktig 

Dam med liten salander (Strand 1996) 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 1, Andre  
rødlistearter: 0 

 
304 Hol - Ferskvann/våtmark - Dammer - Viktig 

Dam med frosk og liten salander (Strand 1996) 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 1, Andre  
rødlistearter: 0 

 

305 Rugbråten sør - Skog - Urskog/gammelskog 
- Lokalt viktig 

Tidligere foreslått NR for barlind. Barlinden er 
vistnok plantet ut for 50 år siden. Dette er imidlertid et 
større område med forholdsvis grov gran og furuskog 
som kan ha andre verdier enn barlinden. Deler av 
området er rikt og kan være potensielt interessant for 
marklevende sopp. 

Skjøtsel og hensyn: Gammel barskog bør få utvikle 
seg fritt.  

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
306 Breimåsan øst - Skog - Gammel lauvskog - 
Lokalt viktig 

Bestandet er dominert av relativt ensaldret 
blåbærskog. Et mindre ospeholt er imidlertid av 
interesse, og dette bør skjøttes med tanke på å oppnå 
aldersspredning og død ved (Håpnes 1995). 

Skjøtsel og hensyn: Kutting av noen middels grove 
osper for å skape død ved av osp, samt få opp ny osp. 
Det bør spares gran i en randsone på 25 meter rundt 
ospeholtet. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
307 Haugertjern sør - Skog - Gammel lauvskog - 
Lokalt viktig 

Blåbær-barblandingsskog med relativt god sjiktning. 
Det er ikke død ved i bestandet. I et mindre område 
vokser ca. 40 osper. Ospa er fokus i denne biotopen, 
men noe gran bør spares i en randsone for å øke 
variasjon og dermed mangfold over tid (Håpnes 
1995). 

Skjøtsel og hensyn: Kutting av noen middels gamle 
osper for å skape død ved i dag og foryngelse av osp. 
Det bør spares en randsone med barskog inn mot 
ospeholtet. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
308 Skjellevika sør - Skog - Urskog/gammelskog 
- Lokalt viktig 

Tett granplantefelt i øvre del. Overgang til noe 
furuskog og en liten svartor-strandskog ned mot sjøen. 
Få verdier i dag, men kan på sikt bli interessant 
dersom granbestandet skjøttes noe i form av 
plukkhogst. Dersom det ikke er mulig å skjøtte skogen 
her bør bestandet vurderes tatt ut av areal med særskilt 
fokus på biologisk mangfold. 

Skjøtsel og hensyn: Minst 50% av grana bør tas ut, 
kanskje mer ned mot svartorskog. 
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Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
311 Erikstad søndre - Skog - Gammel 
edellauvskog - Lokalt viktig 

Område med variert treslagsblanding og innslag av en 
god del noe eldre eiker. Eikene har antakelig stått 
friere i et tidligere beitelandskap. Det er eikene som er 
fokus i denne biotopen og de bør få utvikle seg frit.  

Skjøtsel og hensyn: Eik over 25 cm i diameter skal stå 
igjen ved hogst. Det bør unngås og plantes tett skog 
rundt eikene. Ingen behov for buffersoner. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
312 Damåstjern - Ferskvann/våtmark - Dammer - 
Svært viktig 

Større tjern med Stor salamander. Området er ikke 
undersøkt av Siste Sjanse. Potensiale for invertebrater. 

Skjøtsel og hensyn: Ingen spesielle behov. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 1, Andre  
rødlistearter: 0 

 
313 Volden øst - Ferskvann/våtmark - Dammer - 
Viktig 

Liten salamender ifølge grunneier. Dammen er mye 
bearbeidet og inneholder lite vegetasjon i 2003. 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 1, Andre  
rødlistearter: 0 

 
314 Vollehagen - Ferskvann/våtmark - Dammer - 
Svært viktig 

Liten skogsdam mellom skog og begyggelse. 
Dammen er forholdsvis dyp med flytemyr i vestlig 
del. Starrvegetasjon i nord og noe mindre vegetasjon i 
sør og øst. Både liten- og stor salamander er påvist i 
dammen. Buorm holder også til her. 

Skjøtsel og hensyn: Ingen behov foreløpig. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 2, Andre  
rødlistearter: 0 

 
315 Liabråten sør - Ferskvann/våtmark - Dammer 
- Svært viktig 

Dam med stor og liten salamander. Inngjerdet liten 
pytt. 

Skjøtsel og hensyn: Opprenskning bør vurderes i 2010. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 2, Andre  
rødlistearter: 0 

 
316 Liabråten - Ferskvann/våtmark - Dammer - 
Viktig 

Nesten gjengrodd dam hvor det yngler liten- og stor  
salamander. 

Skjøtsel og hensyn: Dammen bør renskes. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 2, Andre  
rødlistearter: 0 

 
317 Tønnesåsen vest - Kyst og havstrand - 
Kalkrike strandberg - Viktig 

Lokalitetskrivelse innlagt av SiS den 26.04.2004: 
Område med skrinne berg som er overrislet av 
sigevann. På hyller finnes rikere tørrbakkelignende 
vegetasjon med bl. a. vårmarihånd, kantkonvall og 
bergmynte. Sjelden utforming i Vestby. 

Skjøtsel og hensyn: Ingen behov 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
318 Tønnesåsen sørvest - Kyst og havstrand - 
Kalkrike strandberg - Lokalt viktig 

Strandberg hvor det finnes striper med rikere 
tørrbergvegetasjon. Eneste funn av broddbergknapp i 
Vestby. 

Skjøtsel og hensyn: Ingen behov 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
319 Brevikbukta nord - Kulturlandskap - Store 
gamle trær - Lokalt viktig 

Eik 70 cm som står i hage. Forholdsvis grov bark. 

Skjøtsel og hensyn: Ingen spesielle behov. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
320 Randem øvre - Kulturlandskap - Hagemark - 
Viktig 

Tre eiker på 1-1,3 m i diameter, samt omkringliggende 
løvskog. En del osper som begynner å bli grove. Nor 
død ved av osp og andre løvtreslag. Rik 
lågurtvegetasjon med mye liljekonvall. 
 
I perioden 02.-16.VI.2003 hang en vindusfelle på en 
av eikene. Ingen rødlistede biller ble fanget. 
 
Den rødlistede sommerfuglarten perleringvinge 
(Coenonympha arcania) finnes på den gamle tomten 
like ved. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør ryddes rundt eikene, samt 
tas ut en del krattskog som er under 10 cm i diameter. 
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Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 11 

 
321 Liabråten vest - Kulturlandskap - 
Parklandskap - Lokalt viktig 

Eldre allè med bjørk og edelløvtrær. 

Skjøtsel og hensyn: Ingen spesielle behov per 2003. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
322 Storholmen øst - Kyst og havstrand - 
Kalkrike strandberg - Viktig 

Rike strandberg med variert karplanteflora av sørlig 
utforming. Her vokser bl. a. nikkesmelle og 
bergmynte. 

Skjøtsel og hensyn: Beite kan være fordelaktig på noe 
sikt. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
323 Storholmen nord - Kyst og havstrand - 
Kalkrike strandberg - Viktig 

Strandberg og tørrbakke med mange av de vanlige 
tørrbakkeartene som finnes ellers i området, se f.eks. 
lokalitet Gjøva. 

Skjøtsel og hensyn: Ingen behov, men beite kan være 
fordelaktiv på sikt. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
324 Kolåstjern - Ferskvann/våtmark - Rike 
kulturlandskapssjøer - Viktig 

Ikke veldig næringsrikt tjern som er demmet opp. 
Tidligere brukt i forbindelse med islaging. Vannet ble 
tørrlagt om sommeren og brukt til oppdyrking (Nordli 
1985). Er i dag levested for en del andefugl, samt liten 
salamander. 

Skjøtsel og hensyn: Ingen spesielle behov. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 1, Andre  
rødlistearter: 0 

 
325 Fergeveien - Kulturlandskap - Store gamle 
trær - Lokalt viktig 

Stor gammel lind på 70 cm i diameter. Store gamle 
trær er viktige for en rekke insekter, sopp og lav. Det 
står flere mindre lindetrær på kolle lenger nord som 
også bør ivareatas. 

Skjøtsel og hensyn:  

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
326 Søndre Åmot, skogkantdam - 
Ferskvann/våtmark - Dammer - Svært viktig 

Dam under gjengroing. Noe leirete bredder. 
Spissnutefrosk registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Dammen bør renskes forsiktig 
opp. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 1, Andre  
rødlistearter: 0 

 
327 Slottet, dam - Ferskvann/våtmark - Dammer 
- Svært viktig 

Dam som i følge beboer, Kirsten Svendsen, 
inneholder salamander (sannsynligvis liten), frosk 
(ukjent art), hoggorm, buorm og stålorm (de tre 
sistnevnte i omgivelsene). Dammen er i ferd med å 
gro igjen, men beboer har ønske om å grave den opp. 
 
Kjell Magne Olsen tok prøver av invertebrater 12. 
september 2002. Kunne ikke da påvise amfibier eller 
krypdyr. 

Skjøtsel og hensyn: Dammen bør graves opp. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 1, Andre  
rødlistearter: 2 

 
328 Tegneby - Kulturlandskap - Store gamle trær 
- Lokalt viktig 

Tuntre på gården Tegneby, en ask på ca. 70-80 cm i 
diameter 

Skjøtsel og hensyn: Det bør holdes åpent rundt trærne. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
329 Gate - Kulturlandskap - Store gamle trær - 
Viktig 

Tre eiker og to asker. Grove tuntrær på gården Gate. 
Store gamle trær og især eik er viktige for en rekke 
sjeldne insekt, lav og sopparter. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør holdes åpent rundt trærne. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
330 Tørfest, dam - Ferskvann/våtmark - Dammer 
- Svært viktig 

Dam med stor og liten salamander. Buorm er også 
observert i dammen. I dammen vokser en rødblomstret 
form av kantnykkerose, medbrakt fra Nærøy (kalt 
‘Vikna’ av beboer). 

Skjøtsel og hensyn:  
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Bilde: •,Rødlistede karpl.: 1, Rødlistet vilt: 2, Andre  
rødlistearter: 2 

 
331 Tørfest, store gamle trær - Kulturlandskap - 
Store gamle trær - Viktig 

En lang rekke store, gamle trær av ulike arter står i 
området rundt Tørfest gård. Se også fotografier. 
Sørøst for husene, langs veien: en ask på ca. 60 og en 
eik på ca. 50 cm i diameter. 
Like vest for dammen: en ask på ca. 70 cm. 
Like nord for husene: en ask på ca. 70 cm. 
Langs skogkanten nord for hestebeitet nord for 
husene: en rad med fire eiker på hhv. 65, 65, 60 og 
100-115 cm (den siste er oval i tverrsnitt). 
Langs skogkanten nordvest for husene: en eik på ca. 
110 cm. 
I sørkant av kollen nordvest for husene: to linder, 
hvorav den ene deler seg i to stammer, på hhv. 40 og 
40+30 cm. 
Langs skogkanten rett vest for husene: en rad på fem 
eiker på hhv. 60, 60, 40, 40 og 50 cm. 
 
Store gamle trær er viktige for en rekke arter av 
insekter, sopp og lav og bør få utvikle seg til å bli så 
gamle som mulig. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør holdes åpent rundt trærne. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
332 Lunde, strandberg - Kyst og havstrand - 
Kalkrike strandberg - Lokalt viktig 

Strandberg med en rekke varmekjære karplanter, inkl. 
en liten strand. Like øst for sørenden av området står 
et lite bestand av barlind. 

Skjøtsel og hensyn: Det bør ikke drives tilrettelegging 
på stranden. 

Bilde: •,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 

 
333 Ødemørk nord II - Ferskvann/våtmark - 
Dammer - Svært viktig 

Dam med stor og liten salamander (registret av 
Naturvernforbundet). 

Skjøtsel og hensyn: Ikke vurdert. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 2, Andre  
rødlistearter: 0 

 
334 Bjørnedammen - Ferskvann/våtmark - 
Dammer - Svært viktig 

Dam med bl.a. liten salamander. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke vurdert. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 1, Andre  
rødlistearter: 0 

 
335 Arnestad - Ferskvann/våtmark - Dammer - 
Svært viktig 

Dam med stor og liten salamander (innrapportert av 
Naturvernforbundet i Vestby, men skal være hentet fra 
en hovedfagsoppgave av Torbjørn Koch ved NLH). 
Plasseringen i kartet er ganske usikker. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke vurdert 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 2, Andre  
rødlistearter: 0 

 
336 Ugjestrød - Ferskvann/våtmark - Dammer - 
Svært viktig 

Dam med stor salamander (innrapportert av 
Naturvernforbundet i Vestby, men skal være hentet fra 
en hovedfagsoppgave av Torbjørn Koch ved NLH). 
Plasseringen i kartet er ganske usikker. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke vurdert. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 1, Andre  
rødlistearter: 0 

 
337 Revlingsåsen - Ferskvann/våtmark - 
Dammer - Viktig 

Dam med liten salamander i hage. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke vurdert. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 1, Andre  
rødlistearter: 0 

 
338 Søndre Mørk - Ferskvann/våtmark - Dammer 
- Svært viktig 

Dam med liten og muligens stor salamander. 

Skjøtsel og hensyn: Ikke beskrevet. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 2, Andre  
rødlistearter: 0 

 
339 Fagerholt Nordre - Ferskvann/våtmark - 
Dammer - Viktig 

Lokalitetskrivelse innlagt av SiS den 27.04.2004: 
Dam som er undersøkt av 8 og 9 klasser ved Såner 
skole 21. august 2003. Dammen ligger syd for 
gårdstunet og den er ikke inngjerdet. Vannet har Ph 6 
og er blankt med gulskjær. Det er en del grums i 
vannet. Mot øst er det mye osp, mens det mot vest og 
nord er lav vegetasjon. I syd er det mye 
bringebærkratt. Det ble registrert hesterumpe, 
øyenstikkere, vannkalver og liten vannløper i 
dammen. Det ble funne larver av noe som antakelig er 
liten salamander (skjema utfylt av skolen). 
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Skjøtsel og hensyn: Tiltak ikke vurdert. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 0, Rødlistet vilt: 1, Andre  
rødlistearter: 0 

 
340 Flåtorva - Myr - Rikmyr - Viktig 

Lokalitetskrivelse innlagt av SiS den 10.05.2004: 
Eneste kjente rikmyrsforekomst i Vestby (Follorådets 
rapport, Iuell 1996). Lokaliteten er dårlig dokumentert 
og burde undersøkes bedre. Større deler er bevokst 
med bjørk og vierkratt. Lokaliteten er gitt B verdi da 
denne myrtypen er sjeldent forekommende i hele 
regionen. Det er gort funn av myrstjerneblom på 
lokaliteten i 1977 (Herbariet i Oslo). 

Skjøtsel og hensyn: Det er mulig dette er en myr som 
hadde vært begynstiget av beite. 

Bilde: ,Rødlistede karpl.: 1, Rødlistet vilt: 0, Andre  
rødlistearter: 0 
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