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Bakgrunn 
BioFokus har på oppdrag fra Sweco Norge AS utført en kartlegging av 

naturkvaliteter ved Fetsund i Fet kommune. Bakgrunnen for arbeidet er at 

Statens vegvesen Region øst planlegger ny trasé for rv. 22 over Glomma i det 

aktuelle området. En oversikt over de ulike traséalternativene (A−G) for ny rv. 

22 er gitt i figur 1 og det undersøkte området og eksisterende naturtyper er vist 

i figur 2.



 

 
Figur 1. Oversikt over de forskjellige veitraséalternativene (A−G) for ny rv. 22 over Glomma ved Fetsund.



 

 
Figur 2. Kartet viser undersøkelsesområdet som er vurdert for prioriterte naturtyper. Eksisterende 
naturtypelokaliteter er vist på kartet og merket med 0. Totalt 5 områder ligger innenfor undersøkelsesområde, 
mens tre lokaliteter ligger rett utenfor undersøkelsesområdet. Grønn strek som krysser Glomma i sør er 
Øyerendeltaet Naturreservat. 

Metode 
 

Feltarbeid 

Området ble undersøkt den 2., 3. og 4. september 2014 for registrerbare 

naturtyper etter DN-håndbok 13, 2. utgave (Direktoratet for Naturforvaltning 

2007) og nye faktaark for naturtyper (2014). Fremmedarter og rødlistearter ble 

spesielt ettersøkt ved befaringen, og Artskart (Artsdatbanken og GBIF-Norge 

2014) og andre tilgjengelige kilder ble sjekket for eventuelle tidligere funn av 

arter og naturtyper innenfor planområdet. Artsfunn fra befaringen er 

tilgjengeliggjort for Artskart gjennom BioFokus ArtsfunnBase (BAB). 



På forhånd ble det valgt ut en rekke delområder som særlig skulle undersøkes. 

Utvalget ble gjort ved hjelp av flybilder og til dels høydekurvekart for avdekke 

evt. viktige raviner. I tillegg ble områder for undersøkelse vurdert i forbindelse 

med feltarbeidet. De ulike traséalternativene vil på ulike måter berøre disse 

delområdene. Følgende delområder ble valgt ut (se nedenfor og figur 3): 

 

1. Krysset rv. 22 og fv. 170, Kringen 

2. Området vest for Stubberud gård 

3. Området sør for Fråstad gård 

4. Området vest for Haga gård 

5. Friområdet langs Glomma ved Fetsund 

6. Området vest for Fetsund togstasjon 

7. Området nord-vest for Fetsund lenser ved Holen, på nedsiden av rv. 22 

8. Området langs Glomma, øst for Faller gård og Rogner 

9. Området i nedkant av Garderhavna 

10. Bekkestrekningen langs Faldalsvegen 

11. Naturtypelokaliteten Tien sør (BN00025080) 

 
Figur 3. Kart som viser beliggenheten i Fetsund til de ulike delområdene som ble undersøkt. 

Modifisert fra Statens Kartverk. Pilens begynnelse viser omtrentlig plassering av undersøkt område. 

Begrensninger i undersøkelsen/usikkerhet 

Vurderinger av verdi og avgrensning av lokalitetene er basert på feltarbeid i 
september 2014, samt opparbeidet kunnskap om de ulike naturtypenes 
potensielle verdier for arter som ikke er kartlagt i denne undersøkelsen. Den 
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tilgjengelige kunnskapen om naturverdiene i området etter feltarbeidet vurderes 

generelt som tilstrekkelig til å sette en rimelig riktig verdi på de registrerte 
naturtypene i området og vurdere konsekvenser av planlagte tiltak. Det tas 

forbehold om at viltkartlegging ikke er foretatt i området, men også for viltarter 
er det mulig å vurdere potensial med utgangspunkt i naturgrunnlaget. 
  

Det er et visst potensial for å finne sjeldne og trua arter av insekter knyttet til 
vassdragene og åpne lommer i skogen med engvegetasjon. Særlig vil områder 

med høy lokal luftfuktighet, partier med stillestående eller stilleflytende vann, 
områder med død ved og generelt blomsterrike områder være viktige for mange 
insekter og spesielt tovinger langs vassdragene. Insekter har imidlertid ikke blitt 

undersøkt i særlig grad, både som følge av de rammene dette prosjektet har og 
tidspunktet på året. Kartlegging av insekter krever mer omfattende 

undersøkelser, og i de fleste tilfeller bør de gjøres tidligere på året enn i 
september. Generell kunnskap om denne store gruppen av arter er brukt i 
vurderingene som er gjort.  

Resultater generelt 
I følge Artskart (Artsdatabanken, 2014) er få funn av rødlistearter gjort innenfor 

undersøkelsesområdene. I det hele tatt er det gjort få undersøkelser med fokus 

på arter i Fetsund. Unntaket er Øyeren-deltaet, hvor det er gjort en lang rekke 

registreringer av spesielt fugl. I 2009 ble det foretatt en undersøkelse i 

forbindelse med planlegging av ny Gardervei i Fetsund (Fylkesveg 279) 

(Bendiksen, 2010). Denne undersøkelsen hadde særlig fokus på sopp. Flere 

interessante eller rødlistete sopp-arter ble da påvist for første gang i denne 

regionen. Mange arter var knyttet til død ved. Derimot omfattet denne 

undersøkelsen bare et begrenset område rett nord for Fetsund sentrum. 

Undersøkelsen indikerer likevel at området i- og rundt Fetsund har potensial for 

interessante artsforekomster av sopp. Med unntak av noen undersøkelser i 

enkelte dammer og evjer (Olsen og Reiso, 2005), er heller ikke kunnskapen om 

forekomster av insekter- og andre virvelløse dyr særlig god for Fetsund, men 

undersøkelser bl.a. i Øyeren-deltaet (Lønnve et al. 2011) og spredte 

registreringer publisert på Artskart (Artsdatabanken, 2014), indikerer at dette 

området også kan ha interessante forekomster av slike.   

Innenfor Fetsund og den nære omegn finnes flere områder som er avgrenset 

som naturtyper (Miljødirektoratet, 2014). Enkelte av disse berører også enkelte 

av traséalternativene og dermed også områdene som ble kartlagt under denne 

undersøkelsen. Følgende avgrensete naturtyper berører i større eller mindre grad 

undersøkelsesområdene (data hentet fra Naturbase (Miljødirektoratet, 2014)). 

 

 

Naturtypelokaliteter i undersøkelsesområdet 
Ved flere av de undersøkte delområdene ble det identifisert arealer med 

kvaliteter av en slik art at de ble avgrenset som naturtyper i henhold til 



Miljødirektoratets håndbok for naturtypekartlegging. Figur 4 nedenfor viser et 

oversiktsbilde alle avgrensede naturtyper innenfor undersøkelsesområdet. Figur 

5-8 viser detaljerte kart av de samme avgrensningene. Nedenfor følger en 

oversikt over hva som spesifikt ble funnet ved de ulike delområdene, samt hvilke 

traséalternativ disse vil kunne komme i konflikt med. Detaljerte beskrivelser av 

hver enkelt lokalitet er gitt i Vedlegg 1. En oversikt over registrerte 

naturtypeobjekter innenfor undersøkelsesområdet er gitt i tabell 1. 

Tabell 1. Oversikt over registrerte naturtypelokaliteter innenfor undersøkelsesområdet. Lokaliteter med BN 
nummer i status kolonnen er tidligere registrerte lokaliteter. Kolonnen Nr korresponderer med nummer brukt på 
kartene og på lokalitetsbeskrivelsene i Vedlegg 1. Kolonnen pot. Konflikt angir om noen av veialternativene slik 
disse fremgår i figur 1 kan komme i konflikt med registrert naturtype. Veialternativ er angitt med samme koder 
som brukt i figur 1. 

Nr Navn Naturtype Verdi Areal 
(daa) 

Status Pot. 
Konflikt 

96 Herredshuset Dam B 20,2 BN00025069 B2 

114 Tien sør Gammel 
lavlandsblandingsskog 

B 12,3 BN00025080  

124 Hovin øst II Store gamle trær C 0,1 BN00025089 A 

3000 Holsevja Evjer, bukter og viker A 43,5 BN00083465 E 

3001 Stintevja Evjer, bukter og viker B 5,1 BN00083467  

3010 Søndre Nedrum 
I 

Store gamle tær B 0,1 Nykartlagt 2014 B 

3011 Søndre Nedrum 
II 

Store gamle tær B 0,1 Nykartlagt 2014 B 

3012 Søndre Nedrum Rik edellaugskog B 8,9 Nykartlagt 2014 B 

3013 Kringen Gammel boreal løvskog C 11,9 Nykartlagt 2014 A, D 

3014 Hovin øst Gammel 
lavlandsblandingsskog 

B 25,3 Nykartlagt 2014 B2, C1 

3015 Rogner øst Evjer, bukter og viker 
og flommarksskog 

B 18,4 Nykartlagt 2014 F 

3016 Faller øst Flommarksskog B 2,9 Nykartlagt 2014  

3017 Garderhavna 
øst 

Gammel 
lavlandsblandingsskog 

B 14,8 Nykartlagt 2014 F 

3018 Fetsund stasjon 
vest 

Rik barskog C 7,2 Nykartlagt 2014 D 

3019 Stubberud øst Gammel 
lavlandsblandingsskog 

B 28,9 Nykartlagt 2014  

3020 Holen ravine Ravinedal B 117,9 Nykartlagt 2014 B2, C1 

 

Lokalitet 124 Hovin øst II er ikke blitt kartlagt i 2014 da denne ble oversett. De 

to eiketrærne som er kartlagt tidligere er trolig feilplassert på kartet i naturbase 

og dette er nå antatt rettet opp i denne undersøkelsen på bakgrunn av hva vi 

kan se på flyfoto for området. Vi har imidlertid ikke noe grunnlag for å vurdere 

verdien av disse trærne på nytt og plasseringen er heller ikke kvalitetssikret i 

felt. Trærne vil kun komme i konflikt med eventuelle tiltak langs eksisterende 

vei.  

 



 

 
Figur 4. Kartet viser undersøkt område og alle registrerte naturtypelokaliteter innenfor dette. Grønn linje som 
krysser Glomma i sør angir grense for verneområdet i Øyerendeltaet. 

 



 
Figur 5. Detaljert kart i målestokk 1:5.000 av registrerte naturtyper nordvest i undersøkelsesområdet. 



 
Figur 6. Detaljert kart i målestokk 1:6.300 av registrerte naturtyper vest i undersøkelsesområdet. 



 
Figur 7. Detaljert kart i målestokk 1:4.000 av registrerte naturtyper sørøst i undersøkelsesområdet.  



 

 

 

Kommentarer til undersøkelsesområdene 
 

1. Krysset rv. 22 og fv. 170, Kringen 

I nedkant av rundkjøringen er det et parti med gammel boreal løvskog tilknyttet 

et lite ravinesystem Lokaliteten kvalifiserer for naturtypestatus (lok. 3013). 

Lokaliteten er gitt verdi som lokalt viktig (C). Se vedlegg for beskrivelse av 

lokaliteten. Siden alle traséalternativene inkluderer rundkjøringen ved Kringen, 

vil en utvidelse av vei- og rundkjøringen kunne komme til å påvirke denne 

lokaliteten. 

2. Området vest for Stubberud gård 

I dette området finnes allerede en dam som er avgrenset og vurdert til en viktig 

naturtype (B) (Stintevja, BN00083467, se ovenfor). I tillegg finnes en MiS-biotop 

i dette området (figur 8). MiS-biotopen samt deler av arealet nord for denne 

kvalifiserer for naturtypestatus. Lokaliteten utgjøres av gammel 

lavlandsblandingsskog og er gitt verdi som viktig naturtype (B) (lok. 3019). Se 

vedlegg for beskrivelse av lokaliteten. Traséalternativ E vil kunne påvirke denne 

lokaliteten samt Stintevja, men det ser ut fra kartet i figur 1 til at veien er lagt 

vest for disse biotopene.  

 

Figur 8. Stintevja og MiS-biotopen sør for denne. Hentet fra Naturbase. 

 

3. Området sør for Fråstad gård 

Det ble ikke registrert naturtyper i dette området. Riktignok er det en liten 

ravinedal ned mot Glomma, men kvalitetene til dette området er for små og for 

dårlige til at det kan gis status som naturtype. Store deler av dette området 

utgjøres av tett plantet granskog og bekken som drenerer gjennom her er svært 

liten. Traséalternativ G vil berøre dette området. 

MiS-

biotop 

Stintevja 
(BN00083467) 



4. Området vest for Haga gård 

Langs Glomma i dette området forekommer ensaldret eldre granskog, samt et 

parti med gammel beitemark der skogen er i ferd med å ta over. Det drenerer en 

liten bekk gjennom området. Det er riktignok et lite parti med gråor-heggskog 

langs denne bekken helt nede ved jernbanen som har enkelte kvaliteter (se 

forsidebildet), men dette parti er vurdert til å være arealmessig for lite, samt at 

de biologiske kvalitetene er for begrensete til at partiet kan avgrenses som en 

naturtype. Traséalternativ G vil berøre dette området. 

 

 

5. Friområdet langs Glomma ved Fetsund 

Her er det et friområde med plen og gangvei langs Glomma. Det ble registrert litt 

mandelpil (VU) langs bredden øverst i dette området, men området som sådan 

er for påvirket til at det kvalifiserer til naturtypestatus. Traséalternativ D vil til en 

viss grad berøre dette området i sør. 

6. Området vest for Fetsund togstasjon 

Her er det et mindre skogsparti inneklemt mellom bebyggelse og jorder. I den 

østligste delen av dette partiet er det kvaliteter som kvalifiserer for 

naturtypestatus, Vest for Fetsund stasjon (lok. 3018). Skogen henføres til 

naturtypen gammel furuskog, men skogen er også til en viss grad rik og har 

innslag av varmekjær vegetasjon, noen som er sjeldent for furuskoger øst for 

Øyeren. Lokaliteten er gitt verdi som lokalt viktig (C). Se vedlegg for beskrivelse 

av lokaliteten. Traséalternativ D vil påvirke kvalitetene til dette området i øst 

(mot Gamle Fetvei). 

 

7. Området nord-vest for Fetsund lenser ved Holen, på nedsiden av Rv 

22  

Dette er et forholdsvis komplekst område med mange kvaliteter. I området 

finnes allerede en dam som er avgrenset og vurdert til en viktig naturtype (B) 

(Herredshuset, BN00025069, se ovenfor). Beskrivelsen til denne lokaliteten er 

oppgradert (se vedlegg). Ytterligere fire avgrensninger ble gjort i dette området: 

Hovin øst (lok. 3014), avgrenset som gammel lavlandsblandingsskog med verdi 

som viktig (B); Søndre Nedrum (lok. 3012), rik edelløvskog med verdi som viktig 

(B) samt to lokaliteter med gamle asketrær (Søndre Nedrum I (lok. 3010) og 

Søndre Nedrum II (lok. 3011)), begge avgrenset som store gamle trær med 

verdi som viktig (B). I tillegg inngår alle disse lokalitetene i et større 

ravinesystem, Holen ravine (lok. 3020) som er avgrenset med verdi som viktig 

(B). Se vedlegg for beskrivelse av lokaliteten. Både traséalternativ B (B1 og B2) 

og C vil mest trolig berøre ett eller flere av disse områdene.  



 

8. Området langs Glomma, øst for Faller gård og Rogner 

Langs Glomma ble to områder avgrenset som naturtyper: Faller øst (lok. 3015) 

og Rogner øst (lok. 3016). Begge er henført til rik kilde- og sumpskog med 

utforming viersump i lavlandet, og begge er gitt verdi som viktig (B). Se vedlegg 

for beskrivelse av lokalitetene. Lokaliteten Rogner øst faller dels sammen med en 

allerede eksisterende MiS-biotop (figur 9). Traséalternativ F vil direkte berøre 

sørlig del av lokaliteten Rogner øst. 

 

 

 

Figur 9. MiS-biotopen øst for Rogner. Hentet fra Naturbase. 

 

9. Området i nedkant av Garderhavna 

Området utgjøres av et østvendt, forholdsvis bratt skogsparti, i nedkant av 

boligfeltet Garderhavna. Gran- og blandingsskog dominerer skogbildet i området. 

Et parti i dette skogsområdet har kvaliteter som kvalifiserer for naturtypestatus. 

Skogspartiet, Garderhavna øst (lok. 3017) er avgrenset som gammel 

lavlandsblandingsskog med utforming boreonemoral gran-blandingsskog og gitt 

verdi som viktig (B). Se vedlegg for beskrivelse av lokaliteten. Traséalternativ F 

vil dels berøre denne lokaliteten. Trasévalg H er planlagt å gå i tunell under 

lokaliteten. 

 

10. Bekkestrekningen langs Faldalsveien 

Kvalitetene i dette delområdet er for små og for dårlig utviklet til at de 

kvalifiserer for naturtypestatus. Ingen naturtyper er derfor avgrenset. 

Traséalternativ G vil berøre dette området.  

 

  

MiS-biotop 



11. Naturtypelokaliteten Tien sør (114, BN00025080) 

Denne lokaliteten ble nærmere undersøkt og beskrivelsen og avgrensningen ble 

endret og justert. Lokalitetens verdi ble hevet fra lokalt viktig (C) til viktig (B). 

Avgrensningen ble endret slik at kun søndre delene er tatt med i avgrensningen. 

Se vedlegg for beskrivelse av lokaliteten. Det kan se ut som om lokaliteten, slik 

den nå er avgrenset ikke vil bli berørt av noen av veiforslagene.  

 

Viltverdier 
Vilt er ikke systematisk kartlagt under denne undersøkelsen, men spor og 

observasjoner av rådyr ble gjort innenfor flere av de undersøkte delområdene. 

Grevlinghi og ekskrementer ble observert i tilknytning til lokaliteten Rogner øst 

(lok. 3016). 

 

Kvartærgeologiske verdier 
Det er funnet et ravinesystem innenfor undersøkelsesområdet som vi mener det 

har vært riktig å avgrense som geotoptypen ravinedal som er vurdert som en 

sårbar kvartærgeologisk formasjon. Ravinedaler var tidligere svært vanlige på 

marin leire på Østlandet og i Trøndelag, men har blitt kraftig redusert de siste 

50-60 årene på grunn av bakkeplanering, oppfylling, skredsikring, veibygging 

etc. Dette har medført at naturtypen ravinedal har blitt rødlistet som sårbar (VU) 

(Lindgaard & Henriksen 2011) og derigjennom har fått økt fokus fra 

forvaltningen. Det er i Fet ikke gjort noen heldekkende kartlegging av ravinedal 

som naturtype, men denne finnes i hele kommunen, i første rekke på vestsiden 

av rv. 22 langs Øyeren og ned mot Glomma. Den avgrensede lokaliteten er 

rimelig velavgrenset og har markerte formasjoner og ganske bratte lisider med 

ravinesider på 15-25 meters høyde. Ethvert tiltak som inkluderer fyllmasser, 

graving eller bekkelukking reduserer eller ødelegger de gjenværende 

kvartærgeologiske verdiene i slike områder. 

Fremmede arter 

Svartelistede fremmede arter er arter som har blitt vurdert å utgjøre en stor 

økologisk risiko for det naturlige artsmangfoldet i Norge (Gederaas mfl. 2012). I 

området fins slike arter spredt innenfor undersøkelsesområdet. Særlig 

kanadagullris og russekål er vanlige mange steder, men ikke så utbredt og i så 

høye konsentrasjoner som i nærområdene til Oslo. Det er ikke gjort nøyaktige 

avgrensninger av hvor ulike fremmede arter vokser i dette prosjektet. Dersom 

man skal unngå spredning av slike arter innenfor veiprosjektet så må det gjøres 

mer detaljerte kartlegginger av slike arter når endelig valg av veitrasé er gjort. 

Jordmasser som inneholder frø av svartlistearter bør generelt håndteres 

forsvarlig for å unngå spredning av slike arter til nye områder.  



Oppsummering/konklusjon 
Ut fra denne undersøkelsen kan ny trasé for rv. 22 over Glomma berøre flere 

verdifulle naturområder i Fetsund og den nære omegn. Kun et fåtall av de 16 

registrerte naturtypelokalitetene har ikke noe veialternativ som vil berøre dem. 

Siden veiutbygginger i dag ofte er svært store og omfattende, vil også 

miljøkonsekvensene fort bli store der veitraseér legges, spesielt når man ikke 

velger tunell for traseen (f.eks. ny E6 langs Mjøsa eller ny E16 til Kongsvinger). 

Hvis man velger traseer i dagen som berører- eller direkte går over avgrensete 

naturtyper, vil dette sannsynligvis medføre at enten hele naturtypen blir ødelagt 

eller at gjenstående kvaliteter blir så små og fragmenterte at man i praksis ikke 

lenger har noen funksjonell naturtype. Ut fra denne undersøkelsen, vil 

traséalternativ B (B1 og B2) og C (C1) være de trasévalgene som får de største 

negative konsekvensene. Alle sammen vil sterkt berøre verdiene knyttet til de 

avgrensete områdene ved Holen. Naturverdiene i dette området, samt den 

tidligere kartlagte Holsevja, vurderes samlet sett som de største innenfor de 

områdene som ble omfattet av denne undersøkelsen. Traséalternativene D−G vil 

alle i større eller mindre utstrekning berøre viktige naturområder. Totalt sett 

fremstår derfor traséalternativ A (opprinnelig veitrasé) som det alternativ som 

har de minste konsekvensene for de registrerte naturverdiene omfattet av denne 

undersøkelsen i Fetsund. 
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Vedlegg 1 
Nedenfor er de 16 registrerte naturtypelokalitetene presentert, sortert på 

lokalitetsnummer som i tabell 1. Lokalitet 3000 Holsevja og lokalitet 3001 

Stintevja er godt beskrevet i Naturbase og utskrifter derfra er vedlagt her. Link 

til Naturbase for disse lokalitetene er også lagt inn nedenfor. 

Holsevja: http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00083465&srid=32633  

Stintevja: http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00083467&srid=32633  

 

 
Bekkedraget nord for Holsevja langs Faldsveien er ikke avgrenset som naturtypelokalitet da naturkvalitetene er 
vurdert som for små. I mindre partier har imidlertid området helt klart høyere naturverdier enn det som er 
vanlig generelt i landskapet.  

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00083465&srid=32633
http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00083467&srid=32633


Lok. nr. 96 BViktig
022710096

Herredshuset

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming:
Mosaikk: Totalt 2 naturtype(r) registrert: Dam E09 -   (50%), Vannkantsamfunn E12 - Rikstarrsump
E1204 (40%).
Feltsjekk: 04.09.2014 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble overfladisk kartlagt senest av BioFokus v/ Ole J. Lønnve den 4.
september 2014 i forbindelse med vurdering av biologiske verdier i forbindelse med
veiutbygginger i Fet kommune (rv. 22 kryssing av Glomma). Lokaliteten er vurdert også tidligere,
men kun med en kort beskrivelse.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rett sør sørvest for Herredshuset i Fetsund og
utgjør de nedre delene av Holen ravinen som er avgrenset som geotypen ravinedal.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kun karakterisert som naturtypen
dam uten utforming, men i mosaikk med naturtypen vannkantsamfunn med utforming
rikstarrsump. Dammen virker grunn og ligger på leire og er trolig forholdsvis kalkrik med mye
finsedimenter som drennerer fra ovenforliggende ravinesystem når det er høy vannføring i
bekkene. Det er til dels brede kantsoner og evjer med helofyttvegetasjon rundt dammen, men disse
er ikke nærmere undersøkt. Den vestvendte skoglia opp mot Herredshuset er forholdsvis ung, men
særlig de nedre partiene mot dammen har rik engpreget skogsvegetasjon med et varmekjært preg
og til dels åpne sva i partier.

H
er

re
ds

hu
se

t, 
da

m
   

 F
ot

o:
 O

le
 J

. L
øn

nv
e,

 B
io

Fo
ku

s 
D

am
m

en
 fo

to
gr

af
er

t f
ra

 ø
st

m
ot

 v
es

t

24.10.2014



Lok. nr. 96  Herredshuset forts.

Artsmangfold: Av fugl er det kartlagt stokkand og krikkand som beiter. I 2014 ble øyestikkeren
blodrød høstlibelle registrert og det forventes at området kan huse en rekke interessante
insektearter som både er knyttet til de åpne vannflatene, starrengene og delvis lever sitt liv i skogen
i ravinene. Det ble også kartlagt mandelpil i området.
Bruk, tilstand og påvirkning: Området er noe gjenfylt, hvertfall i sørvest, men det er uklart hvor
omfattende fyllingene i området er.
Fremmede arter: Er ikke blitt kartlagt, men det er sannsynlig at fremmede arter finnes, særlig i
tilknytning til fyllingsmasse.
Del av helhetlig landskap: Området hører naturlig til våtmarksområdene langs Glomma og
Øyeren.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som en artsrik biotop med kvaliteter knyttet både til vann
og vannkantsamfunn, samt at beliggenheten i tilknytning til andre registrerte naturtyper gjør
området særlig viktig. Lokalitetens verdi senkes av det er noe påvirket med fyllinger og at det ikke
har noe naturlig utløp mot Glomma. Samlet vurderes området derfor som viktig (B verdi).
Skjøtsel og hensyn: Det er viktig at ikke dammen ytterligere gjenfylles. Det kan være at deler av
dammen kunne vært gravd opp noe for å øke dybden i partier, men dette bør i så fall avgjøres ved
ytterligere undersøkelser.

Litteratur
Lønnve, O. og Blindheim, T. 2014. Kartlegging av naturkvaliteter ved Fetsund, Fet
kommune, i forbindelse kommunedelplan for rv. 22; kryssing av Glomma. BioFokus-notat
2014-36.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 2 art(er) påvist: mandelpil (VU), blodrød høstlibelle (NT).

24.10.2014



Lok. nr. 114 BViktig
022710114

Tien sør

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Gammel lavlandsblandingsskog
Utforming: Ravine-blandingsskog
Mosaikk:
Feltsjekk: 04.09.2014 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/ Ole J. Lønnve den 4. september 2014 i
forbindelse med vurdering av biologiske verdier i forbindelse med veiutbygginger i Fet kommune
(rv. 22 kryssing av Glomma). Lokaliteten er tidligere kartlagt, og avgrenset som gammel lauskog
med verdi som lokalt viktig.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sørøst for Tien gård ca 4 kilometer vest for
Fetsund i Fet kommune. Lokaliteten er en del av en liten ravine og grenser mot jorder og beiter,
samt rv. 22 i enden i vest. En liten bekk drenerer gjennom området.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen gammel
lavlandsblandingsskog med utforming ravine-blandingsskog. Ravinedalen vurderes som for grunn,
kort og stedvis påvirket i kantene til å avgrenses som naturtypen ravinedal. I den tidligere
beskrivelsen av lokaliteten heter det: «Et lite bekkedrag med dårlig vannføring sommerstid. Smal
skogsstripe langs med bekken. Stedvis bra med osp, ellers gråor-heggeskog, selje og en del
bjørkeinnslag. Jorder og beiter på sidene. Stedvis noen blomsterenger og en sone med gras.»
Gråor og hegg er dominerende treslag, særlig i den nederste delen av lokaliteten og langs kantene
mot jordet, men innslaget av andre løvtrær er stedvis betydelig. Her forekommer rikelig med gamle
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Lok. nr. 114  Tien sør forts.

hasselkjerr, til dels grov osp og selje samt spisslønn, rogn, leddved og stedvis litt eik. Gran
forekommer sparsomt. I feltsjiktet forekommer stornesle, trollbær, enghumleblom,
kratthumleblom, vendelrot, springfrø og liljekonvall. I enkelte partier finnes tette forekomster med
hvitbladtistel og storbregner. Humle forekommer også innenfor avgrensningen i kantene. Stedvis
og i partier er det et betydelig innslag av død ved, både stående og liggende og i ulike
nedbrytningsstadier. Bekken som drenerer gjennom lokaliteten er liten og vannføringen er trolig
minimal deler av året.
Artsmangfold: Hasselkjuke (NT i. h. t. Norsk Rødliste for Arter, 2010) ble registrert på hassel
innenfor avgrensningen. I tillegg ble orekjuke, seljepute og rustkjuke registrert på hassel.
Lokaliteten vurderes å ha et forholdsvis høyt potensial også for andre artsforekomster av sopp,
særlig knyttet til død ved. Dessuten vurderes potensialet for insekter, kanskje særlig tovinger, men
også sommerfugler og enkelte andre grupper herbivore insektarter til å være ganske høyt.
Lokaliteten har dessuten høyst sannsynlig en svært viktig funksjon for en rekke fugler. Moser
knyttet til død ved, jordekanter og leire er trolig godt representert i lokaliteten.
Bruk, tilstand og påvirkning: I kantene mot jordene er lokaliteten stedvis noe påvirket, bl.a. med
noe dumping av avfall (stein, rundballer) fra åkeren samt felling av enkelte trær. I sonen langs
bekken er derimot denne påvirkningen betydelig mindre.
Fremmede arter: Rødhyll forekommer spredt innenfor avgrensningen.
Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for gammel lavlandsblandingsskog fra
juni 2014. Lokaliteten skårer middels på alle parameterne. Samlet sett vurderes lokaliteten som
viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Det er ingen kvaliteter ved lokaliteten som er avhengig av skjøtsel for å
fremmes. Det anbefales derfor at området i størst mulig grad overlates til fri utvikling.

Litteratur
Lønnve, O. og Blindheim, T. 2014. Kartlegging av naturkvaliteter ved Fetsund, Fet
kommune, i forbindelse kommunedelplan for rv. 22; kryssing av Glomma. BioFokus-notat
2014-36.

Artsliste for lokaliteten
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Lok. nr. 124
022710124

Hovin øst II

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 29.01.2002 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokalitetens avgresning er vurdert på nytt i forbindelse med vurdering av biologiske
verdier i forbindelse med veiutbygginger i Fet kommune (rv. 22 kryssing av Glomma). Lokaliteten
er tidligere kartlagt og avgrenset, men avgrensningen stemmer ikke overens med hva som kan sees
på flyfoto. På flybilder står det noen større trær ca. 70 meter lenger sørøst som trolig er de rette.
Lokaliteten er ikke vurdert på nytt i felt.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs rv. 22 rett nordvest for Fetsund sentrum.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: To store og gamle eiker mellom hovedveien og et
jorde.
Artsmangfold: Ikke vurdert
Bruk, tilstand og påvirkning: Ikke vurdert
Del av helhetlig landskap: To av forholdsvis få eiker i denne regionen.
Verdivurdering: Eikene er angitt som store og gamle og burde kanskje hatt høyere verdi enn
lokalt viktig (C verdi). Det kreves imidlertid en besiktigelse av trærne for å avgjøre dette.
Skjøtsel og hensyn: Det bør holdes åpent rundt trærne. Gravearbeider under kronen kan skade
røttene på trærne.

Litteratur
Lønnve, O. og Blindheim, T. 2014. Kartlegging av naturkvaliteter ved Fetsund, Fet
kommune, i forbindelse kommunedelplan for rv. 22; kryssing av Glomma. BioFokus-notat
2014-36.

Artsliste for lokaliteten

24.10.2014
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Id BN00083465
Områdenavn Holsevja
Kommuner Fet
Naturtype Evjer, bukter og viker
Utforming
Verdi Svært viktig
Utvalgt naturtype Nei
Registreringdato 28.09.2004
Nøyaktighetsklasse < 20 m
Tilstand
MOB-Land prioritet G Ikke vurdert
Modellert
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan
Forvaltningsavtale 0
Forvaltningsavtale
inngått
Forvaltningsavtale
utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse Et ganske stort antall rødlistede og sjeldne arter, samt potensial for flere, og det faktum at

denne naturtypen er generelt sjelden og truet gir verdi svært viktig (A).
Innledning
Beliggenhet Lokaliteten (tidligere kalt Varåa, se Olsen og Reiso 2005) utgjøres av en nordgående evje like

nord for der jernbanen krysser Glomma og opp til Fallervegen (PM210461). I området er det
leire- og ravinelandskap.

Naturtyper Evje med innløpsbekk innerst (i nordenden). Sannsynligvis er det stedvis mudderflater, men
dette er ikke kartlagt. langs østsiden er det noenlunde sammenhengende kantsone av relativt
små trær og kratt. Langs vestsiden er det mer nakent og påvirket av bebyggelsen. Frodig evje
med kantsone av gråor og vierkratt langs østsiden. Særlig langs vestsiden er bredden noe
slakere, og det er her stedvis fuktenger av starr og andre høye urter. Stedvis også brede
elvesnellesumper. Vegetasjonen består av bl.a. liten andemat, stor andemat, pilblad,
strandrøyr, kvasstorr, elvesnelle, vasshøymole, krypsoleie, fredlaus, brunnkarse, vassgro,
ubestemt vasshår, trefelt evjeblom, hjartetjørnaks og vassrøyrkvein.

Artsmangfold Rødlistearten trefelt evjeblom (NT) er ganske utbredt i Fet og tilliggende kommuner rundt
Øyeren. Pr. 2004 var også stor andemat rødlistet som DC, men denne er nå under tvil tatt ut av
rødlisten (2006). To rødlistede høstlibeller, blodrød (EN) og sørlig (VU), hhv. Sympetrum

Fakta: Naturtype

Holsevja

Naturbase

http://faktaark.naturbase.no/


sanguineum og S. vulgatum, ble funnet, sammen med tre andre arter i samme slekt, hhv.
Svart, vestlig og gulvinget høstlibelle, hvorav sistnevnte også var rødlistet i 2004 som R, men
denne er nå tatt ut av listen. Liten skredder Hydrometra gracilenta var rødlistet som DM i 2004.
Generelt er det et rikt dyreliv knyttet til ferskvann i evjen.

Påvirkning I nordenden av evjen krysser Fallervegen, og denne har sannsynligvis avsnørt og forringet de
innerste delene av evjen. Rundt på alle kanter er det jordbruk og bebyggelse tett opp til evjen.
Like ved utløpet ligger et sagbruk, men det er usikkert om dette påvirker evjen (i dag). Flere
private brygger og båtplasser, samt tilhørende båttrafikk.

Fremmede arter Ingen observert.
Skjøtsel Ingen konkrete.
Landskap
Mangler
Totalareal 44 daa

Kilder Navn År Tittel Lenke Kildetype

Olsen, K. M. &
Reiso, S.

2005
Viktige naturtyper og artsmangfold i ferskvann i
Akershus. Siste sjanse-rapport 2005-5. 54 s.

Litteratur
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Id BN00083467
Områdenavn Stintevja
Kommuner Fet
Naturtype Dam
Utforming
Verdi Viktig
Utvalgt naturtype Nei
Registreringdato 26.04.2008
Nøyaktighetsklasse < 20 m
Tilstand
MOB-Land prioritet G Ikke vurdert
Modellert Nei
Gjennomsnittsdyp
Forvaltningsplan Nei
Forvaltningsavtale 0
Forvaltningsavtale
inngått
Forvaltningsavtale
utløper
Bruk
Påvirkningsfaktor
Verdibegrunnelse Lokaliteten er tydelig påvirket av avrenning. Men den kan være av en viss størrelse, og med

typiske arter og elementer, inkludert to påviste rødlistearter, begge i kategori NT. Lokaliteten
gis verdi B.

Innledning Kartleggingen utført av Kjell Sandaas på oppdrag fra Naturvernforbundet i Fet. Lokaliteten ble
besøkt tre ganger (høst, vår og sommer) 03.11.2007, 26.04.2008 og 24.08.2008 på dagtid.
Undersøkelsen er dokumentert i rapporten ” Stintevja - en dam i Fet kommune, Akershus
2008, Kjell Sandaas

Beliggenhet Langs med RV 172 (Rovenveien) ligger en større dam (evje) klemt mellom veien og
dyrkamark/skog. I følge Bente Arnesen og Liv Grøtvedt heter denne dammen Stinevja. Langs
sydsiden av dammen går Hvalveien. Parallelt med RV 172, på motsatte side av dammen,
løper jernbanen (Kongsvinger banen) med stasjonen Svingen. Nedstrøms jernbanen (vest for
denne) kommer det inn en større evje fra Glomma. Dammen oppstrøms vei/jernbane har
drenert ut i evja, men i dag ligger både RV 172 og Kongsvingerbanen i mellom. Utfyllinger i
forbindelse med vei og jernbane er sannsynlige årsak til at dammen har oppstått ved at den
innerste delen av Stintevja ble avsnørt fra Glomma. Det er imidlertid åpen forbindelse for fisk
mellom Glomma og Stintevja gjennom en kulvert som løper under vei og jernbane.
Vannstanden i evja bestemmes av vannstanden i Glomma utenfor. Både dammen og evja

Fakta: Naturtype

Stintevja

Naturbase

http://faktaark.naturbase.no/


utenfor er naturlig gode lokaliteter for amfibier og begge kan være ynglelokaliteter. Imidlertid
er begge lokalitetene nokså gjengrodd. Evja oversvømmes årlig av Glomma (som den får
vannet sitt fra) og blir stadig grunnere. Evja er nesten helt gjengrodd og vannvegetasjon
dekket ca 95 % av overflaten.

Naturtyper
Artsmangfold Under feltarbeidet 26.04.08 ble mange buttsnutefrosk Rana lemporaria og spissnutefrosk

Rana arvalis registrert syngende i den tette siv-vegetasjonen innerst øst i evja. Mellom 20 og
25 eggklaser av spissnutefrosk og ca 10 hanner ble registret langs land på nordsiden av evja.
Fisk ble observert, trolig gjedde Esox lueius (som gyter i slike områder). Under feltarbeid
24.08.08 var det stor aktivitet av øyenstikkere som svermet over store deler av evja, spesielt
de innerste.vegetasjonsdekte arealene. Blodrød høstlibelle Sympe/rom sanguineum ble
observert i betydelig antall. Blodrød høstlibelle har kategori NT i rødlista av 2010.

Påvirkning
Fremmede arter
Skjøtsel Dammen trenger en mudring for å ta unna masser som akkumuleres gjennom avrenning fra

dyrka mark og en generell gjengroing som skyldes mangel på bruk aktiv bruk som
vanningsdam kan være ensbetydende med positiv skjøtsel). Se nærmere beskrivelse i
rapport.

Landskap
Mangler
Totalareal 5,3 daa

Kilder Navn År Tittel Lenke Kildetype

Olsen, K. M. &
Reiso, S.

2005
Viktige naturtyper og artsmangfold i ferskvann i
Akershus. Siste sjanse-rapport 2005-5. 54 s.

Litteratur

Dokumenter
 Stintevja - en dam i Fet kommune Akershus 2008.

http://faktaark.naturbase.no/DokumentData/Index/9044?title=Stintevja%20-%20en%20dam%20i%20Fet%20kommune%20Akershus%202008.&extension=.pdf


Lok. nr. 3010 BViktig
022713010

Søndre Nedrum I

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Ask
Mosaikk:
Feltsjekk: 03.09.2014 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/ Ole J. Lønnve den 3. september 2014 i
forbindelse med vurdering av biologiske verdier i forbindelse med veiutbygginger i Fet kommune
(rv. 22 kryssing av Glomma).
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i kant mot et jorde/hamnehage nord for Søndre
Nedrum går i Fet kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle
trær med utforming stor gammel ask. Treet har en omkrets på ca. 330 cm, er vidkronet og har flere
døde greiner. Treet har ingen synlige hulheter. Barkstrukturen er forholdsvis grov.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen spesielle artsforekomster i tilknytning til dette treet,
men dette er heller ikke særlig godt undersøkt. Treet har potensial for epifytter knyttet til barken og
døde greiner, samt insekter knyttet til gamle trær.
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er i ferd med og bli skygget ut av oppslag av diverse løv-
vegetasjon rundt. det
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Lok. nr. 3010  Søndre Nedrum I forts.

Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for store, gamle trær fra juni 2014.
Treet skårer høyt på parameteren størrelse, middels på parameterne død ved, sprekkebark og
landskapsøkologi. Derimot skårer den lavt på parameterne hulhet, vedmold og rødlistearter. Samlet
sett vurderes lokaliteten som viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Treet bør fristilles, men dette bør gjøres forsiktig for å unngå for stor
overgang til nytt lysregime.

Litteratur
Lønnve, O. og Blindheim, T. 2014. Kartlegging av naturkvaliteter ved Fetsund, Fet
kommune, i forbindelse kommunedelplan for rv. 22; kryssing av Glomma. BioFokus-notat
2014-36.

Artsliste for lokaliteten
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Lok. nr. 3011 BViktig
022713011

Søndre Nedrum II

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Ask
Mosaikk:
Feltsjekk: 03.09.2014 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/ Ole J. Lønnve den 3. september 2014 i
forbindelse med vurdering av biologiske verdier i forbindelse med veiutbygginger i Fet kommune
(rv. 22 kryssing av Glomma).
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i kant mot et jorde/hamnehage nord for Søndre
Nedrum går i Fet kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle
trær med utforming stor gammel ask. Avgrensningen gjelder to store asketrær som står ved siden
av hverandre. Disse har en estimert omkrets på rundt 200 cm, er vidkronet og har flere døde
greiner. De har ingen synlige hulheter. Barkstrukturen er forholdsvis grov.
Artsmangfold: Rustkjuke ble registrert på en død grein som ligger på bakken, ellers er det ikke
registrert noen spesielle artsforekomster i tilknytning til disse trærne, men dette er heller ikke
særlig godt undersøkt. Trærne har potensial for epifytter knyttet til barken og døde greiner.
Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne er i ferd med og bli skygget ut av oppslag av diverse løv-
vegetasjon rundt, spesielt på østsiden.
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Lok. nr. 3011  Søndre Nedrum II forts.

Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for store, gamle trær fra juni 2014.
Trærne skårer middels på parameterne størrelse, sprekkebark, død ved og landskapsøkologi.
Derimot skårer den lavt på parameterne hulhet, vedmold og rødlistearter. Samlet sett vurderes
lokaliteten som viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Treet bør fristilles.

Litteratur
Lønnve, O. og Blindheim, T. 2014. Kartlegging av naturkvaliteter ved Fetsund, Fet
kommune, i forbindelse kommunedelplan for rv. 22; kryssing av Glomma. BioFokus-notat
2014-36.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 1 art(er) påvist: rustkjuke.
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Lok. nr. 3012 BViktig
022713012

Søndre Nedrum

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Rik edellauvskog
Utforming: Gråor-almeskog
Mosaikk:
Feltsjekk: 03.09.2014 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/ Ole J. Lønnve den 3. september 2014 i
forbindelse med vurdering av biologiske verdier i forbindelse med veiutbygginger i Fet kommune
(rv. 22 kryssing av Glomma).
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i nedkant nord for Søndre Nedrum går i Fet
kommune. Lokaliteten grenser mot en liten bekk. Nord for bekken er det et lite boligfelt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen rik
edelløvskog utforming gråor-almeskog. Lokaliteten domineres av gråor, alm og selje, men med
innslag av både hassel, hegg, ask, eik og bjørk. I tillegg forekommer enkelte grove gran (opp mot
ca. 70 cm dbh). Særlig finnes mye grov selje og hassel. Stedvis ligger mye død ved, særlig av alm,
men også andre treslag. Skogen er forholdsvis mørk, med dårlig utviklet feltsjikt, men stornesle,
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Lok. nr. 3012  Søndre Nedrum forts.

enghumleblom, storbregner og trollbær forekommer spredt. Skogen er to til flersjiktet.
Artsmangfold: Foruten alm og ask (NT i. h. t. Norsk Rødliste for Arter, 2010), er ikke andre
rødlistearter registrert. Signalarten valkildkjuke ble registrert på død løvgadd. Det ble i tillegg
funnet flere interessante sopp på død ved, men disse er ikke identifisert. Potensialet for interessante
artsforekomster av sopp, særlig knyttet til død ved, vurderes derfor som tilstede. Potensialet for
sjeldne og truete forekomster av insekter, særlig av tovinger og biller, vurdereres også som stort.
Bruk, tilstand og påvirkning: Brunsnegl forekommer innenfor avgrensningen. Ut over dette ble
ingen fremmedarter registrert, men det kan ikke helt utelukkes at ikke det kan forekomme enkelte
hageflykninger innenfor lokaliteten. Området har trolig vært benyttet som beite tidligere. Skogen i
overkant mot jorde er forholdsvis ung.

Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for rik edelløvskog fra mai 2014.
Lokaliteten skårer middels på parameterne størrelse, habitat kvalitet, påvirkning og fremmedarter.
Derimot skårer den lavt til middels på parameterne rødlistearter og habitatspesialister. Samlet sett
vurderes lokaliteten som viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Det er i dag ingen kvaliteter ved lokaliteten som er avhengig av skjøtsel for å
ivaretas. Det anbefales derfor å la skogen få utvikle ytterligere gammelskogskvaliteter ved fravær
av hogst.

Litteratur
Lønnve, O. og Blindheim, T. 2014. Kartlegging av naturkvaliteter ved Fetsund, Fet
kommune, i forbindelse kommunedelplan for rv. 22; kryssing av Glomma. BioFokus-notat
2014-36.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 5 art(er) påvist: hassel, sommereik, alm (NT), ask (NT), valkeildkjuke.
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Lok. nr. 3013 CLokalt viktig
022713013

Kringen

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Gammel boreal lauvskog
Utforming: Gammel gråorskog
Mosaikk:
Feltsjekk: 02.09.2014 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/ Ole J. Lønnve den 2. september 2014 i
forbindelse med vurdering av biologiske verdier i forbindelse med veiutbygginger i Fet kommune
(rv. 22 kryssing av Glomma).
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i nedkant av krysset fv. 170 - rv. 22 på østsiden
av Glomma i Fet kommune. Lokaliteten utgjøres av en liten ravinedal.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen gammel boreal
løvskog med utforming gammel gråorskog. Avgrensningen omfatter et mindre ravinesystem. En
liten bekk drenerer gjennom lokaliteten.
Arealet domineres av gråor og hegg, men også med et betydelig innslag forholdsvis grov selje.
Spesielt i de øvre kantene forekommer flere grove gamle hasselkjerr samt innslag av osp, rogn
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Lok. nr. 3013  Kringen forts.

bjørk og gran. Maks størrelse på gråor er ca 30 cm dbh (diameter ved brysthøyde), Stedvis, spesielt
langs bekken og i den østlige delen innenfor avgrensningen, forekommer forholdsvis mye død ved
i ulike nedbrytningsstadier.
Vegetasjonen i feltsjiktet er relativt sparsomt utviklet grunnet lite lys, men langs bekken finnes
partier med strutseving. Ellers ble humle, stornesle, mjødurt, hestehov, vendelrot, villrips, trollbær,
kratthumleblom, springfrø, rød jonsokblom, humleblom (eng- eller kratt) og markjordbær
registrert.  Dette er arter som er er knyttet til lågurtskog, høgstaudeskog og gråor-heggeskog.
Artsmangfold: Ingen spesielle artsfunn er registrert, men lokaliteten vurderes å ha potensiale for
slike, spesielt tovinger, men også for sopp knyttet til død ved av ulike boreale løvtrær.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er noe påvirket, bl.a. av hogst. Gamle stubber
forekommer innenfor avgrensningen. I tillegg er kantene noe påvirket av bebyggelsen som ligger
inntil lokaliteten, bl.a. med hageavfall og noe skrot. Søppel fra veiene langs lokaliteten
forekommer også.
Fremmede arter: Rødhyll forekommer spredt innenfor avgrensningen. Trolig også enkelte
hageflyktninger.

Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for boreal løvskog fra mars 2014.
Området skårer lavt på parametere størrelse, artsmangfold og gammelskogselementer, mens den
skårer lavt til middel på parameteren spesielle naturtyper. Lokalitetens samlet sett vurderes derfor
som lokalt viktig (C verdi).
Skjøtsel og hensyn: Det er i dag ingen kvaliteter ved lokaliteten som er avhengig av skjøtsel for å
ivaretas. Det anbefales derfor å la skogen få utvikle ytterligere gammelskogskvaliteter ved fravær
av hogst.

Litteratur
Lønnve, O. og Blindheim, T. 2014. Kartlegging av naturkvaliteter ved Fetsund, Fet
kommune, i forbindelse kommunedelplan for rv. 22; kryssing av Glomma. BioFokus-notat
2014-36.

Artsliste for lokaliteten
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Lok. nr. 3014 BViktig
022713014

Hovin øst

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Gammel lavlandsblandingsskog
Utforming: Ravine-blandingsskog
Mosaikk:
Feltsjekk: 03.09.2014 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/ Ole J. Lønnve den 3. september 2014 i
forbindelse med vurdering av biologiske verdier i forbindelse med veiutbygginger i Fet kommune
(rv. 22 kryssing av Glomma).
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Hovin gård, på nedsiden av rv. 22 i
Fetsund i Fet kommune. Avgrensningen omfatter et parti i en ravine. Lokaliteten grenser mot
jorder og rv. 22. Møt øst grenser den mot en kraftgate. En liten bekk drenerer gjennom lokaliteten.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen gammel
lavlandsblandingsskog med utforming ravine-blandingsskog. Gran er dominerende bartre, men
innslaget av løvskog er betydelig. I bunn av ravinen dominerer gråor og hegg, mens innslaget av
andre løvtrær blir mer fremtredende i lisidene. Her forekommer hassel, ask, selje, bjørk, rogn og
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Lok. nr. 3014  Hovin øst forts.

osp, men også eik, ask og stedvis litt alm. Innenfor avgrensningen forekommer enkelte grove
gamle vidkronete eiker, opp til ca 360 cm i omkrets, noe som indikerer at dette området en gang i
tiden har vært mer åpent enn det er i dag. Flere av disse eikene har også begynnende hulheter og
flere døde greinpartier. Enkelte gran, osp og bjørk har også forholdvis grove dimensjoner, opp mot
50-60 cm dbh på gran. Hasselkjerrene er gamle og grove. I feltsjiktet forekommer stornesle,
trollbær, vendelrot og kvitbladtistel, mens langs bekken er partier med strutseving. Vegetasjonen i
feltsjiktet er derimot stedvis ganske sparsom, grunnet lite lys. Død ved av ulike treslag, både
stående og liggende, forekommer gjennom hele lokaliteten. Flere nedbrytningsstadier er
representert.
Artsmangfold: Med unntak av alm og ask (begge NT i. h. t. Norsk Rødliste for Arter, 2010), er
ingen andre rødlistearter registrert. Derimot vurderes lokaliteten å ha et forholdsvis høyt potensial
for slike, spesielt arter knyttet til død ved. Sannsynligvis er de grove eiketrærne innenfor
avgrensningen interessante m. h. p. spesielle artsforekomster. Leirholdige partier  har potensial for
å huse sjeldne og truete mosearter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Antagelig har dette området en gang i tiden vært brukt som beite
for husdyr. Dette er derimot lenge siden. Området har fått stå relativt urørt i mange ti-år.
Fremmede arter: Ingen registrert.

Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for Gammel lavlandsblandingsskog fra
mai 2014. Den skårer lavt på parameteren artsmangfold, mens den skårer middels på parameterne
skogtilstand, rikhet, påvirkning og størrelse. Samlet sett vurderes lokaliteten som viktig (B verdi).

Skjøtsel og hensyn: Til tross for at området tidligere har vært åpent er det i dag ingen kvaliteter
ved lokaliteten som er avhengig av skjøtsel for å ivaretas. Det anbefales derfor å la skogen få
utvikle ytterligere gammelskogskvaliteter ved fravær av hogst.

Litteratur
Lønnve, O. og Blindheim, T. 2014. Kartlegging av naturkvaliteter ved Fetsund, Fet
kommune, i forbindelse kommunedelplan for rv. 22; kryssing av Glomma. BioFokus-notat
2014-36.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 6 art(er) påvist: hassel, sommereik, alm (NT), ask (NT), svovelkjuke, stor ospeildkjuke.
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Lok. nr. 3015 BViktig
022713015

Rogner øst

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Evjer, bukter og viker
Utforming: Evje
Mosaikk: Totalt 2 naturtype(r) registrert: Evjer, bukter og viker E12 - Evje E1201 (50%),
Flommarksskog F21 - Flompåvirket oreskog F2101 (40%).
Feltsjekk: 04.09.2014 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/ Ole J. Lønnve den 4. september 2014 i
forbindelse med vurdering av biologiske verdier i forbindelse med veiutbygginger i Fet kommune
(rv. 22 kryssing av Glomma).
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Rogner gård langs Glomma ca 1
kilometer nord for Fetsund i Fet kommune. Lokaliteten grenser mot Glomma samt skog og
jordbruksarealer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen evjer bukter og
viker med utforming evje i en mosaikk med flommarksskog av gråortype. Innenfor avgrensningen
forekommer også partier med viersump og i kantene mindre partier med rik edelløvskog. Gråor og
ulike vierarter forekommer innenfor lokaliteten. Her er både svartvier, gråselje og mandelpil.
Gråselje er den dominerende Salix-arten. I feltsjiktet forekommer bl.a. mjødurt, fredløs og
slyngsøtvier samt ulike gras- og starr-arter. I den åpne evja på våtere partier forekommer rikelig
med elvesnelle. I kantene forekommer noe grov hassel, ask, hegg, osp og gran. Noe død ved
forekommer stedvis.
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Lok. nr. 3015  Rogner øst forts.

Artsmangfold: Med unntak av mandelpil og ask (VU og NT i. h. t. Norsk Rødliste for Arter,
2010), er ingen andre rødlistearter registrert. Evjer som dette kan ha et svært høyt artsmangfold.
Mange ulike insekter forekommer i tilknytning til slike miljøer. I tillegg er de viktige for mange
fugler.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten bærer lite preg av menskelig aktivitet, men i
omkringliggende kantskog har det vært utført noe hogst. Sannsynligvis har det gått beitedyr i
kantsonen for noen tiår siden.
Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter DN-håndbok 13, 2. utgave 2007. Lokaliteten må
karakteriseres som vegetasjonsrik og potensialet for interessante artsforekomster vurders som stort.
Innslaget av andre naturtyper øker dessuten potensialet og viktigheten for biologisk mangfold.
Lokaliteten er derimot forholdsvis liten, hvilket trekker verdien noe ned.  Samlet sett vurderes
derfor lokaliteten som viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Det er i dag ingen kvaliteter ved lokaliteten som er avhengig av skjøtsel for å
ivaretas. Det anbefales derfor å la skogen få utvikle ytterligere gammelskogskvaliteter ved fravær
av hogst.

Litteratur
Lønnve, O. og Blindheim, T. 2014. Kartlegging av naturkvaliteter ved Fetsund, Fet
kommune, i forbindelse kommunedelplan for rv. 22; kryssing av Glomma. BioFokus-notat
2014-36.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 1 art(er) påvist: mandelpil (VU).
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Lok. nr. 3016 BViktig
022713016

Faller øst

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Flommarksskog
Utforming: Mandelpilkratt
Mosaikk:
Feltsjekk: 04.09.2014 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/ Ole J. Lønnve den 4. september 2014 i
forbindelse med vurdering av biologiske verdier i forbindelse med veiutbygginger i Fet kommune
(rv. 22 kryssing av Glomma).
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Faller gård langs Glomma ca 1,5
kilometer nord for Fetsund i Fet kommune. Lokaliteten grenser mot Glomma samt skog og
jordbruksarealer. En liten bekk drenerer gjennom området.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen
flommarksskog med med utforming mandelpilkratt. Lokaliteten domineres av tette kratt av ulike
Salix-arter. Særlig forekommer mye mandelpil, men også gråselje, svartvier og gråor. I feltsjiktet
forekommer bl.a. fredløs, krossved og stornesle. Lokalitetens kvaliteter er avhengig av tidvise
flommer som avleirer finmateriale i området.
Artsmangfold: Med unntak av mandelpil (VU i. h. t. Norsk Rødliste for Arter, 2010), er ingen
andre rødlistearter registrert. Viersumper som dette kan ha et svært høyt artsmangfold. Mange
ulike insekter forekommer i tilknytning til slike miljøer. I tillegg er de viktige for mange fugler.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten bærer lite preg av menneskelig aktivitet.
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Lok. nr. 3016  Faller øst forts.

Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for rikere sump- og kildeskog fra juni
2014. Lokaliteten skårer middels på alle parameterne. Samlet sett vurderes lokaliteten som viktig
(B). Mandelpilkratt er vurdert som nært truet på rødlisten for naturtyper (2011).
Skjøtsel og hensyn: Det er i dag ingen kvaliteter ved lokaliteten som er avhengig av skjøtsel for å
ivaretas. Det anbefales derfor å la skogen få utvikle ytterligere gammelskogskvaliteter ved fravær
av hogst. Det er svært viktig for kvalitetene på sikt at det ikke foretas inngrep som hindrer
flompåvirkningen.

Litteratur
Lønnve, O. og Blindheim, T. 2014. Kartlegging av naturkvaliteter ved Fetsund, Fet
kommune, i forbindelse kommunedelplan for rv. 22; kryssing av Glomma. BioFokus-notat
2014-36.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 1 art(er) påvist: mandelpil (VU).
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Lok. nr. 3017 BViktig
022713017

Garderhavna øst

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Gammel lavlandsblandingsskog
Utforming: Boreonemoral gran-blandingsskog
Mosaikk:
Feltsjekk: 04.09.2014 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/ Ole J. Lønnve den 4. september 2014 i
forbindelse med vurdering av biologiske verdier i forbindelse med veiutbygginger i Fet kommune
(rv. 22 kryssing av Glomma).
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom Faldalsveien og boligfeltet
Garderhavna, ca. 1 km nord for Fetsund i Fet kommune. Lokaliteten ligger i en østvendt,
forholdsvis bratt liside. I nedkant grenser lokaliteten mot noen bolighus.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen gammel
lavlandsblandingsskog med utforming boreonemoral gran-blandingsskog. Det dominerende
treslaget er gran, men med innslag av edle- og boreale løvtrær. Bjørk, selje, rogn, spisslønn, eik og
hassel forekommer innenfor avgrensningen. Hasselkjerrene er gamle og grove med mange døde
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Lok. nr. 3017  Garderhavna øst forts.

stammer. Skogen  har naturskogpreg med trær i ulik aldre. De eldste grantrærne er forholdsvis
grove med en øvre dbh på over 50 cm. Død ved forekommer spredt og i partier gjennom hele
lokaliteten, og flere nedbrytningsstadier av død ved er representert. Eika finnes fåtallig i den øvre
delen av avgrensningen. I feltsjiktet forekommer stedvis partier med lågurtvegetasjon, stedvis med
fattigere blåbærutforminger.
Artsmangfold: Det er ikke registrert rødlistearter innenfor avgrensningen, men potensialet for
slike vurderes til å være forholdsvis stort. både av insekter og av sopp knyttet til død ved.
Bruk, tilstand og påvirkning: Enkelte gamle stubber etter plukkhogst forekommer, ellers er
lokaliteten lite preget av nyere inngrep.
Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for gammel lavlandsblandingsskog fra
mai 2014. Lokaliteten skårer middels på parameterne skogtilstand og påvirkning, høyt på rikhet og
bonitet og lavt på artsmangfold og til dels størrelse. Samlet sett vurderes lokaliteten som viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Det er i dag ingen kvaliteter ved lokaliteten som er avhengig av skjøtsel for å
ivaretas. Det anbefales derfor å la skogen få utvikle ytterligere gammelskogskvaliteter ved fravær
av hogst.

Litteratur
Lønnve, O. og Blindheim, T. 2014. Kartlegging av naturkvaliteter ved Fetsund, Fet
kommune, i forbindelse kommunedelplan for rv. 22; kryssing av Glomma. BioFokus-notat
2014-36.

Artsliste for lokaliteten
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Lok. nr. 3018 CLokalt viktig
022713018

Fetsund stasjon vest

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Rik barskog
Utforming: Lågurtfuruskog
Mosaikk:
Feltsjekk: 03.09.2014 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/ Ole J. Lønnve den 3. september 2014 i
forbindelse med vurdering av biologiske verdier i forbindelse med veiutbygginger i Fet kommune
(rv. 22 kryssing av Glomma).
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest for Fetsund stasjon, på vestsiden av Gamle
Fetvei i Fet kommune. Avgrensningen omfatter et parti i en nordøst-vendt skråning. Lokaliteten
grenser mot bebyggelse og jorder.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen rik barskog
med utforming lågurtfuruskog i boreonemoral sone. Arealet domineres furu, men også med innslag
forholdsvis grov gran, samt einer. Av løvtrær forekommer flere edelløvtrær. Eik (inkludert to
forholdsvis grove eiker med en dbh på ca 50-60 cm), ask, spisslønn, hassel og hegg forekommer
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Lok. nr. 3018  Fetsund stasjon vest forts.

alle innenfor avgrensningen. I tillegg er det innslag av boreale løvtrær som bjørk, rogn og selje.
Enkelte bjørker er forholdsvis grove. Maks dbh på både gran og furu er ca 80 cm. dbh. Enkelte
hasselkjerr er gamle og grove. I feltsjiktet er det et vist oppslag av ask og spisslønn. Ellers
karakteriseres vegetasjonen stedvis av lågurtarter, bl.a. markjordbær, liljekonvall og krossved.
Særlig i den østligste delen av lokaliteten, forekommer forholdsvis mye rose. Grunne mer fattige
partier forekommer særlig i de øvre delene av avgrensningen.
Det er relativt lite død ved innenfor avgrensningen, men enkelte gran- og furulæger forekommer
spredt.
Artsmangfold: Ingen spesielle artsfunn er registrert, men lokaliteten vurderes å ha potensiale for
slike, kanskje særlig insekter og muligens enkelte jordboende sopp knyttet til grunnlendt noe rikere
furuskog med innslag av hassel og eik.
Bruk, tilstand og påvirkning: Den delen av åsen som er avgrenset har forholdsvis liten
påvirkningsgrad i nyere tid, men de vestre delene har større løvinngslag og har trolig vært holdt
åpent lengere enn de østre delene. Det går et gammel gjerde gjennom deler av lokaliteten og
skogen kan ha vært brukt til beite tidligere med en mer åpen tresetting.
Fremmede arter: Ingen registrert.

Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for rik barskog fra mai 2014. Området
skårer middels på parameteren skogtilstand og lavt på de andre parameterne. Lokalitetens samlet
sett vurderes derfor som lokalt viktig (C verdi). Lokalitetens utforming skiller seg fra
høyereliggende furuskog i regionen ved å være klart rikere med varmekjære innslag.
Skjøtsel og hensyn: Det er i dag ingen kvaliteter ved lokaliteten som er avhengig av skjøtsel for å
ivaretas. Det anbefales derfor å la skogen få utvikle ytterligere gammelskogskvaliteter ved fravær
av hogst.

Litteratur
Lønnve, O. og Blindheim, T. 2014. Kartlegging av naturkvaliteter ved Fetsund, Fet
kommune, i forbindelse kommunedelplan for rv. 22; kryssing av Glomma. BioFokus-notat
2014-36.
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Lok. nr. 3019 BViktig
022713019

Stubberud øst

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Gammel lavlandsblandingsskog
Utforming: Ravine-blandingsskog
Mosaikk:
Feltsjekk: 02.09.2014 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/ Ole J. Lønnve den 2. september 2014 i
forbindelse med vurdering av biologiske verdier i forbindelse med veiutbygginger i Fet kommune
(rv. 22 kryssing av Glomma).
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i nedkant vest for Stubberud gård, ca 1,5 km
nordøst for Fetsundbrua på østsiden av Glomma i Fet kommune. Lokaliteten grenser i vest mot
jorder og i øst mot sterkt hogstpåvirket skog. I nord grenser lokaliteten mot en dam, som er
avgrenset som naturtype med verdi som viktig (Stintevja, BN00083467). Lokaliteten er fra før
delvis avgrenset som en MiS-lokalitet.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen gammel
lavlandsblandingsskog utforming ravine-blandingsskog. Lokaliteten har stor treslslagvariasjon,
med innslag gran, hassel, osp, selje, gråor, spisslønn, hegg og lind. Særlig forekommer flere gamle
grove seljer og hasselkjerr. Gran har en øvre dbh på mellom 50 og 80 cm. Lågurtvegetasjon preger
feltsjiktet, med innsag av bl.a. kratthumleblom, trollbær, liljekonvall og springfrø på de fuktigere
partiene med gråor-heggeskog. Stedvis forekommer mye død ved, spesielt av løv, men også
enkelte grove granlåger. Innenfor avgrensningen forekommer enkelte mindre partier med yngre
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Lok. nr. 3019  Stubberud øst forts.

skog.
Artsmangfold: Vasskjuke ble registrert på høystubbe av gran. Ingen rødlistearter er registrert
innenfor avgrensningen, men lokaliteten vurderes å ha potensial for dette samt andre interessante
artsforekomster. Lokaliteten er vest-vendt, hvilket kan være spesielt gunstig for flere trelevende
biller knyttet til død ved.
Bruk, tilstand og påvirkning: Sannsynligvis har området tidligere vært benyttet til beite. Dette er
derimot lenge siden. Begrenset hogst har også berørt denne lokaliteten.

Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for gammel lavlandsblandingsskog fra
mai 2014. Lokaliteten skårer middels på parameterne skogtilstand, rikhet & bonitet og størrelse.
Derimot skårer den lavt på artsmangfold og påvirkning. Samlet sett vurderes lokaliteten som viktig
(B).
Skjøtsel og hensyn: Det er i dag ingen kvaliteter ved lokaliteten som er avhengig av skjøtsel for å
ivaretas. Det anbefales derfor å la skogen få utvikle ytterligere gammelskogskvaliteter ved fravær
av hogst.

Litteratur
Lønnve, O. og Blindheim, T. 2014. Kartlegging av naturkvaliteter ved Fetsund, Fet
kommune, i forbindelse kommunedelplan for rv. 22; kryssing av Glomma. BioFokus-notat
2014-36.

Artsliste for lokaliteten

24.10.2014



Lok. nr. 3020 BViktig
022713020

Holen ravine

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Ravinedal
Utforming: Ravinedal i marin leire med gjennomgående bekk
Mosaikk:
Feltsjekk: 03.09.2014 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/ Ole J. Lønnve den 3. september 2014 i
forbindelse med vurdering av biologiske verdier i forbindelse med veiutbygginger i Fet kommune
(rv. 22 kryssing av Glomma).
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter et ravinesystem nord-vest for Fetsund lenser
i nedkant av Rv22 i Fetsund i Fet kommune. Avgrensningen omfatter en ravinedal på marin leire.
Ravinesystemet grenser mot vei i øst og nord, ellers for det meste dyrket mark samt noe
bebyggelse.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen ravinedal
utforming ravinedal i marin leire med gjennomgående bekk. Ravinedal er rødlistet som sårbar
(VU) i rødlisten for naturtyper fra 2011. Naturtypen er rødlistet pga. sterk tilbakegang grunnet
bakkeplanering, gjenfylling, bekkelukking, infrastrukturtiltak m.m. Avgrensningen inneholder to
intakte ravinesystemer som er avgrenset sammen som en forvaltningsenhet. Den lengste dalen har
en lengde på ca. 600 meter, mens den minste har en lengde på ca. 400 meter. Innenfor dette
systemet er det avgrenset fem ulike naturtypelokaliteter: Søndre Nedrum, jordekant 1(lok. 3010),
Søndre Nedrum, jordekant 2 (lok. 3011), Søndre Nedrum (lok. 3012), Hovin øst (lok. 3014) og
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Lok. nr. 3020  Holen ravine forts.

Herrdeshuset (lok. 022796). Det er generelt lite utglidninger og små leirskred i området, noe som
skyldes at det er lite vann i bekkene som drenerer gjennom ravinesystemet.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter er nevnt ut over det som nevnt for de øvrige
naturtypelokalitetene som rommes innenfor denne lokaliteten. Potensialet for arter er først og
fremst knyttet til skogen i ravinesystemet og ferskvann, spesielt damlokaliteten Herredshuset.
Bruk, tilstand og påvirkning: Sannsynligvis har mye av området tidligere vært benyttet til beite.
Dette er derimot lenge siden. Hogst i forskjellig utstrekning har også vært utført i deler av ravinen.
To kraftlinjer krysser ravinen i nordvest. Fra tid til annen ryddes det derfor under disse. Noe
påvirkning fra bebyggelse, jordbruk og vei forekommer i kantsonene.
Fremmedarter: Kanadagullris forekommer stedvis der kraftlinjene har vært ryddet og i kantsonen.
Rødhyll forekommer også spredt innenfor avgrensningen.
Del av helhetlig landskap: Ravinen ligger forholdsvis iolert til  og har ikke direkte sammenheng
med andre ravinesystemer.
Verdivurdering: Ved verdivurdering skal lengste dal måles. Denne er på rundt 600 meter. Den
korteste på rundt 400 meter. Området vurderes ikke å være et system med intakt nedbørsfelt, da
bekkene som drenerer gjennom systemet ligger i rør lenger opp hvor det i dag er jorder og
bebyggelse. Systemet må derfor betraktes som en rest av et større system som ikke lenger er intakt.
Inngrepsstatusen vurderes som god, men området er ikke en del av et større landskap med
velutviklete ravinedaler. Ravinesystemet får derfor verdi som viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Ravinesystemer er aktive systemer og oppfylling og/eller bekkelukking vil
ødelegge ravinen som aktivt system over tid. Ytterligere reduksjon av deler eller hele lokaliteten
fører til en ytterligere reduksjon av en truet naturtype.

Litteratur
Lønnve, O. og Blindheim, T. 2014. Kartlegging av naturkvaliteter ved Fetsund, Fet
kommune, i forbindelse kommunedelplan for rv. 22; kryssing av Glomma. BioFokus-notat
2014-36.

Artsliste for lokaliteten

24.10.2014



Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region øst
Ressursavdelingen
Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-ost@vegvesen.no

vegvesen.no


	Forside_bakside kartlegging av naturkvaliteter.pdf
	Vedlegg - Kartlegging av naturkvaliteter.pdf
	Bakgrunn
	Metode
	Begrensninger i undersøkelsen/usikkerhet

	Resultater generelt
	Naturtypelokaliteter i undersøkelsesområdet
	Kommentarer til undersøkelsesområdene
	Viltverdier
	Kvartærgeologiske verdier
	Fremmede arter

	Oppsummering/konklusjon
	Referanser
	Vedlegg 1
	BinderFetsund.pdf
	96
	114
	124
	3010
	3011
	3012
	3013
	3014
	3015
	3016
	3017
	3018
	3019
	3020



