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Til: Frogner Næringspark AS 

Fra: Norconsult AS v/Torbjørn H. Kornstad 

Dato 2018-09-20 

Frogner næringspark - vurdering av raviner i 

henhold til DN-håndbok 13 

Innledning 

Frogner Næringspark AS har bedt Norconsult AS avdeling Energi-miljø om å gjøre en vurdering av 

arter og naturtyper i ravinedalsystemet ved Tømmereggen i Sørum kommune. Området er kartlagt av 

Asplan Viak (heretter kalt AVAS) i 2012, og av Biofokus i 2014, med noen avvik mellom vurderingene. 

Norconsult har denne sommeren hatt oppdrag for Sørum kommune med kartlegging av resterende 

raviner ellers i kommunen, og har derfor et tilfredsstillende erfaringsgrunnlag å bygge dette oppdraget 

på. 

Området ble befart av økolog Torbjørn Kornstad og økolog Lars Jørgen Rostad den 7.9.2018. 

Forholdene var tilfredsstillende for registrering av karplanter, moser, lav og vedboende sopp. Det ble 

gjort kartlegging i henhold til DN-håndbok 13 (Miljødirektoratet 2007), gjeldende rødliste for arter 

(Hilmo og Henriksen 2015) og gjeldende fremmedartsliste (Artsdatabanken 2018). 

Resultater 

Resultatene fra kartleggingen presenteres her lokalitet for lokalitet, slik det er gjort av Asplan Viak i 

deres notat av 11.7.2016. Rent kartmessig stemmer avgrensingen av lokalitetene etter vårt skjønn 

godt med avgrensingene gjort av Biofokus, og vi har derfor valgt å beholde dem med unntak av noen 

mindre endringer i lokaliteten Tømmereggen S. Avgrensingene er vist i Figur 8. Vi har imidlertid landet 

på litt andre konklusjoner enn Biofokus når det kommer til klassifisering og verdisetting av lokaliteten 

Tømmereggen S. 

Tømmereggen N I (BN00109348, Biofokus lokalitet nr. 421, AVAS lokalitet nr. 4) 

Lokaliteten er av Biofokus kartlagt som ravinedal med A-verdi, mens AVAS kartla den som ravinedal 

med B-verdi. AVAS har i sine kartlegginger samlet områdene sør og nord for Tømmereggen gård i én 

lokalitet, mens Biofokus valgte å lage to ulike lokaliteter. Vi er enige i Biofokus sin tilnærming, siden 

det er et område mellom disse to lokalitetene som er såpass sterkt påvirket av tekniske inngrep at 

ravinepreget har gått tapt. Tidligere hang disse to lokalitetene sammen i ett system som strakte seg 

helt ned til Leira, fram til tidlig på 1970-tallet da E6 ble bygd ut til firefelts motorvei. 

Lokaliteten består av en ravinedal som strekker seg fra Steinerud gård og ned til E6, en strekning på 

ca. 1 km. Den har to tydelige, men korte sidearmer. Ravinedalen er i seg selv nokså dyp (ca. 25 

meter), og den er skarpt avsatt. I bunnen av dalen renner det en bekk som er permanent, og som 

sannsynligvis stammer fra et kildeframspring. Bekken renner fra vest mot øst. På nordsiden av dalen 

avgrenses lokaliteten av dyrket mark og en kraftledning, på sørsiden avgrenses den av dyrket mark og 

bebyggelse. Mye av lokaliteten er dekket av ung plantasjeskog og hogstflater, men i den øvre delen 

av dalbunnen er det et parti med rik lavlandsblandingsskog som virker å være lite berørt. Dette partiet 

er tatt ut som naturtypen Tømmereggen N II. 

Under befaringen ble det funnet fem rødlistearter innenfor lokalitetsavgrensingen: sjokoladekjuke 

(VU), bølgekjuke (NT), svartsonekjuke (NT), grøftelommemose (NT) og bekkelundlav (NT). I tillegg er 

det tidligere funnet rynkeskinn (NT) her. Det er flere områder med blottlagt leire som følge av erosjon 



 

NOTAT 
Oppdragsgiver: Frogner Næringspark AS  

Oppdragsnr.: 5186137   Dokumentnr.: 001   Versjon: D01  

 

 

n:\518\61\5186137\5 arbeidsdokumenter\51 felles\frogner næringspark - vurdering av raviner.docx 2018-09-17  |  Side 2 av 9 
 

og rotvelter, disse er viktige strukturer i ravinedalen. I tillegg er det helt øverst i ravinedalen en 

bergvegg med en liten foss, et element som er sjeldent i regional målestokk. På bergveggen ble det 

funnet flere moser som er noe fuktkrevende og uvanlige på Romerike, deriblant glansperlemose, 

lurvteppemose, stortujamose, glansmose og fjordtvebladmose. I tillegg ble de noe kalkkrevende 

mosene putevrimose og bergpolstermose funnet. 

Et sentralt punkt i saken er hvilken verdi ravinedalen skal ha. I henhold til flytdiagrammet for 

verdisetting i faktaarket for geotopen ravinedal (Erikstad 2014) skal den iallfall ha enten A- eller B-

verdi, siden den er lengre enn 500 meter, og med liten grad av inngrep. Spørsmålet er da om 

lokaliteten er «del av større landskap med velutviklede ravinesystemer, skredgroper og 

breelvavsetninger». Man kan her argumentere for at hele Romerikssletta er et slikt landskap, noe 

Biofokus også har gjort i korrespondanse med Vebjørn Pollen i Sørum kommune datert 16.8.2016. 

Utfordringen med dette er at flere ravinedalslokaliteter i nærområdet, mellom E6, Leira og 

Leirsundvegen, ikke har fått tilsvarende vurdering selv om de har tilsvarende status når det kommer til 

lengde og inngrep. Flere av lokalitetene er gitt B- eller C-verdi. 

Dersom man leser på neste side i faktaarket finner man imidlertid at det er listet opp to tilleggskriterier. 

Disse kriteriene har «samme effekt som ravinesystemer, skredgroper og breelvavsetninger i 

skjemaet». Kriterium 2 er «viktige forekomster av rødlistearter, viktige forekomster av 

habitatspesialister (moser ev. insekter) og naturtyper (som f.eks. kilder, eller rødlistede naturtyper)». I 

dette tilfellet har man seks rødlistearter, der særlig sjokoladekjuke er svært sjelden på Romerike. Man 

har flere habitatspesifikke moser på bergvegg, og man har en naturtype med B-verdi langs den øvre 

delen av dalbunnen. Til sammen tilsier dette at tilleggskriteriet er godt oppfylt, og man kommer 

dermed ut med A-verdi. 

 

Figur 1. Bølgekjuke (NT) ble funnet i de nedre delene av ravinedalen Tømmereggen N I. 
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Figur 2. I den øverste delen av ravinedalen er det en bergvegg med en liten foss. 

Tømmereggen N II (BN00076916, Biofokus lokalitet nr. 422, AVAS lokalitet nr. 2) 

Lokaliteten er av Biofokus kartlagt som gammel lavlandsblandingsskog med B-verdi, mens AVAS 

kartla den som gråor-heggeskog med C-verdi. Den består av en strekning med nokså rik 

blandingsskog langs dalbunnen i den øvre delen av ravinedalen Tømmereggen N I. Basert på våre 

feltundersøkelser er vi enige i Biofokus sin avgrensing av lokaliteten. 

Lokaliteten består i hovedsak av eldre gråor-heggeskog, men med innslag av en del gran med til dels 

grove dimensjoner. Det er mye liggende død ved langs bekken, særlig av gran. Helt vest i lokaliteten 

er det en bergvegg med en liten foss. Denne er beskrevet under lokaliteten Tømmereggen N I, men 

verdiene er også relevante for verdien av blandingsskogen. Vegetasjonen består stort sett av lågurt-

arter som antyder et visst kildepreg, som skogstjerneblom, skogsvinerot og villrips. En del steder blir 

kildepreget tydeligere, og man får inn arter som strutseving og bekkeveronika. Den kravfulle arten 

tysbast ble også funnet. På blottlagte leirflater vokste det blant annet flere lommemosearter. 

Knappenålslaven gulgrynnål forekommer nokså vanlig på gran, mens jaguarflekklav stedvis vokser på 

gråor. Lokaliteten er også viktig for fauna, særlig fugl. Det ble observert svært mye ringdue, samt blant 

annet stjertmeis og vintererle. 

Av rødlisteartene som er funnet i ravinedalen er sjokoladekjuke (VU), svartsonekjuke (NT), rynkeskinn 

(NT), grøftelommemose (NT) og bekkelundlav (NT) funnet innenfor avgrensingen til blandingsskogen. 

Det er potensial for å finne flere rødlistearter knyttet til død ved i artsgruppene sopp og insekter. 

For å få en vurdering av verdien som i størst mulig grad følger metodikken i Biofokus sine vurderinger 

har vi fulgt forslaget til faktaark for gammel lavlandsblandingsskog etter DN-håndbok 13. I henhold til 

oppdaterte artsregistreringer scorer lokaliteten middels på størrelse, artsmangfold (justert for 

potensial), tilstand og rikhet/bonitet. I henhold til dette kommer lokaliteten ut med B-verdi, som er på 

linje med Biofokus sine vurderinger. Vi lar derfor lokaliteten bli stående med denne verdien, men 
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anslår samtidig potensialet for funn av flere rødlistearter og habitatspesialister som så stort at den 

ligger like under grensen mot A-verdi. 

 

Figur 3. Verdisettingsmatrise fra utkast til faktaark for gammel lavlandsblandingsskog. 

 

 

Figur 4. Det er mye død ved i lokaliteten Tømmereggen N II. 
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Figur 5. Sjokoladekjuke (VU) ble funnet innenfor avgrensingen til lokaliteten Tømmereggen N II. 

 

 

Figur 6. Blottlagte leirflater med forekomst av blant annet grøftelommemose (NT). 

. 
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Tømmereggen S (BN00109356, Biofokus lokalitet nr. 436, AVAS lokalitet nr. 3) 

Lokaliteten er kartlagt av Biofokus som ravinedal med B-verdi, mens AVAS kartla den som gråor-

heggeskog med C-verdi i tillegg til at de innlemmet den i én ravinedalslokalitet sammen med 

Tømmereggen N I (se denne). 

Biofokus beskriver lokaliteten som følger: «Lokaliteten har en utstrekning på det lengste på ca. 330 

meter målt langs lengste bekkestreng. Området fremstår som parallelle ravinedaler med usikkerhet 

rundt felles bekkeløp. Ut over de fire hoveddalene har området liten grad av forgreining og 

kompleksitet, men dalene er svart markerte med skarpt avsatte egger og dype daler. Det er ikke 

observert tekniske inngrep innenfor grensene». I henhold til faktaarket for ravinedaler er 

minstelengden for avgrensing av naturtype på 500 meter. Selv om man måler langs den vestligste 

dalen og videre bort langs den søndre kanten av lokaliteten når man ikke opp til dette. Etter vårt syn er 

det dermed feil å klassifisere lokaliteten som ravinedal med B-verdi, siden den ikke oppfyller 

inngangskriteriene. 

AVAS angir at lokaliteten er «begrenset av dyrket mark og ungt kratt av bringebær, hassel og rødhyll i 

nord, yngre, mer grandominert skog i vest og øst og av E6 i sør. (…)  Verdisetting: Lokaliteten er 

vurdert som lokalt viktig (C) da det finnes gråor-heggeskog med en del liggende og stående dødved». 

Arter som nevnes er blant annet blodhette, orekjuke og gullgaffel. Under befaringen til Norconsult ble 

det i tillegg observert gulgrynnål, sårkjuke, tjærekjuke, granrustkjuke og hyllekjuke. Ingen av disse er 

rødlistede, men de er svake indikatorarter på verdifull skog. På bakgrunn av dette anses det som 

korrekt at lokaliteten klassifiseres som gråor-heggeskog med C-verdi. 

 

Figur 7. Lokaliteten Tømmereggen S består av yngre gråor-heggeskog, med enkelte innslag av eldre grantrær. 
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Konklusjon 

Ut fra kartleggingen som er gjennomført, sammenholdt med faktaark og resultater fra tidligere 

kartlegginger, har vi kommet fram til følgende konklusjon: 

Tømmereggen N I: Lokaliteten opprettholdes som ravinedal med A-verdi. Den er et av områdene 

med flest rødlistearter og høyest biologiske verdier blant ravinene Norconsult har kartlagt i Sørum 

kommune. 

Tømmereggen N II: Lokaliteten opprettholdes som gammel lavlandsblandingsskog med B-verdi, på 

grensen mot A-verdi. 

Tømmereggen S: Lokaliteten oppfyller ikke inngangskravene til å regnes som ravinedal, men den får 

status som gråor-heggeskog med C-verdi. 

 

Figur 8. Kart som viser naturtyper og verdisetting i henhold til Norconsult sine vurderinger. Merk at ravinedalen 
Tømmereggen N I også omfatter områdene som dekkes av lokaliteten Tømmereggen N II, så hele dalen har A-

verdi som geotop. 
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Figur 9. Kart som viser registrerte rødlistearter i ravinedalen nord for Tømmereggen. 

Kilder 

Foruten kildene som er angitt under er også noe epostkorrespondanse mellom kartleggingsfirmaene 

og Sørum kommune i forbindelse med saken tatt med i grunnlaget for vurderingen. 

Artsdatabanken. 2018. Fremmedartslista 2018. Trondheim. 

Blindheim, T., Jansson, U. og Lønnve, O. 2016. Ravinekartlegging i Sørum kommune 2014-2015. 

Biofokus-rapport 2016-1. Stiftelsen Biofokus. Oslo 

Erikstad, L. 2015. Utkast til nytt faktaark for ravinedaler etter DN-håndbok 13. Fra Utkast til faktaark 

2015 – Geotoper. Miljødirektoratet. 

Henriksen, S. og Hilmo, O. (red.) 2015. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken, Trondheim. 

Liebel, H., Midteng, R. og Solvang, R. 2015. Konsekvensvurdering naturmiljø, Frogner Næringspark 

AS. Asplan Viak, oppdrag nr. 531172 

Midteng, R. 2016. Sammenholding ravinekartlegging - Biofokus og Asplan Viak. Asplan Viak, oppdrag 

nr. 531172 

Miljødirektoratet. 2007. Kartlegging av naturtyper – Verdisetting av biologisk mangfold. DN-håndbok 

13 2.utgave 2006 (oppdatert 2007). Miljødirektoratet, Trondheim. 
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