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FORORD
I forbindelse med planlegging av arealbruksendring av Huken pukkverk til rekreative formål,
er Asplan Viak AS engasjert av Oslo kommune Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY).
Naturmiljøutredningen er utarbeidet av Rein Midteng, og Anette Gundersen har vært
kvalitetssikrer.
Huken pukkverk ligger innenfor markagrensen ved Ammerud i bydel Grorud i nordøstre del
av Oslo. Planområdet er regulert til pukkverksdrift, og er avsatt til grønnstruktur i
kommuneplanens arealdel.
Åsmund Stendahl har vært oppdragsleder for Asplan Viak.

Oslo, 04.10.2017

Åsmund Stendahl
Oppdragsleder
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1 INNLEDNING
Asplan Viak A.S. ved Rein Midteng vurderer i dette notatet naturverdiene i et område ved
Huken i Oslo kommune, se fig. 1. Arealet er undersøkt i forbindelse med utarbeidelse av
reguleringsplan for området. Foreliggende notat vurderer hvilke naturverdier som finnes
innenfor planområdet, og hvordan verdiene best mulig kan ivaretas.

Figur 1.Planområdet som er undersøkt.
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1.1 Nasjonale mål og retningslinjer

1.1.1 Naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven er gjeldende for all bruk av natur. Når det fattes et offentlig vedtak skal de
miljørettslige prinsipper i denne legges til grunn for vedtaket. Det er særlig §§ 8-11 som i denne
forbindelse er relevant, og man er forpliktet til å redegjøre for hvordan de miljørettslige
prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-11 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt
opp.
I Naturmangfoldlovens §§ 8-11 heter det at:
«§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
§ 9. (føre-var-prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet,
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak.»
§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet
er eller vil bli utsatt for.
§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.

1.1.2 Kilder til kunnskap om naturverdier i området og usikkerhetsvurdering
Vurderingen er basert på sjekk mot relevant informasjon på nettbaserte innsynsløsninger om
henholdsvis naturtyper (naturbase.no) og artsforekomster (artsdatabanken.no), men først og
fremst registreringer gjennomført av Rein Midteng, Asplan Viak 22.6.2017 og 29.5.2017. I
tillegg har supplerende informasjon om naturverdiene kommet fra Egil Bendiksen, Grorud.
Vurderingene bygger på at karplantefloraen var godt utviklet på registreringstidspunktet, samt
at skogstrukturer lett kunne observeres. (Det meste av planområdet består for øvrig ikke av
naturareal).
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2 METODE OG DATAGRUNNLAGET
2.1 Kriterier for verdi
Utredningsområdets naturverdi er basert på avgrensning av ev. naturtypelokaliteter (DNhåndbok 13), og verdivurderingene er gjort i hht. DN-håndbok 13 og metodikk for
konsekvensutredninger etter Statens vegvesens (SVV) sin håndbok V712 (Statens Vegvesen
2013).

2.1.1 Metodikk for verdisetting av naturtypelokaliteter
Kartleggingen og verdisettingen av naturmiljø/biologisk mangfold er basert på nasjonal
metodikk for kartlegging av biologisk mangfold utarbeidet av Miljødirektoratet (tidligere
Direktoratet for Naturforvaltning). Dette gjennom kartlegging av naturtyper (DN håndbok 131999/2014). Kartleggingen fokuserer på å avgrense områder som er spesielt viktige for det
biologiske mangfoldet. Slike områder avgrenses som naturtypelokaliteter.
Lokalitetene verdisettes fra nasjonalt/svært viktig (A), via regionalt/viktig (B) til høy lokal verdi
(C). Lokaliteter og områder kartlagt etter metodikken utgjør som oftest maks 2-5 % av arealet
i en kommune, og inngangskriteriene ligger således relativt høyt for at et område avgrenses
som naturtypelokalitet. Naturtypelokalitetene er klart definert og avgrenset på grunnlag av i
hovedsak botaniske kriterier. Eksempler på naturtypelokaliteter som avgrenses er slåtteenger,
gammel barskog og rik edelløvskog. I tabell 1 er det gitt en sammenlikning av de ulike
metodene for verdisetting av natur.
Rødlistearter er arter som er i tilbakegang og som derfor kan være truet grunnet negativ
bestandsutvikling. Referanser til rødlistearter og rødlistekategorier følger Henriksen & Hilmo
(2015). Kjente funn av slike arter er registrert i Artsdatabankens Artskart (artsdatabanken.no).
Artskart ble sjekket før feltregistreringene, og i forbindelse med utarbeidelse av utredningen.
Funn av rødlistearter vil for øvrig kunne støtte grunnlaget for avgrensning av
naturtypelokaliteter. Trua arter er arter i kategoriene CR (kritisk trua), EN (sterkt trua), VU
(sårbar), mens nært trua arter (NT) er arter som kan bli plassert i en trua kategori om
bestandsnedgangen fortsetter. Rødlistearter er en betegnelse for alle arter som befinner seg i
en av de nevnte kategoriene.
Rødlista naturtyper er naturtyper som er i tilbakegang og som derfor kan være truet grunnet
negativ bestandsutvikling. Hvilke dette gjelder, og hvilke kategorier de har, er gitt i (Lindgaard
& Henriksen (2011).
Tabell 1: Verdik lassifisering av lok aliteter basert på DN-håndbøk ene og V712.
Naturforhold

Verdi

Verdi KU

(DN-håndbøkene)

(SVV håndbok V712)

Nasjonallokal
verdiskala

Svært viktig natur

A – svært viktig

Stor verdi

Nasjonal verdi

Viktig natur

B – viktig

Stor verdi

Regional verdi

Lokalt viktig natur

C – lokalt viktig

Middels verdi

Høy lokal verdi

Ordinær øvrig natur

Ingen verdisetting

Liten verdi

-

Bebygde areal og fulldyrka
mark

Ingen verdisetting

Ingen relevans
fagtemaet
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3 NATURGRUNNLAGET
Berggrunnen er viktig ved at den forsyner plantene med næringsstoffer. Det meste av de løse
jordlagene (alle mineraljordartene) er oppstått ved oppsmuldring av berggrunnen, og i jorda er
det et stort lager av næringsstoffer som planter drar nytte av. Der jorddekket er tynt, frigjøres
næringsstoffer fra berggrunnen og kommer vegetasjonen til nytte. Det er stor forskjell på ulike
mineralers og bergarters innhold av plantenæringsstoffer og hvor lett stoffene frigjøres slik at
planterøttene kan få tak i dem. Særlig over kalkstein kan det være mange plantearter, arter
som er mer eller mindre sjeldne der berggrunnen ikke består av kalkstein. Hvor raskt forvitring
en bergart har er også vesentlig for innslaget av næringsstoffer. Rask forvitring av en bergart
fører til at mineraler oppløses og næringsstoffer kan bli tilgjengelig for plantene.
Tilgjengeligheten avhenger videre bla. av hvor tykke løsmassene over bergarten er, hvor lett
mineralene vaskes vekk av vann, hvor omdannet («stekt») bergarten er mm.
Berggrunnen i området består ifølge NGU (ngu.no) av basalt som er en noe baserik bergart,
og som gir et visst potensial for et interessant plante- og soppliv. Dette avhenger også av
hvilken type løsmasser som finnes over berggrunnen. Løsmassene i de deler av planområdet
som ikke er brudd, består av bart fjell og områder med tynne morenemasser, noe som
medfører at planter og sopp får relativt god kontakt med berggrunnen.

3.1 Vegetasjon og skogstruktur
Det aller meste av planområdet er utbygd areal, dvs. selve bruddområdet. Vegetasjon finnes
der i hovedsak kun med spredte plantearter som lett koloniserer forstyrret mark, inkludert
fremmede arter (se eget kapittel). Utenfor bruddområdet dominerer eldre blåbær- og svak
lågurt granskog. Dette er naturlig forynget eldre skog hvor gran er dominerende treslag, og
med en del til spredt av furu, hengebjørk, rogn, selje og osp. I ei mindre kløft i vest med
«tilhørende» sumpskog, finnes også noe svartor og gråor. Karplantefloraen er dominert av
vanlige og vidt utbredte arter som blåbær, tyttebær, smyle, fugletelg, skogsvæve, gullris,
gjøkesyre, hvitveis, markjordbær, stormarimjelle, teiebær, bitterkonvall, einstape, skogburkne
og skogfiol. I sumpskogen og kløfta finnes også sløke, firblad, skogsalat, liljekonvall,
hengeving, mjødurt, sumphaukeskjegg, tveskjeggveronika og tyrihjelm. I lokaliteten «Huken
nord», finnes også litt blåveis, markjordbær, fingerstarr og skogstorkenebb. Skogen er noe
gammel med dimensjoner opp til 40-50 cm i brysthøyde hos herskende trær og har begynt å
produsere spredt liggende og stående dødved. Slikt er livsmiljø for bl.a. en rekke sopp- og
insektarter og er en viktig og naturlig del av skogsnaturen. De liggende døde trærne (lægre)
er i hovedsak i fersk og middels nedbrutte stadier. Tidspunktet (sommer) var generelt for tidlig
for registrering av sopp. Kun vanlige arter som rødrand,- blå,- rekke,- og fiolkjuke ble funnet,
samt ett funn av en litt mer krevende art; hyllekjuke. Området har et visst potensial for enkelte
noe mer krevende kjukearter.
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Figur 2.Typisk for området er dominans av b låbærgranskog, og med spredte trær av furu og b jørk. Det finnes litt
stående og liggende dødved, men kontinuiteten er lav da den døde veden kun er fersk og halvgammel.

Figur 3.I tilknytningen til kløfta, finnes et parti med sumpskog.
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Figur 4.Kløfta sentralt i området.

3.2 VERDIVURDERING
Det er avgrenset seks naturtypelokaliteter innenfor influensområdet. Lokalitetene er i hovedsak
gitt verdi C-lokalt viktig. Etter hb.140 har disse middels verdi. Èn lokalitet har verdi B-viktig, og
denne har stor verdi. Resten av planområdet har liten verdi eller ingen relevans for temaet.
Verdiene er knyttet til eldre grandominert skog og som til sammen dekker et nokså stort areal.
Tabell 2.Naturtypelok aliteter i influensområdet.
Naturbase ID

Lokalitet

Naturtypekategori

Verdi

Verdi KU

00064560

Huken

Gammel granskog

Lokalt viktig-C

Middels

00064045

Alnavassdraget
øvre II

Viktig bekkedrag

Viktig-B

Stor

00112209

Haugerud nord

Rik
sumpkildeskog

Lokalt viktig-C

Middels

Ny lokalitet

Huken sør

Gammel granskog

Lokalt viktig-C

Middels

Ny lokalitet

Huken nord

Gammel granskog

Lokalt viktig-C

Middels

BN00110980

Huken pukkverk N

Rik
sumpkildeskog

Lokalt viktig-C

Middels
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Figur 5. Naturtypelokaliteter i planområdet som tidligere er registrert og finnes på naturb ase er vist med grønt. Nye
lokaliteter er vist med b lått. Der disse overlapper eldre, erstattes tidligere avgrensning og b eskrivelse med nye. Se
vedlegg hvor avgrensning og b eskrivelse av de enkelte lokalitetene er vist nærmere.

3.2.1 Vurdering av kravene i naturmangfoldloven
Foreliggende utredning er en oppfølging av kravene i §§ 8-11. Det er gjennomført nytt
feltarbeid innenfor planområdet for å vurdere om det har areal som kvalifiserer til å være
naturtypelokaliteter (DN-håndbok 13, 1999, 2014) noe som oppfyller §§ 8 og 9. Når nye
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naturområder planlegges tatt i bruk til utbyggingsformål, er det viktig at arealet først
undersøkes ved hjelp av kvalifisert personell, da kun om lag 20% (estimert til være 25% i 2017)
av verdifulle områder (naturtypelokaliteter) er funnet ifølge rapporten «Ressursbehov ved
kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper» (Gaarder, Larsen, & Melby 2007). En
undersøkelse tidlig i en planfase vil ofte medføre at ev. konflikter mellom utbygging og
naturbevaring i større grad kan unngås ved at planene i større grad kan tilpasses naturverdiene
på stedet. En slik fremgangsmetode imøtekommer også kravene i Naturmangfoldloven. I
forhold til § 10 (samla belastning) vurderes det at denne ikke kommer til anvendelse da ingen
naturtypelokaliteter blir berørt negativt av planarbeidet. Naturtypelokalitetene innenfor
planområdet vil bli regulert til hensynssoner hvor verdiene vil bli bevart.

Figur 6.I sumpskogen og delvis i kløfta er jordsmonnet noe tykkere og rikere, og her er innslaget av urter og b regner
høyere enn ellers.

3.3 Fremmede arter
I et parti mellom naturtypelokalitetene Huken sør og Huken nord, er det et område hvor det er
kjørt på løsmasser gjennom de senere år. Her er det et høyt innslag av fremmede arter, hvorav
flere som er oppført på norsk svarteliste (Gederaas mfl., 2012) som spesielt problematiske
økologisk sett. Registrerte arter er parkslirekne som på lista er oppført med svært høy
økologisk risiko (SE), dagfiol-liten risiko (LO), russekål-høy risiko (HI) og rødhyll (HI). Langs
turstien er det i 2010 (kilde Artskart) registrert rynkerose (SE), hvitsteinkløver (SE) og
vinterkarse (SE). I nærområdene til planområdet er det registrert flere andre arter som
kanadagullris og lupiner. Det er sannsynlig at flere av disse sistnevnte finnes innenfor radius
for frøspredning inn til planområdet.
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Figur 7.Fremmede arter er markert som svarte, grå og hvite firkanter. Kilde: Artskart.
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Figur 8. Ei åpen «gresslette» skiller naturtypelokalitetene Huken nord og Huken sør. Her er det et høyt innslag av
fremmede arter.

Figur 9. Parkslirekne finnes med en god del planter på gressletten.
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4 ANBEFALINGER
4.1 Naturtypelokalitetene
Det anbefales at naturtypelokalitetene reguleres som hensynssoner hvor i utgangspunktet
hogst og tekniske inngrep forbys, noe som vil sikre naturverdiene best mulig. Det er ikke
nødvendig med noen form for aktiv skjøtsel for å ivareta naturverdiene da de betinger naturlig
utvikling for en best mulig ivaretagelse. Allmenn ferdsel vil ikke påvirke verdiene negativt. Ved
ev. hogst av trær som faller over turstier eller som kan stå i fare for å falle, så bør trærne få lov
å ligge i lokaliteten da dødved er en viktig kvalitet og verdi i naturtypelokaliteter med gammel
granskog.
Skiløyper bør så langt som mulig ikke legges innenfor naturtypelokaliteter men heller legges i
bruddområdet der det ikke finnes naturverdier.

4.2 Fremmede arter
Det er viktig at man forhindrer frøsetting av fremmede arter i området slik at ikke disse
forurenser omgivelsene, herunder bruddområdet som er særlig sårbar for etablering av slike
arter. For å hindre dette, må plantene skjæres ned/slås før de produser modne frø. Dette vil
være noe forskjellig fra art til art og plante til plante (innenfor hver art). Flere slåtter må derfor
gjøres løpet av vekstsesongen.
Helst bør også de fremmede artene fjernes, men dette er også mer krevende enn å hindre
frøsetting. Det anbefales at det spesielt settes inn tiltak mot artene parkslirekne og russekål
(og andre i kategori SE og dernest HI-arter) da disse står i høy risikokategori på norsk
svarteliste.
I selve bruddområdet kan en effektiv måte å redusere mengden av slike arter være å
«begrave» de i store mengder løsmasser slik at de ikke får spirt og når opp til sollyset.
Det er videre viktig at det ikke kjøres vekk forurenset masse av fremmede arter, slik at disse
artene får hjelp til å etablere seg andre steder. Oslo kommune har gode retningslinjer for slik
håndtering som bør følges. Videre må det ikke tilføres masser som er forurenset av fremmede
arter.
En plan for å forhindre og fjerne fremmede arter bør utarbeides.
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6 VEDLEGG

6.1 Beskrivelse av naturtypelokaliteter innenfor influensområdet
6.1.1 Ny-registrerte lokaliteter.
Lokalitet
Naturtype
Utforming
Verdisetting

Huken sør
Gammel granskog
Gammel lavlandsgranskog
Lokalt viktig (C)

Innledning:
Beskrivelsen av naturtypelokaliteten er basert på feltarbeid utført av Rein Midteng, Asplan Viak
22.6.2017 i forbindelse med reguleringsplan for Huken pukkverk. Beskrivelsen følger DNhåndbok 13 sine faktaark for 2014 (T.H.Hofton 30.5.2014).
Naturgrunnlaget og beliggenhet:
Lokaliteten ligger vest for Huken pukkverk sitt bruddområde, øst og nord for en større turvei.
Den grenser i nord mot en traktorvei, og ellers til bruddområdet og turveien.
Naturtype, utforming og vegetasjonstyper:
Naturtype er gammel granskog, utforming gammel lavlandsgranskog, og blåbærgranskog og
svak lågurtskog er dominerende vegetasjonstyper. Gran,- furu- og bjørk er vanligste treslag. I
sumpskogen finnes høgstaudevegetasjon og svak lågurtskog med enkelte svartor og gråor.
Karplantefloraen er dominert av vanlige og vidt utbredte arter som blåbær, tyttebær, smyle,
fugletelg, skogsvæve, gullris, gjøkesyre, hvitveis, markjordbær, stormarimjelle, teiebær,
bitterkonvall, einstape, skogburkne og skogfiol. I sumpskogen og i kløfta finnes også sløke,
firblad, skogsalat, liljekonvall, hengeving, mjødurt, sumphaukeskjegg, tveskjeggveronika og
tyrihjelm.
Artsmangfold:
Hyllekjuke ble funnet på ei granlåg. Dette er en svak indikator for eldre verdifulle granskoger.
Pga. at tidspunktet for registreringene ikke var i soppsesongen, kan det ikke utelukkes at det
finnes andre mer interessante sopparter. Interessant for området er at siden det har vært
inngjerdet i langt tid, er det et nokså høyt innslag av rognetrær, noe som ellers i Marka (og det
meste av Østlandet) i praksis er fraværende foruten i enkelte steinete områder. Dette viser at
treslaget normalt finnes utover småplanter, men at et unormalt høyt innslag av hjortedyr
medfører at treslaget ikke klare å vokse over beitehøyden til dyrene.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Nokså gammel granskog dominerer. Dette er naturlig forynget skog som er relativt flersjiktet
hvor herskende trær har dimensjoner opp mot 40-50 cm i brysthøydediameter. Det finnes
spredt litt liggende dødved i ferske og middels nedbrutte stadier. Skogen har nådd en alder
hvor den nå har begynt å produsere dødved, noe som er viktig for en rekke arter.
Skjøtsel og hensyn:
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For å sikre naturverdiene best mulig, må skogen få utvikle seg fritt uten hogst og tekniske
inngrep. Om ev. enkelttrær må hogges, bør de døde stammende få ligge og råtne ned i
lokaliteten, noe som vil komme en rekke arter til gode.
Verdibegrunnelse:
Det vurderes at dette er en lokalt viktig (C) naturtypelokalitet. Dette begrunnes med at
lokaliteten består av et middels stort område med biologisk nokså gammel granskog spredt
med liggende og stående dødved som dessuten ligger nær flere andre lignende områder, noe
som øker den økologiske verdi.

Figur 10.Avgrensning av lokaliteten.

Lokalitet
Naturtype
Utforming
Verdisetting

Huken nord
Gammel granskog
Gammel lavlandsgranskog
Lokalt viktig (C)

Innledning:
Beskrivelsen av naturtypelokaliteten er basert på feltarbeid utført av Rein Midteng, Asplan Viak
22.6.2017 i forbindelse med reguleringsplan for Huken pukkverk. Beskrivelsen følger DNhåndbok 13 sine faktaark for 2014 (T.H.Hofton 30.5.2014). Lokaliteten er noe dårlig undersøkt
pga. mye grov stein.
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Naturgrunnlaget og beliggenhet:
Lokaliteten ligger vest for Huken pukkverk sitt bruddområde, øst for en større turvei. Den
grenser i sør mot en traktorvei, til bruddområdet i øst, turvei i vest mens grensa i nord er noe
usikker. Det kan være at avgrensningen går noe lenger mot nord. Dette er ikke sjekket da
planområdet stoppet her.
Naturtype, utforming og vegetasjonstyper:
Naturtype er gammel granskog, utforming gammel lavlandsgranskog, og svak lågurtskog, litt
lågurtskog og storbregneskog er dominerende vegetasjonstyper. Gran er kanskje det vanligste
treslag men det er ofte et høyt innslag av løvtrær, først og fremst selje. Det høye løvtreinnslaget
skyldes delvis naturlig bratt terreng, delvis tidligere forstyrrelser fra bruddet. Firblad,
markjordbær, bitterkonvall, fingerstarr, gjøkesyre, skogstorkenebb, skogburkne, sløke,
hvitveis, skogfiol, liljekonvall og blåveis ble notert.
Artsmangfold:
Funn av blåveis var interessant, da arten indikerer relativt rik berggrunn. Arten er uvanlig i
denne delen av kommunen. Artsmangfoldet knyttet til gammelskogsstrukturer er lite undersøkt
pga. tidspunktet for registreringene, og det er et visst potensial for krevende arter.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Nokså gammel granskog dominerer i de nedre delene. Det er naturlig forynget skog som er
relativt flersjiktet hvor herskende trær har dimensjoner opp mot 40-50 cm i
brysthøydediameter. Det finnes spredt litt liggende dødved i ferske og middels nedbrutte
stadier. Skogen har nådd en alder hvor den nå har begynt å produsere dødved, noe som er
viktig for en rekke arter. I bratta er løvinnslaget høyt, trærne er gjennomgående middels gamle,
og det finnes noe liggende dødved av løvtrær.
Skjøtsel og hensyn:
For å sikre naturverdiene best mulig, må skogen få utvikle seg fritt uten hogst og tekniske
inngrep. Om ev. enkelttrær må hogges, bør de døde stammende få ligge og råtne ned i
lokaliteten, noe som vil komme en rekke arter til gode.
Verdibegrunnelse:
Det vurderes at dette er en lokalt viktig (C) naturtypelokalitet. Dette begrunnes med at
lokaliteten består av et middels stort område med biologisk nokså gammel granskog spredt
med liggende og stående dødved som dessuten ligger nær flere andre lignende områder, noe
som øker den økologiske verdi.
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Figur 11. Løvskog dominerer i de b ratte steinete partiene.

Figur 12. Granskogen dominerer i de nedre noe flatere partiene.
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Figur 13. Avgrensning av lokaliteten.

6.1.2 Beskrivelse av lokaliteter på naturbase.no
Lokalitet Huken (id BN00064560), verdi lokalt viktig-C:
Gammelskogsområde som er satt av som bevaringsskog ifølge Oslo kommune skogers
flerbruksplan. Brattlendt område bevokst med gammel naturskog av blåbærtypen. Dalbunnen
har en rik mosevegetasjon. Rik vegetasjon og mye død ved. Området er noe utvidet mot nord
for å inkudere myr og flommarksskog. Det bør vurderes om ikke den trange dalen lenger nord,
øst for veien også bør inkluderes. Avgrensningene er omtrentlige, bør gjøres mer nøyaktig.

Figur 14. Avgrensning av lokaliteten.

Lokalitet Alnavassdraget øvre II (id BN00064045), verdi viktig-B:
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Øvre del av vassdraget som består av en blanding av små kulper og grunne strykpartier.
Bunnen er dominert av blokk og grøvre stein, med noe grus og sand. Tidligere høy tetthet av
elvemuslinger (1920-1960). Trolig er bestanden i dag utdødd. Vannkvaliteten i øvre deler av
vassdraget er i dag bra og kan bli en lokalitet for elvemusling i fremtiden. God bestand av kreps
finnes i vassdraget. (Sandaas og Enerud 1998f, Terje Blindheim pers med 2003).

Figur 15. Avgrensning av lokaliteten.

Lokalitet Haugerud N (id BN00112209), verdi lokalt viktig-C:
Verdibegrunnelse
Sumpskogen er liten, men representerer en ganske rik utforming. Naturtypen har hatt stor tilbakegang
spesielt i lavlandsområder, særlig pga. grøfting, som dette arealet har vært forskånet for. Typen sorterer
under den truete naturtypen «Rikere myrkantmark i lavlandet» (EN). Ut fra areal og noe påvirkning
klassifiseres den som lokalt viktig, C-verdi.
Innledning
Lokaliteten er kartlagt av NINA v/Egil Bendiksen 12.06.2011 og er sammenfattet i forbindelse med et
prosjekt under BioFokus med å kvalitetssikre et utvalg skoglokaliteter fra Naturbase i Oslo på oppdrag
fra Fylkesmannen. Her inkluderes et antall områder som undertegnede har observert og delvis registrert
det siste tiåret, men som ikke er publisert.
Beliggenhet
Lokaliteten er et langstrakt, grunt søkk med svartorsumpskog, som starter fra blåstien som utgjør gamle
Lilloseterveien kort vei nord for Ammerud utfartsparkering og strekker seg over til der søkket møter
turveien mellom Ammerudveien ved Huken pukkverk og Breisjøen. Registreringene ble gjort et par år før
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det ble utført et mindre uttak av enkelttrær og kratt for at det skulle være lettere å gå gjennom søkket på
ski. Dreneringen er ut mot Aurevannsbekken (Breisjøbekken) i nord, men vannet kan ved høy vannstand
også renne over det lokale vannskillet og ut i blåstien i sør i retning parkeringsplassen. Berggrunnen er
porfyrisk basalt, det samme som tas ut i Huken pukkverk like ved, og som er noe mer næringsrik enn
nordmarkitten, som ellers utgjør berggrunnen i store deler av Lillomarka. Området (ca. 225 moh.) ligger i
sørboreal sone og tilhører svakt oseanisk seksjon (O1).
Naturtyper
Lokaliteten kan klassifiseres som en kalkrik myr- og sumpskog (V2-C-3) (NiN 2.0). Fem -seks større
svartortrær ble registrert gjennom søkket, og svartvier er vanlig. Også en lav, men relativt kraftig istervier
ble registrert i søndre del. Vanlige er ellers rogn og dunbjørk (+ en stor hengebjørk i kanten i sør), og for
øvrig ble notert gran, furu, ørevier, selje, hegg og trollhegg. Området er småkupert med tuer og små
forsenkninger, som er fylt med vann ved fuktige værforhold. Her er bekkekarse stedvis dominerende
samt blant annet vasshår (Callitriche sp.). Ellers har lokaliteten en artsrik høgstaude -/sumpvegetasjon,
særlig karakterisert av mjødurt, enghumleblom, hengeving, bekkeblom, myrhatt, krypsoleie, teiebær,
slirestarr, myrmaure, skogrørkvein og mer spredt hestehov, mannasøtgras, sumphaukeskjegg,
hundekvein, skogburkne, myrfiol, firblad, sølvbunke, perlevintergrønn, myrtistel og strandrør. På
forhøyninger ute i sumpen kan det også være øyer med fattigere vegetasjon, som blåbær, tyttebær og
stri kråkefot. Bunnsjiktet er for størsteparten av arealet dominert av grantorvmose (Sphagnum
girgensohnii), mens nær de to endene er det rikere partier med arter som bekkerundmose (Rhizomnium
punctatum) og pjusktjønnmose (Calliergon cordifolium). Det er dominans av gammel granskog på begge
sider (opptil 50 cm i brysthøydediam.).
Artsmangfold
Lokaliteten har et rikt artsmangfold av sump- og høgstaudearter.
Påvirkning
Lokaliteten har ikke spor av grøfting. Hogst av enkelttrær for å gjøre det lettere å komme fram på ski
mellom to hovedinnfallsporter til marka har opplagt berørt noen av svartortrærne, men det er ikke gjort
noen form for terrenginngrep og det er ingen preparering eller merking av løype. Naturlig vegetasjon vil
således kunne bli selvrestaurert.
Fremmede arter
Skjøtsel
Fri utvikling sikrer verdiene best. Eventuell framtidig skjøtsel for at en enkel skiløype skal kunne holdes
åpen bør skje på en mer bevisst måte ved at svartor får utvikle seg fritt og ikke avvirkes. For
mesteparten av strekningen bør slik tynning heller skje i det flate granskogspartiet på østsida, der det
også er småstier som følge av ferdsel sommerstid når det uansett oftest er for fuktig å gå gjennom selve
sumparealet.
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Figur 16. Avgrensning av lokaliteten.

Lokalitet Huken pukkverk Nord (id BN00110980), verdi lokalt viktig-C:
Verdibegrunnelse
Denne naturtypen hatt stor tilbakegang spesielt i lavlandsområder, særlig pga. grøfting. Typen sorterer
under den truete naturtypen «Rikere myrkantmark i lavlandet» (EN). Området har lokal naturverdi (C) , og
inngår for øvrig i et administrativt verneområde (bevaringsskog innenfor Oslo kommunes skoger). Det er
et velutviklet gammelskogsområde med erkjent stor opplevelsesverdi (jf Flerbruksplanen, Oslo
kommunes skoger).
Innledning
Lokaliteten ble registrert 30/9 og 19/11-2006 og innlagt 12. des. 2016 av Egil Bendiksen, NINA, i regi av
Miljødir.-prosjektet «Tilrettelegging av naturtypedata».
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Lillomarka og utgjøres av to smale søkk med intermediærrik sumpskog med svartor.
Den befinner seg i toppområdet av et lavt, flertoppet kolleparti mellom Breisjøen i vest, Steinbruvannet i
øst, turveien mellom de to vannene i nord og Huken pukkverk i sør. I søndre del er det sørlige og mest
markerte søkket avgrenset av loddrette bergvegger. En bekk starter i den fuktigste delen og drenerer
mot nord. Søkkene møtes i nord. Berggrunnen er porfyrisk basalt, og området ligger i den østlige delen
av det geologiske Alunsjøfeltet. Det befinner seg i sørboreal sone, svakt oseanisk seksjon (O1).
Naturtyper
Lokaliteten er en intermediær myr- og sumpskog (V2-C-2) (NiN 2.0). Inkludert er også nærmeste soner
der det er rik fastmarksskog. Noen av sumppartiene er temmelig bløte, og flere steder vokser svartor i
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kantene, dels på stylterøtter. Noen trær har dimensjoner på ca. 15 cm i brysthøydediameter. Floraen
synes relativt artsfattig, med blant annet myrhatt og myrfiol i kanten og spredt (cf.) gråstarr på det
fuktigste. Bunnsjiktet er ei sammenhengende torvmosematte med kratt-torvmose (Sphagnum centrale)
og grantorvmose (S. girgensohnii). I nordligste del, der bekken gjør seg mer gjeldende, er det også et
større parti med mannasøtgras, en art som også finnes ved inngangen til søkket i sør. Innenfor østre
myrkant er det et lite øyparti med temmelig rik lågurtgranskog (UTM PM 045 507) med blåbærgranskog
omkring, som ellers omkranser hele sumpdraget. Her vokser blåveis, fingerstarr, vårerteknapp,
markjordbær, skogfiol, snerprørkvein, teiebær m.m. og krevende sopparter som praktslørsopp
(Cortinarius cumatilis), hjortetrevlesopp (Inocybe cervicolor) og svovelriske (Lactarius scrobiculatus).
Tilgrensende del av selve sumpen er også rikere her, med arter som mjødurt og enghumleblom, Like
ved er det også en steinet skrent med to store ospetrær. Det andre søkket kommer fra sørvest, er noe
videre og vegetasjonen kan klassifiseres som myrkant. Her finnes også spredte svartor og ellers mer
krevende elementer langs kanten, inkludert småbregner og palmemose (Climacium dendroides).
Blåbærgranskogen omkring er gammelskog, plukkhogd i eldre tid og med tett mosedekning, særlig
blanksigdmose (Dicranum majus), i bunnen. Lokaliteten har en del spredte granlæger, som mest er av
relativt liten nedbrytningsgrad (dominans av barksopper, blåkjuke (Postia caesia) m.m.).
Artsmangfold
Denne lokaliteten representerer et parti på basalten med god næringstilgang, også lokalt i
fastmarksskogen. Det er potensial for flere interessante karplante - og sopparter. Vårerteknapp er en
spesielt krevende art i regionen. Praktslørsopp (Cortinarius cumatili s) er bare funnet få steder i
Lillomarka.
Påvirkning
Lokaliteten har ikke spor av grøfting, og det er heller ikke grøftespor på større myr i nærheten.
Sumpskogen ligger i et område med gammel naturskog, hvor det har vært drevet plukkhogst i eldre tid,
men uten inngrep for øvrig. Området var for noen år siden truet av utvidelsesplaner for Huken pukkverk
nordover.
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Figur 17. Avgrensning av lokaliteten.
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