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Ekstrakt 
BioFokus ved Sigve Reiso og 

Stefan Olberg har vurdert 

verdien av furunaturskog 

med funn av billen 

Orthotomicus longicollis i 

forbindelse med ny E134 ved 

Elgsjø i Notodden. Det 

vurderes at inngrep innenfor 

A-lokaliteter med 

furunaturskog som bl.a. 

huser O. longicollis 

innebærer at 

nasjonale/internasjonale 

naturverdier går tapt. Dette 

med bakgrunn i både 

skogtypens lange 

leveringstid og sjeldenhet. 

Av de fire fremlagte 

alternativene er det 

alternativ 2 som vurderes å 

ha minst negativ effekt på 

naturmiljø innen det vurderte 

området nord for Elgsjø. Alle 

de tre andre alternativene 

hhv. 1, 3 og 1b, regnes å ha 

stort negativt omfang og 

konsekvens for både 

naturtyper og artsmangfold.  
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Innledning 
I forbindelse med planer om bygging av ny E134 i Notodden ved Elgsjø, berører 

foreslåtte veialternativ flere naturtyper med gammel furuskog av høy verdi og 

med forekomster av den sjeldne barkbillen Orthotomicus longicollis (fig. 1, Reiso 

mfl. 2019). I den sammenheng har Multiconsult ved Vegard Meland forespurt 

BioFokus ved Sigve Reiso og Stefan Olberg om en mer detaljert vurdering rundt 

verdiene i gammel furunaturskog langs traseene, spesielt med fokus på 

forekomsten av O. longicollis. Det er også utført en supplerende kartlegging i 

området i oktober 2020, for å bedre kunnskapsgrunnlaget på artsnivå langs de 

ulike traseene. 

 
Figur 1: Forslag til veitraseer for ny E134 (fra nord alternativ 1, 3, 1b og 2). Rød farge viser 
naturtypelokaliteter gammel furuskog med verdi svært viktig A og grønn viser naturtypelokaliteter 
med verdi viktig B. Blå strek angir ca. areal som ble supplerende undersøkt i oktober 2020. 

Generelt om furunaturskogen i Follsjå-landskapet 
Follsjå-landskapet omfatter de lavereliggende åstraktene fra grensen mot Tinn i 

nord, via Follsjå, sør til Elgsjø. En nylig utarbeidet sammenstilling av 

skogkvalitetene i Follsjå-landskapet (Reiso 2020a), viser her et landskap med 

sjeldent stor tetthet av nasjonalt viktige skogområder, der naturtypene som 

berører planlagt E134 utgjør sørlige utpost av disse. Gammel, brannpåvirket 



 
 

naturskog av furu er mest utbredt. I tillegg til stor tetthet av gammel naturskog, 

huser furuskogen i landskapet også en unik kontinuitet og konnektivitet for 

høydelaget/klimasone (sørboreal sone). Landskapet rundt Follsjå skiller seg ikke 

bare ut som spesielt i nasjonal målestokk, men også internasjonalt. Sørboreale 

lavlandslandskap med tilsvarende areal og tetthet av brannpåvirket furuskog i 

naturskogstilstand og artsmangfold av gammelskogsarter er knapt kjent fra 

Norden. Pr. oktober 2020 er det kjent over 100 forskjellige rødlistearter av sopp, 

lav, moser, fugl og insekter tilknyttet gammel bar- og blandingsskog i dette 

landskapet. Gammelskogsartene er fordelt på over 2000 funn. Mange av disse er 

knyttet til den gamle brannpåvirkede furuskogen (se artskart.no). 

Orthotomicus longicollis, utbredelse og økologi 
Barkbillen Orthotomicus longicollis er i Norge i dag kun kjent fra de 

brannpåvirkede furunaturskogene i Follsjå-landskapet i østre del av Notodden. 

Arten står som antatt utdødd på rødlista og var inntil den ble gjenoppdaget i 

Follsjå-området i 2019 (Reiso og Olberg 2020) tidligere kun funnet én gang i 

Norge, nærmere bestemt i Kongsberg for ca. 100 år siden. Habitatkrav og dens 

begrensede utbredelse gjør at den vil bli flyttet fra antatt utdødd til en høy 

rødlistekategori ved vurderinger til neste rødliste (ref. eget arbeid innen 

rødlistekomite for biller). 

 
Figur 2: Utbredelse av O. longicollis i Norge. Røde felt viser eksisterende naturreservat. Kilde: 
Artsdatabanken.  

 

O. longicollis er en varmekjær art knyttet til gammel furuskog i aldersfase med 

døende trær. Slik vi kjenner arten fra Notodden er den knyttet til nedre deler av 

nylig døde og aldrende furutrær, som har hatt stagnert vekst over en lengre 

periode og som har utviklet grov bark. Larveutviklingen skjer da under barken på 

nedre deler av stammen på nylig døde furutrær, men artsspesifikke gnag etter 

billen kan ses flere år etter at treet har blitt angrepet. Arten kan bare bruke treet 

som levested i ett år (en generasjon), og trenger derfor kontinuerlig tilførsel av 

substrat i et landskap for å opprettholde en levedyktig bestand. Det vil si et stort 



 
 

tilfang av gamle døende furutrær på biotop- og landskapsnivå. Disse 

habitatkravene stemmer godt overens med kjent kunnskap om artens økologi i 

våre naboland, der arten i Norden og europeisk Russland i hovedsak er knyttet til 

vernede lavlandsskoger som huser større areal med gammel furuskog. I Sverige 

finnes arten i dag kun med en sikker og god populasjon på Gotska Sandön i 

Østersjøen, supplert av spredte enkeltforekomster i søndre del av Sverige 

forøvrig. Mangel på større areal med gammel furunaturskog i lavlandet er en 

åpenbar faktor til artens begrensede utbredelse, men også mangel på skogbrann 

diskuteres som en faktor for artens tilbakegang i Sverige (ArtDatabanken 2019, 

Petterson 2014). 

 
Lang leveransetid på egnet substrat (flere hundre år), kombinert med et behov 

for kontinuerlig tilgang på substrat over tid (fleraldrede skoger/store areal) og 

artens klimatiske krav (sørboral-/ boreonemoral sone), gjør O. longicollis spesielt 

sårbar for fragmentering, moderne skogbruk og nedbygging. Arten er heller ikke 

godt sikret innen verneområder, da størst areal med verneområder av gammel 

barskog i regionen omfatter høyereliggende areal, uegnet som levested for arten 

(fig. 1). Videre bekjempes skogbrann aktivt i landskapet, i kombinasjon med at 

stadig nye areal med gammel furunaturskog flatehogges og innlemmes i 

moderne skogsdrift, med bl.a. gjødsling, planting av gran og utvikling av 

ensaldrede bestand med hogstsykluser på 120-160 år. Dette fører til at arealet 

gammel fleraldret naturskog (med trær på over 200 år) i landskapet stadig 

minker og aldri blir gjenskapt. 

 
Figur 3: Forslag til veitraseer for ny E134, med inntegnede artsfunn. Rød trekant viser funn av O. 
longicollis. Skravert areal viser hotspot-miljø for O. longicollis avgrenset etter undersøkelsene 
høsten 2020.  



 
 

Forekomster av Orthotomicus longicollis og andre rødlistearter i og nær 

planlagte veitraseer. 

Feltarbeidet utført i oktober 2020 fokuserte på å få en bedre og mer detaljert 

oversikt over forekomster av O. longicollis og andre rødlistearter innenfor 

influensområdet av de ulike veialternativene innen tidligere registrerte 

naturtyper (fig. 1). Det ble også vurdert hvilke areal som huser gamle levende 

furutrær som på sikt kan bli viktige substrat for O. longicollis. Ut i fra 

kombinasjon av gnagespor og egnet substrat, ble to hostpot-miljøer for O. 

longicollis avgrenset (fig. 3). Undersøkelsestidspunktet var noe sent for å fange 

opp insekter generelt, men godt egnet for å fange opp gnagespor etter O. 

longicollis. Det var også begrenset med ettårige sopp på 

undersøkelsestidspunktet.  

Naturtype N22, søndre del 

Tjuefem gadd av furu med gnag av O. longicollis ble påvist langs de ulike 

traseevalgene innen naturtypen, der 2-3 var ferske fra i år og resten eldre gnag 

fra tidligere år (fig. 3). Deler av naturtypen huser også stor tetthet av gamle 

stagnerte furutrær med grov bark. Mange også med brannspor som er godt 

egnet som fremtidig substrat for O. longicollis. Av de eldre trærne i området ble 

flere boret til over 300 år. Søndre del av N22 har liten tetthet av liggende død 

ved av furu, så relativt få arter ble funnet knyttet til dette substratet. Av andre 

naturskogsarter knyttet til furu ble muggsoppbillen Corticaria lateritia (VU) 

funnet under furubark på gadd, furustokkjuke og gubbesjegg (NT) notert på flere 

gamle trær, på liggende død ved vedsugeren Cixidia lapponica (NT). Knyttet til 

knuskkjuke på død bjørk i furuskogen ble også knuskkjukemøll (EN) funnet. 

Vestre hjørne har mer grandominans og mindre tetthet av gammel furu, her er 

det mindre potensial for O. longicollis og andre gammelskogsarter knyttet til furu 

(fig. 3). Her inngår heller gammelskogsarter knyttet til gran som rosenkjuke 

(NT), bølgekjuke (NT) og gubbeskjegg (NT). Også kjukeboreren Cis quadridens 

(NT) ble funnet i tilknytning til død ved av gran med rosenkjuke. Nye funn og 

tettheten av slike, samt nærmere dokumentasjon av skogstrukturen, bekrefter 

og styrker tidligere verdivurdering av skogarealet.  

Naturtype N19 

Fire stokker med gnag etter O. longicollis ble notert. Tettheten av angrepne 

stokker av arten er tydelig mindre enn i E22, men fremtidspotensialet for arten 

er godt med tanke på stor tetthet av gamle brannpåvirkede trær på 2-300 år. 

Lokaliteten huser også en del liggende død ved og stående keloelementer, noe 

som ga forekomster av flere dødvedarter enn i E22. Fra 2019 var blanknål (NT), 

rotnål (NT), furuplett (NT), hornskinn (NT) og mørk- og lys brannstubbelav 

(begge VU) på brente kelorester, samt knuskkjukemøll (EN) på død bjørk, 

rosenkjuke (NT) og rynkeskinn (NT) på død ved av gran funnet. Undersøkelsene i 

2020 ga flere funn av tidligere kartlagte arter, samt supplerende funn av 

furuskjell (NT), gnagespor etter billene Tragosoma depsarium (VU) og reliktbukk 

(Nothorhina muricata) (NT), nymfer av vedsugeren Cixidia confinis (VU), 



 
 

furustokkkjuke på gammel furu og gubbeskjegg (NT) på stammen av eldre furu. 

Funn av nye rødlistearter og økt tetthet av tidligere kjente arter, samt nærmere 

dokumentasjon av skogstrukturen, bekrefter og styrker tidligere verdivurdering 

av skogarealet. 

Naturtype N20, søndre del 

Her ble det ikke funnet flere krevende arter langs planlagte veitraseer. Foruten 

enkelte vindfall finnes det lite død ved av furu og kun spredte gamle trær i dette 

området. Potensialet for O. longicollis er mer begrenset i dette området.  

Diskusjon 
Naturkvalitetene i Follsjå-landskapet er et viktig bakteppe for videre å diskutere 

potensiell utbredelse av O. longicollis på Østlandet for øvrig. Sammenliknbare 

områder og områdekomplekser av lavlands-furunaturskog med svært høye 

naturkvaliteter finnes først og fremst i midt-Buskerud (særlig sørøstre Sigdal og 

øst for Krøderen). Furuskogene der har mange likhetstrekk med Follsjå-

landskapet, med mye av de samme skogtypene og i stor grad samme 

artsmangfold. Furunaturskogene i midt-Buskerud har dog noe mindre samlet 

arealomfang og er noe mer fragmenterte, dessuten med mindre utpreget 

brannhistorikk i nyere tid (Tom H. Hofton pers. medd., Hofton 2014, 2017). O. 

longicollis er ikke spesifikt ettersøkt i midt-Buskerud, som etter det vi kjenner til 

kanskje er det landskapet på Østlandet med størst potensial for arten. Enkelte, 

men viktige, lokaliteter for dødvedrik lavlandsskog av furu med en viss 

kontinuitet og størrelse finnes også flekkvis andre steder i Kongsberg-Notodden-

Tinnsjø-distriktet, bl.a. ved Midtstrondbekken og Lislandnuten nord for Tinnsjøen 

i Tinn (Reiso 2007 og Reiso 2018a) og ved Gravaråsen i Kongsberg (Reiso 

2020b). Men her er O. longicollis ettersøkt, uten å ha blitt påvist. Den kan 

riktignok finnes her, men ikke i slike bestander som i Follsjå-landskapet. Det må 

også understrekes at det i de siste årene har vært flere insektsundersøkelser 

med fellefangst i gammelskog på Østlandet uten at O. longicollis har blitt påvist. 

F. eks. har NMBU de to siste årene hatt feller i en rekke areal med eldre barskog 

på Østlandet, men fikk individer av O. longicollis kun i feller satt opp ved Tjåga i 

Follsjå-landskapet (Sverdrup-Thygeson m fl. 2020). 

Det er også viktig å presisere at O. longicollis bare er en av mange sjeldne og 

rødlistede arter knyttet til de lavereliggende brannpåvirkede furunaturskogene i 

Follsjå-landskapet. Verdien av skogen bør derfor ikke bare ses i lys av den som 

enkeltart, men hele det samlede artsmangfoldet som forekommer i disse 

skogene. Bl.a. gjennom at skogene huser uvanlig sterke populasjoner av 

rødlistede furuskogsarter. Både av mer vidt utbredte naturskogsarter som også 

inngår i høyereliggende naturskog, men spesielt av rødlistearter utelukkende 

avhengig av gammel lavlandskog. Som eksempel kan de tallrike funnene av 

reliktbukk (Nothorhina muricata) (NT), som også ble gjort i undersøkelsene i 

forbindelse med kartleggingene av planområdet for E134 i 2019, nevnes (Reiso 

m fl. 2019). Reliktbukk er en nær truet art som i Skandinavia stort sett er 



 
 

knyttet til gamle soleksponerte enkelttrær av furu i kulturlandskapet og bystrøk. 

Tette forekomster i skog (naturlig habitat) som ved Tovestul er svært sjeldent og 

underbygger verdien til de gamle lavlandsfuruskogene og potensialet for enda 

flere rødlistede og krevende lavlandsarter. Pågående insektskartlegginger i disse 

furunaturskogene nærmere Follsjå (Olberg og Reiso in prep.) har avslørt store 

bestander av flere rødlistede biller med få funn ellers i landet. Dette underbygges 

også av funn av spor etter både Tragosoma depsarium (VU) og reliktbukk 

(Nothorhina muricata) (NT), samt individ av muggsoppbillen Corticaria lateritia 

(VU) og nymfer av vedsugeren Cixidia confinis (VU) langs planlagte veitraseer 

høsten 2020. 

Orthotomicus longicollis, sammen med andre barkbiller, er viktige nøkkelarter for 

flere høyt rødlistede biller knyttet til trærne som er angrepet av barkbillene. Bl.a. 

har vi ved Ramsås nærmere Follsjø påvist at den direkte truede billen Plegaderus 

saucius (EN) er knyttet til larvegangene etter O. longicollis (Reiso og Olberg 

2020). Furunaturskogene rundt Follsjå, inkludert arealene langs E134, har også 

gode bestander av barkbillen liten margborer (Tomicus minor). Liten margborer 

er en lavlandsart som i Sverige angis som en god signalart og på samme måte 

en nøkkelart for flere mer sjeldne insekter som utnytter trær angrepet av arten, 

det samme gjelder skarptannet barkbille (Ips acuminatus), som i tillegg er 

rødlistet i Sverige (Hedgren 2017, Kirppu og Oldhammer 2012). Billene Corticeus 

fraxini (EN) og C. longulus (VU) er blant artene som er påvist på døde furuer 

med angrep av barkbiller som skarptannet barkbille og liten margborer, i 

tilsvarende type lavlandsskog som den som finnes langs planlagt E134 (egne 

obs.). Slike ble ettersøkt langs planlagte traseer i oktober 2020, men ikke påvist. 

Innsamlet materiale huset svært få individer av voksne insekter i det hele tatt, 

noe som heller tyder på ugunstig årstid for innsamling enn fravær av artene. 

Furunaturskogene i Follsjå-landskapet er av høy nasjonal-internasjonal verdi. 

Både fordi de er generelt artsrike, men spesielt fordi de huser et artsmangfold av 

gammelskogsarter som kun finnes i lavlandet og som i liten grad finnes ellers i 

Norden. Alle de skisserte veialternativene påvirker furunaturskog av høyeste 

verdi, også direkte kjente leveområder for O. longicollis. Våre supplerende 

undersøkelser langs de ulike utbyggingsalternativene høsten 2020 underbygger 

dette, bl.a. med store tettheter av gnag etter O. longicollis, samt flere funn av 

andre rødlistearter. Skogstrukturen i området underbygger også et stort 

potensial for flere rødlistede insekter knyttet til gammel lavlandsfuruskog. 

Furunaturskogen i Follsjå-landskapet er under sterkt press. Arealene er i 

liten/ingen grad fanget opp i skogbrukets MiS-kartlegginger eller eksisterende 

verneområder (Reiso 2018b og Reiso 2020a). Samtidig er de mest krevende 

rødlisteartene avhengig av kontinuitet i skogtypen og der de viktigste 

nøkkelelementene har flere 100- års leveringstid. Skogtypen er over tid også 

avhengig av skogbrann, der økt fragmentering med infrastruktur som hus og 

veier, gjør fremtidig brannpåvirkning vanskeligere å opprettholde. Barkbillen O. 

longicollis og mange av de andre rødlisteartene er også avhengig av et 



 
 

fungerende landskap slik Follsjå-landskapet fremstår, der andelen gammelskog 

er betydelig, og tilgjengelig substrat er god over tid. Hvor terskelen går for hva 

enkeltarter tåler av habitat- og landskapsendringer er umulig å svare på med 

dagens kunnskap. Men så lenge kun marginale areal er sikret gjennom skogvern 

eller gjennom nøkkelbiotoper, og stadig betydelige areal av furunaturskogen i 

Follsjå-landskapet forsvinner gjennom hogst og nedbygging (samtidig som de 

ikke gjenskapes), vil risikoen stadig øke for at de aller mest krevende og sjeldne 

artene nærmer seg sin tålegrense. Spesielt slike som O. longicollis, som pr. i dag 

ikke er kjent fra andre steder i landet.  

Nærmere vurderinger av de ulike alternativene 

Alle tre alternativene 1, 3 og 1b påvirker N19 og N21 rimelig likt. For disse har 

planlagte arealbeslag i N19 stort negativt omfang og stor negativ konsekvens for 

artsmangfold og registrert naturtype uansett alternativ, både av hensyn til 

fragmentering og direkte arealbeslag. Trolig vil også negative kanteffekter 

inntreffe på store deler av arealet som blir igjen etter inngrepet. Alle tre 

alternativene vil også påvirke hotspot-miljøet for O. longicollis innen N19 

negativt (fig. 3). Her inngår stor tetthet av 2-300 år gamle brannpåvirkede 

furutrær med grov bark, som på sikt vil danne viktige substrat for arten.  

Alternativene 1 og 3 fører også til store direkte negative inngrep i naturtype N22. 

Begge alternativene fører til betydelige inngrep i avgrenset hotspot-miljø for O. 

longicollis, der alternativ 1 har et noe større beslag enn alternativ 3 (fig. 3). 

Begge alternativene fører også til sterk fragmentering av naturtypen/hotspot-

miljøet i N22. Med dagens kunnskap rundt O. longicollis kan en derfor anta at 

gjennomføring av både alternativ 1 og 3 er i strid med forvaltningsmålet for 

arten. Både gjennom planlagte inngrep i N19 og N22. 

Alternativ 1b legger som alternativene 1 og 3 beslag på store deler av N19, men 

en mindre andel av N22, og fører i liten grad til fragmentering der. Alternativet 

beslaglegger deler av hotspot-miljøet for O. longicollis innen N22, men en mindre 

andel enn alternativ 1 og 3. For alternativet vil det likevel være store 

usikkerheter knyttet til kanteffekter inn i hotspot-miljøet til O. longicollis. Vi 

vurderer dette trasevalget å være det minst negative av de tre alternativene 1, 3 

og 1b. Men det må igjen understrekes at alle tre alternativene vurderes å ha stor 

negativ konsekvens på nasjonale miljøverdier og i strid med forvaltningsmålet 

(men av ulik grad) for O. longicollis.  

Alternativ 2 er det minst negative av de ulike veitraseene når det gjelder 

omfang, ved at N19 ikke påvirkes og ved at en mindre del av sørspissen av N22 

påvirkes. For alternativet vil det likevel være stor usikkerhet knyttet til 

kanteffekter inn i hotspot-miljøet til O. longicollis. Samlet vurderer vi dette 

trasevalget til å være det alternativet med minst omfang og negativ konsekvens 

på nasjonale miljøverdier og i minst strid med forvaltningsmålet for O. longicollis. 

Det må likevel poengteres at alternativ 2 også har vesentlig negativ konsekvens 



 
 

for registrerte naturverdier, og er/risikerer å være i konflikt med nevnte 

forvaltningsmål.  

Konklusjon 
Med dagens kunnskap er det hevet over enhver tvil at furunaturskogene i 

lavlandet i Follsjå-landskapet har nasjonale og internasjonale naturverdier. 

Ethvert inngrep innenfor A-lokaliteter med denne type furuskog i Follsjå-

landskapet innebærer at nasjonale/internasjonale naturverdier går tapt, og det 

er risiko for en økt fragmentering av naturtypearealene og en degradering av 

leveområdene for krevende arter. Dette med bakgrunn i både skogtypens lange 

leveringstid og sjeldenhet, samt tettheten av O. longicollis og andre påviste 

rødlistearter. Men også av hensyn til potensialet for flere rødlistede arter som pr. 

i dag ikke er fanget opp.  

Alle de fire fremlagte alternativene har vesentlig negativ effekt for kartlagte 

naturverdier innen det vurderte området nord for Elgsjø. Alternativ 2 vurderes å 

ha minst negativ effekt på naturmiljø av de framlagte alternativene. Alle de tre 

andre alternativene hhv. 1, 3 og 1b, regnes å ha stort negativt omfang og 

konsekvens for både naturtyper og artsmangfold. Bl.a. vil alle tre alternativene 

antas å være i strid med forvaltningsmålet for O. longicollis. Alternativ 1b har 

riktignok noe mindre grad av negativ effekt enn de to andre gjennom et mindre 

planlagt totalt arealbeslag på påviste naturverdier. Ethvert inngrep i naturtypene 

bør følges opp med avbøtende og kompenserende tiltak som kan bidra til å 

begrense det totale negative omfanget av inngrep i denne type skog. 

Mulige avbøtende og kompenserende tiltak 
Alle de presenterte veialternativene har vesentlige negative effekter for 

lavlandsfurunaturskog med tilhørende artsmangfold (herunder O. longicollis). I 

den grad et av alternativene likevel skal videreføres bør det følges opp av 

omfattende avbøtende og kompenserende tiltak for å holde de negative 

effektene på lavest mulig nivå. Under er det kort listet opp aktuelle avbøtende og 

kompenserende tiltak ved inngrep i artsrik for gammel lavlandsfurunaturskog og 

tilhørende artsmangfold. 

-Det bør legges opp til mest mulig arealminimerende inngrep ved veibygging 

innenfor eller nær arealer med naturtypeverdi, både i forhold til beslag fra selve 

veibanen med sidearealer og under anleggsarbeidet. Også videre begrense bruk 

av tilkjørte fyllmasser/jord som kan påvirke omkringliggende skog gjennom 

avrenning eller fremmede arter, og påse at ikke stein eller løsmasser raser ut og 

skader tilgrensende skog under anleggsarbeidet. Treløse soner langs veibanen 

bør minimeres, slik at mest mulig av gammel furuskog får stå. 

- All død ved (stående og liggende) av furu og alle levende og gamle furutrær 

(eldre enn 180 år) som må hogges ifm. tiltaket bør forsiktig fjernes og legges inn 



 
 

i tilgrensende naturtypeareal slik at de kan utvikles videre som nøkkelelementer 

for krevende gammelskogsarter. Disse bør plasseres så spredt som mulig og 

legges slik at de kan utvikles som død ved i alle forekommende vegetasjonstyper 

og over varierte fuktighetsgradienter. Viktig at eldre trær som hugges håndteres 

skånsomt slik at det for eksempel ikke kommer unødig skade på barken av 

hensyn til barkbiller og følgearter til disse. Det er også viktig at dødvedrester og 

hogde trær flyttes i hele lengder og ikke kuttes opp. For varmekjære insekter er 

det spesielt viktig å sikre at en betydelig andel av stokkene legges på areal med 

varmt og tørt mikroklima, som i sør- eller vestvendte skrenter eller andre 

naturlig varme og solåpne areal i skogen.  

-For langsiktig ivaretagelse og økt økologisk tilstand av mangfoldet knyttet til 

naturfuruskog i lavlandet, bør det vurderes å foreta kontrollert skogbrann som 

kompenserende tiltak. I hovedsak bør brann foretas på areal med eldre 

furunaturskog, men bør også vurderes som restaureringstiltak i middelaldrende-

eldre furuskog som pr i dag ikke har spesielle verdier, men som kan supplere 

nærliggende verdifulle naturskogsareal. 

-For å sikre at krevende artsmangfold har tilgang på areal med naturfuruskog i 

lavlandet i landskapet etter inngrepet, og for å bedre å sikre forvaltningsmålet 

for O. longicollis, bør det vurderes økologisk kompensasjon i form av vern av 

tilsvarende furuskog som den som påvirkes negativt av tiltaket. Vernet areal bør 

som minimum huse tilsvarende skogstruktur og tilsvarende artsmangfold, samt 

omfatte et areal som er stort nok og har en arrondering som er robust nok til 

huse dette mangfoldet på lang sikt. Dette inkluderer muligheter for skjøtsel i 

form av skogbrann. 

- Planlagte fyllinger/massedeponier bør ikke legges i dalførene nær lokaliteter 

med verdifull gammel furunaturskog, da disse bl.a. kan føre til økt tilgjengelighet 

for videre inngrep i furuskogen, og ved videre gjengroing gi økt skyggeeffekt inn 

i furuskogen, økt foryngelsespress fra gran eller andre treslag inn på mer 

produktiv og i dag furudominert skog i naturtypen. 
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