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Referat:
Wergeland Krog Naturkart har på oppdrag for Trøgstad kommune og Fylkesmannen i Østfold
gjennomført en kartlegging av naturtyper i Trøgstad kommune. I alt er det registrert 14 Svært
viktige lokaliteter, 117 Viktige og og 44 Lokalt viktige lokaliteter. Det er registrert 47
rødlistearter som er stedfestet og hvor lokaliteten den er registret på er vurdert til å ha
betydning for artens overlevelse. I prosjektet ble kartlegging av naturtyper i kulturlandskapet
prioritert, deretter lokaliteter med sjeldne eller truede arter, ravinelandskapet langs Øyeren
samt våtmark og myrområder. Lavest prioritet hadde barskogsområdene da disse er dekket av
naturtypekartleggingen i skog (MIS).
For videre kartlegging bør det legges vekførst og fremst legges vekt på videre kartlegging av
mudderflater langs Øyeren samt ravinelandskapet langs Øyeren og langs Smalelva sør for
Øyeren med fokus på raviner med edelløvskog og beitemark.
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FORORD
Wergeland Krog Naturkart har på oppdrag fra Trøgstad kommune og Fylkesmannen i Østfold
gjennomført en kartlegging av naturtyper i Trøgstad kommune, samt gjennomgått og revidert
eksisterende dokumentasjon om naturtyper i kommunen som ble samlet inn av Gerd Kallak
Hveding sommeren 2009. Det supplerende feltarbeidet ble utført i 2013.
Arbeidet er utført på oppdrag fra Trøgstad kommune i samarbeid med Fylkesmannen i Østfold.
Prosjektansvarlig har vært Ola Wergeland Krog i Wergeland Krog Naturkart. Bjørn Petter Løfall
har deltatt i deler av feltarbeidet. Kontaktperson i kommunen har vært Marit Lillegraven Haakaas.
Trøgstad kommune og ved Fylkesmannen i Østfold har Geir Hardeng og Terje Sundberg vært
kontaktpersoner på henholdsvis biomangfold og digital kartteknikk. Alle de involverte takkes for
hyggelig og godt samarbeid.
Rakkestad, 10. februar 2014
Ola M. Wergeland Krog

I en bergskråning øst for Abbortjernhøgda vokser det en stor bestand av myske, dette er det
eneste kjente voksestedet for myske i Trøgstad og det tredje funnstedet i Indre Østfold. På bildet
sees også blåveis, markjordbær, fingerstarr og gjøksyre. Foto: Ola Wergeland Krog.

SAMMENDRAG
Wergeland Krog Naturkart har på oppdrag for Trøgstad kommune og Fylkesmannen i Østfold
gjennomført en kartlegging av naturtyper i Trøgstad kommune.
I prosjektet ble kartlegging av naturtyper i kulturlandskapet prioritert, deretter lokaliteter med
sjeldne eller truede arter, ravinelandskapet langs Øyeren samt våtmark og myrområder. Lavest
prioritet hadde barskogsområdene da disse er dekket av naturtypekartleggingen i skog (MIS).
Prosjektet har bestått av en videreføring av den kartleggingen som ble påbegynt av Gerd Kallak
Hveding i 2009. Tilgjengelige litteratur samt naturfaglig informasjon fra Internett gjennomgått og
det er utført nytt feltarbeid i løpet av sommeren og høsten 2013.
I alt er det registrert 14 Svært viktige lokaliteter, 117 Viktige og og 44 Lokalt viktige lokaliteter. Det
er registrert 47 rødlistearter som er stedfestet og hvor lokaliteten den er registret på er vurdert til
å ha betydning for artens overlevelse.
Registrerte naturtyper er lagt inn i databaseprogrammet Natur2000 versjon 4.21. Totalt er det
registrert 236 kartfestede naturtyper som til sammen utgjør 4,8 km2. Regner en med at Trøgstad
kommune har et areal på ca. 204 km2 utgjør dette ca. 2,1 % av totalarealet.
Tabell 1. Fordelingen av antall naturtyper under hver hovednaturtype samt fordelingen av
naturtyper i kategorien Svært viktig (A), Viktig (B) og C (Lokal verdi).

Hovednaturtype

Antall naturtyper
A

B

C

Areal (daa)

Totalt

Ferskvann/våtmark

14 117 44

175

1 760 daa

Kulturlandskap

2

18

8

28

633 daa

Myr og kilde

1

7

8

16

1 489 daa

1

-

1

2

15 daa

2

10

3

15

936 daa

20 152 64

236

4 832 daa

Rasmark, berg og kantkratt
Skog
Totalt

For videre kartlegging anbefales det at det legges vekt kartlegging av mudderflater langs Øyeren
samt ravinelandskapet langs Øyeren og langs Smalelva sør for Øyeren med fokus på raviner
med edelløvskog og beitemark.
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1

INNLEDNING

I Stortingsmelding nr. 58 om bærekraftig utvikling (Miljøverndepartementet 1997) har Stortinget
bestemt at «alle landets kommuner skal ha gjennomført kartlegging og verdiklassifisering av det
biologiske mangfoldet på kommunens areal i løpet av år 2003». Direktoratet for naturforvaltning
har utarbeidet en håndbok til hjelp for kommunene i kartleggingsarbeidet (Direktoratet for
naturforvaltning 1999, sist oppdatert for utprøving hos konsulentfirma i 2013).
Trøgstad kommune, med støtte fra Fylkesmannen i Østfold, engasjerte på slutten av året 2011
Wergeland Krog Naturkart til å kartlegge og sammenstille eksisterende kunnskap om naturtyper i
kommunen. Prosjektet pågikk i starten litt periodisk da ikke alle bevilgningene var på plass fra
starten. Feltarbeidet ble gjennomført sommeren og høsten 2013, mens innlegging i databaser og
kart samt rapportering ble gjennomført på vinteren 2013-14.
Arbeidet skulle i stor grad basere seg på en gjennomgang av sentrale dataregistre, feltarbeid,
samt en gjennomgang og oppdatering av eksisterende registreringer som forelå fra en
kartlegging som ble utført av kommunen ved Gerd Kallak Hveding sommeren 2009, hvor det
hadde blitt registrert ca. 45 lokaliteter.
Verdifulle naturtyper er kartlagt etter følgende utvalgskriterier er i Direktoratet for naturforvaltning
(2008):
–

Forekomst av rødlistearter

–

Kontinuitetsområder

–

Artsrike naturtyper

–

Sjeldne naturtyper

–

Viktig biologisk funksjon

–

Spesialiserte arter og samfunn

–

Naturtyper med høy produksjon

–

Naturtyper i sterk tilbakegang

Kartleggingen har ikke som målsetting å:
–

Få total oversikt over alle kjente arter (vanlige arter registreres i liten grad)

–

Få total oversikt over alt areal (kun spesielle naturforekomster registreres)

–

Kartlegge arter (arter er i første rekke indikatorer på verdifulle naturtyper)

Dette prosjektet gir en oversikt over naturtyper i Trøgstad og kunnskap om dem.
Kunnskapsmanglene er likevel fortsatt forholdsvis store. Det er opplagt et stort antall lokaliteter
som ikke er fanget opp, og selv innenfor kartlagte områder er kunnskapen om artsmangfoldet ofte
mangelfull. Det vil kreve vesentlig større kartleggingsressurser før Trøgstad kommune kan hevde
å ha god nok forhåndskunnskap til å kunne gjennomføre en forvaltning som helt ut tar vare på det
biologiske mangfoldet. Dette er imidlertid status for de fleste kommuner og kartleggingen i
Trøgstad ligger omtrent på det nivå med det store flertallet av kommunene i landet.
I den grad det forekommer viltarter innenfor naturtypelokalitetene er disse kartlagt, men det er
ikke foretatt feltarbeid rettet spesielt mot viltforekomster. Eksisterende viltdata fra Trøgstad
kommune er ikke gjennomgått men viltopplysningene er tatt med over i nyeste versjon av
Natur2000 og rødlistestatus, vekting mm. er oppdatert.
Kartlagte naturtyper med beskrivelser vil bli oversendet Fylkesmannen for innlegging i Naturbase.
Dette er en viktig del av oppdraget da f.eks. skogsentreprenører plikter å konsultere Naturbase
før hogster kan gjennomføres.
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2

METODE

2.1

Generelt

DN-håndbok 13-1999 med senere oppdateringer (Direktoratet for naturforvaltning 2008), håndbok
i kartlegging av biologisk mangfold, legger føringer for hvordan arbeidet skal gjennomføres og
denne framgangsmåten har vært en sentral rettesnor for prosjektet
Naturen deles i håndboka inn i 7 hovedtyper og har valgt ut 80 naturtyper innenfor disse som skal
prioriteres ved kartleggingen. Den samme hovedinndelingen og de samme prioriteringene av
naturtyper er brukt i dette prosjektet. Beskrivelse av naturtypene og verdsettingssystem er fulgt.
Det foreligger dessuten enda to håndbøker for kartlegging av naturtyper. Detter er håndbok for
kartlegging av marine naturtyper (DN-håndbok 19-2001 (revidert i 2007)) som omfatter 16
naturtyper. Videre har vi håndbok for kartlegging av ferskvannslokaliteter (DN-håndbok 15-2000)
som bare viser til natutypene i DN-håndbok 13-1999 men som har tre viktige naturforekomster i
tillegg, men dette er ikke naturtyper (f.eks. Viktige bestander av ferskvannsorganismer).
Alle lokaliteter er lagt inn i en egen database; Natur2000 fra NINA naturdata as. Avgrensningen
av lokalitetene er gjort på bakgrunn av GPS sporlogg i kombinasjon med ortofoto fra 2012.
Digitaliseringen er foretatt med programavare fra ESRI samt QGis (ArcMap 10.0/ArcView
3.2a/QGIS 2.0 Dufour).

2.2

Innsamling av informasjon

Kartleggingen baserer seg i det vesentligste på skriftlige kilder og feltarbeide.
De skriftlige kildene kan deles inn i:
Litteratur; verneplanarbeider, rapporter fra ulike
forvaltningsrelaterte prosjekter, ulike
registreringsnotat/-rapporter fra biologer og spredte
artikler.
Databaser; hovedsakelig Artsdatabankens karttjeneste
Artskart
(http://artskart.artsdatabanken.no/FaneArtSok.aspx)
Feltarbeidet ble gjennomført sommeren 2013 og
resulterte i både supplerende informasjon om kjente
lokaliteter samt nyregistreringer av nye og verdifulle
lokaliteter.

Fig. 1. Alle rødlistearter og
interessante artsfunn dokumenteres
med GPS. Her er stedfesting av
skavgras som har store bestander I
edelløvskog i raviner langs Øyeren.
Foto: Ola Wergeland Krog

Da ressursene til kartleggingen var begrenset så
bestemte Trøgstad kommune at det ikke skulle foretas
undersøkelser av dammer, da forekomsten av disse
kan kontrolleres mot flybilde. Videre ble kartlegging av
naturtyper i barskog noe nedprioritert da skogbruket
kjører sitt eget kartleggingsprosjekt i skogen, den
såkalte MIS-kartleggingen. Feltarbeidet pågikk i juni – juli 2013 samt noe kartlegging langs
Øyeren i september. Dette var nødvendig av hensynet til vanntanden som gjerne er for høy i
sommerhalvåret.

2.3

Verdisetting

Alle lokaliteter er verdivurdert etter Direktoratet for naturforvaltning sitt system hvor lokalitetene
deles inn i svært viktige (A) eller viktige (B) samt kategorien lokalt viktige (C) som Direktoratet
for naturforvaltning har føyd til i etterkant av håndbokarbeidets første fase.
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Det er satt opp 5 kriterier for verdsetting av lokalitetene:
Størrelse og velutviklethet (verdien øker med størrelsen og utviklingsgraden)
Grad av tekniske inngrep (tekniske inngrep reduserer verdien)
Forekomst av rødlistearter (verdien øker med antall og trusselgrad)
Kontinuitetspreg (verdien øker med miljøets alder)
Sjeldne utforminger (nasjonalt og regionalt)
Forekomst av rødlistearter er ofte et vesentlig kriterium for å verdsette en lokalitet. Siste norske
rødliste som ble presentert 9. november 2010 (Kålås m.fl. (red.) 2010 ). Følgende retningslinjer
for verdisetting av lokaliteter, basert på rødlisteartene, er gitt av Direktoratet for naturforvaltning:
Rødlistearter i kategoriene CR og EN bør gi verdien Svært viktig A, påviste rødlistearter i
kategorien VU bør gi verdien Viktig B, forekomst av to eller flere arter av kategorien NT bør også
gi verdien Viktig B mens forekomst av én rødlisteart i kateogrien NT bør gi Lokalt viktig C.
Forkortelsene for de nye rødlistekategoriene og deres innbyrdes rangering er som følger (med
engelsk navn i parentes):
RE – Regionalt utryddet (Regionally Extinct)
CR – Kritisk truet (Critically Endangered)
EN – Sterkt truet (Endangered)
VU – Sårbar (Vulnerable)
NT – Nær truet (Near Threatened)
DD – Datamangel (Data Deficient)
For øvrig vises det til Kålås m.fl. (2010) for nærmere forklaring av inndeling, metoder og
artsutvalg for den norske rødlista. Der er det også kortfattet gjort rede for hvilke miljøer artene
lever i og viktige trusselfaktorer.

2.4

Presentasjon

Resultatet av kartleggingen presenteres på følgende måte:
Rapport (denne) som gir en kortfattet oversikt over metodikk, resultatet av kartleggingen samt
anbefalinger for videre kartlegging.
Natur2000 databasen Natur2000 versjon 4.21 leveres med alle registrerte lokaliteter innlagt,
med naturfaglig beskrivelse, bilder, verdivurdering, anbefalinger om samt skjøtsel og hensyn
samt kilder.
Digitalt temakart med avgensede lokaliteter samt egenskapstabeller som bygger på databasen
Natur2000. Temakartet leveres i det digitale formatet Shape.
Data til Naturbasen Digitalt kart (shape) og egenskapsdata er oversendt Fylkesmannen i
Østfold for overføring til Naturbasen - Miljødirektoratets offentlige innsynsverktøy for verdifulle
naturforekomster. Her vil dataene bli tilgjengelige i løpet av 2014.
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3

RESULTATER

3.1

Oversikt over kartlagte naturtyper

I dette kapitlet gis en enkel oppsummering av resultatene fra registreringene. Figur 2 viser alle
kartlagte naturtyper markert med en verdiprikk i sentrum på lokaliteten.

Fig. 2. Prikkart som viser senterpunktet til de 236 kartfestede naturtypelokaliteter i Trøgstad
kommune. Fargen på prikken viser naturtypeverdien.
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Totalt er det registrert 236 kartfestede naturtyper som til sammen utgjør 4831,7 daa. Regner en
med at Trøgstad kommune har et areal på ca. 204 km2 utgjør dette ca. 2,1 % av totalarealet.
Av de 236 registrerte lokalitetene er 20 vurdert som svært viktige (A verdi), 152 som viktige (B
verdi) og 64 som lokalt viktige (C verdi). Andelen av henholdsvis A, B og C lokaliteter utgjør
henholdsvis 8.5, 64.5 og 27 prosent. Årsaken til den høye andelen av B lokaliteter i forhold til C
lokaliteter (som det normalt burde vært flest av) skyldes i hovedsak følgende:
Ved en kartlegging hvor det er begrensede ressurser legges det først og fremst vekt på å
avgrense de viktigste lokalitetene først. De viktigste lokalitetene er også de som er best kjent.
Etter hvert som kommunen blir bedre og bedre kartlagt vil arealandelen av C lokaliteter stige.
Tabell 2 framstiller en oversikt over alle naturtyper som er kartlagt i Trøgstad i dette prosjektet.
Tabell 3 er en enkel opplisting over alle de 236 kartlagte naturtypelokalitetene i kommunen. For
mer detaljert beskrivelse av naturtypelokalitetene vises det til vedlegg 1.
Tabell 2. Fordelingen av de ulike naturtypene på hovednaturtype, naturtype, verdi og areal.
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Fig. 3. Naturtyper i Trøgstad. Grønne flater viser naturtypenes utstrekning. I mange tilfeller er
naturtypene så små at de overskygges av verdiprikken. Dette gjelder f.eks. små naturtyper som
gårdsdammer, store trær ol. En større utgave av kartet med lokalitetesnumre som korresponderer
med lokalitetsbeskrivelsene i Vedlegg 1 vises i Vedlegg 2.
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3.2

Rødlistearter

I følge Artskart er det totalt gjort 2161 funn av rødlistede arter i Trøgstad. Disse funnene
representerer 112 ulike rødlistearter (februar 2014). De aller fleste av disse er enten dårlig
kartfestet og/eller gamle funn. Svært mange av dem er også registrert på en tilfeldig lokalitet som
ikke har kvaliteter av betydning for arten (eks.
vandrefalk sett flygende over Skjønhaug o. l.).
I forbindelse med naturtyperegistreringen i
Trøgstad er det registert 47 rødlistearter som er
stedfestet og hvor lokaliteten de er registret på
er vurdert til å ha betydning for artens
overlevelse. I tabell 4 nedenfor er samtlige
rødlistearter som er knyttet til
naturtypelokaliteter listet opp. Dette kan være
både gamle og nye funn, men gamle funn er
kun tatt med der hvor naturtypen fortsatt er
intakt og hvor det er andre kriterier enn det
gamle artsfunnet som er begrunnelsen for
prioriteringen.
Det er viktig merke seg at en god forvaltning av
rødlisteartene i kommunen vil være å ta vare
på leveområdene for disse artene. Det kan
også være nødvendig å opprettholde visse
former for landskapsskjøtsel som f.eks. slått og
beite for å ivareta noen av rødlisteartene.

Fig. 4. Rødlisteartenes prosentvise fordeling
etter rødlistekategori.Bare arter som er
lokalisert til de registrerte naturtypene er tatt
med. EN=Truet, VU=Sårbar, NT= Nær truet

Fig. 5. Barkløs småkrans(EN) Chara braunii er en kransalgeart som trives i forholdsvis
næringsrike vannsamlinger, rolige deler av elver eller viker i innsjøer. Den vokser ofte på
leirbunn. Slike lokaliteter er meget spesielle og ikke vanlige i Norge. I strandområdene langs
Øyeren i Trøgstad er den påvist i Hansholmsundet og i Mønstervika.
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Tabell 4. Rødlistearter som er registrert i Natur2000 og som er knyttet til
naturtypelokalitetene.
Gruppe
Amfibier og reptiler
Fugl

Karplanter

Sopp
Lav

Alger
Insekter

Andre virvelløse dyr

Norsk navn
Stor salamander
Liten salamander
Storlom
Toppdykker
Hønsehauk
Sivhauk
Vepsevåk
Fiskeørn
Strandsnipe
Fiskemåke
Hettemåke
Makrellterne
Tårnseiler
Sanglerke
Tornskate
Stær
Rosenfink
Mandelpil
Myrstjerneblom
Muserumpe
Firling
Bleikfiol
Trefelt evjeblom
Aksveronika
Kranstusenblad
Solblom
Nikkebrønsle
Alm
Ask
Veikstarr
Elvemarigras
Skorpepiggsopp
Gubbeskjegg
Almelav
Bleikdoggnål
Barkløs småkrans
Furevannkjær
Svartflekksmyger
Heibladmåler
Alexisblåvinge
Purpurengmåler
Myrduskspinner
Glansblomsterflue
Elvevannymfe
Flat dammusling
Edelkreps

Vitenskapelig navn
Triturus cristatus
Triturus vulgaris
Gavia arctica
Podiceps cristatus
Accipiter gentilis
Circus aeruginosus
Pernis apivorus
Pandion haliaetus
Actitis hypoleucos
Larus canus
Larus ridibundus
Sterna hirundo
Apus apus
Alauda arvensis
Lanius collurio
Sturnus vulgaris
Carpodacus erythrinus
Salix triandra
Stellaria palustris
Myosurus minimus
Tillaea aquatica
Viola persicifolia
Elatine triandra
Veronica spicata
Myriophyllum verticillatum
Arnica montana
Bidens cernua
Ulmus glabra
Fraxinus excelsior
Carex disperma
Hierochloë hirta
Gloiodon strigosus
Alectoria sarmentosa
Gyalecta ulmi
Sclerophora pallida
Chara braunii
Chrysolina graminis
Helophorus griseus
Carterocephalus silvicolus
Chlorissa viridata
Glaucopsyche alexis
Idaea muricata
Nola karelica
Orthonevra intermedia
Platycnemis pennipes
Pseudanodonta complanata
Astacus astacus
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Rødlistestatus
VU
NT
VU
NT
VU
VU
EN
NT
NT
NT
NT
VU
NT
NT
VU
NT
VU
VU
EN
NT
VU
EN
NT
VU
NT
VU
VU
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
EN
EN
VU
NT
VU
NT
NT
EN
EN
NT
DD
EN
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4

KARTLEGGINGSSTATUS

Med de midlene som var tilgjengelige for dette prosjektet ble det nødvendig med en hard
prioritering av kartleggingsinnsatsen i kommunen. I samarbeide med kommunen og
Fylkesmannen ble det satt opp en prioriteringsliste med forekomster av naturtyper i
kulturlandskapet på topp, deretter lokaliteter med sjeldne eller truede arter, ravinelandskapet
langs Øyeren samt våtmark og myrområder. Lavest prioritet hadde barskogsområdene da disse
er kartlagt etter skogbrukets egen nøkkelbiotopkartlegging (MIS-metoden) og det ble derfor
nedprioritert i denne omgangen. De skoglokalitetene som er kartlagt er stort sett edelløvskog og
sumpskoger. I kulturlandskapet ble det videre vurdert at det ikke skulle prioriteres å oppsøke alle
dammer i felt da dammer har minimum verdi B samt at det i de fleste tilfeller er mulig å
kontrollerer status for dammene på ferske flybilder.
Anbefalinger for videre kartlegging er at det først og fremst legges vekt på kartlegging av
mudderflater langs Øyeren samt ravinelandskapet langs Øyeren og langs Smalelva sør for
Øyeren med fokus på raviner med edelløvskog og beitemark.
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VEDLEGG 1 – OVERSIKT OVER NATURTYPER I TRØGSTAD
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1 Nes Store gamle trær – Ask Verdi: B Areal : 2,993 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på nordsiden av gårdsveien inn mot Nes
i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Meget stor ask i ravinebeite/veikant. En
rødlistet knappenålslav påvist.
Artsmangfold: Totalt 2 art(er) påvist: ask (NT), bleikdoggnål (NT).
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer med stor sannsynlighet fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Gammel ask (rødlistet) med den rødlistede arten bleikdoggnål. Vurderes
som viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Pass på at treet får nok lys og ikke gror inne i kratt og skog.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
2 Flåtten Rik blandingsskog i lavlandet – Boreonemoral blandingsskog Verdi: B
Areal : 52,12 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert og avgrenset av BioFokus i forbindelse med
undersøkelser for Frivillig vern i 2010.Wergeland Krog Naturkart tegnet inn lokaliteten
basert på BioFokus-rapporten i forbindelse med naturtypekartlegging 2011-12.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Flåtten er en relativt liten lokalitet beliggende på østsiden
av Øyeren i Trøgstad kommune, og er avgrenset av Teigsåa i nordvest. Dette er grenseelva
til Fet i Akershus. I sørvest grenser lokaliteten mot yngre granskog og i øst mot dyrket
mark eller ung skog. Mesteparten av lokaliteten utgjør en nord-nordvestvendt,
høyproduktiv ravineskog på ca 50 høydemeter beliggende på marin leire.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er Rik blandingsskog i
lavlandet. Vegetasjonen er en rik typisk lågurt-vegetasjon. I den sørligste fjerdedelen av
lokaliteten er det Gråor-almeskog som dominerer, med mye alm, hassel, spisslønn og gran.
Rik blandingsskog dominert av gran forekommer i de nord- og nordøstligste partiene, med
et varierende innslag av edelløvtrær og boreale treslag. Gråor-heggeskog er vanlig i de
fuktigste partiene langs ravinebunnen, særlig i midtre del av lokaliteten. Ned mot Teigsåa
er det et lite område med sumpskog. I nord er skogen dominert av gran på 30-40 cm i
diameter og er her generelt yngre enn i sør. Også løvtrærne er generelt yngre i nord, selv
om enkelte grovere trær forekommer.
En del død ved av diverse treslag og av varierende dimensjoner, elementer av grove læger
av flere treslag, flere gadd, grove edelløvtrær og et par styvede alm forekommer innenfor
lokaliteten.
Skogens kontinuitet er dårlig og området bærer preg av å ha vært mer åpent tidligere. Dette
er antagelig hovedårsaken til at det ikke ble påvist noen signalarter eller rødlistearter av
trelevende sopp. I fuktdragene i ravinebunnen er det mye moser, og det er stedvis et godt
potensial for at krevende mosearter knyttet til mer eller mindre bevokst leirgrunn. Almelav
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(NT) ble påvist i store mengder på en styvet alm. I kjerneområde 2 ble det registrert en del
billearter forekommende i fuktig og tørr eng, blant annet den sterkt truede bladbillen
Chrysolina graminis. Lokaliteten vurderes å ha et ganske rikt mangfold knyttet til det lille
eng- og tørrberg-området ved Teigsåa, mens artsmangfoldet knyttet til skogsområdet
vurderes som middels til relativt lavt.
Området oppfyller nesten i sin helhet den generelle mangelen ved skogvernet om å være et
lavereliggende og rikt skogområde. Grunnet dårlig kontinuitet, få rødlistearter og liten
størrelse, vil ikke lokaliteten kunne vurderes som veldig viktig. Lokaliteten er derimot rik,
har en god forekomst av død ved, noen viktige enkeltelementer som grove edelløvtrær,
noen grove læger av edelløvtrær, en grov eik og et par styvede alm. Hele beskrivelsen er
hentet fra Olberg (2011).
Artsmangfold: Totalt 4 art(er) påvist: alm (NT), ask (NT), almelav (NT), Chrysolina
graminis (EN).
Bruk, tilstand og påvirkning: Tidligere trolig beite-/hagemark med styvingstrær? En
styvet alm står fortsatt i skogen. Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Del av helhetlig landskap: Viktig område med varmt lokalklima i leireraviner langs
Øyeren.
Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert som frivillig verneobjekt og ble i den forbindelse
vurdert som regionalt til lokalt verdifull. Store deler av området er også inntegnet som MiSfigurer i forbindelse med skogtaksering. Flere rødlistearter er registrert. Lokaliteten
vurderes som viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst, men det kan være aktuelt med en fristilling av store
edelløvtrær slik at disse ikke skygges ut.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
3 Gimmingsrud Store gamle trær – Alm Verdi: B Areal : 1,124 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i felt sommeren 2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en leirravine vest for gården
Gimmingsrud i Trøgstad.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Kjempealm med to stammer samt et
veldig stort vanris (30 cm i diam.). Treet er hult og er sannsynligvis av betydning for
sjeldne arter.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det er noe usikkert, men fasongen på kjempealma indikerer
at det har vært et styvingstre i eldre tider. Det er grunn til å anta at den en gang har vært
frittstående i et ravinebeite.
Del av helhetlig landskap: Sørenden av Øyeren med det store elvedeltaet og
gruntvannsområdet, den meandrerende elva og ravinelandskapet er unikt og er et av stor
betydning for artsmangfoldet.
Verdivurdering: Sjeldent stort almetre, hult, har trolig vært et styvingstre. Vurderes som
viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Må få stå urørt.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
4 Kallakmosen Intakt lavlandsmyr i innlandet – Blanding mellom ombrotrofe og
minerotrofe myrtyper Verdi: A Areal : 801,228 daa
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Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Kallakmosen ligger i Trøgstad ved grensen til Akershus
og strekker seg inn i nabofylket. I vest grenser myra til jordbruksarealer, resten er
omkranset av barskog og ødelagte myrarealer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Myra inneholder flere fastmarksholmer og
et stort myrtjern, dette tjernet er utelatt av naturtypelokaliteten. Myra er en svakt hellende
regnvannsmyr med små partier med jordvannspåvirket myr. Det finnes også flekker med
rikere vegitasjon. Flere av fugleartene som er tilknyttet myrer finnes her, og området er en
viktig hekkeplass for slike arter. Det var pr. 1986 registrert 21 arter i området og det var 12
hekkende arter i området. Myra inngår i et større system for våtmarksfugl som strekker seg
over større områder både i Østfold og Akershus. Kallakmosen ble opprinnelig foreslått
fredet i verneplanene for myr i Østfold i 1977. Området ble imidlertid tatt ut av planen pga.
uavklarte spørsmål i forhold til torvtekt på den søndre delen av myra. Området ble tatt med
i verneplan for våtmark i 1992 med en annen avgrensning. .
Artsmangfold: Myra er viktig for en rekke arter, følgende rødlistearter av insekter er
registrert: heibladmåler (VU), purpurengmåler (NT), myrduskspinner (EN), Orthonevra
intermedia (EN).
Bruk, tilstand og påvirkning: På den søndre del av myra foregår det torvstrøproduksjon
og dette arealet er derfor ikke tatt med i naturtypen. Avgrensningen er basert på flybilde fra
2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Del av helhetlig landskap: Størstedelen av myra er vernet som våtmarksreservat
(08.05.1992) og forskriftene for denne delen av myra finnes her:
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/mv-19920508-0402.html
Verdivurdering: Stor og lite berørt myr i sørboreal sone med rik fuglefauna og mange
påviste rødlistearter, fredet som naturreservat 08.05.1992. Vurderes på grunnlag av
størrelse og vegetasjonssone som viktig men verdien økes til svært viktig A på grunnlag av
påviste rødlistearter.
Skjøtsel og hensyn: Bevares urørt og det må ikke settes i verk tiltak som endrer
grunnvannsnivået i området. Ellers ingen spesielle tiltak nødvendige.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
5 Hærsetmosen Intakt lavlandsmyr i innlandet – Blanding mellom ombrotrofe og
minerotrofe myrtyper Verdi: B Areal : 164,621 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009 og kontrollert av Wergeland Krog Naturkart den
2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Myr under gården Hærseter. Myra har beliggenhet midt
mellom tunet på Hærseter og gården Sentvedt søndre.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Relativt urørt myr omkranset av et belte
av skog. I nord grenser den til det gamle løpet til elva Hæra. Myra ble befart den
19.10.2009 av Gerd Kallak Hveding og den 18.7.2013 av WKN. Feltsjiktet er i stor grad
dekket av torvmose av forskjellige slag. Det er bevokst med røsslyng, tranebær, multe,
skinntryte, myrull, hvitlyng, krekling, soldogg. Spredt med bjørk og furu. Myra er
omkranset av furutrær , gran osp med bærlyngskog i feltsjiktet. Avgrensningen er basert på
feltarbeide samt flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
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Artsmangfold: En rødlistet insektart er påvist: svartflekksmyger (NT).
Bruk, tilstand og påvirkning: Noen få gamle grøfter finnes i nordenden og i sørenden av
myra. Disse er imidlertid gamle og er av liten betydning i dag. En lavspenningstrassé er
strukket over myra.
Verdivurdering: Stor myr på ca. 164 daa i sørboreal sone som er så godt som intakt.
Vurderes som viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Unngå tiltak som kan endre vannregimet i myra eller i myrkanten.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
7 Smalelva Kroksjøer, flomdammer, meandrerende elveparti – Meandrerende
elveløp Verdi: A Areal : 146,525 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. En del av lokaliteten ble fotografert. Elva ble ikke
kartlagt i felt men ble kontrollert mot flybilde fra 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Smalelva drenerer et større nedslagsfeltet sør for Øyeren
og renner ut i sørspissen av Øyeren ved Mønster, Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Elva meandrerer gjennom en av de
mektigste leirravineområdene i fylket og danner ved utosen i Øyeren et stort
elvedeltaområde som er registrert som en egen naturtype. Ravinelandskapet som omgir elva
er for en stor del skogbevokst. Nederst krysses elva av ei veibru - Mønsterbrua. Elva er
ikke befart i felt i denne kartleggingen.
Artsmangfold: Av rødlistearter som er registrert i Artskart kan nevnes: rosenfink (VU),
mandelpil (VU), alexisblåvinge (NT).
Bruk, tilstand og påvirkning: Basert på flybilde ser det ikke ut til at elva er kanalisert på
noen strekning, trolig fordi den vesentlig renner gjennom skog og tidligere beitemark hvor
det økonomiske grunnlaget for tidligere tiders kanaliseringsprosjekter ikke var til stede.
Del av helhetlig landskap: Sørenden av Øyeren med det store elvedeltaet og
gruntvannsområdet, den meandrerende elva og ravinelandskapet er unikt og er et veldig
viktig område for artsmangfoldet. Avgrensningen er basert på feltarbeide samt flybilde fra
2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Intakte meandrerende elver i ravinelandskap er relativt sjeldne og Norge
har et globalt ansvar for naturtypen ravinelandskap, som kun finnes her og noen steder i
Nord-Amerika. Vurderes som Svært viktig A.
Skjøtsel og hensyn: Ingen tiltak nødvendige, unngå inngrep.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
17 Sandstangen Annen viktig forekomst –

Verdi: A Areal : 27,916 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i felt sommeren 2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Sandstangen ligger sørøst i Øyeren tvers orverfor utløpet
av Glomma. Sandstangen er som navnet sier en lang tange med sand som strekker seg ca
400 m utover i Øyeren. Tangen er en elveavsetning bestående av sand som er avsatt av
Glomma. Sandavsetningen er av stor mektighet.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Sandtangen har lange strender med naken
sand og det antas at sjeldne arter som er avhengig av naken sand for bla egglegging kan
finne egnede områder her. Avgrensningen er basert på feltarbeide samt flybilde fra 2012
(Blom Geomatics AS 2012). Ved befaring
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Artsmangfold: Myrstjerneblom (EN) og muserumpe (NT), elvemarigras (NT) vokser her
og av andre rødlistearter kan nevnes ask (NT) og alm (NT). Det er videre påvist regional
sjeldenhet som lodneperikum. Av viltarter kan det nevnes hekkefunn av siland og
fiskemåke (NT)
Bruk, tilstand og påvirkning: Sandavsetningen danner grunnlaget for en drikkevannskilde
hvor rent vann hentes opp fra borebrønner i sandtangen.
Fremmede arter: Høyrisikoarten rynkerose Rosa rugosa vokser på tangen og det bør
settes i verk tiltak for å fjerne denne.
Del av helhetlig landskap: Sandstangen inngår som et element av spesielle og prioriterte
naturtyper i Øyerens sørende. Her finnes mudderflater, meandrerende elvesstrekninger,
elvedelta, sandstrender, edeløvskoger mm.
Verdivurdering: Sandstangen er en meget spesiell og sjelden naturforekomst hvor det
ogtså er påvist rødlistearter, høyeste kategori EN. Vurderes som svært viktig A.
Skjøtsel og hensyn: Fjerne forekomsten av rynkerose.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
21 Gutu Dam – Gårdsdam Verdi: B Areal : ,136 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Tundam på den gamle husmannsplassen Gutu på gården
Sørbråthe i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gammel tundam, tidligere vannkilde.
Dammen ble befart den 12.05.2009. Det var lite vann i dammen og mange av froskeeggene
i dammen var døde.
Artsmangfold: Totalt 2 art(er) påvist: Liten salamander (NT), Nikkebrønsle (VU).
Bruk, tilstand og påvirkning: Tidligere drikkevannskilde. Dammen er sterkt gjengrodd.
Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den 1.5.2012 og eksisterer trolig
fortsatt, men virker kraftig gjengrodd (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Stabil gammel dam i kulturlandskapet og påvist to rødlistearter.
Skjøtsel og hensyn: Dammen bør restaureres.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
22 Sørbråthe Dam – Gårdsdam Verdi: C Areal : ,37 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dammen ligger på Sørbråthe i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam i marin leire omgitt av løvtrær og
gran. Avgrenses i nordvest mot bratt berg
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Tidligere drikkevannskilde for Heer Skole. Avgrensningen
er basert på flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Skogsdam, gammel drikkevannskilde, ingen spesielle arter påvist,
vurderes som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Ingen spesielle tiltak påkrevd.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
23 Gimsingsrud Dam –

Verdi: B Areal : ,238 daa
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Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Beliggende sør for tunet på gården Gimsingsrud i
Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gammel tundam, nylig utgravd i leirjord.
Dammen ble befart den 29.06.2009.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen har tidligere vært vannkilde. Avgrensningen er
basert på flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, mangelfullt undersøkt i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Ingen spesielle tiltak nødvendige.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
24 Henningsmoen Søndre Dam – Gårdsdam Verdi: B Areal : ,019 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Tundam på gården Henningsmoen Søndre i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Liten utgravd dam i leirjord. Gammel
tundam, tidligere vannkilde. Den er liten og virker grunn, da bunnen er dekket av gammelt
løv. Lite sollys trenger ned til vannflaten, fordi dammen er omkranset av løvtrær. Store
mengder froskelarver/rompetroll påvist. Må være frosk, fordi eier opplyste at eggene hadde
ligget i store klaser. Dammen ble befart den 03.06.2009.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Tidligere vannskilde. Avgrensningen er basert på flybilde
fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Vurderes som en stabil dam i kulturlandskapet og gis i utgangspunktet
verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Utgraving/opprensking, uttynning av nærstående trær, noe eier var
veldig posetiv til.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
25 Trøgstad Fort Dam – Eldre fisketom dam Verdi: B Areal : 1,675 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dammen ligger i skogkantet på Trøgstad Fort i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dammen er utgravd i skogsbunn som er
dekket med stein og demmet opp på sørsiden. Den ble befart den 10.06.2009
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen har vært vannkilde på fortet. Avgrensningen er
basert på flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Vurderes som en stabil dam i kulturlandskapet og gis i utgangspunktet
verdien Viktig B.
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Skjøtsel og hensyn: Ingen spesielle tiltak nødvendige.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
26 Håtjern Naturlig fisketomme innsjøer og tjern – Små myrtjern og myrpytter
Verdi: C Areal : 3,863 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lite tjern midt i Gravsåsen i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Nesten gjenngrodd tjern omgitt av myr i
gran/furu skog. Tjernet ble befart 10.06.2009.
Artsmangfold: I vannet ble det funnet noen rumpetroll av frosk eller padde. Myren nær
vannet var av ulik torvmose. Her ble observert Bukkeblad, Rundsoldogg, Myrull,
Hvitlyng, Pors, Multe og Tranebær.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist, det er heller ikke påvist med sikkerhet at det
ikke er fisk her , men det er ikke kjent.
Bruk, tilstand og påvirkning: Tjernet er intakt og trolig relativt stabilt. Avgrensningen er
basert på flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Lite myrtjern, trolig fisketomt, vurderes som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Tjernet bør undersøkes for sjeldne arter.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
27 Myråsmåsan Intakt lavlandsmyr i innlandet – Flatmyr Verdi: B Areal : 58,005
daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i
forbindelse med feltarbeid for Trøgstad kommune sommeren 2009, og oppsøkt i felt av Ola
Wergeland Krog sommeren 2013
Beliggenhet og naturgrunnlag: Myr vest for det gamle Nike-batteriet i Havnås, Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Fattigmyr, stedvis grunnlendt, stedvis
med berg i dagen og stedvis høljer med vannspeil eller myrjord. Fattig vegetasjon,
dominerende arter er torvmoser, røsslyng,bjønnskjegg, molte, furu, torvmyrull, småbjørk,
smågran og blokkebær i myrkanten.
Artsmangfold: Forekomst av den østlige arten finnmarkspors - en relativt sjelden art i
fylket.
Bruk, tilstand og påvirkning: Ei langstrakt grøf/torvtekt går gjennom myra i retning sørnord. Grøfta påvirker vannstanden i myra ca. 20 m utover på sidene. Noe gjengroingspreg,
men ingen synlig gjengroing de siste 7 årene basert på flybildene fra 2003 og 2012 (Blom
Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Myra er på totalt 58 daa og ligger i sørboreal sone. Myra er moderat
påvirket med ei stor stor grøft i sørvest men vurderes som viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Vurdere behovet for å proppe grøfta ved utløpet.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
28 Egeberg Nordre Dam –

Verdi: B Areal : 2,339 daa
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Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i felt somrene 2009 og 2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Stor gårdsdam nordvest for tunet på gården Egeberg
nordre i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stor utgravd gårdsdam i leirjord ved
jordekant. Dammen ser ut til å være forholdsvis ny. Dammen ble befart den 22.06.2009 av
Gerd Kallak Hveding og av Ola Wergeland Krog den 17.6.2013. Vegetasjonen omkring
dammen domineres stedvis av svartor, elvesnelle, mannasøtgras, skogsivaks, gråstarr,
gulldusk og kvasstarr. Stor forekomst av larver av vanlig frosk, salamander ble ikke
observert.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen er trolig relativt nyanlagt da den ikke finnes på
ØK fra 1964/1985. Vannet i dammen drenerer via en munk som hindrer at dammen går
tom. Avgrensningen er basert på flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Stabil, stor dam. Vurderes som en stabil dam i kulturlandskapet og gis i
utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Ingen tiltak nødvendige.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
29 Hæra Grefslisjøen-Eidsberg Kroksjøer, flomdammer, meandrerende elveparti –
Kroksjøer, dammer og evjer uten, eller med liten flompåvirkning Verdi: A Areal :
57,986 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
naturtypekartlegging i 2011-12.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Elva Hæra renner fra Måstadtjern nord i Trøgstad og
renner ut innerst inne i Lekumåa ved Glomma i Eidsberg. Denne delen av elva renner fra
Grefslisjøen ved Havnås og danner etterhvert kommunegrense mot Eidsberg kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Hæra renner for en stor del gjennom
områder med marin leire og besto tidligere av langt flere meandrerende partier enn i dag
hvor flere partier av elva er rettet ut og kanalisert. Kantvegetasjonen er preget av høyt
næringsinnhold til både vann og jordsmonn og består av høyvokste gras og urter.
Avgrensningen er basert på flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Artsmangfold: Påviste rødlistearter: elvevannymfe (NT).
Bruk, tilstand og påvirkning: Hæra har tidligere blitt senket og kanalisert, på lik linje
med mange andre små meandrerende elver på Østlandet, men i 2009-2010 ble det satt i
verk en tilbakeføring av en kanalisert strekning som ble gravd tilbake i sine opprinnelige
meandersvinger. Prosjektet ble bla. støttet av NVE.
Del av helhetlig landskap: Hæra renner gjennom store deler av kommunen og har stor
landskapsøkologisk betydning.
Verdivurdering: Selv om elva har vært utsatt for store inngrep, med utrettinger og
kanaliseringer, har den stor landskapsøkologisk betydning. I tillegg er den et viktig
leveområde for mange arter dyr og planter, derav flere rødlistede. Verdien må sees i
sammenheng med resten av vassdraget og vurderes som svært viktig A.
Skjøtsel og hensyn: Unngå videre kanalisering og utretting. Tilsvarende tiltak som
meandersvingprosjektet nedenfor Havnås er positivt for miljø og artsmangfold i elva.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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30 Søtland I Dam – Gårdsdam Verdi: B Areal : ,36 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Tundam på gården Søtland, 1 -1,5 m dyp i leirjord.
Solrikt, mellom gårdsvei og jorde, Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gammel tundam. Rik vegitasjon. Det
meste av vannflaten var dekket av andemat og hvit nøkkerose. Rikelig med
myrkongle.Dammen ble befart den 22.06.2009.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Vannreserve i tilfelle brann. Dammen er preget av
gjengroing. Halve dammen ble utgravd/renset for noen år siden. Avgrensningen er basert
på flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Stabil gammel dam i kulturlandskapet. Vurderes som viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Utgaving med jevne melleomrom.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
31 Søtland II Dam – Gårdsdam Verdi: C Areal : ,459 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dammen ligger i skogkant , ved vei, ca 300 m nord for
tunet på gården Søtland, Trøgstad kommune.
Naturtyper og utforminger: Gammel gårdsdam. Tidligere drikkevannskilde. Dammen ble
befart den 22.06.2009.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Tidligere drikkevannskilde. Inngjerdet med
flettverksgjerde. Avgrensningen er basert på flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, utilstrekkelig kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
skogslandskap grensende til kulturlandskap, gis i utgangspunktet verdien Lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Sørge for at det ikke står for mye løvtrær nærme bredden slik at det
blir for mye strøfall i dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
32 Søtlandeika Store gamle trær – Hult tre Verdi: A Areal : ,198 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eika står midt ute ei slette ved dyrket mark, sør for gården
Søtland, Trøgstad kommune. Voksestedet er øverst i et svakt sørvendt søkk ca 200 m sør
for tunet på gården. Den grunne ravinen rundt eika er grasbakke til forskjell fra åkerlandet
rundt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gammel eik, 8 m høy og 10 m bred og
med knudrete og forblåst kroneomriss. Treet består av to generasjoner. Hovedstamme og
eldste generasjon er nesten død og sommeren 2009 var det kun en liten kvist som var i live.
På sørsiden av gammelstammen har det vokst opp et vanris som har blitt til dagens vitale
tre. Omkretsen av ungstammen er 201cm 1 m over bakken mens det tilsvarende tallet for
gammelstammen er 525cm. Gammelstammen på eika er hul og på nordøstsiden er det en
80cm x 20-30cm stor åpning inn til hulrommet (Often 2011).
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Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammelstammen er nærmest død, mens ungstammen, et
vanris, er kraftig og vital. Den hule gamlestammen ble i forbudstida brukt til “butikk” av en
brennevinsgauk som solgte ulovlig brennevin herifra. Dette skal forøvrig være den siste av
mange eiker som har stått i dette området. Treet ble valgt til kommunens tusenårssted og en
arvtaker ble med en seremoni plantet 10 m lenger sør. Avgrensningen er basert på flybilde
fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Kommunens eldste eik og tusenårssted. Vurderes som svært viktig pga.
størrelse og alder.
Skjøtsel og hensyn: Grunneiere har gjennom flere hundre (tusen?) år vist at de klarer å
skjøtte eika på en god måte.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
33 Haugen Øvre Dam – Eldre fisketom dam Verdi: B Areal : 2,848 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Gårdsdam vest for gården Haugen øvre.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Arter observert: svartor, selje, gulldusk,
bred dunkjevle, vassgro, vanlig tjønnaks, gul nøkkerose, skogsivaks, amfibielarver sp.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: For en del år tilbake skal det ha vært satt ut fisk her. Basert
på flybilder fra henholdsvi 2003 og 2010 ser det ut som gjengroing kan være et problem.
Avgrensningen er basert på flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Vurderes som en stabil dam i kulturlandskapet og gis i utgangspunktet
verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Vurdér rensking av dammen for å hindre gjengroing.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
34 Sand Naturbeitemark –

Verdi: A Areal : 160,178 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble oppsøkt i felt sommeren 2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Langstrakt ravine i marine sedimenter beliggende rett sør
for veien ned til Sandstangen. Ravinen er ca. 1 km lang og er dannet av en bekk som har
gravd seg ned i en tykk marin avsetning. Avgrensningen er basert på feltarbeide samt
flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturbeitemark i postglacial marin
avsetning av stor mektighet. Vegetasjonen er ikke kartlagt. Beitene ble befart den
28.09.2009 og det var da storfe på beitet (Gerd Kallak Hveding). Beitene ble observert fra
veien i 2013 og da var det storfe på beite og floraen tyder på at beitemarka kunstgjødsles
(Ola Wergeland Krog).
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Ravinedalen benyttes til storfebeite, senest observert i
2013.
Del av helhetlig landskap: Ravinedalen er en del av et område i sørenden av Øyeren hvor
det er registrert flere viktige naturtyper og rødlistearter.
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Verdivurdering: Leireraviner er en landskapsform som Norge har et internasjonalt ansvar
for og som er en rødlistet naturtype (VU). Ravinelandskap som holdes åpne ved beiting er
spesielt viktige å bevare. Dette er en dyp (>25m) og fint formet ravine som er en av de
finest utformede beitede ravinedaler i fylket og vurderes som svært viktig A selv om det
registrerte artsinventaret ikke tilsier høy biologisk verdi.
Skjøtsel og hensyn: Opprettholde beitet i området. Kartlegge floraen nærmere.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
35 Grottenberg Dam – Gårdsdam Verdi: B Areal : ,963 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Tundam sør for den gamle plassen Grottenberg, ligger i
jordekanten i leirjord.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Naturtyper og utforminger: Gammel tundam, tidligere vannkilde. Dammen ble befart den
24.06.2009 og vanlige arter observert var svartor, bjørk, selje, rogn, gulldusk, melkerot,
tjønnaks og hundeigle
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det er satt ned en munk i dammen for å holde vannstanden
mest mulig stabil. Avgrensningen er basert på flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS
2012).
Verdivurdering: Vurderes som en stabil dam i kulturlandskapet og gis i utgangspunktet
verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Ingen spesielle tiltak nødvendige.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
36 Raknerud Østre Dam – Gårdsdam Verdi: B Areal : ,411 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dam utgravd leirjord. Dammen ligger i en vanskelig
arrondert teig mellom to veier øst for Raknerud Østre.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gammel dam. Dammen ble befart den
29.06.2009. Dominerende arter er bred dunkjevle og vanlig tjønnaks.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Avgrensningen er basert på flybilde fra 2012 (Blom
Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Vurderes som en stabil dam i kulturlandskapet og gis i utgangspunktet
verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Vurdér rensking av dammen for å hindre gjengroing.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
37 Sandstangen Sør Kantkratt – Urterik kant Verdi: A Areal : 11,979 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.Lokaliteten ble oppsøkt i felt av Wergeland Krog
Naturkart sommeren 2013.
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Kantkrattet befinner seg på østsiden av Øyeren, sør for
Sandstangen. Kantsonen er avgrenset med svaberg ned til vannet og med bratt rasmark i
bakkant.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Solrik kantsone med høystaudesamfunn
på tørr bakke og på berggrunn. Området ble befart den 29.06.2009 (Gerd Kallak Hveding
og Marit Lillegraven Haakaas). Avgrensning og kontroll 12.6.2013 (Ola Wergeland Krog).
Artsmangfold: Stor forekomst av rødlistearten bleikfiol (EN). Rikelig med varmekjære
lautrær: rogn, lønn, osp, pil, ask (NT), alm (NT), bjørk. Stort artsmangfold av urtevekster:
mjødurt, bringebær geiterams, tepperot, skogkløver, bitterbergknapp, firkantperikum, flere
villrosearter, myrhatt, blodstorknebb, blåknapp, fuglevikke m.m.
Bruk, tilstand og påvirkning: Gran har begynt å spre seg i området. Avgrensningen er
basert på feltarbeide samt flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Stor forekomst av bleikfiol (EN). Lokaliteter med EN-vurderte arter
vurderes som svært viktige A.
Skjøtsel og hensyn: Vurdér fjerning av grantrær som ikke hører hjemmer her.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
38 Lund Naturbeitemark –

Verdi: B Areal : 79,738 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Beitet ligger sør for gården Lund i Trøgstad kommune.
Beitet ligger avgrenset i en ravine med bratte kanter.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gammelt beite i en ravinedal. Beitet ble
befart den 08.07.2009. Lønn, hassel, rogn, ask, eik, bjørk, einer, rødhyll, myrmaure,
blåklokke, gullkløver, ryllik, kratthumleblom, vanlig knoppurt, tiriltunge, liljekonvall,
rødknapp, hanekam, firkantperikum, fagerklokke, prestekrage, rødhyll, prikkperikum,
gullkløver, hvitmaure, marianøkleblom, vanlig knoppurt, storblåfjær, hvitkløver, timian,
gjeldkarve.
Artsmangfold: Rødlistearten ask påvist, ellers vokser storblåfjær her og indikerer verdifull
beitemark.
Bruk, tilstand og påvirkning: Sist beitet av ku/storfe i 2008. Fordi det nå ikke går dyr her,
er marka nå i en fase hvor den framstår som en rik blomstereng inntil gjengroingen starter.
Avgrensningen er basert på feltarbeide samt flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Leireraviner er en landskapsform som Norge har et internasjonalt ansvar
for og som er en rødlistet naturtype (VU). Ravinelandskap som holdes åpne ved beiting er
viktige å bevare. Dette er en fint formet ravine som vurderes som viktig B selv om det
registrerte artsinventaret ikke tilsier høy biologisk verdi. En rødlisteart registrert.
Skjøtsel og hensyn: Oppretthold/gjenoppta storfebeite.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
39 Lund N Naturbeitemark –

Verdi: B Areal : 31,43 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Ravinebeite på Lund nordre i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gammelt beite i en ravinedal. Beitet ble
befart den 13.07.2009.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
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Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer trolig fortsatt, men det er usikkert om ravinen fortsatt beites (Blom
Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Leireraviner er en landskapsform som Norge har et internasjonalt ansvar
for og som er en rødlistet naturtype (VU). Ravinelandskap som holdes åpne ved beiting er
viktige å bevare. Dette er en fint formet ravine som vurderes som viktig B selv om det
registrerte artsinventaret ikke tilsier høy biologisk verdi.
Skjøtsel og hensyn: Beitet bør inventeres og beite bør opprettholdes / gjenopptas.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
40 Strønes Rik edellauvskog – Gråor-almeskog Verdi: A Areal : 140,028 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i felt sommeren 2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rett inntil Øyeren`s østre bredd, like ved
Mønster bru. Bestandet står på en sandholdig leiravsetning som utgjør et større
ravinelandskap. Reservatet grenser til tidligere beite, dyrket mark og lågurtgranskog.
Bergrunnen består av gneis og reservatet ligger mellom 110 -150 m.o.h.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Rik edelløvskog som består av gråorheggeskog, gråor askeskog, alm-lindeskog og noe lågurtgranskog. Strønes er det største
sammenhengende området i fylket med denne type edelløvskog. Tresjiktet må kunne sies å
være nokså kompakt. Ellers kan man finne alm med dimensjoner opp til 1-2 m3. Forøvrig
kan det sies at alm dominerer tresjiktet. Gran finnes først og fremst på ryggene i
ravinelandskapet. Busksjiktet er tildels dårlig utviklet og kan tildels mangle enkelte steder.
Dette er faktisk best utviklet i de små delene som har gråor-heggeskog.
Feltsjiktet består av en rekke arter og vanlige arter er blåveis, skavgras, gjøksyre og
strutseving. Skogen har tidligere blitt drevet med tanke på utnyttelse av edelløvskogen, men
det har stått tilnærmet urørt de siste 50 årene. På begynnelsen av 90-tallet ble en del gran
hogd som et skjøtselstiltak for å favorisere edelløvskogen.
Edelløvskogen ble befart den 19.6.2013 (Ola Wergeland Krog). Alm er dominerende
treslag med innslag av spisslønn, ask, rogn mfl. Stedvis nærmest renbestand av alm. Stedvis
også relativt mye død ved, både liggende og stående, stort sett samme nedbrytningsstadie
og trolig årsak er almesyken. I bratte ravineskråninger er det flere små leirskredgroper
(<10m). Fuktig mikroklima, stedvis med mose langt opp på stammer, grener og busker.
Feltsjiktet var dominert av skogstjerneblom, ellers store forekomster av hvitveis, trollbær,
ormetelg, åkersnelle, strutseving og flere store forekomster av skavgras. Helt i nord ligger
det en gråor- askeskog m alm og hassel og med innslag av osp og gran. Noen større
edelløvtrær men de fleste ca. 30 cm bhd. Mot jordene i nord er det en frodig hasselbrem, og
ned mot Øyeren ei stor eik og noen store asketrær. Stedvis innslag av lind i forekomster av
alm-lindeskog. Svært rikt fugleliv. I feltsjiktet dominerer også her skogstjerneblom med
innslag av blåveis, jonsokblom, firblad, hundekjeks og skogstorkenebb.
Artsmangfold: To rødlistearter påvist; alm (NT) og ask (NT).
Bruk, tilstand og påvirkning: Det går en vei til en hytte gjennom området og det er også
en høyspentlinje som går gjennom i øst. Helt i sørøst og helt i nord er det tippet en del
søppel, bla et stort bilbatteri. Størstedelen av området er vernet og reservatet ble utvidet ved
et vedtak i regjeringen den 13.12.2013. Avgrensningen er basert på flybilde fra 2012
(Blom Geomatics AS 2012).
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en del av landskapet som utgjør sørenden av
Øyeren med meandrerende elv, bekker, et stort elvedelta mm.
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Verdivurdering: Edelløvskog med alm (rødlisteart) som dominerende art, edelløvtrær med
store dimensjoner. Størstedelen av skogen er vernet som naturreservat. Vurderes som svært
viktig A.
Skjøtsel og hensyn: Fjerne de lokale fyllingene, særlig spesialavfall som blybatterier.
Unngå hogst. Den delen av skogen som ikke er vernet, vesentlig i nordenden, bør vurderes
utvidet ved frivillig vern.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
41 Stikla Dam – Gårdsdam Verdi: C Areal : 5,829 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Stor dam på gården Stikla i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dammen er en del av Hæra som er
demmet i elva Hæras begynnelse.Gul nøkkerose og fisk skal finnes i dammen.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Ukjent bruk av dammen, men fungerer trolig som en
vanningsdam i jordbruket. Ei trebru går over dammen i nordenden. Avgrensningen er
basert på flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Stor dam som strengt tatt ikke er en dam men den er en viktig
vannforekomst i kulturlandskapet og vurderes som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Unngå utsetting av fisk.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
42 Lund eik Store gamle trær – Eik Verdi: B Areal : ,42 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eika står på et beite, som er registrert som en naturtype,
på gården Lund i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eika ble befart i forbindelse med befaring
av naturbeitemarka omkring.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist, men store eiker er utvalgt naturtype og viktig
art.
Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er noe truet av ynge trær som delvis begynner å vokse
inn i trekronen.
Del av helhetlig landskap: Eika står i et registrert ravinebeite med høy verdi og er et
verdifullt element i beitemarka. Avgrensningen er basert på flybilde fra 2012 (Blom
Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Prioritert naturtype, vurderes som viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Fjern trær som står i nærheten av eika, spesielt de som gror inn i
kronen på eika.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
43 Stortjern Viktige bestander av ferskvannsorganismer –
43,741 daa
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Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Tjernet ligger sør-sørvest for Viktjernhøgda i Trøgstad
kommune. Tjernet ligger 270 moh og er omgitt av skrinn barskog med mye berg i dagen.
Bergrunnen i området er hard og består av diorittisk til granittisk gneis, migmatitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Artsmangfold: Edelkreps, ørret og abbor skal i følge artskart finnes i vannet. Dessuten er
det registrert hekkende storlom i vannet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Ingen synlig påvirkning. Lokaliteten ble kontrollert mot
ortofoto fotografert den 1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Det er usikkert om krepsen fortsatt finnes i tjernet. Det er sannsynlig at
krepsen er satt ut her og status for bestanden er ikke kjent pr 2013. Tjernet vurderes inntil
videre som viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Sjekke forekomsten av edelkreps, bestand og historikk.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
44 Gillingsrud Naturbeitemark –

Verdi: B Areal : 33,346 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Hestebeite nordøst for gården Gillingsrud i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Hestebeite i ravinedal. Beietet ble befart
den 20.07.2009 og følgende arter ble notert: gran, bjørk, eik, hegg, selje, svartor, karve,
ryllik, prestekrage, vanlig knoppurt, rose, firkantperikum, svinerot, veitistel, åkertistel,
rødhyll, bringebær, kratthumleblom, gjeldkarve, tyrihjelm, fuglevikke, hundegras,
markjordbær, engsoleie, mjødurt, marikåpe, hårsveve, springfrø, storsyre, skogkløver,
hvitkløver.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist, men flere av artene indikerer at dette er
verdifull naturbeitemark.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 (Blom Geomatics AS 2012) og det ser ut som beitemarka fortsatt beites av hest.
Verdivurdering: Leireraviner er en landskapsform som Norge har et internasjonalt ansvar
for og som er en rødlistet naturtype (VU). Ravinelandskap som holdes åpne ved beiting er
viktige å bevare. Dette er en fint formet ravine som vurderes som viktig B selv om det
registrerte artsinventaret ikke tilsier høy biologisk verdi.
Skjøtsel og hensyn: Oppgrettholde beite.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
45 Gillingsrudnabben Annen viktig forekomst –

Verdi: B Areal : 7,825 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Tange i Øyeren, på eiendommen Gillingsrud i Trøgstad
kommune. Geologien i området er glimmerskifer, glimmergneis, metasandstein og
amfibolitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gillingsrudtangen er en ca 100 m lang
skogkledd tange på berggrunn ut i Øyeren. Tangen ble befart den 20.07.2009 og følgende
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arter ble notert: furu, rogn, einer, eik, nysryllik, blåknapp, selsnepe, tiriltunge, myrhatt,
hvitmaure, geiterams, kattefot, blåklokke, røsslyng, blåbær, fredløs, flaskestarr, marimjelle,
tyttebær, blåkoll, mynte, trollhegg, krattalant, tepperot, gul frøstjerne, aksveronika.
Artsmangfold: Rødlistearten aksveronika ble påvist her, i tillegg ble det påvist gul
frøstjerne og krattalant. Dette kan indikere at det er noe kalkholdig berggrunn på tangen.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 (Blom Geomatics AS 2012) og det er ingen synlige inngrep som kan skade
lokaliteten.
Verdivurdering: Artsrik lokalitet med rødlistearter og arter som indikerer høyere pH i
jorda enn vanlig i regionen. Vurderes pga. rødlisteart, sjeldne arter og antatt forekomst av
kalkrike bergarter som viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Ingen tiltak nødvendige. Ingen inngrep er ønskelig
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
46 Halterud I Dam – Gårdsdam Verdi: B Areal : ,101 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dammen ligger på gården Olberg i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Beitemarksdam, trolig grunn.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ligger åpent til på beitet og har god solinnstråling
.Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den 1.5.2012 og eksisterer med stor
sannsynlighet fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Opprettholdet beite omkring dammen da dammer på hevdet beitemark
er viktige for mange arter.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
47 Halterud II Dam – Eldre fisketom dam Verdi: C Areal : ,502 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dammen ligger i skog på gården Olberg i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stor skogsdam. Yngling av vanlig frosk
påvist.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer med stor sannsynlighet fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Stor skogsdam med amfibier påvist. Vurderes til lokal verdi C.
Skjøtsel og hensyn: Fjerne trær som skygger dammen og som bidrar til stort strøfall i
dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
48 Heiås Dam – Eldre fisketom dam Verdi: C Areal : ,374 daa
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Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dammen ligger i skog vest for Heiåsbyen i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stor skogsdam. Flytetorver med bla.
bukkeblad.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Tidligere vannreserve. Lokaliteten ble kontrollert mot
ortofoto fotografert den 1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Stor skogsdam. Vurderes til lokal verdi C.
Skjøtsel og hensyn: Vurdere å renske dammen så den ikke gror igjen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
49 Kirkeby/Hestehagen Dam – Gårdsdam Verdi: B Areal : ,878 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dam utgravd i leirjord nord på gården Kirkeby i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Vanningsdam som ble utgravd i 1975 i
jordekant nord for gården. Dammen ble befart den 22.09.2009. Dammen er omkranset av
kratt som består av bjørk, seje og svartor.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Grunneier opplyser at det har vært satt ut abbor i dammen.
Denne er trolig utdødd nå. Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den 1.5.2012
og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Vurderes som en stabil dam i kulturlandskapet og gis i utgangspunktet
verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Vurdere å fjerne trær og kratt omkring dammen, særlig på sørsiden,
for å øke solinnstrålingen og redusere strøfallet i dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
50 Kirkeby Dam – Gårdsdam Verdi: B Areal : ,503 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Gårdsdam på gården Kirkeby. Dammen er gravd ut i
terreng med leirjord.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Den gamle gårdsdammen er avgrenset
med en vei på to sider. De andre to sidene er mot en krattskog. Vannet er brunt. Dammen
blr befart den 22.07.2009. I følge grunneier er det store mengder karuss i dammen.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen er inngjerdet og ligger inntil veien i et veikryss.
Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den 1.5.2012 og eksisterer fortsatt
(Blom Geomatics AS 2012).
Fremmede arter: Ikke påvist
Verdivurdering: Stabil dam i kulturlandskapet, vurderes som Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Vurdere å fjerne trær som står helt inntil dammen, særlig på sørsiden,
for å øke solinnstrålingen og redusere strøfallet i dammen.

Side 33

Wergeland Krog Naturkart
Naturtypekartlegging i Trøgstad kommune 2013 - 2014.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
51 Prestegården/Grav Naturbeitemark –

Verdi: C Areal : 1,422 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Naturlig blomstereng i sør/vestlig ytterkant av
eiendommen Grav i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Rik blomstereng. Enga ble befart den
22.07.2009. Enga skråner ned mot åker og er avgrenset av gårdsvei øverst. Dette er ei frisk
næringsrik natureng med arter som: skogkløver, rødkløver, alsikkekløver, tiriltunge,
hestehov, nyseryllik, prestekrage, svartor, åkertistel, ryllik, burot, fuglevikke,
knollerteknapp, marikåpe, flatbelg, blåklokke, liljekonvall, osp, bringebær, landøyda,
firkantperikum, legeveronika m.m.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Enga ser ikke ut til å være i bruk lenger og basert på
flybilder er det tydelig at enga er i ferd med å gro igjen med trær. Lokaliteten ble
kontrollert mot ortofoto fotografert den 1.5.2012 og eksisterer men det ser ikke ut til at den
har blitt slått eller beitet (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Urterik lita blomstereng men flere arter som har gått kraftig tilbake i
landskapet. Vurderes som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Restaureres og trærne fjernes. Enga bør deretter beites eller slås år om
annet, helst etter frøsetting.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
52 Aarstad østre Dam – Gårdsdam Verdi: B Areal : ,44 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Gårdsdam utgravd i leirjord i jordekant mot skogen nord
for gården Aarstad østre i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam i dele mellom jorde og skogkant.
Dammen ble befart den 29.08.2009.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det har blitt hogd omkring dammen og en del kvist har
havnet i dammen. Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den 1.5.2012 og
eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Stabil dam i kulturlandskapet vurderes som Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Evt. rydde kvist ut av dammen og sørge for at busker og trær ikke
hindrer sollyset i å nå ned på dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
53 Fjøs søndre Naturbeitemark –

Verdi: B Areal : 47,215 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Beite på gården Fjøs søndre i Trøgstad kommune.
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Beite i ravinelandskap. Deler av beitet ble
befart den 07.09.2009. Påviste arter: gran, osp, bjørk, rose, ryllik, rødkløver, hvitmaure,
hvitkløver, nesle, løvetann, balderbrå.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Beitet er fortsatt i bruk men artssammensetningen indikerer
høyt næringsinnhold - trolig blir det benyttet kunstgjødsel på beitet. Lokaliteten ble
kontrollert mot ortofoto fotografert den 1.5.2012 og det kan se ut som beitet ikke lenger
holdes i hevd eller at beitetrykket er svært lavt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Leireraviner er en landskapsform som Norge har et internasjonalt ansvar
for og som er en rødlistet naturtype (VU). Ravinelandskap som holdes åpne ved beiting er
viktige å bevare. Dette er en fint formet ravine som vurderes som viktig B selv om det
registrerte artsinventaret ikke tilsier høy biologisk verdi.
Skjøtsel og hensyn: Beitemarka bør inventeres grundigere. Opprettholde beite, helst uten
tilførsel av kunstgjødsel.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
54 Gammelseter Naturbeitemark –

Verdi: B Areal : 27,828 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Beite i ravinedal på gården Gammelsæther i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gamle beiter som nå er hestebeite.
Beitene ble befart den 07.09.2009. Registrerte arter: osp, bjørk, rogn, roser, or, einer, nesle,
hvitkløver, karve, engsoleie, ryllik. Artsinventaret indikerer at beitene gjødsles med
kunstgjødsel.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Ravinedalen beites av hest og har stedvis tråkkskader.
Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den 1.5.2012 og blir fortsatt beitet
(Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Leireraviner er en landskapsform som Norge har et internasjonalt ansvar
for og som er en rødlistet naturtype (VU). Ravinelandskap som holdes åpne ved beiting er
viktige å bevare. Dette er en fint formet ravine som vurderes som viktig B selv om det
registrerte artsinventaret ikke tilsier høy biologisk verdi.
Skjøtsel og hensyn: Beitemarka bør inventeres grundigere. Opprettholde beite, helst uten
tilførsel av kunstgjødsel.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
55 Langholen Naturbeitemark –

Verdi: B Areal : 37,941 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Ravinebeiter på gården Langholen i Trøgstad kommune.
Naturgrunnlaget er bekkeraviner nedskåret i marine leireavsetninger av stor mektighet.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Beliggenhet/avgrensing: Gamle beiter
som nå beites av hest. Ble i ytterkant befart med veiledning av eier den 07.09.2009. Eier
opplyser at det finnes ballblom og marianøkleblom på beitene.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
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Bruk, tilstand og påvirkning: Beitemarka beites av hest og er i god hevd. Lokaliteten ble
kontrollert mot ortofoto fotografert den 1.5.2012 og det er usikkert om det fortsatt beites
(Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Leireraviner er en landskapsform som Norge har et internasjonalt ansvar
for og som er en rødlistet naturtype (VU). Ravinelandskap som holdes åpne ved beiting er
spesielt viktige å bevare. Dette er en dyp (>30 m) og fint formet ravine og lokaliteten
vurderes som viktig B og forekomst av ballblom og marianøkleblom indikerer at det kan
finnes flere interessante arter her.
Skjøtsel og hensyn: Beitemarka bør inventeres grundigere. Opprettholde beite, helst uten
tilførsel av kunstgjødsel.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
56 Gullberg/Berget Naturbeitemark –

Verdi: B Areal : 73,157 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Sauebeite i ravinedaller ved gården Gullberg i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Ravinebeiter. Beitet ble befart den
07.09.2009. Påviste arter: ask, hassel, osp, rose, stornesle, timotei.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Beitene holdes åpne ved at de beites av sau. Lokaliteten ble
kontrollert mot ortofoto fotografert den 1.5.2012 og det er usikkert om det fortsatt beites
(Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Leireraviner er en landskapsform som Norge har et internasjonalt ansvar
for og som er en rødlistet naturtype (VU). Dette er en dyp (>35m) og fint formet ravine og
lokaliteten vurderes som viktig B selv om det registrerte artsinventaret ikke tilsier høy
biologisk verdi.
Skjøtsel og hensyn: Beitemarka bør inventeres grundigere. Opprettholde beite uten
tilførsel av kunstgjødsel.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
57 Skjæringrudmosen Intakt lavlandsmyr i innlandet –
daa

Verdi: B Areal : 53,675

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Myr som ligger på eiendommen Skjæringrud i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er registrert som Intakt
lavlandsmyr i innlandet. Kroksundveien krysser den opprinnelige myra i sørøst og den
delen som ligger øst for veien er skogbevokst og er ikke tatt med i lokaliteten. På den ennå
relativt intakte delen av myra er det gravd to grøfter i de midtre partier men disse har i følge
flybildet ikke hatt veldig stor innvirkning på myra. Lokaliteten er tatt fra flybilde og er ikke
befart i felt.
Artsmangfold: Ikke kjent.
Bruk, tilstand og påvirkning: I de midtre delene av myra er det gravd to lange. Skog
vokser inn fra kantene og Kroksundveien krysser den opprinnelige myra i sørøst.
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Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den 1.5.2012 og eksisterer fortsatt
(Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Moderat påvirket myr >50 daa i sørboreal sone. Myra er grøftet men det
avgrensede partiet er relativt intakt på tross av to langsgående grøfter, vurderes som viktg
B.
Skjøtsel og hensyn: Unngå grøftingstiltak eller andre tiltak som senker grunnvannstanden.
Lokaliteten må befares i felt.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
58 Dramstad 2 I Dam – Gårdsdam Verdi: B Areal : ,105 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Gårdsdam nordøst for tunet på gården Dramstad i
Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gammel gårdsdam. Dammen ble befart
den 14.09.2009. Vegetasjonen i dammen domineres av vanlig tjønnaks og i vannkanten
dominerer knappsiv.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Drikkevannskilde frem til 1955. Da ble vannverket koblet
til. Dammen ble restaurert på midten av 1990-tallet og nytt gjerde satt opp. Lokaliteten ble
kontrollert mot ortofoto fotografert den 1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS
2012).
Verdivurdering: Stabil dam i kulturlandskapet, vurderes som viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Ingen tiltak påkrevet.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
59 Hovemåsan Intakt lavlandsmyr i innlandet –

Verdi: B Areal : 51,524 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Myr som ligger på flere eiendommer i Trøgstad
kommune. De sentrale deler av myra ligger på gården Hove.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er registrert som Intakt
lavlandsmyr i innlandet. Den er imidlertid noe grøftet i de sentrale deler mens den i nord og
sør har intakte partier. Lokaliteten er tatt fra flybilde og er ikke befart i felt.
Artsmangfold: Ikke kjent.
Bruk, tilstand og påvirkning: I de midtre delene av myra er det gravd noen grøfter. Skog
vokser inn fra kantene og det går en kraftledning langs hele lokalitetens vestside.
Verdivurdering: Moderat påvirket myr på 51,5 daa i sørboreal sone. Myra har noen
grøftede partier i de midtre deler mens arealene i nord og sør er intakte. Det er få større
myrer igjen i regionen og lokaliteten vurderes pga. størrelse og forekomst av intakte partier
som viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Unngå grøftingstiltak eller andre tiltak som senker grunnvannstanden.
Lokaliteten må befares i felt.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
60 Dramstad 1 Dam – Gårdsdam Verdi: B Areal : ,128 daa
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Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Gammel tundam, beliggende øst for husene på gården
Dramstad i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dammen ble befart den 14.09.2009. Den
var da dekket av andemat og algematter. Ellers domineres vegetasjonen av bred dunkjevle,
mannasøtgras og elvesnelle.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen er inngjerdet og er i god hevd. Dammen ble
kontrollert mot ortofoto fotografert den 1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS
2012).
Verdivurdering: Stabil dam i kulturlandskapet, vurderes som viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Ingen tiltak påkrevet.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
61 “Damtjernmyra” Intakt lavlandsmyr i innlandet – Blanding mellom ombrotrofe
og minerotrofe myrtyper Verdi: B Areal : 55,498 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt sommeren 2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Myra ligger sørvest for Damtjern helt øst i Trøgstad
kommune på grensen til Akershus fylke.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Intakt lavlandsmyr i innlandet som ligger
i et skrint skogområde med mye berg i dagen. Myra ble befart i felt den 28.6.2013. Et
myrtjern ligger vest i lokaliteten og er tatt med i avgrensningen av lokaliteten. Det er
usikkert om myrtjernet er fisketomt, men det er sannsynlig. Tjernet bidrar til å heve både
arealet og habitatmangfoldet. Vegetasjonen på myra er preget av grasarter, spesielt den
østre delen som er grasdominert. I nord domineres myrkantene av takrør. Ellers er
dominerende arter torvull, torvmoser, molte, pors, blåtopp, bjøk, furu, noen smågraner,
blokkebær og tranebær. I østre delen av myra er sennegras stedvis dominerende. Rundt
tjernet dominerer torvmoser, dystarr, bukkeblad, kvitmyrak, tranebær, kvitlyng,
smalsoldogg, bjønnskjegg og røsslyng, og i tjernet vokser gul nøkkerose.
Artsmangfold: Ingen sjeldne arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Myra er helt intakt basert på feltarbeid og flybilde fra 2012
(Blom Geomatics AS 2012). Unntaket er at en ATV hadde vært ute i myra og snudd i 2013.
Ei hogstflate i sørvest har ført til økt næringstilgang i myra og har resultert i at det stedvis
er helt kålgrønne tuer med blåtopp.
Verdivurdering: Intakt myrområde som ligger helt på grensen mellom boreonemoral og
sørboreal sone. Myra er på på 55,5 daa. Myra er helt intakt og vurderes som viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Unngå grøftingstiltak eller andre tiltak som senker grunnvannstanden.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
62 Rud øvre Naturbeitemark –

Verdi: B Areal : 20,952 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Storfebeite i ravinedaler sør for gården Øvre Rud,
Trøgstad kommune.
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gamle storfebeiter i ravinedaler. Beitene
ligger i ravinedaler nær gården. Området ble befart den 21.09.2009. Av arter ble det påvist:
ask, bjørk, svartor, gran, selje, hassel, rogn, alm, osp, eple, karve, storsyre, hvitkløver,
engsoleie, løvetann, ryllik, mark- jordbær, rose, nesle, marikåpe, arve, groblad, dvergsoleie,
gaukesyre, engtjæreblom, gresstjerneblom.
Artsmangfold: Av rødlistearter ble det påvist ask (NT), men ellers ingen spesielle arter
påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Beitene holdes i hevd med husdyrbeite. Lokaliteten ble
kontrollert mot ortofoto fotografert den 1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS
2012).
Verdivurdering: Leireraviner er en landskapsform som Norge har et internasjonalt ansvar
for og som er en rødlistet naturtype (VU). Dette er en dyp (>21m) og fint formet ravine og
lokaliteten vurderes som viktig B selv om det registrerte artsinventaret ikke tilsier høy
biologisk verdi.
Skjøtsel og hensyn: Beitemarka bør inventeres grundigere. Opprettholde beite uten
tilførsel av kunstgjødsel.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
63 Berger Naturbeitemark –

Verdi: B Areal : 51,427 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Sauebeite sør for tunet på gården Berger i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Inngjerdet sauebeitei ravineområde. Ikke
i bruk hvert år. Beitet ble befart den 21.09.2009. Noterte arter: bjørk, rogn, gran, osp, ask,
lind, selje, gråor, prikkperikum, timian, tvesjeggveronika, engsoleie, ryllik, karve, flatbelg,
løvetann, marikåpe, blåbær, markjordbær, nesle, trollbær, griseblad, tvetann, hundekjeks,
kratthumleblom, mjødurt, storknebb, hundegras, skogkløver, blåklokke, gulmaure,
rødkløver, alsikekløver, tiriltunge, rose.
Artsmangfold: Rødlistearten ask påvist, men ellers ingen sjeldne arter.
Artsammensetningen indikerer at dette er et urterikt beite.
Bruk, tilstand og påvirkning: Beitet brukes år om annet av sau. Lokaliteten ble kontrollert
mot ortofoto fotografert den 1.5.2012 og det er usikkert om det fortsatt beites (Blom
Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Leireraviner er en landskapsform som Norge har et internasjonalt ansvar
for og som er en rødlistet naturtype (VU). Ravinelandskap som holdes åpne ved beiting er
spesielt viktige å bevare. Dette er en dyp (>25m) og fint formet ravine og lokaliteten
vurderes som viktig B selv om det registrerte artsinventaret ikke tilsier høy biologisk verdi.
Skjøtsel og hensyn: Beitemarka bør inventeres grundigere. Opprettholde beite uten
tilførsel av kunstgjødsel.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
64 Skrattalsrud nedre Dam –

Verdi: B Areal : ,381 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Gammel gårdsdam på gården Skrattalsrud søndre i
Trøgstad kommune.
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: . Bunnen er duk dekket med rundstein.
Dammen ble befart den 28.09.2009.
Artsmangfold: Lite eller ingen vegitasjon å se fordi hele dammen nylig er utgravd og at
bunnen er dekket med duk og stein.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist men eier opplyste at det har vært salamander
der.
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammel tundam, tidligere vannkilde. Dammen er nylig
utgravd og gjerding er på gang. Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Stabil dam i kulturlandskapet med salamander påvist av grunneier,
vurderes som Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Ingen tiltak nødvendige.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
65 “Grefslimåsan” Intakt lavlandsmyr i innlandet –

Verdi: C Areal : 43,62 daa

Innledning: Lokaliteten ble befart av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i Trøgstad 2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Myr som ligger vest for Kroksundveien nordøst for
Grefslisjøen i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Intakt lavlandsmyr i innlandet som ligger
i et område med mange myrer men hvorav de fleste er grøftet og skogbevokste. Myra ble
befart den 20.6.2013. Furubevokst fattigmyr. Dominerende arter er torvmoser, røsslyng,
molte, furu, torvmyrull, småbjørk, smågran og blokkebær i myrkanten. Territoriehevdende
skogsnipe observert.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: På østsiden av myra er det et lite vått parti med dunkjevle
og myrkongle, dette kan være et resultat av punktutslipp fra nærliggende privatbolig men
dette er gjetning. Enkelte spor etter gamle grøftingstiltak finnes i myrkanten.
Avgrensningen er gjort etter flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Intakt myrområde på 42,7 daa i sørboreal sone. Myra er under 50 daa og
vurderes derfor som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Unngå grøftingstiltak eller andre tiltak som senker grunnvannstanden.
Lokaliteten må befares i felt.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
66 Fagerås I Dam – Gårdsdam Verdi: B Areal : ,309 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Gammel gårdsdam øst for tunet på gården Fagerås i
Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dammen ble befart den 28.09.2009. det
var lite vann i dammen på grunn av graving i nærheten som hadde forårsaket
lekkarsje.Dammen er tilholdssted for ett stokkandpar. Ellers var dammen bevokst av bred
dunkjevle og vanlig tjønnaks.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
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Bruk, tilstand og påvirkning: Gammel gårdsdam, tidligere vannkilde. Lokaliteten ble
kontrollert mot ortofoto fotografert den 1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS
2012).
Verdivurdering: Stabil dam i kulturlandskapet, vurderes som viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er noe truet av gjengroing, men eier er bevisst på å ta vare på
dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
67 Fjellsmåsan Intakt lavlandsmyr i innlandet –

Verdi: B Areal : 40,63 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Myra ligger nordvest for Stiklaåsen helt nord i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Intakt lavlandsmyr i innlandet som ligger
i et skrint skogområde med mye berg i dagen. Myra er ikke befart i felt men er i følge ØK
og flybilde fra 2010 helt urørt. Tre myrtjern ligger innenfor lokaliteten og er med på å øke
habitatmangfoldet.
Artsmangfold: Ingen kjente arter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Myra ser ut til å være helt intakt. Lokaliteten ble kontrollert
mot ortofoto fotografert den 1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Intakt myrområde i sørboreal sone på 40,6 daa. Myra er helt intakt, ligger
helt på grensen til boreonemoral sone og omslutter også tre små naturtyper. Vurderes derfor
som viktig B på tross av at arealet er under 50 daa.
Skjøtsel og hensyn: Unngå grøftingstiltak eller andre tiltak som senker grunnvannstanden.
Lokaliteten må befares i felt.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
68 Fagerås III Naturbeitemark –

Verdi: B Areal : 10,476 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i ravinedaler sør for tunet på Fagerås
gård i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Ravinen er stedvis skogkledt men blir
beitet av hester. Beitet er viktig for å holde kratt nede og hindrer dermed gjengroing. Beitet
ble befart den 28.09.2009.
Artsmangfold: Rikt artsmangfold. alm (NT), ask (NT), gråor, gran, lønn, rogn, hyll, bjørk,
einer, rødkløver, ryllik, balderbrå, karve, marikåpe, engsoleie, groblad, markjordbær,
landøyda m.m.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og det er usikkert om det fortsatt beites (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Leireraviner er en landskapsform som Norge har et internasjonalt ansvar
for og som er en rødlistet naturtype (VU). Ravinelandskap som holdes åpne ved beiting er
spesielt viktige å bevare. Dette er en dyp (>25m) og fint formet ravine og lokaliteten
vurderes som viktig B selv om det registrerte artsinventaret ikke tilsier høy biologisk verdi.
Skjøtsel og hensyn: Opprettholde beite, fristille ask og alm. Bedre avgrensning bør foretas.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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69 “Orderudmåsan” Intakt lavlandsmyr i innlandet –

Verdi: C Areal : 36,76 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Myra ligger nordvest for Kallakmåsan i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Intakt lavlandsmyr i innlandet som ligger
i et skrint skogområde med mye berg i dagen. Myra er relativt skogbevokst. Den er ikke
befart i felt men er i følge ØK og flybilde fra 2010 helt urørt.
Artsmangfold: Ingen kjente arter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Myra ser ut til å være helt intakt. Lokaliteten ble kontrollert
mot ortofoto fotografert den 1.5.2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Intakt myrområde i sørboreal sone på 36,8 daa. Myra er intakt og
vurderes som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Unngå grøftingstiltak eller andre tiltak som senker grunnvannstanden.
Lokaliteten må befares i felt.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
70 “Åmomåsan” Intakt lavlandsmyr i innlandet –

Verdi: C Areal : 35,773 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Myra ligger nordvest for innosen i Grefslisjøen i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Intakt lavlandsmyr i innlandet som ligger
i et område med marin leire. Myra kan derfor være noe rikere Myra er relativt skogbevokst.
Den er ikke befart i felt men er i følge ØK og flybilde fra 2012 relativt urørt.
Artsmangfold: Ingen kjente arter.
Bruk, tilstand og påvirkning:Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og myra ser ut til å være helt intakt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Intakt myrområde i sørboreal sone på 35,8 daa. Myra er tilsynelatende
intakt og vurderes som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Unngå grøftingstiltak eller andre tiltak som senker grunnvannstanden.
Lokaliteten må befares i felt.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
71 Hæra, Skottasjøen - Grefslisjøen Viktig bekkedrag –
daa

Verdi: A Areal : 37,265

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Elva Hæra renner fra Måstadtjern nord i Trøgstad og
renner ut innerst inne i Lekumåa ved Glomma i Eidsberg. Denne delen av elva renner fra
Skottasjøen til Grefslisjøen ved Havnås.
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Øvre del av lokaliteten består av elva
Hæra der den renner fra Skottasjøen og ned til gården Kalsrud gjennom et skogområde med
mye grøftede myrområder. Fra Kalsrud og ned til Grefslisjøen renner elva gjennom
kulturlandskap med åkre på sørsiden og skog på nordsiden. I utosen i Grefslisjøen er det et
våtmarksområde som strekker seg et stykke ut i sjøen. De øverste 275 m av elvestrekningen
fra Skottasjøen og sørover inngår i Hæra naturreservat.
Artsmangfold: Ingen arter direkte påvist, men mange av de påviste rødlisteartene i resten
av vassdraget vil med sikkerhet kunne registreres her.
Bruk, tilstand og påvirkning: Hæra har tidligere blitt senket og kanalisert, på lik linje
med mange andre små meandrerende elver på Østlandet. Denne elvestrekningen er trolig
ikke rettet ut og kanalisert. Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den 1.5.2012
og er fortsatt intakt (ikke kanalisert el.) (Blom Geomatics AS 2012).
Del av helhetlig landskap: Hæra renner gjennom store deler av kommunen og har stor
landskapsøkologisk betydning.
Verdivurdering: Lokaliteten er en del av det svært viktige vassdraget Hæra og er vernet
som naturreservat. Vurderes som svært viktig A.
Skjøtsel og hensyn: Unngå tiltak som senker vannstanden ytterligere.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
72 Hæra v Hærseter Kroksjøer, flomdammer, meandrerende elveparti – Kroksjøer,
dammer og evjer uten, eller med liten flompåvirkning Verdi: B Areal : 11,281 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Gammel kroksjø mellom Sentvedt og Hærseter i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gammelt bekkefar fra før Hæra fikk nytt
løp. Kroksjøen ble befart den 19.10.2009. Det var lite vann i bekkefaret, men vannet skiftes
ut ved flom. Bekkefaret har en kantsone av gamle, levende og døde trær som osp, selje
bjørk, rogn, svartor, gran. Noe som gir stor variasjon i leveområder. I bunnsjiktet finner vi
blant annet bringebær, elvesnelle, bjørnemose , fjærmose.
En avgrenset del av lokaliteten ble kort befart av Ola Wergeland Krog den 20.6.2013.
Svært næringsrike kroksjøer dominert av sverdlilje, elvesnelle, mannasøtgras, småandemat,
myrhatt, bukkeblad og flaskestarr.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dette er det gamle meandrerte elveløpet til Hæra.
Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den 1.5.2012 og eksisterer fortsatt
(Blom Geomatics AS 2012).
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er et viktig element i et område med verdifulle
våtmarker og myrområder.
Verdivurdering: Meandrerende elveløp i leireområder har ofte blitt rettet ut og kroksjøene
gjenfylt. Her er det en lengre strekning med opprinnelig meandrerende elveløp hvor det kan
forekomme vannutskifting i flomperioder. Sjelden naturtype, vurderes som viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Overlat området til fri utvikling.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
73 Faugli Naturbeitemark –

Verdi: C Areal : 13,519 daa
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Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009 og fotografert og avstandsvurdert av Ola
Wergeland Krog den 20.6.2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Gammelt beiteområde sør for tunet på gården Faugli i
Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Skrått sørvendt bakke. Tørr bakke på
berg- og steingrunn. Beitet befart den 09.11.2009 av Gerd Kallak Hveding og følgende
arter kunne påvises: furu, ask, bjørk, einer, selje, gran, osp, rogn, legeveronika,
bitterbergknapp, storsyre, karve, hundekjeks, nesle, ryllik, tvesjeggveronika, hundegras,
bringebær, matsyre, rose, timotei, prikkperikum, hårsveve, kvitmaure, mjødurt, løvetann,
engsoleie, blåklokke, veitistel, hvitbladtistel, gulflatbelg og rødkløver.
Området ble fotografert og observert fra veien av Ola Wergeland Krog den 20.6.2013.
Hestebeite som stedvis er preget av høyt nitrogennivå og stedvis domineres av høymolsyre,
hundekjeks og engsoleie.
Artsmangfold: Ingen sjeldne arter påvist, men flere typiske beitemarksarter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammelt beite for hest. Ikke vært i bruk inneværende år.
Nytt viltgjerde på plass klar for hestebeite i 2010.Avgrensningen er basert på feltarbeide
samt flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Hevdet naturbeitemark i tørrbakke, stedvis preget av for mye
gjødselbruk, vurderes til lokal verdi C.
Skjøtsel og hensyn: Opprettholde beite uten tilførsel av kunstgjødsel.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
74 Skjennem Dam –

Verdi: B Areal : ,181 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dam i jordekant ved vei ved Skjennem i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dammen ble befart den 16.11.2009. Det
ble påvist bjørk, selje og myrhatt. Utover dette er det vanskelig å påvise på denne årstiden
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ligger like i veikanten og er inngjerdet med
sauenetting. Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den 1.5.2012 og eksisterer
fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Stabil dam i kulturlandskapet, vurderes som Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Ingen spesielle tiltak påkrevd.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
75 Skottasjøen Rik kulturlandskapssjø – Næringsrik utforming Verdi: A Areal :
103,66 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
naturtypekartlegging i 2011-12.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skottasjøen er en utvidelse av Hæra naturreservat og er en
del av Hæravassdraget, fredet som naturreservat den 8.5.1992.
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/mv-19920508-0401.html
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Rik kulturlandskapssjø som er en
utvidelse av elva Hæra med åpent vannspeil og gjengrodde partier.
Artsmangfold: Viktig område for fugl og i området fra Kallaksjøen og ned til Skottasjøen
var det pr. 1986 registrert 68 ulike våtmarksfuglarter i reservatet hvorav 24 arter var påvist
hekkende. Området er fylkets viktigste raste- og trekklokalitet for trane. Det er talt inntil 50
individer her på en gang. Flere hundre sangsvaner mellomlander årlig. I Skottasjøen er
følgende rødlistede fuglearter registrert: fiskemåke, hettemåke, makrellterne, fiskeørn,
hønsehauk, nattravn, rosenfink og sanglerke.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten inngår i et naturreservat som forvaltes av
Trøgstad kommune.
Del av helhetlig landskap: Skottasjøen er en del av Hæra naturreservat og en del av hele
det rike Hæravassdraget. Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den 1.5.2012
og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Lokaliteten er en del av det svært viktige vassdraget Hæra og er vernet
som naturreservat. Mange rødlistearter registrert. Vurderes som svært viktig A.
Skjøtsel og hensyn: Unngå tiltak som senker vannstanden ytterligere.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
76 Bechs kapell Rik blandingsskog i lavlandet – Boreonemoral blandingsskog
Verdi: B Areal : 77,678 daa
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg og Terje Blindheim (begge
BioFokus) 30. august 2010 i forbindelse med registrering av potensielle verneområder
innenfor ordningen med frivillig vern.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Bechs kapell, sørvest for gården
Håkås søndre, sørøst i Øyeren i Trøgstad kommune. Lokaliteten strekker seg nord for
bebyggelse ved Engen til ca 300 m nord for Bechs kapell, og følger ravinene vestover opp
mot dyrket mark.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består i all hovedsak av rikere
utforminger av blandingsskog på gjenvokst beitemark/hagemark. Det er lite med stubber på
lokaliteten, men dødvedkontinuiteten er lav, da området tidligere antagelig bestod av mer
åpen beitemark. I bunnen av ravinen i nord dominerer gråor, med en del selje, bjørk og
gran. Store mengder med død gråor finnes i nederste del av ravinen, men det er i hovedsak
av lite til middels store dimensjoner. Opp i den nordvendte ravinesiden er det en del osp,
hassel og ask, i tillegg til mye gammel selje og gråor samt noe gran. Eldre trær er
dominerende og skogen er svakt tosjiktet. En god del dødved, særlig av løv og av større
dimensjoner, finnes spredt. Nordvestligste del av lokaliteten er inngjerdet. Her går det kyr
på beite, noe som har gitt en del tråkkskader på vegetasjonen og det er lite urter i området. I
øvre deler av det inngjerdete området er det rik edelløvskog med mye hassel, ask og noe
alm. Edelløvskogen fortsetter videre oppover (østover) i de høyereliggende delene av
ravinen, som her deler seg i to. Ellers er gran stedvis dominerende på ryggene i øst, og
skygger ofte ut løvtrærne, noe som har ført til en meget stor andel dødved av selje, gråor,
noe osp, ask og alm i denne øvre (østre) delen av lokaliteten. Rik blandingsskog er den
skogtypen som passer best, i mosaikk med gran- eller løvdominerte skogtyper. Dødveden
helt øverst i lokaliteten består i hovedsak av stammer mellom 10-20 cm i diameter, med
enkelte grovere læger innimellom. Stubbehorn, olivenskål og skorpepiggsopp (NT) ble
funnet på dødved her. Feltvegetasjonen innehar bl.a. trollbær og ormetelg.
Den søndre ravinen er noe mer fuktig enn den nordre, og har gråor-heggeskog med mye
skogburkne og stedvis strutseving i midtre og nedre del. Maigull, skogsvinerot og springfrø
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forekommer også i de fuktigste partiene, mens fagerklokke, trollbær og leddved ble notert i
tørrere deler. Rik blandingsskog er den naturtypen som passer best i dette området, med
innslag av gråor-heggeskog. Generelt er skogen noe yngre i den søndre ravinen. Mot sjøen i
vest er det mye dødved, særlig av gråor. Gran, hassel, osp og selje er vanlig, sammen med
noe ask, alm og grov furu (mindre enn65 cm). Skogen er en typisk rik blandingsskog.
Artsmangfold: En del grov ask (NT) finnes, samt noen grove askelæger. Noe alm (NT)
finnes spredt, spesielt i midtre deler. Skorpepiggsopp (NT) ble funnet på en ospelåg. Stor
ospeildkjuke ble sett på en levende osp og olivenskål (Chlorencoelia versiformis) ble
funnet på en seljelåg.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det går kyr på beite i den nedre delen av den nordligste
ravinen, noe som har gitt en del tråkkskader på vegetasjonen, og det er lite med urter i
området. Beitedyrene kan ha en positiv innvirkning på naturverdiene i området, men det må
passes på at beitetrykket ikke blir for høyt. Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto
fotografert den 1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (verdi B). Noen få rødlistearter ble
påvist, men ingen truede arter. Det er utvilsomt et godt potensial for dødvedtilknyttede arter
i området, og det er mulig at flere interessante arter av sopp og insekter kan finnes på
lokaliteten. Også interessante mosearter kan finns på leire i området. M.h.p. prioriterte
mangler ved skogvernet i Norge (Framstad m. fl. 2002, 2003), oppfyller Håkås SV
følgende generelle anbefalinger: ”Gjenværende, forholdsvis intakte områder av
lavereliggende skog i boreonemoral sone” og ”gjenværende, forholdsvis intakte
forekomster av rike skogtyper som edellauvskog.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling av området vil på sikt være det beste for å ivareta og
videreutvikle naturverdiene.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
77 Agnesvika Rik edellauvskog – Alm-lindeskog Verdi: B Areal : 106,58 daa
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg og Terje Blindheim (begge
BioFokus) 30. august 2010 i forbindelse med registrering av potensielle verneområder
innenfor ordningen med frivillig vern. Lokaliteten ble fotografert fra vannet den 15.9.2013
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for gården Agnes, i Agnesvika på
sørøstbredden av Øyeren i Trøgstad kommune. Lokaliteten strekker seg fra Haugen nord til
Agnes gård. Lokaliteten avgrenses av vann i sør/vest og ellers av dyrket mark, plantefelt
eller ung skog.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Skogstypene på lokaliteten er rike og står
på marin leirgrunn. I den sørvendte lia nordvest for Agnesvika er det rik edelløvskog av
alm-lindeutforming med alm, hassel, ask, gran, osp, bjørk, selje og noe eik, lind, gråor og
rogn. Feltsjiktet innehar blant annet ormetelg, blåveis, trollbær, skogsvinerot, storklokke,
markjordbær, kratthumleblom og liljekonvall. I fuktigere partier er det oftest mye mose, og
arter som skruetustmose, krusfagermose, storkransemose og prakthinnemose ble registrert.
En del død ved i varierende størrelse og nedbrytningsgrad forekommer, men kontinuiteten
er antagelig dårlig. Det var lite markboende sopp på lokaliteten og ingen spesielle sopparter
ble registrert i den sørvendte lia. Heggetraktsopp, eikemusling og rustkjuke ble bl.a. notert
herfra. Innerst i Agnesvika er det en sump med kjempesøtgras som dominerende art.
Innenfor er det gråor og alm som dominerer, med forekomst av mye død ved, spesielt av
gråor. Almelæger på opp mot 50 cm i diameter forekommer. Videre sørover langs
Agnesvikas østside fortsetter gråor å dominere, dels sammen med gran. Fortsatt rik
vegetasjon og moser er dominerende i feltsjiktet. Lengre øst, oppover i to vestvendte
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ravinedaler, er det gråor i bunnen, med en god del alm, selje, rogn og gran. Oppover
ravinesiden og på høydedragene i mellom ravinene dominerer til dels gammel granskog,
med enkelttrær av løv innimellom. I sørkanten av jordet på Haugen er det granskog i nord,
men også et større middels gammelt ospeholt (mindre enn50 cm dbh) med mye bjørk i
midtre og søndre del. Flere ospelæger og noen ospegadd forekommer, hvorav et ospegadd
med begerfingersopp ble registrert opp mot jordekanten. Sør for Haugenjordet er det en
liten ravine med gråor-heggeskog med noen mindre partier med strutseving,
skogstjerneblom, springfrø, samt mye skogburkne i feltsjiktet. Skogen er ung til middels
gammel, med en del død ved. Mellom bunnen av ravinen og jordet er det et granplantefelt
som er utelatt fra lokaliteten. Lengre opp i ravinen (østover) er skogen eldre, og gammel
granskog på rikere mark dominerer, men både boreale og edle løvtrær er vanlig og stedvis
dominerende. Alm, ask, hassel, firblad, skogsalat, trollbær og blåveis kommer blant annet
inn her, og i tørrere og rikere partier er det rik edelløvskog.
Artsmangfold: Ask (NT) og alm (NT) er vanlig på lokaliteten. Begerfingersopp ble funnet
på en ospegadd.
Fremmede arter: Det står en del kjempespringfrø i ravinen nord for Agnesvika, samt
noen enkeltplanter ned mot vika. De har antagelig spredd seg fra en stor populasjon som
står i hagen ved Agnes. Kjempesøtgras dekker den innerste, våteste delen av Agnesvika,
samt at noen enkeltbusker av rødhyll ble registrert.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 (Blom Geomatics AS 2012) samt fra båt på Øyeren den 15-9.2013.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (verdi B). Kun et par rødlistearter ble
påvist. Det er utvilsomt et godt potensial for dødvedtilknyttede arter i området, og det er
godt mulig at flere interessante arter av mose, sopp og insekter kan finnes på lokaliteten.
Med tanke på prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad m. fl. 2002, 2003)
oppfyller Agnesvika følgende generelle anbefalinger: ”Gjenværende, forholdsvis intakte
områder av lavereliggende skog i boreonemoral sone” og “gjenværende, forholdsvis intakte
forekomster av rike skogtyper som edellauvskog”.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling av området vil på sikt være det beste for å ivareta og
videreutvikle naturverdiene. Forekomstene av kjempespringfrø i Agnesvika bør derimot
bekjempes aktivt.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
78 Håkås V Rik blandingsskog i lavlandet – Boreonemoral blandingsskog Verdi: C
Areal : 29,843 daa
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg og Terje Blindheim (begge
BioFokus) 30. august 2010 i forbindelse med registrering av potensielle verneområder
innenfor ordningen med frivillig vern.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest for gården Håkås mellem, i øvre
del av en skogkledd ravine opp fra østbredden av Øyeren i Trøgstad kommune. Lokaliteten
er omkranset av yngre skog, granplantefelt og hogstflater.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av rikere utforminger
av blandingsskog i en ravine med løsmasser av marin leire. Det er lite med stubber på
lokaliteten, men dødvedkontinuiteten er lav, da området tidligere antagelig bestod av mer
åpen mark. I bunnen av ravinen dominerer gråor, med en del selje, bjørk, gran og alm. I
ravinesidene er det en del bjørk, osp, selje, hassel, alm og ask, men gran er det klart
dominerende treslaget, spesielt i de øverste delene av ravinesidene. Eldre grantrær er
dominerende, med et snitt på ca 40 cm i diameter, men også yngre trær står spredt på
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lokaliteten, og skogen er dermed svakt ensjiktet. Ganskogen skygger stedvis ut løvtrærne,
noe som har ført til en meget stor andel dødved av selje, gråor, bjørk og noe osp og alm. Et
par almelæger på opp mot 50 cm i diameter forekommer, men i hovedsak er det død ved av
små dimensjoner som dominerer. Blåveis, firblad, trollbær, skogsalat, skogsvinerot og
skogburkne vokser i ravinesidene, mens bl.a. skogstjerne, springfrø, skogburkne og
strutseving forekommer i bunnen av ravinen. Rik blandingsskog i lavlandet er den
skogtypen som beskriver lokaliteten best.
Artsmangfold: Noe alm (NT) og ask (NT) finnes innenfor lokaliteten. Ingen andre
rødlistearter eller gode signalarter ble påvist under befaringen.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Lokaliteten er gitt en lokal verdi (C-verdi) grunnet få interessante arter,
lav dødvedkontinuitet og et lite areal. Forekomst av mye død ved og en rik vegetasjon teller
derimot positivt.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling av området vil på sikt være det beste for å ivareta og
videreutvikle naturverdiene.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
79 Bjørndalen Rik sump- og kildeskog – Rik sumpskog Verdi: C Areal : 47,371
daa
Innledning: Lokaliteten er kartlagt i forbindelse med at området sør for Gukil gård er
vurdert i “frivillig vern” sammenheng. Området er inventert av Terje Blindheim i BioFokus
seinhøsten 2009. Det seine registreringstidspunktet gjorde kartleggingen av vegetasjonen
mindre optimal. Området er kun kort befart da det etter hvert ble for mørkt for videre
undersøkelser.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på vestsiden av Øgdern, sør-sørvest for
Gugil gård. Lokaliteten er avgrenset til område med høy grunnvannsstand og ligger både i
Akershus og Østfold. Det burde muligens vært med mer areal i de nordøstre delene av
fuktområdet, men disse områdene ble ikke befart.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Blandingsskog av gran og løv med bjørk
og svartor som viktigste løvtreslag. Grana dominerer helt i de sørlige delene, mens det blir
mer løvinnslag i de midtre og nordre delene. Grunnvannsstanden er ganske høy med en
hvis grad av sokkeldannelse hvertfall i de midtre partiene. Her er det også mer åpen skog
med små hølger og grasbevokste partier. I sør er skogen noe mer preget av grøfting enn i
nord. Generelt lite død ved og skogen er ikke spesielt gammel i noen deler av lokaliteten.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter er registrert, men området er trolig viktig for
fuktighetskrevende insekter og spurvefugler.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Rike sumpskoger av denne størrelsen er sjeldne i regionen og fortjener
verdi som viktig (B verdi) til tross for at skogen ikke er gammel og at den er noe
grøftepåvirket. Videre undersøkelser med bedre avgrensning er ønskelig.
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør overlates til fri utvikling og det bør ikke foretas
drennering i eller utenfor lokaliteten som kan forstyrre vannhusholdningen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
80 Gukilhøgda Gammel granskog – Gammel lavlandsgranskog Verdi: B Areal :
244,643 daa
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Innledning: Lokaliteten er kartlagt i forbindelse med at området sør for Gukil gård er
vurdert i “frivillig vern” sammenheng. Området er inventert av Olberg og Blindheim i
BioFokus seinhøsten 2009. Det seine registreringstidspunktet gjorde kartleggingen av
vegetasjonen mindre optimal.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Gukil gård i Aurskog-Høland
kommune på vestsiden av Hemnessjøen og utgjør en nordvendt liside med mindre smådaler
og flatere mark ned mot tidligere kultumark. Naturgrunnlag: Lokaliteten er avgrenset til å
ligge på marine sedimenter som gir et meget godt produksjonsgrunnlag for skog.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er dominert av høybonitets
granskog, men stedvis finnes innslag av en del osp, dog ikke i rene bestander. Bjørk, selje
og rogn finnes spredt. På løsmassene dominerer vegetasjonstypen småbregneskog som er
moserik. I mindre partier finnes lågurtskog med innslag av blåveis, samt tendenser til
sumpskog og høgstaudeskog der det presses vann opp gjennom løsmassene. Lengst nede
mot sjøen er det partier med krusfagermose i bunnsjiktet noe som tyder på rike og stabilt
fuktige markforhold. I de bratteste partiene dominerer blokkmark. Stedvis er det en god del
død ved av lite til middels nedbrudte granlæger og stedvis også mye død osp og bjørk av
middels til grove dimensjoner. Skogen er ensjiktet, med glennepreg der det har falt ned en
del større trær. Skogen er stedvis ganske grovvokst med dimensjoner opp mot 70 cm i
diameter. Det virker som om skogen har en jevnt høy luftfuktighet med til dels høy
mosedekning på nedre deler av stammer og greiner til både løvtrær og grantrær. Dette
skyldes trolig løsmassenes evne til å holde på fuktigheten, en tett skog og nordvendt
beliggenhet helt inntil større innsjø. Stedvis vokser gammelgranslaven 2-3 meter opp på
granstammene og gir de en gråaktig farge. I mange av de små dalene som finnes spredt med
bergvegger, blokkmark og noen store steiner. Det ble ikke funnet spesielle lavsamfunn
knyttet til noen av disse.
Artsmangfold: Helt vest i lokaliteten ble noe gubbeskjegg (NT) registrert og dette var
eneste registrerte rødlisteart i kjerneområdet. Av andre interesante arter ble ferskenhatt
registrert på en granstubbe, og poresoppen Skeletocutis carneogrisea ble registrert på en
granlåg. En ospegadd med spettehull var angrepet av stor ospeildkjuke. Det er et potensial
for spettefugl innenfor lokaliteten, og en flaggspett ble sett foragerende ved befaringen.
Dvergspett (VU) er registrert ved Hemnessjøen tidligere (Artskart 2009) og kan også
tenkes å finnes på Gukilhøgda hvor det vokser en del osp.
Bruk, tilstand og påvirkning: Ingen nyere påvirkning innenfor avgrensingen. Trolig
beitepåvirket for en tid tilbake og mindre hogstpåvirket siste 2-3 tiår. I tilknytning til nyere
flatehogster er det falt ned en del trær som følge av kanteffekter. Lokaliteten ble kontrollert
mot ortofoto fotografert den 1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Til tross for at det ble registrert få interesante arter innenfor lokaliteten
vurderes den som viktig (B) fordi såpass store områder med grovvokst granskog på svært
høy bonitet er uvanlig i lavereliggende deler av Østlandet. Potensialet for arter som er
knyttet til denne typen naturgrunnlag vurderes som stort på noe sikt når skogen blir eldre.
Frodig granskog på marin leire er innenfor regionen og i Norge generelt, ofte sterkt
påvirket av skogbruket, og har i dag ofte liten verdi for det biologiske mangfoldet typiske
for gamle skogøkosystemer.
Skjøtsel og hensyn: Kvalitetene ved området i dag og dets potensial for fremtiden som et
viktig biologisk skogområde fordrer at skogen ikke hogges, men overlates til fri utvikling.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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81 Hæra - øvre del Kroksjøer, flomdammer, meandrerende elveparti – Tydelig
flompåvirkede kroksjøer, dammer og evjer Verdi: A Areal : 107,358 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Elva Hæra renner fra Måstadtjern nord i Trøgstad og
renner ut innerst inne i Lekumåa ved Glomma i Eidsberg. Denne lokaliteten består av de
øverste delene av elva fra Måstadtjern til Skottasjøen.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Elvestrekningen av Hæra renner
hovedsakelig gjennom kulturlandskap med åkre som består av marine avsetninger,
vesentlig leire. Noen strekninger går også gjennom skog og myr og de nedre deler renner
gjennom Hæra naturreservat.
Artsmangfold: Ingen arter direkte påvist, men mange av de påviste rødlisteartene i resten
av vassdraget vil med sikkerhet kunne registreres her.
Bruk, tilstand og påvirkning: Hæra har tidligere blitt senket og kanalisert, på lik linje
med mange andre små meandrerende elver på Østlandet. Trolig er mange strekninger av
denne lokaliteten rettet ut og kanalisert.
Del av helhetlig landskap: Hæra renner gjennom store deler av kommunen og har stor
landskapsøkologisk betydning. Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Lokaliteten er en del av det svært viktige vassdraget Hæra. Vurderes som
svært viktig A.
Skjøtsel og hensyn: Unngå tiltak som senker vannstanden ytterligere. Lokaliteten må
befares i felt.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
82 Kallak SV Intakt lavlandsmyr i innlandet –

Verdi: C Areal : 21,43 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Myra ligger sør for Kallaksjøen i Trøgstad kommune.
Myra ligger i et meget flatt område der mye av dyrkamarka tidligere har vært myr og hvor
det er viktige våtmarksområder, deriblant våtmarksreservatet Hæra naturreservat.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Intakt lavlandsmyr i innlandet som ligger
i et område med marin leire. Myra kan derfor være noe rikere Myra er relativt skogbevokst
langs kantene og det er usikkert om dette er et resultat av drenering og vannstandssenkning.
Myra er ikke befart i felt men er i følge ØK og flybilde fra 2010 relativt urørt.
Artsmangfold: Ingen kjente arter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Myra ser ut til å være helt intakt. Lokaliteten ble kontrollert
mot ortofoto fotografert den 1.5.2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Intakt myrområde i sorboreal sone på 21,4 daa. Myra er tilsynelatende
intakt og vurderes som lokalt viktig C B på grunnlag av tilstand og størrelse.
Skjøtsel og hensyn: Unngå grøftingstiltak eller andre tiltak som senker grunnvannstanden.
Lokaliteten må befares i felt.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
83 Stiksdalsmyra Intakt lavlandsmyr i innlandet –
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Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Myra ligger vest for Stiklaåsen i Båstad i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Intakt lavlandsmyr i innlandet som ligger
i et skrint skogområde med mye berg i dagen. Myra er langstrakt og lite skogbevokst. Den
er ikke befart i felt men er i følge ØK og flybilde fra 2010 helt urørt.
Artsmangfold: Ingen kjente arter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Myra ser ut til å være helt intakt. En eldre vinterveitrasé går
i hele myras lengde. Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den 1.5.2012
(Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Intakt myrområde i sørboreal sone på 28,3 daa. Myra er tilsynelatende
intakt og vurderes som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Unngå grøftingstiltak eller andre tiltak som senker grunnvannstanden.
Lokaliteten må befares i felt.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
84 Bingslimåsan Intakt lavlandsmyr i innlandet – Blanding mellom ombrotrofe og
minerotrofe myrtyper Verdi: B Areal : 33,886 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Myra ligger vest øst for Bingen i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Intakt ombrotrof lavlandsmyr i innlandet
som ligger i et skogområde i kulturlandskapet. Myra er en del av et større myrområde der
deler av totalarealet er grøftet. Vegetasjonen domineres av røsslyng, bjønnskjegg og
kvitmyrak. Store arealer av den intakte myra var ved befaringen nærmest helt død pga.
isbrannen vinteren og våren 2013. Andre arter på myra er hvitlyng, torvmoser, molte,
torvull og reinlavarter. Avgrensningen er basert på feltarbeide samt flybilde fra 2012 (Blom
Geomatics AS 2012).
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Deler av de omkringliggende arealene er grøftet, men det
avgrensede området er fritt for grøfter. En kraftledning går på tvers av myra.
Verdivurdering: Intakt myrområde i sørboreal sone på 28,1 daa. Den avgrensede delen av
myra er helt intakt. Myra vurderes som viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Unngå grøftingstiltak eller andre tiltak som senker grunnvannstanden.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
85 “Gørdryppelmyra” Kilde og kildebekk –

Verdi: C Areal : 25,019 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Myra ligger øst for Hamnåsåsen i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Intakt lavlandsmyr i innlandet som ligger
i et skogområde med relativt høy bonitet. Myra er langstrakt og lite skogbevokst og i myra
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ligger det et lite tjern, Gørdryppelen, som er registrert som en egen naturtype. Dette tjernet
er med på å øke habitatvariasjonen på myra. Lokaliteten ble fotografert og det ble notert
dominerende arter som torvmoser, pors, torvull, bukkeblad, sennegras. Men det ble ikke
gått ut på myra da det lå en smålom på reir i myrpytten ved befaringen (Ola Wergeland
Krog 28.6.2013).
Artsmangfold: Smålom hekker i myrttjernet på myra, tjernet er skilt ut som en egen
lokalitet men er en viktig del myrområdet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Myra ser ut til å være helt intakt basert på feltarbeide og
flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Intakt myrområde på 25 daa. Myra er intakt og vurderes som lokalt viktig
C.
Skjøtsel og hensyn: Unngå grøftingstiltak eller andre tiltak som senker grunnvannstanden.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
86 “Spontjennsmyra” Intakt lavlandsmyr i innlandet – Blanding mellom
ombrotrofe og minerotrofe myrtyper Verdi: C Areal : 25,284 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i felt sommeren 2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Myra ligger mellom Krokvannet og Damtjerna øst for
Havnås i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Intakt lavlandsmyr i innlandet som ligger
i et skogområde med midlere og noe høyere bonitet og en del berg i dagen. Myra er
langstrakt og lite skogbevokst og i myras østkant ligger det et lite tjern, Spontjern. Tjernet
er med på å øke habitatvariasjonen på myra, som er ei blautmyr med mange små vannspeil.
Vegetasjonen domineres av pors og takrør i den midtre og vestre delen. Ellers er
dominerende arter generelt: torvmoser, torvmyrull, røsslyng, småfuru, molte og blokkebær.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Myra er helt intakt. Avgrensningen er basert på feltarbeide
samt flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Intakt myrområde i sørboreal sone på 25,3 daa. Myra er intakt og
vurderes som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Unngå grøftingstiltak eller andre tiltak som senker grunnvannstanden.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
87 “Stikladalsmyra” Intakt lavlandsmyr i innlandet –

Verdi: C Areal : 13,29 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Myra ligger nord i Stikladalen øst for Stiklaåsen i
Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Intakt del av ei lavlandsmyr i innlandet.
Myra ligger i et skogområde med midlere og noe høyere bonitet og en del berg i dagen.
Myra er langstrakt og lite skogbevokst og i myras østkant ligger det et lite tjern, Spontjern.
Tjernet er med på å øke habitatvariasjonen på myra. Lokaliteten er ikke befart i felt men
den avgrensede delen av myra er i følge ØK og ortofoto fotografert den 1.5.2012 (Blom
Geomatics AS 2012).
Artsmangfold: Ingen kjente arter.
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Bruk, tilstand og påvirkning: Myra var opprinnelig større og i nordenden har det blitt
gravd noen grøfter. Den prioriterte myra omfatter derfor bare deler av det opprinnelige
myrarealet. En gammel vintervei krysser myra i nord.
Verdivurdering: Intakt myrområde i sørboreal sone på 13,3 daa. Myra er tilsynelatende
intakt og vurderes som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Unngå grøftingstiltak eller andre tiltak som senker grunnvannstanden.
Lokaliteten må befares i felt.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
88 Hansholmsundet Mudderbank – Rik utforming Verdi: A Areal : 22,039 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i felt av Bjørn Petter Løfall og
Ola Wergeland Krog 15.9.2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten er en avsetning av leire og silt mellom
Hansholmen i Øyeren og fastlandet i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stor mudderbank som på de grunne
partiene er bevokst med en matte av sannsynlig nålsivaks. Ingen fertile planter ble funnet så
artsbestemmelsen er noe usikker. Vegetasjonstypen P4 (Kortskudd-vegetasjon i vann) er
registrert på størstedelen av arealet mens O1b (Rik kortskuddstrand (O1b) på ca 30 % av
arealdet, på landsiden. Denne vegetasjonstypen vurderes som sterkt truet (EN) (Fremstad
og Moen 2001). Den sistnevnte domineres totalt av ålsivaks med innslag av evjesoleie, stivt
brasmegras, vassreverumpe og sylblad mfl. Avgrensningen er basert på feltarbeide samt
flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Artsmangfold: Av rødlistede og mindre vanlige arter er følgende notert: sylblad, firling
(VU), evjebrodd, kranstusenblad (NT), pilblad, småtjønnaks og barkløs småkrans (EN).
Bruk, tilstand og påvirkning: Gruntvannsområdet er lite berørt av menneskelig aktivitet.
Et eldre kjørespor ute på mudderbanken er observert. På landsiden er det et lite
friluftsområde med ei vannsklie, men dette ser ikke ut til å ha noen negativ innvirkning på
naturverdiene på mudderbanken.
Del av helhetlig landskap: Hansholmsundet utgjør sammen med Mønstervika, samt hele
ravinelandskapet langs Øyeren i Trøgstad, et meget viktig område med mudderbanker,
deltaområder, edelløvskoger, raviner mfl. viktige naturtyper.
Verdivurdering: Stor mudderbanke med vegetasjonstypene P4 (Kortskudd-vegetasjon i
vann) og O1b (Rik kortskuddstrand (O1b) som vurderes som sterkt truet (EN) (Fremstad og
Moen 2001). Sistnevnte veg.type med funn av rødlistede arter som barkløs småkrans (EN)
og kranstusenblad (NT). Vurders som svært viktig A.
Skjøtsel og hensyn: Unngå aktiviteter og tiltak som skader mudderbanken.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
89 Opp og ned Store gamle trær – Ask Verdi: C Areal : 1,905 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i felt sommeren 2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Liten boplass (husmannplass?) nordøst for Åsermarka i
Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Nedlagt og delvis nedfallen plass med
gammelt hageanlegg med flere store asketrær. Den største aska har en omkrets på ca. 3,5 m.
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Noen små spisslønn finnes også rundt dammen. Nede i ravinen øst for tunet står det en
askeklon med 15-20 stammer, flere av dem vanris. En liten bekk renner forbi klonen.
Artsmangfold: Ask er en rødlisteart (NT). Ingen sjeldne arter påvist, allélav på den store
aska på tunet og askeragg på noen av stammene på klonen. På uthusveggen var det
knappenålslav, sannsynligvis puslenål Chaenotheca xyloxena.
Bruk, tilstand og påvirkning: Plassen er nedfallen, hovedhuset står fortsatt og er bosatt av
grevling. Det er ingenting som truer trærne i dag men på sikt kan utskygging av andre trær
bli et problem.
Verdivurdering: Mange store asketrær, isolert bestand - askesyke ikke observert. Vurderes
som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Unngå at småtrær, f.eks. gran vokser opp i trekronene.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
91 Eikeberg søndre Store gamle trær – Eik Verdi: B Areal : ,168 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i felt sommeren 2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Solitær eik på en åkerholme 260 m øst for gården
Eikeberg søndre i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stor solitær eik med omkrets i brysthøyde
på 460 cm. Ingen synlig hulhet. Greiner fra 1,5 m og oppover. 4,6 m i brysthøyde. På
åkerholmen vokser det også noen mindre trær, bjørk, ask, gran og rødhyll. Vegetasjonen
omkring eika domineres av liljekonvall, bringebær, kvitmaure og ensoleie.
Artsmangfold: Kun trivielle arter som bleiktjafs og dvergmuslinglav men eika er med
rimelig sikkerhet hul og er potensielt viktig for arter med spesielle krav.
Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er angrepet av en sykdom som har tørket ut de nyeste
skuddene, trolig en sopp.
Fremmede arter: Rødhyll - høyrisikoart (HI).
Del av helhetlig landskap: Landskapet ved Eikeberg er variert med verdifulle elementer
som store trær i parklandskap, solitære trær, alleer og dammer.
Verdivurdering: Stor solitær eik i kulturlandskapet med omkrets i brysthøyde på 460 cm,
utvalgt naturtype, vurderes som viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Det er lite som kan gjøres med soppangrepet, det er bare å håpe at eika
overlever. Uansett utfall bør stammen få lov til å stå, eventuelt beskjære greinene slik at det
ikke faller døde greiner i åkeren over lang tid. En død eikestamme vil være viktig for
mange sjeldne arter i mange tiår selv om den er død. Alle trær samt rødhyll bør fjernes fra
åkerholmen, men det bør vurderes å beholde en av de unge eiketrærne som på sikt kan
erstatte den store dersom denne dør.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
92 Eikeberg søndre Parklandskap – Parker Verdi: B Areal : 5,084 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i felt sommeren 2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Gården ligger sørvest i Trøgstad kommune på grensen til
Askim kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Hageanlegg med flere monumentale
edelløvtrær. Store eiker, asker og lind i parklandskap sam i en kort allé ned til kommunal
vei. Eika ved bua deler seg i to stammer og har en omkrets på ca. 350 cm i brysthøyde. I
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den korte alléen vokser det store lindetrær og asker hvor det største har en omkrets på
henholdsvis 240 cm og 220 cm i brysthøyde.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Ei stor ask og ei stor eik vest for våningshuset er saget ned.
Telling av årringer på stubben av aska viser at den var ca 160 år gammel. Dette var to
meget store trær, trolig med omkrets i brysthøyde på 4-5 m. Det er positivt at stammen av
den store eika har fått lov til å ligge igjen ved stubben, denne vil være viktig for mange
arter i flere tiår.
Del av helhetlig landskap: Landskapet ved Eikeberg er variert med verdifulle elementer
som store trær i parklandskap, solitære trær, alleer og dammer.
Verdivurdering: Flere uvanlig store edelløvtrær i et hageanlegg og en kort allé. Vurderes
som viktig B på grunnlag av størrelse og potensiale for sjeldne arter.
Skjøtsel og hensyn: Unngå å hogge store edelløvtrær. Dersom de tar for mye lys eller er en
fare for liv eller bygninger anbefales det heller en kraftig beskjæring.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
93 Eikeberg nordre - Øyestadveien Parklandskap – Alléer Verdi: C Areal : 6,577
daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i felt sommeren 2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Alléen går nedover bakken øst for Eikeberg nordre i
Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Askeallé ca. 300 m langs kommunal
grusvei gjennom kulturlandskap. Alléen består av 20 asketrær på mellom 30 og 90 cm i
diameter i brysthøyde. Det er også 5 bjørk, 1 osp og ei selje i alléen.
Artsmangfold: Ask er en rødlistet art (NT). Av arter ble det kun påvist allélav som verdt å
nevne da dette er en art som har gått tilbake da den ble favorisert av støvete veier.
Bruk, tilstand og påvirkning: Noen av trærne var skadet av kantklipper. Særlig nederst i
alléen er det behov for å fristille allétrærne slik at de ikke vokser inn i kratt og busker.
Askesjuken har rammet flere av trærne i alléen og det er derfor fare for at den kan dø ut.
Avgrensningen er basert på feltarbeide samt flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Del av helhetlig landskap: Landskapet ved Eikeberg er variert med verdifulle elementer
som store trær i parklandskap, solitære trær, alleer og dammer.
Verdivurdering: Allé med ask (NT), ingen spesielle arter og ikke noen spesielt store trær i
alléen. Vurderes til lokal verdi C.
Skjøtsel og hensyn: Rydde kantene i alléen slik at den ikke gror igjen med skog og kratt.
Plante inn asketrær der hvor trær har gått ut.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
94 Tyrihjellen V Småbiotoper – Åkerholme Verdi: B Areal : ,861 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i felt av Bjørn Petter Løfall og
Ola Wergeland Krog 4.7.2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Åkerholme sørsørvest for tunet på Tyrihjellen i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerholme med rik beite/slåttemarksflora.
Åkerholmen er truet av gjengroing og det vokser en god del osp, smågran mfl. her.
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Følgende vanlige arter ble notert: harerug, matsyre, markjordbær, tepperot, teiebær,
knollerteknapp, tiriltunge, skogkløver, fuglevikke, skogstorkenebb, firkantperikum,
gjeldkarve, fagerklokke, blåklokke, tyttebær, ryllik, prestekrage, hvitmaure, bleikstarr,
gulaks, rødsvingel. Avgrensningen er basert på feltarbeide samt flybilde fra 2012 (Blom
Geomatics AS 2012).
Artsmangfold: Noterte rødlistede eller mindre vanlige arter: ballblom, solblom (VU), grov
nattfiol.
Bruk, tilstand og påvirkning: Mye småosp som holdes nede ved elgbeiting. Fare for
gjengroing dersom elgbeitet reduseres.
Del av helhetlig landskap: En av flere småbiotoper på Tyrihjellen.
Verdivurdering: Artsrik åkerholme med rødlistearten solblom samt de mindre vanlige
artene i fylket; ballblom og grov nattfiol. Vurderes som viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Hindre gjengroing med osp. De store ospene bør rundbarkes slik at de
dør før de felles. Dersom de felles mens de er levende vil dette føre til en kraftig gjengroing
med rotskudd.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
95 Tyrihjellen SØ Småbiotoper – Åkerholme Verdi: B Areal : 1,531 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i feltav Bjørn Petter Løfall og Ola
Wergeland Krog 4.7.2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Åkerholme sørøst for tunet på Tyrihjellen i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åkerholme med rik beite/slåttemarksflora.
Åkerholmen er preget av gjengroing og det vokser en god del osp, smågran mfl. her.
Følgende vanlige arter ble notert: harerug, matsyre, markjordbær, tepperot, teiebær,
knollerteknapp, skogkløver, skogstorkenebb, firkantperikum, gjeldkarve, fagerklokke,
blåklokke, ryllik, prestekrage, hvitmaure, bleikstarr, gulaks.
Artsmangfold: Noterte rødlistede eller mindre vanlige arter: ballblom, solblom (VU), grov
nattfiol.
Bruk, tilstand og påvirkning: Mye småosp som holdes nede ved elgbeiting. Fare for
gjengroing dersom elgbeitet reduseres. Avgrensningen er basert på feltarbeide samt flybilde
fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Del av helhetlig landskap: En av flere småbiotoper på Tyrihjellen.
Verdivurdering: Artsrik åkerholme med rødlistearten solblom samt de mindre vanlige
artene i fylket; ballblom og nattfiol. Vurderes som viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Hindre gjengroing med osp. De store ospene bør rundbarkes slik at de
dør før de felles. Dersom de felles mens de er levende vil dette føre til en kraftig gjengroing
med rotskudd.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
96 Tyrihjellen NØ Småbiotoper – Kantsamfunn Verdi: B Areal : ,307 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i feltav Bjørn Petter Løfall og Ola
Wergeland Krog 4.7.2013.
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Åkerholme øst for tunet på Tyrihjellen i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Liten lysning i kantsonen mellom åker og
skog. Kantsamfunn med rik beite/slåttemarksflora. Lokaliteten er preget av gjengroing og
det vokser en god del osp, smågran mfl. her. Følgende vanlige arter ble notert:
engtjæreblom, tepperot, knollerteknapp, skogfiol, fagerklokke, ryllik, skjermsveve,
prestekrage, hvitmaure, snerprørkvein.
Artsmangfold: Noterte rødlistearten solblom (VU), (tråkket ned av elg).
Bruk, tilstand og påvirkning: Mye småosp som holdes nede ved elgbeiting. Fare for
gjengroing dersom elgbeitet reduseres. En gammel liten søppelfylling på nordsiden av
lokaliteten. Avgrensningen er basert på feltarbeide samt flybilde fra 2012 (Blom Geomatics
AS 2012).
Del av helhetlig landskap: En av flere småbiotoper på Tyrihjellen.
Verdivurdering: Artsrik småbiotop som først og fremst får verdi pga. funn av rødlistearten
solblom. Vurderes som viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Hindre gjengroing med osp. De store ospene bør rundbarkes slik at de
dør før de felles. Dersom de felles mens de er levende vil dette føre til en kraftig gjengroing
med rotskudd.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
97 Iskleiva Artsrik veikant –

Verdi: C Areal : ,093 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i feltav Bjørn Petter Løfall og Ola
Wergeland Krog 4.7.2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i veikanten der privatveien inn mot
Tyrihjellen tar av fra kommunal vei i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Veikantsamfunn med en svært stor
forekomst av den mindre vanlige arten legevintergrønn.
Artsmangfold: Noterte arter: engsoleie, markjordbær, teiebær, knollerteknapp,
småmarimjelle, nikkevintergrønn, legevintergrønn, prestekrage, maiblom, hårfrytle.
Avgrensningen er basert på feltarbeide samt flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Bruk, tilstand og påvirkning: Veikanten ser ut til å holde seg åpen uten skjøtsel.
Verdivurdering: Stor forekomst av den mindre vanlige arten legevintergrønn, tredje funn i
Trøgstad. Vurderes som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Holde kratt og busker på dagens nivå så plantene ikke skygges ut.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
98 Asketjern S Rik sump- og kildeskog – Rikere gransumpskog Verdi: B Areal :
4,321 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i felt av Bjørn Petter Løfall og
Ola Wergeland Krog 4.7.2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Asketjern, øst for
Abbortjernhøgda helt øst i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Rik sumpskog med sokkeldannende
svartor og gran som dominerende treslag, innslag av bjørk. Vegetasjonstypen er Rik
sumpskog (E4) og feltsjiktet domineres stedvis av myrkongle. Bjørk og gran er en
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mengdearter for vegetasjonstypen. Tuer med langstarr er vanlige og artene er
karakteriserende for vegetasjonstypen. Ellers ble det notert torvmoser, hengeving,
vendelrot, firblad, bekkeblom, gulldusk, nebbstarr, trollurt, skogsivaks, rogn og krossved.
Det er en del død ved, både liggende og stående
Artsmangfold: Den rødlistede arten veikstarr (NT) ble samlet, dette er fjerde funnet av
arten i fylket.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det ble ikke notert noen form for inngrep i lokaliteten men
det er sannsynlig at det har blitt plukkhogd her tidligere. Størstedelen av naturtypen er
registrert som en nøkkelbiotop (MIS-figur) i skogbruket og er dermed vernet mot inngrep.
Avgrensningen er basert på feltarbeide samt flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Vegetasjonstypen er rødlistet som truet (EN) og det ble påvist veikstarr
som er en sjelden og rødlistet art (NT). Vurderes som viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten er vernet som en nøkkelbiotop (MIS) i
skogbrukssammenheng og fri utvikling er riktig skjøtsel av lokaliteten.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
99 Abbortjernhøgda Ø Annen viktig forekomst –

Verdi: C Areal : 2,559 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i felt av Bjørn Petter Løfall og
Ola Wergeland Krog 4.7.2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på østsiden av Abbortjernhøgda et
stykke sør for Asketjern i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Bratt bergskråning og blokkmark med
bekk nederst. Tydelig noe rikere jordsmonn. Lågurtvegetasjon med typiske arter som
vårerteknapp, fingerstarr, markjordbær, legevintergrønn, skogfiol, blåveis, firblad,
hengeaks og teiebær. Det ble videre påvist lind, leddved, hassel, trollurt Her ble det påvist
stor forekomst av myske samt vårerteknapp.
Artsmangfold: Lokalt sjeldne arter som vårerteknapp og myske funnet. Eneste voksested
for myske i Trøgstad og 5 funnet av vårerteknapp.
Bruk, tilstand og påvirkning: Skråningen er relativt urørt. Forekomsten av hasselkjerr kan
tyde på at daldråget har vært mer lysåpent tidligere, kanskje skogsbeite for husdyr.
Størstedelen av naturtypen er registrert som en nøkkelbiotop (MIS-figur) i skogbruket og er
dermed vernet mot inngrep. Avgrensningen er basert på feltarbeide samt flybilde fra 2012
(Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Rik lokalitet med en vårerteknapp samt stor forekomst av myske, eneste
lokalitet med arten i kommunen og 3 funn i Indre Østfold. Skråner ned mot en rik
sumpskog. Vurderes som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten er vernet som en nøkkelbiotop (MIS) i
skogbrukssammenheng og fri utvikling er riktig skjøtsel av lokaliteten.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
100 Iskleiva N Dam – Eldre fisketom dam Verdi: C Areal : ,129 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i feltav Bjørn Petter Løfall og Ola
Wergeland Krog 4.7.2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dammen ligger på vestsiden av Kragevikveien nord for
Iskleiva i Trøgstad kommune.
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam i kantsonen mellom vei og skog.
Skyggefull og derfor omtrent ikke noe vegetasjon i dammen. Vegetasjonen omkring
dammen domineres av grantrær i fra småplanter til store trær. Det ble påvist noen
Aeschnidelarver samt spredte paddelarver.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen er kraftig begrodd omkring og dermed skyggefull.
Avgrensningen er basert på feltarbeide samt flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Skyggefull dam i veikant. Ingen spesielle arter påvist. Vurderes som
lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Fjerne trær og busker på sørsiden av dammen slik at mer lys slipper
til.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
101 Storåsen Ø Rik sump- og kildeskog – Rikere gransumpskog Verdi: B Areal :
4,372 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i felt av Bjørn Petter Løfall og
Ola Wergeland Krog 18.7.2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Storåsen og sørvest for
Tangevika i Øgderen øst i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Rik sumpskog med sokkeldannende
svartor og gran som dominerende treslag, innslag av bjørk. Vegetasjonstypen er Rik
sumpskog (E4) og feltsjiktet domineres stedvis av myrkongle. Bjørk og gran er en
mengdearter for vegetasjonstypen. Tuer med langstarr er vanlige og er karakteriserende for
vegetasjonstypen. Ellers ble det notert torvmoser, gulstarr, bleikstarr, gråstarr, trollurt,
bekkeblom, engsoleie, myrmaure, skogburkne samt blåveis i kanten i vest. Det er en del
død ved, både liggende og stående
Bruk, tilstand og påvirkning: Det ble ikke notert noen form for inngrep i lokaliteten men
det er sannsynlig at det har blitt plukkhogd her tidligere. Avgrensningen er basert på
feltarbeide samt flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Vegetasjonstypen er rødlistet som truet (EN). Vurderes som viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Bør avgrenses som en nøkkelbiotop i skogbruket og lokaliteten bør få
stå urørt.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
102 Storåsen øst Annen viktig forekomst –

Verdi: C Areal : ,656 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i felt av Bjørn Petter Løfall og
Ola Wergeland Krog 18.7.2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Storåsen og sørvest for
Tangevika i Øgderen øst i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Ensaldret produksjonsskog av gran med
tilfeldig forekomst av leddved og rogn. Feltsjiktet domineres av gjøksyre, Ellers påvist
trollurt, knerot, skogsalat, firblad, ormetelg, hvitveis, maiblom og småmarimjelle. Verdien
av lokaliteten ligger først og fremst i den uvanlig store forekomsten av olavstake.
Bruk, tilstand og påvirkning: Trolig gjenplantet gammel innmark. Plantet trolig på 195060-tallet.
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Verdivurdering: Sjeldent stor forekomst av olavsstake, trolig den største i Østfold med
anslagsvis over 1000 planter. Vurderes som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Vanskelig, men trolig vil det være riktig å bevare skogen der plantene
står samt å lage en buffersone med forsiktig plukkhogst rundt forekomsten slik at ikke alle
trærne blåser ned.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
103 Bingen dampsag Dam – Eldre fisketom dam Verdi: C Areal : ,254 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i felt av Bjørn Petter Løfall og
Ola Wergeland Krog 18.7.2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dam i forsenkning i fjellet inntil Kroksundveien ved
Bingen i Trøgstad.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam med klart vann i en forsenkning
hvor det trolig har blitt gravet ut sand. Relativ sparsomt med vegetasjon. Noterte arter:
Krypsiv, rundsoldogg, grøftesoleie, bred dunkjevle, trådsiv, knappsiv, stjernestarr,
knappsiv, gråstarr, slåttestarr og paddesiv. Av øyenstikkere ble det observert vanlig
blåvannymfe samt klekking av en Aeshnide-art. Trolig A. grandis.Avgrensningen er basert
på feltarbeide samt flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Artsmangfold: Det ble håvet etter amfibier men ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen er trolig ikke veldig gammel og det kan være at
den tørker ut i tørre somre.
Verdivurdering: Stabil dam i en forsenkning i berget, trolig relativt nygravd, ingen
spesielle arter, vurderes som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Ingen spesielle tiltak påkrevd.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
104 Dal Naturbeitemark –

Verdi: C Areal : 5,789 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i felt den 18.7.2013 av Ola
Wergeland Krog og Bjørn Petter Løfall.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Beiteravine mellom åker og skog vest for tunet på Dal i
Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Ravinebeite som beites av hest. Følgende
arter ble notert: aurikkelsveve, gresstjerneblom, føllblom, blåknapp, knollerteknapp,
gjeldkarve, karve, bråtestarr, ryllik, gulaks, hårsveve, marikåpe, engsoleie, hvitkløver,
tveskjeggveronika, legeveronika og sølvmure.
Artsmangfold: Solblom er kjent fra lokaliteten og ble også påvist den 18.7.2013 men ikke
i blomst eller blomstene var spist av hestene.
Bruk, tilstand og påvirkning: Ravinebeitet beites med hest men som vanlig med
hestebeite blir det store tråkkskader. Ravinelandskapet er trolig redusert ved
bakkeplanering. Avgrensningen er basert på feltarbeide samt flybilde fra 2012 (Blom
Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Et lite ravinebeite som beites av hest, funn av rødlistearten solblom
(VU), vurderes som lokalt viktig C.
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Skjøtsel og hensyn: Hester på beite medfører ofte store tråkkskader, men siden alternativet
ofte er at beitet gror igjen er det utvilsomt positivt med hest på beite. For å redusere
tråkkskadene bør det ikke gjødsles da dette vil gjøre grasvollen vesentlig mer tråkksterk.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
106 Gopperud Parklandskap –

Verdi: C Areal : 2,221 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i felt den 18.7.2013 av Ola
Wergeland Krog og Bjørn Petter Løfall.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består av hagen på gården Gopperud som
ligger nord for Skjønhaug i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Hage omkranset av store edelløvtrær.
Flest asketrær hvorav den største har en diameter i brysthøyde på ca. 70 cm. Også en stor
og en liten eik samt tre spisslønn. Av arter på trærne ble det observert allélav og
dogglavarter. Hagen ble kun sett fra avstand da eier ikke var tilstede. Avgrensningen er
basert på flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Artsmangfold: Ask er en rødlisteart som nå også er sterkt truet av en sopp (Chalara
fraxinea - askeskuddsyke). Friske asker er derfor spesielt viktig å ta vare på.
Bruk, tilstand og påvirkning: På avstand kan det se ut som enkelte av trærne er smittet av
askeskuddsyke.
Verdivurdering: Store edelløvtrær, dominerende art rødlistearten ask, vurderes som lokalt
viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Smittede trær kan overleve sykdommen og soppsporene sprer seg med
vinden så det vil trolig ha liten effekt å hogge ned trærne. Det er bedre å la de stå og håpe
på at noen ikke blir smittet (noen trær er resistente) og at de smittede overlever.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
107 Gopperud Naturbeitemark –

Verdi: C Areal : 14,979 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble befart fra utenfor gjerdet den 18.7.2013 av
Ola Wergeland Krog og Bjørn Petter Løfall.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rett sør for tunet på gården Gopperud
som ligger nord for Skjønhaug i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Ravinedal som beites av storfe. Øvre
delen av ravinen grenser mot veien og nedre del går over i dyrket mark. En liten bekk / sig
renner i bunnen av ravinen. Følgende typiske beitemarksarter ble observert store mengder
gulaks, blåklokke, prestekrage, ryllik, gjeldkarve, rødkløver, hvitkløver, hassel og
spisslønn. Befart utenfor gjerdet den 18.7.2013.
Artsmangfold: Stor bestand av gulaks, men ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Beitemarka er noe utvidet ved at det har blitt hogd noe
løvskog / kratt i østenden. Noe gjødselpåvirkning har resultert i stedvis oppslag av
høymolsyre. Gjødselpåvirkningen kan skyldes sig i fra åkeren og fra hageavfallet nedenfor
hagen, samt rotgjødselingseffekten fra ryddingen. Avgrensningen er basert på feltarbeide
samt flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Del av helhetlig landskap: Åpne raviner som beites av husdyr har etterhvert blitt mindre
vanlige innslag i kulturlandskapet, men de som finnes er estetiske innslag og her er også
hageanlegget en del av landskapsbildet.
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Verdivurdering: Lite ravinebeite som beites av storfe, ingen spesielle arter men dersom
det ikke gjødsles vil det ha stor betydning for mange arter. Vurderes til lokal verdi C.
Skjøtsel og hensyn: Opprettholde beite uten bruk av kunstgjødsel. Fjerne høymolsyren
manuelt før den rekker å frø seg på sensommeren.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
109 Eikhaugvika Evjer, bukter og viker – Bukter og viker Verdi: C Areal :
25,268 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i felt av Bjørn Petter Løfall og
Ola Wergeland Krog 15.9.2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten er ei trang vik på Øyerens østside, nordvest i
Trøgstad kommune. Lokaliteten er utvidet langs sørsiden av vika for å få med deltaområdet
der Dammerudbekken renner ut.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Trang vik hvor det innerst renner ut en
bekk som har sitt utspring nedenfor gården Ovrum. Vika er dannet av en kombinasjon av
geologi og fluviale avsetninger bestående av silt og leire. Vegetasjonen i vannet domineres
av elvesnelle, vass-slirekne, småvasshår, hjertetjønnaks, flôtgras, svanemat. Strandflatene
og flommarksengene omkring domineres av kvasstarr, strandrør, vasshøymol, flikbrønsle,
mjødurt, fredløs, vasspepper, skogsivaks, selsnepe, vassgro og kattehale. Deltaområdet der
Dammerudbekken renner ut domineres av bred dunkjevle. Høyere oppe, over normal
flomsone, er vika omgitt av gråor, rogn og osp nederst, høyere oppe gran. På den sørvendte
siden vokser hassel, alm, spisslønn, eik, hengebjørk, dunbjørk samt hegg. Stedvis er det
mye død ved i den omkringliggende skogen. Avgrensningen er basert på feltarbeide samt
flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Artsmangfold: Sjeldne eller rødlistede arter påvist: alm (NT), trefelt evjeblom og pilblad,
Bruk, tilstand og påvirkning: Ytterst i vika er det noen hytter, men det er utenfor den
avgrensede lokaliteten. I lokaliteten er det lite mennekselig påvirkning, men vest i
lokaliteten er strandenga beitet av husdyr.
Fremmede arter: Svanemat ble påvist i stor bestand inners i vika.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten utgjør sammen med ravinelandskapet langs
Smalelva og Øyeren i Trøgstad, et meget viktig område med mudderbanker, deltaområder,
edelløvskoger, raviner mfl. viktige naturtyper.
Verdivurdering: Stille lita vik / evje i Øyeren med rik vegetasjon, varmt mikroklima med
flere arter edelløvtrær, en rødlisteart, rel. uberørt. Vurderes som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Ingen tiltak påkrevet, men en bred kantsone samt edelløvtrærne må
spares.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
110 Nesodden øst Rik edellauvskog – Or-askekog Verdi: B Areal : 18,958 daa
Innledning: Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i
forbindelse med registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i felt av Bjørn
Petter Løfall og Ola Wergeland Krog 15.9.2013
Beliggenhet og naturgrunnlag: Edelløvskog i bratt østvendt leirebakke på vestsiden av
Nordvika som er ei vik i Øyeren Trøgstad kommune. Jordsmonnet består av marin leire.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Bratt ravineskråning med edelløvskog
dominert av ask og alm. Asketrærne er størst med diameter i brysthøyde på opp mot 70 cm.
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Ellers er det innslag av spisslønn, hassel, rogn og smågran. Nede ved vannkanten
dominerer gråor. Feltsjiktet er nesten nakent som følge av lite lys samt at skogen beites av
storfe. Innslag av leirskredgrop. Mye moser men lite lavarter, kun påvist skjellnever og
bleiktjafs. Avgrensningen er basert på feltarbeide samt flybilde fra 2012 (Blom Geomatics
AS 2012).
Artsmangfold: Rødlistearter påvist: alm (NT), ask (NT). På ei død ask ble det funnet
valkildkjuke, en art som er vanligst på bjørk i høyereliggende deler av landet. Dette er
første funn i Trøgstad og fjerde funn i Indre Østfold.
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen beites av storfe, ellers lite spor eller inngrep.
Fremmede arter: Ingen påvist.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten utgjør sammen med ravinelandskapet langs
Smalelva og Øyeren i Trøgstad, et meget viktig område med mudderbanker, deltaområder,
edelløvskoger, raviner mfl. viktige naturtyper.
Verdivurdering: Or askeskog er en rødlistet vegetasjonstype (VU) samt at både ask og
alm står på rødlista som nær truet (NT). Vurderes som viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
111 Kopperudvika nord Rik edellauvskog – Gråor-almeskog Verdi: C Areal :
8,16 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i felt av Bjørn Petter Løfall og
Ola Wergeland Krog 15.9.2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger innerst i den nordlige halvdelen av
Kopperudvika i Øyeren, Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Rik edelløvskog med alm som
dominerende edeløtreart, noe ask og spisslønn, innslag av bjørk, hegg og osp, gråor langs
strandkanten. Lokaliteten ble overfladisk kartlagt, vesentlig bare observert fra båt.
Avgrensningen er basert på feltarbeide samt flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Artsmangfold: Rødlistearter påvist: alm (NT), ask (NT).
Bruk, tilstand og påvirkning: Lite spor etter inngrep men det er sannsynlig at området har
vært tidligere beitemark. Omlag halvparten av lokaliteten er registrert som nøkkelbiotop i
skog (MIS-figur) rik bakke og eldre løvsuksesjon.
Fremmede arter: Ingen påvist.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten utgjør sammen med ravinelandskapet langs
Smalelva og Øyeren i Trøgstad, et meget viktig område med mudderbanker, deltaområder,
edelløvskoger, raviner mfl. viktige naturtyper.
Verdivurdering: Variert edelløvskog, delvis registrert som MIS-figur. Dårlig undersøkt.
Vurderes som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Det er registrert 2 MIS-figurer samt én naturtype i Kopprudvika. Det
bør derfor gjøres en helhetlig kartlegging av hele skogen omkring vika da det ikke var
anledning til dette ved sist befaring.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
112 Sørvika Mudderbank – Rik utforming Verdi: B Areal : 6,966 daa
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Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men registreringen er
basert på flybilde samt registreringer på en nærliggende lokalitet høsten 2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Sørvika er ei vik i Øyeren som ligger sør for gården Nes i
Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Mudderbank, sannsynligvis på leire.
Trolig av vegetasjonstypen P4 samt mulig andel O1b (Rik kortskuddstrand (O1b) lengst
opp i strandsonen. Sistnevnte vurderes som sterkt truet (EN) (Fremstad og Moen 2001).
Registreringen er basert på at det ble påvist flere rødlistearter på en tilsvarende banke litt
lenger sør høsten 2013.
Artsmangfold: Ikke kjent.
Bruk, tilstand og påvirkning: Avgrensningen er basert på feltarbeide samt flybilde fra
2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten utgjør sammen med Smalelva og ravinelandskapet
langs Øyeren i Trøgstad, et meget viktig område med mudderbanker, deltaområder,
edelløvskoger, raviner mfl. viktige naturtyper.
Verdivurdering: Mudderbanke, trolig av vegetasjonstypen P4 samt en andel O1b (Rik
kortskuddstrand (O1b) som vurderes som sterkt truet (EN) (Fremstad og Moen 2001) og
hvor det med stor sannsynlighet vil finnes rødlistearter. Intill feltundersøkelser er foretatt
vurderes lokaliteten som viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Unngå inngrep som påvirker mudderbanken.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
206 Mønstervika Deltaområde –

Verdi: A Areal : 1063,594 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
naturtypekartlegging i 2011-12.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Mønstervika er den søndre enden av innsjøen Øyeren og
er et stort gruntvannsområde bestående leire som er avsatt her av Smalelva, ei lita elv som
renner inn i Øyeren fra sør.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Delta med store gruntvannsområder.
Viktig område for flere artsgrupper; pusleplanter, bløtdyr, fugl mm. Ikke undersøkt i felt i
denne kartleggingen. Avgrensningen er basert på flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS
2012).
Artsmangfold: Totalt 4 rødlistearter påvist: rosenfink (VU), mandelpil (VU), trefelt
evjeblom (NT) og barkløs småkrans (EN).
Bruk, tilstand og påvirkning: Deltaområdet er meget intakt uten andre tekniske
installasjoner enn noen små private brygger. Naturreservatet Strønes ble utvidet i 2013 og
noen mindre arealer av Mønstervika er nå en del av verneområdet.
Fremmede arter: Ingen påvist.
Del av helhetlig landskap: Mønstervika utgjør sammen med Smalelva, samt hele
ravinelandskapet langs Øyeren i Trøgstad, et meget viktig område med mudderbanker,
deltaområder, edelløvskoger, raviner mfl. viktige naturtyper.
Verdivurdering: Nærmest fullstendig intakt deltaområde med flere rødlistearter påvist.
Vurderes som svært viktig A.
Skjøtsel og hensyn: Bevare området intakt og fritt for tekniske inngrep.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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207 Gimmingsrud - lia mot Øyeren Rik edellauvskog – Gråor-almeskog Verdi: A
Areal : 122,481 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i felt sommeren 2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Leireravine på Øyerens østside som strekker seg fra
Gimmingsrud til Sandstangen i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Rik edellauvskog av typen Gråoralmeskog hvor alm dominerer. Ellers innslag av spisslønn, hassel, dunbjørk, hengebjørk,
selje, gran, trollhegg, ask, hestekastanje. Relativt mye død ved, trolig har almesyken
skylden for en god del av de døde trærne da det stort sett mangler død ved i de siste
nedbrytningsfasene. Mange små og noen større jordskred, særlig i forsenkningene. De
største gråorene er opptil 60 cm bhd. De største almene er opptil 80 cm bhd, med unntak for
en kjempealm som er skilt ut som en egen naturtype. Det forekommer dessuten enkelte
sjeldent store trær, som f.eks. selje og hengebjørk. Vegetasjonen domineres av
skogstjerneblom, firblad, hvitveis, ellers notert fingerstarr, brunrot, skogsalat, mjødurt,
liljekonvall. Lokaliteten befart 12.6.2013 av Ola Wergeland Krog, ved befaringen var
frøspredningen av alm tidvis som kraftig snøvær.
Artsmangfold: Notert følgende rødlistearter og mindre vanlige arter: ask (NT), alm (NT),
skarlagen vårbeger, lungenever.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det er sannsynlig at dette ravinelandskapet ned mot Øyeren
har vært beitemark / hagemark i tidligere tider. Forekomst av enkelte sjeldent store trær,
samt ei styva alm som nå står inne i skogen, er med på å styrke denne antagelsen. Skogen
er i dag under fri utvikling men det er hogd noen noen få almer og gråor nede ved Øyeren.
Noe skrot er kastet i øvre del nær Gimmingsrud, men dette er gammelt og består vesentlig
av hesteredskap og er næmest å betrakte som kulturminner i dag. En stor del av området er
registrert som MIS-lokaliteter (Skog og landskap 2013) Avgrensningen er basert på
feltarbeide samt flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Fremmede arter: Kjempespringfrø og hagelupin. Begge er vurdert i kategorien SE - svært
høy risiko.
Del av helhetlig landskap: Sørenden av Øyeren med det store elvedeltaet og
gruntvannsområdet, den meandrerende elva og ravinelandskapet er unikt og er et veldig
viktig område for artsmangfoldet.
Verdivurdering: Svært stor forekomst av edelløvskog, vesentlig gråor-almeskog
(hensynskrevende i rødlista for vegetasjonstyper) i leirraviner (rødlistet naturtype) ned mot
Øyeren. Vurderes som svært viktig A.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
208 Kjesegg - Ringstad Rik edellauvskog – Gråor-almeskog Verdi: B Areal :
70,668 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i felt sommeren 2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skogbevokst ravinedal som ligger øst for Kjesegg Østre i
Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Ravinedal med store edelløvtrær. Alm og
ask dominerer i ravineskråningene, nede i ravinebunnen langs bekken dominerer gråor
heggeskog og gråor askeskog. Forekomster av osp, gran, bjørk vanlig. I et hasselbestand
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står det en stor ask med en omkrets på 240 cm. Det er stedvis mye død ved i skogen, mest
alm og dette skyldes trolig almesyken, men også andre arter som f.eks. store graner.
Feltsjiktet domineres av hvitveis, firblad, skogstjerneblom, trollbær, brunrot, engsoleie,
kratthumleblom og store bestander av strutseving nederst i ravinen og langs bekken.
Lungenever påvist på mange edelløvtrær.
Artsmangfold: Rødlisteartene ask og alm vokser i området og her finnes en av de rikeste
forekomstene av indikatorarten lungenever i fylket (Bjørn Petter Løfall pers.medd.).
Skjellkjuke ble påvist, dette er 6 funn i fylket. Ellers påvist relativt vanlige arter som
beltekjuke og lønnekjuke, men begge er første registrering i Trøgstad kommune.
Bruk, tilstand og påvirkning: En mindre flate er hogd i dalen og denne er utelatt fra
lokaliteten. Fine forekomster av hassel indikerer at området har vært mer lysåpent tidligere,
kanskje havnehage / hagemark. Avgrensningen er basert på feltarbeide samt flybilde fra
2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Fremmede arter: Rødhyll påvist, denne bør ikke få anledning til å spre seg.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger langs Stuputbekken som igjen renner ut i
Smalelva som munner ut i deltaområdet ved Mønster. Dette er trolig det største
ravineområdet i fylket og er av nasjonal/internasjonal verdi.
Verdivurdering: Lokaliteten er en del av det største ravineområdet i fylket og er av
nasjonal/internasjonal verdi. Rik edelløvskog med stor forekomst av indikatorarten
lungenever. Vurderes som viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling. Rødhyll bør fjernes. Meget aktuell kandidat til frivillig
vern.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
301 Auten nedre Dam –

Verdi: B Areal : ,067 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Tundam på Auten nedre i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
302 Bakker Dam –

Verdi: B Areal : ,325 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dam beliggende nord for driftsbygningen på Bakker gård
i Trøgstad kommune.
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate. Avgrensningen er basert på flybilde fra 2012 (Blom
Geomatics AS 2012).
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
303 Nygård søndre Dam –

Verdi: B Areal : 1,038 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dammen ligger 75 m øst for tunet på Nygård søndre i
Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stor og stabil dam i kulturlandskapet som
er registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen eksisterer på ØK og er derfor trolig eldre enn ca.
50 år. Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den 1.5.2012 og eksisterer fortsatt
(Blom Geomatics AS 2012).
Del av helhetlig landskap: Dammen ligger i et kulturlandskap med beiter og dammer og
er et viktig element i dette landskapet.
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
304 Bingen østre Dam –

Verdi: C Areal : ,274 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i felt av Bjørn Petter Løfall og
Ola Wergeland Krog 18.7.2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Langstrakt dam som ligger øst på tunet på Bingen østre i
Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Langstrakt gammel fangdam.
Vegetasjonen i dammen domineres av mannasøtgras, skogsivaks, gulldusk, nøstepiggknopp
og vassgro. Ingen amfibier ble påvist ved befaringen 18,07,2013. Avgrensningen er basert
på feltarbeide samt flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen er kraftig nitrofil. Damkronen er noe ødelagt slik
at vannstanden er noe senket i forhold til tidligere.
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Verdivurdering: Gammel fangdam, vannstanden senket pga. skadet damkrone. Kraftig
gjødselpåvirket. Vurderes som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Reparere damkronen slik at vannstanden heves. Vurdere å grave ut
dammen for å redusere næringsnivået.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
305 Vestereng Dam –

Verdi: B Areal : ,078 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dam øst på tunet på Vestereng i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
306 Jørentvet Dam –

Verdi: B Areal : ,124 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dam på tunet på Jørentvet i Trøg
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
307 Tangen Dam –

Verdi: B Areal : ,35 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dam nordøst for tunet på Tangen i Trøgstad kommune.
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
308 “Festningsveien” Dam –

Verdi: B Areal : ,018 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Liten hagedam i avkjøringen inn Festningsveien på
Skjønhaug i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
309 Slituveien vest for Bråteneset Dam –

Verdi: B Areal : ,262 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Stor hagedam vest for Bråteneset i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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310 Hvammer Dam – Gårdsdam Verdi: B Areal : ,036 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Gårdsdam på gården Hvammer i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
311 Bergerud Dam –

Verdi: B Areal : ,042 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Hagedam på Bergerud i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer med stor sannsynlighet fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
312 Venta S Dam –

Verdi: B Areal : ,098 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dam i skogkanten mot kulturlandskapet på en stor
åkerholme/skogteig sør for gårdstunet på Venta sør, Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer med stor sannsynlighet fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
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Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
313 Rud Nedre Dam –

Verdi: B Areal : ,325 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dam vest for tunet på Rud Nedre i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
314 Skogen Dam –

Verdi: B Areal : ,126 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dammen ligger midt i åkerlandskapet på Ekeberg gård i
Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
315 Bergeråsen Ø Dam –

Verdi: B Areal : 1,352 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Stor dam i kanten av åkeren på Karlsrud i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
316 Nygård Søndre Dam –

Verdi: B Areal : ,091 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dammen ligger NV for tunet på Nygård søndre i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Del av helhetlig landskap: Dammen ligger i et kulturlandskap med beiter og dammer og
er et viktig element i dette landskapet.
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
317 Strengen Nordre Dam –

Verdi: B Areal : ,436 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dammen ligger sørøst på tunet på Strengen nordre i
Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
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Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
319 Røbringen Dam –

Verdi: B Areal : ,306 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dammen ligger i skogkanten vest for husene på
Røbringen i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
320 Øyestad Dam –

Verdi: B Areal : ,249 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Den vestre av to dammer som ligger ved avkjøringen til
gårdsveien til Heggestad i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Del av helhetlig landskap: Dammen er en av flere dammer i området og dette øker
verdien av området som mulig leveområde for amfibier og andre damarter.
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
321 Øyestad Dam –

Verdi: B Areal : ,195 daa
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Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Den østre av to dammer som ligger ved avkjøringen til
gårdsveien til Heggestad i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Del av helhetlig landskap: Dammen er en av flere dammer i området og dette øker
verdien av området som mulig leveområde for amfibier og andre damarter.
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
322 Øyestad nordre Dam –

Verdi: B Areal : ,404 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dammen ligger på gården Øyestad nordre rett ved
Øiestadveien i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Del av helhetlig landskap: Dammen er en av flere dammer i området og dette øker
verdien av området som mulig leveområde for amfibier og andre damarter.
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
324 Øyestad Østre Dam –

Verdi: B Areal : ,259 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dammen ligger ute i åkeren nord for Øyestad østre i
Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
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Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Del av helhetlig landskap: Dammen er en av flere dammer i området og dette øker
verdien av området som mulig leveområde for amfibier og andre damarter.
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
325 Ringstad Dam – Eldre fisketom dam Verdi: A Areal : ,316 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i felt sommeren 2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dammen ligger 200 m sørvest for tunet ute i en åker på
gården Ringstad i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som ble
befart den 17.6.2013 (Ola Wergeland Krog). Dammen er omgitt av seljekratt og overflaten
er dekket av stor andemat. I vannkanten dominerer mannasøtgras. Avgrensningen er basert
på feltarbeide samt flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Artsmangfold: Notert stor salamander (VU), liten salamander (NT) og stor andemat.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen er omgitt av seljekratt og overflaten er dekket
med stor andemat. Det ser ikke ut til at dammen er særlig påvirket av nærheten til jordet da
det er stor salamander i dammen og den finnes som oftest ikke i dammer med tilsig fra
kornåkre. En strømledning går over dammen.
Verdivurdering: Stabil dam i kulturlandskapet med stor og liten salamander samt stor
andemat, svært viktig A.
Skjøtsel og hensyn: Vurdere å fjerne noe kratt og busker, særlig mot sør for å unngå for
mye strøfall i dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring
dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
326 Eikeberg søndre Dam – Eldre fisketom dam Verdi: B Areal : ,066 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i felt sommeren 2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dammen ligger rett nord for låven i åkerkanten på gården
Ekeberg søndre i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam i kulturlandskapet som ble befart
den 17.6.2013 (Ola Wergeland Krog). Vegetasjonen i dammen domineres av gråstarr og
mannasøtgras. Dammen er omgitt av spisslønn, brennesle, hundekjeks og ensoleie.
Artsmangfold: Nikkebrønsle (VU) og vanlig frosk ble påvist i dammen.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen er kraftig gjengrodd med bare ca. 20 % åpent
vannspeil. Avgrensningen er basert på feltarbeide samt flybilde fra 2012 (Blom Geomatics
AS 2012).
Verdivurdering: Vurderes som en stabil dam (men kraftig gjengrodd) i kulturlandskapet
med en rødlisteart påvist, vurderes som Viktig B.
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Skjøtsel og hensyn: Dammen bør graves opp og i den operasjonen må det passes på at
nikkebrønsla ikke fjernes.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
327 Håkås nordre Dam –

Verdi: B Areal : ,364 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dam i beitemark sør for Håkås nordre i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
328 Tangen Dam –

Verdi: B Areal : ,087 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dam i åkerlandskapet ca. 70 m nordøst for gårdstunet på
Tangen i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
330 Åser nordre Dam – Gårdsdam Verdi: A Areal : ,149 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i felt sommeren 2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Stor hagedam på gården Åser nordre i Trøgstad
kommune.

Side 76

Wergeland Krog Naturkart
Naturtypekartlegging i Trøgstad kommune 2013 - 2014.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Velholdt tundam. Vegetasjonen omkring
dammen består skogsivaks, gråstarr, mannasøtgras og i dammen liten andemat. Rundt
dammen er det plen og hageanlegg. Grunneier opplyser om at det av og til blir funnet liten
salamander i kjelleren.
Artsmangfold: Påvist stor salamander (VU) og liten salamander (NT).
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen er velholdt og skjøttes av grunneier.
Avgrensningen er basert på feltarbeide samt flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Stabil og velskjøttet dam i kulturlandskapet med stor og liten salamander.
Vurderes som svært viktig A.
Skjøtsel og hensyn: Dammen holdes i god hevd av grunneier.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
331 Opp og ned Dam – Gårdsdam Verdi: B Areal : ,039 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i felt sommeren 2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Liten hagedam på plassen Opp og ned i Trøgstad
kommune
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gammel skyggefull tundam på gården
Opp og Ned. Anlagt som vannkilde til gården. Dammen er omgitt av ask og spisslønn. Av
arter ble det kun observert mannasøtgras og i dammen paddelarver.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det var uvanlig liten vannstand ved befaring (tørr sommer)
og dammen ligger i skyggen pga. mange trær omkring dammen. Avgrensningen er basert
på feltarbeide samt flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Stabil dam i kulturlandskapet, ingen spesielle arter men dammen er
gammel. Vurderes som viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Det bør vurderes å fjerne noen trær omkring dammen, kanskje først og
fremst på sørsiden for å få inn mer sollys samt å unngå for mye strøfall i dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
332 Opp og ned Ø Dam –

Verdi: B Areal : ,094 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i felt sommeren 2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Liten dam i veikanten øst for Opp og ned i Trøgstad.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet. Dammen er
kraftig gjengrodd, omkranset av bjørk, osp og vierkratt. I dammen og i vankanten
dominerer mannasøtgras og gråstarr (Ola Wergeland Krog 19.6.2013).
Artsmangfold: Påvist liten salamander (NT).
Bruk, tilstand og påvirkning: Tidligere drikkevannskilde for Åser Nordre fram til ca
1965. Nå kraftig gjengrodd. Avgrensningen er basert på feltarbeide samt flybilde fra 2012
(Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Stabil dam i kulturlandskapet hvor det er påvist liten salamander, gis i
verdien viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen bør renskes og kratt og trær bør fjernes eller tynnes, særlig
mot sør for å øke lystilgangen samt å unngå for mye strøfall i dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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333 Solheim Dam –

Verdi: B Areal : ,099 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Hagedam nordøst i hagen på Solheim i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
335 Busterud hagedam Dam –

Verdi: B Areal : ,24 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Hagedam på gården Busterud i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
336 Busterud gårdsdam Dam –

Verdi: B Areal : ,24 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Gårdsdam øst for tunet på gården Busterud i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
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Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
337 Skattalen Dam –

Verdi: B Areal : ,173 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Gårdsdam på gården Skattalen i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
338 Øresby Dam –

Verdi: B Areal : ,181 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Gårdsdam på gården Øresby i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
339 Agnes Dam –

Verdi: B Areal : ,095 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Dam i ravinelandskap vest for gården Agnes i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
342 Kvakstad Dam –

Verdi: B Areal : ,328 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Tundam på gården Kvakstad i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
343 Håkås Nordre Dam –

Verdi: B Areal : ,101 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Gårdsdam/hagedam nord på tunet på Håkås nordre i
Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
345 Seter nordre Dam –

Verdi: B Areal : ,296 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dam som ligger åpent mellom gårdsveien og jordet på
Seter nordre i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
346 Kopperud Dam –

Verdi: B Areal : ,047 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Gårdsdam på gården Kopperud i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og det er noe usikkert om den eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Sjekk om dammen fortsatt eksisterer.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
347 Brøsholen Dam –

Verdi: B Areal : ,073 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dam nord for tunet på Brøsholen i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
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Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
348 Bjørnstad Dam –

Verdi: B Areal : ,358 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Tundam beliggende midt på tunet på gården Bjørnstad i
Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
350 Auten Dam –

Verdi: B Areal : ,324 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Tundam på gården Auten i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
351 Høntorp Dam –

Verdi: B Areal : ,178 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Gårdsdam øst for tunet på Høntorp i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
352 Sukken vestre Dam –

Verdi: B Areal : ,12 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Åkerdam som ligger i ei åkerrein ca 50 m sør for tunet på
gården Sukken vestre i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
353 Øyestad østre Dam –

Verdi: B Areal : ,46 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Åkerdam beliggende i ei åkerrein på gården Øyestad østre
i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
354 Kverner Dam –

Verdi: B Areal : ,083 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Beitemarksdam på den nedlagt gården Kverner i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
358 Bredegg østre Dam –

Verdi: B Areal : ,126 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Åkerdam på Bredegg østre i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
359 Hundstorp Dam –

Verdi: B Areal : ,176 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Gårdsdam nord for tunet på Hundstorp i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
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Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
361 Skallerud Dam –

Verdi: B Areal : ,109 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Gårdsdam på Skallerud i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
362 Gutu / Smedby Dam –

Verdi: B Areal : ,04 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dam nord på tunet på Smedby i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
363 Gutu Østre Dam –

Verdi: B Areal : ,189 daa

Side 85

Wergeland Krog Naturkart
Naturtypekartlegging i Trøgstad kommune 2013 - 2014.

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Hagedam øst for tunet på Gutu østre i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
364 Jorud Dam –

Verdi: B Areal : 2,399 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Stor åkerdam sør for gården Jorud i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
365 Solberg Dam –

Verdi: B Areal : ,415 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Gårdsdam øst for tunet på Solberg i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
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Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
366 Hov Nordre Dam –

Verdi: B Areal : ,264 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Gårdsdam på tunet på gården Hov Nordre i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
367 Tuen Dam –

Verdi: B Areal : ,112 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Hagedam sør for hovedbygningen på gården Tuen i
Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
369 Sentvedt Dam –

Verdi: B Areal : ,638 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Stor dam i jordekanten på gården Sentvet østre i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
370 Årstad Østre Dam – Gårdsdam Verdi: A Areal : ,177 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble oppsøkt i felt av Morten Hage den
27.5.2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Hagedam nord på tunet på Årstad Østre i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En relativt liten dam som ligger i utkanten
av gårdstunet. Dammen er inngjerdet, og er omgitt av gårdsbebyggelse og grasmark. Den
fungerer som pryddam, og til hold av andefugler. Ved befaringen var det en rustand
(Tadorna ferruginea) her. Dammen ligger åpent og har god solinnstråling. Dammens areal
er om lag 150m2, og den er om lag én meter dyp. Breddene utgjøres av fast gressmark. Ved
befaringen var vannfargen gråbrun, og vannet var relativt klart. Av akvatisk vegetasjon ble
det registrert sverdlilje (I. pseudacorus) og vannlilje (N. alba). Det ble registrert tre voksne
storsalamander (T. cristatus) og sju voksne småsalamander (T. vulgaris). En hunn av
småsalamander ble observert i det den var i ferd med å legge egg. Av andre dyregrupper ble
det kun registrert noen teger og biller. Dammen er neppe truet.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Avgrensningen er basert på feltarbeide samt flybilde fra
2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Stabil dam i kulturlandskapet hvor det er påvist både stor og liten
salamander. Vurderes som Svært viktig A.
Skjøtsel og hensyn: Det ser ut som det har gått bra med stor salamander selv om det er ei
and der. Det oppfordres imidlertid til ikke å ha ender i dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
371 Kolbjørnrud Dam –

Verdi: B Areal : ,24 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Hagedam sør i hagen på gården Kolbjørnrud i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
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Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
372 Kolbjørnrud øst Dam –

Verdi: B Areal : ,19 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Gårdsdam på Kolbjørnsrud i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og på det bildet er dammen i ferd med å bli fylt igjen med sprengstein men
mesteparten av dammen eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Sjekk om dammen fortsatt eksisterer.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
373 Frøshov søndre Dam –

Verdi: B Areal : ,079 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dam øst for tunet på Frøshov søndre i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning:Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer trolig fortsatt, men virker som den er delvis fylt igjen i forbindelse
med et byggeprosjekt nærme dammen (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
374 Haga Dam –

Verdi: B Areal : ,251 daa
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Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Åkerdam sørvest på eiendommen Haga i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
375 Sneltorp Dam –

Verdi: B Areal : ,245 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Hagedam nordøst i hagen på Sneltorp i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
376 Sneltorp nord Dam –

Verdi: B Areal : ,089 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Liten beitemarksdam på Sneltorp i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt, men ser ut til å være kraftig gjengrodd (Blom Geomatics AS
2012).
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Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
379 Dillevik Dam –

Verdi: B Areal : ,286 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Åkerdam sør for tunet på Dillevik i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
380 Måstad Dam –

Verdi: B Areal : ,089 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Gårdsdam på Måstad i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer med stor sannsynlighet fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
381 Måstad Dam –

Verdi: B Areal : ,097 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Hagedam sør i hagen på Måstad i Trøgstad kommune.
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
382 Søpler Dam –

Verdi: B Areal : ,125 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Hagedam som ligger i kanten av hage og åker på Søpler i
Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
383 Torp Dam –

Verdi: B Areal : ,084 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Hagedam på Torp i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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384 Smådal Dam –

Verdi: B Areal : ,061 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Liten dam i beitemark på Smådal i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer trolig fortsatt, men virker kraftig gjengrodd (Blom Geomatics AS
2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
385 Smådal Dam –

Verdi: B Areal : ,26 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Beitemarksdam på Smådal i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
386 Pukerud Dam –

Verdi: B Areal : ,169 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Gårdsdam øst for tunet på Pukerud i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
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Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
387 Pukerud Dam –

Verdi: B Areal : ,234 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Hagedam på Pukerud øst i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
388 Smådal Dam –

Verdi: B Areal : ,078 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dam i beitemark på gården Smådal i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Del av helhetlig landskap: Dammen ligger i et variert beitemark/hagemark og er et viktig
element i dette landskapet.
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
389 Linto nordre Dam –

Verdi: B Areal : ,317 daa

Side 94

Wergeland Krog Naturkart
Naturtypekartlegging i Trøgstad kommune 2013 - 2014.

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dam beliggende sør for tunet på Linto nordre i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
390 Ringstad Dam –

Verdi: B Areal : ,123 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dam mellom hagen og åkeren på Ringstad i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
391 Melleby Dam –

Verdi: B Areal : ,192 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Hagedam sør i hagen på Melleby i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).

Side 95

Wergeland Krog Naturkart
Naturtypekartlegging i Trøgstad kommune 2013 - 2014.

Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
392 Linto søndre Dam –

Verdi: B Areal : ,109 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Gårdsdam på gården Linto søndre i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
393 Ringstad Dam –

Verdi: B Areal : ,096 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Gårdsdam sørøst på tunet på Ringstad i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer med stor sannsynlighet fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
394 Ringstad nordre Dam –

Verdi: B Areal : ,295 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Dam i jordekanten på gården Ringstad i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
395 Trandum Dam –

Verdi: B Areal : ,119 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Gårdsdam nord for tunet på Trandum i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
396 Munkerud Dam –

Verdi: B Areal : ,835 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Stor dam sør for tunet på Munkerud i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
397 Ånnerud søndre Dam –

Verdi: B Areal : ,241 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dam omgitt av åker øst for tunet på Ånnerud søndre i
Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
398 Skjæringsrud Dam –

Verdi: B Areal : 1,217 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Åkerdam 200 m øst for Skjæringrud i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
399 Bingen vestre Dam –

Verdi: B Areal : ,098 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dam nørvest for tunet på Bingen vestre i Trøgstad.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
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Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer trolig fortsatt, men virker kraftig gjengrodd (Blom Geomatics AS
2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
400 Grimsrud øvre Dam –

Verdi: B Areal : ,072 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dam på tunet på Grimsrud øvre i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
401 Dillevik Dam –

Verdi: B Areal : ,183 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Stor dam nord for tunet på Dillevik (østre) i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
403 Gopperud Dam –

Verdi: A Areal : ,604 daa
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Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i felt av Morten Hage 27.05.2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Stor dam i åkerkanten øst for tunet på gården Gopperud i
Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dette er en middels stor dam som ligger i
skogkanten to hundre meter øst for gårdstunet. Dammen er oppdemmet og det leder bekker
både inn i og ut av dammen. Den er omgitt av barskog, dyrka mark og grasmark.
Beliggenheten er halvåpen, med solinnstråling hovedsakelig fra sørvest og vest. Breddene
består av fast skogbunn og noe impediment. ArealetDammen er for det meste temmelig
grunn (under en halv meter), men det finnes også partier som er om lag én meter. Ved
befaringen var vannfargen gulbrun og vannet var meget klart. Av akvatisk vegetasjon ble
det registrert bredt dunkjevle (T. latifolia), sverdlilje (I. pseudacorus), soleihov (C.
palustris) og tjønnaks (Potamogeton sp.). Det ble registrert en voksen hann av
storsalamander (T. cristatus) og voksen hann og hunn av småsalamander (T. vulgaris). Av
andre dyregrupper ble det registrert libeller, vannymfer, teger, biller, vårfluer og døgnfluer.
Avgrensningen er basert på feltarbeide samt flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Artsmangfold: Totalt 2 rødlistearter påvist: stor salamander (VU), liten salamander (NT).
Bruk, tilstand og påvirkning: Det ble ikke registrert noen åpenbare trusler mot dammen,
men nedfall av løv vil forringe vannkvaliteten over tid.
Verdivurdering: Stabil dam i kulturlandskapet med funn av stor og liten salamander,
vurderes som svært viktig A.
Skjøtsel og hensyn: Sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye
strøfall i dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
404 Bulterud Dam –

Verdi: B Areal : ,204 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dam i jordekanten sør for tunet på Bulterud i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer med stor sannsynlighet fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
407 Rud Dam –

Verdi: B Areal : 1,993 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Stor åkerdam i skogkanten vest for tunet på Rud i
Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
408 Ringstad Dam –

Verdi: B Areal : 1,358 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Én av to store dammer i åkerkanten sørvest for gården
Ringstad i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
409 Rud Dam –

Verdi: B Areal : ,205 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dam i jordekanten 150 m nord for tunet på Rud i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
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Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
410 Ringstad Dam –

Verdi: B Areal : 1,653 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Én av to store dammer i åkerkanten sørvest for gården
Ringstad i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
411 Bøkkelstad Dam –

Verdi: B Areal : 3,087 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Stor dam på over 3 daa sørvest for tunet på Bøkkelstad i
Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
413 Oppdal Dam –

Verdi: B Areal : 7,499 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2011-12. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert
mot flybilde fra 2010.
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Stor dam på ca. 7,4 daa nord-nordvest for tunet på Oppdal
i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er ikke kontrollert i felt men et generelt råd om skjøtsel av
dammer er å sørge for god solinnstråling, særlig fra sør, samt å unngå for mye strøfall i
dammen ved å sørge for at det ikke er for mye trær og busker omkring dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
415 Laugslett Dam –

Verdi: C Areal : ,1 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dam beliggende rett øst for RV 22 ca. 1,3 km nord for
Momarked-krysset.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Liten dam i skogsterreng, synlig på
flybilde fra 2003 og på flybilde fra 2010 noe mer usikkert men den kan anes og det har ikke
vært aktivitet i området. Det antas derfor at dammen fortsatt er intakt.
Artsmangfold: Ukjent
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer med stor sannsynlighet fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Fremmede arter: Ukjent
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Liten dam i skogsterreng, vurderes til lokal
verdi C.
Skjøtsel og hensyn: Det kan med fordel sørges for at det blir solinnstråling fra sør på
dammen og at den ikke gror igjen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
418 Solvang Dam –

Verdi: C Areal : ,426 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skogsdam rett sørøst for RV22 ved Solberg helt nord i
Trøgstad.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil skogsdam som er registrert i FKB
temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Ligger i skogsterreng, vurderes til lokal verdi
C.
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Skjøtsel og hensyn: Det kan med fordel sørges for at det blir solinnstråling fra sør på
dammen og at den ikke gror igjen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
422 Vesterby søndre Dam –

Verdi: C Areal : ,485 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skogsdam rett øst for RV22 ved avkjøringen til Hov
Nordre.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil skogsdam som er registrert i FKB
temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Ligger i skogsterreng, vurderes til lokal verdi
C.
Skjøtsel og hensyn: Det kan med fordel sørges for at det blir solinnstråling fra sør på
dammen og at den ikke gror igjen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
424 Hvitstein Dam –

Verdi: B Areal : ,232 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dam i kanten av åkeren på Hvitstein sør for Mønsteret i
Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Sørg for god solinnstråling fra sør og at det ikke blir for mye strøfall i
dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
425 Håkås mellem Dam –

Verdi: C Areal : ,224 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skogsdam rett nord for gården Håkås mellom i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil skogsdam som er registrert i FKB
temalag vannflate.
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Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Ligger i skogsterreng, vurderes til lokal verdi
C.
Skjøtsel og hensyn: Det kan med fordel sørges for at det blir solinnstråling fra sør på
dammen og at den ikke gror igjen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
428 Gopperud Dam –

Verdi: C Areal : ,372 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skogsdam nord for Skjønhaug sentrum, Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil skogsdam som er registrert i FKB
temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Ligger i skogsterreng, vurderes til lokal verdi
C.
Skjøtsel og hensyn: Det kan med fordel sørges for at det blir solinnstråling fra sør på
dammen og at den ikke gror igjen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
430 Dybedal nordre Dam –

Verdi: C Areal : ,131 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skogsdam nord for Hølandsveien nord for Dybedal nordre
i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil skogsdam som er registrert i FKB
temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Ligger i skogsterreng, vurderes til lokal verdi
C.
Skjøtsel og hensyn: Det kan med fordel sørges for at det blir solinnstråling fra sør på
dammen og at den ikke gror igjen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
431 Bulterud Dam –

Verdi: B Areal : ,658 daa
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Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dam i kanten av åkeren på gården Bulterud i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil dam i kulturlandskapet som er
registrert i FKB temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Vurderes som en stabil dam i
kulturlandskapet og gis i utgangspunktet verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Sørg for god solinnstråling fra sør og at det ikke blir for mye strøfall i
dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
433 Røbringen Dam –

Verdi: C Areal : ,107 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skogsdam vest for tunet på gården Røbringen i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil skogsdam som er registrert i FKB
temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Ligger i skogsterreng, vurderes til lokal verdi
C.
Skjøtsel og hensyn: Det kan med fordel sørges for at det blir solinnstråling fra sør på
dammen og at den ikke gror igjen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
435 Maastad Skog Dam –

Verdi: C Areal : ,417 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skogsdam vest for veien opp til Vikstjernåsen nordøst i
Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil skogsdam som er registrert i FKB
temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Ligger i skogsterreng, vurderes til lokal verdi
C.
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Skjøtsel og hensyn: Det kan med fordel sørges for at det blir solinnstråling fra sør på
dammen og at den ikke gror igjen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
436 Sluppen Dam –

Verdi: C Areal : ,067 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skogsdam øst for Sluppen i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil skogsdam som er registrert i FKB
temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Ligger i skogsterreng, vurderes til lokal verdi
C.
Skjøtsel og hensyn: Det kan med fordel sørges for at det blir solinnstråling fra sør på
dammen og at den ikke gror igjen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
438 Bjørnemåsan Naturlig fisketomme innsjøer og tjern – Små myrtjern og
myrpytter Verdi: C Areal : 3,204 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Ligger i en liten myrforekomst sør for Stikletjern i Båstad.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Flere små myrtjern/myrpytter som henger
sammen. Myrforekomsten lenger sør er grøftet.
Artsmangfold: Ikke kjent
Bruk, tilstand og påvirkning: Ugrøftet del av et større myrområde som er grøftet.
Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den 1.5.2012 og eksisterer fortsatt
(Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Liten myrtjernforekomst som ikke er kontrollert i felt. Vurderes foreløpig
som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Tiltak som endrer grunnvannsforholdene må unngås. Tjernet bør
kontrolleres i felt.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
439 Faugli Dam –

Verdi: C Areal : ,241 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dam som ligger øst for gården Faugli på Havnås i
Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Skogsdam som ikke er undersøkt i felt
Artsmangfold: Ikke kjent
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Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Intakt skogsdam som ikke er kontrollert i felt. Vurderes til Lokal verdi C.
Skjøtsel og hensyn: Ikke kjent om det er behov for tiltak.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
440 Lier-Damtjern sør Naturlig fisketomme innsjøer og tjern – Små myrtjern og
myrpytter Verdi: C Areal : ,055 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i felt sommeren 2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Ligger i en liten myrforekomst sør for Lier-Damtjern i
Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Et lite myrtjern i en liten ugrøftet myr i et
skrint område med mye fjell i dagen. Pytten er omgitt av takrør, sennegras, dystarr,
torvmoser, bukkeblad, kvitlyng, smalsoldogg, rundsoldogg, pors, tranebær, samt noen små
bjørker og furuer. Det er svært lite sannsynlig at det er fisk i denne myrpytten (Ola
Wergeland Krog). Kaldt og overskyet være ved befaringen og ingen øyenstikkere fløy.
Artsmangfold: Ikke kjent
Bruk, tilstand og påvirkning: Gjengroende tjern som nå bare er en liten myrpytt, i et
ugrøftet myrområde. Avgrensningen er basert på feltarbeide samt flybilde fra 2012 (Blom
Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Liten myrtjernforekomst, potensiale for rødlistede øyenstikkerarter.
Vurderes som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Tiltak som endrer grunnvannsforholdene må unngås.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
441 Havnaas nedre Dam –

Verdi: C Areal : ,271 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skogsdam nord for Hovelsrudåsen øst for Havnås i
Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil skogsdam som er registrert i FKB
temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Ligger i skogsterreng, vurderes til lokal verdi
C.
Skjøtsel og hensyn: Det kan med fordel sørges for at det blir solinnstråling fra sør på
dammen og at den ikke gror igjen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
442 Havnaas nedre Dam –

Verdi: C Areal : ,207 daa
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Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skogsdam nord for Hovelsrudåsen øst for Havnås i
Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil skogsdam som er registrert i FKB
temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Ligger i skogsterreng, vurderes til lokal verdi
C.
Skjøtsel og hensyn: Det kan med fordel sørges for at det blir solinnstråling fra sør på
dammen og at den ikke gror igjen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
444 Kjonåsen Dam –

Verdi: C Areal : ,454 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skogsdam på Kjonåsen vest for tunet på gården Orderud i
Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil skogsdam som er registrert i FKB
temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Ligger i skogsterreng, vurderes til lokal verdi
C.
Skjøtsel og hensyn: Det kan med fordel sørges for at det blir solinnstråling fra sør på
dammen og at den ikke gror igjen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
445 Bingen østre Dam –

Verdi: C Areal : ,119 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i felt av Bjørn Petter Løfall og
Ola Wergeland Krog 18.7.2013.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skogsdam øst for Bingen østre i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil skogsdam som er full av strøfall fra
osp, bjørk og selje. Lite vegetasjon, noe gråstarr og liten andemat samt enkelte individ
flaskestarr. Ingen amfibier påvist. Avgrensningen er basert på feltarbeide samt flybilde fra
2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen er skyggefull og kraftig påvirket av strøfall og det
er stort behov for å øke lystilgangen til dammen.
Verdivurdering: Skogsdam med mye strøfall, lite liv, vurderes som lokalt viktig C.
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Skjøtsel og hensyn: Åpne opp for solinnstråling fra sør på dammen og fjerne store trær og
kratt rundt dammen slik at at den ikke gror igjen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
446 Ånnerud Dam –

Verdi: C Areal : ,153 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skogsdam sør for gården Ånnerud i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil skogsdam som er registrert i FKB
temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer med stor sannsynlighet fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Ligger i skogsterreng, vurderes til lokal verdi
C.
Skjøtsel og hensyn: Det kan med fordel sørges for at det blir solinnstråling fra sør på
dammen og at den ikke gror igjen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
447 Maastad Dam –

Verdi: C Areal : ,823 daa

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skogsdam sør for Måstad i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stabil skogsdam som er registrert i FKB
temalag vannflate.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Dam, ikke kontrollert i felt. Ligger i skogsterreng, vurderes til lokal verdi
C.
Skjøtsel og hensyn: Det kan med fordel sørges for at det blir solinnstråling fra sør på
dammen og at den ikke gror igjen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
449 Fjellsmåsan Naturlig fisketomme innsjøer og tjern – Små myrtjern og
myrpytter Verdi: C Areal : 1,274 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Beliggende på Fjellsmåsan vest for Langtjern i Båstad,
Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Et av to små myrtjern i den ugrøftet
myrområde. Trolig fisketomt.
Artsmangfold: Ikke kjent
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Bruk, tilstand og påvirkning: Ugrøftet myrområde. Lokaliteten ble kontrollert mot
ortofoto fotografert den 1.5.2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Liten myrtjernforekomst som ikke er kontrollert i felt. Vurderes foreløpig
som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Tiltak som endrer grunnvannsforholdene må unngås. Tjernet bør
kontrolleres i felt.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
450 Olatjern Naturlig fisketomme innsjøer og tjern – Små myrtjern og myrpytter
Verdi: B Areal : 2,882 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Myrtjern sørøst for Skjønhaug sentrum, Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Et lite tjern i en furumyrskog. På grunnlag
av den rike krepsdyrfaunaen er det meget sannsynlig at tjernet er fisketomt.
Artsmangfold: Det er gjort mange artsfunn i tjernet både fra NINA og NTNU. Ingen
rødlistearter er påvist, men følgende arter er listet opp i Artskart: Biller: Porhydrus lineatus,
Ilybius ater, Rhantus exsoletus, Enochrus testaceus Krepsdyr: Simocephalus vetula,
Graptolebris testudinaria, Diaphanosoma brachyurum, Sida crystallina, Ceriodaphnia
pulchella, Scapholeberis mucronata, Simocephalus serrulatus, Bosmina longispina,
Acantholeberis curvirostris, Streblocerus serricaudatus, Acroperus harpae, Alona affinis,
Alona guttata, Alonella excisa, Alonella nana, Camptocercus rectirostris, Chydorus
sphaericus, Eurycercus lamellatus, Pleuroxus truncatus, Polyphemus pediculus,
Eudiaptomus graciloides, Heterocope saliens, Macrocyclops albidus, Eucyclops
denticulatus, Eucyclops serrulatus, Megacyclops viridis, Diacyclops nanus, Mesocyclops
leuckarti
Bruk, tilstand og påvirkning: I følge ØK er myra omkring tjernet ugrøftet, men tettheten i
skogen kan tyde på at det har blitt grøftet. Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto
fotografert den 1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: På grunnlag av stort artsmangfold av krepsdyr regnes tjernet som
fisketomt og gis derfor verdien Viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Tiltak som endrer grunnvannsforholdene må unngås. Tjernet bør
kontrolleres i felt.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
451 Skreddertjern Naturlig fisketomme innsjøer og tjern – Små myrtjern og
myrpytter Verdi: C Areal : 4,111 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Ligger i en liten myrforekomst nord for Vikstjern i Båstad
i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Et 127 m langt myrtjern i en ugrøftet myr
i et skrint område med mye fjell i dagen. Trolig fisketomt.
Artsmangfold: Ikke kjent
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Bruk, tilstand og påvirkning: Ugrøftet myrområde. Lokaliteten ble kontrollert mot
ortofoto fotografert den 1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Myrtjernforekomst som ikke er kontrollert i felt. Vurderes foreløpig som
lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Tiltak som endrer grunnvannsforholdene må unngås. Tjernet bør
kontrolleres i felt.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
452 Kulpa Naturlig fisketomme innsjøer og tjern – Små myrtjern og myrpytter
Verdi: C Areal : 1,755 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Ligger i en liten myrforekomst rett nor for Vikstjern på
Stikla i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Et lite myrtjern i en myrflekk i et område
med mye fjell i dagen. Trolig fisketomt.
Artsmangfold: Ikke kjent
Bruk, tilstand og påvirkning: Ugrøftet myrområde. Lokaliteten ble kontrollert mot
ortofoto fotografert den 1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Liten myrtjernforekomst som ikke er kontrollert i felt. Vurderes foreløpig
som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Tiltak som endrer grunnvannsforholdene må unngås. Tjernet bør
kontrolleres i felt.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
453 Fela Naturlig fisketomme innsjøer og tjern – Små myrtjern og myrpytter
Verdi: C Areal : ,854 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Ligger i en liten myrforekomst rett nor for Vikstjern på
Stikla i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Et lite myrtjern i en myrflekk i et område
med mye fjell i dagen. Trolig fisketomt.
Artsmangfold: Ikke kjent
Bruk, tilstand og påvirkning: Ugrøftet myrflekk. En høyspentledning går rett over
myrpytten. Lokaliteten ble kontrollert mot ortofoto fotografert den 1.5.2012 og eksisterer
fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Liten myrtjernforekomst som ikke er kontrollert i felt. Vurderes foreløpig
som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Tiltak som endrer grunnvannsforholdene må unngås. Tjernet bør
kontrolleres i felt.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
454 Stortjern sør for Naturlig fisketomme innsjøer og tjern – Små myrtjern og
myrpytter Verdi: C Areal : ,213 daa
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Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Ligger i ei myr sør for Stortjern på Viktjernshøgda i
Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Et lite myrtjern i ei urørt myr. Trolig
fisketomt.
Artsmangfold: Ikke kjent
Bruk, tilstand og påvirkning: Ugrøftet myrområde. Lokaliteten ble kontrollert mot
ortofoto fotografert den 1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Liten myrtjernforekomst som ikke er kontrollert i felt. Vurderes foreløpig
som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Tiltak som endrer grunnvannsforholdene må unngås. Tjernet bør
kontrolleres i felt.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
455 Styggdråga Naturlig fisketomme innsjøer og tjern – Små myrtjern og
myrpytter Verdi: C Areal : ,391 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Ligger i en liten myrforekomst sør for Lier-Damtjern i
Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Et lite myrtjern i en liten ugrøftet myr i et
skrint område med mye fjell i dagen. Flere små myrtjern i nærheten.
Artsmangfold: Ikke kjent
Bruk, tilstand og påvirkning: Ugrøftet myrområde. Lokaliteten ble kontrollert mot
ortofoto fotografert den 1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Liten myrtjernforekomst som ikke er kontrollert i felt. Vurderes foreløpig
som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Tiltak som endrer grunnvannsforholdene må unngås. Tjernet bør
kontrolleres i felt.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
456 Fjellsmåsan Naturlig fisketomme innsjøer og tjern – Små myrtjern og
myrpytter Verdi: C Areal : ,44 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Fjellsmåsan vest for Langtjern i Båstad, Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Et av to små myrtjern i den ugrøftet
myrområde. Trolig fisketomt.
Artsmangfold: Ikke kjent
Bruk, tilstand og påvirkning: Ugrøftet myrområde. Lokaliteten ble kontrollert mot
ortofoto fotografert den 1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
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Verdivurdering: Liten myrtjernforekomst som ikke er kontrollert i felt. Vurderes foreløpig
som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Tiltak som endrer grunnvannsforholdene må unngås. Tjernet bør
kontrolleres i felt.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
459 Gørdryppelen Naturlig fisketomme innsjøer og tjern – Små myrtjern og
myrpytter Verdi: B Areal : 2,487 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Ligger i ei myr vest for Lier-Damtjern i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Et lite myrtjern i et langt dråg med flere
myrer som er urørt. Tjernet er trolig fisketomt. Ved befaring hekket det smålom i tjernet så
det ble ikke gjort nærmere undersøkelser enn fotografering fra avstand (Ola Wergeland
Krog 28.6.2013). Avgrensningen er basert på flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Artsmangfold: Smålom hekket i tjernet i 2013.
Bruk, tilstand og påvirkning: Urørt myrtjern, trolig fisketomt, men dette er usikkert.
Verdivurdering: Liten myrtjernforekomst hvor det hekker smålom, vurderes pga. urørthet
samt forekomst av smålom (viltvekt 3) som viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Tiltak som endrer grunnvannsforholdene må unngås. Unngå
forstyrrelser i hekkesesongen mai-august.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
460 Bingslitjern Naturlig fisketomme innsjøer og tjern – Små myrtjern og
myrpytter Verdi: C Areal : ,896 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Ligger i ei myr nørdøst for Kroktjern i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Et lite myrtjern i ei urørt myr omgitt av
barskog, tjernet virker urørt. Tjernet er trolig fisketomt.
Artsmangfold: Ikke kjent
Bruk, tilstand og påvirkning: Ugrøftet myrområde. Lokaliteten ble kontrollert mot
ortofoto fotografert den 1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Liten myrtjernforekomst som ikke er kontrollert i felt. Vurderes foreløpig
som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Tiltak som endrer grunnvannsforholdene må unngås. Tjernet bør
kontrolleres i felt.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
461 Nordre Haugetjern NV for Naturlig fisketomme innsjøer og tjern – Små
myrtjern og myrpytter Verdi: C Areal : 1,288 daa
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Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Ligger i ei myr vest for Haratjernshøgda i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Et lite myrtjern i ei myr omgitt av
barskog. Flybilder samt ØK viser at det er gravd to grøfter fra omtrent midten av myr og
nordover. Myra er bevokst med skog, noe som kan skyldes dreneringen. Tjernet er trolig
fisketomt.
Artsmangfold: Ikke kjent
Bruk, tilstand og påvirkning: Ugrøftet myrområde. Lokaliteten ble kontrollert mot
ortofoto fotografert den 1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Liten myrtjernforekomst som ikke er kontrollert i felt. Vurderes foreløpig
som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Tiltak som endrer grunnvannsforholdene må unngås. Tjernet bør
kontrolleres i felt.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
462 Nordre Haugetjern NV for 2 Naturlig fisketomme innsjøer og tjern – Små
myrtjern og myrpytter Verdi: C Areal : ,297 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Ligger i ei myr vest for Haratjernshøgda i Trøgstad
kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Et lite myrtjern i ei myr omgitt av
barskog. Flybilder samt ØK viser at det er gravd to grøfter fra omtrent midten av myr og
nordover. Myra er bevokst med skog, noe som kan skyldes dreneringen. Tjernet er trolig
fisketomt.
Artsmangfold: Ikke kjent
Bruk, tilstand og påvirkning: Ugrøftet myrområde. Lokaliteten ble kontrollert mot
ortofoto fotografert den 1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Liten myrtjernforekomst som ikke er kontrollert i felt. Vurderes foreløpig
som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Tiltak som endrer grunnvannsforholdene må unngås. Tjernet bør
kontrolleres i felt.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
464 Vølen Nye Ø Naturlig fisketomme innsjøer og tjern – Små myrtjern og
myrpytter Verdi: C Areal : 3,943 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Ligger i en myrflekk rett nord for kommunegrensen til
Eidsberg kommune.
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Et lite myrtjern i en myrflekk omgitt av
barskog. Flybilder samt ØK viser ingen grøfter i myra men den er bevokst med skrinn skog.
Tjernet er trolig fisketomt.
Artsmangfold: Ikke kjent
Bruk, tilstand og påvirkning: Ugrøftet myrområde. Lokaliteten ble kontrollert mot
ortofoto fotografert den 1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Liten myrtjernforekomst som ikke er kontrollert i felt. Vurderes foreløpig
som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Tiltak som endrer grunnvannsforholdene må unngås. Tjernet bør
kontrolleres i felt.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
465 Linntjenn Naturlig fisketomme innsjøer og tjern – Små myrtjern og myrpytter
Verdi: C Areal : ,331 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Ligger i en myrflekk sør for Røysås i Trøgstad kommune,
220 moh.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Et lite myrtjern i en myrflekk omgitt av
barskog. Flybilder samt ØK viser ingen grøfter i myra. Tjernet er trolig fisketomt.
Artsmangfold: Ikke kjent
Bruk, tilstand og påvirkning: Ugrøftet myrområde. Lokaliteten ble kontrollert mot
ortofoto fotografert den 1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Liten myrtjernforekomst som ikke er kontrollert i felt. Vurderes foreløpig
som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Tiltak som endrer grunnvannsforholdene må unngås. Tjernet bør
kontrolleres i felt.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
466 Breidmosen NØ for Naturlig fisketomme innsjøer og tjern – Små myrtjern og
myrpytter Verdi: C Areal : 2,655 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Ligger i en myrflekk nordøst for Breidmosen i Trøgstad
kommune, ca 210 moh.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Et lite myrtjern i en myrflekk omgitt av
barskog. Flybilder samt ØK viser ingen grøfter i myra. Tjernet er trolig fisketomt.
Artsmangfold: Ikke kjent
Bruk, tilstand og påvirkning: Ugrøftet myrområde. Lokaliteten ble kontrollert mot
ortofoto fotografert den 1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Liten myrtjernforekomst som ikke er kontrollert i felt. Vurderes foreløpig
som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Tiltak som endrer grunnvannsforholdene må unngås. Tjernet bør
kontrolleres i felt.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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467 Kulpa SSV for Naturlig fisketomme innsjøer og tjern – Små myrtjern og
myrpytter Verdi: C Areal : ,9 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Ligger i en myrflekk nord for Lintotjern i Trøgstad
kommune, ca 272 moh.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Et lite myrtjern i en myrflekk omgitt av
barskog. Flybilder samt ØK viser ingen grøfter i myra. Tjernet er trolig fisketomt.
Artsmangfold: Ikke kjent
Bruk, tilstand og påvirkning: Ugrøftet myrområde. Lokaliteten ble kontrollert mot
ortofoto fotografert den 1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Liten myrtjernforekomst som ikke er kontrollert i felt. Vurderes foreløpig
som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Tiltak som endrer grunnvannsforholdene må unngås. Tjernet bør
kontrolleres i felt.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
468 Lintotjern NØ Naturlig fisketomme innsjøer og tjern – Små myrtjern og
myrpytter Verdi: C Areal : ,79 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Ligger i en myrflekk nordøst for Lintotjern i Trøgstad
kommune, ca 272 moh.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Et lite myrtjern i en myrflekk omgitt av
barskog. Flybilder samt ØK viser ingen grøfter i myra. Tjernet er trolig fisketomt.
Artsmangfold: Ikke kjent
Bruk, tilstand og påvirkning: Ugrøftet myrområde. Lokaliteten ble kontrollert mot
ortofoto fotografert den 1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Liten myrtjernforekomst som ikke er kontrollert i felt. Vurderes foreløpig
som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Tiltak som endrer grunnvannsforholdene må unngås. Tjernet bør
kontrolleres i felt.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
469 Lintotjern Ø Naturlig fisketomme innsjøer og tjern – Små myrtjern og
myrpytter Verdi: C Areal : 2,017 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble ikke oppsøkt i felt men ble kontrollert mot
flybilde fra 1. mai 2012.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Ligger i en myrflekk øst for Lintotjern i Trøgstad
kommune, ca 272 moh.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Et lite myrtjern i en myrflekk omgitt av
barskog. Flybilder samt ØK viser ingen grøfter i myra. Tjernet er trolig fisketomt.
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Artsmangfold: Ikke kjent
Bruk, tilstand og påvirkning: Ugrøftet myrområde. Lokaliteten ble kontrollert mot
ortofoto fotografert den 1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Liten myrtjernforekomst som ikke er kontrollert i felt. Vurderes foreløpig
som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Tiltak som endrer grunnvannsforholdene må unngås. Tjernet bør
kontrolleres i felt.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1001 Bredeg Søndre Dam – Gårdsdam Verdi: B Areal : ,232 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009 og befart i felt av Morten Hage i 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Tundammen ligger på tunet i delet mellom gårdene østre
og søndre Bredeg. Utgravd i leirjord med fast gressmark langs bredden.
Naturtyper og utforminger: Deler av dammen ble det fylt igjen for noen år siden i
forbindelse med anlegging av ny adkomst vei til gården. Et nytt våningshus ble oppført på
Bredegg, øst, i 2008, kun få meter fra dammen. Omgivelsene består av hage/tun med
busker og høye løvtrær, gårdsbygninger og dyrka mark. Beliggenheten er halvåpen med
relativt god solinnstråling. Arealet av dammen er om lag 100m2 og dybden 1-2 meter. Det
holdes ender i dammen, noe vannkvaliteten bærer preg av. Av akvatisk vegetasjon ble det
registrert andmat (L. minor), vassgro (A. plantago-aquatica) og dunkjevle (Typha sp.).
Tidligere er begge salamanderartene våre påvist her (Bolghaug 1995). Grunneier kjenner
godt til at det har vært storsalamander i dammen og ønsker og ha de der, men tror selv at de
er borte (Jan Karlsrud, pers. medd.). Ved befaringen i juni ble det ikke påvist amfibier,
mens det i juli ble fanget én larve av småsalamander (T. vulgaris). Av andre dyregrupper
ble det kun påvist noen muslinger og teger. Grunneier ønsker å beholde dammen og den er i
så måte ikke truet, men hold av ender er ikke overveiende gunstig for opprettholdelse av en
salamanderbestand. Avgrensningen er basert på feltarbeide samt flybilde fra 2012 (Blom
Geomatics AS 2012).
Artsmangfold: Totalt 4 art(er) påvist: stor salamander (VU), liten salamander (NT),
nikkebrønsle (VU), flikbrønsle.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det var ender i dammen i 2010, dette er ugunstig for
salamanderbestanden.
Verdivurdering: Stor gårdsdam i god hevd hvor det er påvist flere rødlistearter, deriblant
et funn av stor salamander. I 2010 var det ender i dammen og det er sannsynlig at den store
salamanderen er borte. Vurderes derfor som viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Dammen ser ut til å være godt tatt vare på men det er ugunstig for
salamander at det er ender i dammen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1004 Garsrud Dam – Gårdsdam Verdi: A Areal : 6,326 daa
Innledning: Lokaliteten ble undersøkt av Carl Bolghaug i 1993, registrert som naturtype av
Gerd Kallak Hveding i 2009 og supplert av Wergeland Krog Naturkart i 2011/12.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dammen ligger rett sør for tunet på gården Garsrud i
Trøgstad.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dammen ligger åpent og har god
solinnstråling. Arealet er om lag 1,5 daa. Dybden er ukjent, men er trolig flere meter. Av
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akvatisk vegetasjon ble det registrert bredt dunkjevle (T. latifolia), bukkeblad (M.
trifoliata), soleihov (C. palustris) og andmat (L. minor). Ved befaringen i mai ble det kun
registrert to hunner av småsalamander (T. vulgaris) her, men det er tidligere også påvist
storsalamander i dammen (Bolghaug 1995) og det antas at arten fremdeles yngler her. Ved
befaringen i juli ble det påvist reproduksjon av småsalamander (tre larver). Grunneier (Berit
Garsrud) kunne ikke si med sikkerhet at de har registrert storsalamander i eller rundt
dammen. Andre dyregrupper som ble registrert i dammen var snegl, asell (A. aquaticus),
teger, libeller, vannymfer, biller, døgnfluer og vårfluer (Hage i trykk).
Artsmangfold: Totalt 4 art(er) påvist: stor salamander (VU), liten salamander (NT),
nikkebrønsle (VU), stor andemat.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det ble ikke registrert noen trusler mot dammen. Forutsatt
at storsalamanderen fremdeles yngler her er denne dammen, i kraft av sin størrelse, den
viktigste enkeltlokaliteten for arten i kommunen. Avgrensningen er basert på feltarbeide
samt flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Stor gårdsdam i god hevd hvor det er påvist flere rødlistearter, deriblant
et eldre funn av stor salamander. Vurderes som svært viktig A.
Skjøtsel og hensyn: Biotopforbedrende tiltak ikke påkrevd.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1009 Persbråten Dam – Gårdsdam Verdi: A Areal : ,164 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i felt av Morten Hage 01.06.2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dam på tunet på Persbråten i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:Dette er en vakker dam som ligger på
tunet til denne gamle husmannsplassen. Dammen har tidligere trolig vært brukt som brønn,
men fungerer i dag kun som pryddam. Beliggenheten er åpen og dammen har god
solinnstråling. Arealet er om lag 150m2. Dybden er ukjent, men trolig to-tre meter. Ved
befaringen var vannfargen gulbrun, og vannet var noe grumset. Omgivelsene tilbyr gode
landområder for amfibier består for det meste av grasmark med busker og kratt samt noe
dyrka mark. Av vannplanter ble det registrert tjønnaks (Potamogeton sp.), dunkjevle
(Typha sp.). Det var også en del algevekst i dammen. Ved befaringen var det lite åpent
vannspeil. Det ble registrert tre hunner av småsalamander (T. vulgaris) samt en liten hann
av storsalamander (T. cristatus). Av annet dyreliv ble det registrert libeller, vannymfer,
teger, biller og døgnfluer. Dammen er trolig lite truet, men som en dam som fremstår som
ideell for salamandere er det viktig at den sikres fortsatt eksistens (Hage i trykk).
Artsmangfold: Totalt 5 arter notert: stor salamander (VU), liten salamander (NT),
myrstjerneblom (EN), nikkebrønsle (VU), stor andemat.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble kontrollert mot ortofoto fotografert den
1.5.2012 og eksisterer fortsatt (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Stor gårdsdam i god hevd hvor det er påvist flere rødlistearter, deriblant
både liten og stor salamander. Vurderes som svært viktig A.
Skjøtsel og hensyn: Biotopforbedrende tiltak ikke påkrevd.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1010 Tundam på Hærseter Dam – Gårdsdam Verdi: B Areal : ,868 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med
registrering av naturtyper i 2013. Lokaliteten ble oppsøkt i felt sommeren 2013.
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Dam på tunet, mellom låven og veien på gården Hærseter
i Trøgstad kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stor gårdsdam befart den 20.6.2013 av
Ola Wergeland Krog. Dammen var da omtrent helt gjengrodd av bred dunkjevle. Langs
kanten av dammen vokste bla. mjødurt og flaskestarr. Det ble observert larver av vanlig
frosk, men det var ikke mulig å komme ut til arealene med åpent vann.
Artsmangfold: Det er observert liten salamander der flere ganger i årene 2001 + 2002.
Salamander ble ikke observert ved befaring i 2013.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen er kraftig gjengrodd med vannspeil kun midt ute i
dammen. Dammen ble avgrenset basert på feltarbeid og ortofoto fra 2012 (Blom Geomatics
AS 2012).
Verdivurdering: Tundam med forekomst av liten salamander (NT). Vurderes som Viktig
B pga rødlisteart samt stabil dam i kulturlandskapet.
Skjøtsel og hensyn: Dammen er i behov for opprensking for hindre total gjengroing og
anaerobe tilstander.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1011 Frydenfjell ved Hærseter Dam – Gårdsdam Verdi: B Areal : ,083 daa
Innledning: Lokaliteten ble registrert av Gerd Kallak Hveding i forbindelse med feltarbeid
for Trøgstad kommune sommeren 2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dam rett vest for tunet på Plassen Frydenfjell under
Herseter. Utgravd i leirjord inntil et berg.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gammel tundam, tidligere vannkilde,
liggende solrikt i overgang mellom skog og kulturmark. Dammen ble befart den
27.05.2009.
Artsmangfold: Det ble oppservert flere av arten: Liten salamander i parringsdrakt av
begge kjønn. En av hvert kjønn ble tatt opp for fotografering. Mener også å ha sett stor
salamander, men klarte ikke å fange en for bestemmelse/fotografering.
Artsmangfold: Liten salamander påvist her den 27.5.2009. Avgrensningen er basert på
feltarbeide samt flybilde fra 2012 (Blom Geomatics AS 2012).
Verdivurdering: Skogsdam med funn av liten salamander. Dammen gis verdi Viktig (B)
basert på at dette er en stabil dam med forekomst av liten salamander med viltvekt som
tilsier en B-verdi.
Skjøtsel og hensyn: Ingen spesielle tiltak påkrevet
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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VEDLEGG 2 – KART OVER KARTLAGTE NATURTYPER

Kartet viser naturtypelokaliteter i Trøgstad kommune med lokalitetsnummer som korresponderer med lokalitetsnumrene lista i Vedlegg 1 foran.
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