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Sammenstilling av prosjektet
BioFokus har på oppdrag av Nesodden kommune v/ Ellen Lien foretatt en supplerende kartlegging av naturtyper i Nesodden kommune. Inkludert i dette arbeidet har det blitt foretatt
registreringer ved Skoklefall hvor kommunen hadde særlige behov for naturinformasjon i
forbindelse med planlagt bebyggelse. Vi har også behandlet lokalitetene fra Bergerskogen
(Røsok 2009) som ikke tidligere lå inne i kommunens naturbase (Natur2000) og gjort noen
forandringer på avgrensninger av lokaliteter som hadde en unøyaktig avgrensning.
Bakgrunnen for utvalget av lokaliteter ligger i notat fra Nesodden kommune hvor totalt 46
lokaliteter var merket av for ønsket kartlegging. Lokalitetene var prioritert og vi har i vårt
arbeid fulgt denne prioriteringen. Siste kolonne i tabell 1 henviser til nummer i prioriteringslisten. I kommentarfeltet i tabell 1 er opphavet til lokaliteten presisert.
Alle data er lagt inn i kommunens naturbase (Natur2000). Eksportfiler fra totalt 31 lokaliteter er en del av leveransen i dette prosjektet. I tillegg er alle lokaliteter digitalisert og det er
produsert en sosifil for alle nye og endrede kartavgrensninger. Denne rapporten inneholder
en enkel oversikt over registrerte naturtyper, samt faktaarkene fra alle lokaliteter som er
nykartlagt eller hvor beskrivelser er oppdatert. Se Røsok (2009) for en oversikt over lokalitetsbeskrivelser fra Bergerskogen.
Følgende lokaliteter har skiftet nummer:
• Lokalitet 280 Røertjern Æ 126 Røertjern
De 32 andre behandlede lokalitetene som det er oversendt database og kart for er enten
ikke tidligere lagt inn i kommunens database eller har fått ny beskrivelse, ny kartavgrensning eller begge deler.
Kartleggingen er gjort etter instruks i DN håndbok 13 versjon 2007 (Direktoratet for Naturforvaltning 2007).
Tabell 1: Viser oversikt over lokaliteter som har blitt behandlet i dette prosjektet. I kolonnen kommentar betyr ”NY” at lokaliteten ikke har stått på kommunens prioriteringsliste, men en lokalitet vi er
kommet over under kartlegging av de andre områdene. Siste kolonne henviser til nummereringen i
kommunens prioriteringsliste.
Nr

Lokalitet

108 Bergtunveien
109 Bergtunveien S
110 Nesodden lettindustri
111 Nesodden videregående skole
112 Hellvikveien
113 Nesoddtangen
vest
114 Nesoddtangen
gård
115 Tangenlaget
116 Lagveien
117 Nesoddtangen
sør-vest
118 Skoklefall gård
119 Skoklefall ridesenter
120 Skoklefallåsen
121 Nesodden Steinerskole
122 Ursvik

Hovednaturtype

Naturtype

Skog

Rik edellauvskog
Skog
Rik blandingsskog i lavlandet
Ferskvann/våtmark Dam
Skog

Kyst og havstrand

Rik edellauvskog
Store gamle
trær
Rikt strandberg

Kyst og havstrand

Rikt strandberg

Kyst og havstrand
Skog
Kyst og havstrand

Rikt strandberg
Rik sumpskog
Rikt strandberg

Kulturlandskap

Skog

Store gamle
trær
Store gamle
trær
Rik edellauvskog
Rik sumpskog

Skog

Rik sumpskog

Kulturlandskap

Kulturlandskap
Skog

ID
F01
F13
E09
F01
D12
G09
G09

Utforming
Or-askekog
Boreonemoral blandingsskog
Gårdsdam
Lågurt-eikeskog
Gammelt tre
Sørlig
Sørlig

G09 Sørlig
F06 Rik sumpskog
Sørlig
G09
D12
D12
F01
F06

Gammelt tre
Gammelt tre
Lågurt-eikeskog
Rik sumpskog

F06 Rik sumpskog

ID

VERDI Kommentar

Pri
nr.

Fra Bergerskograpp
Fra Bergerskograpp
Fra Bergerskograpp
Fra Bergerskograpp
Fra Bergerskograpp

F0107

B

F1301

B

E0901

B

F0101

C

D1204

C

G0901

C

Fra pri. liste

42

G0901

B

Fra pri. liste

40

G0901
F0601

C
B

Fra pri. liste
NY

39

G0901

C

NY

D1204

A

Fra pri. liste

30

D1204

A

Fra pri. liste

29

F0101

B

Skoklefall

F0601

A

Skoklefall

F0601

B

NY

32

Nr

Lokalitet

123 Hellvikalleen
124 Sefjell
125 Berger vest
126 Røertjern
127 Løes
128 Løes østre, øst
129 Løes østre, sør
130 Røer, åkerholme
nord
131 Røer, åkerholme
sør
132 Røer skogen, øst
133 Sørby
134 Torrvik
135 Nesoddtangen
gård, dam
136 Røerbekken

Hovednaturtype

Naturtype

ID

Utforming

Kyst og havstrand
Skog

Rikt strandberg G09 Sørlig
Rik edellauvAlm-lindeskog
F01
skog
Skog
Rik edellauvLågurt-eikeskog
F01
skog
Ferskvann/våtmark Rik kulturNæringsrik utforE08
landskapssjø
ming
Skog
Rik blandingsBoreonemoral blanF13
skog i lavlandet
dingsskog
Kulturlandskap
Store gamle
Gammelt tre
D12
trær
Kulturlandskap
Store gamle
Gammelt tre
D12
trær
Skog
Rik edellauvLågurt-eikeskog
F01
skog
Skog
Rik edellauvLågurt-eikeskog
F01
skog
Skog
Rik edellauvLågurt-eikeskog
F01
skog
Kulturlandskap
Store gamle
Gammelt tre
D12
trær
Kyst og havstrand Rikt strandberg G09 Sørlig
Ferskvann/våtmark Dam
Gårdsdam
E09
Ferskvann/våtmark Viktig bekkedrag

Parti som binder
E06 sammen andre
naturmiljøer

G0901

B

Fra pri. liste

Pri
nr.
34

F0105

C

Fra pri. liste

33

F0101

B

Fra pri. liste

28

E0801

A

Oppdatert
beskrivelse

5

F1301

B

Fra pri. liste

2,3

D1204

C

NY

D1204

C

NY

F0101

B

NY

6

F0101

B

NY

6

F0101

B

NY

6

D1204

B

G0901

B

Oppdatert
beskrivelse
NY

E0901

A

NY

E0603

B

Fra pri. liste

ID

VERDI Kommentar

276 Bergerbanen
260 Sørbyskogen

274 Ruin S

Skog

275 Berger

Skog

Rik blandingsskog i lavlandet
Rik edelløvskog

F13

Boreonemoral blandingsskog

F01 Lågurt eikeskog

F1301

B

F0101

B

Kun kartjusteringer
Kun kartjusteringer
Ingen avgrensning
Fra Bergerskograpp
Fra Bergerskograpp

10

4

41
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021610114

Viktig B

Foto: Ole J. Lønnve. Kanten av lokaliteten på nedsiden av Nesoddtangen gård.

Lok. nr. 114 Nesoddtangen gård

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Rikt strandberg
Sørlig
04.06.2009 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger nord-øst for Nesoddtangen gård.
Naturgrunnlag: Bergrunnen består av glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og amfibolitt.
Løsmassene består av bart fjell, stedvis med tynt løsmassedekke.
Naturtyper og utforminger: Majoriteten av lokaliteten sorterer under naturtypen rikt strandberg
med sørlig utforming.
04.02.2010
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Lokaliten består av et relativt stort strandområde med en del mindre bergrygger som strekker på
langsseg gjennom området. Mange steder er det rike plantesamfunn og lokaliteten må kunne sies å
være ganske heterogen med flere vegetasjonstyper representert. Deler av lokaliteten er tydelig
påvirket av gjess og andre sjøfugler, og enkelte steder er det noe slitasje og skrot fra folk som
benytter området til solbading. Lokaliteten er rik på karplanter. I kanten av området var det et vist
innslag av edelløvskog med en del ask.
Artsmangfold: Lokaliteten har en rik flora. Følgende arter ble påvist under registreringen:
smalkjempe, gulaks, nyresildre, kantkonvall, knollmjødurt, tveskjeggveronika, sisselrot,
hundekjeks, tiriltunge, strandløk, strandnellik, blåklokke, engtjæreblom, strandvortemelk,
vendelrot, gåsemure, smaltimotei, hvitmaure, bleikstarr, tepperot, kornstarr, slåttestarr, røsslyng,
lintorskemunn, stemorsblomst, småsyre, markmalurt, gulmaure, engsmelle, smørbukk, jordbær,
mjødurt, fuglevikke, engsolleie, åkervindel, buerort, engsyre, engfiol, dunkjempe, nyresildre,
prikkperikum, skogkløver, fagerklokke, stankstorkenebb, saltsiv, strandkryp, rødsvingel,
strandkvann, strandkjempe, kvitbergknapp, ask, rose, furu, rogn, svartor, rognasal, kirsebær.,
Trusler: Fremmede arter og til en viss grad slitasje fra folk som ferdes her.
Fremmede arter: berberis, gravbergknapp, syrin, skvalderkål, rynkerose
Verdivurdering
Lokaliteten er ganske stor, og flere vegetasjontyper er representert. Ingen rødlistefunn ble gjort,
men det er sannsynlig at det finnes forekomster av rødlistearter her, særlig insekter. Diversiteten
av karplanter er forholdsvis stor. På bakgrunn av dette gis lokaliteten regional verdi (B verdi).
Artsliste for lokaliteten
Skjøtsel og hensyn
Oppslag av ask kan med fordel ryddes/tynnes. Fjerning av søppel og annet skrot.
Litteratur
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Lokalt viktig C

Foto: Ole J.Lønnve. Lokaliteten preges dels av svært skrint jordsmonn, og over store

Lok. nr. 115 Tangenlaget

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Rikt strandberg
Sørlig
06.06.2009 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger på østsiden av Nesoddtangen, noen hundrede meter
sør fra Tangen brygge.
Naturtyper og utforminger: Lokaliteten sorterer under naturtypen rikt strandberg. Utformingen
er sørlig. Lokaliteten består av tildels skrinne bergrygger med betydlige partier bart fjell og
vegetasjonsdekket er dermed sparsomt mange steder. Området brukes en del til rekreasjon med
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soling og bading om sommeren. Flere gamle badehus ligger langs stranda. I tillegg går det en
merket sti (Kyststien) ned til lokaliteten. Spredt ligger noe skrot og det er dumpet noe hageavfall i
kantene. Flere fremmedarter og hageflykninger forekommer på og langs lokaliteten. En liten bekk
drenerer ut i en liten vik. Langs denne vokser noe svartor. En hage grenser ned mot lokaliteten i
vest.
Artsmangfold: Ingen rødlistearter ble funnet. Blodstorkenebb forekommer sparsomt i kanten
langs stien ned mot stranda. Ellers ble følgende karplanter registrert under befaringen: Åkergull,
smørbukk, bitterbergknapp, hvitbergknapp, strandløk, småsyre, stankstorkenebb, engtjæreblom,
smalkjempe, strandkjempe, fuglevikke, strandvortemelk, gåsemure, mjødurt, knollmjødurt,
tiriltunge, rose sp., sissilrot, hvitkløver, liljekonvall, kantkonvall, jordbær, lintorskemunn,
tveskjeggveronika og skogburkne. Noe trær finnes også her og der, spesielt et parti midtsentrert på
lokaliteten. Følgende treslag ble registrert: spisslønn, osp, furu, rogn, kirsebær, svartor, ask, bjørk,
hegg, rognasal og Salix sp.
Trusler: Tråkk og slitasje fra fra folk er nok den størtse trusselen. I tillegg er spreding av
fremmede planter og hafgeflykninger et problem.
Fremmede arter: Rødhyll, rynkerose, syrin, berberis, gravbergknapp og blankmispel.
Verdivurdering
Lokaliteten har en forholdsvis rik flora, selv om vegeasjonsdekket er tildels svært sparsomt.
Potesial for insekter, særlig mikrosommerfugler knyttet til denne type vegetasjon er absolutt til
stede, men er ikke påvist. Lokaliteten er forholdsvis stor, men med mindre variert flora enn
tilliggende lokaliteter, samt en del påvirkning gir vurderes verdien og være lokal (C verdi).
Artsliste for lokaliteten
Skjøtsel og hensyn
Fjerning av fremmede arter som rynkerose og syrin bør gjøres før disse sprer seg for mye.
Litteratur
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Viktig B

Foto: Ole J. Lønnve. Fra svartorsump ved Lagveien.

Lok. nr. 116 Lagveien

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Rik sumpskog
Rik sumpskog
06.06.2009 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger i et lite skogparti mellom Tangenveien (RV 156) og
Lagveien noen hundrede meter fra Tangen brygge på Nesoddens østside.
Naturtyper og utforminger: Lokaliteten består av et lite parti med rik sumpskog langs en liten
bekk. Svartora er i størrelsesintervallet 20-40 cm dbh. I tillegg finnes enkelte forholdsvis grove
grantrær på lokaliteten med en dbh på ca 50 cm. Av andre treslag forekommer rogn, ask, kirsebær,
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spisslønn, bjørk, hegg, trollhegg og tyspast. I tillegg finnes noe lind i kantene. Skogen er relativt
mørk, og lite lys slipper til på skogbunnen. Vegetasjonstypen kan karakteriseres som blanding av
sumpskogvegetasjon, lågurt og litt fattigere partier med blåbærskog. Fredløs, skogsnelle,
enghumleblom samt blåbær ble registrert. Partier har høy dekning av moser. Det finnes noe død
ved på lokaliteten, vesentlig i form av læger, men kontinuiteten er lav. I kanten mot Lagveien er
det dumpet noe hageavfall.
Trusler: Hugst og utbygging
Verdivurdering
Vegetasjonstypen rik sumpskog er sterkt truet (EN). I føkge DN-håndbok 13 skal alle forekomster
av denne typen vurderes som svært viktige. Men vurdert ut fra svært liten størrelse, lav kontinuitet
og begrenset artsinventar, vurdres lokaliteten som regionalt viktig (B verdi).
Artsliste for lokaliteten
Skjøtsel og hensyn
Hageavfall bør ikke dumpes her. Skogen bør få utvikle seg fritt og det bør ikke gjøres inngrep i
eller i nærheten som kan føre til drennering og senkning av grunnvannsspeilet.
Litteratur
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Lokalt viktig C

Foto: Ole J. Lønnve. Oversikt over Nesoddtangen sør-vest..

Lok. nr. 117 Nesoddtangen sør-vest

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Rikt strandberg
Sørlig
04.06.2009 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligg litt sør-vest for Tangen brygge på nordspissen av
Nesodden.
Naturtyper og utforminger: Lokaliteten består av rikt strandbærg med ganske godt utviklet
urtevegetasjon. Svært skrinne partier med bart fjell finnes også.
Artsmangfold: På lokaliteten finnes forholdsvis mye blodstorkenebb. Ellers forekommer
04.02.2010
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engtjereblom, markmalurt, strandløk, bitterbergknapp, høyaks, knollmjødurt, nyresildre, veronika
sp. og natt og dag fiol.
Trusler: Tråkk og slitasje.
Fremmede arter: Gravbergknapp.
Verdivurdering
Lokaliteten er forholdsvis liten, men med ganskee godt utviklet karplanteflora typisk for
strandberg i indre Oslofjord. Den har et potensial for en rekke insketer knyttet til denne type
habitater. Mangel på interessante funn samt lokalitetens størrelse gjør at den bare blir vurdert til
lokalt viktig naturtype (C).
Artsliste for lokaliteten
Skjøtsel og hensyn
Unngå for mye tråkk og slitasje på vegetasjonen.
Litteratur
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Svært viktig A

Foto: Ole J. Lønnve. Stor eik ved Skoklefall gård.

Lok. nr. 118 Skoklefall gård

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Store gamle trær
Gammelt tre
07.06.2009 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger i utkanten av hagen til Skoklefall gård nord på
Nesodden.
Naturtyper og utforminger: Lokaliteten utgjøres av en stor sommereik med en dbh på ca 120
cm. Treet står ikke fritt, det kommer opp mye annen vegetasjon rundt i form av mye krattskog av
ask, kirsebær, spisslønn, alm (NT) og osp. Feltsjiktet består av lågurtvegetasjon med liljekonvall,
noe kantkonvall, hvitveis, stankstorkenebb, kratthumleblom og rose sp. I tillegg vokser det syrin
her. Treet kan ha begynnende hulhet.
Trusler: Hugst av tre.
Verdivurdering
04.02.2010
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Gamle og hule eiketrær er det enkelthabitat som huser flest sjeldne og trua arter i Norge. De er
særlig viktige for insekter, men en rekke lav, sopp og moser finner også sitt levested på slike trær.
På denne bakgrunn og treets forholdsvis store størrelse vurderes denne lokaliteten som svært
viktig (A verdi).
Artsliste for lokaliteten
Totalt 1 art(er) påvist: Alm (NT).
Skjøtsel og hensyn
Det bør ryddes rundt og under treets krone slik at ingen trær eller busker vokser opp i kronedekket.
Eika selv og artene knyttet til det er avhengig av lys og varme. Det bør etableres eng rundt treet
som slås regelmessig.
Litteratur

04.02.2010

2

021610119

Svært viktig A

Foto: Ole J. Lønnve. Stor eik ved Skoklefall ridesenter.

Lok. nr. 119 Skoklefall ridesenter

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Store gamle trær
Gammelt tre
07.06.2009 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger i skogkanten ved ridesenteret på Skoklefall gård nord
på Nesodden, og er godt synelig fra RV 156.
Naturtyper og utforminger: Lokaliteten utgjøres av en stor sommereik med en dbh på ca 100
cm. Treet står fritt, og det er relativt nylig (2-3 år siden) ryddet rundt den i forbindelse med
bygging av et ride/hestesenter. Arealet rundt bærer defor preg av dette og noe kan kalles for
ruderatmark hvor det har vært fylt masse/gravd. På nedsiden av treet renner en liten bekk. Ellers
preges arealet av lågurtvegetasjon med liljekonvall, hvitveis og knollerteknapp. Treet har trolig en
begynnende hulhet.
Trusler: Hugst og skading av treet.
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Verdivurdering
Gamle og hule eiketrær er det enkelthabitat som huser flest sjeldne og trua arter i Norge. De er
særlig viktige for insekter, men en rekke lav, sopp og moser finner også sitt levested på slike trær.
På denne bakgrunn og treets forholdsvis store størrelse vurderes denne lokaliteten som svært
viktig (A verdi).
Artsliste for lokaliteten
Skjøtsel og hensyn
Holde vegetasjonen rundt treet relativt åpen, slik at treet blir stående eksponert til. Det bør ikke
vokse trær og busker under krona til treet.
Litteratur

04.02.2010

2

021610120

Viktig B

Foto: Ole J. Lønnve. Lokaliteten består av lågurtskog med mange eiketrær på opp mot

Lok. nr. 120 Skoklefallåsen

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Rik edellauvskog
Lågurt-eikeskog
27.05.2009 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger litt øst for Skoklefall gård nord på
Nesodden. Middels rike berggrunn- og løsmasseforhold. Nesodden befinner seg i sin helhet i
borenemooral vegetasjonssone og svakt oseanisk vegetasjonsseksjon. Lokaliteten utgjøres av en
vestvendt sone langs en plen/gressslette på vestsiden og avgrenses mot mer karrige furudominert
blåbærskog i øst.
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Naturtyper og utforminger: Tresjiktet preges av mye eik med dbh opp mot 50 cm, men
flesteparten av trærne ligger i intervallet 20-40 cm. Feltsjikteter utgjøres av rik lågurtvegetasjon.
Noen steder kommer det opp en del ask, spisslønn og osp. Lokaliteten er ellers preget av noe
ferdsel (det går en sti inne i skogen) samt at det har blitt utført noe trefelling her. Mengden død
ved er lav.
Artsmangfold: Følgende karplanter ble registrert: Rose sp., liljekonvall, kantkonvall,
knollerteknapp, jordbær, teiebær, smørbukk, engtjæreblom, firkantperikum, hengeaks, lunnrapp,
snerperørkvein, engknoppurt, engsolleie, engfrytle, gulaks, hvitmaure, gulmaure, bleikstarr,
hundegras, kratthumleblom, skjermsveve, timotei, ryllik, hvitkløver, balderbrå, lintorskemunn,
gjeldkarve, stormarimjelle og tiriltunge. Av trær forekommer foruten eik, furu, einer, asal sp.,
spisslønn, ask, osp, kirsebær og eple. Det ble under befaringen også samlet inn noen insekter, og
enkelte interessante funn ble gjort: Snutebillen Tychius quinquepunctatus, som er en art knyttet til
erteknapp på varme og rike lokaliteter, og bladvepsen Profenusa pygmaea, som minerer bladene
på eik, og er i nyere tid kun kjent fra en håndfull lokaliter fra Oslo til Kristiandsand.
Trusler: Ubygging. Det er planlagt utbygging av Skoklefallåsen. Dette kan få konsekvenser for
denne lokaliteten selv om det planlagte utbyggingsarealet ligger rett utenfor avgrensingen til
lokaliteten. Deponering av masse og anleggstrafikk under byggeprosessen kan berøre lokaliteten
på en uheldig måte. Videre kan man tenke seg at de største trærne på lokaliteten kan komme til å
skygge for sola når det hele er ferdig, og at man derfor vil fjerne dem.
Fremmede arter: Kaprifol, mispel sp.
Verdivurdering
Lokaliteten har et bra artsinventar og enkelte av funnene indikerer at den kan ha interesannte
kvaliteter. Dessuten er lokaliteten vestvendt. En bedre insektinventering burde vært utført.
Vegetasjonstypen lavurt-eikeskog har truethetskategori “noe truet” (VU). I følge DN-håndbok nr.
13 er alle forekomster av rik edelløvskog viktige. På bakgrunn av dette vurderes derfor denne
lokaliteten til viktig naturtype (B).
Artsliste for lokaliteten
Skjøtsel og hensyn
Det bør tas hensyn til denne lokaliteten ved utbygging av Skoklefallåsen. Soleksponerte Lågurteikeskoger i tilknytning til åpne flater som denne er svært viktige for biologisk mangfold.
Eiketrærne vil få en fin utvikling over tid hvis de får stå urørt. Tørre greiner og trær bør ikke
fjernes. Det kan være en fordel at oppslag av særlig ask holdes nede slik at disse ikke etterhvert
skygger ut annen vegetasjon. Det kan med fordel drives slått i engpartiene mellom skogen og
sletta.
Litteratur
Direktoratet for naturforvaltning, 2006. Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk
mangfold. DN-håndbok 13. 2. edition. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim.
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Svært viktig A

Foto: Ole J. Lønnve. Parti fra lokaliteten

Lok. nr. 121 Nesodden Steinerskole

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Rik sumpskog
Rik sumpskog
04.06.2009 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger langs bekken som drenere ut av Skoklefalltjern langs
nedsiden av Steinerskolen.
Naturgrunnlag: Bergrunnen består av glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og amfibolitt
samt diorittisk til granittisk gneis og migmatitt. I selve sumpskogen er det tykkere næringsrike
løsmasser. Nesodden befinner seg i sin helhet i borenemooral vegetasjonssone og svakt oseanisk
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vegetasjonsseksjon.
Naturtyper og utforminger: Lokaliteten omfatter arealer i tilknytning til bekken ut fra
Skoklefalltjern. Denne bekken renner dels nede i en liten kløft, slik at deler av lokaliteten er
ganske mørk. Mye svartor med diameter opp mot ca 40 dbh dominerer lokaliteten. Flere av trærne
står på karakteristiske “sokler”. Siden bekken kommer fra et tjern, er den nok ikke veldig
flomutsatt, men ved mye nedbør over en tid kan det nok allikevel være forholdsvis mye vann her.
Vegetasjonstypen består av rik sumpskog. Denne vegetasjonstypen er sterkt truet (EN).
Utformingen er ganske god, og arealet er forholdsvist stort. Det finnes en del død ved i partier av
både gran og løv, kontinuiteten er middels til god. Omtrenet midtveis i lokaliteten er det
forholdsvis godt utviklede partier med strutseving. Lokaliteten bærer noe preg av annleggsarbeidet
fra den gangen Steinerskolen ble bygd, bl.a. ved at noe masse er fylt ned mot bekken enkelte
steder. I tillegg er det gjort inngrep fra private hageeiere samt slengt noe hageavfall enkelte steder.
I den øverste delen av lokaliteten kan det virke som om det en gang har vært utført inngrep i
bekken. Noe søppel og skrot finnes spredt. Både småsalamander (NT) og spissnutefrosk (NT) er
observert i området rundt Steinerskolen (Artskart, 2009). En veg deler lokaliteten i to.
Artsmangfold: Følgende karplanter ble påvist: langstarr, skogsivaks, sumphaukeskjegg,
bekkeblom, bekkeveronika, vendelrot, mjødurt, sølvbunke, sølvbunke, skogburkne, krossved, rips,
skogstjerneblom, hassel, bekkekarse, krusfingermose, fingerstarr, slyngsøtvier, mjødurt, rips,
skogrørkvein, kruskjønnaks og strutseving. Av trær ble foruten svartor, gran, bjørkselje, eik, rogn
og alm (NT) registrert. Det ble også inventert litt etter insekter her 29. mai, og bladvepsen Fenusa
dohrnii ble funnet på svartor. Denne arten ble nylig publisert ny for Norge (Lønnve, 2009), og
funnet fra denne lokaliteten er således det tredje registrerte funnet fra Norge.
Trusler: Lokaliteten kan bli berørt av utbyygging av Skoklefallåsen i nedkant. Det er i de
nederste/midterste partiene av lokaliteten vi finner de beste partiene med bl.a. rikt utviklete
strutsevingforekomster. Anleggsarbeide i denne delen vil være svært uheldig.
Spredning av fremmede arter grunnet dumping av hageavfall kan være et problem.
Fremmede arter: Rødhyll. Mye iberiaskogssnegl har blitt observert på lokaliteten tidligere (O.
Lønnve).
Verdivurdering
Rik sumpskog er en sterkt truet naturtype i Norge. Denne lokaliteten er relativt stor med god
utforming, og potensialet for rødlistearter bør være bra. Området er sannsynligvis viktig også for
amfibier. På bakgrunn av dette gis denne lokaliteten verdi som svært vikig naturtype (A).
Artsliste for lokaliteten
Skjøtsel og hensyn
Det er viktig at det ved utbygging av Skoklefallåsen tas hensyn til denne lokaliteten. Det bør
arbeides for at ikke hageavfall tippes i lokaliteten. Ellers bør lokaliteten få utvikle seg fritt.
Litteratur
Lønnve, O. J. 2009. Notes on Norwegian sawflies(Hymenoptera, Symphyta) II. 13 species new to
the Norwegian fauna. Nrwegian Journal of Entomology 56, 50-56.
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Viktig B

Foto: Ole J. Lønnve Oversikt over lokalitetens sørende.

Lok. nr. 122 Ursvik

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Rik sumpskog
Rik sumpskog
08.06.2009 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger ned mot sjøen på Nesoddens østside mellom Ursvik
og Oksvall. Det går en tursti gjennom området, og det er bebyggelse på begge sider.
Naturtyper og utforminger: Lokaliteten består av et parti med dels rik sumskog i tilknytning til
en liten bekk/fuktdrag. I tillegg finnes partier som mer sorterer under naturtypen edelløvskog.
Dimensjonene på svartora er opp mot 40 cm dbh. I tillegg til svartor er en rekke trær representert
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på lokaliteten, og treslagvariasjonen er derfor stor, men få trær er særlig store. Mengden død ved
karakteriseres som lav, og noen trær er hugd nylig. En forekomst av ramsløk finnes i tilknytning til
bekk/fuktdrag.
Artsmangfold: Følgende trær er registrert under befaringen: Svartor, rogn, osp, spisslønn, bjørk,
eik, selje, alm (NT), ask, gran, kirsebær, hagetorn, trollhegg, hegg og hassel. Andre karplanter:
Bjørnebær sp., bringebær, kratthumlebloom, enghumleblom, einstape, skogburkne, hengeving,
mjødurt, skogsnelle, gjerdevikke, skogsvinerot, vendelrot, fredløs, markjordbær, stankstorkenebb,
knollerteknapp, reinfann og ramsløk. Registranten har tidligere søkt litt etter insekter i og i
områder i nærheten av lokaliteten. Almestjertvinge (VU) ble funnet på blomstrende kanadagullris
langs vei rett i nærheten av lokaliteten 7. juli 2006. Dette er så langt eneste kjente funn av denne
arten på Nesodden.
Trusler: Ingen kjente.
Fremmede arter: Platanlønn forekommer spredt. En forholdsvis stor hestekastanje som ser ut til å
frø seg vokser innenfor lokaliteten.
Verdivurdering
Lokaliteten har en del kvaliteter. Den er rik botanisk sett. Den er sannsynligvis viktig for enkelte
grupper insekter, f.eks tovinger. Alm er ikke veldig vanlig på Nesodden og denne forekomsten av
alm er sannsynligvis viktig for almestjertvinge som er funnet i nærheten. En bedre inventering
etter insekter burde gjennomføres på denne lokaliteten. Ramsløk er heller ikke vanlig på
Nesodden. Den skal være kjent fra området ned mot Flaskebek brygge fra 1950, 60 og tidlig 70tall, men om disse forekomstene fremdeøles eksisterer er usikkert (mye er bygd ut siden da).
Lokaliteten er ellers preget av menskelig aktivitet, og kontinuiteten er lav. På bakgrunn av
forekomsten av rik sumskog samt potensialet denne lokaliteten har for insekter vurderes den til
viktig naturtype (B).
Artsliste for lokaliteten
Totalt 2 art(er) påvist: Alm (NT), Ramsløk.
Skjøtsel og hensyn
Platanlønn bør fjernes, ellers bør lokaliteten få utvikle seg fritt.
Litteratur
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Viktig B

Foto: Ole J. Lønnve. Oversiksbilde fra lokaliteten. Syrin og andre fremmedarter finnes i

Lok. nr. 123 Hellvikalleen

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Rikt strandberg
Sørlig
04.06.2009 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger innenfor en privat hage på østsiden av Hellvikalleen.
Lokaliteten er liten og avgrensingen følger naturlige engas utbredelse. Lokaliteten er omgitt av
vei, bebyggelse og hager.
Naturtyper og utforminger: Selv om denne lokaliteten ikke ligger helt nede ved stranda, går den
under naturtypen rikt strandberg. Lokaliteten består av en frodig tørreng med store mengder
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blodstorkenebb, engtjereblom og en rekke karplanter typiske for denne type habitater. Lokaliteten
er dels preget av omgivelsene med innslag av femmede arter som syrin. Mye oppslag av ask og
dels spisslønn forekommer på lokaliteten.
Artsmangfold: Blodstorkenebb, entjæreblom, markjordbær, tveskjeggveronika, gullris,
hvitmaure, kantkonvall, smørbukk, tiriltunge, ryllik, skogkløver, fuglevikke, kransmynte,
bergmynte, fagerklokke, prikkperikum, rose sp., spisslønn, ask og kirsebær.
Trusler: Gjenngroing av fremmedarter.
Fremmede arter: Syrin, gullregn.
Verdivurdering
Rikt strandberg er en noe truet naturtype (VU). Flekkengmott (Ostrinia quadripunctalis) (EN) er
funnet like ved lokaliteten (Artskart og GBIF-Norge, 2009). Habitatet til denne arten er tørrenger,
men vertsplanten er ukjent. Siden denne arten forekommer i området er det ikke usannsynelig at
den også kan være på denne lokaliteten. Dessverre var det overskyet og kjølig på
befaringstidspunktet, hvilket vanskeliggjore søk etter eventuelle insekter. På bakgrunn av dette
vurderes derfor lokaliteten til en viktig naturtype (B).
Artsliste for lokaliteten
Skjøtsel og hensyn
syrin og andre hageflykninger bør fjernes. Oppslag av ask og spisslønn bør ryddes.
Litteratur
Artsdatabanken og GBIF-Norge. 2009. Artskart.http://artskart.artsdatabanken.no/
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Lokalt viktig C

Foto: Ole J. Lønnve. Lindetrær langs sti i nedkant av lokaliteten.

Lok. nr. 124 Sefjell

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Rik edellauvskog
Alm-lindeskog
04.06.2009 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten utgjør en smal “stripe” som ligger i østlig nedkant av et lite
åsparti, kalt Sefjell, på Hellvik, Nesodden. En sti går gjennom lokaliteten, og en liten kraftlinje går
også gjennom her.
Naturtyper og utforminger: Lokaliteten rik edelløvskog, med utforming alm-lindeskog. Ganske
mye lind forekommer her, men dimensjonene er forholdsvis små på de fleste trærne. Øvre
04.02.2010

1

Lok. nr. 124 Sefjell forts.

diameter på lind er 40-50 cm dbh. I tillegg til lind forekommer også en rekke andre treslag på
lokaliteten, men dimemnsjonene er ikke spesielt store. I feltsjiktet er det lågurtvegetasjon med
fattigere partier. Mengden død ved er liten. Lokaliteten er preget av ferdsel, og her og der er det
dumpet noe hageavfall, og hageflykninger og fremmedarter forekommer gjennom hele lokaliteten.
Artsmangfold: Treslag: lind, osp, hassel, furu, kirsebær, bjørk rogn, gran, einer, selje, trollhegg,
hegg. Andre karplanter: gjerdevikke, knollerteknapp, skogkløver, stankstorkenebb, skogsvinerot,
hårfrytle, skogburkne, jordbær, hengeaks, kratthumleblom, teiebær, bringebær, rose sp. og
liljekonvall. På befaringstidspunktet ble flere stær (NT) observert. Det er svært sannsynelig at de
hekket innenfor lokaliteten eller like ved.
Trusler: Fremmedarter, hageavfall, trefelling.
Fremmede arter: Spirea, skvalderkål og andre hageflykninger.
Verdivurdering
Lokaliteten har et vist potensial. Lokalt er det ikke vanlig med såpass store enkeltforekomster med
lind. bortsett fra enkelte alleer forekommer som regel lind forholdsvis spredt og enkeltvis på
Nesodden. Lokaliteten kan også være viktig biotop for fugl. Vegetasjonstypen alm-lindeskog er
dessuten vurdert til en hensynskrevende vegetasjonstype (LR). Lokaliteten gis derfor lokal verdi
(C).
Artsliste for lokaliteten
Totalt 1 art(er) påvist: Stær (NT).
Skjøtsel og hensyn
Hageavfall bør ikke dumpes på lokaliteten. Ellers bør trærne få utvikle seg fritt.
Litteratur
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Viktig B

Foto: Ole J. Lønnve. Lågurt-eikeskog ved Berger vest.

Lok. nr. 125 Berger vest

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Rik edellauvskog
Lågurt-eikeskog
04.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensning: Lokaliteten ligger rett vest for Berger gård og er avgrenset i vest og
nord av et jorde og i sør og øst av skog som er preget av bestandsskogbruk.
Naturtyper og utforminger: Tresjiktet domineres av eik med en øvre dbh på omlag 80 cm, men
de fleste trærne er betydlig mindre (ca 20-40 cm dbh). I tillegg forekommer spisslønn, ask, osp,
rogn, hassel, gran, furu og einer på lokaliteten. Mengden død ved er liten. Feltsjiktet utgjøres av
lågurtvegetasjon, men med innslag av mer skrinne partier med blåbær. Enkelte steder ligger berget
opp i dagen. I kanten mot jordet er det et fuktparti med bl.a. skogsivaks. Et gammelt epletre står
innenfor lokaliteten, noe som kan indikere at lokaliteten har vært en del av en husmannsplass e.l.
En saltstein for elg finnes også plassert innenfor lokaliteten. Det er også dumpet noe kvist et par
steder.
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Artsmangfold: Følgende karplanter ble påvist i feltsjiktet: Liljekonvall (mye), firkantperikum,
gullris, tveskjeggveronika, fagerklokke, hundekjeks, sløke, gjeldkarve, jordbær, smørbukk, rose
sp., stormarimjelle, skogkløver, skogstorkenebb, teiebær, knollerteknapp, blåbær, prestekrage,
lintorskemunn, ryllik, skogsalat, sissilrot, småsyre, gjerdevikke, balderbrå, rødknapp og vanlig
sølvmure.
Trusler: Først og fremst hugst.
Fremmede arter: Rødhyll.
Verdivurdering
Vegetasjonstypen lågurt-eikeskog er i følge DN-håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning,
2006) noe truet (VU). Lokaliteten har videre en relativt fin bestand av eik, hvor noen av trærne er
ganske grover. Disse vil kunne få en fin utvikling over tid hvis de får stå i fred. Lokaliteten er
dessuten ganske vestvent i kanten av et jorde, hvilket gjør lokaliteten ganske eksponert og dermed
varm og har derfor et bra potensial for insekter, men også fugl, f. eks. sangere og trostefugler, vil
kunne trives godt her. På bakgrunn av dette vurderes lokaliteten som viktig naturtype.
Artsliste for lokaliteten
Skjøtsel og hensyn
Litteratur
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Svært viktig A

Foto: Ole J. Lønnve. Røertjern “by night”.

Lok. nr. 126 Røertjern

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Rik kulturlandskapssjø
Næringsrik utforming
13.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger sør-vest for Røer gård.
Naturtyper og utforminger: Røertjern er omgitt av tett gråseljekratt, som ved høy vannstand dels
står under vann. Langs vannet består kantene mange steder av flytertorv. Her forekommer bl.a.
melkerot og litt svartor. Mellom flytetorvpartiene og gråseljekrattene finnes bl.a. store mengder
myrkongle. Lokaliteten er ellers dels omgitt av dyrket mark, hestebeite og annen skog. Tjernet er
fiskerikt med sannsynligvis store bestander mort og gjedde. Mye nøkkerose finnes langs kanten
rundt hele tjernet. Tre mindre bekker drenerer ut i kjernet ved tjernets vestlige og sørlige del, mens
en noe større bekk drenerer ut i øst. Denne munner ut i Bunnefjorden.
Artsmangfold: Flere rødlistede arter er påvist i tilknytning til Røertjern (Artsdatabanken og
GBIF-Norge, 2009): Sivhøne (NT), nattergal (NT), punktviftefly (NT), sørlig høstlibelle (VU) og
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blodrød høstlibelle (EN). I tillegg skal fiskeørn (NT) være observert her våren 2009 (Marit Røer
pers. med.). Den forholdsvis skjeldne øyenstikkeren gulvinget høstlibelle er også funnet her
(funnet av Lønnve, 2006). Både sørlig høstlibelle og blodrød høstlibelle er observert i store antall
ved dette tjernet og i alt 10 øyenstikkerarter er registrert her (registrant, O. Lønnve, 2006/07).
Trusler: Ingen kjente.
Verdivurdering
Funn av flere rødlistearter på denne lokaliteten, deriblant en VU-art og en EN-art tilsier at dette er
en svært viktig naturtypelokalitet (A).
Artsliste for lokaliteten
Totalt 4 art(er) påvist: Punktviftefly (NT), Gulvinget høstlibelle, Blodrød høstlibelle (EN), Sørlig
høstlibelle (VU).
Skjøtsel og hensyn
Litteratur
Artsdatabanken og GBIF-Norge. 2009. Artskart.http://artskart.artsdatabanken.no/
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Viktig B

foto: Ole J. Lønnve. Langs åkerkanten står enkelte halvstore eiketrær.

Lok. nr. 127 Løes

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Rik blandingsskog i lavlandet
Utforming:
Boreonemoral blandingsskog
Mosaikk:
Totalt 4 naturtype(r) registrert: Rik edellauvskog F01 - Lågurt-eikeskog F0101 (65%),
Gammel lauvskog F07 - Gammelt ospeholt F0701 (15%), Andre viktige områder X16 - Frodig engparti,
som tidligere trolig har vært beiemark for kyr. (15%), Dam E09 - Gårdsdam E0901 (1%).
Feltsjekk:
27.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokalaiteten ligger rett øst for Røertjern, og renser mot denne. Den
strekker seg fra bekken ut av Rørtjern og litt sørover langs dyrket mark. I øst grenser lokaliteten
mot grandominert barskog. En grasdekt kjerrevei går inn gjennom deler av lokaliteten og stier
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forekommer. Deler av lokaliteten er vestvendt med et varmekjært preg.
Naturtyper og utforminger: I hvert fall deler av denne lokaliteten har nok i tidligere tider vært
benyttet som husdyrbeite og slått. Tresjiktet er over store partier, særlig mot åkerkanten, dominert
av eik men med et betydelig innslag av andre treslag. Andre partier er dominert av bjørk og osp og
enkelte parier av ask. De fleste treslag typisk for edelløvskog på Nesodden er representert i
området, men det er forholdsvis lite lind, alm, hassel og hegg. Ingen store trær av lind og alm ble
registrert under befaringen. Øvre dimensjoner på eik, omlag 90 cm dbh., men de fleste trærne er
betydelig mindre (10-40 cm dbh). Et par eiketrær har trolig begynnende hulhet. Endel eldre osp og
bjørk er også godt representert innenfor avgrensningen. Øvre dbh på osp er omlag 50 cm. Enkelte
store ask finnes også, med øvre dbh på ca 50 cm. Død ved finnes spredt og i partier, både i form av
læger og gadd, samt eldre stubber. Majoriteten av den døde veden er av bjørk. Alle
nedbrytningsstadier er representert, men det er lite i de siste nedbrytningsstadier. Sjiktningen på
skogen er lav til middels, og de største dimensjonene er lite representert, selv om det innimellom
står noen forholdsvis store eiketrær. Feltsjiktet domineres av lågurtvegetasjon, men med skrinnere
og fattigere partier. Det er et fuktdrag gjennom deler av lokaliteten. I den sør-østlige delen mot
alders og sykehjemmet finnes en dam. Denne tørker neppe helt inn om sommeren. I tilknytning til
denne finne elementer av sumpskog med noe svartor og gråselje. Småsalamander (NT) og bred
blålibelle (EN) er registrert i tilknytning til denne (Artsdatabanken og GBIF-Norge, 2009). Helt
nede mot bekken ut fra Røertjern, har lokaliteten et mer preg av eng og hagemark med mer spredte
trær, men dette er i ferd med å gro igjen. Her ble brun ospekjuke funnet på en død ospegadd. Et
gammelt piggtrådgjerde vitner om husdyrhold (trolig storfe) noen tiår tilbake i tid. I dette området
er det også et lite fuktparti med gråselje og litt svartor. Mye av lokaliteten ligger eksponert til mot
åkerkanten, mens andre partier ligger mer skyggefult til. Det går enkelte stier gjennom området,
og deler av området benyttes som hestebeite. Der det går hest har dette medført en kraftig slitasje
på undervegetasjonen.
Artsmangfold: Følgende treslag er registrert: Eik, osp, hassel, bjørk, svartor, selje, gråselje, rogn,
spisslønn, ask, lind, hegg, kirsebær, alm, (NT), trollhegg, einer, gran og furu. Andre karplanter
registrert: liljekonvall, kantkonvall, markjordbær, kratthumleblom, stornesle, ryllik, nyseryllik,
mjødurt, skogkløver, hvitkløver, rødkløver, hvitveis, skogburkne, rose sp., gullris, fuglevikke,
tveskjeggveronika, firkantperikum, stormarimjelle, teiebær, skogstorkenebb, stankstorkenebb,
hundekjeks, hvitmaure, gullmaure, knollerteknapp, engsyre, blåklokke, blåklokke, timotei,
rørkvein, rødknapp, lintorskemunn, bringebær, skogsnelle, smørbukk (mye i partier), skjermsveve,
engsoleie, krossved og rødknapp.
Trusler: Spredt er det stort opplag av ask. Dette bør holdes nede.
Fremmede arter: Edelgran (noen selvfrødde ungplanter), blankmispel og rødhyll samt
iberiaskogsnegl. Denne siste arten er det mye av.
Verdivurdering
Lokaliteten har stor treslagsvariasjon og artsrikt feltsjikt. Lokaliteten er dels vestvendt. Den er
også ganske hetrogen, og flere vegetasjons- og naturtyper finnes innenfor avgrensningen. Bare på
bakgrunn av dette tilsier det at lokaliteten bør ha et stort potensial som leveområde for en rekke
organismer. Her er stor variasjon som gir nisjer for mange arter. Solblom (VU) er funnet her i
2005. Død ved mengden er derimot ikke så stor, og lokaliteten mangler helt veldig store og gamle
trær, selv om noen eiketrær er forholdsvis store med trolig begynnende hulhet.
Vegeteasjonstypene lågurt-eikeskog og gråseljekratt er noe truete (VU) vegetasjonstyper.
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Dvergspett (VU) skal også ha hekket her. Lokaliteten er sannsynligvis svært viktig for fugl (f.eks.
hakkespetter og sangere). Lokaliteten har et stort potensial for sopp, særlig jordboende arter og
potensialet for sommerfugler, enkelte tovingegrupper og veps er også stort. Lokaliteten må også
sees i sammenheng med resten av eikeskogen i området rundt Røer-Torget. På bakgrunn av dette
gis lokaliteten verdi som viktig naturtype (B).
Artsliste for lokaliteten
Totalt 1 art(er) påvist: Alm (NT).
Skjøtsel og hensyn
Oppslag av særlig ask her og der kan med fordel holdes litt i sjakk.
Litteratur
Artsdatabanken og GBIF-Norge. 2009. Artskart.http://artskart.artsdatabanken.no/

04.02.2010

3

021610128

Lokalt viktig C

Foto: Ole J. Lønnve. Lindeallee på østsiden av Løes østre.

Lok. nr. 128 Løes østre, øst

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Store gamle trær
Gammelt tre
04.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Allee som går fra Kirkevein og opp mot Løes østre.
Naturtyper og utforminger: Allee med omlag 20 lindetrær med variable dimensjoner, øvre
dimensjoner er ca 50-60 cm dbh. Trærne er ikke styvet. I øvre del opp mot gården står noen store
bøketrær.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble funnet, men ved Løes østre er det registrert mange
sommerfuglarter (Artsdatabanken og GBIF-Norge, 2009) som potensiel også kan være knyttet til
denne lokaliteten.
Trusler: Ingen åpenbare trusler.
Verdivurdering
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Lind har mellomrik bar som gjerne huser en blanding av arter som i hovedsak vokser på
fattigbarkstrær og på rikbarkstrær. Trærne i denne allen er ikke veldig store og gamle, men de kan
allikevel være viktige for enkelte interessante arter knyttet gamle løvtrær. På bakgrunn av dette gis
lokaliteten lokal vedi.
Artsliste for lokaliteten
Skjøtsel og hensyn
Litteratur
Artsdatabanken og GBIF-Norge. 2009. Artskart.http://artskart.artsdatabanken.no/
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Lokalt viktig C

Foto: Ole J. Lønnve. Lindeallee på Løes østre..

Lok. nr. 129 Løes østre, sør

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Store gamle trær
Gammelt tre
04.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Allee som går fra Kirkevein og opp mot Løes østre.
Naturtyper og utforminger: Allee med omlag 16 lindetrær noe variable dimensjoner, øvre
dimensjoner er ca 80 cm dbh. Trærne er ikke styvet, men enkelte greiner er kappet. Noen trær kan
ha begynnende hulhet.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble funnet, men ved Løes østre er det registrert mange
sommerfuglarter (Artsdatabanken og GBIF-Norge, 2009).
Trusler: Ingen åpenbare trusler.
Verdivurdering
Lind har mellomrik bar som gjerne huser en blanding av arter som i hovedsak vokser på
fattigbarkstrær og på rikbarkstrær. Trærne i denne allen er ikke veldig store og gamle, men de kan
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allikevel være viktige for enkelte interessante arter knyttet gamle løvtrær. På bakgrunn av dette gis
lokaliteten lokal verdi (C verdi).
Artsliste for lokaliteten
Skjøtsel og hensyn
Deler av lokaliteten er veldig tett grunnet oppsalg av ask. Denne kan med fordel tynnes/ryddes litt.
Videre er slitasjen fra hest neppe positiv. Bruken av lokaliteten som hestebeite kan med fordel
modereres noe. Middlere beitepress med noe rydding med noen års mellomrom er optimalt for de
fleste arter.
Litteratur
Artsdatabanken og GBIF-Norge. 2009. Artskart.http://artskart.artsdatabanken.no/
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Viktig B

Foto: Ole J. Lønnve .Lokaliteten utgjøres av en åkerholme langs innkjørselen til Røer.

Lok. nr. 130 Røer, åkerholme nord

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Rik edellauvskog
Lågurt-eikeskog
05.06.2009 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger på venstre hånd langs innkjørselen til Røer gård.
Naturtyper og utforminger: Lokaliteten er omgitt med åker på alle kanter. Det går en stor
kraftlinje tvers gjennom lokaliteten, og under denne blir det ryddet med jevne mellomrom noe som
påvirker negativt. Tresjiktet består av edelløvtrær som eik, lind, ask, spisslønn, kirsebær og hassel.
Av boreale løvtrær forekommer noe osp og rogn. En stor eik med en dbh på ca 1 m med trolig
04.02.2010

1

Lok. nr. 130 Røer, åkerholme nord forts.

begynnende hulhet står i den øslige halvdelen av lokaliteten. Ellers finnes tre eiker med dbh på
omlag 50-60 cm. En av disse har ganske mye døde greiner. Ut over dette er det ikke store trær på
loklaiteten. Feltsjiktet utgjøres av rik lågurtvegetasjon. Det er lite naturlig død ved på lokaliteten,
men i forbindelse med rydding under kraftlinjen ligger det en del kvist her. Her er det også et stort
oppsalg av ask.
Artsmangfold: Følgende karplanter ble registrert: rose sp., liljekonvall, kantkonvall,
knollerteknapp, dag og nattfiol, stankstorkenebb, skogstorkenebb, kratthumleblom, hundekjeks,
markjordbær, teiebær, bringebær, engsolleie, smørbukk, firkantperikum, engsyre,
tveskjeggveronika,
Trusler/påvirkning: Kraftgate som stadig ryddes.
Fremmede arter: Rødhyll.
Verdivurdering
Lågurt-eikeskog er en noe truet naturtype (VU). På lokaliteten forekommer en forholdsvis stor eik.
I tillegg er treslagvariasjonen stor. Lokaliteten må også sees i sammenheng med resten av
eikeskogen i området rundt Røer-Torget. I dette området er det påvist en rekke interessante og
rødlistete arter. På bakgrunn av dette gis lokaliteten verdi som viktig naturtype (B).
Artsliste for lokaliteten
Skjøtsel og hensyn
Store trær som står nær kraftgate bør bevares.
Litteratur
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021610131

Viktig B

Foto: Ole J. Lønnve.Skogbunnen er dekket av liljekonvall.

Lok. nr. 131 Røer, åkerholme sør

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Rik edellauvskog
Lågurt-eikeskog
05.06.2009 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten utgjøres av en åkerholme litt øst for eikeskogen på Røer.
Naturtyper og utforminger: Lokaliteten er omgitt med åker på alle kanter. En større kraftlinje
sneier så vidt bort i kanten av lokaliteten. Området betsår av lågurt-eikeskog med svært mye
liljekonvall på skogbunnen. Ca 10 eiketrær med en dbh i intervallet 60-90 cm forekommer
innenfor avgrensiningen. Andre treslag forekommer også som lind, ask, spisslønn, kirsebær,
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hassel, einer og eple. Noe død ved forekommer spredt gjennom hele lokaliteten, men samlet sett er
mengden død ved lav. I følge Artskart (Artsdatabanken og GBIF Norge, 2009) oksetungesopp
(NT) registrert her i 2006.
Artsmangfold: I feltsjiktet ble følgende karplanter registrert under befaringen: Liljekonvall,
kantkonvall, hvitveis, blåveis, skogburkne, gjerdevikk og teiebær
Trusler: Ingen kjente
Fremmede arter: Rødhyll sprer seg gjennom lokaliteten.
Verdivurdering
Lågurt-eikeskog er en noe truet naturtype (VU). På lokaliteten forekommer en forholdsvis stor eik.
I tillegg er treslagvariasjonen stor. Oksetungesopp (NT er registrert her, og denne arten er i tillegg
til å være en rødlisteart, en signalart for rike artsamfunn. Lokaliteten må også sees i sammenheng
med resten av eikeskogen i området rundt Røer-Torget. I dette området er det påvist en rekke
interessante og rødlistete arter. På bakgrunn av dette gis lokaliteten verdi som viktig naturtype (B).
Artsliste for lokaliteten
Totalt 1 art(er) påvist: Oksetungesopp (NT).
Skjøtsel og hensyn
Litteratur
Artsdatabanken og GBIF-Norge. 2009. Artskart.http://artskart.artsdatabanken.no/
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Viktig B

Foto: Ole J. Lønnve. Et steingjerde vitner om tidligere tiders bruk av området som

Lok. nr. 132 Røer skogen, øst

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Rik edellauvskog
Lågurt-eikeskog
05.06.2009 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger langs RV 156. I nord grenser loklaiteten mot åker, i
vest og sør mot annen skog og i nord mot kraftlinje.
Naturtyper og utforminger: Loikaiteten utgjøres av lågurt-eikeskog. Øvre dbh på eika er 70-80
cm, men de fleste trærne ligger i intervallet 30-40 cm dbh. Noen trær har begynnende hulhet.
Andre treslag som spisslønn, ask, lind, furu, gran, bjørk og hassel forekommer også gjennom
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lokaliteten. Feltsjiktet domineres av liljekonvall, men partier med blåbærskog finnes spredt. Et
gammelt steingjerde vitner om tidligere tiders bruk som beitemark for husdyr.
Artsmangfold: I feltsjiktet ble følgende karplanter registrert under befaringen: Liljekonvall,
knollerteknapp, hvitveis og blåbær.
Trusler: Ingen kjente.
Fremmede arter: Rødhyll.
Verdivurdering
Lågurt-eikeskog er en noe truet naturtype (VU). På lokaliteten forekommer forholdsvis store eik. I
tillegg er treslagvariasjonen forholdsvis stor. Lokaliteten må også sees i sammenheng med resten
av eikeskogen i området rundt Røer-Torget. I dette området er det påvist en rekke interessante og
rødlistete arter. På bakgrunn av dette gis lokaliteten verdi som viktig naturtype (B).
Artsliste for lokaliteten
Skjøtsel og hensyn
Litteratur
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Viktig B

Foto: Ole J. Lønnve. allen langs veien til Sørby gård.

Lok. nr. 133 Sørby

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Store gamle trær
Gammelt tre
10.06.2009 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Loklaiteten ligger langs veien rett før man kommer til selve Sørby gård
og er omgitt av åker på begge sider.
Naturtyper og utforminger: En av de eldste alleene på Nesodden bestående av forskjellige
treslag: Ask (26 trær), lind (2 trær), bjørk (2 trær), rogn (2 trær) og spisslønn (2 trær). Øvre dbh 70
cm (ask), 90 cm (lind), 50 cm (bjørk), 30 cm (rogn) og 70 cm (spisslønn). Trærne er ikke styvet.
Et av lindetrærne er hule, og det skal ha hekket kattugle her (Direktoratet for naturforvaltning,
2009).
Trusler: Ingen kjente
Verdivurdering
Gamle trær representerer lang kontinuitet. De kan ha forekomster av arter som tidligere var mer
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utbredt. Ask, lind, lønn og rogn er alle rikbarkstrær, og kan derfor ha et vist potensial som levested
for en rekke arter. På bakgrunn av dett gis lokaliteten verdi som viktig naturtype (B).
Artsliste for lokaliteten
Skjøtsel og hensyn
Litteratur

04.02.2010

2

021610134

Viktig B

Foto: Ole J. Lønnve. Oversiktsbilde av lokaliteten.

Lok. nr. 134 Torrvik

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Rikt strandberg
Sørlig
21.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten strekker seg fra Torrvik brygge til utløpet av bekken fra
Røertjern.
Naturtyper og utforminger: Strandberg med en god del blodstorkenebb i partier og ellers mange
planter typiske for denne naturtypen i Indre Oslofjord. I kantene vokser en del svartor, men også
en rekke andre løvtrær som alm (NT), ask, spisslønn, selje, rogn og furu. Lokaliteten utgjør en
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forholdsvis smal stripe, og er relativt bratt. Mange partier består av bart fjell uten vegetasjon.
Enkelte fuktdrag går ned mot stranda. I kantene kommer det inn enkelte hageflykninger og andre
fremmede arter som rynkerose og skvalderkål. Enkelte brygger ligger langs stranda.
Artsmangfold: Følgende karplanter ble registrert i feltsjiktet: Blodstorkenebb, smørbukk,
markjordbær, fuglevikke, hvitbergknapp, blåklokke, fjærekoll, liljekonvall, kantkonvall,
skjermsveve, hvitmaure, skogsalat, bringebær, rose sp., stankstorkenebb og hvitmaure.
Trusler: Kyststien går langs her, men den representerer neppe noen stor trussel. Bading/soling på
svaberg er heller neppe noe stort problem. Hageavfall samt forvilling av fremmedarter utgjør trolig
den største trusselen
Verdivurdering
Rikt strandberg er en noe truet vegetasjonstype. Lokaliteten har en rik flora og kantsonen har
forholdsvis stor treslagvariasjon. Dessverre er lokaliteten østvendt, noe som nok ekskluderer de
mest varmekrevende artene. Allikevel har denne lokaliteten et stort potensial for interessante arter,
særlig insekter knyttet til denne naturtypen. På bakgrunn av dette gis lokaliteten verdi som viktig
naturtype.
Artsliste for lokaliteten
Totalt 1 art(er) påvist: Alm (NT).
Skjøtsel og hensyn
Få bedre oversikt over fremmedarter i kantsonen. Disse bør så ryddes vekk.
Litteratur
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Svært viktig A

Foto: Ole J. Lønnve. Dammen øst for Nesoddtangen gård.

Lok. nr. 135 Nesoddtangen gård, dam

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Dam
Gårdsdam
04.06.2009 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger litt sør-øst for Nesoddtangen brygge.
Naturtyper og utforminger: En verdifull dam som har en rik amfibieforekomst. Alle
amfibiearter, med unntak av padde og damfrosk, er registrert her. Dammen er avsondret fra sjøen
med noen få meter både i avstand og høyde, og er trolig lite påvirket av sjøvann. Sverdlilje og litt
svartor vokste rundt dammen.
Trusler: Gjenfylling?
Fremmede arter: Ingen registrert.
Verdivurdering
På bakgrunn av denne dammens viktighet for amfibier, med bl.a. stor salamander (VU), gis den
verdi som svært viktig naturtype (A).
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Artsliste for lokaliteten
Totalt 4 art(er) påvist: Stor salamander (VU), Liten salamander (NT), Spissnutet frosk (NT),
Vanlig frosk.
Skjøtsel og hensyn
Litteratur
Artsdatabanken og GBIF-Norge. 2009. Artskart.http://artskart.artsdatabanken.no/
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Viktig B

Foto: Ole J. Lønnve. En grov svartor står langs bekken nær RV-156.

Lok. nr. 136 Røerbekken

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Viktig bekkedrag
Parti som binder sammen andre naturmiljøer
04.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten går fra vestsiden av RV-156 og følger Røerbekken oppover
mot Røertjern.
Naturtyper og utforminger: Bekkedrag med rik og variert flora. Ganske mye død ved
forekommer. Stor treslagsvariasjon med svartor (bl.a. et grovt eksemplar med dbh på omlag 90
-100 cm), spisslønn (opp mot 70 cm dbh), lind, ask, alm (NT), hegg, rogn, osp, selje, furu og gran.
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De fleste trærne er rundt 40 cm dbh. I kantsonen finnes or-askeskog (VU), samt partier med
lågurtvegetsjon og mer sumpskog preget vegetasjon.
Artsmangfold: I kantsonen forekommer bl.a. mjødurt, smørbukk, trollbær, markjordbær,
stankstorkkenebb, vendelrot, skogsveve, skogsalat, liljekonvall, hagetorn, skogburkne og rips.
Trusler: Noe fyll av hageavfall og masse samt litt skrot ligger helt nederst i lokaliteten mot RV
-156. Videre finnes en forholdsvis stor kraftgate som krysser bekken. I forbindelse med denne blir
skogen med jevne mellomrom ryddet.
Fremmede arter: Snøballbusk
Verdivurdering
Denne lokaliteten må sees i sammen heng med resten av området rundt Røer, og den er en naturlig
forlengelse av området øst for RV-156 (Sørby Sør). Vegetasjonstypen or-askeskog er noe truet
(VU), treslagvariasjonen er dessuten høy. Loklaiteten har et godt apotensial for fugl samt enkelte
insektgrupper som soppmygg. På bakgrunn av dette vurderes lokaliteten som viktig naturtype (B).
Artsliste for lokaliteten
Totalt 1 art(er) påvist: Alm (NT).
Skjøtsel og hensyn
Litteratur
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Lok. nr. 260 Sørby S

Svært viktig A

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Rik edellauvskog
Utforming:
Or-askekog
Mosaikk:
Totalt 6 naturtype(r) registrert: Rik sumpskog F06 - Rik sumpskog F0601 (25%), Gammel
lauvskog F07 - Gamle ospeholt (10%), Rik edellauvskog F01 - Lågurt-eikeskog F0101 (15%), Rik
sumpskog F06 - Rik sumpskog F0601 (25%), Gammel lauvskog F07 - Gamle ospeholt (10%), Rik
edellauvskog F01 - Lågurt-eikeskog F0101 (15%).
Feltsjekk:
13-10-2003 (siste)

Beskrivelse
Naturtype/vegetasjonstyper: Meget variert biotop langs to bekker som møtes. Varierer fra
granskog med død ved og svartorsump langs bekkene i vest, til edeløvskog, svartorsump og
ospesuksesjoner i vest etter elvemøtet. Det er også innslag av hagemark med eldre eiker sør for
Sørby gård. Bergvegger finnes langs bekken. Spredt med død ved av både gran, borealt løv og
edelløv. Området er meget viktig viltområde med bla.a dvergspett. Se også beskrivele i Bratli
(2003).
Verdivurdering
En total vurdering av skogkvaliteter og viltverdier gir verdi som svært viktig (A verdi).
Artsliste for lokaliteten
Totalt 1 art(er) påvist: Granrustkjuke.
Skjøtsel og hensyn
Ikke hogst
Litteratur
Bratli, H. 2003. Biologisk mangfold i Nesodden kommune. Nijos rapport 03/2003.
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Lok. nr. 276 Berger N

Lokalt viktig C

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Rik edellauvskog
Lågurt-eikeskog
13-10-2003 (siste)

Beskrivelse
Naturtype/vegetasjonstyper: Kantsone mellom dyrkamark og idrettsbane. En del eik på rundt 40
cm, samt en del yngre edelløv i busksjikt. Også noe furu og osp finnes. Gamle eiketrær er viktige
for mange sjeldne og trua arter av insekter, sopp og lav.
Verdivurdering
Lokaliteten gis lokal verdi (C verdi) da trærne fortsatt er ganske unge i økologisk forstand.
Artsliste for lokaliteten
Skjøtsel og hensyn
Ikke hogst av eldre trær, området bør beites, evt rydde busksjikt for å hindre gjengroing.
Litteratur
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