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Referansedata
Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2019
Kommune: Jevnaker Inventør: OGA
H.o.h.: 250-400 moh  Vegetasjonsone: sørboreal 85% (ca 120daa) mellomboreal 15% (ca 20daa) 
Areal:  146 daa Vegetasjonseksjon: OC-Overgangsseksjon

Sammendrag
Området er undersøkt av Øivind Gammelmo (BioFokus) i august 2019. Undersøkelsesområdet regnes som godt nok un-
dersøkt for å kunne gi en rimelig sikker vurdering av området, samt avgrense viktige områder og foreslå verneverdig areal 
etter gjeldende metodikk.
Området inngår i arbeidet med frivillig skogvern i regi av Miljødirektoratet, Fylkesmannen og grunneiere. Tilbudsområdet 
som er vurdert omfattet et areal på 146 daa. Lokaliteten ligger sør for Haukerud, et forlatt småbruk langs Moselva i Jevn-
aker kommune i Viken fylke. Lokaliteten består av en skogkledd skråning på østsiden av Moselva. Terrenget er bratt og 
VWHUNW�KHOOHQGH�QHG�PRW�HOYD�L�¡YUH�GHO��/HQJVW�V¡U�HU�WHUUHQJHW�QRH�VODNHUH��7RSRJUD¿HQ�HU�SUHJHW�DY�0RVHOYD�VRP�G\SW�
skjærer gjennom landskapet fra sør til nord. Østsiden av elva er karakterisert av et forholdsvis bratt terreng som delvis 
EHVWnU�DY�NDVW�RJ�VNUHQWHU�VRP�VWXSHU�XW�L�HOYD��/HQJHU�V¡U�ÀDWHU�WHUUHQJHW�QRH�XW�RJ�GDQQHU�KHU�6DJIRVV�VOHWWD��1RUG�IRU�
GHQQH�¿QQHU�YL�VHOYH�6DJIRVVHQ�VRP�HU�HW�IRUKROGVYLV�K¡\W�IRVVHIDOO�L�GHQQH�UHJLRQHQ��%HUJJUXQQHQ�EHVWnU�IRU�GHW�PHVWH�
av bergarter i Oslogruppen (slamstein/slamskifer med varierende opptreden av kalkknoller). Lengst sør ved Sagfossletta 
¿QQHU�YL�V\HQLWWSRUI\U��9HG�+DXNHUXG�EHVWnU�O¡VPDVVHQH�DY�IRUYLWULQJVPDWHULDOH��PHQV�O¡VPDVVHQH�L�GHW�PHVWH�DY�RPUnGHW�
EHVWnU�DY�KXPXVGHNNH�RYHU�EHUJJUXQQHQ�PHG�YDULHUHQGH�PHNWLJKHW��9HG�6DJIRVV�VOHWWD�¿QQHU�YL�O¡VPDVVHU�VRP�EHVWnU�
av morenemateriale med stedvis ganske stor mektighet. Den nordlige delen av området ligger i sørboreal vegetasjonssone 
�6%���PHQV�GHQ�V¡UOLJH�GHOHQ�YHG�6DJIRVV�VOHWWD�EH¿QQHU�VHJ�L�PHOORPERUHDO�YHJHWDVMRQVVRQH��0%���+HOH�RPUnGHW�K¡UHU�
til overgansseksjonen (OC) med tanke på oseaniteten. 
Avgrensningen av forvaltningsområdet følger grensene satt i tilbudet. Det er valgt å inkludere noe areal innenfor undersø-
kelsesområdet som hovedsakelig består av yngre skog for å binde verdiene i området sammen. Arronderingen er god og 
fanger opp det meste av den eldre skogen i området. Arronderingsmessig er forslaget tilfredsstillende selv om området er 
forholdsvis lite.
Vegetasjonen består hovedsakelig av blåbærgranskog og småbregneskog. I tillegg forekommer den rødlistede naturtypen 
høgstaudegranskog rikelig innenfor kjerneområdene 1 og 2. Lavurtskog forekommer også sparsomt over deler av områ-
det. fattig sumpskog og noe rikere sumpskog forekommer nede langs selve elva. Skogen fremstår som en samling med 
mindre rester av gammel skog bundet sammen med areal som tidligere ser ut til å ha vært delvis benyttet som beite/slått. 
'HW�¿QQHV�VSRU�HWWHU�WLGOLJHUH�WLGHUV�LQQJUHS��PHQ�JHQHUHOW�VHWW�In�WHJQ�Sn�Q\HUH�LQQJUHS��PHG�XQQWDN�DY�KHOW�L�V¡U�KYRU�GHW�
¿QQHV�VSRU�HWWHU�Q\HUH�WLGHUV�KRJVWHU�RJ�KYRU�PDQ�RJVn�¿QQHU�HQ�GHO�YLQGIDOO�L�NDQWVRQHQ�PRW�KRJVWÀDWHQ�UHWW�V¡U¡VW�IRU�
XQGHUV¡NHOVHVRPUnGHW��'HW�¿QQHV�JRGW�PHG�G¡G�YHG�L�IRUVNMHOOLJH�QHGEU\WQLQJVVWDGLHU�L�NMHUQHRPUnGHQH���RJ����PHQV�GHW�
L�NMHUQHRPUnGH���IRUHNRPPHU�L�PLQGUH�JUDG��,�NMHUQHRPUnGH���¿QQHV�GHW�ULNHOLJ�PHG�G¡G�YHG��PHQ�QHVWHQ�XWHOXNNHQGH�L�
tidlige nedbrytningsstadier.
'HW�¿QQHV�ULNHOLJ�PHG�G¡G�YHG�L�VWRUH�GHOHU�DY�XQGHUV¡NHOVHVRPUnGHW��IRUWULQQVYLV�L�IRUP�DY�OLWH�WLO�JRGW�QHGEUXWWH�JUDQO -
ger. I disse områdene ble det gjort funn av rynkeskinn Phlebia centrifuga og svartsonekjuke Phellinus nigrolimitatus (NT). 
*XEEHVNMHJJ�$OHFWRULD�VDUPHQWRVD��17��¿QQHV�VSUHGW�L�GH�ÀHVWH�NMHUQHRPUnGHQH�RJ�GHOHU�DY�XQGHUV¡NHOVHVRPUnGHW��$OP�
8OPXV�JODEUD��98��RJ�DVN�)UD[LQXV�H[FHOVLRU��98��¿QQHV�L�RPUnGHW��PHQ�NXQ�HW�WUH�DY�DVN�DY�HQ�YLVV�VW¡UUHOVH�EOH�UHJLVWUHUW��
Totalt er  5 rødlistearter påvist på lokaliteten (3 NT og 2 VU). 
Området består av et forholdsvis lite påvirket skogareal med rester av intakte områder med naturskog. Den gamle skogen 
er i hovedsak knyttet til eldre granskog og barblandingsskog. Totalt sett er området lite påvirket av hogster, både i nyere 
og eldre tid. Noe mindre areal med yngre skog er tatt med i forvaltningsforslaget for å binde de resterende områdene med 
JDPPHO�VNRJ�VDPPHQ��'HW�¿QQHV�JRGW�PHG�G¡G�YHG�L�RPUnGHW��RJVn�XWHQIRU�NMHUQHRPUnGHQH�¿QQHV�GHW�VSUHGW�IRUHNRP-
ster med død ved i forskjellige nedbrytningsstadier. Konsentrasjonen av død ved er likevel størst innenfor de avgrense-
GH�NMHUQHRPUnGHQH��9LUNHOLJ�JDPOH�WU U�¿QQHV�VSUHGW�RJ�HU�XWHOXNNHQGH�DY�JUDQ��'HW�HU� IRUKROGVYLV�VWRU�PLOM¡YDULDVMRQ�
LQQHQIRU�RPUnGHW��(Q�JRG�YDULDVMRQ� LQQHQ�YHJHWDVMRQVW\SHU��� IUD�IDWWLJH�WLO�QRNVn�ULNH�¿QQHV��'HQ�U¡GOLVWHGH�QDWXUW\SHQ�
K¡JVWDXGHJUDQVNRJ� IRUHNRPPHU� ÀHUH� VWHGHU�� 6DPOHW� DUHDO� Sn� IRUYDOWQLQJVIRUVODJHW� HU� IRUKROGVYLV� OLWH� RJ� WLOVYDUHU� KHOH�
undersøkelsesområdet. Hele lokaliteten domineres av granskog, delvis grovvokst, på relativt høy bonitet i sørboreal vege-
tasjonssone. Arronderingen er god og fanger opp det meste av skog med høyere naturverdier. området oppfyller deler av 
mangler i skogvernet i middels grad. Området vurderes å ha rimelig høy verneverdi (***).

Feltarbeid
Området er undersøkt av Øivind Gammelmo (BioFokus) i august 2019. Undersøkelsesområdet regnes som godt nok un-
dersøkt for å kunne gi en rimelig sikker vurdering av området, samt avgrense viktige områder og foreslå verneverdig areal 
etter gjeldende metodikk.

http://biofokus.no/narin/?nid=7648


Tidspunkt og værets betydning
Været var ikke til hinder og tiden på året var god med tanke på å fange opp det meste av det biologiske mangfoldet innenfor 
undersøkelsesområdet. Med tanke på jordboende sopp var tidspunktet likevel noe tidlig på året.

Utvelgelse og undersøkelsesområde
Området inngår i arbeidet med frivillig skogvern i regi av Miljødirektoratet, Fylkesmannen og grunneiere. Tilbudsområdet 
som er vurdert omfattet et areal på 146 daa.

Tidligere undersøkelser
Det er ikke registrert MiS-biotoper, naturtypelokaliteter eller artsfunn innenfor undersøkelsesområdet. Det er ikke funnet 
tidligere registreringer av naturverdier innenfor undersøkelsesområdet.

Beliggenhet
Lokaliteten ligger sør for Haukerud, et forlatt småbruk langs Moselva i Jevnaker kommune i Viken fylke. Lokaliteten består 
av en skogkledd skråning på østsiden av Moselva. Terrenget er bratt og sterkt hellende ned mot elva i øvre del. Lengst sør 
er terrenget noe slakere.

Naturgrunnlag
7RSRJUD¿
7RSRJUD¿HQ�HU�SUHJHW�DY�0RVHOYD�VRP�G\SW�VNM UHU�JMHQQRP�ODQGVNDSHW�IUD�V¡U�WLO�QRUG���VWVLGHQ�DY�HOYD�HU�NDUDNWHULVHUW�
DY�HW�IRUKROGVYLV�EUDWW�WHUUHQJ�VRP�GHOYLV�EHVWnU�DY�NDVW�RJ�VNUHQWHU�VRP�VWXSHU�XW�L�HOYD��/HQJHU�V¡U�ÀDWHU�WHUUHQJHW�QRH�
XW�RJ�GDQQHU�KHU�6DJIRVV�VOHWWD��1RUG�IRU�GHQQH�¿QQHU�YL�VHOYH�6DJIRVVHQ�VRP�HU�HW� IRUKROGVYLV�K¡\W�IRVVHIDOO� L�GHQQH�
regionen. 

Geologi
Berggrunnen består for det meste av bergarter i Oslogruppen (slamstein/slamskifer med varierende opptreden av kal-
NNQROOHU���/HQJVW�V¡U�YHG�6DJIRVVOHWWD�¿QQHU�YL�V\HQLWWSRUI\U��9HG�+DXNHUXG�EHVWnU� O¡VPDVVHQH�DY� IRUYLWULQJVPDWHULDOH��
mens løsmassene i det meste av området består av humusdekke over berggrunnen med varierende mektighet. Ved Sag-
IRVV�VOHWWD�¿QQHU�YL�O¡VPDVVHU�VRP�EHVWnU�DY�PRUHQHPDWHULDOH�PHG�VWHGYLV�JDQVNH�VWRU�PHNWLJKHW�

9HJHWDVMRQVJHRJUD¿
Vegetasjonseksjon: OC-Overgangsseksjon, vegtasjonsone: sørboreal 85% (ca 120daa) mellomboreal 15% (ca 20daa) .
Den nordlige delen av området ligger i sørboreal vegetasjonssone (SB), mens den sørlige delen ved Sagfoss-sletta be-
¿QQHU�VHJ�L�PHOORPERUHDO�YHJHWDVMRQVVRQH��0%���+HOH�RPUnGHW�K¡UHU�WLO�RYHUJDQVVHNVMRQHQ��2&��PHG�WDQNH�Sn�RVHDQL-
teten.

Klima
/RNDONOLPDHW� ODQJV�0RVHOYD�HU� L�GH�QHGUH�GHOHQH�SUHJHW�DY�VY UW�K¡\� OXIWIXNWLJKHW��9HG�6DJIRVVHQ�¿QQHU�YL�HQ�PLQGUH�
fosserøyksone. Lenger oppe i lia er lokalklimaet påfallende tørrere.

Vegetasjon og treslagsfordeling
Vegetasjonen består hovedsakelig av blåbærgranskog og småbregneskog. I tillegg forekommer den rødlistede naturtypen 
høgstaudegranskog rikelig innenfor kjerneområdene 1 og 2. Lavurtskog forekommer også sparsomt over deler av områ-
det. fattig sumpskog og noe rikere sumpskog forekommer nede langs selve elva.

Skogstruktur og påvirkning
Skogen fremstår som en samling med mindre rester av gammel skog bundet sammen med areal som tidligere ser ut til 
n�KD�Y UW�GHOYLV�EHQ\WWHW�VRP�EHLWH�VOnWW��'HW�¿QQHV�VSRU�HWWHU�WLGOLJHUH�WLGHUV�LQQJUHS��PHQ�JHQHUHOW�VHWW�In�WHJQ�Sn�Q\HUH�
LQQJUHS��PHG�XQQWDN�DY�KHOW�L�V¡U�KYRU�GHW�¿QQHV�VSRU�HWWHU�Q\HUH�WLGHUV�KRJVWHU�RJ�KYRU�PDQ�RJVn�¿QQHU�HQ�GHO�YLQGIDOO�L�
NDQWVRQHQ�PRW�KRJVWÀDWHQ�UHWW�V¡U¡VW�IRU�XQGHUV¡NHOVHVRPUnGHW��'HW�¿QQHV�JRGW�PHG�G¡G�YHG�L�IRUVNMHOOLJH�QHGEU\WQLQJV-
VWDGLHU�L�NMHUQHRPUnGHQH���RJ����PHQV�GHW�L�NMHUQHRPUnGH���IRUHNRPPHU�L�PLQGUH�JUDG��,�NMHUQHRPUnGH���¿QQHV�GHW�ULNHOLJ�
med død ved, men nesten utelukkende i tidlige nedbrytningsstadier.

Kjerneområder
I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Dælen. Nummereringen referer til innteg-
ninger vist på kartet.



1  Haukerud
Naturtype: Gammel lavlandsblandingsskog - Sørboreal gran-blandingsskog Areal: 19,6daa
BMVERDI: B

Innledning: Lokaliteten er registrert tidlig i august 2019 av Øivind Gammelmo (BioFokus) i forbindelse med ordningen frivillig vern. Rødlis-
tekategorier følger 2015-utgaven for arter og 2018-utgaven for naturtyper. Metodikk for avgrensing og verdivurdering følger DN-håndbok 
13, men tilpasset nyere faktaark utarbeidet i 2014.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rett sør for det forlatte småbruket Haukerud sørøst for Jevnaker i Jevnaker kommune i 
Viken Fylke. Avgrensingen gjelder et mindre skogområde i en bratt skråning ned mot Moselva.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som gammel lavlandsblandingsskog med utformingen sørboreal 
gran-blandingsskog. Deler av området består av den rødlistede naturtypen høgstaudegranskog. Gran er dominerende treslag med et 
godt innslag av boreale løvtrær. Småbregneskog er den dominerende vegetasjonstypen, men høystaudeskog, lågurtskog og blåbærskog 
IRUHNRPPHU�RJVn��1HGH�YHG�HOYD�¿QQHV�GHW�RJVn�PLQGUH�GHOHU�PHG�VNRJ�VRP�KDU�HW�SUHJ�DY�VXPSVNRJ�
%UXN��WLOVWDQG�RJ�SnYLUNQLQJ��6NRJHQ�IUHPVWnU�HQ�UHVW�DY�JDPPHO�JUDQVNRJ��'HW�¿QQHV�In�VSRU�HWWHU�WLGOLJHUH�WLGHUV�LQQJUHS��'HW�¿QQHV�JRGW�
med død ved i forskjellige nedbrytningsstadier innenfor lokaliteten - hovedsakelig av gran, men også noe av boreale løvtrær.
Artsmangfold: Det ble registrert noen rødlistede arter som gubbeskjegg Alectoria sarmentosa (NT) og rynkeskinn Phlebia centrifuga 
(NT). Det ble også funnet rester av noe som trolig er rosenkjuke, men denne var ikke mulig å artsbestemme med sikkerhet. Potensialet 
for videre funn av rødlistede og krevende arter av sopp og lav ansees som middels til store. Moser ble ikke undersøkt, men det antas at 
potensialet for krevende arter av moser er forholdsvis stort.
Fremmede arter: Det ble ikke registrert fremmede arter i forbindelse med kartleggingen.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten kan sees i sammenheng med naturverdiene registrert i Svenådalen naturreservat like nordøst for 
dette området. 
9HUGLYXUGHULQJ��'HW�¿QQHV�In�QHJDWLYH�SnYLUNQLQJHU�IUD�Q\HUH�WLGV�LQQJUHS�L�ORNDOLWHWHQ�RJ�GHQ�IUHPVWnU�VRP�HQ�UHVW�DY�JDPPHO�JUDQVNRJ�
som har fått bli stående relativt uforstyrret. Det er godt med død ved i forskjellige nedbrytningsstadier og mange gamle trær - hovedsakelig 
DY�JUDQ��(Q�GHO�JDPOH�O¡YWU U�¿QQHV�RJVn�RJ�WUHVODJVIRUGHOLQJHQ�HU�JRG��9HJHWDVMRQHQ�HU�YDULHUW�RJ�GHQ�U¡GOLVWHGH�QDWXUW\SHQ�K¡JVWDX-
GHJUDQVNRJ�IRUHNRPPHU�KHU��7RSRJUD¿HQ�HU�PLGGHOV�YDULHUW��/RNDOLWHWHQ�VFRUHU�PLGGHOV�K¡\W�Sn�ULNKHW�RJ�DUWVPDQJIROG��7RWDOW�VHWW�DQVHHV�
lokaliteten som viktig (B-verdi).
Skjøtsel og hensyn: Naturverdiene er knyttet til gamle trær, død ved og kontinuitet. Naturverdiene ivaretas derfor generelt best ved fri 
utvikling uten inngrep.

2  Dælen
Naturtype: Gammel lavlandsblandingsskog - Sørboreal gran-blandingsskog Areal: 11,4daa
BMVERDI: B

Innledning: Lokaliteten er registrert tidlig i august 2019 av Øivind Gammelmo (BioFokus) i forbindelse med ordningen frivillig vern. Rødlis-
tekategorier følger 2015-utgaven for arter og 2018-utgaven for naturtyper. Metodikk for avgrensing og verdivurdering følger DN-håndbok 
13, men tilpasset nyere faktaark utarbeidet i 2014.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Dælen sørøst for Jevnaker langs Moselva i Jevnaker kommune i Viken Fylke. Av-
grensingen gjelder et mindre skogområde i skråningen ned mot Moselva.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som gammel lavlandsblandingsskog med utformingen sørboreal 
gran-blandingsskog. De nedre delene av området består av den rødlistede naturtypen høgstaudegranskog. Gran er dominerende treslag 
med et godt innslag av boreale løvtrær. Det ble også funnet alm og ask innenfor den rødlistede naturtypen. Høystaudeskog er den domi-
QHUHQGH�YHJHWDVMRQVW\SHQ��PHQ�VPnEUHJQHVNRJ��OnJXUWVNRJ�RJ�EOnE UVNRJ�IRUHNRPPHU�RJVn��1HGH�YHG�HOYD�¿QQHV�GHW�HW�RPUnGH�PHG�
skog som har et preg av sumpskog.
%UXN��WLOVWDQG�RJ�SnYLUNQLQJ��6NRJHQ�IUHPVWnU�HQ�UHVW�DY�JDPPHO�JUDQVNRJ��'HW�¿QQHV�In�VSRU�HWWHU�WLGOLJHUH�WLGHUV�LQQJUHS��'HW�¿QQHV�VWRUH�
mengder med død ved i forskjellige nedbrytningsstadier innenfor lokaliteten - hovedsakelig av gran, men også noe av boreale løvtrær.
Artsmangfold: Følgende rødlistede arter ble registrert i forbindelse med kartleggingen; alm Ulmus glabra (VU), ask Fraxinus excelsior 
(VU), gubbeskjegg Alectoria sarmentosa (NT) og svartsonekjuke Phellinus nigrolimitatus (NT). Potensialet for videre funn av rødlistede 
og krevende arter av sopp og lav ansees som middels til store. Moser ble ikke undersøkt, men det antas at potensialet for krevende arter 
av moser er forholdsvis stort.
Fremmede arter: Det ble ikke registrert fremmede arter i forbindelse med kartleggingen.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten kan sees i sammenheng med naturverdiene registrert i Svenådalen naturreservat like nordøst for 
dette området. I tillegg bør området sees i sammenheng med lokalitetene Haukerud, Sagfoss-sletta og Moselva.
9HUGLYXUGHULQJ��'HW�¿QQHV�In�QHJDWLYH�SnYLUNQLQJHU�IUD�Q\HUH�WLGV�LQQJUHS�L�ORNDOLWHWHQ�RJ�GHQ�IUHPVWnU�VRP�HQ�UHVW�DY�JDPPHO�JUDQVNRJ�
som har fått bli stående relativt uforstyrret. Det er godt med død ved i forskjellige nedbrytningsstadier og mange gamle trær - hovedsakelig 
DY�JUDQ��(Q�GHO�JDPOH�O¡YWU U�¿QQHV�RJVn�RJ�WUHVODJVIRUGHOLQJHQ�HU�JRG��9HJHWDVMRQHQ�HU�YDULHUW�RJ�GHQ�U¡GOLVWHGH�QDWXUW\SHQ�K¡JVWDX-
GHJUDQVNRJ�IRUHNRPPHU�KHU��7RSRJUD¿HQ�HU�PLGGHOV�YDULHUW��/RNDOLWHWHQ�VFRUHU�PLGGHOV�K¡\W�Sn�ULNKHW�RJ�DUWVPDQJIROG��7RWDOW�VHWW�DQVHHV�
lokaliteten som viktig (B-verdi).
Skjøtsel og hensyn: Naturverdiene er knyttet til gamle trær, død ved og kontinuitet. Naturverdiene ivaretas derfor generelt best ved fri 
utvikling uten inngrep.

3  Sagfoss-sletta
Naturtype: Gammel granskog - Gammel lavlandsgranskog Areal: 5,7daa
BMVERDI: C

Innledning: Lokaliteten er registrert tidlig i august 2019 av Øivind Gammelmo (BioFokus) i forbindelse med ordningen frivillig vern. Rødlis-
tekategorier følger 2015-utgaven for arter og 2018-utgaven for naturtyper. Metodikk for avgrensing og verdivurdering følger DN-håndbok 
13, men tilpasset nyere faktaark utarbeidet i 2014.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs Moselva nord for Sagfossen i Jevnaker kommune i Viken fylke. Lokaliteten består 



DY�HQ�OLWHQ�UHVW�PHG�JDPPHO�JUDQVNRJ�L�HW�RPUnGH�VRP�HU�SUHJHW�DY�HQ�WRSRJUD¿�PHG�EUDWWH�OLVLGHU�RJ�VPn�U\JJHU�
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som gammel granskog med utformingen gammel lavlandsgranskog. 
6PnEUHJQHVNRJ�HU�GHQ�GRPLQHUHQGH�YHJHWDVMRQVW\SHQ�PHG�QRHQ�VPn� LQQVODJ�DY� IXNWLJHUH�VNRJ�QHGH� ODQJV�VHOYH�HOYD��+HU�¿QQH�HW�
mindre område med skog som har et preg av sumpskog, samt vegetasjon med noe rikere preg.
%UXN��WLOVWDQG�RJ�SnYLUNQLQJ��6NRJHQ�KDU�In�WHJQ�Sn�Q\HUH�WLGV�LQQJUHS��PHQ�VWXEEHU�YLVHU�DW�RPUnGHW�WLGOLJHUH�KDU�Y UW�KXJJHW��'HW�¿QQHV�
godt med død ved nede ved elva - hovedsakelig av gran, mens det ellers i området er sparsomt med død ved og da i tidligere nedbryt-
ningsstadier. 
Artsmangfold: Følgende rødlistede arter ble registrert i forbindelse med kartleggingen; gubbeskjegg Alectoria sarmentosa (NT) og rynke-
skinn Phlebia centrifuga (NT). Potensialet for ytterligere rødlistede og krevende arter av sopp og lav ansees som begrenset. Moser ble 
ikke kartlagt, men potensialet for krevende arter av moser ansees som lavt til midels stort.
Fremmede arter: Det ble ikke registrert fremmede arter i forbindelse med kartleggingen.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten kan sees i sammenheng med naturverdiene registrert i Svenådalen naturreservat like nordøst for 
dette området. I tillegg bør området sees i sammenheng med lokalitetene Haukerud, Dælen og Moselva.
Verdivurdering: Området er lite og scorer forholdsvist lavt på kontinuitet av død ved, gamle løvtrær, treslagsfordeling, variasjon i vege-
tasjon, rikhet og artsmangfold. Området oppnår hly score på urørthet/påvirkning og middels hlyt på mengde død ved, gamle bartrær og 
WRSRJUD¿VN�YDULDVMRQ��7RWDOW�VHWW�DQVHHV�ORNDOLWHWHQ�VRP�ORNDOW�YLNWLJ��&�YHUGL��
Skjøtsel og hensyn: Naturverdiene er knyttet til gamle trær, død ved og kontinuitet. Naturverdiene ivaretas derfor generelt best ved fri 
utvikling uten inngrep.

4  Moselva
Naturtype: Gammel granskog - Gammel høyereliggende granskog Areal: 10,7daa
BMVERDI: B

Innledning: Lokaliteten er registrert tidlig i august 2019 av Øivind Gammelmo (BioFokus) i forbindelse med ordningen frivillig vern. Rødlis-
tekategorier følger 2015-utgaven for arter og 2018-utgaven for naturtyper. Metodikk for avgrensing og verdivurdering følger DN-håndbok 
13, men tilpasset nyere faktaark utarbeidet i 2014.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i den øvre delen av Moselvas ved Sagfoss-sletta i Jevnaker kommune i Viken fylke. 
Området består av en rest med gammel, grovvokst granskog på østsiden av elva.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som gammel granskog med utformingen gammel høyereliggende 
granskog. Gran er det dominerende treslaget med få innslag av andre treslag, kun noen få boreale løvtrær. Den dominerende vegeta-
sjonstypen er blåbærskog med innslag av småbregneskog.
Bruk, tilstand og påvirkning: Generelt bærer lokaliteten preg av få tegn på nyere tiders inngrep. Men, i sør grenser området mot et hogsfelt 
VRP�KDU�I¡UW�WLO�HW�VWRUW�DQWDOO�YLQGIDOO�DY�JUDQWU U�L�GHQ�V¡UOLJH�GHOHQ�DY�RPUnGHW��+HU�¿QQHV�GHW�PHG�DQGUH�RUG�HQ�VWRU�PHQJGH�JUDQWU U�
i tidlige nedbrytningsstadier, men også en del trær fra tidligere tider i noe senere nedbrytningsstadier. Skogen fremstår eller som et for-
holdsvis grovvokst bestand med middels godt sjikting.
$UWVPDQJIROG��*XEEHVNMHJJ�$OHFWRULD�VDUPHQWRVD��17��¿QQHV�ULNHOLJ�Sn�JUDQ�RYHU�KHOH�RPUnGHW��,�WLOOHJJ�EOH�U\QNHVNLQQ�3KOHELD�FHQWULIXJD�
(NT) og svartsonekjuke Phellinus nigrolimitatus (NT) registrert på læger av gran. Potensialet for ytterligere funn av rødlistede arter av lav 
og sopp ansees som middels stort.
Fremmede arter: Det ble ikke registrert fremmede arter i forbindelse med kartleggingen.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten kan sees i sammenheng med naturverdiene registrert i Svenådalen naturreservat like nordøst for 
dette området. I tillegg bør området sees i sammenheng med lokalitetene Haukerud, Dælen og Sagfoss-sletta.
Verdivurdering: Lokaliteten scorer høyt på urørthet/påvirkning og middels høyt på følgende kriterier; mengde og kontinuitet av død ved, 
JDPOH�EDUWU U�RJ�WRSRJUD¿VN�YDULDVMRQ��2PUnGHW�RSSQnU�ODYHUH�VFRUH�IRU�JDPOH�O¡YWU U��WUHVODJVIRUGHOLQJ��YDULDVMRQ�L�YHJHWDVMRQ��ULNKHW�
og artsmangfold. Totalt sett ansees området som viktig (B-verdi).
Skjøtsel og hensyn: Naturverdiene er knyttet til gamle trær, død ved og kontinuitet. Naturverdiene ivaretas derfor generelt best ved fri 
utvikling uten inngrep.

Artsmangfold
'HW�¿QQHV�ULNHOLJ�PHG�G¡G�YHG�L�VWRUH�GHOHU�DY�XQGHUV¡NHOVHVRPUnGHW��IRUWULQQVYLV�L�IRUP�DY�OLWH�WLO�JRGW�QHGEUXWWH�JUDQO -
ger. I disse områdene ble det gjort funn av rynkeskinn Phlebia centrifuga og svartsonekjuke Phellinus nigrolimitatus (NT). 
*XEEHVNMHJJ�$OHFWRULD�VDUPHQWRVD��17��¿QQHV�VSUHGW�L�GH�ÀHVWH�NMHUQHRPUnGHQH�RJ�GHOHU�DY�XQGHUV¡NHOVHVRPUnGHW��$OP�
8OPXV�JODEUD��98��RJ�DVN�)UD[LQXV�H[FHOVLRU��98��¿QQHV�L�RPUnGHW��PHQ�NXQ�HW�WUH�DY�DVN�DY�HQ�YLVV�VW¡UUHOVH�EOH�UHJLVWUHUW��
Totalt er  5 rødlistearter påvist på lokaliteten (3 NT og 2 VU). 



Tabell: Artsfunn i Dælen. Kolonnen Totalt antall av art summerer opp antall funn innenfor området. 0 betyr at artsfun-
net 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 gjort i hvert  
NMHUQHRPUnGH����EHW\U�WHNVWOLJ�NYDQWL¿VHULQJ��6Pn�WDOO�XWHQ�NMHUQHRPUnGHQXPPHU�DQJLU�IXQQ�XWHQIRU�NMHUQHRPUnGHU�

Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste- 
status

Totalt antall 
av art

Funnet i kjerne-om-
råde (nr)

Karplanter Fraxinus excelsior ask VU 1 21 

Ulmus glabra alm VU 1 21 

Lav Alectoria sarmentosa gubbeskjegg NT 6 11 21 31 43 

Sopper Phellinus nigrolimitatus svartsonekjuke NT 2 21 41 

Phlebia centrifuga rynkeskinn NT 3 11 31 41 

Avgrensing og arrondering
Avgrensningen av forvaltningsområdet følger grensene satt i tilbudet. Det er valgt å inkludere noe areal innenfor undersø-
kelsesområdet som hovedsakelig består av yngre skog for å binde verdiene i området sammen. Arronderingen er god og 
fanger opp det meste av den eldre skogen i området. Arronderingsmessig er forslaget tilfredsstillende selv om området er 
forholdsvis lite.

Andre inngrep
'HW�¿QQHV�HQ�EOnPHUNHW�VWL�VRP�NU\VVHU�GHOHU�DY�RPUnGHW�L�QRUG¡VW��+HOW�L�QRUG�JUHQVHU�RPUnGHW�WLO�HL�NUDIWJDWH�

Vurdering og verdisetting
Området består av et forholdsvis lite påvirket skogareal med rester av intakte områder med naturskog. Den gamle skogen 
er i hovedsak knyttet til eldre granskog og barblandingsskog. Totalt sett er området lite påvirket av hogster, både i nyere 
og eldre tid. Noe mindre areal med yngre skog er tatt med i forvaltningsforslaget for å binde de resterende områdene med 
JDPPHO�VNRJ�VDPPHQ��'HW�¿QQHV�JRGW�PHG�G¡G�YHG�L�RPUnGHW��RJVn�XWHQIRU�NMHUQHRPUnGHQH�¿QQHV�GHW�VSUHGW�IRUHNRP-
ster med død ved i forskjellige nedbrytningsstadier. Konsentrasjonen av død ved er likevel størst innenfor de avgrense-
GH�NMHUQHRPUnGHQH��9LUNHOLJ�JDPOH�WU U�¿QQHV�VSUHGW�RJ�HU�XWHOXNNHQGH�DY�JUDQ��'HW�HU� IRUKROGVYLV�VWRU�PLOM¡YDULDVMRQ�
LQQHQIRU�RPUnGHW��(Q�JRG�YDULDVMRQ� LQQHQ�YHJHWDVMRQVW\SHU��� IUD�IDWWLJH�WLO�QRNVn�ULNH�¿QQHV��'HQ�U¡GOLVWHGH�QDWXUW\SHQ�
K¡JVWDXGHJUDQVNRJ� IRUHNRPPHU� ÀHUH� VWHGHU�� 6DPOHW� DUHDO� Sn� IRUYDOWQLQJVIRUVODJHW� HU� IRUKROGVYLV� OLWH� RJ� WLOVYDUHU� KHOH�
undersøkelsesområdet. Hele lokaliteten domineres av granskog, delvis grovvokst, på relativt høy bonitet i sørboreal vege-
tasjonssone. Arronderingen er god og fanger opp det meste av skog med høyere naturverdier. området oppfyller deler av 
mangler i skogvernet i middels grad. Området vurderes å ha rimelig høy verneverdi (***).

Tabell: Kriterier og verdisetting for kjerneområder og totalt for Dælen. Ingen stjerner (0) betyr at verdien for kriteriet er 
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 Haukerud *** ** ** *** ** * ** ** ** ** ** - – **
2 Dælen *** ** ** ** * * *** ** ** ** ** - – **
3 Sagfoss-slet-
ta

*** ** * ** * – * ** * * * - – *
4 Moselva *** ** ** ** * – * ** * * * - – **
Samlet        
vurdering

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

Mangeloppfyllelse
Forvaltningsforslaget oppnår middels høy mangeloppfyllelse. Innslaget av rike skogtyper gir en midels score på den ge-
nerelle mangelen av høybonitetsskog i sørboreal vegetasjonssone. Området scorer middels på restaureringspotensial og 
utviklingspotensial. Området oppfyller ikke arealkravet som storområde. Samlet vurderes mangeloppfyllelsen som middels.

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



 Figur: Blå sirkel angir området Dælen 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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** &
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0 &
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Bilder fra området Dælen

Det finnes grantrær med forholdsvis stor dimensjon spredt i
undersøkelsesområdet, særlig i den nordre delen og innenfor
kjerneområdene 1 og 2. Foto: Øivind Gammelmo

Sagfossen ved Dælen. Foto: Øivind Gammelmo

Gammel granskog med rikelig mengder død ved i kjerneområde
1. Foto: Øivind Gammelmo

Gammel ask i kjerneområde 2. Foto: Øivind Gammelmo


