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 Sammendrag 

Deler av Snarøya og Langodden har blitt kartlagt etter Miljødirektoratets kartleggingsinstruks for naturtyper 

som baseres på Natur i Norge (NiN)-metodikken. Det er Bærum kommune som har bestilt kartleggingen og 

den ble utført av Norconsult ved Sylvia Stolsmo og Vilde Murer. Hensikten med kartleggingen er å øke 

kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen. Det ble kartlagt flere lokaliteter med de rødlistede naturtypene 

kalkfuruskog (C7.2, VU), åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone (A3.1, EN) og svært tørkeutsatt 

sørlig kalkberg (A1.2, NT). Av rødlistede arter ble det registrert aksveronika (VU), dragehode (VU), 

knollmjødurt (NT), nikkesmelle (NT) og dverggylden (NT). Det er store forekomster av aksveronika og 

knollmjødurt, som ofte følger strandlinjen der de er registrert. Det ble også registrert en del fremmede arter i 

området, blant annet ulike mispelarter (SE), rynkerose (SE), gravbergknapp (SE), vinterkarse (SE) m.fl. 

Resultatene blir offentlig tilgjengelig gjennom www.naturbase.no, www.artskart.no og denne rapporten.   

http://www.naturbase.no/
http://www.artskart.no/
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1 Innledning 

Snarøya og Fornebu ligger på det kalkrike området i Oslo-feltet, som er kjent for å danne grunnlaget for et 

stort biologisk mangfold. Det er mange rødlistede arter og naturtyper som er knyttet til disse kalkrike 

bergartene av skifter, kalkstein og knollekalk. Siden store deler av Fornebu og Snarøya er utbygd har 

Bærum kommune engasjert Norconsult for å kartlegge naturtyper i utvalgte områder på Snarøya og 

Langodden, for å bedre kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen. Resultatene vil bli offentliggjort i databasen 

til Miljødirektoratet gjennom www.naturbase.no og artsregistreringer vil bli vist i www.artskart.no. Denne 

rapporten, som presenterer resultatene, vil også bli offentlig publisert i påvente av at resultatene blir 

tilgjengelig i databasene.  

http://www.naturbase.no/
http://www.artskart.no/
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2 Metode 

 

Kartleggingen av utvalgte områder på Snarøya og Langodden ble utført den 17. og 22.09.2020 av 
naturforvalter Sylvia Stolsmo og miljørådgiver Vilde Mürer. Rapporten er basert på resultater fra 
feltkartleggingen og tidligere registrert miljøinformasjon fra Artskart.no, Naturbase.no og NGU.no, samt 
offentlige tilgjengelige rapporter om naturmangfold i området. Alle bilder er fotografert av Norconsult AS, 
med mindre annet er oppgitt.  
 
Kartleggingen av naturtyper er utført etter Miljødirektoratets gjeldende kartleggingsinstruks (Miljødirektoratet, 
versjon 30.04.2020) som baserer seg på Natur i Norge-metodikken (NiN). Status for rødlistede arter er 
hentet fra Rødlista for arter (Henriksen S. og Hilmo O. 2015) og status for fremmede arter er hentet fra 
Fremmedartslista (Artsdatabanken 2018).  
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3 Resultat 

3.1 Snarøya 

Under følger et oversiktskart over alle lokalitetene med naturtyper som ble kartlagt (rosa områder). Den røde 

streken viser prosjektgrensen, og alt innenfor denne har blitt gjennomgått og vurdert etter NiN-instruks. I 

kapitlene under er hver lokalitet kvalitetsvurdert etter Miljødirektoratets kartleggingsinstruks.  

 

Figur 1: Oversiktskart over lokaliteter (rosa områder) kartlagt på Snarøya. Tallene indikerer lokalitetsnummer. Den røde 

streken indikerer prosjektgrensen. 
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 Lokalitet 1: Strømstangveien 3 

Lokalitet 1 Strømstangveien 3 

Naturtype Kalkfuruskog 

Rødlistestatus  VU 

Kartleggingsenhet T4-C12 og 16 

Tilstandsvurdering Skogen består i hovedsak av furuskog i hogstklasse 5 som tilsvarer gammel 

normalskog. Det er innslag av andre treslag som gran, bjørk og spisslønn. Det 

er lite busksjikt. Rundt enkelte av furutrærne ser det ut som det har blitt lagt på 

jord og det går en grusvei gjennom lokaliteten opp mot huset. Av fremmede 

arter er ulike mispelarter registrert, som for eksempel bulkemispel, dielsmispel 

og krypmispel. Det er mer fremmede arter i skråningen mot sør. 

Fremmedartsinnslaget er vurdert til å ha nokså svak effekt siden mispelartene 

holdes nede med rydding. Tilstanden vurderes samlet sett som god.  

Naturmangfoldvurdering Naturmangfoldet vurderes som moderat siden de rødlistede artene aksveronika 

(VU) og knollmjødurt (NT) er registrert i lokaliteten. Lokalitetsstørrelsen på ca. 8 

dekar tilsvarer også moderat naturmangfold. Det er ellers lite død ved i 

lokaliteten. Vanlige arter i lokaliteten er markjordbær, nakkebær, blåveis, 

hjorterot, fingerstarr, firkantperikum, hvitmaure, gjeldkarve, liljekonvall, 

lakrismjelt, teiebær, gulmaure, marikåpe, tyttebær, fuglevikke, hengeaks, 

blåklokke, kantkonvall, skogfiol, svever, dvergmispel, skjermsveve og 

svarterteknapp (listen er ikke uttømmende).  

Lokalitetskvalitet Høy kvalitet 

 

 

 

 

 

Figur 2: Kalkfuruskog med innslag av ulike mispelarter. 
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 Lokalitet 2: Strømstangveien 3 sørvest 

 

Figur 3: Åpen grunnlendt kalkrik mark med innslag av syrin og fremmede arter som mispler i busksjiktet. 

Lokalitet 2 Strømstangveien 3 sørvest 

Naturtype Åpen grunnlendt kalkrik marki boreonemoral sone 

Rødlistestatus  EN 

Kartleggingsenhet T2-C7 

Tilstandsvurdering Tilstanden vurderes som moderat siden det er en middels sterk effekt av 

fremmede arter som gravbergknapp, ulike mispelarter og hvitsteinskløver. 

Disse artene sammen med for eksempel syrin inngår i busksjiktet som samlet 

gir en relativt høy dekning som skygger ut lyskrevende arter i naturtypen. Det er 

ellers lite slitasje og ingen spor etter ferdesl med tunge kjøretøy og heller ingen 

menneskeskapte objekter som påvirker tilstanden.  

Naturmangfoldvurdering Naturmangfoldet vurderes som stort grunnet forekomst av rødlisteartene 

aksveronika (VU) og knollmjødurt (NT). Andre habitatspesifikke arter som er 

registrert i lokaliteten er markmalurt, bergskrinneblom, nakkebær, kantkonvall 

og hjorterot. Andre vanlige arter i lokaliteten er blodstorkenebb, gulmaure, 

markjordbær, bakkemynte, kanelrose, harekløver, broddbergknapp, 

firkantperikum, blåknapp, rundbelg, fingerstarr, blåklokke, fagerknoppurt, gul 

gåseblom og tiriltunge. Listen er ikke uttømmende.  

Lokalitetskvalitet Høy kvalitet 
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 Lokalitet 3: Strømstangveien 3 sørøst 

Lokalitet 3 Strømstangveien 3 sørøst 

Naturtype Åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone 

Rødlistestatus  EN 

Kartleggingsenhet T2-C7 

Tilstandsvurdering Tilstanden vurderes som god da lokaliteten er relativt åpen med bare en nokså 

svak effekt av fremmede arter som syrin og mispler. Det er noe busksjikt av 

syrin og andre arter. Det er lite slitasje selv om det går en sti gjennom 

lokaliteten. Det er noen menneskeskapte objekter som byggeredskap som 

ligger i lokaliteten.  

Naturmangfoldvurdering Naturmangfoldet vurderes som stort grunnet forekomst av rødlisteartene 

aksveronika (VU) og knollmjødurt (NT). Andre vanlige arter i lokaliteten er 

markjordbær, harekløver, tepperot, sneglebelg, stormaure, bakkemynte, burot 

og firkantperikum. Listen er ikke uttømmende. 

Lokalitetskvalitet Svært høy kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Åpen grunnlendt kalkrik mark med noen menneskeskapte objekter i form av byggeredskap. 
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 Lokalitet 4: Strømstangveien 1.1 

Lokalitet 4 Strømstangveien 1.1 

Naturtype Åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone 

Rødlistestatus  EN 

Kartleggingsenhet T2-C7 og T1-C8 

Tilstandsvurdering Tilstanden vurderes som moderat siden det er en middels sterk effekt av 

fremmede arter som gravbergknapp, hvitdodre, rynkerose, vinterkarse, 

hvitsteinskløver og hjertebergblom. Det er også noe spor etter slitasje og 

slitasjebetinget erosjon i form av ferdsel. Det er innslag av nakent kalkberg i 

lokaliteten. Nord for lokaliteten har det tidligere vært et belte med åpent 

grunnlendt mark som har vært dekket av syrin. Det har så blitt fjernet slik at bart 

fjell ble stående igjen (kalk i dagen). Videre har det nylig blitt lagt på plen over 

dette området og en ny syrin hekk har blitt plantet ut inntil lokaliteten. Det spres 

skudd av syrin til den åpne grunnlendte kalkrike marken og i sprekker i 

lokaliteten lengre sør (svært tørkeutsatt sørlig kalkberg), som på sikt kan 

skygge ut den naturlige vegetasjonen. 

Naturmangfoldvurdering Naturmangfoldet vurderes som stort grunnet forekomst av rødlisteartene 

aksveronika (VU) og knollmjødurt (NT). Andre habitatspesifikke arter som er 

registrert i lokaliteten er markmalurt, kantkonvall og hjorterot. Andre vanlige 

arter i lokaliteten er tiriltunge, blodstorkenebb, dunkjempe, strandløk, gulmaure, 

prestekrage, fuglevikke og markjordbær. Listen er ikke uttømmende.  

Lokalitetskvalitet Høy kvalitet 

 

 

 

 

Figur 5: Den rødlistede arten aksveronika (VU) til venstre og et oversiktsbilde av området til høyre med syrin og 
fremmedartene gravbergknapp (SE) og rynkerose (SE). 
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 Lokalitet 5: Strømstangveien 1.2 

Lokalitet 5 Strømstangveien 1.2 

Naturtype Svært tørkeutsatt sørlig kalkberg  

Rødlistestatus  NT 

Kartleggingsenhet T1-C8 og T2-C7 

Tilstandsvurdering Tilstanden vurderes som god da det bare er en nokså svak effekt av fremmede 

arter. Det er registrert rynkerose (SE) i en av bergsprekkene, samt noe 

vinterkarse. Syrin begynner å spre seg i bergsprekkene. Det er noe slitasje av 

menneskelig aktivitet, samt inngrep i form av rør og sement til trapper.  

Naturmangfoldvurdering Naturmangfoldet vurderes som moderat siden arealet er på ca. 1,7 dekar. Det 

ble ikke funnet noen habitatspesifikke arter eller rødlistede arter. Det ble funnet 

kalkmessinglav og Calogaya arnoldii er tidligere i år registrert her.  

Lokalitetskvalitet Høy kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Svært tørkeutsatt sørlig kalkberg i den øverste delen av bergområdet. Bildet til venstre viser menneskelige 
inngrep. 
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 Lokalitet 6: Strømstangveien 1.3 

Lokalitet 6 Strømstangveien 1.3 

Naturtype Åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone 

Rødlistestatus  EN 

Kartleggingsenhet T2-C7 

Tilstandsvurdering Tilstanden vurderes som moderat da det er en middels sterk effekt av 

fremmede arter slik som vinterkarse (SE), gravbergknapp (SE) og hvitdodre 

(SE). Det er også kommet inn en del syrin som danner busksjikt og skygger ut 

stedegne arter. Det er lite slitasje og ingen spor etter tunge kjøretøy. 

Naturmangfoldvurdering Naturmangfoldet vurderes som stort grunnet forekomst av rødlisteartene 

aksveronika (VU) og knollmjødurt (NT). Av andre habitatspesifikke arter er 

markmalurt, bergskrinneblom, kantkonvall, og hjorterot registrert. Vanlige 

forekommende arter er rundbelg, strandløk, fingerstarr, blodstorkenebb, 

gulmaure, gul gåseblom, harekløver, bergmynte, strandsmelle og 

fagerknoppurt. Listen er ikke uttømmende. Lokaliteten fortsetter utover 

prosjektgrensen i øst. Lokaliteten kunne også ha fortsatt oppover mot nordøst, 

men her har det blitt lagt på jordmasser og plantet syrin og andre fremmede 

arter har tatt over. Dette området er derfor vurdert til å være sterkt endret og er 

ikke inkludert i lokaliteten. 

Lokalitetskvalitet Høy kvalitet 

 

 

 

 

 

Figur 7: Åpen grunnlendt kalkrik mark på Snarøya. 
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 Lokalitet 7: Fürstlia 1 

Lokalitet 7 Fürstlia 1 

Naturtype Lågurtfuruskog 

Rødlistestatus  VU 

Kartleggingsenhet T4-C7 

Tilstandsvurdering Lokaliteten omfatter gammel furudominert normalskog med innslag av unge 

edelløvtrær som spisslønn, ask og hassel og noen eldre bjørketrær. Nord i 

lokaliteten er deler av skogen blitt tynnet, noe som gir oppslag av yngre 

edelløvtrær, og det har blitt dumpet en del hageavfall. Her finner man også 

fremmede arter som snøbær (HI) og kanadagullris (SE). Dette gir en nokså 

svak effekt av fremmede arter siden mengden av de fremmede artene foreløpig 

ikke endrer den naturlige artssammensetningen. Det går en sti gjennom 

lokaliteten, men den gir bare opphav til lite slitasje. Det er ingen spor etter 

ferdsel med tunge kjøretøy. Tilstanden vurderes som god siden skogen er 

gammel normalskog og ingen av de andre variablene trekker skåren 

nevneverdig ned.  

Naturmangfoldvurdering Naturmangfoldet vurderes som moderat siden det tidligere er registrert en 

rødlistet art, isop (VU). Ellers er det lite død ved i lokaliteten og ingen 

habitatspesifikke arter ble registrert. Lokaliteten har et areal på ca. 4,3 dekar. 

Arter som blåveis, fingerstarr, krattfiol, stankstorkenebb og liljekonvall er 

vanlige i lokaliteten.  

Lokalitetskvalitet Høy kvalitet 

 

Figur 8: Lågurtfuruskog ved Fürstlia 1 og hageavfall i lokaliteten. 
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 Lokalitet 8: Fürstlia 2 

 

Figur 9: Åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone, Fürstlia 2. 

Lokalitet 8 Fürstlia 

Naturtype Åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone 

Rødlistestatus  EN 

Kartleggingsenhet T2-C7 

Tilstandsvurdering Tilstanden vurderes som god siden det bare er en nokså svak effekt av 

fremmede arter som krypmispel. Det er kalk i dagen og noe busksjikt av bl.a. 

geitved. Det er lite slitasje og slitasjebetinget erosjon og ingen spor etter ferdsel 

med tunge kjøretøy. Det er ingen menneskeskapte objekter i lokaliteten. 

Lokaliteten ligger inntil en tursti og området brukes som et fritidsområde.  

Naturmangfoldvurdering Naturmangfoldet vurderes som stort grunnet forekomst av rødlisteartene 

aksveronika (VU), dragehode (VU), knollmjødurt (NT) og nikkesmelle (NT). 

Andre habitatspesifikke arter som er registrert i lokaliteten er markmalurt, 

kantkonvall, bergskrinneblom, geitved og hjorterot. Det ble også funnet 

blodstorkenebb, gulmaure, blåklokke, tiriltunge, rundbelg, blåveis, blåknapp 

m.fl. (listen er ikke uttømmende). 

Lokalitetskvalitet Svært høy kvalitet 
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 Lokalitet 9: Ropern 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalitet 9 Ropern 1 

Naturtype Kalkfuruskog 

Rødlistestatus  VU 

Kartleggingsenhet T4-C12 og 16 

Tilstandsvurdering Lokaliteten omfatter gammel furudominert normalskog. Tilstanden vurderes 

som god. Det er noe busksjikt med yngre furutrær og mispelarter. 

Fremmedartsinnslaget er nokså svakt, og det er lite slitasje. Skogen er relativt 

åpen, og det er noe utsiktshogst. 

Naturmangfoldvurdering Naturmangfoldet vurderes som lite siden arealet er på ca. 1,7 dekar og det ikke 

ble funnet så mange rødlistede eller habitaspesifikke arter. Knollmjødurt (NT) 

ble registrert. Av andre arter ble det funnet rødflangre, tiriltunge, markjordbær, 

fingerstarr, kantkonvall, melbær, teiebær, blåklokke og skjermsveve. Listen er 

ikke uttømmende.  

Lokalitetskvalitet Moderat kvalitet 

 

Figur 10: Kalkfuruskog ved Ropern med små furutrær i busksjitet. 
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 Lokalitet 10: Ropern 2 

Lokalitet 11 Ropern 2 

Naturtype Åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone 

Rødlistestatus  EN 

Kartleggingsenhet T2-C7 

Tilstandsvurdering Tilstanden vurderes som god siden det bare er en nokså svak effekt av 

fremmede arter som krypmispel. Det er kalk i dagen og noe busksjikt. Det er lite 

slitasje, men det går en sti gjennom lokaliteten fra huset og over og ned til 

solplassen. Det er ingen spor etter ferdsel med tunge kjøretøy. Området brukes 

som et fritidsområde.  

Naturmangfoldvurdering Naturmangfoldet vurderes som lite siden det bare ble funnet en rødlistet art, 

knollmjødurt (NT) og få habitatspesifikke arter (markmalurt, knollmjødurt, 

hjorterot og kantkonvall). Blodstorkenebb ble også registrert. Arealet er også på 

ca. 0,4 dekar.  

Lokalitetskvalitet Moderat kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: Åpen grunnlendt kalkrik mark ved Ropern. Det er opparbeidet en solplass rett ved siden av lokaliteten. 
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 Lokalitet 11: Snarøysundet 1 

Lokalitet 12 Snarøysundet 1 

Naturtype Kalkfuruskog 

Rødlistestatus  VU 

Kartleggingsenhet T4-C12 og T2-C7 

Tilstandsvurdering Lokaliteten omfatter gammel normalskog som domineres av furu, men med 

innslag av unge edelløvtrær som spisslønn, ask og hassel, og noen eldre 

bjørketrær. Lokaliteten er vestvendt i bratt helling ned mot sjøen og det er skrint 

jordsmonn, samt kalkberg i dagen noen steder. Det forekommer partier der 

skogen har blitt tynnet, samt partier der det har blitt dumpet noe hageavfall. 

Fremmedarter som høstberberis og ulike type mispelarter er å finne i 

lokaliteten, noe som gir en nokså svak effekt av fremmedarter. Det går en del 

stier ned mot private brygger og det er bygget trapper ifm disse. Dette gir noe 

spor etter menneskelig slitasje. 

Det er ingen spor etter ferdsel med tunge kjøretøy. Tilstanden vurderes som 

god siden skogen er gammel normalskog og ingen av de andre variablene 

trekker skåren nevneverdig ned.  

Naturmangfoldvurdering Naturmangfoldet vurderes som moderat grunnet forekomst av rødlisteartene 

aksveronika (VU) og knollmjødurt (NT), og lokalitetsstørrelse tilsvarende ca. 20 

dekar. Ellers er det lite død ved i lokaliteten og få habitatspesifikke arter ble 

registrert. Arter som rødflangre, blåveis, fingerstarr, skogsvever, skjermsveve, 

gulmaure, blåklokke, blodstorkenebb, teiebær, kantkonvall og lakrismelt er 

vanlige i lokaliteten. Listen er ikke uttømmende. 

Lokalitetskvalitet Høy kvalitet 

Figur 12: Kalkfuruskog med rødflangre. 



NiN-kartlegging på deler av Snarøya og Langodden 

 
  
Oppdragsnr.: 5206733   Dokumentnr.: J01   Versjon: J01 

  

2020-10-01  |  Side 20 av 33 

 

 Lokalitet 12: Snarøysundet 2 

Lokalitet 13 Snarøysundet 2 

Naturtype Åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone 

Rødlistestatus  EN 

Kartleggingsenhet T2-C7 og 8 

Tilstandsvurdering Tilstanden vurderes som moderat siden det er minst 16 menneskeskapte 

objekter som brygger osv. i lokaliteten. Det er ellers bare en nokså svak effekt 

av fremmede arter og noe slitasje av menneskelig aktivitet i form av stier. Det 

er lite busksjikt. Området brukes som fritidsområde. Naturtypen er i mosaikk 

med naturtypen svært tørkeutsatt sørlig kalkberg. 

Naturmangfoldvurdering Naturmangfoldet vurderes som stort grunnet forekomst av rødlisteartene 

aksveronika (VU) og knollmjødurt (NT). Andre habitatspesifikke arter som er 

registrert i lokaliteten er markmalurt, kantkonvall, hjorterot og bergskrinneblom. 

Andre arter er bakkemynte, rødflangre, blodstorkenebb og gjeldkarve. Listen er 

ikke uttømmende.   

Lokalitetskvalitet Høy kvalitet 

 

 

 

 

 

Figur 13: Åpen grunnlendt kalkrik mark ved Snarøysundet. 
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 Lokalitet 13: Snarøysundet 3 

 

Figur 14: Svært tørkeutsatt sørlig kalkberg ved Snarøysundet. 

Lokalitet 14 Snarøysundet 3 

Naturtype Svært tørkeutsatt sørlig kalkberg 

Rødlistestatus  NT 

Kartleggingsenhet T1-C8 

Tilstandsvurdering Tilstanden vurderes som god siden det bare er en nokså svak effekt av 

fremmede arter som krypmispel. Det er lite slitasje og slitasjebetinget erosjon. 

Det er minst 16 menneskeskapte objekter som brygger osv. i lokaliteten.  

Naturmangfoldvurdering Naturmangfoldet vurderes som moderat siden arealet er på ca. 3,7 dekar. Det 

er forekomst av rødlisteartene aksveronika (VU) og knollmjødurt (NT). Det ble 

ikke funnet noen habitatspesifikke arter. 

Lokalitetskvalitet Høy kvalitet 
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 Lokalitet 14: Ropernveien 

Lokalitet 15 Ropernveien 

Naturtype Kalk- og lågurtfuruskog 

Rødlistestatus  VU 

Kartleggingsenhet T4-C6 

Tilstandsvurdering Tilstanden vurderes som god siden skogen er gammel normalskog. Skogen 

domineres av gran og furu, men hogst gjør at det kommer opp en del 

edelløvtrær slik som spisslønn og hassel. Det er også innslag av ung rogn og 

bjørk. Mye av de unge trærne går inn i busksjiktet, som har opp mot 25 % 

dekning. Det er bare en svak effekt av fremmede arter.  

Naturmangfoldvurdering Naturmangfoldet vurderes som lite siden arealet er på ca. 1 dekar og det ikke 

ble funnet noen rødlistede eller habitatspesifikke arter. Andre arter i lokaliteten 

er blåbær, svever, noe fingerstarr, markjordbær, snerprørkvein, tyttebær, 

gjøksyre, hårfrytle og vårerteknapp.  

Lokalitetskvalitet Lav kvalitet 

 

Figur 15: Kalk- og lågurtfuruskog. 
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3.2 Langodden 

Under følger et oversiktskart over alle lokalitetene med naturtyper som ble kartlagt (rosa områder). Den røde 

streken viser prosjektgrensen, og alt innenfor denne har blitt gjennomgått og vurdert etter gjeldende NiN-

instruks. I kapitlene under er hver lokalitet kvalitetsvurdert etter Miljødirektoratets kartleggingsinstruks.  

 

Figur 16: Oversiktskart over lokaliteter (rosa områder) kartlagt på Langodden. Tallene indikerer lokalitetsnummer. Den 
røde streken indikerer prosjektgrensen. 
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 Lokalitet 1: Langodden 1 

 

Figur 17: Kalkfuruskog på Langodden. 

Lokalitet 1 Langodden 1 

Naturtype Kalkfuruskog 

Rødlistestatus  VU 

Kartleggingsenhet T4-C12, 16 og T2-C8 

Tilstandsvurdering Tilstanden vurderes som moderat siden det er en del ulike mispelarter, 

høstberberis og gravbergknapp som setter preg på artssammensetningen, men 

som ikke reduserer mangfoldet av stedegne arter. Skogen består i hovedsak av 

gammel normalskog med furu i hogstklasse 5, men furu i yngre hogstklasser 

forekommer der det har blitt hogd tidligere.  

Naturmangfoldvurdering Naturmangfoldet vurderes som lite siden arealet er lite (litt over 3,5 dekar) og 

det ble funnet få rødlistede og habitatspesifikke arter. Knollmjødurt (NT) ble 

registrert og rødflangre finnes i lokaliteten. Andre arter er for eksempel 

markmalurt, blodstorkenebb, fingerstarr, svever, kantkonvall, markjordbær, 

kattefot, lakrismjelt, blåklokke, blåveis, og dunkjempe. Listen er ikke 

uttømmende.  

Lokalitetskvalitet Lav kvalitet 
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 Lokalitet 2: Langodden 2 

 

Lokalitet 2 Langodden 2 

Naturtype Åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone 

Rødlistestatus  EN 

Kartleggingsenhet T2-C7 

Tilstandsvurdering Tilstanden vurderes som god siden det bare er en nokså svak effekt av 

fremmede arter i form av ulike mispel arter. Det er lite slitasje og fravær av spor 

etter tunge kjøretøy. Området har en del kalk i dagen.  

Naturmangfoldvurdering Naturmangfoldet vurderes som moderat siden lokaliteten har et areal på litt 

over 0,5 dekar. Det ble funnet arter som markmalurt, kantkonvall, hjorterot, 

knollmjødurt (NT), markjordbær, blåklokke, tiriltunge og teiebær.  

Lokalitetskvalitet Høy kvalitet 

 

 

 

Figur 18: Åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone ved Langodden. 
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 Lokalitet 3: Langodden 3 

 

Lokalitet 3 Langodden 3 

Naturtype Åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone 

Rødlistestatus  EN 

Kartleggingsenhet T2-C7 

Tilstandsvurdering Tilstanden vurderes som moderat siden det er en del fremmede arter vest i 

lokaliteten som setter betydelig preg på artssammensetningen. Forekomsten av 

fremmede arter synes å redusere mangfoldet av stedegne arter. Dette gjelder 

særlig gravbergknapp som danner mattedannende forekomster. Bildet 

illustrerer at aksveronika (VU) og gravbergknapp vokser tett og konkurrerer om 

plassen. Andre fremmede arter som er registrert her er vinterkarse, 

hvitsteinskløver og rynkerose. Det er lite slitasje og ingen spor etter tunge 

kjøretøy. 

Naturmangfoldvurdering Naturmangfoldet vurderes som stort grunnet forekomst av rødlisteartene 

aksveronika (VU) og knollmjødurt (NT). Andre habitatspesifikke arter i 

lokaliteten er kantkonvall, hjorterot og markmalurt. Andre vanlige arter er 

hvitbergknapp, smørbukk, tepperot, tiriltunge, lintorskemunn, strandløk, 

firkantperikum, markjordbær, blåklokke, prestekrage og filtkongslys. 

Lokalitetskvalitet Høy kvalitet 

 

 

Figur 19: Åpen grunnlendt kalkrik mark med store forekomster av rødlisteartene aksveronika (VU) og knollmjødurt (NT), samt 
fremmedarten gravbergknapp (SE). 
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 Lokalitet 4: Langodden 4 

 

 

Figur 20: Svært tørkeutsatt sørlig kalkberg ved Langodden. 

Lokalitet 4 Langodden 4 

Naturtype Svært tørkeutsatt sørlig kalkberg 

Rødlistestatus  NT 

Kartleggingsenhet T1-C8 

Tilstandsvurdering Tilstanden vurderes som moderat siden det bare er en middels sterk effekt av 

fremmede arter som gravbergknapp, vinterkarse og rynkerose. Det er lite 

slitasje og slitasjebetinget erosjon.  

Naturmangfoldvurdering Naturmangfoldet vurderes som lite siden arealet er på ca. 0,4 dekar. Det er 

forekomst av rødlisteartene aksveronika (VU) og knollmjødurt (NT). Det ble ikke 

funnet noen habitatspesifikke arter. 

Lokalitetskvalitet Lav kvalitet 
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 Lokalitet 5: Hundesundet 1 

 

Lokalitet 5 Hundesundet 1 

Naturtype Kalkfuruskog 

Rødlistestatus  VU 

Kartleggingsenhet T4-C12 og T2-C7 

Tilstandsvurdering Lokaliteten omfatter gammel normalskog som domineres av furu, men med 

innslag av unge edelløvtrær som spisslønn, ask og hassel, og noen eldre 

bjørketrær. Lokaliteten er sørvendt i hellende terreng ned mot sjøen og det er 

skrint jordsmonn, samt kalkberg i dagen noen steder. Det forekommer partier 

der skogen har blitt tynnet og det har blitt dumpet noe hageavfall enkelte 

steder.  

Det går en del stier ned mot sjøkanten fra hus og hager. Dette gir noe spor 

etter menneskelig slitasje. Det er ingen spor etter ferdsel med tunge kjøretøy. 

Fremmedarter som høstberberis, filtarve, gravbergknapp, villvin, rongspirea og 

og ulike mispelarter er å finne i lokaliteten, noe som gir en nokså sterk effekt av 

fremmede arter. Tilstanden vurderes som moderat grunnet 

fremmedartsinnslaget.  

Naturmangfoldvurdering Naturmangfoldet vurderes som moderat grunnet forekomst av rødlisteartene 

aksveronika (VU), stjernetistel (NT) og knollmjødurt (NT). Lokaliteten har et 

areal på ca. 4 dekar. Ellers er det lite død ved i lokaliteten og få 

habitatspesifikke arter ble registrert utenom rødflangre. Arter som fingerstarr, 

blåveis, hestehov og teiebær er vanlige. Listen er ikke uttømmende. 

Lokalitetskvalitet Høy kvalitet 

 

 

 

Figur 21: Kalkfuruskog på Langodden. 
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 Lokalitet 6: Hundesundet 2 

 

Figur 22: Åpen grunnlendt kalkrik mark på Langodden. 

Lokalitet 6 Hundesundet 2 

Naturtype Åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone 

Rødlistestatus  EN 

Kartleggingsenhet T2-C7 

Tilstandsvurdering Tilstanden vurderes som moderat siden det er en del fremmede arter, som 

ulike mispelarter, høstberberis og rødhyll, som gir middels sterk effekt. Det er 

noe slitasje i form av sti, men ingen spor etter tunge kjøretøy. 

Naturmangfoldvurdering Naturmangfoldet vurderes som stort grunnet forekomst av rødlisteartene 

aksveronika (VU) og knollmjødurt (NT). Andre habitatspesifikke arter i 

lokaliteten er kantkonvall, murburkne, hjorterot og markmalurt. Andre vanlige 

arter er engknoppurt, bakkemynte, skjermsveve, smørbukk, markjordbær, 

blodstorkenebb, tiriltunge, hårsveve og gulmaure. Listen er ikke uttømmende.  

Lokalitetskvalitet Høy kvalitet 
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 Lokalitet 7: Hundesundet 3 

 

Figur 23: Kalkfuruskog på Langodden, med innslag av rynkerose (i forgrunnen). 

Lokalitet 7 Hundesundet 3 

Naturtype Kalkfuruskog 

Rødlistestatus  VU 

Kartleggingsenhet T4-C8 

Tilstandsvurdering Skogen domineres av furuskog i hogstklasse 5 som tilsvarer gammel 

normalskog. Tilstanden vurderes derfor som god siden ingen av de andre 

variablene trekker ned skåren. Det er noe innslag av rynkerose nederst i 

lokaliteten, noe som gir en nokså svak fremmedartseffekt. Det er ellers lite 

slitasje og ingen spor etter tunge kjøretøy. Det er en del menneskeskapte 

objekter i lokaliteten. 

Naturmangfoldvurdering Naturmangfoldet vurderes som lite siden det ikke ble funnet noen 

habitatspesifikke arter og få rødlistede arter. Knollmjødurt (NT) ble funnet. 

Lokaliteten har også et areal på bare litt over 1 dekar. Det er lite død ved i 

lokaliteten. Vanlige arter er fingerstarr, gulmaure, svever, lakrismjelt, 

engkonppurt, blåklokke og hjorterot. 

Lokalitetskvalitet Moderat kvalitet 
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 Lokalitet 8: Hundesundet 4 

 

Lokalitet 8 Hundesundet 4 

Naturtype Strandeng 

Rødlistestatus  VU 

Kartleggingsenhet T12-C2 

Tilstandsvurdering Tilstanden vurderes som moderat siden det er en middels sterk effekt av 

fremmede arter slik som rynkerose og strandsteinkløver. Det er også en del 

menneskeskapte objekter i form av brygger, benker og lekestativ som bidrar til 

å nedjustere skåren til moderat. Det er noe slitasje fra tråkk i form av stier til 

brygger o.l.  

Naturmangfoldvurdering Naturmangfoldet vurderes som moderat siden det ble funnet en rødlistet art: 

deverggylden (NT). Andre arter som ble funnet inkluderer fjæresauløk, 

strandnellik, strandkryp, ryllsiv, gåsemure, strandkjempe, strandsmelle, 

tangmelde, saltsiv, lintorskemunn og strandrug. Listen er ikke uttømmende. 

Lokaliteten har et areal på ca. 2 dekar.  

Lokalitetskvalitet Moderat kvalitet 

 

 

 

 

 

Figur 24: Strandeng land sydesiden av Langodden. Deler blir brukt som fritidsområde (venstre), mens noen gror igjen med 
takrør (høyre). 
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 Lokalitet 9: Hundesundet 5 

Lokalitet 9 Hundesundet 5 

Naturtype Kalkfuruskog 

Rødlistestatus  VU 

Kartleggingsenhet T4-C8 

Tilstandsvurdering Skogen domineres av furu i hogstklasse 5 som tilsvarer gammel normalskog. 

Der det har blitt hogd ut trær kommer det opp unge edelløvtrær som hassel og 

spisslønn. Det er en del fremmede arter som ulike mispelarter, kanadagullris, 

rødhyll, gravbergknapp, gravmyrt og høstberberis i lokaliteten og tilstanden 

vurderes derfor som moderat. Det er noe slitasje i form av sti ned til brygger fra 

hus. Det er ingen spor etter tunge kjøretøy. Det er en del skifer i skråningene. 

Noen steder der det nylig har blitt hogd er det lagt ut flis. 

Naturmangfoldvurdering Naturmangfoldet vurderes som moderat siden lokaliteten er på ca. 5,6 dekar. 

Av habitatspesifikke arter ble det bare funnet rødflangre. Av rødlistede arter ble 

det funnet knollmjødurt (NT). Andre vanlige arter er teiebær, blåveis, svever, 

fingerstarr, leddved, liljekonvall, markjordbær, svarterteknapp, skjermsveve, 

prestekrage og kantkonvall. Det er lite død ved i lokaliteten.  

Lokalitetskvalitet Moderat kvalitet 

Figur 25: Kalkfuruskog på sydsiden av Langodden. Flere partier har blitt hogd. 
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 Lokalitet 10: Hundesundet 6 

 

Lokalitet 10 Hundesundet 6 

Naturtype Åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone 

Rødlistestatus  EN 

Kartleggingsenhet T2-C7 

Tilstandsvurdering Tilstanden vurderes som moderat siden det er en del fremmede arter, som 

ulike mispelarter, høstberberis, vinterkarse, gravmyrt, gravbergknapp og 

rødhyll, som gir en nokså sterk effekt. Det er noe slitasje i form av sti, men 

ingen spor etter tunge kjøretøy. 

Naturmangfoldvurdering Naturmangfoldet vurderes som stort grunnet forekomst av rødlisteartene 

aksveronika (VU) og knollmjødurt (NT). Andre habitatspesifikke arter i 

lokaliteten er kantkonvall, hjorterot og markmalurt. Andre vanlige arter er 

fingerstarr, rødknapp, gulmaure, blåklokke, bakkemynte, lintorskemunn og 

tiriltunge. Listen er ikke uttømmende.  

Lokalitetskvalitet Høy kvalitet 

 

 


