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Referansedata
Fylke: Akershus Prosjekttilhørighet: Fuktskog 2019
Kommune: Nannestad Inventør: UJA
H.o.h.: 148-192 moh  Vegetasjonsone: sørboreal 100% (430 daa) 
Areal:  427 daa Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk

Sammendrag
Undersøkelsesområdet ble befart av Ulrika Jansson (BioFokus) i forbindelse med fuktskogsprosjektet 2019, i regi av 
Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Akershus. Jansson har også befart deler av arealet i 2012 og 2013 i forbindelse med 
ravinekartlegging i Nannestad kommune. Kunnskap fra kartleggingen i 2012-2013 er videreført i fuktskogsprosjektet. Det 
DYJUHQVHGH�IRUYDOWQLQJVRPUnGHW�HU�Sn�����GDD��RJ�RPIDWWHU�ÀHUH�PLQGUH�UDYLQHV\VWHP�Sn�EHJJH�VLGHU�DY�/HLUD��L�.ULQJOHU-
dalen i Nannestad kommune, Akershus (Viken).  
)RUYDOWQLQJVIRUVODJHW�RPIDWWHU�HQ�GHOVWUHNQLQJ�DY�/HLUD��ÀRPVNRJVDUHDO�RJ�UDYLQHGDOHU�Sn�EHJJH�VLGHQU�DY�HOYD�RJ�PnOHU�
427 daa. Ravinedalene har gravd seg ned gjennom dype marine avsetninger med rik leire og elva renner gjennom en dal 
med elveavsetninger. stedvis har vannet gravd seg helt ned til den fattige berggrunnen. Vegetasjonen er variert og domi-
QHUHV�KRYHGVDNHOLJ�DY�ULNH�YHJHWDVMRQVW\SHU�L�VNRJ��OnJXUWVNRJ��K¡JVWDXGHVNRJ�RJ�ÀRPPDUNVVNRJ���PHQ�GHW�LQQJnU�RJVn�
NXOWXUPDUN�L�IRUVNMHOOLJ�JUDG�DY�JMHQJURLQJ��nSHQ�ÀRPPDUN�RJ�VHOYH�HOYD��9HJHWDVMRQHQ�RJ�WRSRJUD¿VNH�IRUKROG�JLU�JUXQQODJ�
for rike innslag av karplanter og moser. Tresjiktet er variert med gran og mange forskjellige boreale løvtrær og såvidt noe 
edelløv.
Skogen nordøst for Leira er stort sett gammel grandominert skog, men det inngår også noe ungskog på en gjengroende 
kulturmark midt inne i skogen. Sørvest for Leira det det mer variert, med både gammel skog og skog som i dag fremstår 
som eldre skog, men som ble gjennomhogd ca. 80 år tilbake. Det er satt igjen osp ved tidligere hogster, slik at det spredt 
i skogen står svært grove osper i dag. Det inngår også store areal der tresjiktet er åpent, og stedvis mangler, etter store 
stormfellinger av gran. Den stående skogen i de områdene er i dag ung, men det er svært store mengder med død ved, 
særlig gran, etter stormfelling, men også osp etter beveraktivitet. Mye av den døde grove granveden er nå middels ned-
EUXGG��PHQ�GHW�¿QQHV�RJVn�Q\HUH�G¡G�YHG��PHQV�JRGW�QHGEUXGG�G¡G�YHG�HU�VMHOGHQW��.RQWLQXLWHWHQ�L�G¡G�YHG�HU�YXUGHUW�
VRP�PLGGHOV�JRG��,�QRUG¡VWUH�GHO�DY�RPUnGHW�¿QQV�PDQJH�ELRORJLVN�JDPOH�EDUWU U�RJ�L�V¡U¡VW�VWnU�JDPOH�JUDQWU U�VSUHGW��
men svært gamle bartrær mangler. Det står grov osp og selje mange steder i forvaltningsområdet og mange av disse er 
biologisk gamle trær.  
Det ble registrert én naturtypelokalitet med gammel granskog nordøst for Leira i 2013. Denne er beholdt uten endring. På 
V¡UYHVWVLGHQ�DY�/HLUD�HU�¿UH�WLGOLJHUH�UHJLVWUHUWH�QDWXUW\SHORNDOLWHWHU�RSSGDWHUW��EnGH�KYD�JMHOGHU�DYJUHQVQLQJ�RJ�EHVNULYHO-
VH������GDD�DY�IRUYDOWQLQJVDUHDOHW�Sn�����GDD�HU�DYJUHQVHW�VRP�YLNWLJH�QDWXUW\SHORNDOLWHWHU��)ORPVNRJ�RJ�nSHQ�ÀRPPDUN�
i området er vurdert som henholdsvis sårbar (VU) og nær truet (NT) på Norsk rødliste for naturtyper 2018. Artsmangfoldet 
L�IRUYDOWQLQJVRPUnGHW�HU�NQ\WWHW�WLO�GH�VWRUH�PHQJGHQH�G¡G�YHG�DY�JUDQ�RJ�RVS��WLO�ÀRPPDUN�RJ�ÀRPPDUNVVNRJ�RJ�GHW�EOH�
JMRUW�ÀHUH�IXQQ�DY�U¡GOLVWHDUWHU�LQQHQIRU�IRUYDOWQLQJVRPUnGHW��
Kringler Sørøst anses som et middels godt arrondert område med middels-stor grad av urørthet de siste tiårene. Området 
scorer middels til høyt på de målte gammelskogsparameterne (unntatt gamle løvtrær) og middels til høyt på stedsbetingete 
SDUDPHWHUH�VRP�ULNKHW��WRSRJUD¿VN�YDULDVMRQ��YHJHWDVMRQVYDULDVMRQ�RJ�WUHVODJVYDULDVMRQ��)XQQ�DY���U¡GOLVWHDUWHU�KYRUDY���
HU�YXUGHUW�VRP�98�RJ���YXUGHUW�VRP�17�JLU��VDPPHQ�PHG�SRWHQVLDO�IRU�ÀHUH�DUWHU��PLGGHOV�YHUGL�IRU�SDUDPHWHUHQ�DUWVPDQJ-
fold. Området scorer middels på størrelse. 
De største kvalitetene ved området er forekomsten av godt utviklede og produktive skogtyper på rik mark i ravinelandska-
SHW�RJ�ÀRPPDUNHQH�YHG�/HLUD��(Q�VWRU�DQGHO�DY�GHW�IRUHVOnWWH�IRUYDOWQLQJVRPUnGHW�KDU�NYDOLWHWHU�Sn�QDWXUW\SHQLYn������GDD�
med skoglokaliter av 427 daa). Samlet vurderes forvaltningsforslaget Kringler Sørøst å inneha fuktskogskvaliteter tilsva-
UHQGH�¿UH�SRHQJ�����2PUnGHW�KDGGH�EOLWW�JLWW��L�IULYLOOLJ�YHUQ�VDPPHQKHQJ�
)RUYDOWQLQJVRPUnGHW�LQQHKROGHU�FD�����GDD�JDPPHO�JUDQVNRJ�RJ�RYHU����GDD�ÀRPPDUNVVNRJ��'HWWH�JLU�K¡\�PDQJHORSSI\O-
lelse for mangelnaturtyper. Området har høy mangeloppfyllelse for generelle mangler med over 300 daa høybonitetsskog 
i lavlandet. Skog i ravinedaler er ustabil og død ved dannes rask. Området har derfor godt utviklingspotensial. Samlet 
vurderes at Kringler Sørøst i stor grad oppfyller mangler i skogvernet.

Feltarbeid
Feltarbeid i forbindelse med prosjektet “Fuktskog” ble utført 24. oktober 2019 av Ulrika Jansson, BioFokus. Jansson har 
också befart området i forbindelse med ravinekartlegging i Nannestad kommune i 2012 (søndre del) og 2013 (nordre del).  

Tidspunkt og værets betydning
Det var lett regnvær ved befaring i 2019. Tidspunk for befaring i 2019 var godt egnet for å oppdage vedboende sopp, laver 
og moser, men dårligere egnet for karplanter. 



Utvelgelse og undersøkelsesområde
Undersøkelsesområdet er valgt ut for kartlegging i forbindelse med kartlegging av fuktskog i Oslo, Akershus og Østfold i 
2019, i regi av Miljødirektoratet.

Tidligere undersøkelser
.ULQJOHUGDOHQ�HU�QDWXUW\SHNDUWODJW�L�ÀHUH�RPJDQJHU��IUD������RJ�IUHPRYHU��)¡UVWH�NDUWOHJJLQJ�EOH�JMRUW�DY�6LVWH�6MDQVH�L������
(Blindheim 2003). I 2012 og 2013 ble ravinedaler kartfestet og beskrevet i kommunen av BioFokus (Jansson og Høitomt 
������-DQVVRQ�RJ�/DXJVDQG��������6¡QGUH�.ULQJOHU�HU�DYJUHQVHW�VRP�HQ�UDYLQHGDOVORNDOLWHW�PHG�ÀHUH�SDUDOOHOOH�UDYLQH-
daler og gitt B-verdi (BN00088501). Nordre Kringler er også avgrenset som ravinedallokalitet med B-verdi (BN00093526). 
2PUnGHW�HU�RJVn�0L6�NDUWODJW�L������RJ�Vn�JRGW�VRP�KHOH�DUHDOHW�HU�DYJUHQVHW�VRP�0L6�¿JXUHQH�ULN�EDNNHYHJHWDVMRQ��HO-
dre løvsuksesjon, liggende død ved, gamle trær, leirravine og/eller eller stående død ved. Det ligger mange observasjoner 
DY�QRNVn�YDQOLJH�DUWHU��IUD�ÀHUH�DUWVJUXSSHU��Sn�$UWVNDUW�IRU�RPUnGHW��PHQ�RJVn�VLJQDODUWHQ�JUDQUXVWNMXNH��GHQ�U¡GOLVWHGH�
IXJOHQ�URVHQ¿QN��98��RJ�KXPOHQ�NO¡YHUKXPOH��(1��HU�REVHUYHUW�L�HOOHU�UHWW�YHG�.ULQJOHU��

Beliggenhet
Forvaltningsområdet ligger i Kringlerdalen og omfatter skogkledt areal ved Nordre Kringler, øst for Leira og ved Søndre 
Kringler , vest for Leira. Området ligger ca. 1,5 km vest for Teigebyen i Nannestad kommune, Akershus (Viken).

Naturgrunnlag
7RSRJUD¿
'HW�HU�ÀHUH�PLQGUH�UDYLQHGDOHU�LQQHQIRU�IRUYDOWQLQJVRPUnGHW��PHG�IRUVNMHOOLJH�KHOQLQJVUHWQLQJHU�RJ�G\EGHU��7RSRJUD¿VNW�HU�
det derfor god variasjon i området. 

Geologi
Berggrunnen i området er fattig gneis, men berggrunnen er stort sett overlagret av tykke lag av marine leire. Nærmest Leira 
er det også areal med elveavsetninger. 

9HJHWDVMRQVJHRJUD¿
Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk, vegtasjonsone: sørboreal 100% (430 daa) .
Forvaltningsområdet ligger i sørboreal vegetasjonssone i svakt oseanisk seksjon. 

Klima
Det er naturlig fuktig miljø i ravinedalene og langs etter elven.

Vegetasjon og treslagsfordeling
Vegetasjonen i området er gjennomgående rik og veksler mellom tørrere lågurtskog på ravinerygger og i øvre delen av 
OLVLGHQH�RJ�K¡JVWDXGHVNRJ�L�EXQQ�DY�GDOHQH��1 UPHVW�/HLUD�LQQJnU�SDUWLHU�PHG�ÀRPVNRJVPDUN��,QQHQIRU�IRUYDOWQLQJVRP-
rået inngår også ca. 2 km av elven Leira, fra den lille brua over Leira i Kringllerdalen og ned til Bikkjebettet. I kantsonen 
PRW�/HLUD�LQQJnU�NDQWYHJHWDVMRQ�RJ�QRH�JMHQJURHQGH�NXOWXUPDUN��'HW�LQQJnU�RJVn�HQ�¡\�PHG�nSHQ�ÀRPPDUN�PHG�EXVNHU�
og kratt. Tresjiktet er varier med gran, gråor, osp, bjørkog selje som viktigste treslag. På vestre siden av Leira, ved Kringler 
6¡QGUH�LQQJnU�RJVn�HW�VW¡UUH�SDUWL�PHG�JMHQJURHQGH�ÀRPSnYLUNHW�JDPPHO�EHLWHPDUN��RJ�JMHQJURHQGH�EHLWHPDUN�¡YHUVW�
i noen sideraviner. Behov for skjøtsel av kulturmarkene er ikke vurdert i forbindelse med kartleggingen. Av rødlistetyper 
LQQJnU�ÀRPVNRJVPDUN��98��RJ�nSHQ�ÀRPIDVWPDUN��17��

Skogstruktur og påvirkning
Skogen nordøst for Leira er stort sett gammel grandominert skog i hogstklasse 5, men det inngår også noe ungskog på 
en gjengroende kulturmark midt inne i skogen. Sørvest for Leira det det mer variert, med både gammel skog i hogstklasse 
5 og skog som i dag fremstår som eldre skog, men som ble gjennomhogd ca. 80 år tilbake og nå er i hogstklasse 4. Her 
ble det satt igjen osp slik at det spredt i skogen står svært grove osper i dag. Det inngår også store areal der tresjiktet er 
åpent, og stedvis mangler, etter store stormfellinger av gran. Den stående skogen i de områdene er i dag ung, men det 
er svært store mengder med død ved, særlig gran, etter stormfelling, men også osp etter beveraktivitet. Mye av den døde 
JURYH�JUDQYHGHQ�HU�Qn�PLGGHOV�QHGEUXGG��PHQ�GHW�¿QQHV�RJVn�Q\HUH�G¡G�YHG��PHQV�JRGW�QHGEUXGG�G¡G�YHG�HU�VMHOGHQW��
.RQWLQXLWHWHQ�L�G¡G�YHG�HU�YXUGHUW�VRP�PLGGHOV�JRG��,�QRUG¡VWUH�GHO�DY�RPUnGHW�¿QQV�PDQJH�ELRORJLVN�JDPOH�EDUWU U�RJ�
i sørøst står gamle grantrær spredt, men svært gamle bartrær mangler. Det står grov osp og selje mange steder i forvalt-
ningsområdet og mange av disse er biologisk gamle trær. 

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



1  Søndre Kringler NØ
Naturtype: Gammel boreal lauvskog - Gammel gråorheggskog Areal: 14daa
BMVERDI: B

Innledning: Lokaliteten er registrert 24. oktober 2019 av Ulrika Jansson, BioFokus i forbindelse med registreringer av fuktskog på oppdrag 
av Miljødirektoratet. Lokaliteten erstatter gammel lokalitet (BN00046994), først kartlagt i 1999 (Blindheim 2003). Lokaliteten inngår i en 
ravinedallokalitet med B-verdi (BN00088501) kartlagt i 2012 (Jansson og Høitomt 2013). Rødlistestatus for arter følger Norsk rødliste fra 
2015 (Henriksen og Hilmo 2015), og rødlistestatus for naturtyper følger Norsk rødliste for naturtyper fra 2018 (Artsdatabanken 2018). Det 
HU�XWI¡UW�0L6�UHJLVWUHULQJ�L�RPUnGHW�L�������RJ�ORNDOLWHWHQ�LQNOXGHUHU�ÀHUH�RYHUODSSHQGH�0L6�¿JXUHU��
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en ravinedal nordøst for Søndre Kringler gård, i Nannestad kommune, Akershus (Viken). 
Området utgjør den søndre halvdelen av en mindre ravinedal og er bratt nord-hellende mot ravinebekken, som renner østover ut i Leira. 
Lokaliteten grenser i sørvest mot åpen åkermark og i sørøst mot yngre skog med spredte eldre grantrær. I nord og vest grenser området 
mot gjengroende beitebakker. Skogen vokser på marin leire.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder gammel boreal løvskog av typen gammel gråor-heggeskog. Tresjiktet 
er svært variert med gråor og hegg nærmest bekken og osp, selje, spisslønn, bjørk, rogn, gran og enkelte furu spredt i området. I feltsjiktet 
vokser blant annet kratthumleblom, ormetelg, strutseving, skogstjerneblom, kranskonvall, storklokke og tyrihjelm. Mesteparten av arealet 
HU�K¡JVWDXGHVNRJ��PHG�HQ�VPDO�VWULSH�OnJXUWVNRJ�Q UPHVW�MRUGHNDQWHQ��'HW�LQQJnU�RJVn�ÀHUH�PLQGUH�XWJOLGQLQJHU�PHG�QDNHQ�OHLUH�PHG�
pionermoser, for eksempel dverglommemose.
Bruk, tilstand og påvirkning: Området ble gjennomhogd for ca. 80 år siden. Osp ble satt igjen og området har i 2019 mange grove osper 
som måler ca 50-70 cm i brysthøydediameter. Det er ellers rikelig med rotvelt og annen død ved. Den døde veden består først og fremst 
DY�JUnRUO JHU�L�PLQGUH�GLPHQVMRQHU��PHQ�RJVn�JU¡YUH�O JHU�DY�RVS�RJ�JUDQ�¿QQHV��'HW�HU�PHVW�G¡G�YHG�WLGOLJHUH�QHGEU\WQLQJVNODVVHU�
$UWVPDQJIROG��%¡OJHNMXNH��17��EOH�IXQQHW�Sn�JURY�RVSHOnJ��3n�RVSHO JHU�HU�GH�YDQOLJH�YHGVRSSHQH�ÀDWNMXNH�RJ�VNRUSHNMXNH�YDQOLJH��
Mange av de levende ospene er angrepet av ospeildkjuke. Det er potensial for sjeldne pionermoser i mindre leirutrasninger, for eksempel 
JU¡IWHORPPHPRVH�RJ�ÀDJJPRVH���
)UHPPHGH�DUWHU��5¡GK\OO�¿QQHV�VSUHGW�L�ORNDOLWHWHQ�RJ�HU�VY UW�YDQOLJ�V¡U¡VW�IRU�ORNDOLWHWHQ�
'HO�DY�KHOKHWOLJ�ODQGVNDS��'HQ�DNWXHOOH�ORNDOLWHWHQ�OLJJHU�L�HW�DNWLYW�UDYLQHV\VWHP�L�HW�ODQGVNDS�PHG�ÀHUH�DQGUH�ELRORJLVNW�YLNWLJH�VNRJORND-
liteter, både i ravinesystemet Kringler på vestre siden av Leira og i ravinesystemet Nordre Kringler på østsiden av Leira.
Verdivurdering: Lokaliteten måler 14 daa og er i hogstklasse 4, med middels innslag av gamle ospetrær og død ved av gråor, osp og gran. 
Skogen vokser på rik lågurt- og høgstaudemark. Det er gjort funn av den rødlistede vedsoppen bølgekjuke og er potensial for sjeldne 
pionermoser og for andre vedsopper. Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi), men i nedre del av verdiskalaen.  
Skjøtsel og hensyn: De kartlagte naturverdiene er ikke avhengig av skjøtsel for å opprettholdes og videreutvikles. Videreutvikling av gamle 
trær og død ved krever at hogst ikke gjennomføres innenfor de avtegnede grensene. 

2  Søndre Kringler SØ
Naturtype: Gammel boreal lauvskog - Gammel gråorheggskog Areal: 12daa
BMVERDI: B

Innledning: Lokaliteten er registrert 24. oktober 2019 av Ulrika Jansson, BioFokus i forbindelse med registreringer av fuktskog på oppdrag 
av Miljødirektoratet. Lokaliteten erstatter gammel lokalitet (BN00046956), først kartlagt i 1999 (Blindheim 2003). Lokaliteten inngår i en 
ravinedallokalitet med B-verdi (BN00088501) kartlagt i 2012 (Jansson og Høitomt 2013). Rødlistestatus for arter følger Norsk rødliste fra 
2015 (Henriksen og Hilmo 2015), og rødlistestatus for naturtyper følger Norsk rødliste for naturtyper fra 2018 (Artsdatabanken 2018). Det 
HU�XWI¡UW�0L6�UHJLVWUHULQJ�L�RPUnGHW�L�������RJ�ORNDOLWHWHQ�LQNOXGHUHU�ÀHUH�RYHUODSSHQGH�0L6�¿JXUHU��
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en leirskrent ned mot Leira sørøst for Søndre Kringler gård, i Nannestad kommune, 
Akershus (Viken).  Det grenser i vest mot gammelt beiteområde og i øst mot Leira. Skogen vokser på marin leire.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder gammel boreal løvskog av typen gammel gråor-heggeskog. Grå-
or-heggeskogen inneholder gråor, gran, osp (opptil 70 cm i diameter), selje, rogn, bjørk, hegg og spisslønn. I feltsjiktet vokser blant annet 
mjødurt, storklokke, hestehov, skogsnelle, skogstjerneblom, skogburkne, engsnelle, bekkekarse og skogsivaks. Mesteparten av arealet 
HU�K¡JVWDXGHVNRJ��PHG�HQ�VPDO�VWULSH�OnJXUWVNRJ�Q UPHVW�EHLWHPDUNHQ�L�YHVW�RJ�HQ�VPDO�VWULSH�ÀRPVNRJVPDUN�RJ�nSHQ�ÀRPPDUN�L�¡VW��
'HW�LQQJnU�RJVn�ÀHUH�PLQGUH�XWUDVQLQJHU�PHG�QDNHU�OHLUH�PHG�SLRQHUDUWHU��'HQ�VPDOH�VWULSHQ�ÀRPPDUNVVNRJ�HU�DYJUHQVHW�VRP�HQ�U¡GOLVWHW�
naturtype (VU).
%UXN��WLOVWDQG�RJ�SnYLUNQLQJ��6NRJHQ�HU�XOLNDOGUHW�RJ�nSHQ��6NRJHQ�HU�GHOYLV�XWVDWW�IRU�UDV�PRW�/HLUD�RJ�KDU�GHUIRU�ÀHUH�URWYHOWHU��+HU�HU�
grove læger av osp, selje og gran. Mange løvtrær, særlig osp, er felt eller skadet av bever. 
$UWVPDQJIROG��3n�QDNHQ�OHLUH�EOH�EnGH�ÀDJJPRVH�RJ�JU¡IWHORPPHPRVH��17��UHJLVWUHUW��3n�G¡G�YHG�EOH�GHW�JMRUW�IXQQ�DY�YDQOLJH�DUWHU�VRP�
JUDQKYLWNMXNH��VHOMHNMXNH��SXWHNMXNH��YHGPXVOLQJ��JHOHQHWWVRSS�RJ�ÀDWNMXNH�L�������'HW�HU�WLGOLJHUH�IXQQHW�VYDUWUDQGNMXNH�RJ�VNRUSHNMXNH��
Det er potensial for andre vedsopper, nåe vanlige og mere sjeldne.
Fremmede arter: Rødhyll (SE) står i lysninger i skogen. 
'HO�DY�KHOKHWOLJ�ODQGVNDS��'HQ�DNWXHOOH�ORNDOLWHWHQ�OLJJHU�L�HW�DNWLYW�UDYLQHV\VWHP�L�HW�ODQGVNDS�PHG�ÀHUH�DQGUH�ELRORJLVNW�YLNWLJH�VNRJORND-
liteter, både i ravinesystemet Kringler på vestre siden av Leira og i ravinesystemet Nordre Kringler på østsiden av Leira.
Verdivurdering: Lokaliteten måler 12 daa og er i hogstklasse 5, med middels innslag av gamle ospetrær og død ved av gråor, osp og 
JUDQ��6NRJHQ�YRNVHU�Sn�ULN�OnJXUW��RJ�K¡JVWDXGHPDUN��PHG�LQQVODJ�DY�ÀRPVNRJVPDUN�Q UPHVW�/HLUD��'HW�HU�JMRUW�IXQQ�DY�GHQ�U¡GOLVWHGH�
SLRQHUPRVHQ�JU¡IWHORPPHPRVH�RJ�GHQ�VVSHVLDOLVHUWH�PRVHQ�ÀDJJPRVH��'HW�HU�SRWHQVLDO�IRU�DQGUH��SLRQHUPRVHU�RJ�IRU�YHGERHQGH�VRSS��
særlig for arter knyttet til grov død ved av osp. Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi), men i nedre del av verdiskalaen.  
Skjøtsel og hensyn: De kartlagte naturverdiene er ikke avhengig av skjøtsel for å opprettholdes og videreutvikles. Videreutvikling av gamle 
trær og død ved krever at hogst ikke gjennomføres innenfor de avtegnede grensene. 

3  Bikkjebettet N
Naturtype: Flommarksskog - Flompåvirket oreskog Areal: 27daa
BMVERDI: B

Innledning: Lokaliteten er registrert 24. oktober 2019 av Ulrika Jansson, BioFokus i forbindelse med registreringer av fuktskog på oppdrag 



av Miljødirektoratet. Lokaliteten erstatter gammel lokalitet (BN00046982), først kartlagt i 1999 (Blindheim 2003) som rik sumpskog. Loka-
liteten inngår i en ravinedallokalitet med B-verdi (BN00088501) kartlagt i 2012 (Jansson og Høitomt 2013). Rødlistestatus for arter følger 
Norsk rødliste fra 2015 (Henriksen og Hilmo 2015), og rødlistestatus for naturtyper følger Norsk rødliste for naturtyper fra 2018 (Artsdata-
EDQNHQ��������'HW�HU�XWI¡UW�0L6�UHJLVWUHULQJ�L�RPUnGHW�L�������RJ�ORNDOLWHWHQ�LQNOXGHUHU�ÀHUH�RYHUODSSHQGH�0L6�¿JXUHU��
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på en leirslette ved Leira, nord for Bikkjebettet, sørøst for Søndre Kringler gård, i Nanne-
stad kommune, Akershus (Viken). Området grenset i øst mot Leira og mot vest mot ravineskog. Løsmassene i området er elveavsetninger 
og marin leire. 
1DWXUW\SHU��XWIRUPLQJHU�RJ�YHJHWDVMRQVW\SHU��$YJUHQVQLQJHQ�JMHOGHU�ÀRPPDUNVVNRJ�DY�W\SHQ�ÀRPSnYLUNHW�RUHVNRJ�L�PRVDLNN�PHG�nSHQ�
ÀRPPDUN��,�QRUGUH�GHO�HU�GHW�QHVWHQ�LNNH�WUHVMLNW�LJMHQ�HWWHU�VWRUH�YLQGIDOO��/HQJHU�V¡U�HU�GHW�JUnRUGRPLQHUW�WUHVMLNW��PHG�LQQVODJ�DY�EM¡UN�
og og gran og partier med ung (plantet?) gran.  Feltsjiktet i store deler av lokaliteten er gress- og starrdominert, med innslag av mjødurt, 
myrkongle, myrmaure, vendelrot, bekkeblom, langstarr og bekkekarse. I mindre dammer vokser småandemat, gulldusk og vassgro. 
6¡QGUH�GHO�HU�PHU�W\SLVN�JUnRUÀRPVNRJ�PHG�P\H�VWUXWVHYLQJ��VNRJEXUNQH�RJ�DQGUH�EUHJQHU��+XPOH�NODWUHU�L�PDQGHOSLO��KHJJ�RJ�JUnRU�
på elvekanten. Ved elvekanten vokser står også alm (ett tre), og ei trestammet hybrid mellom kvitpil og istervier. Stort sett hele arealet er 
U¡GOLVWHW�VRP�ÀRPVNRJVPDUN��98��L�PRVDLNN�PHG�nSHQ�ÀRPIDVWPDUN��17��
Bruk, tilstand og påvirkning: Tresjiktet er glissent eller mangler i store deler av lokaliteten etter store mengder vindfall og beverfellinger. I 
nordre del fremstår arealet som åpent med tett busksjikt og med store mengder liggende død ved, først og fremst av osp og gran. Lenger 
V¡U�YHNVOHU�GHW�PHOORP�nSHQ��VSUHGW�WUHVDWW��ÀRPIDVWPDUN�PHG�LQQVODJ�DY�ÀRPGDPPHU�RJ�XQJ�JUnRUVNRJ�PHG�LQQVODJ�DY�JU¡YUH�JUnRU�RJ�
G¡G�YHG�DY�JUnRU��,�V¡U�HU�GHW�RJVn�SDUWLHU�PHG�HOGUH�ÀRPSnYLUNHW�JUnRUVNRJ��(Q�JDPPHO�WUDNWRUYHL�JnU�JMHQQRP�HOYHVOHWWD�
Artsmangfold: På grov død ved av gran ble det registrert rynkeskinn (NT), gul snyltekjuke (VU), rekkekjuke og tjærekjuke, og på død ved 
av osp var ospeildkjuke vanlig. På elvesletten vokser også mandelpil (VU) og en alm (VU).  På en sped, død hegg på elvesletta vokser 
den uvanlige vortekjuka (Antrodiella hoehenelii).
Fremmede arter: Rødhyll (SE) forekommer i hele arealet, men i varierende mengder, med størt oppslag på lysåpne areal.
'HO�DY�KHOKHWOLJ�ODQGVNDS��'HQ�DNWXHOOH�ORNDOLWHWHQ�OLJJHU�L�HW�DNWLYW�UDYLQHV\VWHP�L�HW�ODQGVNDS�PHG�ÀHUH�DQGUH�ELRORJLVNW�YLNWLJH�VNRJORNDOL-
teter, både i ravinesystemet Kringler på vestre siden av Leira og i ravinesystemet Nordre Kringler på østsiden av Leira. Den oversvømmes 
jevnlig ved høyt vannstand i Leira.
9HUGLYXUGHULQJ��/RNDOLWHWHQ�XWJM¡U�HQ�VWRU�����GGD��ÀRPPDUNVVNRJ�PHG�P\H�G¡G�YHG�DY�ÀHUH�GLPHQVMRQHU�RJ�WUHVODJ�RJ�IXQQ�DY�ÀHUH�
rødlistearter. Området er preget av mye vindfall, beverfelling og noe mennesklig aktivitet (gammel kjerrevei og mulig planting av gran). 
'HW�OHYHQGH�WUHVMLNWHW�HU�VWRUW�VHWW�XQJW��PHQ�PHG�LQQVODJ�DY�HOGUH�WU U��V UOLJ�L�V¡U��6NRJHQ�KDU�W\GHOLJH�VRQHULQJHU�IUD�nSHQ�ÀRPPDUN�
til tett gråorskog og søndre del grenser mot en gråorskog i en ravinedal. Samlet vurderes lokaliteten som viktig (B), men på grensen til 
svært viktig.
Skjøtsel og hensyn: De kartlagte naturverdiene er ikke avhengig av skjøtsel for å opprettholdes og videreutvikles. Videreutvikling av gamle 
trær og død ved krever at hogst ikke gjennomføres innenfor de avtegnede grensene. Det kan vurderes å manuelt fjerne rødhyll, men dette 
vil være resurskrevende og vil kreve innsats i et større areal enn selve lokaliteten for å gi resultat på sikt.

4  Kringler skole Ø
Naturtype: Gammel boreal lauvskog - Gammel gråorheggskog Areal: 43daa
BMVERDI: B

Innledning: Lokaliteten er registrert 24. oktober 2019 av Ulrika Jansson, BioFokus i forbindelse med registreringer av fuktskog på oppdrag 
av Miljødirektoratet. Lokaliteten erstatter gammel lokalitet (BN00046993), først kartlagt i 1999 (Blindheim 2003). Lokaliteten inngår i en 
ravinedallokalitet med B-verdi (BN00088501) kartlagt i 2012 (Jansson og Høitomt 2013). Rødlistestatus for arter følger Norsk rødliste fra 
2015 (Henriksen og Hilmo 2015), og rødlistestatus for naturtyper følger Norsk rødliste for naturtyper fra 2018 (Artsdatabanken 2018). Det 
HU�XWI¡UW�0L6�UHJLVWUHULQJ�L�RPUnGHW�L�������RJ�ORNDOLWHWHQ�LQNOXGHUHU�ÀHUH�RYHUODSSHQGH�0L6�¿JXUHU��
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en ravinedal øst for Kringler skole og sørøst for Søndre Kringler gård, i Nannestad 
NRPPXQH��$NHUVKXV��9LNHQ���2PUnGHW�XWJM¡U�GHQ�HQ�WUHVDWW�UDYLQHGDO�JUHQVHU�PRW�HQ�ÀRPPVNRJ�YHG�/HLUD�L�V¡U��/RNDOLWHWHQ�JUHQVHU�L�YHVW�
mot åpent jordbruksareal og mot nord og øst mot gjengroende kulturmark.Skogen vokser på marin leire.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en gammel boreal løvskog av typen gammel gråorheggeskog. Gråor 
dominerer, men det er også rikelig med osp, bjørk og selje. Foruten disse treartene inngår gran, furu, hegg, rogn og lønn,   I de øvre deler 
DY�JUnRU�KHJJHVNRJHQ�¿QV�ÀHNNHU�PHG�PRVNXVXUW��$GR[D�PRVFKDWHOOLQD����YHUVW�L�GHQ�YHVWYHQGWH�OLD�HU�GHW��OnJXUWVNRJ��PHQV�K¡JVWDX-
deskog dominerer ellers.
Bruk, tilstand og påvirkning: Gråor-heggeskogen er om lag 80 år gammel, med eldre trær av især osp, bjørk, selje og gran (inntil 90 cm i 
diameter). Skogen har læger av stort sett alle treslagee som er repressentert i tresjiktet. Ved bekken har snøen forårsaket brekk og rotvel-
ter av gråor og hegg. I skogen inngår også grove osper som dør og tørker på rot. 
Artsmangfold: Det ble ikke registrert rødlistearter ved befaring i 2019, men det er potensial både for grøftelommemose på naken leire og 
for arter som rynkeskinn og gul snyltekjuke på granlæger og bølgekjuke på ospelæger. Mange vanlige arter ble registrert i området i 1999 
RJ�¿QQHV�VDQQV\QOLJYLV�IRUWVDWW�L�RPUnGHW��'H�ÀHVWH�RVSHQH�HU�DQJUHSHW�DY�RVSLOGNMXNH��6WRUH�IRUHNRPVWHU�DY�VNRUSHODYHQ�3KO\FWLV�DUJHQD�
på gråor vitner om høg luftfuktighet ved bekken. Allelav (Anaptychia ciliaris) vokser både på grov og spedere osp. Gullnål (Chaenotheca 
furfuracea) vokser under rota på rotvelte av hegg. Av vedboende sopp på levende trær kan nevnes putekjuke (Phellinus punctatus) som 
vanlig på selje, mandelpil og hegg, seljekjuke (Phellinus conchatus) på selje, stor lærhatt (Lentinus conchatus) på hegg og gråor, og løn-
nekjuke (Oxyporus populinus) på lønn. På død gråor vokser kvit rynkesopp (Plicatura nivea), viftelærsopp (Stereum subtomentosum) og 
RUHNMXNH��,QRQRWXV�UDGLDWXV���)HUWLO�NUHIWNMXNH��,QRQRWXV�REOLTXXV��¿QV�Sn�HQ�JDPPHO�K¡JVWXEEH�DY�EM¡UN��3n�HL�JURY�����FP�GLDPHWHU��RVS�
YHG�MRUGHNDQWHQ�L�YHVW�¿QV�GHQ�PLQGUH�YDQOLJH�VRSSHQ�VWRU�RVSLOGNMXNH��3KHOOLQXV�SRSXOLFROD���
)UHPPHGH�DUWHU��5¡GK\OO��6(��¿QQHV�VSUHGW�L�ORNDOLWHWHWHQ�
'HO�DY�KHOKHWOLJ�ODQGVNDS��'HQ�DNWXHOOH�ORNDOLWHWHQ�OLJJHU�L�HW�DNWLYW�UDYLQHV\VWHP�L�HW�ODQGVNDS�PHG�ÀHUH�DQGUH�ELRORJLVNW�YLNWLJH�VNRJORND-
liteter, både i ravinesystemet Kringler på vestre siden av Leira og i ravinesystemet Nordre Kringler på østsiden av Leira.
9HUGLYXUGHULQJ��/RNDOLWHWHQ�PnOHU����GDD�RJ�HU�L�KRJVWNODVVH����'HW�¿QQHV�G¡G�YHG�DY�PDQJH�WUHVODJ�RJ�L�ÀHUH�GLPHQVMRQHU�RJ�QHGEU\W-
ningsstadier. Skogen vokser på rik lågurt- og høgstaudemark. Det er funn av mange vanlige vedboende sopparter og god potensial for 
enkelte rødlistearter. Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi).   
Skjøtsel og hensyn: De kartlagte naturverdiene er ikke avhengig av skjøtsel for å opprettholdes og videreutvikles. Videreutvikling av gamle 
trær og død ved krever at hogst ikke gjennomføres innenfor de avtegnede grensene. 



Artsmangfold
$UWVPDQJIROGHW�L�IRUYDOWQLQJVRPUnGHW�HU�NQ\WWHW�WLO�GH�VWRUH�PHQJGHQH�G¡G�YHG�DY�JUDQ�RJ�RVS��WLO�ÀRPPDUN�RJ�ÀRPPDUNV-
skog  og til naken leire i utglidninger og små leirras. Av rødlistearter ble bølgekjuke (NT) registrert på en grov ospelåg, 
gul snyltekjuke (VU) og rynkeskinn (NT) ble funnet på grove granlæger og grøftelommemose ble funnet på naken leire. 
,�ÀRPPDUNVVNRJHQ�YRNVHU�HQNHOWH�LQGLYLG�DY�PDQGHOSLO��98��RJ�GHW�HU�WLGOLJHUH�IXQQHW�HQNHOWH�DOPHU��98��L�V¡QGUH�GHO�DY�
forvaltningsområdet.

7DEHOO��$UWVIXQQ�L�.ULQJOHU�6¡U¡VW��.RORQQHQ�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)

Karplanter Salix triandra mandelpil NT 3 

Ulmus glabra alm VU 3 

Moser Discelium nudum ÀDJJPRVH 2 

Fissidens exilis grøftelommemose NT 2 

Sopper Antrodiella citrinella gul snyltekjuke VU 3 

Antrodiella serpula vortekjuke 3 

Phlebia centrifuga rynkeskinn NT 3 

Spongiporus undosus bølgekjuke NT 1 

Avgrensing og arrondering
Forvaltningsarealet følger elva og er er langstrakt, men tar med seg de aktuelle kjerneområdene med biologisk viktig natur. 
Det kunne vurderes å inkludere hele skogteigen i nordøst for å muliggjøre videre ravinedannelse østover. Arronderingen 
er god og størrelsen (427 daa) tilsier middels verdi (**). 

Andre inngrep
)OHUH�PLQGUH�NUDÀLQMHU�NU\VVHU�IRUYDOWQLQJVRPUnGHW��,�ÀRPPDUNVNRJHQ�L�V¡U�JnU�HQ�JDPPHO�WUDNWRUYHL��

Vurdering og verdisetting
Forvaltningsforslaget Kringler Sørøst har en utstrekning på 427 daa og oppnår middels score på størrelse grunnet belig-
genheten på høybonitetsmark i sørboreal sone (**). Forvaltningsarealet følger elva og er er langstrakt, men tar med seg 
de aktuelle kjerneområdene med biologisk viktig natur. Det kunne vurderes å inkludere hele skogteigen i nordøst for å 
muliggjøre videre ravinedannelse østover. Arronderingen vurderes som middels god (**). 
)RUYDOWQLQJVRPUnGHW�LQQHKROGHU�ÀHUH�NRUWH�UDYLQHGDOHU��PHG�IRUVNMHOOLJH�KHOQLQJVUHWQLQJHU�RJ�Sn�KYHU�VLQ�VLGH�DY�/HLUD��QRH�
VRP�JLU�PLGGHOV�YDULDVMRQ�L�WRSRJUD¿�����9HJHWDVMRQHQ�EHVWnU�XWHOXNNHQGH�DY�ULNH�XWIRUPLQJHU��PHG�YDULDVMRQ�L�JUDG�DY�IXN-
WLJKHW�IUD�OnJXUWVNRJ��WLO�K¡JVWDXGHVNRJ��ÀRPPDUNVVNRJ�RJ�nSHQ�ÀRPPDUN�����7UHVMLNWVVDPPHQVHWQLQJHQ�HU�JDQVNH�NRP-
pleks og har store innslag av både gran, boreale løvtrær og enkelte edelløvtrær (**). En del av skogen bærer tydelig preg 
av gammel hevd og hogstpåvirking ca. 80 år tilbake i tid. Området oppnår derfor middels score på urørthet/påvirkning (**). 
%LRORJLVN�JDPOH�EDUWU U�¿QQHV�VSUHGW�PHG�K¡\HVW�NRQVHQWUDVMRQ�QRUG¡VW�L�RPUnGHW��*DPOH�ERUHDOH�O¡YWU U��V UOLJ�RVS�
¿QHV�L�JDQVNH�VWRU�WHWWKHW�L�V¡UYHVWUH�GHOHU�DY�RPUnGHW�����*DPOH�HGHOO¡YWU U�HU�VWRUW�VHWW�IUDY UHQGH������
Det er store mengder død ved av gran og osp i området (***), også i deler som i dag har dårlig utviklet tresjikt. Kontinuiteten 
L�G¡G�YHG�HU�PLGGHOV��PHG�PDQJH�O JHU�L�PLGGHOV�QHGEU\WQLQJVJUDG��ÀHUH�Q\H�O JHU��PHQ�In�JRGW�QHGEUXWWH�O JHU������'HW�
HU�JMRUW�IXQQ�DY�U¡GOLVWHGH�DUWHU�L�RPUnGHW�EnGH�NQ\WWHW�WLO�G¡G�YHG��QDNHQ�OHLUH�RJ�ÀRPPDUN�RJ�SRWHQVLDOHW�YXUGHUHV�VRP�
godt. Området oppnår derfor middels score på artsmangfold (**). 
De største kvalitetene ved området er forekomsten av godt utviklede og produktive skogtyper på rik mark i ravinelandska-
SHW�RJ�ÀRPPDUNHQH�YHG�/HLUD��(Q�VWRU�DQGHO�DY�GHW�IRUHVOnWWH�IRUYDOWQLQJVRPUnGHW�KDU�NYDOLWHWHU�Sn�QDWXUW\SHQLYn������
daa med skoglokaliter av 427 daa). Samlet vurderes forvaltningsforslaget Kringler Sørøst å inneha fuktskogskvaliteter 
WLOVYDUHQGH�¿UH�SRHQJ����



7DEHOO��.ULWHULHU�RJ�YHUGLVHWWLQJ�IRU�NMHUQHRPUnGHU�RJ�WRWDOW�IRU�.ULQJOHU�6¡U¡VW��,QJHQ�VWMHUQHU�����EHW\U�DW�YHUGLHQ�IRU�NULWH-
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 Søndre 
Kringler NØ

*** ** ** * ** 0 *** * * *** * - – **
2 Søndre 
Kringler SØ

*** ** ** * ** 0 ** * ** *** * - – **
3 Bikkjebettet N ** ** ** * ** 0 ** * * *** ** - – **
4 Kringler 
skole Ø

** ** ** * ** * *** ** ** *** * - – **
Samlet        
vurdering

** *** ** ** ** 0 ** ** ** *** ** ** ** 4
  

Mangeloppfyllelse
2PUnGHW� LQQHKROGHU�FD�����GDD�JDPPHO�JUDQVNRJ�RJ�RYHU����GDD�ÀRPPDUNVVNRJ��'HWWH�JLU�K¡\�PDQJHORSSI\OOHOVH� IRU�
mangelnaturtyper. Området har høy mangeloppfyllelse for generelle mangler med over 300 daa høybonitetsskog i lavlan-
det. Skog i ravinedaler er ustabil og død ved dannes rask. Området har derfor god utviklingspotensial. Samlet vurderes 
området i stor grad å oppfylle mangler i skogvernet.

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

Referanser
Jansson, U & Høitomt, T 2013. Ravinekartlegging i Nannestad kommune 2012. BioFokus-rapport 2013-15. Stiftelsen BioFokus, Oslo. 
http://lager.biofokus.no/biofokus-rapport/biofokusrapport2013-15
Jansson, U. og Laugsand, A. E. 2014. Ravinekartlegging i Nannestad kommune 2013. BioFokus-rapport 2014-5. Stiftelsen BioFokus, 
Oslo. http://lager.biofokus.no/rapporter/biofokusrapport2014-5.pdf
Kartlegging og verdisetting av naturtyper i Nannestad kommune. - Siste Sjanse rapport 2003-8. http://lager.biofokus.no/sis-rapport/siste-
sjanserapport_2003-8.pdf

 



Figur: Blå sirkel angir området Kringler Sørøst 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 Kringler Sørøst

Løvdominert skog i kjerneområde 1. Foto: Ulrika Jansson

Rotvelt med flatkjuke. Foto: Ulrika Jansson

Bølgekjuke (NT) på grov ospelåg. Foto: Ulrika Jansson

fNærmest Leira er det et parti med flompåvirket skog i
kjerneområde 2. Foto: Ulrika Jansson


