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Forsidebilde: Skogbunn i gråor-almeskog (K1) dekket av hvitveis. 
Foto: Leif Gjerde. 
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FORORD 
 
Denne undersøkelsen er utført av forsker Leif Gjerde 
ved Norske Naturveildere, på oppdrag for Statens veg-
vesens region øst. Det er ansvarshavende for ut-
arbeiding av reguleringsplan, Edgar Sande, som har 
vært prosjektets kontaktperson. 
 Teksten om vegetasjon er skrevet av Egil Bendiksen 
fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA). 
 Fet kommunen er også på eget initiativ forpliktet til 
å påpeke aktuelle hensyn (deres egen kunnskap om det 
lokale naturmiljø) som bør tas med i høringsrundene. 
 

INNLEDNING 
 

BAKGRUNN 
 
På midten av 1990-tallet var kommunedelplan for riks-
veg 22 fra Gjelleråsen til Kringen på offentlig høring. 
Her var også inkludert forslag til ny Gardervei med ny 
trasé fra Korsvegen, sør for Sommerly, mellom Enger 
og Garder gård, med adkomst nede i Fetsund nær 
Rosenberg eller Arnesen. Denne planen ble politisk 
endelig godkjent 3. april 2000 av Fet kommune. 
 Ny Gardervei er planlagt som en avlastningsvei for 
dagens vei fra Faller Manufaktur til Fetsund sentrum 
(Gamle Fetvei). Denne veien knytter trafikk fra eksi-
sterende Gardervei, Fetveien og Lundveien sammen. 
Idag blir Gamle Fetvei utbedret ned til Fetsund sentrum, 
og opparbeiding av kjørevei over jernbanebrua i 
Fetsund er under vurdering. 
 

I Fet Kommuneplan for 2007-2019, som ble vedtatt 21. 
mai 2007, er det skissert følgende: 
”Fetsund/Garderåsen forventes uansett å smelte sam-
men ved framtidig boligutvikling. En storstilt utbyg-
ging/fortetting ved å ta i bruk en vesentlig del av de for-
holdsvis sentrumsnære jordbruksområdene innenfor og 
i tilknytting til Fetsund tettsted (Nerdrum/Hovin /Fall-
dalen mv.) synes verken ønskelig eller realistisk i over-
skuelig framtid med forbehold for visse avgrensnings-
justeringer. Kommunedelplan Fetsund sentrum vil 
avklare det utbyggings-/fortettingspotensialet som det 
kan være aktuelt å utnytte som et vesentlig element i 
knutepunktsstrategien i og utover planperioden.” 
 
Denne undersøkelsen skal vurdere om alternative 
traseer fysisk berører viktige naturverdier, eller om 
viktige arealområder/landskapet som helhet vil bli 
berørt. 
 
TIDLIGERE UNDERSØKELSER 
 
Det er ikke tidligere foretatt noen naturfaglig studie 
innenfor det omtalte arealet, men en undersøkelse av 
flaggermus i Fet inkluderte utkanten mot Falldalsveien 
(Gjerde 2001). 
 Et forsøk på å sammenfatte eksisterende 
informasjon ble gjort gjennom biologisk mangfold 
prosjektet i Fet kommune (Abel 2002) der både vilt og 
naturtyper ble inkludert. Området i Falldalen ble ikke 
omtalt. Det ble dessuten gitt for lite midler til prosjektet 
for å innhente noen særlige opplysninger fra ressurs-
personene. 
 
OPPDRAGETS ART 
 
Formålet med undersøkelsen er en generell og helhetlig 
kartlegging av området slik at det kan vurderes hvor 
plassering av vei gjør minst skade og om eventuelle av-
bøtende tiltak vil være nødvendig. 
 
I hovedsak ble det kartlagt: 

• vegetasjonstyper 
• rødlistede arter 
• nøkkelbiotoper 

 
Området vil kunne ha særlige kvaliteter når det gjelder 
skog (sopp, lav, fugler, flaggermus) og eng (planter). 
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METODER & MATERIALE 
 

Et arbeidsnotat den 8. februar 2008 skisserer dette pro-
sjektet hvor det budsjetteres for 10 timer forarbeid-
/planlegging, 40 timer feltarbeid samt 10 timer etter-
arbeid/rapportskriving. 
 Rammen og innhold for denne rapporten er bl.a. 
definert av følgende manualer: 

• Naturforvaltning i kommunene. DN håndbok 12 
• Veg og natur. Vegvesenets håndbok 177 
• Veger og dyreliv. Vegvesenets håndbok 242 
• Vilthåndboka. DN håndbok 11 

 
 
KARTREFERANSER 
 
Alle kartreferanser er oppgitt i UTM1 systemet WGS84 
(World Geoedic System 1984). Det er brukt en Garmin 
GPS2 modell ”GPSmap 76CSx”.  Bak kartreferansene 
er det oppgitt en referanse i parantes (WP=waypoint) 
som referer til hvor dataene er lagret hos observatør. 
Dette er kun gjort av praktiske grunner for internt bruk. 
 
 
REGISTRERING AV FUGL 
 
En generell hekkefuglinventering ble gjennomført i 
området, ved å kartfeste territorier ved hjelp av lyd. 
Hule trær undersøkes spesielt. 
Feltarbeidet ble gjennomført i tre perioder, for å få med 
alle hekkende arter: 

• medio april 
• medio mai 
• primo juni 

Det eksakte tidspunktet på våren avhenger av hvor fort 
våren utvikler seg, og når de forskjellige artene ankom-
mer. Selve takseringen foregikk etter soloppgang og de 
påfølgende timene, samt ved solnedgang for aftensang-
ere. 
 Resultatene skal ikke sammenlignes fra gang til 
gang, eller mellom områder, og følgelig ikke brukes til 
statistikk. Det er forekomst av arter som er viktig, og 
følgelig den totale observasjonstiden, og at denne er 
godt fordelt gjennom døgnets- og sesongens aktivitets-
periode. 
 
Punkttaksering 
Denne metoden brukes til å overvåke endringer av 
bestand gjennom flere år. Antall syngende hanner kan 
beregnes når en vet avstand for hvor langt en kan høre 
de respektive artene. Derfor anbefales det en avstand 
mellom punktene som er så langt at samme individer 
ikke telles flere ganger. For skog er 200 meter normalt, 
åpent terreng 300-400 meter. 
 Denne undersøkelsen skulle ikke brukes til å 
beregne bestandsstørrelse, men hvilke arter som fore-

kommer, og for de relevante artene også hvor. Derfor 
er tellepunktene plassert på steder i terrenget som lig-
ger på skillelinjer mellom forskjellige type habitater og 
landskap. Dette gjør det lettere å tilegne en bestemt 
observasjon til en bestemt habitat. 

 
1 (Universal Transverse Mercator) 
2 (GPS = Global Positioning System) 

 

 
Figur 1. Tellepunkter for registrering av fugl. 
 
 
REGISTRERING AV FLAGGERMUS 
 
Det ble foretatt en generell registrering ved hjelp av en 
AnaBat II detektor sammen med en ZCAIM og iPaq. 
 Det ble også benyttet automatloggere som er lyd-
aktivisert. Det ble benyttet en AnaBat II detektor og 
ZCAIM (fabrikat: Titley Electronics). 
 All lyd ble tatt opp digitalt, registrert og arkivert. 
Det ble benyttet AnaBat II flagermusdetektorer 
sammen med en ZCAIM3 (Titley Electronics, 
Australia). Denne detektoren registrerer all ultralyd og 
lagrer dem på minnebrikke som kan brukes til å 
analysere i en datamaskin (sonogram). Loggerne er 
stemmeaktivert, så hver observasjon (sekvens av lyd) 
er lagret på separate filer. Loggerne ble plassert ut før 
solnedgang, og hentet etter soloppgang. 
 
 
REGISTRERING AV GRESSHOPPER 
 
Artene er i hovedsak bestemt ved hjelp av lyd etter 
Ragge & Reynolds (1998). Ved bestemmelse i felt er 
det benyttet en mp3-spiller der alle de aktuelle norske 
artene er forhåndsinnspillt fra Ragge & Reynolds 
(1998) og brukt for sammenligning under registrering-
ene i felt. 
 

                                                           
3 Zero Crossing Analysis Interface Module 
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RESULTAT & DISKUSJON 
 

En vanlig feiloppfatning hos de fleste er at en under-
søkelse forteller alt som finnes i området som under-
søkelsen omhandler, og avslører også hva som ikke 
finnes der. En skal være klar over at ved kartlegging av 
natur vil en aldri kunne dekke alt. 
 Mer skye dyr eller arter med få individer (inklusiv 
streifdyr) vil ofte bli oversett uansett hvor grundig en 
undersøkelse blir. Undersøkelsen sier derfor ikke noe 
om hva som ikke er registrert, og en må derfor også 
være åpen for avbøtende tiltak utifra et prinsippielt 
og/eller hypotetisk synspunkt. 
 Feltarbeidet ble påbegynt i april og avsluttet i juli 
2009. 
 
 
FUGLEREGISTRERINGER 
 
Selv om områdets areal totalt sett er lite, finnes det flere 
habitater som er interessante for fugl. Dette inkluderer 
flere skogtyper, buskeng, eng, åkerland og bebyggelse. 
Med nærhet til landskapstyper som elv, innsjø, skog og 
kulturmark må en også forvente seg en del streifdyr. 
 Totalt ble det registrert 41 fuglearter hvorav 24 var 
revirhevdende. Dette tallet er noe lavere enn forventet 
fra området. Antall registrerte revir av flere arter var 
også lavere enn forventet. 
 
Området ble inventert for fugl på følgende datoer: 

• 7. april, kl. 1115-1230 
• 27. april, kl. 1115-1230 
• 30. april, kl. 0606-0303, punkttaksering 
• 1. mai, kl. 0505-0711, punkttaksering 
• 2. mai, kl. 0504-0701, punkttaksering 
• 29. mai, kl. 0916-1124, punkttaksering 
• 9. juni, kl. 0942-1143, punkttaksering 
• 9. juni, kl. 2231-2332, punkttaksering 
• 14. juni, kl. 0756-1019, punkttaksering 

 
I tillegg ble det også registrert fugl på andre tematurer, 
samt i tilknytning til at Gjerde er i området fra tid til 
annen i andre sammenhenger. 
 
Jordene rundt brukes flittig som næringsområde. Dette 
gjelder dyr på trekk, og lokale arter som søker næring i 
flokk. Arter som ble notert i mindre antall var 
fiskemåke, ringdue, bydue, låvesvale, gråtrost og kaie. 
Også enkeltindivider av skjære og linerle bruker 
jordene flittig. 
 Det ble ikke registrert rovfugl i området, hverken 
territoriehevdende eller streifdyr. Dette kan skyldes at 
det finnes en meget stor bestand av hekkende gråtrost 
som bruker en større del av området. Alle rovdyr ville 
få en tøff behandling, noe som kunne ses på de få 
kråkene og skjærene om valgte å besøke området. Det 
var også registrert mange revirhevdende ringduer, noe 

som også trolig skyldes at området var relativt fri for 
rovfugl. 
 I skogområdet mot nord ble det registrert stor 
aktivitet av både flaggspett og grønnspett. Og trekryper 
er observert en gang i juli. Ellers var det få fuglearter 
som er knyttet til dødt og døende ved, slik som spetter. 
 
 
FLAGGERMUS 
 
I Norge er det registrert 13 flaggermusarter. Av disse er 
8 registrert på Romerike og 7 i Fet (Gjerde 2001). 
Observasjonsområdet vil kunne ha jaktende dyr, særlig 
tilknyttet skog eller skogkant. Det store antallet med 
flaggermus (både arter og individer) er i Norge knyttet 
til våtmark. Undersøkelsesområdet har ingen våtmark, 
så det var derfor ikke forventet noen store antall eller 
mange arter. 
 
Kun tre arter ble registrert. Disse var 

1. Nordisk flaggermus, Eptesicus nilssonii 
2. Pygmedvergflaggermus, Pipistrellus pygmaeus 
3. Ukjent musøre, Myotis sp. 

 
Kun 2-3 enkeltindivider av nordisk flaggermus ble 
registrert på sine faste jaktområder ved Falldalsveien og 
Garder gård. Musøre og dvergflaggermus ble registrert 
på skogsenga og inne i skogen. 
 
11. juni, 0055-0123, transekt 
12. juni, 0145-0210, transekt 
29-30. juli, passive detektorer 
 
Registrering med passive detektorer: 
 
Alme-gråorskog (03), 30. juli, 0040-0600 
Observasjoner: Ubestemt musøre, 7 passeringer kl. 
0059-0103 
 
Skogeng (04), 30. juli 0030-0600 
Plassering: Eng med spredte busker i skog 
Observasjoner: Pygmedvergflaggermus, nordisk flag-
germus, ubestemt musøre. 
 
Skogbryn (05), 30. juli, 0047-0600 
Plassering:Ved kalkfuruskog 
Observasjoner: Pygmedvergflaggermus, nordisk flag-
germus, ubestemt musøre. 
 
 
GRESSHOPPER 
 
Området ble taksert på dagtid den 28. juli fra 1728-
1816. Det var sol og gode forhold for registrering. Kun 
tre arter ble registrert 

• Gråbrun markgresshoppe, Chorthippus brunneus 
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• Mørk buskhopper, Pholidoptera griseoaptera 
• Enggresshoppe, Chorthippus parallelus 

De to første bl registrert på enga i sør, mens 3-4 
enggresshopper ble hørt på skogsenga (UTM 
32V620696.6645814). 
 
VEGETASJON, PLANTER OG SOPP 
 
Området ligger i boreonemoral vegetasjonssone, og i 
overgangsseksjonen (OC) (Moen 1998). Lokalklimaet 
varierer fra stabilt fuktig nede i de dypt nedskårne 
ravinene (inkludert K1 og K2) og i nordvendte skrån-
inger, til relativt tørt og varmt i sørvendte solhellinger. 
Storparten av området har imidlertid et fuktig preg som 
følge av topografien, noe som forsterkes av de tjukke 
løsmassene som holder godt på fuktighet. 
 
Feltarbeid er gjennomført på følgende dager: 
11. juni, engområdet (Leif Gjerde) 
21. juni, engområdet (Leif Gjerde) 
28. juli, hele området (Egil Bendiksen, Leif Gjerde) 
 
Skog generelt 
 
Vegetasjonsbildet med hensyn til treslagssammenset-
ning fordeler seg etter en mer tradisjonell grovinndeling 
på edelløvskog (under typene alm-lindeskog og gråor-
almeskog) og lavurtgranskog og med mindre arealer av 
typene gråor-heggeskog og kalklavurtskog (”kalkfuru-
skog”). Opprinnelig antas en blandingsskogstype med 
gran og solid innslag av alm og med andre løvtrær i 
varierende mengde å være naturlig klimakstype for mye 
av arealet. I tillegg til den naturlige variasjon betinget 
av ulike fuktighetsforhold antas spesielt kulturpå-
virkning, men også i noen grad ustabilt jordmonn med 
periodevise jordskred å være viktige økologiske 
faktorer for treslagssammensetningen. 

 De to kjerneområdene knyttet til bekkeravine (K1 
og K2) utgjøres av eldre skog med ulike blandingsfor-
hold av gran- og løvtrær, hvor tresjiktet ikke er påvirket 
på flere tiår. Skogen er imidlertid i betydelig grad 
kulturpåvirket tidligere i form av storfebeite, samt opp-
lagt også tømmer- og vedhogst. Skogbildet er oftest 
variert og heterogent, med stor treslagsblanding. Mye 
har et middelaldrende preg, men med spredte innslag av 
eldre og grovere trær. En del partier tydelig eldre skog 
med kraftige dimensjoner og relativt gamle trær inngår 
også. Dette er tilfelle både for gran, alm, osp, selje og 
lavlandsbjørk, og i K1 står det også ei svær eik. I både 
K1 og K2 finnes partier med store mengder død ved. 
Særlig alm, osp og gran har stedvis oppnådd så høy 
alder at de delvis har gått inn i sammenbruddsstadiet, 
noe som viser seg ved mye gadd og læger. Lægrene er i 
størstedelen av området bare av liten til midlere ned-
brytningsgrad. Eldre trær ble nok tidligere enten hogd 
eller fraktet bort når de falt, og det har vært færre av 
dem i en åpnere hagemarksskog. 
 Området representerer et intakt ravinesystem med 
eldre skog i en region ellers sterkt preget av bakke-
planering, som har ødelagt mesteparten av det opprin-
nelige ravinelandskapet. Her finnes verdifulle skogsam-
funn og innslag av særegne og sjeldne skogtyper og et 
rikt artsmangfold, som til sammen representerer høy 
naturverdi.  
 Artsmangfoldet med hensyn til karplanter er rikt, 
og det er også grunn til å anta at området har en rik 
soppflora. Spesielt er det grunn til å forvente et rikt 
utvalg av vedboende sopp på både gran og løvtrær 
(særlig alm, selje og osp), med mulige innslag av 
sjeldne og kravfulle arter.  
 

Oversikt over de omtalte områdene. 
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Kommentar til noen av vegetasjonstypene 
 
Gråorskog i lisider, som tradisjonelt har vært 
klassifisert under gråor-heggeskog, er økologisk svært 
forskjellig fra flommarksskogen langs elver og bekker. 
Noe av liside-oreskogen kan være betinget av ustabil 
grunn (jfr. Jordal 2008). I alle fall er ferske utglidninger 
av leirmassene observert nærmest bekken i 
hovedravinen innenfor K1. 
 Der grunnen synes mer stabil er det all grunn til å 
tro at gråordominansen skyldes tidligere kulturpåvirk-
ning som hogst. Slike steder kan gråor komme inn som 
et relativt langvarig mellomstadium før klimakstreslag 
som gran eller alm etter hvert tar over. Delvis blander 
disse årsakssammenhengene seg med hverandre, og det 
kan være problematisk å skille mellom hva som er 
naturlige utforminger langs de økologiske gradienter og 
hva som skyldes kulturpåvirkning. I dette området er 
det grunn til å tro at kulturpåvirkning spiller størst rolle. 
 Varmekjær lavurtgranskog med hassel og andre 
sørlige arter er beskrevet av Bjørndalen (1980) fra 
Nedre Telemark. Etter den mellomeuropeiske plante-
sosiologiske tradisjon utskiller han typen som en egen 
subassosiasjon coryletosum under Melico-Piceetum til 
skille fra Kielland-Lunds (1981) typicum, som floristisk 
mer beskriver lavurtskogen i indre deler av Østlandet. 
 En større eller mindre grad av rasutsatthet vil trolig 
omfatte deler av både høystaude- og lavurtpreget skog. 
Spesielt utforminger hvor gråor og alm sammen domi-
nerer (i den grad det er naturlig) er nærliggende å rela-
tere til gråor-almeskog (Alno-Ulmetum glabrae) (Frem-
stad 1979, 1997), som i utgangspunktet bare er angitt 
fra indre og nordlige dalstrøk på Østlandet og først og 
fremst de andre landsdelene. Dette gjelder særlig i nord-
helling der den mer ”termofile” parallell, gråor-aske-
skog, synes fjernere å jamføre på rent floristisk grunn-
lag. 
 I NiN-systemet (Halvorsen et al. 2008) inngår 
typene i liside som ulike utforminger av lavurtskogs-
mark (frisk veldrenert baserik skogsmark) og høy-
staudeskogsmark (frisk baserik fuktskogsmark). Edel-
løvskogsarealene vil også fordele seg innenfor disse. 
 
Kjerneområder 
Disse er direkte overførbare til naturtypeområder. 
 
Søndre, forgrenete bekkeravine – K1 
(Foreslått naturtypeverdi: B, viktig) 
 
Området omfatter den sentrale del av bekkeravine fra 
skogområdet rett øst for tunet på Garder gård og i 
retning øst ned til boligfelt, Faldalsveien 41. Inkludert 
er også sideravine fra sørvest, som strekker seg opp til 
jordekant. Den slake østsida av sideravinen domineres 
av gråor-almeskog, der det særlig langs den delvis 
ganske dypt nedskårne bekken vokser flere kraftige 
almetrær (spesielt stor alm med diameter 74 cm, UTM 
32V620745.6645775). Uavhegig av bekken finnes også 
rikelig med gråor, mest av midlere dimensjoner, men 
også en del grovere trær. I øvre deler av lisidene 
kommer en del selje som typisk suksesjonsfenomen. 

Også rogn og rødhyll er vanlige. Relativt nær utløp i 
hovedravine står også områdets eneste svære eiketre 
(med diameter 61 cm, 32V620750.6645776). 
 Stedvis er det rikelig med dødved av løvtrær av 
store dimensjoner, mest som læger. Disse har for det 
meste lav til midlere nedbrytningsgrad, særlig mye alm, 
men også noe gråor. Grana er først og fremst vanlig i 
vestre liside av sideravinen og dominerer et sammen-
hengende belte videre vestover langs sørsida av bekken 
i hovedravinen, dels som ganske grov, eldre skog. Her 
inngår noe hasselkratt. Det finnes en del grove gran-
læger, men stort sett av liten nedbrytningsgrad. 
 

 
Blomstrende storklokke i hovedravinen. Foto: Egil Bendiksen. 
 
Bekkene er såpass dypt nedskårne i ravinene at det ikke 
dannes noen periodevis overflommet flatere sone i 
bekkekantene av betydning. Dermed er det heller ikke 
noe utpreget flommarksbelte med gråor-heggeskog, 
selv om man i alle fall flekkvis kan definere en smal 
sone med denne vegetasjonstypen, med spredt gråor og 
hegg. Denne sonen er særlig karakterisert av noen små 
arealer sterkt dominert av strutseving og et undersjikt 
av skogstjerneblom. Lokalt finnes også mannasøtgress. 
Hegg er for øvrig vidt utbredt i hele området. Ask er 
sjelden her, men observert langs hovedravinen. 
Spisslønn inngår spredt og det finnes en god del hassel, 
mest som enkeltklynger. Selje er enkelte steder 
observert som grove, gamle trær, trolig som rester av 
enkelttrær i et tidligere mer åpent kulturlandskap. Det 
samme gjelder store lavlandsbjørk. Særlig nær bekken i 
hovedravinen er det også en del osp. 
 Bunnvegetasjonen varierer etter fuktighetsnivået 
mellom lavurt- og storbregne-/høystaudeutforming. 
Særlig langs bekken i hovedravinen er det frodige 
partier med blomstrende storklokker (UTM 
32V620747.6645757 og 32V620760.6645769. Her inn-
går også noen få forekomster av tysbast. Gråor-alme-
skogen preges først og fremst av kratthumleblomst, 
bregner og sneller (skogburkne, sauetelg, ormetelg, 
åkersnelle, skogsnelle). Ellers inngår blant annet sølv-
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bunke. Bunnsjiktet er til dels sparsomt, med blant annet 
sprikelundmose (Brachythecium reflexum).  
 Lavurtgranskogen er karakterisert av arter som 
trollbær, skogsveve, gjøksyre og i bunnsjikt etasjemose 
(Hylocomium splendens) og prakthinnemose 
(Plagiochila asplenioides) samt noe storkransmose 
(Rhytidiadelphus triquetrus). Nedre lisider er fuktigere 
og ofte sterkt dominert av skogburkne og delvis skog-
stjerneblom. Vanlige er også bringebær, sølvbunke, 
gjøksyre og skogsnelle og i bunnsjikt prakthinnemose 
(Plagiochila asplenioides). 
 Området er i sum av stor verdi som følge av 
spesielle og sjeldne naturtyper prioritert av forvalt-
ningen for bevaring og mye dødved som antas å være 
substrat for et stort artsmangfold av spesielt sopp (se 
eget delkapittel) og insekter. Som spesielt sjelden vege-
tasjonstype skal trekkes fram gråor-almeskogen. Det er 
også interessant med så stor konsentrasjon av edelløv-
skog dels i nordhelling eller annen skyggefull eksposi-
sjon såpass langt inn fra kysten. 
 
 
Nordre bekkeravine – K2 
Foreslått naturtypeverdi: B, Viktig 
 
Denne ravinen kommer fra nordvest og har utgangs-
punkt nærmere boligfeltområdet øst for Enger gård. 
Den kommer ned i samme område som K1s ravine, like 
nord for denne. K2 er i større grad enn K1 
grandominert (også innslag av stor furu), men har 
betydelige innslag av edle løvtrær og i enkelte partier 
løvdominans.  
 Midtre og nedre deler av bekken har en annen type 
terrengprofil enn i K1, og det er større konkave felter 
hvor det er utviklet gråor-heggeskog av flommarks-
typen. Mesteparten har et ungt preg, men det finnes 
enkelte gamle og kraftige oretrær og også en del læger. 
Typisk i feltsjikt er dominans av skogstjerneblom samt 
ungplanter av gråor, som lokalt har høy dekning. 
Typisk ellers er arter som korsved, sauetelg, skog-
burkne og rips, og det ble observert springfrø, 
krypsoleie og vendelrot. Viktig i bunnsjikt er 
lundveikmose (Cirriphyllum piliferum). Ravinen ender i 
bunnen i et sumpparti med svartvier, bekkeblomst, 
mannasøtgress, mjødurt og skogsivaks. Ytterst i 
bekkekant er det en tett sone med elvesnelle.  
 Lavurtskogen er karakterisert av arter som trollbær, 
gjøksyre, bringebær, markjordbær, skogsveve, hvitveis 
og skogsalat, og i bunnsjikt, etasjemose (Hylocomium 
splendens), krusfagermose (Plagiomnium undulatum), 
stortaggmose (Atrichum undulatum), prakthinnemose 
(Plagiochila asplenioides) og fjærkransmose 
(Rhytidiadelphus subpuinnatus). Løvtrær utgjør stor 
andel og dels dominerer omkring et mer åpent parti i 
nedre deler, sør for vest-østgående bergvegg. Alm og 
hassel er vanlige, samt osp og hegg. Spesielt i dette 
området er det også stor dødvedtetthet, dels med grove 
læger både av gran- og løvtrær, inkludert osp.  
 Området er i sum av stor verdi som følge av 
spesielle naturtyper prioritert av forvaltningen for 
bevaring og mye dødved som antas å være substrat for 

et stort artsmangfold av spesielt sopp (se eget 
delkapittel) og insekter. Det er også interessant med så 
stor konsentrasjon av edelløvskog dels i nordhelling 
eller annen skyggefull eksposisjon såpass langt inn fra 
kysten. 
 
Kalkfuruskog i nord – K3 
Foreslått naturtypeverdi: C, lokalt viktig 
 
Et smalt belte, inntil 15-20 m bredt, innenfor toppen av 
bergvegg i nord, like nord for K2, består av en inter-
mediærrik kalkfuruskog, som grenser mot lavurtgran-
skog der det flater ut innenfor mot nord. I øst grenser 
arealet mot inngjerdet boligområde med plen og mot 
vest dels mot boligeiendom 19/17 og fyllskråning uten-
for. 
 Furu dominerer tresjiktet. Det aller meste er av 
middels tørr type med velutviklet jordsmonn og lavurt-
preg. I busksjiktet vokser blant annet hassel, spisslønn, 
rogn og hegg. Feltsjiktet er relativt artsrikt, der viktige 
arter er markjordbær, sauesvingel, gjøksyre og lege-
veronika. Det ble videre registrert bringebær, hvitveis, 
skogsalat, skogfiol, ormetelg, skogsveve, hårfrytle, 
engsoleie, trollbær og hårsveve, Eik finnes vanlig som 
småplanter. I bunnsjikt inngår blant annet etasjemose 
(Hylocomium splendens) og stortaggmose (Atrichum 
undulatum). 
 Mot østre stupkant og grense mot eiendom 19/38 er 
det også et lite parti med ekstremtørr type og med et 
skrint til nesten manglende jordsmonn. Her vokser også 
einer i busksjikt, samt fortsatt småplanter av eik, og det 
er en vital forekomst med tjæreblom. Hårsveve er 
vanlig, og dessuten ble notert lifiol, sølvmure, tepperot, 
tyttebær, nyperose sp., blåklokke, smørbukk, fløyels-
marikåpe (cf.), ryllik og sisselrot. 
 Kalkfuruskog synes som type ikke å være 
rapportert fra Romerike, men små flekker er også 
observert på kantplatåer mot Glåma, på østsida lenger 
nord (trolig nord for Fet, Tor Erik Brandrud, pers. 
medd.). Lokaliteten representerer uansett en interessant 
utpostlokalitet. 
 

 
Kalkfuruskog. Foto: Leif Gjerde. 
 
Skogseng – K4 
 
Engarealet bærer preg av å ha ligget brakk en del år. 
Det grenser mot kornåker med bygg i vest og er 
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tydeligvis satt ut av drift som følge av topografi 
(helningsgrad). En større del er gress- og urtedominert 
med arter som stormaure, skogsnelle, skogkløver, 
skogstorkenebb, gresstjerneblom, firkantperikum, 
marikåpe, hundegress, sølvbunke, rødsvingel, 
gjerdevikke, gulflatebelg og kveke. Dette er en svært 
typisk sammensetning for næringsrike enger på 
sørøstlandet med tilsvarende historikk. Mindre vanlig er 
innslag av en art som brunrot med en forekomst nær 
nordre kant (UTM 32V620726.6645821. Et større parti 
sentralt på enga er helt gjenvokst med bringebær. I sør 
går det åpne engarealet helt ned i øvre del av den 
søndre skogravinen, og i et fuktig overgangsparti er det 
her en sone dominert av mjødurt. I øvre del er det en fin 
tregruppe av gamle og grove lavlandsbjørk og selje. 
 

 
Avblomstret brunrot ble funnet i tre grupper á 2, 6 og 8 planter. Foto: 
Leif Gjerde. 
 
Engbakker i sør – K5 
 
Arealet er relativt stort og utgjør ei relativt bratt li 
mellom platåkant med byggåker på toppen i vest og 
flate med småhusbegyggelse/rekkehus på sletta mot 
Faldalsveien i øst. Enga har ligget brakk trolig i mange 
år. Det er et større gråordominert holt midt i området 
(unge trær), men enga er ellers helt åpen uten trær eller 
busker. Langvarig kontinuitet uten at jordmassene er 
blitt forstyrret indikeres av at arter som burot, 
kanadagullris og åkertistel er fraværende. Åkertistel 
vokser imidlertid tett på det som er igjen av eng nede på 
flata i nord.  
 Engarealet er typisk relativt fuktig, med dominans 
ikke minst av sølvbunke. Viktigste mengdearter for 
øvrig er marikåpe, skogsnelle, gresstjerneblom, gjerde-
vikke, myrrapp og hundegress. Arealet er relativt arts-
fattig. 
 

 
Enga i sør fotografert mot nord. Foto: Leif Gjerde. 
 

 
Enga i sør fotografert mot Arnesens gartneri. Foto: Leif Gjerde. 
 

 
Enga i sør fotografert mot sørvest. Foto: Leif Gjerde. 
 
Sopp 
 
Mykologiske verdier ble først og fremst vurdert ut fra 
vegetasjonstyper, skogstruktur og ikke minst dødved-
mengde og –profil, det vil si dimensjoner og nedbryt-
ningsgrad – noe som også er nært knyttet til dødved-
kontinuitet. Både for markboende og vedboende funga 
(soppflora) er slutten av juli feil tidspunkt for å få noe 
helhetlig inntrykk av fungaen. Med en fuktig juli 2009 
var imidlertid sesongen kommet noe i gang, slik at et 
typisk sommeraspekt var mulig å registrere (se vedlegg 
3). Det ble funnet én rødlisteart, traktøsterssopp 
(Pleurotus cornucopiae), rødlistet som sårbar (VU), og 
med bare noen få sikre funn tidligere i Norge. Den 
vokser på grov (trolig) ospelåg i kjerneområde 2. 
 En god indikasjon på at området kan ha en 
interessant funga er den store mengden dødved som 
finnes flere steder, spesielt innenfor utskilte kjerne-
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områder, med læger og delvis gadd av flere treslag 
(spesielt alm, osp, selje, gråor og gran), av til dels store 
dimensjoner og relativt god spredning i nedbrytnings-
grad. Sparsom eller manglende forekomst av dødved av 
høy nedbrytningsgrad kan indikere et kontinuitetsbrudd 
med lite eller manglende tilførsel i en periode da 
området ble brukt som beite og sikkert hadde et mye 
mer åpent hagemarkspreg. I hvilken grad arter som 
ellers i dag ville få sine økologiske krav tilfredsstilt, 
men som eventuelt mangler som følge av et mulig 
kontinuitetsbrudd, er vanskelig å bedømme, da dette 
temaet er lite studert for edelløvskog. 
 Et område som er aktuelt å sammenlikne med er 
leirravinesystemet sør for Sylling i Lier, lokalitet Glitra 
– Nordelva – Gåsebekken, inventert i oktober 2008 i 
forbindelse med den nasjonale registrering av bekke-
kløfter (Bendiksen & Hofton 2009). Sesongen for 
markboende sopp var forbi og alle de hele 14 
rødlisteartene var vedboende sopp, flere av dem knyttet 
til alm og også noen spesifikt på gran. Området i Lier er 
mye større og kan ha lengre kontinuitet i dødved, men 
ellers har de to områdene mye til felles. Det gir derfor 
en viss indikasjon. 
 Det ble ikke funnet noen sopp på engene, men det 
var heller ikke å forvente. Generelt finner man minimalt 
med sopp på engarealer med høyvokst gress- og urte-
vegetasjon som ikke beites eller slås, selv om de har 
kontinuitet i at jordmonnet ikke er forstyrret av pløying 
eller andre inngrep. De typiske beitemarksartene vokser 
dessuten på nitrogenfattige steder, utmagret ved at 
vegetasjonen regelmessig fjernes ved slått eller beite 
(jfr Jordal 1997). Tilføring av kunstgjødsel fungerer 
negativt. Praksis for dette området med hensyn til 
gjødsling er ikke kjent. Produksjonen blir spesielt høy 
på såpass fuktige arealer som her, kjennetegnet av at 
blant annet sølvbunke spiller en viktig rolle, og hvor 
lundmoser (Brachythecium)-arter er vanlig i bunnsjiktet 
istedenfor engkransmose (Rhytidiadelphus squarrosus), 
som ofte dominerer på de nitrogenfattige engene. Det 
må forventes å være mycel og fortsatt spredt 

fruktifisering av arter som henger igjen fra den tida 
engene ble holdt i hevd, men dette er trolig vanlige arter 
(jfr Bendiksen & Bakkestuen 2000, tilsvarende arealer 
langs Alnavassdraget i Oslo). 
 Området er relativt rikt, og det vil trolig være et 
stort mangfold også med hensyn til markboende stor-
sopper, både ektomykorrhizasopper (symbiose med 
trær) og saprotrofer (de som lever av dødt organisk 
materiale). Mangfoldet øker også generelt med mange 
mykorrhizatreslag (her: gran, furu, selje, osp, bjørk, 
(eik)). En stor gruppe rødlistede arter som er knyttet til 
svært næringsrik grunn assosiert med kalkrike bergarter 
vil imidlertid ikke kunne forventes her. Det er i så måte 
verdt å merke seg at de mest næringskrevende 
karplanter i skog, som blåveis og myske, ikke ble 
observert, og om de skulle være her, er de i alle tilfelle 
svært fåtallige. 

 
Den rødlistede traktøsterssopp fra K2. Foto: Egil Bendiksen. 
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KONKLUSJON 
 

GENERELL VURDERING 
 
Påkjørte dyr 
Veien vil ha relativt liten trafikk, og banen blir med to 
kjørefelt. Det antas derfor at faren for påkjørte dyr vil 
være liten, eller i hvertfall ha begrenset betydning på 
eksisterende dyrebestand i området. 
 
Passerende dyr 
Med kort veibredde, liten trafikk og ingen 
veitilknyttede hindre (f.eks. gjerde) vil de fleste 
virveldyr kunne passere relativt uhindret. 
 
Arealbruk 
Største delen av traséen er planlagt plassert på jord-
bruksareal, ofte i kant av skog eller eng. Veien vil 
derfor langs størsteparten av strekningen fra 
Hovinhøgda til Fetsund sentrum ha liten innvirkning på 
naturmiljøet. 
 Områdene som kan ha betydning er ravinedalene, 
samt noe engareal ned mot Falldalsveien. Ravinedalen 
strekker seg fra nedenfor Garder gård, og drenerer ut i 
en evje ved Saga. Ravinedalen er en forlengelse av 
evja. Disse er omtalt nedenfor. 
 
Undervisning 
Ravinedalene, bekkedalen og kalkfuruskogen har 
kvaliteter som vil være særlig interessante som rekrea-
sjonsområde i forbindelse med undervisning. Tre skoler 
er innen gåavstand fra området. 
 
LANDSKAP 
 
En stor del av ravinedalene på Romerike er fylt igjen 
etter 2. verdenskrig. Tidligere var det støtteordningen 
for slik gjenfylling. Idag forsøkes det politisk å hindre 
slik gjenfylling, men en av de siste ravinedalene i Fet 
(vest for Glomma) ble fylt igjen på eiendommen til 
Wilberg gård i 2008. 
 Rester av ei evje ligger inn mot undersøkelses-
området. Denne er iferd med å bli fylt igjen av to 
grunneiere, og tidligere boligbygging i området har ikke 
tatt hensyn til denne eller bekken som renner ut i den. 
Det bør politisk avklares om Fet kommune ønsker med 
sine resterende evjer og ravindaler. 
 
VEGETASJON 
 
I sum er det vedboende sopp det er knyttet særlige 
forventninger til når det gjelder rødlistede eller andre 
interessante arter. Det ville faglig sett være svært ønske-
lig med en kort soppinventering i oktober, siden økt 
kunnskap om områdets funga ville kunne gi en riktigere 
vurdering av områdets verdi. Dette gjelder først og 
fremst kjerneområde 1 og 2, kjennetegnet ved stor død-
vedmengde. Den vurdering som er gjort nå må derfor 

regnes som et forsiktig anslag med hensyn til de verdier 
som er gitt. 
 
FUGLER 
 
Området karakterieseres av få arter (kun 41 arter ble 
registrert). Ingen rovfugl eller rødlistede arter ble 
registrert inne i området. Sanglerke ble registrert på 
jordet mot Gardertoppen. Av spetter ble kun flaggspett 
og grønnspett registrert, som begge trolig er hekkende 
arter. 
 Området har en relativt stor gråtrostkkoloni som 
bruker størstedelen av den undersøkte skogen. 
Koloniens tilstedeværelse kan være en delfaktor til 
hvorfor ingen rovfugl ble registrert. 
 
FLAGGERMUS 
 
Av Norges 13 arter flaggermus er 8 registrert på 
Romerike. Kun tre arter ble registrert, og kun i små 
antall. Området synes å ha liten artsmangfold, og er 
ikke viktig som jaktområde. 
 

 
Ravinedalene og bekken drenerer til denne evja. Evjen fylles igjen av 
naboene, og har idag ingen tilknytning til Sagevja. Fet kommune bør 
politisk avgjøre hva de ønsker med sine evjer og ravinedaler slik at 
det ligger klare politiske føringer ved byggeprosjekter. Foto: Leif 
Gjerde. 
 
FORSLAG TIL TILTAK 
 
Området har to rødlistede vegetasjonstyper og en 
rødlistet soppart. I området der veitraséen er foreslått 
ble ikke funnet noen verneverdige interesser. Både 
ravinedalene og bekkedalen vil ikke bli berørt av eksi-
sterende forslag for veitrasé. Nederste del av ravine-
dalene, der de går sammen, kan komme i kontakt med 
den planlagte veien. Her bør traséen flyttes litt lengre 
øst (10-40 meter). 
 Det er et meget stort relieff mellom områdene neden-
for og ovenfor skogen der veien er planlagt. Veien bør 
enten skjære ned i terrenget, eller lages en bro for  å 
skåne ravinedalen. Bruk av fyllmasse vil ødelegge land-
skapet rundt planlagt vei. Alternativt kan veien legges 
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til eksisterende traktorvei som går langs en rørledning 
(muligens servicevei for ledningen). 
 Under feltarbeidet har en person gjort oppmerksom 
på at det finnes flere gravhauger i granskogen som 
grenser til undersøkelsesområdet i nord. En bør derfor 

være åpen for at det kan finnes fornminner i området 
der veien skal gå. 
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Vedlegg I 
 

Observerte fuglearter 
 
 
Hekking, dvs territoriehevding. Streifdyr, dyr som tilfeldigvis flyr over eller gjennom området. Kantsone er næringssøk 
i kantområdene. 
Art Hekking Kantsone Streif 
Blåmeis X   
Bokfink X   
Bydue  X  
Fiskemåke  X  
Flaggspett X   
Gjerdesmett X   
Gransanger X   
Grønnfink X   
Grønnsisik X   
Grønnspett X   
Gråspurv  X  
Gråtrost X   
Gulsanger X   
Gulspurv X   
Hagesanger X   
Jernspurv X   
Kaie  X  
Kjøttmeis X   
Knoppsvane   X 
Kråke   X 
Linerle  X  
Løvsanger X   
Låvesvale  X  
Munk X   
Måltrost X   
Nøtteskrike   X 
Pilfink  X  
Ringdue X   
Rødstrupe X   
Rødvingetrost X   
Sanglerke  X  
Skjære  X  
Spettmeis X   
Stjertmeis   X 
Stær   X 
Svarthvit 
fluesnapper 

X   

Svartmeis X   
Svarttrost X   
Trekryper   X 
Tårnseiler  X  
Måke sp.  X  
 24 11 6 
 41 
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Vedlegg II 
 

Observerte sopparter 
 
 
Registrert 28. juli 2009. K1 og K2 er kjerneområder omtalt i teksten. 
 
Latinsk navn Norsk navn K1 K2 
Ceratiomyxa fruticulosa (slimsopp)   
Chlorociboria sp. Grønnbeger  x 
Coprinellus disseminatus Stubbeblekksopp x  
Crepidotus lundellii Gulskivemuslingsopp x  
Fomes fomentarius Knuskkjuke   
Fomitopsis pinicola Rødrandkjuke   
Ganoderma applanatum Flatkjuke   
Hypholoma fasciculare Besk svovelsopp x  
Inocybe nitidiuscula Rosastilket trevlesopp   
Inonotus radiatus Orekjuke  x 
Kuehneromyces mutabilis Stubbeskjellsopp x x 
Marasmiellus ramealis Greinseigsopp x x 
Mycena haematopus Blodhette  x 
Mycena galericulata Rynkehette  x 
Mycena metata Frosthette  x 
Mycena pura Reddikhette   
Mycena speirea Kvisthette x x 
Oligoporus caesius Blåkjuke  x 
Oxyporus populinus Lønnekjuke x  
Paxillus involutus Pluggsopp   
Phellinus punctatus Putekjuke   
Pleurotus cornucopiae (VU) Traktøsterssopp  x 
Pluteus cervinus Vanlig skjermsopp x x 
Polyporus varius Sokkjuke x x 
Psathyrella candolleana Hvit sprøsopp x  
Stemonitis sp.   x 
Stereum rugosum Skorpelærsopp x  
Stereum subtomentosum Viftelærsopp x x 
Strobilurus tenacellus Bitter konglehatt  x 
Trichaptum abietinum Fiolkjuke x  
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Vedlegg III 
 

Observerte karplanter 
 

Vitenskapelig navn Norsk navn Eng 
nord 

Eng 
sør 

All skog 
(-kalkfuruskog) Kalkfuruskog Åker og 

åkerkant 
Andre 
steder 

Abies alba Vanlig edelgran   x    
Acer platanoides Spisslønn   x x   
Achillea millefolium Ryllik  x  x   
Achillea ptarmica Nyseryllik      x 
Actaea spicata Trollbær   x x   
Agrostis capillaris Engkvein x x x    
Agrostis gigantea Storkvein x      
Alchemilla cf. glaucescens Fløyelsmarikåpe    x   
Alchemilla vulgaris coll. Marikåpe x x x    
Alnus incana Gråor   x    
Amelanchier sp. Blåhegg    x   
Anemone nemorosa Hvitveis   x x   
Anthoxanthum odoratum Gulaks  x     
Anthriscus sylvestris Hundekjeks   x    
Athyrium filix-femina Skogburkne x  x    
Berberis thunbergii Berberiss      x 
Betula pendula Hengebjørk   x x   
Betula pubescens Vanlig bjørk    x   
Calamagrostis purpurea Skogrørkvein   x    
Caltha palustris Bekkeblomst   x    
Campanula latifolia Storklokke   x    
Campanula rotundifolia Blåklokke x   x   
Capsella bursa-pastoris Gjetertaske     x  
Carex cf. elongata (steril) Langstarr   x    
Carex digitata Fingerstarr   x    
Carex pallescens Bleikstarr x      
Chamerion angustifolium Geitrams   x    
Chenopodium album Meldestokk     x  
Cirsium arvense Åkertistel x x     
Convallaria majalis Liljekonvall   x x   
Corylus avellana Hassel   x x   
Cotoneaster lucidum Blankmispel   x    
Dactylis glomerata Hundegress x x x    
Daphne mezereum Tysbast   x    
Deschampsia cespitosa Sølvbunke x x x    
Deschampsia flexuosa Smyle x  x x   
Dryopteris expansa Sauetelg x  x    
Dryopteris filix-mas Ormetelg   x x   
Elytrigia repens Kveke x x     
Epilobium montanum Krattmelke x x x    
Equisetum arvense Åkersnelle  x x    
Equisetum fluviatile Elvesnelle   x    
Equisetum pratense Engsnelle x      
Equisetum sylvaticum Skogsnelle x x x    
Erysimum cheiranthoides Åkergull     x  
Euphorbia helioscopia Åkervortemelk     x  
Festuca ovina Sauesvingel x   x   
Festuca rubra Rødsvingel x x     
Filaginella uliginosa Åkergråurt     x  
Filipendula ulmaria Mjødurt x x x    
Fragaria vesca Markjordbær x  x x   
Fraxinus excelsior Ask   x    
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Galeopsis bifida Vrangdå x x     
Galium aparine/spurium Klengemaure/døvmaure     x  
Galium mollugo Stormaure x x x    
Geranium sylvaticum Skogstorkenebb x x x    
Geum rivale Enghumleblomst x x     
Geum urbanum Kratthumleblomst   x x   
Glechoma hederacea Korsknapp   x    
Glyceria fluitans Mannasøtgress   x    
Gymnocarpium dryopteris Fugletelg   x    
Hieracium pilosella Hårsveve    x   
Hieracium seksj. sylvatica Skogsveve-gruppen   x x   
Hieracium seksj. vulgata Beitesveve-gruppen   x    
Hieracium umbellatum Skjermsveve x      
Hylotelephium maximun Smørbukk    x   
Hypericum maculatum Firkantperikum x   x   
Impatiens noli-tangere Springfrø   x    
Juniperus communis Einer    x   
Lamium hybridum Fliktvetann     x  
Lapsana communis Haremat   x    
Lathyrus linifolius Knollerteknapp x  x x   
Lathyrus pratensis Gulflatebelg x x     
Luzula pilosa Hårfrytle   x x   
Matteuccia struthiopteris Strutseving   x    
Mycelis muralis Skogsalat   x x   
Noccaea caerulescens Vårpengeurt   x    
Oxalis acetosella Gjøksyre   x x   
Paris quadrifolia Firblad   x    
Persicaria hydropiper Vannpepper     x  
Persicaria lapathifolia ssp. 
pallida Grønt hønsegress     x  

Phedimus sp. bergknapp   x    
Phleum pratense Timotei x x     
Picea abies Rødgran   x x   
Pinus sylvestris Furu   x x   
Plantago major Groblad      x 
Poa annua Tunrapp     x  
Poa nemoralis Lundrapp   x x   
Poa palustris Myrrapp  x     
Poa pratensis coll. Engrapp  x     
Poa sp. (vissen) rapp x      
Polygonum aviculare Tungress     x  
Polypodium vulgare Sisselrot   x x   
Populus tremula Osp   x x   
Potentilla argentea Sølvmure    x   
Potentilla erecta Tepperot x   x   
Prunus padus Hegg   x x   
Pteridium aquilinum Einstape   x    
Quercus robur Sommereik   x x   
Ranunculus acris Engsoleie x x x x   
Ranunculus auricomus Nyresoleie   x    
Ranunculus ficaria Vårkål       
Ranunculus repens Krypsoleie x x x    
Ribes alpinum Alperips   x    
Ribes spicatum Villrips   x    
Rosa sp. rose x x x x   
Rubus idaeus Bringebær x x x x   
Rumex acetosa Engsyre  x  x   
Rumex crispus Krushøymol       
Rumex longifolius Høymol x x     
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Salix caprea Selje   x    
Salix myrsinifolia Svartvier   x    
Sambucus racemosa Rødhyll   x x   
Scirpus sylvaticus Skogsivaks   x    
Scrophularia nodosa Brunrot x      
Silene dioica Rød jonsokkblomst   x    
Solanum dulcamara Slyngsøtvier      x 
Solidago virgaurea Gullris x  x x   
Sorbus aucuparia Rogn   x x   
Stachys palustris Åkersvinerot      x 
Stellaria aquatica Sprøarve      x 
Stellaria graminea Gresstjerneblomst x x     
Stellaria media Vannarve     x  
Stellaria nemoreum Skogstjerneblomst   x    
Taraxacum vulgare Reinfann x  x   x 
Tragopogon pratensis Geitskjegg x x     
Trifolium hybridum Alsikekløver x      
Trifolium medium Skogkløver x x x    
Trifolium pratense Rødkløver x x     
Tripleurospermum inodorum Ugressbalderbrå      x 
Tussilago farfara Hestehov  x x    
Ulmus glabra Alm   x    
Urtica dioica Stornestle x x x    
Vaccinium myrtillus Blåbær   x x   
Vaccinium vitis-idaea Tyttebær   x x   
Valeriana sambucifolia Vendelrot   x    
Verbascum nigrum Mørk kongslys x      
Veronica chamaedrys Tveskjeggveronika x  x    
Veronica officinalis Legeveronika   x x   
Viburnum opulus Korsved   x    
Vicia cracca Fuglevikke  x x    
Vicia sepium Gjerdevikke x x x    
Viola arvensis Åkerstemorsblomst     x  
Viola canina ssp. canina Engfiol   x    
Viola canina ssp. nemoralis Lifiol    x   
Viola riviniana Skogfiol   x x   
Viscaria vulgaris Engtjæreblomst    x   
 
 
Interessante arter 

K1 K2 K3 Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste 
   

Karplanter Ulmus glabra Alm NT x x  
 Daphne mezereum Tysbast  x x  
 Campanula latifolia Storklokke     
 Viscaria vulgaris Tjæreblomst    x 
       
Sopp Pleurotus cornucopiae Traktøsterssopp VU  x  
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