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 Sammendrag 

Norconsult AS har på oppdrag fra Nannestad kommune gjennomført supplerende kartlegginger og 

verdisetting av ravinedaler og øvrige naturtyper i raviner, ut over de kartlegginger som ble gjennomført i 

2012 og 2013. Kartleggingen har fulgt DN-håndbok 13 fra 2007, supplert av utkast til nye faktaark for 

kartlegging av naturtyper fra 2015. For verdivurdering av ravinedal som naturtype er nytt utkast til faktaark fra 

2018 benyttet. 

Til sammen ble 32 lokaliteter kartfestet, av disse var 12 ravinedaler/leirskredgroper og 20 øvrige naturtyper. 

2 lokaliteter ble gitt verdien A (svært viktig), 18 lokaliteter ble gitt verdien B (viktig), og 12 lokaliteter ble gitt 

verdien C (lokalt viktig). Totalt areal kartlagt som naturtyper er på 2 866 daa. Siden ca. 2/3 av øvrige 

naturtyper ligger innenfor ravinedaler/leirskredgroper, er det noe overlapp i arealer som er kartfestet. 

Leirraviner er geologiske systemer som er rødlistet som sårbare (VU), og inngrep som gjenfylling, 

bekkelukking og planering ødelegger dem som system. Kartleggingene gjort i forbindelse med denne 

rapporten støtter opp under tidligere vurderinger om at Nannestad utmerker seg som en viktig 

ravinekommune, både i Norge og internasjonalt. 

Av rødlistearter ble det registrert seks arter innenfor artsgruppene karplanter, lav og moser. I tillegg ble det 

observert noen rødlistede fuglearter. Når det gjelder fremmede arter ble det registrert rødhyll, alaskakornell, 

mongolspringfrø og hagelupin (alle SE). Av disse er rødhyll mest utbredt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsidebilde: Ravinelandskap ved Nordbyåsen, sørvest i Nannestad kommune.  
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1 Forord 

Norconsult AS har høsten 2018 foretatt naturfaglige registreringer av raviner i Nannestad kommune, på 

oppdrag fra kommunen selv. Registreringene ble gjennomført for å fange opp raviner som ikke kom med i 

undersøkelsene som ble gjort i 2012 og 2013. Liv Dervo har vært vår kontaktperson hos kommunen. Hos 

Norconsult har Torbjørn Kornstad vært oppdragsleder og hovedansvarlig for utarbeiding av rapporten, mens 

Torgeir Isdahl har vært fagansvarlig. Annie Ås Hovind og Lars Jørgen Rostad har stått for det meste av de 

naturfaglige registreringene, inkl. avgrensning og beskrivelse av naturtyper. 

Oppdraget har inkludert både kartlegging og verdsetting av ravinedaler og leirskredgroper som geotoper, og 

kartlegging og verdsetting av øvrige naturtyper som biotoper, innenfor gitte undersøkelsesområder. 

Sommeren 2018 var svært tørr, men en fuktig september gjorde at kartleggingsforholdene likevel var nokså 

normale da feltarbeidet ble gjennomført. 

 

 

 

Figur 1. Typisk ravineskog i Nannestad, dominert av gråor. 
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2 Innledning 

2.1 Bakgrunn 

Nannestad kommune lyste sommeren 2018 ut et oppdrag på kartlegging av raviner i kommunen. En god del 

av kommunen ligger på Romerikssletta, et av de viktigste ravineområdene i Norge. Gjennom planering og 

utfylling har mange av ravinene gått tapt. Det er derfor viktig å kartlegge de gjenværende intakte ravinene. 

Kartleggingen har tatt for seg både ravinedaler som geotoper, og øvrige naturtyper innenfor 

kartleggingsområdene som ble definert i oppdraget. Kartleggingen i 2018 må ses på som en supplering til 

arbeidet Biofokus startet på gjennom sine kartlegginger for Nannestad kommune i 2012 og 2013 (Jansson 

og Laugsand 2014). 

2.2 Oppdrag og undersøkelsesområde 

I utlysningen var det angitt 14 polygoner som skulle undersøkes, men utlysningen sa samtidig at man skulle 

undersøke alle deler av kommunen under marin grense som ikke var kartlagt fra før. Det ble derfor 

gjennomført en forstudie hvor man ved å studere topografi og tidligere kartlagte naturtyper kom frem til 

ytterligere 6 områder hvor potensialet for verdifulle raviner ble vurdert som stort. De fleste av områdene var 

små, men det ble også tegnet ut et større undersøkelsesområde ved Nordbyåsen sørvest i kommunen.  

For å holde orden på de undersøkte ravinene, har vi valgt å fordele dem på 12 undersøkelsesområder, som 

er gitt hvert sitt nummer og navn (Figur 2). En god del av disse ligger nord i kommunen, rundt tettstedene 

Maura og Preståsen, men det er også spredte undersøkelsesområder lenger sør i Nannestad. Alle 

områdene er oppsøkt og befart i løpet av høsten 2018. 
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Figur 2. Oversiktskart som viser avgrensingen av undersøkelsesområdene i kartleggingen. 
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2.3 Naturforhold 

 Kvartærgeologi 

Nannestad kommune er kvartærgeologisk grovt sett todelt, der vestlige og nordlige deler av kommunen 

ligger over marin grense, mens områdene i sørøst ligger under. Under marin grense, som i Nannestad ligger 

på ca. 200 meter over havet, er det i hovedsak mektige løsmasser av marin leire (Figur 3). I tiden etter siste 

istid har bekker og elver gravd seg ned i disse løsmassene, og dannet et karakteristisk ravinelandskap der 

hyppige leirutrasninger og mindre skred utvider og endrer systemet over tid. Siden ravinedaler er dannet 

gjennom langsomme og naturlige storskalaprosesser, er dette en landform som er umulig å gjenskape 

kunstig. Dette betyr i praksis at hvis vi ødelegger et ravinesystem er det tapt for alltid, iallfall i et menneskelig 

tidsperspektiv. 

 

Figur 3. Løsmassekart over Nannestad kommune. Blå og oransje arealer ligger under marin grense, øvrige arealer ligger 
over. Merk den tydelige todelingen av kommunen (NGU 2019). 
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 Vegetasjon 

Mesteparten av kommunen ligger i sør- og mellomboreal sone, men de mest klimamessig gunstige delene 

kan defineres som boreonemorale. Marin leire gir grunnlag for rik, frodig og høyproduktiv vegetasjon (Figur 

4). Rike løvskoger er vanlige på ustabil leire, og gråor trives særlig godt. På noe mer stabil mark vokser 

gjerne gran mens furu er vanligst på veldrenerte ravinerygger. Høgstauder dominerer feltsjiktet i 

ravinedalbunnene, og i nedre del av ravinesidene forekommer ofte noe kildepreget vegetasjon. På naken 

leire i leirskred og utglidninger finnes pionerarter som flytter seg i takt med suksesjon og nydannelse av 

naken leire (Figur 5). Siden grunnen er ustabil ligger det ofte mye død ved i bunnen av ravinedalene. 

 

Figur 4. Typisk ravinedalbunn ved Nygard (lokalitet 08-N02) med rik og frisk vegetasjon dominert                                                
av storbregner og høgstauder.   
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Figur 5. Blottlagt leire, her fra Nordbyåsen ravinedal (lokalitet 11-R01), utgjør substrat for pionermoser.                         
Grøftelommemose (NT) ble registrert her.  

 Påvirkning 

Da marin leire gir produktiv jordbruksmark, har store arealer opp gjennom årene blitt planert ut til 

dyrkingsformål. Mer intakte ravinedaler har i stor grad vært brukt til beitemark og hagemark, mens kun et 

fåtall har vært skogkledt hele tiden.  

I dag er det særlig bekkelukking, skredsikring og gjenfylling som truer gjenværende ravinesystem. Inngrep 

på tvers av ravinedalene, som for eksempel veier, påvirker også de kvartærgeologiske verdiene negativt. I 

dag er ekstensivt beite blitt mer uvanlig, og store areal er plantet igjen med granskog eller har vokst naturlig 

igjen med løvskog. Imidlertid ser det ut til at man flere steder tar opp igjen utmarksbeite i områder som 

tidligere har vært gjengrodd. 

 

2.4 Tidligere registreringer 

I 2012 og 2013 gjennomførte BioFokus en naturtypekartlegging av raviner i Nannestad kommune etter DN-

håndbok 13. I Biofokus sine kartlegginger er ravinedaler registrert som geotoper, samtidig som øvrige 

naturtyper innenfor ravinedalene er registrert som biotoper. Dette er en viktig skillelinje å ha med i 

kartleggingsarbeidet, da en ravinedal kan ha stor verdi som landform selv om den for eksempel er plantet til 

med ung granskog i sin helhet. Ellers ble det tidlig på 2000-tallet gjennomført registreringer av 

nøkkelbiotoper og naturtyper i kommunen, og i 2008 ble det gjort kulturlandskapsregistreringer. Flere ulike 

aktører var involvert i disse kartleggingene. 
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3 Metode 

3.1 Kartleggingsmetodikk 

Undersøkelsesområdene som er vist i Figur 2 ble kartlagt i sin helhet høsten 2018. Befaringene ble 

gjennomført av Torbjørn Kornstad, Lars Jørgen Rostad og Annie Ås Hovind. Rapporten er kvalitetssikret av 

Torgeir Isdahl. Alle er medarbeidere i Norconsult. 

Ravinedaler ble kartlagt og verdsatt etter nytt utkast til faktaark (Jansson og Erikstad upubl., se vedlegg 3). 

Leirskredgroper er kartlagt etter utkast til faktaark for geotoper (Erikstad 2015). Øvrige naturtyper ble kartlagt 

etter DN-håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2007). I henhold til gjeldende metodikk hos 

Miljødirektoratet (2019a) skal alle naturtypegrupper unntatt skog og dammer kartlegges etter utkast til 

oppdaterte faktaark fra 2015. 

Alle identifiserbare forekomster av arter som står på gjeldende versjon av Norsk rødliste for arter (Henriksen 

og Hilmo 2015) ble registrert. Siden kartleggingen ble gjennomført sent i sesongen var 

registreringsforholdene dårlige for noen artsgrupper, som f. eks. insekter og til dels karplanter. 

Registreringsforholdene var tilfredsstillende for øvrige artsgrupper, inkludert sopp, moser og laver. Følgende 

forkortelser er brukt for rødlistekategorier: CR – kritisk truet, EN – sterkt truet, VU – sårbar, NT – nær truet, 

DD – datamangel. Arter i kategoriene SE (svært høy risiko) og HI (høy risiko) på gjeldende versjon av Norsk 

Fremmedartsliste (Artsdatabanken 2018a) ble også registrert, men enkelte arter (som rødhyll) forekommer 

så vanlig og vidt utbredt at det ikke er formålstjenlig å rapportere alle forekomster. Rødlistede naturtyper 

følger gjeldende versjon av Norsk rødliste for naturtyper (Artsdatabanken 2018b). 

Flyfoto og kart ble brukt som grunnlag for kartleggingen, til en viss grad også historiske flyfoto. Siden det var 

store områder som skulle kartlegges, var det til stor nytte å vurdere skog ut fra flyfoto. Hogstflater og yngre 

plantefelt med gran ble ikke nærmere befart, mens det ble fokusert på løvskog, eldre granskog, 

naturbeitemark og dammer. Appen Avenza Maps ble brukt underveis i kartleggingsarbeidet, en app der man 

kan laste inn egenproduserte PDF-kart, og legge inn punkter i kartene med tekstlig informasjon og bilder ute 

i felt. 

Eksisterende informasjon om naturtyper og arter ble hentet inn fra de elektroniske databasene Naturbase 

(Miljødirektoratet 2019b) og Artskart (Artsdatabanken 2019). Dette ble lagt til grunn for arbeidet med å lage 

lokalitetsbeskrivelser, sett i sammenheng med informasjonen vi selv hentet inn i felt. I de tilfellene det forelå 

beskrivelser for lokaliteter innenfor områdene vi skulle kartlegge, har vi i all hovedsak oppdatert disse. 

Dersom det har vært lokaliteter som etter vårt skjønn ikke har trengt oppdatering, har vi imidlertid latt de stå 

som de er, og utelatt dem fra denne rapporten. Det skal her nevnes at det ikke tidligere var registrert noen 

ravinedaler i våre undersøkelsesområder, så alle ravinedallokaliteter er nye. 

For å gjøre rapporten mer oversiktlig har vi valgt å dele inn de kartlagte områdene i navnsatte 

undersøkelsesområder (jf. Figur 2), og presentere ravinedaler og naturtyper etter denne inndelingen. 

3.2 Produkter 

Prosjektets produkter består av foreliggende rapport, kartavgrensninger i SOSI- og shape-format inkludert 

egenskapsdata, og bilder fra lokalitetene. Kartavgrensninger, bilder og egenskaper sendes også direkte til 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus for innlegging i Naturbase. Registrerte arter blir gjort tilgjengelige i 

Artskart via Artsobservasjoner. 
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4 Resultater 

4.1 Oppsummering 

Kartleggingen resulterte i 32 lokaliteter, fordelt på 11 ravinedaler, 1 leirskredgrop og 20 øvrige naturtyper. En 

oversikt over disse er vist i Tabell 1, og på kart i Figur 6 og Figur 7. Totalt er 26 områder nykartlagt, og 6 

revidert. Kartleggingen er utført slik at ravinedaler kan overlappe med øvrige naturtyper, siden raviner er 

kartlagt som landformer mens de andre naturtypene er kartlagt på bakgrunn av biologiske verdier. Det ble 

registrert 1 ravine med A-verdi, 10 med B-verdi og ingen med C-verdi, med et totalareal på ca. 2476 daa. 

Sammenholdt med undersøkelsene gjort av BioFokus i 2012 og 2013 (Jansson og Laugsand 2014), viser 

dette at Nannestad utmerker seg som en viktig ravinekommune både i Norge og internasjonalt. Nannestad 

kommune har derfor ett særlig ansvar for å ta vare på helhetlige, store komplekse ravinedaler. 

Totalt areal med registrerte naturverdier er på 2866 daa, mens arealet på øvrige naturtyper er på 582 daa. 

Det vil si at ca. 2/3 av de øvrige naturtypelokalitetene ligger innenfor kartlagte ravinedaler. Av øvrige 

naturtyper er rik blandingsskog den vanligste med 5 registrerte lokaliteter over et areal på 138 daa, mens 

viktige bekkedrag dekker størst areal og utgjør 233 daa fordelt på 3 lokaliteter. For øvrig er gråor-heggeskog 

og naturbeitemark nokså vanlige med 4 registrerte lokaliteter hver, over et areal på henholdsvis 98 og 27 

daa. Resten av naturtypene dekker kun små arealer. Når det gjelder fordeling på verdier blant øvrige 

naturtyper ble det ikke registrert lokaliteter med A-verdi, men 8 naturtyper med B-verdi, og 12 med C-verdi. 

Grunnen til at man ikke fant lokaliteter med A-verdi skyldes nok at ravinelandskapet i Nannestad generelt 

sett har vært intensivt utnyttet, slik at de virkelig biologisk verdifulle lokalitetene stort sett har forsvunnet. 

Tabell 1. Fordeling av kartlagte naturtyper i oppdraget etter verdi, antall og areal. A = svært viktig, B = viktig og C = lokalt 
viktig. 

Hovednaturtype Naturtype A B C Tot.antall Tot.areal (i daa) 

Ferskvann Dam  1 1 2 17 

 Viktige bekkedrag  2 1 3 233 

Kulturlandskap Naturbeitemark   4 4 27 

 Store gamle trær  1  1 <1 

Skog Rik blandingsskog  1 4 5 138 

 Gråor-heggeskog  2 2 4 98 

Våtmark Intakt lavlandsmyr i innlandet  1  1 23 

Geotop Leirskredgrop 1   1 47 

 Ravinedal 1 10  11 2476 

Totalt  2 18 12 32 3058 
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Figur 6. Oversiktskart som viser alle kartlagte ravinedaler og leirskredgroper i Nannestad kommune. 
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Figur 7. Oversiktskart som viser naturtyper kartlagt av Norconsult i Nannestad kommune i 2018. 
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4.2 Lokaliteter 

Informasjon om de kartlagte lokalitetene innenfor undersøkelsesområdene er listet opp i to tabeller under, en 

som viser ravinedaler (Tabell 2) og en som viser øvrige naturtyper (Tabell 3). Hver tabell er sortert etter 

undersøkelsesområdene som er vist i Figur 2. I tillegg er et oversiktskart vist i Figur 6. Utfyllende beskrivelser 

av hver enkelt lokalitet, samt mer detaljerte kart, finnes i vedlegg 1 i denne rapporten. 

Samtlige av de 12 undersøkelsesområdene hadde enten ravinedaler eller øvrige naturtyper, eller begge. I to 

av undersøkelsesområder ble det kun registrert ravinedaler og ikke øvrige naturtyper (03 Sundby og 06 

Preståsen), mens det i 3 undersøkelsesområder kun ble ble registrert øvrige naturtyper, men ikke 

ravinedaler (05 Bjørke, 08 Vigstein – Nygard og 10 Trugstad - Rovol). 

Tabell 2. Oversikt over registrerte ravinedaler og leirskredgroper i Nannestad kommune. Øverst vises lokalitetene 
kartlagt av Norconsult i 2018, deretter følger lokalitetene kartlagt av BioFokus i 2012 og 2013. 

Lok.nummer Lokalitetsnavn Utforming Verdi Areal (daa) 

01-R01 Lille Vålaug leirskredgrop Leirskredgrop A 47 

02-R01 Stangerbekken ravine Ravinedal i marin leire B 32 

02-R02 Sørli ravine Ravinedal i marin leire B 78 

03-R01 Sundby ravine Ravinedal i marin leire B 270 

04-R01 Gunhildrud-Lybekkbekken ravine Ravinedal i marin leire B 1315 

06-R01 Preståsen Ø ravine Ravinedal i marin leire B 142 

06-R02 Preståsen Ø II ravine  Ravinedal i marin leire B 82 

07-R01 Eskerud ravine Ravinedal i marin leire B 75 

09-R01 Vassenga ravine Ravinedal i marin leire B 16 

11-R01 Nordbyåsen ravine Ravinedal i marin leire B 255 

11-R02 Finstad ravine Ravinedal i marin leire B 41 

12-R01 Kjærstad ravine Ravinedal i marin leire A 170 

BN00093537 Bahus V II Leirskredgrop A 6 

BN00093556 Bahus Ravinedal i marin leire A 529 

BN00093549 Brustadenga Ravinedal i marin leire A 214 

BN00088492 Eltonåsen Ø Ravinedal i marin leire A 60 

BN00088502 Engelsrudhagan I Ravinedal i marin leire B 58 

BN00088504 Engelsrudhagan II Ravinedal i marin leire A 223 

BN00093525 Feviksbekken - Austadbekken Ravinedal i marin leire B 448 

BN00088495 Foss, nord for Kjerkehaugen Ravinedal i marin leire A 245 

BN00088499 Gangfløtt Ravinedal i marin leire B 286 

BN00093560 Harstad- Leira Ravinedal i marin leire A 1457 

BN00088506 Hveim V Ravinedal i marin leire A 256 

BN00093551 Kakserud - Eker Ravinedal i marin leire B 412 

BN00093550 Kjøtthaug Ravinedal i marin leire B 417 

BN00088501 Kringler Ravinedal i marin leire B 303 

BN00093542 Kåråsen Ø Ravinedal i marin leire B 136 

BN00093535 Langerud Ravinedal i marin leire B 84 

BN00093538 Leirbekken Ravinedal i marin leire A 503 

BN00093553 Leirbekken N Ravinedal i marin leire C 285 

BN00093545 Leirbekken N II Ravinedal i marin leire C 154 

BN00093554 Lyshaug - Ukustad Ravinedal i marin leire B 298 
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BN00093531 Låkedalen Ravinedal i marin leire A 951 

BN00093526 Nordre Kringler - Skjennum Ravinedal i marin leire B 180 

BN00088497 Norvoll Ravinedal i marin leire C 75 

BN00093532 Rotua Ravinedal i marin leire A 723 

BN00088493 Slemdalbekken Ravinedal i marin leire A 596 

BN00088494 Sogna Ravinedal i marin leire A 3990 

BN00093524 Søndre Bjørke Ravinedal i marin leire B 72 

BN00093546 Vassenga Ravinedal i marin leire C 234 

BN00093540 Vestenga Ravinedal i marin leire C 107 

BN00093534 Ukkestad-Leira Ravinedal i marin leire A 119 

BN00093559 Åmål Ravinedal i marin leire B 83 

BN00093548 Ånesrud Ravinedal i marin leire A 287 

BN00093527 Ånum Ravinedal i marin leire C 192 

BN00093558 Åsjordet Ravinedal i marin leire C 43 

023810962 Ingelsrudhagan Ravinedal i marin leire B 24 

023810965 Nordre Eik-Romedal-Eiksvad Ravinedal i marin leire C 380 

023810964 Vestre Ukkestad Ravinedal i marin leire C 61 

 

Tabell 3. Oversikt over øvrige kartlagte naturtyper i 2018. 

Lok.nummer Lokalitetsnavn Hovednaturtype Naturtype Utforming Verdi Areal (daa) 

01-N01 Tølbekken Ferskvann Viktig bekkedrag Meandrerende parti med 

naturlige kantsoner 

B 105 

01-N02 Tølbekken II Kulturmark Naturbeitemark Rik beitetørreng C 3,4 

02-N01 Stangerbekken 

dam 

Ferskvann Dam Gårdsdam C 0,7 

02-N02 Stangerbekken  Skog Gråor-heggeskog Liskog og raviner B 18 

02-N03 Mjæleberg vest Kulturmark Store gamle trær Furu B 0,1 

04-N01 Lybekkbekken Skog Gråor-heggeskog Liskog og raviner C 19 

04-N02 Lybekkbekken II Kulturmark Naturbeitemark Rik beitetørreng C 5,9 

04-N03 Hærut Våtmark Intakt 

lavlandsmyr i 

innlandet 

Øvrige myrer i lavlandet med 

stort arealpress 

B 23 

05-N01 Bjørke ravinebekk Ferskvann Viktig bekkedrag Ravinebekk C 11 

07-N01 Høgnauen  Skog Rik 

blandingsskog i 

lavlandet 

Sørboreal blandingsskog C 11 

07-N02 Eskerudbekken  Skog Gråor-heggeskog Liskog og raviner C 8,6 

08-N01 Kneppefeltet Skog Rik 

blandingsskog i 

lavlandet 

Sørboreal blandingsskog C 14 

08-N02 Nygard Skog Rik 

blandingsskog i 

lavlandet 

Sørboreal blandingsskog C 11 

09-N01 Nordbybekken 

ravinebekk 

Ferskvann Viktig bekkedrag Ravinebekk B 117 

09-N02 Nordbybekken Skog Gråor-heggeskog Liskog og raviner B 52 
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10-N01 Trugstadsletta  Skog Rik 

blandingsskog i 

lavlandet 

Sørboreal blandingsskog C 16 

11-N01 Finstad Kulturmark Naturbeitemark Rik beitetørreng C 13 

11-N02 Brotno vest Ferskvann Dam Gårdsdam B 9,5 

12-N01 Kjærstad - Låvegg Skog Rik 

blandingsskog i 

lavlandet 

Sørboreal blandingsskog B 86 

12-N02 Steingrimen Kulturlandskap Naturbeitemark Rik beitetørreng C 4,3 

 

4.3 Rødlistede naturtyper 

Ravinedaler i leire er vurdert som sårbar (VU) på Norsk rødliste for naturtyper, mens leirskredgroper er 

kategorisert som nær truet (Artsdatabanken 2018b). Naturbeitemark er rødlistet innenfor enheten 

seminaturlig eng som sårbar (VU) naturtype. Elvevannmasser er vurdert som nær truet (NT). De øvrige 

lokalitetene huser ikke naturtyper som er oppført på rødlista. 

4.4 Rødlistearter og sjeldne arter 

Det ble registrert seks rødlistearter under kartleggingen innenfor artsgruppene karplanter, moser og laver 

(Tabell 4). Av særlig interesse er grøftelommemose (NT, Figur 8), som det ble gjort en rekke funn av i 

oppdraget. Det ble riktignok funnet færre rødlistearter enn forventet. Dette kan delvis tilskrives at 

kartleggingen ble gjort sent på høsten, og delvis den begrensede skoglige kontinuiteten i flere av 

lokalitetene. Flere av lokalitetene vurderes imidlertid å ha potensial for rødlistede arter i ulike artsgrupper, 

spesielt dersom de får utvikle seg fritt over tid. Det ble videre observert noen rødlistede fuglearter, men disse 

er ikke tatt med i tabellen da de ikke er like stedstilknyttet som de øvrige rødlisteartene. Av mer lokalt sjeldne 

arter som ble funnet kan skiferkjuke, purpurkjuke, strengekjuke, dverggullnål og jaguarflekklav nevnes. 

Jaguarflekklav ble registrert for første gang i Nannestad kommune. Det er samlet en del materiale fra 

lokalitetene som venter på endelig artsbestemmelse. Dette vil eventuelt legges inn i Artskart dersom det 

viser seg å være rødlistede arter. 

Tabell 4. Oversikt over rødlistearter av karplanter, sopp, lav og insekter som ble registrert i oppdraget, fordelt på 
artsgruppe og rødlistekategori. 

Artsgruppe Art Rødlistekategori 

Karplanter Ask VU 

Karplanter Alm VU 

Karplanter Mandelpil NT 

Lav Bekkelundlav NT 

Lav Bleikdoggnål NT 

Moser Grøftelommemose NT 
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Figur 8. Grøftelommemose (NT) fra lokalitet 11-R01 Nordbyåsen ravine. 

4.5 Fremmede arter 

Generelt sett ble det ikke registrert mange forekomster av fremmede arter, med unntak av rødhyll (SE), som 

er til stede nærmest overalt der det drives skogbruk på de lavereliggende delene av Østlandet. Andre 

fremmede arter som ble funnet inkluderer alaskakornell, mongolspringfrø og hagelupin (alle i kategori SE). 

 

 

Figur 9. Alaskakornell (SE) fra lokalitet 01-R01 Lille Vålaug Leirskredgrop. 
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Vedlegg 1: Naturtypebeskrivelser 

 

Undersøkelsesområde 01 Tøla-Åsbekken 

 

Figur 10. Kart over ravinedaler og øvrige naturtyper i undersøkelsesområde 01 Tøla-Åsbekken og 02 Maura. 

01-R01 Lille Vålaug Leirskredgrop 

Naturtype: Leirskredgrop 

Verdi: Svært viktig (A) 

Areal: 47 daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble befart 09.10.2018 i forbindelse med kartlegging av raviner i Nannestad kommune. 

Kartleggingen ble utført av Norconsult v/ Annie Ås Hovind og Lars Jørgen Rostad etter foreliggende faktaark 

for leirskredgrop (Erikstad 2015). Landformen er rødlistet som nær truet (NT). 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Leirskredgropen ligger ved Vålaugmoen, vest for Tølbekken. Marin leire 

utgjør naturgrunnlaget.  
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Bunnen av leirskredgropen er fuktig og delvis forsumpet, med 

gråor i tresjiktet og arter som skogsivaks, mjødurt, stornesle, kratthumleblom, høymol og enghumleblom i 

feltsjiktet.  

Artsmangfold: Ingen arter av spesiell forvaltningsinteresse ble registrert.   

Fremmede arter: Rødhyll (SE) og alaskakornell (SE) forekommer. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Leirskredgropen er relativt stor, og intakt som landform. En traktorvei følger 

oversiden av skredkanten rundt leirskredgropen.  

Del av helhetlig landskap: Leirskredgropen ligger i tilknytning til en ravinebekk, men er ikke del av et større 

ravinesystem.  

Verdivurdering: Leirskredgropen skårer høyt på størrelse (>10 daa), lavt på landskap (koblet til en 

ravinebekk, men ikke til velutviklede raviner) og høyt på utforming (klar avgrensning og markert raskant). 

Høy vekt på størrelse og utforming gir svært viktig verdi (A). 

Skjøtsel og hensyn: Naturtypen trenger ikke skjøtsel. Bakkeplanering bør unngås for å bevare landformen. 

 

01-N01 Tølbekken 

Naturtype: Viktig bekkedrag – meandrerende parti med naturlige kantsoner 

Verdi: Viktig (B) 

Areal: 105 daa 

 

Innledning: Opprinnelig lokalitetsbeskrivelse ble innlagt av Terje Blindheim den 06.05.2002 etter feltbefaring 

den 01.06.2001. Naturtypen beskrives her som en lengre bekk med meandrerende partier og eldre og yngre 

løvskog langs breddene. Naturtypen skal videre utgjøre et viktig område for vilt (Registrert i forbindelse med 

NK i 2001). Lokaliteten ble befart igjen 09.10.2018 i forbindelse med kartlegging av raviner i Nannestad 

kommune. Kartleggingen ble utført av Norconsult v/ Annie Ås Hovind og Lars Jørgen Rostad. Naturtype, 

avgrensning og lokalitetsbeskrivelse er oppdatert etter siste befaring. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter et lengre parti av Tølbekken, samt tilgrensende deler av 

tilløpende sidebekker, mellom Vålaugmoen i nordvest og bekkens utløp ved Leira i sørøst. Marin leire og silt 

utgjør naturgrunnlaget i større deler av lokaliteten, men bekken har også innslag av større steiner. 

Lokaliteten grenser i hovedsak til dyrket mark og beitemark. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Kantskogen langs Tølabekken og tilgrensende deler av 

Åsbekken og Vikka domineres av gråor, gråselje, rogn og spisslønn med varierende innslag av gran. 

Feltsjiktet er rikt og friskt med arter som bringebær, mjødurt, kratthumleblom, sløke og strutseving. I partier 

med bredere kantskogsbelte finnes noe bedre utviklet gråor-heggeskog med fagermoser i bunnsjiktet og 

gjøksyre, maigull, springfrø, hengeving, fugletelg, skogburkne og skogsnelle i feltsjiktet. Tilgrensende 

beitemark går stedvis inn i kantskogen. Slike mindre beiteskogspartier har innslag av engfiol og soleier. 

Artsmangfold: Kantskogen er stedvis grovere med innslag av hule trær og stående og liggende død ved. 

Typiske vedboende sopparter som orekjuke, putekjuke, trompetkjuke og praktkjuke forekommer. Nærhet til 

dyrket mark gir typiske rikbarkslavsamfunn med arter som pulverdogglav, skåldogglav, hjelmrosettlav og 

messinglaver. Enkelte partier med eksponert leire kan ha potensiale for spesialiserte moser. Bekkeløpet kan 

ha funksjon som vandringskorridor for flaggermus, amfibier og fisk. 

Fremmede arter: Rødhyll forekommer spredt. 
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Bruk, tilstand og påvirkning: Kantskogen har varierende bredde, kontinuitet og mengde død ved. 

Del av helhetlig landskap: Tølbekken er blant de lengre bekkene med utløp i Leira, og knytter sammen flere 

sidebekker til et større system. Kantskogen utgjør den naturlige vegetasjonen langs den meandrerende 

bekken.   

Verdivurdering: Bekkedraget har relativt intakte kantsoner og knytter sammen andre naturmiljøer, da den 

løper gjennom et ellers intensivt drevet jordbrukslandskap. Lokaliteten vurderes derfor som viktig (B).   

Skjøtsel og hensyn: Kantskogen langs bekken bør få utvikle seg fritt. 

  

01-N02 Tølbekken II 

Naturtype: Naturbeitemark 

Verdi: Lokalt viktig (C) 

Areal: 3,4 daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble befart 09.10.2018 i forbindelse med kartlegging av raviner i Nannestad kommune. 

Kartleggingen ble utført av Norconsult v/ Annie Ås Hovind og Lars Jørgen Rostad. Naturbeitemark inngår i 

kulturmarkseng, som er rødlistet som sårbar (VU). 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Naturbeitemarka ligger i tilknytning til Tølbekken vest for gården Åmot, vis-a-

vis Vålaugsmoen. Marin leire utgjør naturgrunnlaget. Lokaliteten er avgrenset mot dyrket mark i nordøst, mot 

Tølbekken og tilhørende kantvegetasjon i sørvest og ellers mot øvrige beitemarker med tydeligere 

gjødselpreg.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturbeitemarka karakteriseres av vanlige engarter som 

engkransmose, marikåper, gjeldkarve, enghumleblom og markjordbær, med innslag av noe mer 

nitrogenkrevende arter som ryllik og hundegras. 

Artsmangfold: Lokaliteten kan ha noe potensial for insekter og beitemarkssopp, men ingen ble observert på 

kartleggingstidspunktet.   

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturbeitemarka blir holdt i hevd ved beite. Innslag av noe mer 

nitrogenkrevende arter kan vitne om gjødselpåvirkning, men beitemarker på marin leire vil også være 

naturlig næringsrike. Lokaliteten har mindre gjødselpreg enn de øvrige beitemarkene langs Tølbekken.  

Del av helhetlig landskap: Naturbeitemarka utgjør, sammen med øvrige beitemarksområder langs 

bekkedraget, et belte mellom dyrket mark og naturlig kantskog mot Tølbekken. 

Verdivurdering: Naturbeitemarka skårer høyt på størrelse (>2 daa), tilstand (uten gjengroing) og påvirkning 

(moderat ekstensiv bruk), men lavt på artsmangfold og rødlistearter (ingen registrerte). Lokaliteten vurderes 

derfor som lokalt viktig (C).  

Skjøtsel og hensyn: Beitetrykket bør opprettholdes.  
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Undersøkelsesområde 02 Maura 

02-R01 Stangerbekken ravine 

Naturtype: Ravinedal 

Verdi: Viktig (B) 

Areal: 32 daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble befart 11.10.2018 i forbindelse med kartlegging av raviner i Nannestad kommune. 

Kartleggingen ble utført av Norconsult v/ Annie Ås Hovind og Lars Jørgen Rostad etter forslag til revidert 

faktaark for ravinedal (Jansson og Erikstad upubl., se vedlegg 3). Ravinedaler i leire er listet som sårbar (VU) 

i Norsk rødliste for naturtyper 2018 (Artsdatabanken 2018b). 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Ravinedalen ligger mellom tettstedet Maura og E16, sørvest for Maura 

sentrum. Marin leire utgjør naturgrunnlaget. Hovedravinen er aktiv med vannførende bekk som ender i en 

næringsrik, grunn dam i vest. Dammen er beskrevet som egen naturtype. Det lengste strekket av 

ravinedalen er omtrent 600 m. Maksimal dybde er omtrent 14 m og maksimal helningsgrad er ca. 1:2. 

Ravinedalen er primærforgreinet. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Ravinedalen domineres av relativt velutviklet gråor-heggeskog 

med stedvis større innslag av gran. Gråorheggeskogen er beskrevet som egen naturtype. Vegetasjonen i 

dalbunnen er rik og frisk med fagermoser i bunnsjiktet og gjøksyre, maigull, kratthumleblom, rød jonsokblom, 

skvallerkål, stornesle, bringebær, skogburkne og strutseving i feltsjiktet. Hegg inngår i busksjiktet.  

Artsmangfold: Ravinedalen har stedvis større mengder død ved og innslag av grovere gråor- og seljetrær. 

Vedsoppfungaen karakteriseres av typiske arter som orekjuke, seljekjuke, rustkjuke, kløyvporesopp, hvit 

rynkesopp, okerskinn, rosettsopp og hengepigg. Lønnekjuke forekommer på grov selje, og strengekjuke ble 

registrert på en barkløs gråorlåg.  

Fremmede arter: Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Den vestre delen av ravinedalen er planert mot dyrket mark i nord og sør og 

mangler forgreining. Den østre delen fremstår imidlertid nokså intakt med flere sideraviner som er lengre enn 

50 m. Ingen mindre eller større inngrep ble registrert innenfor avgrensningen.  

Del av helhetlig landskap: Ravinedalen ligger isolert til og grenser til dyrket mark på alle kanter. Ravinedalen 

er avsnørt fra erosjonsbasis ved Leira av E16, og adskilt fra andre deler av det opprinnelige systemet 

oppstrøms av tettstedet Maura.  

Verdivurdering: Ravinelokaliteten skårer middels på størrelse (500-1000 m lang), middels på dybde (10-15 

m), høyt på helningsgrad (opp til ca. 1:2), lavt på forgreining (ingen og primærforgreining dominerer), høyt på 

inngrep (ingen), lavt på del av helhetlig landskap (>100m til nærmeste avgrensete ravinedal i samme 

system) og lavt på rødlistearter (ingen registrerte). Lokaliteten har dermed mer enn tre parametere med 

middels eller høyere skår, og får viktig verdi (B). 

Skjøtsel og hensyn: Tekniske inngrep i form av oppfylling, bakkeplanering, skredsikring o.l. bør unngås da 

dette vil forringe landformen ytterligere. Gråor-heggeskogen bør få utvikle seg fritt. 
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02-R02 Sørli ravine 

Naturtype: Ravinedal 

Verdi: Viktig (B) 

Areal: 78 daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble befart 09.10.2018 i forbindelse med kartlegging av raviner i Nannestad kommune. 

Kartleggingen ble utført av Norconsult v/ Annie Ås Hovind og Lars Jørgen Rostad etter forslag til revidert 

faktaark for ravinedal (Jansson og Erikstad upubl., se vedlegg 3). Ravinedaler i leire er listet som sårbar (VU) 

i Norsk rødliste for naturtyper 2018 (Artsdatabanken 2018b).  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Ravinedalen ligger øst for tettstedet Maura og vest for gården Sørli. Marin 

leire utgjør naturgrunnlaget. Det lengste strekket av ravinedalen er omtrent 570 m. Maksimal dybde i er 

omtrent 7-8 m, med maksimal helningsgrad på ca. 1:3. Ravinedalen er primærforgeinet.   

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Ravinedalen domineres av ordinær granskog med ung og 

delvis forsumpet gråor- og bjørkeskog i dalbunnen. Forsumpete partier domineres av skogsivaks. 

Artsmangfold: Ingen arter av spesiell forvaltningsinteresse ble registrert.   

Fremmede arter: Alaskakornell (SE) forekommer.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen i ravinen er gjennomgående påvirket, og tallrike hogststubber vitner om 

omfattende hogst. Ingen større inngrep ble registrert innenfor avgrensningen. 

Del av helhetlig landskap: Ravinedalen ligger isolert til. Nærmeste avgrensete ravinedal er Gunhildrud-

Lybekkbekken ravine (ca. 500 m nedstrøms). 

Verdivurdering: Ravinelokaliteten skårer middels på størrelse (500-1000 m lang), lavt på dybde (5-10 m), 

middels på helningsgrad (opp til ca. 1:3), lavt på forgreining (ingen og primærforgreining dominerer), høyt på 

inngrep (ingen), lavt på del av helhetlig landskap (>100m til nærmeste avgrensete ravinedal i samme 

system) og lavt på rødlistearter (ingen registrerte). Lokaliteten har dermed tre parametere med middels eller 

høyere skår, og får viktig verdi (B). 

Skjøtsel og hensyn: Tekniske inngrep i form av oppfylling, bakkeplanering, skredsikring o.l. bør unngås da 

dette vil forringe landformen ytterligere. 

 

02-N01 Stangerbekken dam 

Naturtype: Dam 

Verdi: Lokalt viktig (C)  

Areal: 0,7 daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble befart 11.10.2018 i forbindelse med kartlegging av raviner i Nannestad kommune. 

Kartleggingen ble utført av Norconsult v/ Annie Ås Hovind og Lars Jørgen Rostad.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Dammen ligger i den vestre enden av en ravinedal, mellom tettstedet Maura i 

øst og E16 i vest. Marin leire utgjør naturgrunnlaget.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består i en næringsrik, grunn dam med manglende 

kant- og flytvegetasjon. Flere stående og delvis døde osper i dammen vitner om nylig oppdemming eller 

utgraving. Rød jonsokblom og hestehov forekommer i vannkanten.  
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Artsmangfold: Det ble ikke registrert arter av spesiell forvaltningsinteresse tilknyttet dammen.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Flere stående, men døende osper i dammen vitner om nylig 

oppdemming/utgraving. Dammen er svært næringsrik og fremstår som forurenset. Dammen kan ha funksjon 

som fangdam. 

Del av helhetlig landskap: Dammen inngår i en ravinedal. 

Verdivurdering: Lite artsmangfold og forurenset preg gir lokalt viktig verdi (C). 

Skjøtsel og hensyn: Dammen bør renses. 

 

02-N02 Stangerbekken 

Naturtype: Gråor-heggeskog 

Verdi: Viktig (B) 

Areal: 18 daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble befart 11.10.2018 i forbindelse med kartlegging av raviner i Nannestad kommune. 

Kartleggingen ble utført av Norconsult v/ Annie Ås Hovind og Lars Jørgen Rostad.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Gråor-heggeskogen ligger i en ravinedal mellom tettstedet Maura og E16, 

sørvest for Maura sentrum. Marin leire utgjør naturgrunnlaget. En bekk renner gjennom lokaliteten. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Tresjiktet domineres av gråor og gråselje med noe innslag av 

gran. Bunn- og feltsjiktet karakteriseres av fagermoser, gjøksyre, maigull, kratthumleblom, rød jonsokblom, 

skvallerkål, stornesle, bringebær, skogburkne og strutseving. Hegg inngår i busksjiktet.  

Artsmangfold: Lokaliteten har innslag av grovere gråor- og gråseljetrær og stedvis større mengder død ved. 

Dette utgjør substrat for typiske vedboende sopparter som orekjuke, seljekjuke, rustkjuke, kløyvporesopp, 

hvit rynkesopp, okerskinn, rosettsopp og hengepigg. Lønnekjuke forekommer på grov selje og strengekjuke 

ble registrert på en barkløs gråorlåg. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen har stedvis kontinuitetspreg, spesielt langs bekken. På 1970-tallet ble 

riktignok store deler av lokaliteten holdt åpent ved beite, og mye av skogen har derfor vokst frem etter dette. 

Grovere trær i tidligere beitede partier kan være gamle hagemarkstrær. Gråor-heggeskog regenerer seg 

imidlertid raskt, og skogen fremstår i dag som relativt velutviklet. 

Del av helhetlig landskap: Gråor-heggeskogen utgjør den naturlige vegetasjonen i ravinedalen. 

Verdivurdering: Gråor-heggeskogen fremstår som relativt velutviklet og vurderes som viktig (B).   

Skjøtsel og hensyn: Skogen bør få utvikle seg fritt.  
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02-N03 Mjæleberg vest 

Naturtype: Store gamle trær 

Verdi: Viktig (B) 

Areal: 0,1 daa 

 

Innledning: Lokalitetsbeskrivelse ble innlagt av Terje Blindheim (Biofokus) den 06.05.2002 etter befaring 

01.07.2001 (BN00047205). Lokaliteten er ikke gjenbefart, og lokalitetsbeskrivelsen er derfor ikke endret.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nordøst for gården Mjælvoll og vest for gården Mjælaberg. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen består i en stor gammel furu på 1 meter i diameter.  

Artsmangfold: Ingen arter registrert høsten 2001, men potensiale for insekter og vedboende sopp på sikt.    

Fremmede arter: -  

Bruk, tilstand og påvirkning: -  

Del av helhetlig landskap: -  

Verdivurdering: Store gamle trær er viktige enkeltobjekter for en rekke arter av insekter, sopp, moser og lav. 

Lokaliteten er derfor gitt verdi viktig (B). 

Skjøtsel og hensyn: -  
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Undersøkelsesområde 03 Sundby 

 

Figur 11. Kart over ravinedaler og øvrige naturtyper i undersøkelsesområde 03 Sundby. 

03-R01 Sundby ravine 

Naturtype: Ravinedal  

Verdi: Viktig (B) 

Areal: 270 daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble befart 10.10.2018 i forbindelse med kartlegging av raviner i Nannestad kommune. 

Kartleggingen ble utført av Norconsult v/ Annie Ås Hovind og Lars Jørgen Rostad etter forslag til revidert 

faktaark for ravinedal (Jansson og Erikstad upubl., se vedlegg 3). Ravinedaler i leire er listet som sårbar (VU) 

i Norsk rødliste for naturtyper 2018 (Artsdatabanken 2018b). 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for gården Grindvoll og sør for gården Sundby, øst for 

kanalen Hæra og tettstedet Maura. Marin leire utgjør naturgrunnlaget. Avgrensningen omfatter tre parallelle 

raviner som alle er tilknyttet Hæra i vest. Det lengste strekket i ravinedalsystemet er omtrent 750 m. 

Maksimal dybde er omtrent 13 m, med maksimal helningsgrad på ca. 1:2. Samtlige av ravinene er 

primærforgreinet. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er hovedsakelig dominert av ordinær granskog med 

større innslag av gråor, gråselje, bjørk, rogn og osp i dalbunnen i de tre ravinene. Dalbunnen er overveiende 
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forsumpet og karakteriseres av arter som lundveikmose, bekkerundmose, spriketorvmose, palmemose, 

gjøksyre, maigull, hvitveis, kratthumleblom, mjødurt, stornesle, skogsivaks og skogburkne. Fattigere partier 

er gran- og bjørkedominerte med torvmoser i bunnsjiktet og myrhatt, tepperot og blokkebær i feltsjiktet. 

Kanalen i vest er stillegående med velutviklet kantvegetasjon dominert av bred dunkjevle, vasshår, 

skogsivaks, vasshøymol og sløke.  

Artsmangfold: Langs kanalen i vest er det noe mer død ved og spredte Salix-busker med tobakkbroddsopp. 

Dvergspett og hønsehauk (hunn) (NT) ble henholdsvis hørt og observert under befaring. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Den nordlige og sørlige ravinen er delvis planert og oppdyrket. En grusvei 

krysser ravinedalsystemet på tvers, og flere traktorveier følger ravineryggene. Skogen i ravinedalene er 

gjennomgående ung og hogstpåvirket. Østre deler av lokaliteten var nylig hogd på kartleggingstidspunktet.  

Del av helhetlig landskap: Samtlige av de tre ravinene i systemet er tilknyttet Hæra i vest, som utgjør 

erosjonsbasis. Den nærmeste avgrensete ravinedalen i samme systemet er Gunhildrud-Lybekkbekken 

ravine (ca. 1600 m nedstrøms).  

Verdivurdering: Ravinelokaliteten skårer middels på størrelse (500-1000 m lang), middels på dybde (10-15 

m), høyt på helningsgrad (ca. 1:2 på det bratteste), lavt på forgreining (ingen og primærforgreining 

dominerer), lavt på inngrep (en grusvei på fylling krysser ravinene), lavt på del av helhetlig landskap (>100m 

til nærmeste avgrensete ravinedal i samme system) og lavt på rødlistearter (ingen). Lokaliteten har dermed 

tre parametere med middels eller høyere skår og får viktig verdi (B). 

Skjøtsel og hensyn: Tekniske inngrep i form av oppfylling, bakkeplanering, skredsikring o.l. bør unngås da 

dette vil forringe landformen ytterligere.  
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Undersøkelsesområde 04 Gunhildrud-Lybekkbekken  

 

Figur 12. Kart over ravinedaler og øvrige naturtyper i undersøkelsesområde 04 Gunhildrud-Lybekkbekken og 05 Bjørke. 

04-R01 Gunhildrud-Lybekkbekken ravine 

Naturtype: Ravinedal 

Verdi: Viktig (B) 

Areal: 1315 daa 

Innledning: Lokaliteten ble befart 10.10.2018 i forbindelse med kartlegging av raviner i Nannestad kommune. 

Kartleggingen ble utført av Norconsult v/ Annie Ås Hovind og Lars Jørgen Rostad etter forslag til revidert 

faktaark for ravinedal (Jansson og Erikstad upubl., se vedlegg 3). Ravinedaler i leire er listet som sårbar (VU) 

i Norsk rødliste for naturtyper 2018 (Artsdatabanken 2018b). 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for gården Gunhildrud og sør for Herstua grustak, 

nordøst for tettstedet Preståsen. Marin leire utgjør naturgrunnlaget. Avgrensningen omfatter flere parallelle 

raviner som alle er tilknyttet Hæra i vest. Det lengste strekket i ravinedalsystemet er omtrent 1500 m. 

Maksimal dybde er omtrent 12 m. Ravinene er i hovedsak primærforgreinet og noe sekundærforgreinet, men 

partier uten forgreining inngår.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Ravinedalsystemet er stort og utformingsmessig komplekst.   
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I søndre deler av den nordøstre ravinen er tresjiktet dominert av svartor, gråor, bjørk og gran med innslag av 

en del smågran og gamle hogstubber. Bunn- og feltsjiktet her karakteriseres av fagermoser, palmemose, 

gjøksyre, sneller og skogsivaks. Den nordre, og landformessig mer intakte delen av den nordøstre ravinen 

har en bred og delvis forsumpet ravinedalbunn dominert av gråor. Fagermoser, stortaggmose og 

lundveikmose inngår i bunnsjiktet mens gjøksyre, hvitveis, springfrø, hestehov, kratthumleblom, 

markjordbær, fioler, stornesle, mjødurt, bringebær, skogsivaks og skogburkne utgjør feltsjiktet. Dalsidene her 

domineres av ordinær granskog. Videre nordover mot Hæra finnes gråor- og gråseljekratt. Gråor-

heggeskogen med tilhørende gråseljekratt mot Hæra er beskrevet som egen naturtype. Deler av den østre 

dalsiden i den nordøstre ravinen blir beitet, og ett mindre gjødselpåvirket parti av beitemarka er avgrenset og 

beskrevet som naturtype naturbeitemark. 

Langs kanalen Hæra, nord i lokaliteten, er det åpne vannkantsamfunn dominert av bred dunkjevle og 

elvesnelle- og starrsump i veksel med Salix-kratt og bjørkesump.   

De sørøstre ravinene har bredere og mer forsumpet dalbunn. Disse utgjør forlengelser av større områder 

med myr og myrskog mot Hæra. To sammenhengende myr- og myrskogsområder her er tidligere kartlagt 

som naturtype «intakt lavlandsmyr i innlandet». Områdene er torvmosedominert med innslag av nøysomme 

arter som gullris, tepperot, bukkeblad, flaskestarr, myrfiol, kvitlyng, tranebær, myrhatt og torvmyrull. 

Flekkmarihånd inngår i ett åpent myrparti. Omfattende grøfting har gitt opphav til gjengroing med bjørk og 

gran, hvorav flere av bjørkene står på sokler i myra. Ravinebunnen i de søndre delene av disse ravinene har 

en noe rikere sumputforming, med palmemose, rosettmose og sumpbroddmose i bunnsjiktet og innslag av 

vendelrot og mjødurt i feltsjiktet. En gammel, gjengrodd slåtteeng tilplantet med gran, samt mer eller mindre 

gjødselpåvirkede beitemarker, inngår i ravinene vest for gården Gunhildrud.   

Artsmangfold: Gråor-heggeskogen med tilhørende gråseljekratt i den nordøstre ravinen huser typiske 

vedboende sopparter som orekjuke, putekjuke, tobakkbroddsopp, blekrosa barksopp, rosettsopp og 

trompetkjuke. Gnag på flere trær vitner om beveraktivitet her. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Flere av ravinene er delvis planert og oppdyrket. Dette gjelder spesielt den 

nordøstre ravinen, samt ravinene rundt gården Gunhildrud. Den nordøstre ravinen har en søndre del som er 

planert mot dyrket mark i øst og en nordre del med med en mer intakt landform. I den søndre delen er bare 

den vestre lisiden intakt, men denne er imidlertid tydelig ravinert og går bratt ned mot en bekk med god 

vannføring i bunnen (Lybekkbekken). Omfattende grøfting av myrområdene rundt Hæra, som delvis inngår i 

de sørvestre ravinene, har gitt opphav til gjengroing med bjørk og gran. Kanalisering av Hæra har trolig 

bidratt betraktelig til drenering av det som tidligere var et stort, sammenhengende våtmarksområde. Øvrige 

deler av lokaliteten domineres i hovedsak av ordinær granskog med sterkt preg av intensivt skogbruk. Flere 

traktor- og kjerreveier inngår i lokaliteten i nordøst, men disse følger i hovedsak ravineryggene. 

Del av helhetlig landskap: Samtlige av ravinene er tilknyttet Hæra i nord som utgjør erosjonsbasis. De 

nærmeste avgrensete ravinedalene i samme system er Sørli ravine (ca. 500 m oppstrøms) og Sundby ravine 

(ca. 1600 m oppstrøms).     

Verdivurdering: Ravinelokaliteten skårer høyt på størrelse (>1000 m lang), middels på dybde (10-15 m), 

middels på helningsgrad (opp til ca. 1:3), middels på forgreining (primær- og sekundærforgreining 

dominerer), middels på inngrep (kjerreveier inngår, men disse følger ravineryggene), lavt på del av helhetlig 

landskap (>100 m til nærmeste avgrensete ravinedal i samme system) og lavt på rødlistearter (ingen). 

Lokaliteten skårer dermed middels på mer enn tre parametere, men høyt på bare én parameter, og får viktig 

verdi (B). 
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Skjøtsel og hensyn: Tekniske inngrep i form av oppfylling, bakkeplanering, skredsikring o.l. bør unngås da 

dette vil forringe landformen ytterligere. Gråor-heggeskogen med tilhørende gråseljekratt i den nordøstre 

ravinearmen bør få utvikle seg fritt. Beitetrykket bør opprettholdes på beitemarkene, og spesielt på 

naturbeitemarka i nordøst.  

 

04-N01 Lybekkbekken 

Naturtype: Gråor-heggeskog 

Verdi: Lokalt viktig (C) 

Areal: 19 daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble befart 10.10.2018 i forbindelse med kartlegging av raviner i Nannestad kommune. 

Kartleggingen ble utført av Norconsult v/ Annie Ås Hovind og Lars Jørgen Rostad.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Gråor-heggeskogen ligger i bunnen av en ravinedal nord for gården Lybekk 

og sørvest for Herstua grustak, nordøst for tettstedet Preståsen. Ravinedalen er gravd ut av Lybekkbekken 

som drenerer ut i den større, kanaliserte bekken Hæra i nordvest. Lokaliteten er avgrenset mot ordinær 

granskog som overtar oppover dalsidene. Marin leire utgjør naturgrunnlaget. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gråor dominerer tresjiktet i den brede og delvis forsumpete 

ravinedalbunnen. Bunn- og feltsjiktet er rikt og friskt. Fagermoser, stortaggmose og lundveikmose inngår i 

bunnsjiktet. Gjøksyre, hvitveis, springfrø, hestehov, kratthumleblom, markjordbær, fioler, stornesle, mjødurt, 

bringebær, skogsivaks og skogburkne utgjør feltsjiktet. Lokaliteten omfatter gråseljekratt mot Hæra i nord. 

Artsmangfold: Gråor-heggeskogen med tilhørende gråseljekratt huser typiske vedboende sopparter som 

orekjuke, putekjuke, tobakkbroddsopp, blekrosa barksopp, rosettsopp og trompetkjuke. Gnag på flere trær 

vitner om beveraktivitet i området.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen har varierende kontinuitet og yngre partier inngår i lokaliteten.   

Del av helhetlig landskap: Gråor-heggeskog inngår i en ravinedal og utgjør den naturlige vegetasjonen i 

ravinedalbunnen. 

Verdivurdering: Lokaliteten har varierende kontinuitet og vurderes derfor som lokalt viktig (C).  

Skjøtsel og hensyn: Skogen bør få utvikle seg fritt.  

 

04-N02 Lybekkbekken II 

Naturtype: Naturbeitemark 

Verdi: Lokalt viktig (C) 

Areal: 5,9 daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble befart 10.10.2018 i forbindelse med kartlegging av raviner i Nannestad kommune. 

Kartleggingen ble utført av Norconsult v/ Annie Ås Hovind og Lars Jørgen Rostad. Naturbeitemark inngår i 

kulturmarkseng, som er rødlistet som sårbar (VU). 
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Naturbeitemarka ligger i en ravinedal nord for gården Lybekk og sørvest for 

Herstua grustak, nordøst for tettstedet Preståsen. Ravinedalen er gravd ut av Lybekkbekken som drenerer ut 

i den større bekken Hæra i nordvest. Marin leire utgjør naturgrunnlaget. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen karakteriseres av vanlige engarter og naturengarter 

som engkransmose, hvitkløver, skogkløver, prikkperikum, storstorkenebb, gullris, rødknapp, nyseryllik, 

tveskjeggveronika, karve, tistler og marikåper. Innslag av ryllik, engkvein og timotei vitner om noe 

gjødselpåvirkning. Den nordlige delen av beitemarka er hagemark med store ospetrær i tresjiktet. 

Markjordbær, engsoleie, gulflatbelg og gjerdevikke inngår i feltsjiktet her.   

Artsmangfold: Ingen arter av spesiell forvaltningsinteresse ble registrert. Enga kan ha funksjon for insekter 

og beitemarkssopp.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Enga blir aktivt beitet, men preges av noe gjengroing og svak gjødsling.  

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i en ravinedal.  

Verdivurdering: Naturbeitemarka skårer høyt på størrelse (>2 daa) og påvirkning (moderat ekstensiv bruk) 

men lavt på påvirkning (noe gjengroing og svakt gjødselpreg) og artsmangfold (få kjennetegnende arter og 

ingen rødlistearter). Lokaliteten vurderes derfor som lokalt viktig (C).   

Skjøtsel og hensyn: Beitetrykket bør opprettholdes og gjødsling bør unngås. 

 

04-N03 Hærut 

Naturtype: Lavlandsmyr i innlandet 

Verdi: Viktig (B) 

Areal: 23 daa 

 

Innledning: Opprinnelig lokalitetsbeskrivelse ble innlagt av Terje Blindheim (Biofokus) den 14.01.2002. 

Lokaliteten ble gjenbefart 10.10.2018 i forbindelse med kartlegging av raviner i Nannestad kommune. 

Kartleggingen ble utført av Norconsult v/ Annie Ås Hovind og Lars Jørgen Rostad. Avgrensning og 

beskrivelse er oppdatert etter siste befaring. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i tilknytning til den kanaliserte bekken Hæra, nordøst for 

gården Gunhildrud og tettstedet Preståsen.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består i et myr- og sumpområde som ble grøftet på 

slutten av 1950-tallet. Dette førte til uttørking, ikke bare ved kanalkanten, men også av sammenhengende 

myr- sumpområder noe lenger unna. Langs Hæra dominerer høyvokst strandrør og skogrørkvein. Bunnsjikt 

mangler her. Tre- og busksjikt består av gran, bjørk, gråor, svartor (bare i øst), gråselje og vierarter. I flate, 

våte partier dannet ved grunnvannstilsig, og ikke påvirket av grøftingen, domineres bunnsjiktet av 

spriketorvmose m. fl. I feltsjiktet kommer myrkongle, melkerot, myrhatt, myrfiol og elvesnelle inn i tillegg til 

artene som finnes ved kanalkanten. Det finnes innslag av gråor-heggeskog og vierkratt spredt. Enkelte deler 

av myra må karakteriseres som rikmyr med innslag av bl. a. engmarihånd.  

Artsmangfold: Engmarihånd ble registrert av TBL i 2001. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  
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Bruk, tilstand og påvirkning: Omfattende grøfting av myrområdene rundt Hæra har gitt opphav til gjengroing 

med bjørk og gran. Kanalisering av Hæra har trolig bidratt betraktelig til drenering av det som tidligere var et 

stort, sammenhengende våtmarksområde. Avgrensningen er redusert til det som fortsatt er relativt åpen myr, 

uten særskilt påvirkning fra grøfting og andre dreneringstiltak. Isolert sett må dermed myra anses for å være 

intakt. 

Del av helhetlig landskap: Myra representerer gjenværende deler av et større våtmarksområde rundt Hæra. 

Lokaliteten inngår i en ravinedal. 

Verdivurdering: Lokaliteten består av intakt jordvannspåvirket myr i sørboreal vegetasjonssone. Ut fra 

faktaarket for våtmark skulle den dermed hatt lokalt viktig verdi. Imidlertid tilsier både de store arealene med 

tilgrensende utgrøftet våtmark med restaureringspotensial, og at det generelt er få myrer igjen på 

Romerikssletta, at verdien settes opp til viktig (B). 

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten framstår i seg selv som intakt, men i tilgrensende områder er det store 

arealer med utgrøftet tidligere myr som har stort restaureringspotensial. 

 

Undersøkelsesområde 05 Bjørke 

05-N01 Nordre Bjørke ravinebekk 

Naturtype: Viktige bekkedrag - ravinebekk 

Verdi: Lokalt viktig (C) 

Areal: 11 daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble befart 17.10.2018 i forbindelse med kartlegging av raviner i Nannestad kommune. 

Kartleggingen ble utført av Norconsult v/ Annie Ås Hovind og Lars Jørgen Rostad. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Ravinebekken ligger nordvest for tettstedet Bjørke, og har utløp i elva Leira i 

vest. Marin leire utgjør naturgrunnlaget.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Kantvegetasjonen består i et smalt belte av gråseljekratt og 

gråorheggeskog langs bekken. Feltsjiktet karakteriseres av arter som bekkekarse, mjødurt, geitrams og 

strutseving. Rogn inngår i tresjiktet. 

Artsmangfold: Gråor-heggeskogen og gråseljekrattene langs bekken huser typiske vedboende sopparter 

som putekjuke, tobakkbroddsopp, rosettsopp og praktkjuke. 

Fremmede arter: Rødhyll forekommer. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Ravinen er delvis planert og oppdyrket og mangler forgreining. 

Del av helhetlig landskap: Ravinebekken er tilknyttet Leira i vest, som utgjør erosjonsbasis. 

Verdivurdering: Bekkedraget har nokså velutviklete kantsoner, men er relativt kort. Lokaliteten vurderes som 

lokalt viktig (C).   

Skjøtsel og hensyn: Tekniske inngrep i form av oppfylling, bakkeplanering, skredsikring o.l. bør unngås da 

dette vil forringe landformen ytterligere. Kantskogen bør få utvikle seg fritt.  
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Undersøkelsesområde 06 Preståsen Ø 

 

Figur 13. Kart over ravinedaler og øvrige naturtyper i undersøkelsesområde 06 Preståsen Ø, 07 Eskerud og 08 Vigstein-
Nygard. 

06-R01 Preståsen Ø ravine 

Naturtype: Ravinedal 

Verdi: Viktig (B) 

Areal: 142 daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble befart 11.10.2018 i forbindelse med kartlegging av raviner i Nannestad kommune. 

Kartleggingen ble utført av Norconsult v/ Annie Ås Hovind og Lars Jørgen Rostad etter forslag til revidert 

faktaark for ravinedal (Jansson og Erikstad upubl., se vedlegg 3). Ravinedaler i leire er listet som sårbar (VU) 

i Norsk rødliste for naturtyper 2018 (Artsdatabanken 2018b).  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Ravinedalen ligger sørvest for E16 og sørøst for tettstedet Preståsen. Marin 

leire utgjør naturgrunnlaget. Det lengste strekket i ravinedalen er omtrent 960 m. Maksimal dybde er omtrent 

12 m og maksimal helningsgrad er 1:2,5.  Ravinen er primærforgreinet. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Ravinedalen domineres i hovedsak av ordinær 

produksjonsgranskog med større hogstflater. I dalbunnen finnes noen bredere partier med spredte åpne 
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vannspeil og svært ung gråorskog. Vegetasjonen her karakteriseres av arter som vasshår, vendelrot, 

mjødurt og skogrørkvein. 

Artsmangfold: Ingen arter av spesiell forvaltningsinteresse ble registrert.   

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen i ravinedalen bærer preg av intensivt skogbruk. En traktorvei i nordøst 

går ned til bunnen av ravinen. Tallrike hogststubber og svært ung gråorskog vitner om dårlig kontinuitet også 

i de fuktigste partiene i ravinedalbunnen. Ravinedalen er delvis planert og oppdyrket i sørøst, og 

tilsynelatende avsnørt av E16 i nord og dyrket mark i sør.  

Del av helhetlig landskap: Ravinedalen ligger isolert til, og avsnørt fra resterende deler av det opprinnelige 

ravinesystemet nedstrøms, i form av ravinedalen Leirbekken N II ca. 230 m lenger sør. Området mellom de 

to ravinedalene er planert og oppdyrket i dag.    

Verdivurdering: Ravinelokaliteten skårer middels på størrelse (500-1000 m lang), middels på dybde (10-15 

m), middels på helningsgrad (<1:2), middels på forgreining (primær- og sekundærforgreining dominerer), lavt 

på inngrep (en traktorvei går ned til bunnen av ravinen), lavt på del av helhetlig landskap (>100 m til 

nærmeste avgrensete ravinedal i samme system) og lavt på rødlistearter (ingen). Lokaliteten skårer dermed 

middels på mer enn tre parametere, og får viktig verdi (B). 

Skjøtsel og hensyn: Tekniske inngrep i form av oppfylling, bakkeplanering, skredsikring o.l. bør unngås da 

dette vil forringe landformen. Det bør få utvikle seg et sammenhengende belte av gråor i bunnen av ravinen.  

 

06-R02 Preståsen Ø II ravine 

Naturtype: Ravinedal 

Verdi: Viktig (B) 

Areal: 82 daa 

Innledning: Lokaliteten ble befart 11.10.2018 i forbindelse med kartlegging av raviner i Nannestad kommune. 

Kartleggingen ble utført av Norconsult v/ Annie Ås Hovind og Lars Jørgen Rostad etter forslag til revidert 

faktaark for ravinedal (Jansson og Erikstad upubl., se vedlegg 3). Ravinedaler i leire er listet som sårbar (VU) 

i Norsk rødliste for naturtyper 2018 (Artsdatabanken 2018b). 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Ravinedalen ligger nordøst for E16 og sørøst for tettstedet Preståsen. Marin 

leire utgjør naturgrunnlaget. Det lengste strekket i ravinedalen er omtrent 460 m. Maksimal dybde er omtrent 

11 m med maksimal helningsgrad på ca. 1:2. Ravinen er primær- og sekundærforgreinet. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten domineres av hogstflater og ordinær 

produksjonsgranskog.  

Artsmangfold: Ingen arter av spesiell forvaltningsinteresse ble registrert.   

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen i ravinedalen bærer preg av intensivt skogbruk, og store deler av 

lokaliteten er snauhogd.  

Del av helhetlig landskap: Ravinedalen ligger isolert til, og er avsnørt fra resterende deler av det opprinnelige 

systemet nedstrøms av E16. Ravinedalen er hydrologisk tilknyttet Sogna ravinedal i sør, da bekken renner 
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under E16. Avstanden til Sogna ravinedal i samme system nedstrøms er under 100 m, og avstanden til 

Preståsen Ø ravine i et parallelt ravinesystem er ca. 150 m (i luftlinje over E16).   

Verdivurdering: Ravinelokaliteten skårer lavt på størrelse (250-500 m lang), middels på dybde (10-15 m), 

høyt på helningsgrad (1:2), middels på forgreining (primær- og sekundærforgreining dominerer), lavt på 

inngrep (en traktorvei krysser en sideravine), høyt på del av helhetlig landskap (under 100 m til nærmeste 

avgrensete ravinedal i samme system og under 200m til avgrensede ravinedaler i andre ravinesystem) og 

lavt på rødlistearter (ingen). Lokaliteten skårer dermed middels eller høyere på mer enn tre parametere og 

får viktig verdi (B). 

Skjøtsel og hensyn: Tekniske inngrep i form av oppfylling, bakkeplanering, skredsikring o.l. bør unngås da 

dette vil forringe landformen. Det bør få utvikle seg et sammenhengende belte av gråor i bunnen av ravinen. 

 

Undersøkelsesområde 07 Eskerud 

07-R01 Eskerud ravine 

Naturtype: Ravinedal 

Verdi: Viktig (B) 

Areal: 75 daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble befart 17.10.2018 i forbindelse med kartlegging av raviner i Nannestad kommune. 

Kartleggingen ble utført av Norconsult v/ Annie Ås Hovind og Lars Jørgen Rostad etter forslag til revidert 

faktaark for ravinedal (Jansson og Erikstad upubl., se vedlegg 3). Ravinedaler i leire er listet som sårbar (VU) 

i Norsk rødliste for naturtyper 2018 (Artsdatabanken 2018b). Grunneiere deltok på befaringen.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Ravinedalen ligger i tilknytning til gården Eskerud, vest for elva Leira. 

Hoveddalen er aktiv med vannførende bekk, men lokaliteten inkluderer også en mindre aktiv sideravine. 

Marin leire og silt utgjør naturgrunnlaget, men bekken har gravd seg ned til grunnfjellet på enkelte steder. 

Det lengste strekket av ravinedalen er omtrent 980 m. Maksimal dybde er omtrent 14 m med maksimal 

helningsgrad opp mot 1:3. Ravinedalen er primærforgreinet med to sideraviner over 50 m, hvorav den ene er 

sekundærforgreinet. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Den vestre delen av hoveddalen domineres av ordinær 

granskog, hvorav skogen nord for bekken er tydelig plantet mens skogen sør for bekken er noe grovere med 

mer død. Nedstrøms i ravinedalen får granskogen større innslag av løvtrær som lønn, rogn, gråselje og 

gråor. Ved Eskerud gård finnes en eng med tydelig gjødselpreg og innslag av grove seljer. Lenger øst i 

hoveddalen, mot Leira, er dalbunnen dominert av relativt velutviklet gråor-heggeskog med en del død ved. 

Bunn- og feltsjiktet her er rikere og friskere med arter som stortaggmose, maigull, hestehov, bekkekarse, 

kratthumleblom, enghumleblom, hvitbladtistel, fredløs, slyngsøtvier, mjødurt, bringebær og strutseving. 

Strutseving er stedvis dominerende. Sideravinen nord for hoveddalen består i rik blandingsskog med 

gråselje, osp, gran og gråor i tresjiktet. Bunn- og feltsjiktet her karakteriseres av arter som lundveikmose, 

storkransmose, prakthinnemose, gjøksyre, springfrø, skogsalat og skogburkne. Gråor-heggeskogen mot 

Leira og den rike blandingsskogen i sideravinen er beskrevet som egne naturtyper.  

Artsmangfold: Typiske vedboende sopparter som orekjuke, putekjuke, rustkjuke, seljekjuke, svartrandkjuke, 

tobakkbroddsopp, hvit rynkesopp, gelenettsopp, gullnettsopp og rosettsopp er vanlige, spesielt i gråor-

heggeskogen mot Leira og i sideravinen mot Høgnauen. I sideravinen finnes også større flater med 

eksponert leire som utgjør substrat for bl.a. grøftelommemose (NT). Bekkelundlav (NT) forekommer på tidvis 

oversvømte steiner flere steder i bekken. Dverggullnål ble registrert på en barkløs høgstubbe av gran lengst 
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vest i hoveddalen. Gnag på flere trær vitner om beveraktivitet, spesielt mot Leira. Det ble observert ørret i 

bekken. 

Fremmede arter: Rødhyll forekommer. 

Bruk, tilstand og påvirkning: En grusvei følger deler av dalbunnen i hoveddalen. Skogen utgjør stedvis et 

smalt belte. Granskogen i vestre deler av hoveddalen bærer delvis preg av intensivt skogbruk.  

Del av helhetlig landskap: Ravinedalen er tilknyttet erosjonsbasis i form av elva Leira i øst. Ravinen er aktivt 

gravende i overforliggende løsmasser og har nådd bart fjell lengst vest. Avstanden til avgrensede 

ravinedaler i andre, parallelle ravinesystem er <200 m.  

Verdivurdering: Ravinelokaliteten skårer middels på størrelse (500-1000m lang), middels på dybde (10-15m), 

høyt på helningsgrad (nærmere 1:2 enn 1:3), middels på forgreining (primær- og sekundærforgreining 

dominerer), lavt på inngrep (en grusvei inngår i ravinedalen), lavt på del av helhetlig landskap (ingen andre 

avgrensete ravinedaler i samme system) og middels på rødlistearter (to NT-arter). Lokaliteten skårer dermed 

middels eller høyere på mer enn tre parametere og får viktig verdi (B). 

Skjøtsel og hensyn: Tekniske inngrep i form av oppfylling, bakkeplanering, skredsikring o.l. bør unngås da 

dette vil forringe landformen. Avgrensete naturtyper i ravinedalen (i.e. gråor-heggeskog og rik blandingsskog 

i lavlandet) bør få utvikle seg fritt.  

 

07-N01 Høgnauen 

Naturtype: Rik blandingsskog i lavlandet 

Verdi: Lokalt viktig (C) 

Areal: 11 daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble befart 17.10.2018 i forbindelse med kartlegging av raviner i Nannestad kommune. 

Kartleggingen ble utført av Norconsult v/ Annie Ås Hovind og Lars Jørgen Rostad. Grunneiere deltok på 

befaringen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Skogen ligger i en sideravine til en ravinedal i tilknytning til gården Eskerud, 

vest for elva Leira. Lokaliteten er avgrenset mot dyrket mark, ordinær produksjonsgranskog og en grusvei i 

sør. Marin leire utgjør naturgrunnlaget.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Tresjiktet domineres av gråselje, gran og osp med innslag av 

ung gråor. Bunn- og feltsjiktet er rikt og friskt med arter som lundveikmose, storkransmose, prakthinnemose, 

gjøksyre, springfrø, skogsalat og skogburkne.  

Artsmangfold: Lokaliteten har innslag av grovere selje-, gran- og ospetrær samt grov død ved. Typiske 

vedboende sopparter som putekjuke, seljekjuke, tobakkbroddsopp, gullnettsopp og rosettsopp forekommer. 

Bekkelundlav (NT) forekommer på større steiner i bunnen av ravinen. Eksponert leire utgjør substrat for bl.a. 

grøftelommemose (NT).  

Fremmede arter: Rødhyll forekommer. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er liten og skogen utgjør et relativt smalt belte i ravinen. 

Del av helhetlig landskap: Blandingsskogen inngår i en ravinedal. 

Verdivurdering: Lokaliteten er nokså liten, men huser to rødlistearter, og vurderes derfor som lokalt viktig (C). 
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Skjøtsel og hensyn: Skogen bør få utvikle seg fritt.  

 

07-N02 Eskerudbekken 

Naturtype: Gråor-heggeskog 

Verdi: Lokalt viktig (C) 

Areal: 8,6 daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble befart 17.10.2018 i forbindelse med kartlegging av raviner i Nannestad kommune. 

Kartleggingen ble utført av Norconsult v/ Annie Ås Hovind og Lars Jørgen Rostad. Grunneiere deltok på 

befaringen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Gråor-heggeskogen ligger i bunnen av en ravinedal i tilknytning til gården 

Eskerud, vest for elva Leira. Naturtypen utgjør vegetasjonen langs en bekk med utløp i Leira i øst. 

Lokaliteten er avgrenset mot dyrket mark i sør og en grusvei i nordøst. Marin leire og silt utgjør 

naturgrunnlaget, men bekken har stedvis gravd seg ned til grunnfjellet.   

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen består i rik og frisk gråor-heggeskog. Bunn- og 

feltsjiktet karakteriseres av arter som stortaggmose, maigull, hestehov, bekkekarse, kratthumleblom, 

enghumleblom, hvitbladtistel, fredløs, slyngsøtvier, mjødurt, bringebær og strutseving. Strutseving er stedvis 

dominerende. 

Artsmangfold: Lokaliteten har gode mengder død ved som utgjør substrat for typiske vedboende sopparter 

som hvit rynkesopp, gelenettsopp, rosettsopp og svartrandkjuke. Bekkelundlav (NT) forekommer på steiner i 

bekken. Gnag på flere trær vitner om beveraktivitet. Det ble observert ørret i bekken.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Gråor-heggeskogen utgjør et relativt lite område og har varierende kontinuitet.  

Del av helhetlig landskap: Gråor-heggeskogen inngår i en ravinedal og utgjør den naturlige vegetasjonen 

langs bekken i ravinedalbunnen. 

Verdivurdering: Liten størrelse og varierende kontinuitet gir lokalt viktig verdi (C). 

Skjøtsel og hensyn: Skogen bør få utvikle seg fritt. 

 

Undersøkelsesområde 08 Vigstein-Nygard 

08-N01 Kneppefeltet 

Naturtype: Rik blandingsskog i lavlandet 

Verdi: Lokalt viktig (C) 

Areal: 14 daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble befart 11.10.2018 i forbindelse med kartlegging av raviner i Nannestad kommune. 

Kartleggingen ble utført av Norconsult v/ Annie Ås Hovind og Lars Jørgen Rostad.  
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Blandingsskogen ligger i en avsnørt del av den større ravinedalen Sogna, ved 

boligfeltet Kneppefeltet, nord for Nygard og øst for E16. Ravinen er aktiv med vannførende bekk. Bekken er 

tilknyttet Sogna ravinedal med kulvert under E16. Marin leire utgjør naturgrunnlaget.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Tresjiktet domineres av gråselje, lønn, rogn, bjørk, gråor og 

gran. Grovere gråselje- og grantrær dominerer henholdvis i den nordre lisiden og sørvest i lokaliteten. Bunn- 

og feltsjiktet er rikt og friskt og karakteriseres av fagermoser (e.g. skogfagermose, krusfagermose, 

stortaggmose og bekkerundmose), storkransmose, maigull, hestehov, springfrø, hvitveis, enghumleblom, 

trollbær, mjødurt, bringebær, turt, tyrihjelm og skogburkne.   

Artsmangfold: Lokaliteten har større mengder død ved med innslag av grove granlæger med potensial for 

vedboende sopp. Typiske vedboende sopparter som putekjuke, rustkjuke, skorpekjuke og tobakkbroddsopp 

er vanlige. Skiferkjuke ble registrert på en grov granlåg og purpurkjuke på en barkløs låg av løvtre. 

Jaguarflekklav forekommer på gråor langs bekken.  

Fremmede arter: Mongolspringfrø (SE) forekommer. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen har varierende kontinuitet med innslag av grovere gråselje- og grantrær 

og yngre lønn, rogn, bjørk og gråor. En grusvei går ned til bunnen av ravinen.  

Del av helhetlig landskap: Blandingsskogen inngår i en avsnørt del av den større ravinedalen Sogna. 

Lokaliteten ligger i dag isolert til mellom boligfelt og veier.   

Verdivurdering: Lokaliteten er liten, ligger isolert til og har noe inngrep (en grusvei), men vurderes som lokalt 

viktig (C).  

Skjøtsel og hensyn: Skogen bør få utvikle seg fritt.  

 

08-N02 Nygard 

Naturtype: Rik blandingsskog i lavlandet 

Verdi: Lokalt viktig (C) 

Areal: 11 daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble befart 11.10.2018 i forbindelse med kartlegging av raviner i Nannestad kommune. 

Kartleggingen ble utført av Norconsult v/ Annie Ås Hovind og Lars Jørgen Rostad.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Blandingsskogen ligger i en avsnørt del av den større ravinedalen Sogna, 

vest for gården Nygard og øst for E16. Marin leire utgjør naturgrunnlaget.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Tresjiktet domineres av gråor og gran med innslag av osp, 

rogn, lønn, gråselje og bjørk. Bunn- og feltsjiktet er rikt og friskt og karakteriseres av fagermoser, maigull, 

bekkekarse, springfrø, stornesle, mjødurt, skogsnelle og skogburkne.  

Artsmangfold: Vedsoppfungaen inkluderer typiske arter som orekjuke, tobakkbroddsopp og hvit rynkesopp. 

Vasskjuke forekommer på gran. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.   

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen har varierende kontinuitet med innslag av grovere gråor- og grantrær og 

yngre osp, rogn, lønn, gråselje og bjørk. Lokaliteten ligger tett på E16, som avsnører ravinen fra resterende 
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deler av ravinedalen Sogna. Bekken føres gjennom en kulvert under E16, og de to områdene er således 

hydrologisk sammenhengende.  

Del av helhetlig landskap: Blandingsskogen inngår i en avsnørt del av den større ravinedalen Sogna.  

Verdivurdering: Lokaliteten er liten og ligger isolert til, og vurderes som lokalt viktig (C).  

Skjøtsel og hensyn: Skogen bør få utvikle seg fritt. 

 

Undersøkelsesområde 09 Nordbybekken 

 

Figur 14. Kart over ravinedaler og øvrige naturtyper i undersøkelsesområde 09 Nordbybekken og 10 Trugstad-Rovol. 
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09-R01 Vassenga ravine 

Naturtype: Ravinedal 

Verdi: Viktig (B) 

Areal: 16 daa 

Innledning: Lokaliteten ble befart 17.10.2018 i forbindelse med kartlegging av raviner i Nannestad kommune. 

Kartleggingen ble utført av Norconsult v/ Annie Ås Hovind og Lars Jørgen Rostad etter forslag til revidert 

faktaark for ravinedal (Jansson og Erikstad upubl., se vedlegg 3). Ravinedaler i leire er listet som sårbar (VU) 

i Norsk rødliste for naturtyper 2018 (Artsdatabanken 2018b). 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Ravinedalen ligger langs Leiras vestre bredde vis-a-vis gården Vassenga. 

Ravinen er aktiv med gjennomgående bekk. Marin leire utgjør naturgrunnlaget. Det lengste strekket av 

ravinedalen er omtrent 250 m. Maksimal dybde er omtrent 13 m med maksimal helningsgrad brattere enn 

1:2. Ravinedalen er primærforgreinet, men har bare en sideravine på 50 m.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Tresjiktet domineres av gråor og gran med innslag av rogn. 

Feltsjiktet er rikt og friskt med arter som maigull, hvitveis, stornesle og mjødurt. Deler av ravinen er gammel 

beitemark i gjengroing, uten tresjikt.  

Artsmangfold: Ravinen er stedvis svært bratt med større flater med blottlagt leire som utgjør substrat for bl.a. 

grøftelommemose (NT). Mandelpil (NT) forekommer mot Leira.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Hele ravinen ble tidligere holdt åpen ved beite. Ved opphør av hevd har det 

vokst frem skog, men denne er foreløpig nokså ung og mangler kontinuitet.    

Del av helhetlig landskap: Ravinedalen ligger tilknytning til Leira, som utgjør erosjonsbasis. Ravinen er 

naturlig kort, og det er derfor ingen andre avgrensete ravinedaler i samme system oppstrøms. Ravinedalen 

ligger for øvrig omkring 180 m fra det parallelle ravinedalsystemet Feviksbekken-Austadbekken. 

Verdivurdering: Ravinelokaliteten skårer lavt på størrelse (250-500 m lang), middels på dybde (10-15 m), 

høyt på helningsgrad (maks over 1:2), lavt på forgreining (ingen og primærforgreining dominerer), høyt på 

inngrep (ingen), lavt på del av helhetlig landskap (enkeltforekomst) og middels på rødlistearter (2 NT-arter). 

Lokaliteten skårer dermed middels eller mer på mer enn tre parametere og får viktig verdi (B). 

Skjøtsel og hensyn: Tekniske inngrep i form av oppfylling, bakkeplanering, skredsikring o.l. bør unngås da 

dette vil forringe landformen.  

 

09-N01 Nordbybekken ravinebekk 

Naturtype: Viktig bekkedrag 

Verdi: Viktig (B) 

Areal: 117 daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble befart 17.10.2018 i forbindelse med kartlegging av raviner i Nannestad kommune. 

Kartleggingen ble utført av Norconsult v/ Annie Ås Hovind og Lars Jørgen Rostad.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Ravinebekken strekker seg fra tettstedet Åsgreina i vest til elva Leira i øst. 

Marin leire utgjør naturgrunnlaget, og stedvise utglidninger har gitt opphav til mindre leirskredgroper. 

Ravinen mangler forgreining. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Vegetasjonen langs ravinebekken domineres vekselvis av 

gråor-heggeskog med innslag av gran, hogstflater og dyrket mark. Bedre utviklete partier med gråor-

heggeskog har storbregneutforming med arter som stornesle, tyrihjelm og strutseving i feltsjiktet. Der 

dalbunnen er bredere fremstår gråor-heggeskogen som flompåvirket.  

Artsmangfold: Bedre utviklete partier med gråor-heggeskog har større innslag av død ved. Typiske 

vedboende sopparter som rosettsopp, hvit rynkesopp og tobakksbroddsopp er vanlige. Skorpekjuke og 

grovporet vinterstilkkjuke forekommer. Jaguarflekklav forekommer på gråortrær langs bekken. Eksponert 

leire utgjør substrat for blant annet grøftelommemose (NT). 

Fremmede arter: Alaskakornell (SE) og rødhyll (SE) forekommer. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Kantvegetasjonen er stedvis smal, og der denne utgjør et bredere belte har 

skogen vekslende kontinuitet. Både hogstflater og partier med bedre utviklet gråor-heggeskog forekommer. 

Del av helhetlig landskap: Ravinebekken er tilknyttet erosjonsbasis i form av Leira i øst.  

Verdivurdering: Bekkedraget med kantsoner utgjør en viktig vandringskorridor gjennom ellers intensivt drevet 

jordbrukslandskap og strekker seg helt til Leira i øst. Kantskogen er stedvis smal, men lokaliteten vurderes 

likevel som viktig (B).   

Skjøtsel og hensyn: Tekniske inngrep i form av oppfylling, bakkeplanering, skredsikring o.l. bør unngås da 

dette vil forringe landformen. Det bør opprettholdes et bredere, sammenhengende belte av gråor-heggeskog 

langs bekken. Partier med bedre utviklet gråor-heggeskog bør få utvikle seg fritt.  

 

09-N02 Nordbybekken 

Naturtype: Gråor-heggeskog 

Verdi: Viktig (B) 

Areal: 52 daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble befart 17.10.2018 i forbindelse med kartlegging av raviner i Nannestad kommune. 

Kartleggingen ble utført av Norconsult v/ Annie Ås Hovind og Lars Jørgen Rostad.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Gråor-heggeskogen ligger i den østre delen av en ravinebekkedal som 

strekker seg fra tettstedet Åsgreina i vest til elva Leira i øst. Ravinen er aktiv med vannførende bekk. Marin 

leire utgjør naturgrunnlaget, og stedvise utglidninger har gitt opphav til mindre leirskredgroper. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gråor-heggeskogen har stedvis storbregneutforming med arter 

som stornesle, tyrihjelm og strutseving i feltsjiktet. Der dalbunnen er bredere fremstår gråor-heggeskogen 

som flompåvirket. 

Artsmangfold: Lokaliteten har godt innslag av død ved som utgjør substrat for typiske vedboende sopparter 

som rosettsopp, hvit rynkesopp og tobakksbroddsopp. Grovporet vinterkjuke forekommer mot Leira. 

Jaguarflekklav forekommer på gråortrær langs bekken. Eksponert leire utgjør substrat for blant annet 

grøftelommemose (NT).  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert innenfor avgrensningen, men rødhyll (SE) og 

alaskakornell (SE) forekommer langs bekken oppstrøms.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Deler av lokaliteten ble tidligere holdt åpent ved beite. Skogen har derfor 

varierende kontinuitet med yngre og bedre utviklete partier. 
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Del av helhetlig landskap: Naturtypen utgjør den naturlige kantvegetasjonen langs ravinebekken. 

Verdivurdering: Gråor-heggeskogen har varierende kontinuitet, men utgjør et relativt stort område som 

strekker seg helt til Leira i øst. Lokaliteten vurderes derfor som viktig (B).   

Skjøtsel og hensyn: Skogen bør få utvikle seg fritt. 

 

Undersøkelsesområde 10 Trugstad-Rovol 

10-N01 Trugstadsletta 

Naturtype: Rik blandingsskog i lavlandet 

Verdi: Lokalt viktig (C) 

Areal: 16 daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble befart 16.10.2018 i forbindelse med kartlegging av raviner i Nannestad kommune. 

Kartleggingen ble utført av Norconsult v/ Annie Ås Hovind og Lars Jørgen Rostad.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Blandingsskogen ligger i et dalsøkk mellom Trugstadsletta og Rovolsteiet, 

sørvest for gården Trugstad og nordvest for gården Rovol. Marin leire utgjør naturgrunnlaget. Dalsøkket er 

tydelig ravinert med bratte dalsider, men ravinen er for kort til å utgjøre naturtypen ravinedal. Den 

sørøstvendte lisiden med ask og hassel utgjør en lokalt sjelden utforming. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen består i rik blandingsskog dominert av gran, gråor, 

selje, ask og hassel (sistnevnte i sør- og østvendte lisider). Bunn- og feltsjiktet er gjennomgående rikt, og 

gradvis fuktigere mot dalbunnen. Bunnsjiktet karakteriseres av storkransmose og lundveikmose med 

prakthinnemose i fuktigere partier. Arter som gjøksyre, markjordbær kratthumleblom, enghumleblom, 

skogsalat, bringebær, hundekjeks, skogsnelle og skogburkne inngår i feltsjiktet.  

Artsmangfold: Lokaliteten har godt innslag av ask (VU) og død ved med potensiale for vedboende sopp. 

Typiske arter som rustkjuke, småporekjuke og praktkjuke forekommer på død ved av ulike løvtrær. Orekjuke 

forekommer på hassel.  

Fremmede arter: Hagelupin (SE) forekommer langs veien i vest. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Deler av lokaliteten ble tidligere holdt åpent ved beite, og en del av skogen har 

vokst frem ved opphør av bruk. Skogkontinuiteten er derfor varierende, med innslag av eldre trær som 

opprinnelig kan ha vært hagemarkstrær. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypen utgjør den naturlige vegetasjonen i ravinen.  

Verdivurdering: Skogen utgjør et lite område, ligger isolert og har varierende kontinuitet, men vurderes som 

lokalt viktig (C).  

Skjøtsel og hensyn: Skogen bør få utvikle seg fritt. 
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Undersøkelsesområde 11 Nordbyåsen 

 

Figur 15. Kart over ravinedaler og øvrige naturtyper i undersøkelsesområde 11 Nordbyåsen og 12 Kjærstad. 

11-R01 Nordbyåsen ravine 

Naturtype: Ravinedal 

Verdi: Viktig (B) 

Areal: 255 daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble befart 16.10.2018 i forbindelse med kartlegging av raviner i Nannestad kommune. 

Kartleggingen ble utført av Norconsult v/ Annie Ås Hovind og Lars Jørgen Rostad etter forslag til revidert 

faktaark for ravinedal (Jansson og Erikstad upubl., se vedlegg 3). Ravinedaler i leire er listet som sårbar (VU) 

i Norsk rødliste for naturtyper 2018 (Artsdatabanken 2018b). 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Ravinedalen ligger vest for gården Nordby, sør for Eltonåsen. Ravinen er 

aktiv med gjennomgående bekk. Marin leire og silt utgjør naturgrunnlaget, men større steiner forekommer 

stedvis i bekken. Det lengste strekket av ravinedalen er omtrent 1400 m. Maksimal dybde er omtrent 15 m. 

Ravinedalen er i hovedsak primærforgreinet, med sekundærforgreininger i en sideravine.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Ravinedalen domineres i hovedsak av ordinær og delvis eldre 

produksjonsgranskog, med et smalt belte av gråorskog i dalbunnen. Bunn- og feltsjiktet i dalbunnen er 

gjennomgående rikt og friskt med arter som stortaggmose, lundveikmose, storkransmose, gjøksyre, maigull, 
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hvitveis, springfrø, vendelrot, bekkeveronika, enghumleblom, rød jonsokblom, skogsalat, trollbær, stornesle, 

bringebær, strutseving og tyrihjelm. Bredere partier av dalbunnen er tydelig forsumpet med flere grantrær på 

sokler. Feltsjiktet i de forsumpete partiene domineres av arter som mjødurt, kvann, skogsivaks, skogsnelle, 

skogburkne og sumphaukeskjegg.  

Artsmangfold: Lokaliteten har innslag av fuktige bergvegger med blant annet de basekrevende artene 

krusfellmose og krokodillemose i nordre deler av ravinedalen. Hyllekjuke forekommer på grove granlæger. 

Eksponert leire langs bekken utgjør substrat for blant annet dverglommemose og grøftelommemose (NT). 

Grøftelommemose ble registrert flere steder. Dvergspett ble hørt under befaring.  

Fremmede arter: Rødhyll forekommer spredt.  

Bruk, tilstand og påvirkning: En grusvei krysser sentrale deler av ravinen. Rett sør for grusveien er ravinen 

også noe planert og oppdyrket. Resterende deler av landformen fremstår nokså intakte. Skogen bærer preg 

av intensivt skogbruk, og gråorskogen i dalbunnen utgjør et stedvis svært smalt belte med stort innslag av 

gran og gamle hogststubber.     

Del av helhetlig landskap: Ravinen er avsnørt fra resterende deler av det opprinnelige systemet nedstrøms 

av bakkeplanering og oppdyrking. En del av det opprinnelige systemet 400 m nedstrøms er beskrevet som 

egen naturtype ravinedal (Finstad ravine).  

Verdivurdering: Ravinedalen skårer høyt på størrelse (>1000 m lang), middels på dybde (10-15 m), middels 

på helningsgrad (opp til ca. 1:3), middels på forgreining (primær og sekundær dominerer), middels på 

inngrep (en skogsbilvei krysser lokaliteten på fylling), lavt på del av helhetlig landskap (>100 m til nærmeste 

avgrensete ravinedal i samme system) og lavt på rødlistearter (én NT-art). Lokaliteten skårer dermed 

middels på mer enn tre parametere, men høyt på bare en parameter, og får viktig verdi (B). 

Skjøtsel og hensyn: Tekniske inngrep i form av oppfylling, bakkeplanering, skredsikring o.l. bør unngås da 

dette vil forringe landformen. Det bør opprettholdes et bredere, sammenhengende belte av gråor-heggeskog 

langs bekken i ravinedalen. 

 

11-R02 Finstad ravine 

Naturtype: Ravinedal 

Verdi: Viktig (B) 

Areal: 117 daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble befart 16.10.2018 i forbindelse med kartlegging av raviner i Nannestad kommune. 

Kartleggingen ble utført av Norconsult v/ Annie Ås Hovind og Lars Jørgen Rostad etter forslag til revidert 

faktaark for ravinedal (Jansson og Erikstad upubl., se vedlegg 3). Ravinedaler i leire er listet som sårbar (VU) 

i Norsk rødliste for naturtyper 2018 (Artsdatabanken 2018b). 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Ravinedalen ligger vest for gården Finstad og utgjør kommunegrensen 

mellom Nannestad og Gjerdrum. Ravinen er aktiv med gjennomgående bekk. Marin leire utgjør 

naturgrunnlaget. Det lengste strekket av ravinedalen er omtrent 970 m. Maksimal dybde er omtrent 12 m 

med maksimal helningsgrad på ca. 1:3. Ravinedalen er primærforgreinet.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Ravinedalen domineres i hovedsak av ordinær 

produksjonsgranskog, med enkelte partier med eldre granskog og innslag av gråor i dalbunnen. Bunn- og 

feltsjiktet i dalbunnen er rikt og friskt med arter som lundveikmose, gjøksyre, hvitveis, kratthumleblom og 

stornesle. I den østre sideravinen finnes en naturbeitemark med svakt gjødselpreg. Bunn- og feltsjiktet her 
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karakteriseres av beitemarksarter som engkransmose, hvitkløver, skogkløver, marikåper, tveskjeggveronika, 

engsoleie, gulflatbelg, prikkperikum, skogstorkenebb og sølvbunke. Innslag av nitrogenkrevende arter som 

gjerdevikke, ryllik, og engkvein vitner om svak gjødselpåvirkning. Naturbeitemarka er beskrevet som egen 

naturtype.     

Artsmangfold: Eldre partier av granskogen har større mengder grov død ved i ulike nedbrytningstadier. 

Gullnettsopp forekommer på grove granlæger her. Eksponert leire langs bekken utgjør substrat for blant 

annet grøftelommemose (NT). Naturbeitemarka i øst kan ha funksjon for insekter og beitemarkssopp.   

Fremmede arter: Rødhyll forekommer spredt.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Ingen større inngrep ble registrert innenfor avgrensningen, men bakkeplanering 

i områdene omkring gjør lokaliteten liten. Skogen preges av intensivt skogbruk og har varierende kontinuitet, 

med innslag av både eldre granskog og hogstspor.  

Del av helhetlig landskap: Ravinedalen utgjør en resterende del av et opprinnelig komplekst ravinesystem 

med utløp i Mikkelsbekken i sørvest. Ravinedalen er i dag nokså isolert og avsnørt fra andre deler det 

opprinnelige ravinesystemet oppstrøms og nedstrøms av bakkeplanering og oppdyrking. Nærmeste 

avgrensete ravinedal i samme system er Nordbyåsen ravine (ca. 400 m oppstrøms). 

Verdivurdering: Ravinelokaliteten skårer middels på størrelse (500-1000 m lang), middels på dybde (10-15 

m), middels på helningsgrad (1:3), middels på forgreining (primær- og sekundærforgreining dominerer), lavt 

på inngrep (ingen), lavt på del av helhetlig landskap (>100 m til nærmeste avgrensete ravinedal i samme 

system) og lavt på rødlistearter (1 NT-art). Lokaliteten skårer dermed middels på mer enn tre parametere og 

får viktig verdi (B). 

Skjøtsel og hensyn: Tekniske inngrep i form av oppfylling, bakkeplanering, skredsikring o.l. bør unngås da 

dette vil forringe landformen. Det bør opprettholdes et bredere, sammenhengende belte av gråor-heggeskog 

langs bekken i ravinedalen. 

 

11-N01 Finstad 

Naturtype: Naturbeitemark 

Verdi: Lokalt viktig (C) 

Areal: 13 daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble befart 16.10.2018 i forbindelse med kartlegging av raviner i Nannestad kommune. 

Kartleggingen ble utført av Norconsult v/ Annie Ås Hovind og Lars Jørgen Rostad. Naturbeitemark inngår i 

kulturmarkseng, som er rødlistet som sårbar (VU). 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Naturbeitemarka ligger i en ravinedal vest for gården Finstad, sør for 

Eltonåsen. Marin leire utgjør naturgrunnlaget. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturbeitemarka karakteriseres av beitemarksarter som 

engkransmose, hvitkløver, skogkløver, marikåper, tveskjeggveronika, engsoleie, gulflatbelg, prikkperikum, 

skogstorkenebb og sølvbunke. Innslag av nitrogenkrevende arter som gjerdevikke, ryllik, og engkvein vitner 

om svak gjødselpåvirkning. 

Artsmangfold: Lokaliteten kan ha funksjon for insekter og beitemarkssopp, men ingen ble observert på 

kartleggingstidspunktet.     

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 
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Bruk, tilstand og påvirkning: Området blir holdt i hevd ved beite, og beitetrykket vurderes som godt.  

Del av helhetlig landskap: Naturbeitemarka inngår i en ravinedal. 

Verdivurdering: Naturbeitemarka skårer lavt på rødlistearter (ingen registrerte), middels på tilstand (svakt 

gjødselpreg) og høyt på størrelse (>2 daa) og påvirkning (moderat ekstensiv hevd). Lokaliteten vurderes 

dermed som lokalt viktig (C).   

Skjøtsel og hensyn: Beitetrykket bør opprettholdes. Enga bør ikke gjødsles.  

 

11-N02 Brotno vest 

Naturtype: Dam 

Verdi: Viktig (B) 

Areal: 9,5 daa 

 

Innledning: Opprinnelig lokalitetsbeskrivelse ble innlagt av TBL den 16.01.2003, etter feltbefaring 15. august 

2002 (BN00047275). Lokaliteten ble gjenbefart 16.10.2018 i forbindelse med kartlegging av raviner i 

Nannestad kommune. Kartleggingen ble utført av Norconsult v/ Annie Ås Hovind og Lars Jørgen Rostad. 

Lokalitetsbeskrivelsen er noe oppdatert etter siste befaring. Avgrensningen er ikke endret etter siste 

befaring. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Dammen ligger i bunnen av en smal, ravinert beitedal sør for gården Nordby. 

Marin leire utgjør naturgrunnlaget. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen består i en opp til 1,5 meter dyp dam med 

tilhørende kantvegetasjon.  

Artsmangfold: I 2002 ble det foretatt 10 håvtrekk uten funn av amfibier. Nikkebrønsle (VU) vokste rikelig på 

lokaliteten i 2002. Breddene blir beitet av ungdyr og det er potensiale for pusleplanter i de opptråkkede 

leirhøljene. Enkeltbekkasin og buttsnutefrosk ble registrert under befaring i 2018. Lokaliteten kan ha 

potensial for salamandere. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ser ut til å bli holdt i hevd som drikkevannsdam for beitedyr. 

Del av helhetlig landskap: Dammen ligger i bunnen av et beitet dalsøkk og utgjør en naturlig del av 

kulturlandskapet. 

Verdivurdering: Forholdsvis artsrik dam i kulturlandskapet gir viktig verdi (B). 

Skjøtsel og hensyn: Dammen bør opprettholdes uregulert, og eventuelt renses dersom den viser tegn til å 

gro igjen.  
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Undersøkelsesområde 12 Kjærstad 

12-R01 Kjærstad ravine 

Naturtype: Ravinedal 

Verdi: Svært viktig (A) 

Areal: 170 daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble befart 22.10.2018 i forbindelse med kartlegging av raviner i Nannestad kommune. 

Kartleggingen ble utført av Norconsult v/ Torbjørn Horsberg Kornstad etter forslag til revidert faktaark for 

ravinedal (Jansson og Erikstad upubl., se vedlegg 3). Ravinedaler i leire er listet som sårbar (VU) i Norsk 

rødliste for naturtyper 2018 (Artsdatabanken 2018b).  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Ravinedalen ligger øst for Kjærstad. Lokaliteten er avgrenset mot 

kommunegrensen, men ravinedalen strekker seg videre gjennom Gjerdrum kommune før den når 

erosjonsbasis ved Leira. Marin leire utgjør naturgrunnlaget. Det lengste strekket av den avgrensete delen av 

ravinedalen er omtrent 810 m. Maksimal dybde i er omtrent 25 m. Den avgrensete ravinedalen er 

sekundærforgeinet, men den utgjør egentlig en sideravine til et større og mer komplekst ravinesystem. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Ravinedalen består av en blanding av skog og kulturmark. 

Skogen er til dels nokså gammel, med blanding av mange ulike treslag. Feltsjiktet er rikt, med arter som 

strutseving, trollbær, skogsvinerot, villrips, broddtelg, stornesle, maigull, engsnelle, enghumleblom, 

kratthumleblom og bringebær inngår i feltsjiktet. I bunnsjiktet forekommer arter som fjærkransmose og 

prakthinnemose. Av vedboende sopp finnes stort sett vanlige forekommende arter som ospeildkjuke, 

ildkjuke, seljekjuke, orekjuke, beltekjuke, skorpekjuke, granrustkjuke og sårkjuke. Deler av ravinedalen har 

yngre skog. I øst inngår en mindre lokalitet med naturbeitemark, ellers er kulturmarka i ravinedalen preget av 

gjødsling. 

Artsmangfold: Bleikdoggnål (NT) ble funnet på alm (VU) helt vest i lokaliteten.  

Fremmede arter: Rødhyll (SE) finnes spredt. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Ingen større inngrep ble registrert innenfor avgrensingen av ravinedalen, men 

det er gjort en del bakkeplanering ned mot flere av sidearmene. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår trolig i en større ravinedal langs Mobekken, som stort sett 

befinner seg på Gjerdrum-siden av kommunegrensa. 

Verdivurdering: Ravinedalen skårer middels på størrelse (500-1000 m lang), middels på dybde (>15 m dyp), 

høyt på helningsgrad (ca. 1:2), lavt på forgreining (primær dominerer), høyt på inngrep (kun en liten kjerrevei 

helt vest i lokaliteten), høyt på del av helthetlig landskap (grenser inn mot et større, ikke-kartlagt 

ravinesystem i Gjerdrum kommune), lavt på habitatspesifikke rødlistearter (kun en NT-art, bleikdoggnål – 

alm (VU) regnes ikke med siden den ikke er å anse som habitatspesifikk). Siden lokaliteten skårer høyt på 

tre parametre gis den svært viktig verdi (A). 

Skjøtsel og hensyn: Tekniske inngrep i form av oppfylling, bakkeplanering, skredsikring o.l. bør unngås da 

dette vil forringe landformen. 
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12-N01 Kjærstad-Låvegg 

Naturtype: Rik blandingsskog i lavlandet 

Verdi: Viktig (B) 

Areal: 86 daa 

 

Innledning: Opprinnelig lokalitetsbeskrivelse ble innlagt av TBL den 16.01.2003, etter feltbefaring 1. juli 2002. 

Lokaliteten ble befart 16.10.2018 i forbindelse med kartlegging av raviner i Nannestad kommune. 

Kartleggingen ble utført av Norconsult v/ Torbjørn Horsberg Kornstad.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en ravinedal ved Låvegg, helt sør i Nannestad kommune. 

Marin leire utgjør naturgrunnlaget. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Mye av lokaliteten består av blandet løvskog. I dalbunnen og i 

dalsider med kildevannspåvirkning dominerer gråor og hegg, mens treslag som osp, bjørk, spisslønn, alm, 

hassel og rogn forekommer i tørrere partier. Enkelte steder forekommer nærmest rene granbestand av 

nokså høy alder. Arter som strutseving, trollbær, skogsvinerot, villrips, broddtelg, stornesle, maigull, 

engsnelle, enghumleblom, kratthumleblom og bringebær inngår i feltsjiktet. I bunnsjiktet forekommer arter 

som fjærkransmose og prakthinnemose. Av vedboende sopp finnes stort sett vanlige forekommende arter 

som seljekjuke, orekjuke, beltekjuke, skorpekjuke, granrustkjuke og sårkjuke. 

Artsmangfold: Bleikdoggnål (NT) forekommer på en grov alm (VU) med omkrets på ca. 1,8 m i brysthøyde. 

Potensial for flere arter knyttet til død ved og eldre trær. 

Fremmede arter: Rødhyll (SE) forekommer spredt. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten framstår som nokså lite påvirket, selv om deler sannsynligvis har 

vært beitet tidligere. Den har stedvis mye død ved. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten henger sannsynligvis sammen med områder på Gjerdrum-siden av 

kommunegrensa, som ikke er kartlagt som naturtyper per i dag. 

Verdivurdering: Lokaliteten er stor, variert og nokså velutviklet og vurderes som viktig (B). 

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør overlates til fri utvikling. 

 

12-N02 Steingrimen  

Naturtype: Naturbeitemark 

Verdi: Lokalt viktig (C) 

Areal: 4,3 daa 

 

Innledning: Opprinnelig lokalitetsbeskrivelse ble innlagt av TBL den 16.01.2003, etter feltbefaring 1. juli 2002. 

Lokaliteten ble befart 16.10.2018 i forbindelse med kartlegging av raviner i Nannestad kommune. 

Kartleggingen ble utført av Norconsult v/ Torbjørn Horsberg Kornstad. Naturbeitemark inngår i 

kulturmarkseng, som er rødlistet som sårbar (VU). 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lite parti med naturbeitemark hvor det finnes noen naturengarter av 

karplanter. De brattere og mer eksponerte delene har bl. a. marianøkleblom, engknoppurt, gjeldkarve, 

hvitmaure, aurikkelsveve, skogkløver, dunkjempe og prestekrage. Det er de konvekse partiene som er mest 

interessante, smådalene har større dominans av mjødurt og hundegras og er ikke så interessante. Den 

ettårige mosen åkertustmose ble funnet på blottlagt leire. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av tørr, nokså baserik naturbeitemark, med 

et mer gjødslet preg i smådalene. 

Artsmangfold: Lokaliteten har potensial for insekter og beitemarkssopp. 

Fremmede arter: Ingen ble registrert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten beites aktivt av hest. Den har tilsynelatende ikke blitt mer preget av 

gjødsling mellom 2001 og 2018. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i tilknytning til en ravinedal ned mot Mobekken. 

Verdivurdering: Naturbeitemarka skårer lavt på rødlistearter (ingen registrerte), middels på tilstand (svakt 

gjødselpreg) og høyt på størrelse (>2 daa) og påvirkning (moderat ekstensiv hevd). Lokaliteten vurderes 

som lokalt viktig (C). 

Skjøtsel og hensyn: Området bør fortsatt beites. Det bør unngås bruk av kunstgjødsel. 
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Vedlegg 2: Slettede naturtypelokaliteter 

Lokalitetene som beskrives under vurderes å ikke inneha kvaliteter som tilsier at de er viktige naturtyper. De 

vil derfor slettes fra Naturbase. 

Rud øde nord (BN00047154) 

Naturtype: Intakt lavlandsmyr i innlandet 

Opprinnelig verdi: Viktig (B) 

Bakgrunn for sletting: Da hele lokaliteten er sterkt påvirket av grøfting og gjengroing oppfyller den ikke 

inngangskriteriene for naturtypen lavlandsmyr i innlandet. 

 

Gunhildrud vest (BN00047283) 

Naturtype: Slåttemark 

Opprinnelig verdi: Lokalt viktig (C) 

Bakgrunn for sletting: Området ble i 2001 gitt verdi lokalt viktig (C) da hevden var dårlig. Lokaliteten er i dag 

redusert betydelig tilplanting av gran og oppdyrking. Det resterende arealet oppfyller ikke inngangskriteriene 

for naturtype slåttemark.  

 

Norby øst (BN00047130) 

Naturtype: Naturbeitemark 

Opprinnelig verdi: Lokalt viktig (C) 

Bakgrunn for sletting: Beitene ble opprinnelig gitt verdi lokalt viktig (C). Gjødselpåvirkningen fra 

omkringliggende jordbruksmark vurderes til å være for sterkt til at lokaliteten oppfyller inngangskriteriene for 

naturtype naturbeitemark per i dag.  
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Vedlegg 3: Utkast til faktaark for verdisetting av ravinedaler 

Definisjon 

Popularisert beskrivelse 

Geotopen Ravinedal består av ravinedaler med aktive erosjonsprosesser og defineres inn under landformen 

leirravine som beskrives som «Liten, skarpt nedskåret V-dal, ofte med bratt lengdeprofil, gravd ut av 

rennende vann i marint leirsediment». Leirravinene forekommer noen ganher sammen med mindre leirsletter 

som ikke er oppdyrket i overkant og ofte sammen med erosjonskanter og små deltaer der ravinedalen munner 

i elver/innsjøer og små elvesletter i bunn av ravinedalen når erosjonsprosessene er langt fremskredne.  

Teknisk definisjon 

Parameter Krav Kommentar  

Typer (NiN 2):  Leirravine (3ER-RL) 

 

Inkludert småforekomster av: 

Elvesletter (3AR-ES), 

Erosjonskanter (3ER-ER),  

Leirsletter (3AR-LS) og  

Deltaer (3AR-DE) 

Småforekomster av leirsletter, erosjonskanter, deltaer 

og elvesletter Disse delene avgrenses sammen med 

ravinedalen som én enhet hvis leirravine utgjør 

største del av avgrensningen og de ligger i direkte 

tilknytting til hverandre i samme ravinesystem. Vi 

åpner samtidig for at flere leirraviner som ligger 

inntil hverandre kan avgrenses som en enhet.  
Størrelse Enkeltforekomst av ravinedal 

lenger enn 250 m.  

Lengden måles langs etter dalbunn fra erosjonsbasis 

eller større inngrep og opp til der den lengste 

sideravinen når brekkpunktet på flaten ovenfor eller 

til neste større inngrep. Den sammenlagte 

ravinedallengden brukes ikke. Ravinedaler som 

naturlig er mindre enn 250 m dette kan avgrenses, 

dersom disse er intakte og naturlig korte (for 

eksempel parallelle, korte ravinedaler langs etter 

større elver) eller inneholder spesielle kvaliteter. 

Korte rester av ravinedaler kan også avgrenses som 

deler av et multipolygon dersom de til sammen utgjør 

et ravinesystem. 

Kompleksitet Dybde>5 m 

Helning > 1:5 (20%) 

Grad av forgreining: hoveddal 

må ha minst primærforgreining 

for å avgrenses.  

En ravinedal må minst være 5 m dyp og bestå av en 

hoveddal med primærforgreing der sideravinene er 

minst 50 m for å avgrenses som ravinedal. Systemer 

uten sidegreiner kan kartlegges som ravinebekker. 

Flere nivåer av forgreininger gir høyere 

kvalitet/verdi.  
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Hvorfor er naturtypen viktig 
Ravinedaler er en viktig landform som bidrar til landskapskarakteren, særlig i landskap dominert av marin 

leire. Raviner i marine leirer er internasjonalt sjeldne og knyttet til sterk nedising av lavtliggende områder. 

Ravinedalene er viktige naturdokumenter der dagens erosjonsprosesser kan studeres og måles og på den 

måten bidra til en detaljert forståelse av landskapsutviklingen.  

Områder med ravinedaler i marin leire er viktige jordbruksområder, og gjennom perioden 1960-1990 har 

svært store områder med ravinedaler blitt omformet ved bakkeplanering og nydyrking (Erikstad 1992). 

Terrenginngrep er i dag den største trusselen mot forekomstene. Alle inngrep som utgraving, endring av 

arealbruk, bekkelukking og utfylling (inkludert skredsikring) vil påvirke dynamikken i systemet og bidra til 

at naturverdien reduseres. Landformen leirravine er på grunn av stort arealtap til bakkeplanering og andre 

tiltak oppført i rødlisten som sårbar (VU). Avgrensning og verdsetting av typen er viktig for å ivareta en truet 

landskapsform og en karakteristisk landskapstype.  

Ravinedaler i marin leire finnes normalt sammen med gamle leirskredgroper som er rødlistet som nær truet 

(NT). En viktig del av ravinedalene i marin leire er jordsig og leirutglidninger i de bratte sidene. Slike silt- og 

leirsked er rødlistet som sterkt truete (EN). Forekomst av kilder med kildevegetasjon og bekker er også 

viktige elementer i ravinedalene. Kaldkilde i sørboreal og boreonemoral sone (sørlig kaldkilde) er rødlistet 

som sårbar (VU) og bekker (elvevannmasser) er rødlistet som nær truet (NT). I ravinedaler kan det også 

være forekomster av rødlistede skogtyper som høgstaude-edelløvskog (VU), høgstaudegranskog (NT), 

flomskogsmark (VU), rik svartorsumpskog (VU), rik gransumpskog (EN) og kilde-edelløvskog (VU). Også 

semi-naturlig eng (VU) og slåttemark (CR) forekommer i ravinedaler.  

Naturtypen huser gjennom sin store variasjon i naturtyper også et rikt mangfold av arter. Ravinedaler har ofte 

viktige funksjoner for vilt (spredningskorridorer, passasjer, yngleområder for bla. hjortevilt) og en rik 

insektfauna legger grunnlaget for en mangfoldig fuglefauna. Det er flere arter som er knyttet til åpne 

erosjonssår med naken leire etter silt- og leirskred, slik som pionermoser. 

Utbredelse 
Ravinedaler i leire fins i utbredelsesområdet til marine leirer som er hevet opp over havnivå ved landhevning 

etter siste istid. De marine leirene finnes langs hele Norske-kysten under marin grense (opp til rundt 200 m). 

I Norge er marine leirer særlig vanlig på Østlandet og i Trøndelag. Internasjonalt er marine leirer, og derfor 

også ravinedaler, uvanlige. Vestkysten av Sverige, Canada og Alaska er andre slike områder der naturtypen 

finnes. 

(Raviner i bresjømateriale er også begrenset i omfang og kompleksitet først og fremst fordi bresjøsedimenter 

vanligvis ikke har tilstrekkelig mektighet til å kunne å danne kompliserte ravinedalmønstre. De mest 

omfattende utformingene finne på Indre Østlandet, der det fantes store bredemte sjøer på slutten av istiden.)  

Naturfaglig beskrivelse 
Et ravinesystem er et hydrologisk system som viser avrenningsmønster i finkornete sedimenter fra 

kvartærgeologisk tid (gjerne marin leire) i et lite nedbørfelt. Et helhetlig ravinesystem omfatter typisk en 

hovedravine med sideraviner (primær forgreining), som i sin tur kan dele seg opp en eller flere ganger 
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(sekundær og tertiær forgreining etc.). Et intakt ravinesystem strekker helt ned til erosjonsbasis i elv eller 

innsjø, eller unntaksvis havet. Et aktivt ravinesystem graver seg bit for bit innover i ovenforliggende 

løsmasser (tilbakeskridende erosjon) inntil det når bart fjell. De best utviklede ravinene med til dels store og 

sammensatte systemer av ravinedaler finnes i marine leirer. Ofte finnes ravinedaler i store systemer utenfor 

glasifluviale brerandavsetninger som randdelta og randåser. I slike tilfeller er det en variasjon i kornstørrelse 

fra øverst i ravinedalen fra sand og silt til gradvis mer homogen leire lenger ut. Raviner med kildeutspring 

finnes ofte i kontakt med større breelvavsetninger. Her vil brelvavsetningene som består av silt, sand og grov 

grus med stein i veksling med leirlag fungere som grunnvannsmagasin og lagdeling av avsetningen vil kunne 

styre grunnvannstrømmen i soner som danner grunnlag for kildehorisonter. Slike kilder vil gi grunnlag for 

ravinedannelse. Kildene kan ha svært ulik intensitet fra kraftige kilder som danner permanente bekker til 

ganske svake kildeutslag som allikevel er tilstrekkelig til å styre erosjonen i disse erosjonsvake løsmassene. 

Erosjonshastigheten er knyttet til flere av disse forholdene som løsmassenes egenskaper, eksistensen av 

kilder, fast vannføring i permanente bekker og flomregime både der man finner permanente bekker og der 

man ikke gjør det. Ellers finnes også ravinedaler i homogene leiravsetninger uten denne gradvise variasjonen 

i kornstørrelse. Avhengig av erosjonsbasis og tykkelsen på løsmassene vil ravinedalen ligge fullstendig i 

løsmasse eller også inneholde partier med fast fjell og grovblokkig morene der all finkornet løsmasse er 

gravd ut. Det er fremdeles en ravinedal så lenge dalformen er gravd ned i løsmassene slik som beskrevet.  

(Raviner i bresjøsedimenter har mye til felles med raviner i marine leirer. Jordsmonnet er imidlertid ikke så 

næringsrikt og ravinesystemene er normalt mindre på grunn av mer begrenset størrelse på 

løsmasseavsetningene. Bare et fåtall av disse ravinene vil være over størrelsesgrensen for raviner som skal 

kartlegges etter faktaarket.) 

Ved kartlegging av raviner er det viktig å kunne identifisere intakte ravinedaler fra bakkeplanerte områder og 

leirskredgroper. På kart ses de bakkeplanerte områdene gjerne som jevne, ofte lett skrånende åkerområder 

med en utjevnet dalform som en fortsettelse av raviner. De representerer et klart brudd i ravinelandskapet (se 

figur 1a). Naturlige områder som kan ligne er skredgroper (figur 1b). Disse fremstår normalt som flate 

områder med bratt kant i bakkant opp mot ravinelandskapet eller åkerområder over. Gropene er normalt 

oppdyrket. I felt er dreneringssystemer og en bratt fyllingsfot mot ravinen under et sikkert tegn på 

bakkeplanering. Skarpe kanter opp mot sideterreng er et tilsvarende tegn som kan anvendes i felt for å 

identifisere leirskedgroper. 
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Figur 16 (a til venstre, b til høyre). 1a viser et typisk bakkeplaneringsfelt (blått) mens 1b viser en leirskredgrop (rødt) 

i økonomisk kartverk med 5m koter oppdatert til etter at bakkeplanering er foretatt. Nordvestre del av leirskredgropen 

er sannsynligvis også bakkeplanert 
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Delnaturtyper 
Faktaarket omfatter ravinedal i leire (og i bresjøsedimenter?) Ravinedaler varierer i forhold til avsetningene 

de er dannet i og kan både inneholde kilder som gir opphav til en bekk, bekker som starter utenfor 

ravinedalen og som renner igjennom den og ravinedaler uten tydelig kildefremspring eller gjennomgående 

bekk. Kildepreget identifiseres i ravinedalroten og påvirker resten av ravinedalen ved at den har en bekk med 

permanent vannføring og normalt høyere erosjonspåvirkning (inkludert jordsetninger og småras enn raviner 

uten kildeframspring. I tillegg finnes raviner med gjennomløpende permanent bekk. I et større ravinesystem 

kan deler av systemet være kildepåvirket, mens andre deler ikke er det. Kvartærgeologisk kart kan sjekkes 

for sedimenttype.  

Ravinedaler skal deles i følgende delnaturtyper: 

1) Ravinedal i marin leire uten kildefremspring: Kildeframspring er ikke synlig i felt. 

2) Ravinedal i marin leire med kildefremspring: Kildeframspring er klart synlig og gir opphav til permanent 

bekk som er grunnvannsdominert.  

3) Ravinedal i marin leire med gjennomgående bekk: Bekken er overvannsdominert og starter oppstrøms 

ravinesystemet. 

4) (Ravinedal i bresjøsedimenter: Ravineområder i finkornede sedimenter over marin grense. ) 

Avgrensning mot andre landformer 
Ravinedaler forekommer ofte sammen med andre landformer i marin leire og disse kan til viss grad inngå i 

ravinedalavgrensningen. Dette gjelder småforekomster av leirsletter, erosjonskanter, deltaer og elvesletter 

som avgrenses sammen med ravinedalen som én enhet hvis leirravine utgjør største del av avgrensningen og 

de ligger i direkte tilknytting til hverandre i samme ravinesystem. Vi åpner samtidig for at flere leirraviner 

som ligger inntil hverandre kan avgrenses som en enhet. Ravinedal forekommer ofte i kontakt med eller nær 

landformen leirskredgrop (se eget faktaark). Mindre utglidninger i sidene på ravinene bidrar aktivt til 

erosjonen som danner ravinedalene. Slike små utglidningsgroper som bare omfatter de øvre lagene av 

jorddekket og sjelden går dypt ned i leirmassene klassifiseres ikke som leirskredgrop, men inkluderes i 

ravinedalavgrensningen. I større leirskredgroper har dypere lag med leirmasser blitt flytene og rast ut i 

lavereliggende terreng. Toppjordlaget er ofte forflyttet og brukket opp og ligger over de utflytende 

leirmassene i mer eller mindre kaotiske former. Ferske ras demmer ofte opp bekker og danner dammer. 

Disse kan være mer eller mindre kortvarige og elven eller bekken som er demmet opp bryter til slutt bryter 

igjennom. Leirskredgroper er normalt større enn 500 m2 og raset har ødelagt tidligere landformer. Intakte 

større leirskredgroper avgrenses som egne lokaliteter. 

Avgrensning mot biologisk viktige naturtyper 
Ravinedaler kartlegges uavhengig av biologisk verdi, og helt eller delvis overlappende naturtyper som er 

viktige for biologisk mangfold kartlegges som egne lokaliteter. Ravinedaler har tradisjonelt vært utnyttet til 

beite og/eller slått og åpne beiteraviner er et karaktertrekk for jordbrukslandskapet i områder med marin 

leire. Det vil derfor normalt forekomme beitemark/slåttemark som delvis overlapper med 

ravinedalavgrensningen. Naturbeitemark og slåttemark skal kartlegges som egne lokaliteter som helt eller 

delvis overlapper med ravineavgrensningen. Mange ravinedaler er skogkledte og det kan forekomme viktige 
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skoglokaliteter helt eller delvis overlappende med ravinedalavgrensningen.  Andre eksempler på 

overlappende biologisk viktige areal er store gamle trær, vegetasjonsrike evjer, dammer og bekker.  

 

Påvirkning /Bruk 
Ravinedaler i marine leirer ligger i de mest intensivt dyrkede områdene i Norge. Her var den tradisjonelle 

arealbruken fulldyrking på flatene mellom ravinedalene (gammel sjøbunn), mens ravinedalene ble brukt til 

slått, beite og vedhogst. På 1960-tallet ble det vanlig å planere ut ravinedalene, med tilskudd fra staten, for å 

gjøre ravinedalene mulig å fulldyrke og samtidig gjøre jordbruksarealet mellom dem mere lettdrevet. Denne 

bakkeplaneringen har mange steder vært svært omfattende og det er i dag vanskelig å finne helt intakte større 

ravinesystemer i de sentrale ravineområdene på Østlandet. Status i andre deler av landet er mindre 

dokumentert. Ofte finnes mindre rester av ravinedaler som isolerte øyer i et fulldyrket og planert landskap. 

De bakkeplanerte arealene er avhengige av kunstige dreneringssystem for å kontrollere erosjonen. Hvis dette 

ikke vedlikeholdes vil ny ravinedannelse oppstå.  

Selv om tilskuddene til bakkeplanering og nydyrking nå er redusert, er restarealene med ravinedaler utsatt i 

forbindelse med veibygging, utbygging, fylling av masser, sikring mot leirskred og anlegg av dammer etc. 

Det er også vanlig med større eller mindre fyllinger av søppel og jordbruksavfall som dumpes ut i ravinen.  

Ved vurdering av inngrepsstatus er utgangspunktet at inngrep som forstyrrer de aktive prosessene i ravinen 

viktigere enn de som ikke gjør det. Det generelle bildet er at desto mer faste konstruksjoner som er lagt ned i 

ravinedalen og desto lengre strekning av ravinen de omfatter, desto dårlige inngrepsstatus. Veier og stier som 

følger ravineryggene forstyrrer ikke ravineprosessene dersom de ikke medfører store stabiliserende fyllinger 

i ravinesidene. 

Store inngrep, som omfattende bakkeplanering i det opprinnelige ravinesystemet, vil gi kortere og/eller 

mindre komplekse ravinedaler som derfor ikke vil avgrenses, eller vurderes å ha lav kvalitet på en eller flere 

av kvalitets parameterne innenfor størrelse og kompleksitet. Det vil derfor ikke være nødvendig å vurdere 

hvor stor andel av det opprinnelige ravinesystemet som er ødelagt for å vurdere om ravinedalen skal 

avgrenses eller ikke, eller hvilken kvalitet ravineavgrensningen har.  

Avgrensningsregler 
Avgrensning av ravinedaler skal bygge på kunnskap om kvartærgeologiske prosesser, forståelse av 

ravinesystemets opprinnelige utbredelse, påvirkningsgrad i systemet, og ravinedalens gjenværende 

kvartærgeologiske verdi. Avgrensningene skal være kvartærgeologisk riktige og samtidig være 

forvaltningsrelevante.  

I vurderingen av inngrepsstatus må kartleggeren videre vurdere om ravinesystemet skal avgrenses som en 

eller flere ravinedalsavgrensninger. Mindre fyllinger der grusvei, eller kjerrevei krysser ravinen eller der 

større veier/jernbaner krysser på bro vurderes som et inngrep som påvirker kvaliteten/verdien av ravinedalen, 

men gir ikke automatisk opphav til ny avgrensning.  
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Fylling eller bakkeplanering på tvers av ravinedalen på >10 m eller skal gi ny avgrensning, men ikke 

nødvendigvis ny lokalitet. Ravinedaler avgrenses som egne lokaliteter eller som separate deler av samme 

lokalitet (multipolygoner) avhengig av om kvalitet eller type er samme eller ikke ovenfor og nedenfor skillet. 

I tilfeller der det opprinnelige systemet er krysset av flere inngrep som deler opp systemet i mindre deler vil 

bruk av multipolygoner synliggjøre både påvirkning i systemet og sammenhengen mellom delene. 

Ravinedaler forekommer ofte i mosaikk med sterkt endret mark, gjerne som daler som skiller mer eller 

mindre store områder med fulldyrket mark. Avgrensningen skal da følge jordekanten. Ved avgrensning av 

ravinedaler som krysses av større veier trekkes ravinedalen opp mot fyllmassene til veien. Inngrep som ikke 

fører til oppdeling av avgrensningen skal vurderes som en del av verdisettingen.  

Verdisetting 
Naturtypen er generelt ganske vanlig i områder med mye marin leire. De fleste ravinesystemene er imidlertid 

påvirket av bakkeplanering eller andre inngrep. Gjenværende ravinedaler og ravinedalsystemer har 

betydning både knyttet til biologisk og geologisk mangfold og som viktige landskapselementer knyttet særlig 

til kulturlandskapet. Særlig større raviner med intakte erosjonsprosesser og har høy verdi i denne 

sammenheng. Forekomst av artsmangfold som er knyttet til ravinedaler teller positivt. Naturtyper knyttet til 

kilder, skog og kulturlandskap kartlegges overlappende  

Størrelse 

Størrelse av en ravinedal måles som lengde av den lengste intakte ravinedalen fra dalens start oppstrøms 

(myr, grunnlendt mark, jordekant, fylling etc.) til dess slutt nedstrøms (erosjonsbasis i vann eller elv, fylling, 

vei etc.). Lengden for hver enkelt sideravine legges ikke sammen ved beregning av ravinedalens lengde. 

Ravinedaler over 250 m skal avgrenses, og kortere ravinesystemer kan kartlegges dersom disse er intakte og 

naturlig korte (for eksempel parallelle, korte ravinedaler langs etter større elver). Ravinedalens kvalitet øker 

med lengden (Tabell 5), men grenseverdiene er ikke absolutte, og skal brukes som retningslinjer.  

Kompleksitet 

Kompleksitet beskrives med hjelp av dybde, helningsgrad og antall sideraviner/forgreininger på en 

standardisert måte.  

• Dybde måles som største høydeforskjell mellom ravinerygg og inntilliggende ravinedal innenfor 

ravinedalavgrensningen. Større dybde gir høyere kvalitet. 

• Helningsgrad vurderes i to klasser (slak eller bratt) og måles som helningsgrad i hoveddalen.  

• Grad av forgreining av sideraviner, dvs. om det kun er hovedbekk med primære sideraviner, eller om 

disse i tillegg forgreiner seg igjen (sekundære forgreininger og igjen (tertiære forgreininger osv.) 

vurderes innenfor avgrensningen. En sideravine telles dersom den er over 50 m lang målt fra 

bekken/dalbunnen til sideravinens brekkpunkt på flaten ovenfor. Et mer intakt system har gjerne en 

høyere forgreiningsgrad enn et system som i stor grad er bakkeplanert. Større andel av sekundær og 

tertiær forgreining teller positivt i verdisettingen. 
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Inngrepsstatus  

Først og fremst må det skilles tydelig mellom tidligere inngrep i det opprinnelige ravinesystemet som ligger 

utenfor dagens ravineavgrensning og inngrep innenfor avgrensingen som påvirker kvaliteten til avgrenset 

ravinedal.  

Store inngrep, som omfattende bakkeplanering i det opprinnelige ravinesystemet, vil gi kortere og/eller 

mindre komplekse ravinedaler som derfor ikke vil avgrenses, eller vurderes å ha lav kvalitet på en eller flere 

av kvalitets parameterne størrelse og kompleksitet. Det vil derfor ikke være nødvendig å vurdere hvor stor 

andel av det opprinnelige ravinesystemet som er ødelagt for å vurdere om ravinedalen skal avgrenses eller 

ikke, eller hvilken kvalitet ravineavgrensningen har. Et større, men påvirket, ravinesystem vil ofte måtte 

deles opp i flere deler.  

Inngrepsstatus innenfor avgrensningen handler om mindre fyllinger, søppelplasser, partier som er prøvd 

rørlagd, grusveier, kjerreveier, kjørespor fra hogstmaskiner, veikryssing på bro etc. Slike inngrep som er 

kortere enn 10 m vurderes som inngrep i ravinedalen. Større grad av inngrep gir lavere kvalitet til 

avgrensningen.  

Del av helhetlig landskap 

I områder med finkornete løsmasseavsetninger fins ofte mange parallelle systemet i mosaikk med 

leirskredgroper, breelvavsetninger og bakkeplanerte areal. Vurdering av helhetlig landskap bør ikke 

vektlegge at ravinedalen faktisk ligger i et område der ravinedaler en gang utgjorde det opprinnelige 

landskapet, men skal vurdere nærhet til andre ravinedaler på en mindre skala.  

Vurdering av nærhet mellom avgrenset ravinedal og andre deler av samme opprinnelige ravinesystem betyr i 

praksis at kartlegger skal vurdere om avgrenset ravinedal er en del at et større system oppstrøms eller 

nedstrøms (men ikke parallelt med) avgrensningen. Vurderingen tar kun for seg nærhet til deler av systemet 

som har samme opprinnelige utløp ved erosjonsbasis. Flere avgrensninger i samme opprinnelige system 

teller positivt. 

Vurdering av nærhet mellom avgrenset ravinedal og andre ravinesystemer eller andre kvartærgeologiske 

landformer betyr i praksis vurdering av nærhet til andre parallelle ravinesystemer, leirskedgroper eller 

raskanter.  

Rødlistearter 

Habitatsspesifikke rødlistearter arter knyttet til spesifikke forhold i ravinedaler som høyproduktiv skog, åpent 

kulturlandskap eller naken leire vektlegges sterkest i kvalitetsvurderingen. Jo flere funn i høy 

rødlistekategori, desto større kvalitet.  
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Verdisettingstabell 
Tabell 5. Verdisettingstabell 

Parameter Lav Middels Høy 

Størrelse 250 - 500 m 500 – 1000 m >1000 m 

Dybde 5 - 10 m 10 – 15 m >15 m 

Helningsgrad Slak 1:5 -  Middels 1:3 Bratt 1:2 

Forgreiningsgrad Ingen forgreining og 

primær forgreining 

dominerer innenfor 

avgrensning. 

Primær forgreining og 

sekundær forgreining 

dominerer, men partier 

uten forgreining kan 

inngå. 

Sekundær og tertiær 

forgreining dominerer, 

men partier med primær 

forgreining kan inngå. 

Inngrepsstatus 

innenfor 

avgrensning 

Partier med mindre 

fyllinger, kjerreveier, 

grusveier, og korte 

partier med rør eller 

kummer kan inngå. 

Kun få tekniske inngrep 

kan inngå 

Fyllinger, veiskjæringer 

og rørlegging mangler 

innenfor avgresning. 

Del av helhetlig 

landskap 

Enkeltforekomst 

omgitt av 

bakkeplanerte jorder 

og/eller infrastruktur i 

alle retninger. 

Kort avstand (<100 m) 

til andre avgrensede 

ravinedaler i samme 

opprinnelige system. 

Kort avstand (<100 m) 

til andre avgrensede 

ravinedaler i samme 

opprinnelige system og 

kort avstand (<200 m) 

til avgrensede 

ravinedaler og/eller 

leirskredgroper i andre 

ravinesystem.  

Habitat-spesifikke 

rødlistearter 

(NT: 0-1) NT: >2, eller forekomst 

av VU 

VU: >2, eller forekomst 

av EN eller CR 

Retningslinjer for 

verdisetting 

C: Oppnår 

terskelverdier for 

avgrensning, men ikke 

kriteriene for B- eller 

A-verdi. 

B: Minst tre parametere 

med middels eller 

høyere score.  

 

A: Minst tre parametere 

med høy score.  

 

Råd om skjøtsel og hensyn 
Ravinedaler skiller seg fra biologiske naturtyper ved at det er de kvartærgeologiske og hydrologiske 

kvalitetene som ligger til grunn for avgrensing og kvalitetsvurdering. Mange tiltak som vil påvirke de 

biologiske verdiene, som for eksempel hogst, tilplantning, gjødsling etc. påvirker i liten grad ravinedalen 

som aktivt system. Kartfesting av en ravinedal legger derfor ingen hindringer for bruk av ravinedalen så 

langt denne bruken ikke påvirker selve ravinesystemet, eller det er kartlagt naturtyper med fokus på 

biologiske verdier innenfor avgrensningen  
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Ravinedaler er aktive systemer der bekkene graver i leiren. Større og mindre skred er helt naturlige og 

nødvendige for å bevare ravinedalene. Bekkelukking, skredsikring og oppfylling av ravinedaler truer 

ravinedalene ved å stabilisere ravinesidene og hindre de naturlige prosessene. Intakte ravinedaler er ikke 

avhengig av skjøtsel, men restaurering i form av fjerning av fyllinger og andre gamle inngrep som påvirker 

prosessene er aktuelle. En måte å vise hensyn til ravinedaler er ved aktiv arealplanlegging der man unngår 

oppføring av nye bygninger, boliger og infrastruktur i nærheten av ravinedaler der er skredfare. 
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