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Referansedata
Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2019
Kommune: Rakkestad Inventør: UJA
H.o.h.: 25-90 moh  Vegetasjonsone: boreonemoral 100% (60 daa) 
Areal:  55 daa Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk

Sammendrag
Undersøkelsesområdet er befart av BioFokus gjennom ordningen med frivillig vern, i regi av Miljødirektoratet, Fylkesman-
nen i Østfold og grunneier. Det avgrensede forvaltningsområdet ligger øst for Glomma, ved Kullebund i nordvestre del av 
Rakkestad kommune, Østfold (Viken). Området utgjør et lavereliggende areal med en bekkedal som munner i Glomma. 
Området har intermediær berggrunn og i hovedsak tynt løsmassedekke med marine avsetninger. Skogen vokser på høy 
bonitet i en bekkedal og det er vegetasjonsgradienter fra blåbærskog til lågurtskog og høgstaudeskog. Det inngår også 
EnGH�WUHVDWW�RJ�nSHQ�ÀRPPDUN�RJ�JMHQJURHQGH�NXOWXUPDUN��7UHVMLNWHW�HU�JUDQGRPLQHUW��PHG�LQQVODJ�DY�KDVVHO��DOP��JUnRU��
spisslønn, enkelte svartor i dalbunnen, og gråor og vierarter ved utløpet i Glomma. På skrinnere mark i vestre del av verne-
forslaget inngår også furu og bjørk. I den gjengroende hagemarken nord for bekkeutløpet er hassel, osp, eik og spisslønn 
YDQOLJH�WUHVODJ��6DPOHW�DQVHV�RPUnGHW�n�KD�YLVV�YDULDVMRQ�L�EnGH�WUHVODJ��YHJHWDVMRQ�RJ�WRSRJUD¿�����
Skogsstrukturen i Kullebunddalen er preget av store mengder vindfall i sørøstre del og ellers en del død ved i tilknytting til 
bekken (***). Det meste av den døde veden er lite nedbrutt og området anses å ha lav kontinuitet i død ved (*). 
2PWUHQW�HQ�WUHGHO�DY�YHUQHIRUVODJHW�GHNNHV�DY�ELRORJLVN�YLNWLJH�QDWXUW\SHU��EnGH�JDPPHO� ODYODQGVEODQGLQJVVNRJ��ÀRP-
marksskog/sumpskog og gjengroende kulturmark med hassel. Det er potensial for vedboende sopp og funn av grøftelom-
memose (NT) som er knyttet til naken leire. 
Lokalitet Kullebunddalen anses som et godt arrondert område med middels grad av urørthet de siste tiårene. Kullebundda-
OHQ�VNnUHU�PLGGHOV�Sn�VWHGVEHWLQJHWH�SDUDPHWHUH�VRP�ULNKHW��WRSRJUD¿VN�YDULDVMRQ��YHJHWDVMRQVYDULDVMRQ�RJ�WUHVODJVYDUL-
asjon. Det skårer høyt på død ved-mengde, middel på gamle barttrær, men lavt på kontinuitet i dødved, gamle løvtrær og 
gamle edelløvtrær. Området skårer lavt på artsmangfold og størrelse. 
'H�VW¡UVWH�NYDOLWHWHQH�YHG�RPUnGHW�HU�NRPELQDVMRQHQ�DY�RPUnGHWV�WRSRJUD¿�� IRUHNRPVWHQ�DY� OLWH�SnYLUNHW�VNRJ�Sn�K¡\�
bonitet og død ved-mengden. Basert på registreringene vurderes området som lokalt viktig (*).
Kullebunddalen vil i middels grad bidra til inndekning av mangler i skogvernet (Framstad et al. 2017). Området dekker i 
første rekke opp viktige mangler knyttet til inndekning av høyproduktiv og lavereliggende grandominert skog og god restau-
reringspotensial på grunn av høy produkivitet. 

Feltarbeid
Feltarbeid ble utført av BioFokus, ved Ulrika Jansson 16. oktober 2019. Området er lite og hele arealet ble befart i løpet 
av ca. 4 timer. 

Tidspunkt og værets betydning
Det var regnvær under befaringen, men det la ingen større hindringer for grundig feltarbeid. Sesongen, medio oktober, var 
JXQVWLJ�IRU�NDUOHJJLQJ�DY�YHGERHQGH�VRSS�RJ�IRU�ODYHU�RJ�PRVHU��.DUSODQWHÀRUDHQ�ORW�VHJ�IRUWVDWW�LGHQWL¿VHUHV��WLO�WURVV�IRU�
litt seint befaringstidspunkt med tanke på karplanter. 

Utvelgelse og undersøkelsesområde
Området inngår i arbeidet med frivillig skogvern i regi av Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Østfold og grunneiere. Tilbuds-
området som er vurdert omfattet et areal på 59 daa.

Tidligere undersøkelser
Kulturmarksareal i tilknytting til Glomma ble naturkartlagt i 1996 og 1998 (over 20 år før dagens befaring) og oppdatert ba-
VHUW�Sn�À\ELOGVWRONQLQJ�L������������'HW�HU�DYJUHQVHW�HQ�QDWXUEHLWHPDUN�YHG�.DVWHW��%1�����������V¡U�IRU�YHUQHIRUVODJHW��
og strandlinjen i søndre del av verneforslaget inngår i denne avgrensningen (B-verdi). En større naturtypelokalitet med 
hagemark/tresatt kulturmark (BN00103101) er avgrenset fra Skattebølevja i nord og godt inn i verneforslaget i Kullebund-
GDOHQ��%�YHUGL���'HW�HU�0L6�NDUWODJW�L�RPUnGHW�L������RJ�DYJUHQVHW�HQ�¿JXU�Sn�����GDD�PHG�ULN�EDNNHYHJHWDVMRQ��K¡JVWDX-
GHVNRJ�RJ�HQ�¿JXU�Sn�������GDD�PHG�OLJJHQGH�G¡G�YHG��OnJXUWVNRJ��L�GDOJDQJHQ��'HW�OLJJHU�LQQH�HQ�GHO�IXQQ�Sn�$UWVNDUW�
DY�YDQOLJH�VNRJDUWHU�L�GDOJDQJHQ�RJ�DY�DUWHU�NQ\WWHW�WLO�IHUVNYDQQVVXPS�nSHQ�ÀRPPDUN�ODQJV�HWWHU�*ORPPD��LQNOXGHUW�GHW�
sårbare gresset elvebunke. 

http://biofokus.no/narin/?nid=7713


Beliggenhet
Verneforslaget ligger i nærheten av Krossby, på østsiden av Glomma, i Rakkestad kommune, Østfold (Viken). 

Naturgrunnlag
7RSRJUD¿
9HUQHIRUVODJHW�XWJM¡UHV�DY�HQ�GDOJDQJ�PHG�EUDWWH�VLGHU��VRP�PXQQHU�L�*ORPPD��'HW�HU�HQ�VPDO�VWULSH�PHG�ÀDWW�PDUN�Q U-
mest utløpet i Glomma, men elva har her ellers bratte sider. 

Geologi
%HUJJUXQQHQ� L� RPUnGHW� EHVWnU� DY�JOLPPHUJQHLV�� JOLPPHUVNLIHU��PHWDVDQGVWHLQ� RJ�HOOHU� DP¿EROLWW� �1*8�EHUJJUXQQVNDUW�
1:250 000). Løsmassene består stort sett av tynne marine avsetninger med hyppige fjellblotninger, eller mangler helt. 
Området ligger i boreonemoral vegetasjonssone i svakt oseanisk seksjon.

9HJHWDVMRQVJHRJUD¿
Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk, vegtasjonsone: boreonemoral 100% (60 daa) .
Området ligger i boreonemoral vegetasjonssone i svakt oseanisk seksjon.

Klima
Den dype dalgangen gjør at lokalklimaet generelt er fuktig. Hogst og vindfall i sørøst har gjort lokalklimaet i østre del av 
lokaliteten tørrere i det siste. 

Vegetasjon og treslagsfordeling
Verneforslaget som helhet rommer en stor variasjon i vegetasjonstyper, fra svak lågurtskog og blåbærskog i den tørre og 
IDWWLJH�LQWHUPHGL UH�GHOHQ�DY�JUDGLHQWHQ�WLO�K¡JVWDXGHVNRJ��ÀRPPDUNVVNRJ�YLHUVXPS�RJ�nSHQ�ÀRPPDUN�L�GHQ�IXNWLJH�RJ�
rike delen av gradienten. Det inngår også gjengroende kulturmark i verneforslaget som fortsetter nordover, utenfor under-
søkelsesområdet. 
Tresjiktet i Kullebunddalen er grandominert, med innslag av hassel, alm, gråor, spisslønn og enkelte svartorer nærmest 
bekken og gråor og vierarter ved utløpet i Glomma. På skrinnere mark i vestre del av verneforslaget inngår også furu og 
bjørk. I den gjengroende hagemarken er hassel, osp, eik og spisslønn vanlige.
Nærmest bekken er storbregneskog den vanligst naturtypen, men med innslag av høgstaudeskog. I lisiderne dominerer 
VYDN�OnJXUWVNRJ��PHG�PLQGUH�ÀHNNHU�PHG�PHU�OnJXUWSUHJ��'HU�EHNNHQ�PXQQHU�L�*ORPPD�LQQJnU�HW�SDUWL�PHG�NLOGHSnYLUNHW�
ÀRPVNRJ�Sn�¿QPDWHULDOH��1 UPHVW�*ORPPD�HU�GHW�HW�EHOWH�PHG�nSHQ�ÀRPPDUN��,�VNUHQWHQ�QRUG�IRU�EHNNHP\QQLQJHQ�HU�GHW�
hevdpåvirket hagemark med lågurtvegetasjon. I skrenten sør for bekkemynningen mangler løsmasser og her dominerer 
skrinnere blåbærskog. 
$Y�U¡GOLVWHGH�QDWXUW\SHU� LQQJnU�ÀRPPDUNVVNRJ��98���nSHQ�ÀRPIDVWPDUN��17���K¡JVWDXGHHGHOO¡YVNRJ���OLWH�DUHDO�� �98���
høgstaudegranskog (lite areal) (NT) og seminaturlig eng (tresatt og i sterk gjengroing) (VU).  

Skogstruktur og påvirkning
Skogsstrukturen i Kullebunddalen er preget av store mengder vindfall i sørøstre del og ellers en del død ved i tilknytting til 
bekken. Her er det partier med svært mye død ved, med godt over 20 læger per daa i de områdene som ble sterkest påvir-
ket av vindfall og ca. 10 læger per daa i areal nord for bekken og vest for det store vindfallet. Det er særlig i kjerneområde 
1 som det er mye død ved. I lisiden på søndre siden av bekken og i lisiden sør for bekkeutløpet (langs etter Glomma) er 
det generelt lite død ved og nokså tett skog som er yngre enn skog i hoveddalen. Skogen vokser raskt i området og de 
er sannsynligvis ikke mange trær over 150 år. Trærne regnes imidlertid som biologisk gamle ved lavere alder (105 år) i 
høyproduktiv skog og det er derfor høyere vurdert enn for skog i tilsvarende aldre på lavere bonitet.

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

1  Kullebunddalen
Naturtype: Gammel lavlandsblandingsskog - Boreonemoral gran-blandingsskog Areal: 19daa
BMVERDI: B

Innledning: Lokaliteten er registrert i 2019 av Ulrika Jansson, BioFokus i forbindelse med feltundersøkelser av området tilbudt til frivillig 
vern 2019. Sørøstre del av avgrensningen er tidligere MiS-kartlagt som “Liggende død ved” og nordvestre del som “Rik bakkevegetsajon”. 
Det er funn på Artskart av vanlige arter i høyproduktiv skog, men ingen rødlistearter. Kartleggingen følger reviderte faktaarkutkast etter DN 
Håndbok 13 og rødliste for naturtyper fra 2018.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nærmmest bekken i Kullebunddalen, nord for Kapteinsbråten og sør for Grav i Rakkestad 
NRPPXQH���VWIROG��9LNHQ���%HUJUXQQHQ�L�RPUnGHW�EHVWnU�DY�JOLPPHUJQHLV��JOLPPHUVNLIHU��PHWDVDQGVWHLQ�RJ�HOOHU�DP¿EROLWW��/¡VPDVVHQH�
består stort sett av tynne marine avsetninger med hyppige fjellblotninger, eller mangler helt. Området ligger i boreonemoral vegetasjons-
sone i svakt oseanisk seksjon. 



Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder gammel lavlandsblandingsskog av typen boreonemoral gran-blan-
dingsskog. Tresjiktet er grandominert, med innslag av hassel, alm, gråor, spisslønn og enkelte svartorer nærmest bekken. Løvandelen 
øker mot nordvest. Det er gradienter både i fuktighet og i rikhet innenfor avgrensningen, med blåbærskog og svak lågurtskog i lisiderne 
og storbregneskog og høgstaudeskog i dalbunnen. Registrerte karplanter er blåbær, gaukesyre, hengeving, skogburkne, skogsnelle, 
skogsvinerot og strutseving. Det er et tykt mosedekke i bunnen av dalen, mens bunnsjiktet er mere sparsomt oppe i lisiderne. Mindre areal 
Q UPHVW�EHNNHQ�LQQJnU�L�GH�U¡GOLVWHGH�QDWXUW\SHQH�K¡JVWDXGHHGHOO¡YVNRJ�RJ�K¡JVWDGHJUDQVNRJ��PHQ�Vn�ÀHNNYLV�RJ�Sn�Vn�OLWH�DUHDO�DW�
det ikke ble avgrenset som egne polygoner.
%UXN��WLOVWDQG�RJ�SnYLUNQLQJ��*UDQVNRJHQ�HU�K¡\SURGXNWLY�RJ�GH�ÀHVWH�\W UQH�PnOHU�PHOORP����RJ����FP�L�EU\VWK¡\GHGLDPHWHU��PHQ�GHW�
¿QQHV�RJVn�HQNHOWH�JUDQWU U�RYHU����FP�L�EU\VWK¡\GH��7U U�HU�DQWDNHOLJYLV�LNNH�VWRUW�RYHU�����nU�JDPOH��PHQ�GHW�EOH�LNNH�ERUHW�WU U�IRU�
aldersbestemmelse. I bunn av dalen og særlig i sørøstre del er det svært store mengder død ved. Mye er resultat av store vindfall etter 
KRJVW�DY�HOGUH�JUDQVNRJ�YHG�.DSWHLQVEUnWDQ��PHQ�GHW�¿QQHV�RJVn�HOGUH�O JHU�VRP�HU�PHU�QHGEUXWWH�L�ORNDOLWHWHQ��'HW�¿QQHV�EnGH�JUDQO -
JHU�RJ�O JHU�IUD�ÀHUH�IRUVNMHOOLJH�O¡YWU U��7R�JURYH�VYDUWRUHU�VWR�Sn�VRNOHU�YHG�EHNNHQ��'HQ�JU¡YVWH�PnOWH�FD�����FP�L�'%+����
Artsmangfold: Alm (VU) vokser spredt i nordvestre del av avgrensningen. Eller er gammelgranslav registrert på grove grantrær og ved-
PXVOLQJ��U¡GUDQGNMXNH��EOnNMXNH�RJ�¿RONMXNH��DOOH�YDQOLJH�DUWHU��HU�UHJLVWUHUW�Sn�G¡G�YHG��'HQ�VWRUH�PHQJGHQ�G¡G�YHG�RJ�GHW�IXNWLJH�ORNDO-
NOLPDHW�JLU�RPUnGHW�VWRU�SRWHQVLDO�IRU�ÀHUH�YHGERHQGH�VRSSHU�RJ�PXOLJHQV�ODYHU�RJ�PRVHU���
Fremmede arter: Det ble ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 
Del av helhetlig landskap: Den eldre grandominerte skogen ligger som en liten lomme med gammel skog omgitt av noe yngre skog, ung-
VNRJ�KRJVWÀDWH�RJ�NXOWPDUN��2SSVWU¡PV�YHLHQ�VRP�EHJUHQVHU�ORNDOLWHWHQ�PRW�V¡U¡VW�HU�GHW�VQDXKRJG�KHOW�LQQWLO�EHNNHQ��
Verdivurdering: Området dekker et areal på 19 daa, Det er middels mengde nøkkelelementer totalt sett, men svært store konsentrasjoner 
L�SDUWLHU�PHG�P\H�YLQGIDOO�HWWHU�KRJVW�L�Q URPUnGHW��'HW�HU�PHVW�G¡G�YHG�L�WLGOLJH�QHGEU\WQLQJVNODVVHU��PHQ�GHW�¿QQHV�RJVn�HOGUH�RJ�PHU�
nedbrutte læger. Det er ikke funnet rødlistearter knyttet til død ved, men det er potensial for både død-ved-arter knyttet til gran og arter 
knyttet til gammel alm og andre løvtrær. Skogen er høyproduktiv, men innslag av både høgstaudevegetasjon og lågurtvegetasjon. Det er 
ikke spor av nyere hogstpåvirkning innenfor avgrensningen. Samlet vurders lokaliteten som viktig (B-verdi), men i grenseland mot lokalt 
viktig.  
Skjøtsel og hensyn: De biologiske verdiene i lokaliteten er ikke avhengig av skjøtsel for å opprettholdes eller videreutvikles.

2  Kullebunddalen NV
Naturtype: Rik sumpskog, kildeskog og strandskog - Viersump i lavlandet Areal: 2daa
BMVERDI: C

Innledning: Lokaliteten er registrert i 2019 av Ulrika Jansson, BioFokus i forbindelse med feltundersøkelse av området tilbudt til frivillig 
vern 2019. Lokaliteten er skillet ut fra en større naturtypelokalitet med hagemark (BN00103101), kartlagt i 1996 og oppdatert i 2011-2013. 
Kartleggingen følger reviderte faktaarkutkast etter DN Håndbok 13 og rødliste for naturtyper fra 2018.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Glomma, ved utløpet av bekken gjennom Kullebunddalen, nord for Kapteinsbråten 
og sør for Grav i Rakkestad kommune, Østfold (Viken). Bergrunnen i området består av glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og/el-
OHU�DP¿EROLWW��/¡VPDVVHQH�EHVWnU�DY�W\QQH�PDULQH�DYVHWQLQJHU��2PUnGHW�OLJJHU�L�ERUHRQHPRUDO�YHJHWDVMRQVVRQH�L�VYDNW�RVHDQLVN�VHNVMRQ��
1DWXUW\SHU��XWIRUPLQJHU�RJ�YHJHWDVMRQVW\SHU��$YJUHQVQLQJHQ�JMHOGHU�HQ�OLWHQ�YLHUVXPS�L�ODYODQGHW��VRP�HU�HQ�ÀRPSnYLUNHW�VXPSVNRJVW\SH��
Tresjiktet er lavt og dominert av vierarter, med innslag av gråor lenger inn. I feltsjiktet vokser bekkeveronika, mjødurt, fredløs, krypsoleie, 
sløke, brenneslse, korsknapp, hestehov, skogsvinerot, skogsivaks, skogburkne og skogstjerneblom. erærskog og svak lågurtskog i lisi-
GHUQH�RJ�VWRUEUHJQHVNRJ�RJ�K¡JVWDXGHVNRJ�L�GDOEXQQHQ��,�1L1�LQQJnU�ORNDOLWHWHQ�L�W\SHQ�³NLOGHSnYLUNHGH�ÀRPVNRJVPDUNHU�Sn�¿QPDWHULDOH´�
VRP�HU�U¡GOLVWHW�VRP�VnUEDU�XQGHU�³ÀRPVNRJVPDUN´�
%UXN��WLOVWDQG�RJ�SnYLUNQLQJ��9LHUVNRJHQ�HU�JOLVVHQ�XW�PRW�*ORPPD�RJ�WHWWHUH�OHQJHU�LQQRYHU��'HW�HU�VDQQV\QOLJ�DW�GHP�ÀRPPHV�RYHU�YHG�
høy vannstand i Glomma, men at den også påvirkes av kildevann fra landsida. Det er ikke spor av nylig hogst eller annen påvirkning. 
Artsmangfold: Det er ikke registrert rødlistearter i lokaliteten, men det er potensial for elvebunke og for signalarten seljepute på grovvokste 
og liggende vierstammer. 
Fremmede arter: Det ble ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 
'HO�DY�KHOKHWOLJ�ODQGVNDS��'HW�HU�VDQQV\QQOLJ�DW�GHW�¿QQHV�OLJQHQGH�ÀRPSnYLUNHGH�YLHUVXPSHU�ÀHUH�VWHGHU�ODQJV�HWWHU�*ORPPD��
9HUGLYXUGHULQJ��2PUnGHW�HU�OLWH�RJ�GHNNHU�HW�DUHDO�Sn�����GDD��'HW�KDU�W\SLVN�DUWVPDQJIROG�NQ\WWHW�WLO�NLOGHSnYLUNHGH�ÀRP��RJ�VXPSVNRJHU��
�����DY�DUHDOHW������GDD��LQQJnU�L�GHQ�U¡GOLVWHGH�HQKHWHQ�ÀRPPDUNVVNRJ��98���'HW�HU�LNNH�VSRU�DY�JU¡IWLQJ�HOOHU�DQQHQ�PHQQHVNHOLJ�Sn-
virkning. Området er vurdert som lokalt viktig (C-verdi), først og fremst fordi det dekker et så lite areal.
Skjøtsel og hensyn: De biologiske verdiene i lokaliteten er ikke avhengig av skjøtsel for å opprettholdes eller videreutvikles. Større vass-
GUDJVUHJXOHULQJHU�VRP�SnYLUNHU�K\SSLJKHW�RJ�VW¡UUHOVH�DY�ÀRP�SnYLUNHU�NYDOLWHWHWHQH�L�ORNDOLWHWHQ�

3  Skattebøl - Grav
Naturtype: Hagemark - Rik hagemark med edellauvtrær Areal: 75daa
BMVERDI: B

Innledning: Lokaliteten er oppdatert i 2019 av Ulrika Jansson, BioFokus i forbindelse med feltundersøkelse av et område tilbudt til frivillig 
vern 2019. Lokaliteten er tidligere kartlagt som en større naturtypelokalitet med hagemark (BN00103101), kartlagt i 1996 og oppdatert i 
2011-2013 av Wergeland Krog Naturkart. Avgrensing og beskrivelse er oppdatert, basert på befaring av søndre del av lokaliteten. Den 
nordre delen av lokaliteten er ikke undersøkt i 2019. Kartleggingen følger reviderte faktaarkutkast etter DN Håndbok 13 og rødliste for 
naturtyper fra 2018. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger som et smalt, men ca. 1,5 km langt nord-sørgående belte langs Glommas østside fra 
Skattebølevja i nord forbi gårdene Skattebøl og Grav og til utløpet av bekken i Kullebunddalen. Bergrunnen i området består av glim-
PHUJQHLV��JOLPPHUVNLIHU��PHWDVDQGVWHLQ�RJ�HOOHU�DP¿EROLWW��/¡VPDVVHQH�EHVWnU�DY�PDULQH�DYVHWQLQJHU��2PUnGHW� OLJJHU� L�ERUHRQHPRUDO�
vegetasjonssone i svakt oseanisk seksjon. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en hagemark av typen “rik hagemark med edelløvtrær”, men den 
IUHPVWnU�L�GDJ�VRP�VY UW�JMHQJURGG�RJ�NXQQH�RJVn�Y UW�NDUWODJW�VRP�VNRJ��+HU�¿QQHV�YDUPHNM UH�WUHVODJ�VRP�DOP��HLN��OLQG��DVN��YLOOHSOH��
VYHQVNDVDO��VSLVVO¡QQ�RJ�KDVVHO��LQNOXGHUW�ÀHUH�VWRUH�JURYH�HLNHWU U�VRP�NDQ�Y UH�JURYH�QRN�WLO�n�IDOOH�LQQ�XQGHU�IRUVNULIWHQ�IRU�KXOH�HLNHU��
'HWWH�HU�LNNH�XQGHUV¡NW�L������GD�EHIDULQJ�DY�KHOH�GHQ�JDPOH�ORNDOLWHWHQ�LNNH�YDU�HQ�GHO�DY�RSSGDUJHW��,�IHOWVMLNWHW�¿QQHV�DUWHU�NQ\WWHW�WLO�



EnGH�HGHOO¡YVNRJ�RJ�WLO�NXOWXUPDUN�VRP�QHVOHNORNNH��EHNNHVWMHUQHEORP��EOnYHLV��¿QJHUVWDUU��VWRUNORNNH��VNRJVYLQHURW��PDULDQ¡NOHEORP��
ÀHNNJULVH¡UH��VSULQJIU¡��OHJHYLQWHUJU¡QQ��EDNNHIRUJOHPPHJHL��JXOOVWMHUQH��ÀDWUDSS�RJ�KXQGHNYHNH��'H�ÀHVWH�DUWHQH�HU�UHJLVWUHUW�DY�.ULV-
WLDQ�$QGUHDVVHQ�RJ�LNNH�DOOH�HU�JMHQIXQQHW�L������HOOHU�������.DUSODQWHÀRUDHQ�HU�LNNH�JUXQGLJ�XQGHUV¡NW��KYHUNHQ�L������HOOHU�������3n�
W¡UUEHUJ�YHG�*UDY�¿QQHV�RJVn�JXOONO¡YHU��EDNNHIRUJOHPPHJJHL��KDUHNO¡YHU�RJ�¿UIU¡YLNNH�Sn�W¡UUEHUJ��YHG�VLGHQ�DY�EOnYHLV�Q U�YHG��
%UXN��WLOVWDQG�RJ�SnYLUNQLQJ��9HG�NDUWOHJJLQJ������EOH�RPUnGHW�EHLWHW��PHQV�GHW�HWWHU�À\IRWRWRONQLQJ�L������EOH�NRQVWDWHUW��DY�:HUJHODQG�
Krog Naturkart, at beitetrykket var redusert eller at beite hadde opphørt. I 2019 fremstår søndre del av lokaliteten som gjengrodd hage-
mark i ferd med å bli skogsmark og det er trolig at beite har opphørt helt. Midtre og nordre del av lokaliteten ble ikke befart i 2019.
Artsmangfold: Ved Grav ligger fylkets eneste funnsted av fjellplanten fjellsnelle (Båtvik 1992a). Arten ble sist sett her i 1968, og den er 
usikkert forekommende i dag. Det er trolig et mangfold av insekter knyttet til gamle og potensielt hule edelløvtrær og til markboende sopp 
NQ\WWHW�WLO�KDVVHO��/DQJV�GLVVH�HGHOO¡YVNRJVIUDJPHQWHQH�KDJHPDUNHQH�PHG�HGOO¡YWU U�PHG�LQQWLOOLJJHQGH�ÀRPPDUN�HU�GHW�REVHUYHUW�VY UW�
PDQJH�IXJOHDUWHU��'HW�HU�RJVn�DUWHU�NQ\WWHW�WLO�nSHQ��KHYGHW��ÀRPPDUN�LQQHQIRU�ORNDOLWHWHQ��VRP�KDQHNDP��WUHIHOW�HYMHEORP��17���VXPSVLY-
aks, vassreverumpe og elvebunke (VU). 
Fremmede arter: Kurvpil og ugrasmjølke (begge SE) er tidligere registrert i nordre del av lokaliteten.
Del av helhetlig landskap: Området ble i 1996 beskrevet som en av de viktigste områdene i Rakkestad for hagemark med edelløvtrær. 
Verdivurdering: Området ble vurdert til middels/høy verdi i forbindelse med registreringen av verdifulle kulturlandskap i 1996 (Båtvik 1996). 
+HYGHQ�L�RPUnGHW�KDU�WUROLJ�RSSK¡UW�L�������PHQ�KHU�¿QQHV�IRUWVDWW�ÀHUH�JURYH�HGHOO¡YWU U�RJ�ÀRUD�PHG�VSRU�DY�WLGOLJHUH�EUXN��'D�LNNH�
hele området ble befart i 2019, beholdes verdien viktig (B-verdi) basert på størrelse (75 daa), antatt menge store trær (over5), grad av 
gjengroing og restaureringspotensial og få registreringer av rødlistearter knyttet til hagemark.
Skjøtsel og hensyn: Det ville vært gunstig å åpne opp i hagemarken med fokus på å fristille store gamle trær og grove hasselkjerr ved 
manuell rydding. Beite kan også vurderes, med forbehold om at det brukes ungdyr av storfe eller lette storferaser slik at trållslitasjen, i de 
bratte sidene ned mot Glomma, blir minimert. 

Artsmangfold
Det er potensial for dødved-tilknyttede sopparter som rynkeskinn, svartsonekjuke og rosekjuke på litt sikt, da det er godt 
om egnet subbstrat. Det er imidlertid nokså lite av disse artene i totalt i Østfold så artene har begrenset mulighet til å spre 
seg til Kullebunddalen på kort sikt. I den nordre skrenten er det partier med åpen leire etter mindre utglidninger og rotvelt. 
Dette er egnet substrat for pionermoser og den rødlistede arten grøftelommemose (NT) ble funnet på her ved befaring i 
������'HQ�nSQH�ÀRPPDUNHQ�L�NRPELQDVMRQ�PHG�nSHQW�YDQQ�RJ�VNRJ�PHG�G¡G�YHG�JLU�RPUnGHW�SRWHQVLDO�WLO�n�KXVH�VMHOGQH�
insekter som bruker forskjellige livsmiljøer i forskjellige livsfaser. Det er også vierarter og blomsterplanter som gir tilgang til 
nektar i en stor del av vekstsesongen. 

Tabell: Artsfunn i Kullebunddalen. Kolonnen Totalt antall av art summerer opp antall funn innenfor området. 0 betyr at 
artsfunnet ikke er tallfestet, men begreper som mye, en del, sparsomt, spredt o.l. er brukt. Det store tallet i kolonnen 
Funnet i kjerneområde henviser til hvilke kjerneområder arten er funnet. Det lille tallet angir hvor mange funn som er 
JMRUW�L�KYHUW��NMHUQHRPUnGH����EHW\U�WHNVWOLJ�NYDQWL¿VHULQJ��6Pn�WDOO�XWHQ�NMHUQHRPUnGHQXPPHU�DQJLU�IXQQ�XWHQIRU�NMHUQH-
områder.

Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste- 
status

Totalt antall 
av art

Funnet i kjerne-om-
råde (nr)

Lav Lecanactis abietina gammelgranlav 1 11 

Moser Fissidens exilis grøftelommemose NT 1 1 

Plagiochila asplenioides prakthinnemose 1 11 

Plagiothecium undulatum kystjamnemose 1 11 

Avgrensing og arrondering
Undersøkelsesområdet er lite (59 daa) og det lokalt verneverdige arealet dekker mesteparten av arealet (55 daa), men 
inkluderer skogareal utenfor kjerneområdene som i seg selv har små verneverdier. Langs etter søndre del av undersø-
NHOVHVRPUnGHW�HU�GHW�SDUWLHU�PHG�XQJVNRJ�RJ�KRJVWÀDWHU�VRP�HU�XWHODWW�IUD�YHUQHIRUVODJHW��,�¡VW�IRUWVHWWHU�NMHUQHRPUnGH�
1 utenfor undersøkelsesområdet, langs etter bekken. I nordvest inngår tidligere åpen hagemark i verneforslaget, som 
WUHQJHU�VNM¡WVHO�IRU�n�RSSUHWWKROGH�NXOWXUPDUNVYHUGLHQH��/DQJV�HWWHU�*ORPPD�LQQJnU�RJVn�nSHQ�ÀRPPDUN��$UURQGHULQJHQ�
er generelt god.

Vurdering og verdisetting
Kullebunddalen er et godt arrondert (***), men lite område (*), med middels grad av yttre påvirkning i det siste. Det er nylig 
foretatt hogst innenfor en liten del av undersøkelsesområdet (i sørøst), som har medført store vindfall også innenfor verne-
forslaget. Dette har bidratt med ny død ved, men også gjort det fuktige skogmiljøet nærmest bekken betydelig tørrere og 
mer påvirket av uttørkning fra sol og vind. Mestepartene av arealet er altså urørt av nye inngrep, mens de inngrepet som 
er gjort har nokså stor betydning (**). Som følge både av nye vindfall, ustabile dalsider og høy produktivitet er det mye død 
ved i området (***). Det meste er imidlertid nye rotvelt og området anses ha lav (-til middels) kontinuitet i død ved (*). Om-
UnGHW�KDU�ÀHUH�JUDQWU U�VRP�HU�RYHU�����nU��PHQ�WUROLJ�In�HOGUH�HQQ�����nU��'HW�HU�K¡\SURGXNWLYW�VOLN�DW�WU UQH�EOLU�ELRORJLVN�
gamle raskere enn på lavere bonitet. Deler av området har vært betydelig åpnere, dels tresatt kulturmark tidligere. Som 
følge av dette vurderes gamle bartrær til **, gamle løvtrær til * og og gamle edelløvtrær til *.  Området er grandominert, men 
GHW�HU�EHW\GOLJ�LQQVODJ�DY�ÀHUH�ERUHDOH�O¡YWU U�RJ�HGHOO¡YWU U�����'HW�HU�RJVn�JRG�YDULDVMRQ�L�YHJHWDVMRQVW\SHU��PHG�VYDN�



OnJXUW���OnJXUW���VWRUEUHJQH�RJ�K¡JVWDXGHVNRJ�L�WLOOHJJ�WLO�ÀRPPDUNVVNRJ�RJ�nSHQ�ÀRPPDUN����RJ�RPUnGHW�GHNNHV�VWRUW�
VHWW�DY�K¡WSURGXNWLY�VNRJ�Sn�ULNHUH�PDUN�����5HQW�WRSRJUD¿VNW�EHVWnU�YHUQHIRUVODJHW�DY�HQ�EHNNHGDO�PHG�QRUGYHQGW�RJ�
HQ�V¡UYHQGW�OLVLGH��HW�OLWH�RJ�ÀDWW�SDUWL�YHG�EHNNHXWO¡SHW�RJ�EUDWWH�OLVLGHU�QHG�PRW�*ORPPD��'HW�DQVHV�n�Y UH��OLWH���PLGGHOV�
YDULHUW�����'HW�HU�In�IXQQ�DY�VMHOQGH�HOOHU�U¡GOLVWHGH�DUWHU�L�RPUnGHW�����PHQ�GHW�HU�SRWHQVLDO�IRU�ÀHUH�DUWHU�NQ\WWHW�WLO�G¡G�
ved i høyproduktiv granskog.  
'H�VW¡UVWH�NYDOLWHWHQH�YHG�RPUnGHW�HU�NRPELQDVMRQHQ�DY�RPUnGHWV�WRSRJUD¿��IRUHNRPVWHQ�DY�OLWH�SnYLUNHW�VNRJ�RJ�G¡G�
ved-mengden. Basert på registreringene vurderes området som lokalt viktig (*).

Tabell: Kriterier og verdisetting for kjerneområder og totalt for Kullebunddalen. Ingen stjerner (0) betyr at verdien for krite-
ULHW�HU�IUDY UHQGH��XEHW\GHOLJ��6WUHN�����EHW\U�LNNH�UHOHYDQW��6H�HOOHUV�NULWHULHU�IRU�IRU�YHUGLVHWWLQJ�L�PHWRGHNDSLWWHOHW�

Kjerneområde Urørt- 
het

Død ved 
mengde

Død 
ved 

kontin.

Gamle 
bar- 
trær

Gamle 
løv- 
trær

Gamle 
edel- 

løvtrær

Tre- 
slags- 

fordeling

Topo- 
JUD¿VN��

variasjon

Vegeta- 
sjons- 

variasjon

Rik- 
het

Arter Stør- 
relse

Arron- 
dering

Samlet 
verdi

1 Kullebund-
dalen

*** ** * ** * * *** ** ** * * - – **
2 Kullebundda-
len NV

*** * * – * – * * * *** * - – *
3 Skattebøl - 
Grav

- – **
Samlet        
vurdering

** *** * ** * * ** ** ** ** * * *** *
 

Mangeloppfyllelse
Gammel blandingsskog i lavlandet er vurdert som en mangelnaturtype i Østfold (Viken), men arealet overstiger ikke gren-
severdien for å gi høy mangeloppfyllelse og området gis derfor middels mangeloppfyllelse for det temaet. Stort sett hele 
arealet er lavereliggende høyproduktiv skog og ca. en tredel er vurdert som biologisk gammelskog. Hele verneforslaget er 
55 daa stort og arealet oppfyller derved de generelle manglene i skogvernet i middels grad. Da skogen er raskvoksende 
vurderes restaureingspotensialet som høyt, da slik skog blir biologisk gammel raskere enn skog på lavere bonitet. Samlet 
oppfyller verneforslaget i middels grad manglene i skogvernet per 2019.

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

Referanser
Båtvik, J.I.I, Aastorp, S. Stenerød, K. og Hansen, B.-H. 1996. Verdifulle kulturlandskap i Østfold. Rapport 9a - 1996. Miljøvernavdelingen, 
Fylkesmannen i Østfold.
Båtvik, J.I.I. 1992. Sjeldne, sårbare og hensynskrevende karplanter i Østfold. Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen. Rapport 6/92: 
1-261.

 



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

Store vindfall i sørøstre del av verneforslaget etter snauhogst
utenfor og litt innenfor undersøkelses-området.  Foto: Ulrika
Jansson

To grove svartorer i bunn i dalen. Foto: Ulrika Jansson

Strutseving i bunn av dalen.  Foto: Ulrika Jansson

Død ved langs etter bekken. Foto: Ulrika Jansson


