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Sammendrag
Det er i forbindelse med rullering av Rællingen kommuneplan foretatt kartlegging og verdisetting av
naturtyper og raviner i fire områder i Rælingen kommunen. 12 naturtyper er kartfestet, hvorav det er
en ravinedal, mens resten er fordelt på naturtypene rik edelløvskog, gråor-heggeskog,
naturtbeitemark, beiteskog og gamle store trær. 5 naturtyper er vurdert som svært viktig natur (A), 6
som viktig naturt (B) og 1 som lokalt viktig (C).
Raviner er aktive systemer. Forhindres vann i å renne i sitt naturlige system gjennom ravinen vil det
aktive systemet ødelegges. Endringer som vil påvirke terrenget eller ravinens geomorfologiske tilstand
vil forringe verdien. Hogst eller annen bruksendring trenger i utgangspunktet ikke å ha betydning for
ravinen som landskapsform, men vil være negativt for naturtypene innenfor ravineavgrensningen.
Naturtypene som er kartfestet i rapporten er i hovedsak fordelt på hovednaturtypene kulturlandskap og
skog. For å opnå en opptimal tilstand for de to hovednaturtypene er det et generelt skille mellom hva
slags hensyn som skal tas eller tiltak som bør iverksettes. Ideelt sett, fra et biologisk ståsted, burde
man la den løvskogen som finnes og er registrert utvikle seg fritt. I kulturlandskapet bør tunge
driftsmetoder og gjødsling forhindres og skjøtselen bør tilpasses den enkelte engtypen.
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1. Innledning
Rælingen kommune er i gang med å revidere sin kommuneplan. I alle kommuneplaner med
retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og
beskrivelse av planens virkninger for miljø og samfunn gjennom en konsekvensutredning. Naturmiljø
og biologisk mangfold er et av temaene som skal vurderes i konsekvensutredningen.
Det er i alt over 30 områder som skal utredes med tanke på nytt arealformål som åpner for framtidig
utbygging. Denne rapporten tar for seg fire av disse områdene; Lognsdalen, Holt, Neshagan og
Karlstad, og skal danne et grunnlag i det videre arbeidet med konsekvensutredningen.
Arbeidet som er gjort i forbindelse med denne registreringen er finansiert med midler fra
Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Rælingen kommune. Arbeidet har bestått i å sammenfatte
tidligere undersøkelser i områdene, samt utføre nytt og komplementerende feltarbeid.
Naturtyperegistreringen er gjort av Birgitta Prøis, utdannet naturforvalter fra Norges
Landbrukshøgskole. Supplerende viltregistreringer (fugl) er gjort av Erling Hobøl, Trond Aspelund og
Sindre Molværsmyr. Kommunens miljøvernrådgiver, Tom Bengtson, har bistått med informasjon,
bakgrunnsmaterialet og øvrig hjelp. Kartdataene er registrert og behandlet av kommunens
geodatamedarbeider, Tor Haugland. Plan- og miljørådgiver i kommunen, Mari Ann Vinje, har
systematisert innhentet data og skrevet rapporten.

Figur 1: Trollbær i edelløvskogen på Neshagan
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2. Naturgrunnlag
2.1 Kvartærgeologi og raviner
2

2

2

2

Rælingen kommunes totale areal er på 71,6 km fordelt på 41 km skog, 15 km vannareal, 10 km
2
bebyggelse og innmark og 6 km dyrket mark. Kommunen har en nord-sørgående struktur, hvor det er
et markant skille ved marin grense, mellom Østmarka i vest og landskapet som skråner ned mot
Nordre Øyeren i øst. I skogen består grunnen stort sett av fjell i dagen, mens løsmassene under den
marine grense stort sett består av et tykt dekke med hav- og fjordavsetninger (marin leire). Nordre
Øyeren består i hovedsak av fluviale avsetninger. I løsmassene under marin grense, mellom
Østmarka og Øyeren, har det dannet seg flere ravinedaler.
Raviner er forsenkninger eller små, bratte daler som graves ut i løsmasser og som dannes over lang
tid, gjennom lange prosesser. På Romerike og ved Øyeren finnes et av Norges største
ravinelandskaper. Raviner utgravd i leire er en internasjonalt sjelden naturtype. Gjenværende
ravinedaler og ravinedalsystemer har betydning både knyttet til biologisk og geologisk mangfold og
som viktige landskapselementer knyttet særlig til kulturlandskapet. Særlig større raviner og
ravinesystemer med intakte erosjonsprosesser har høy biologisk og geologisk verdi.
Fordi ravinedaler har opplevde en betydelig nedgang i forekomst de siste 50 årene ble den rødlista
som naturtype i 2011 og gitt kategorien sårbar (VU). Naturtypen regnes således som truet.
Nedgangen skyldes i hovedsak nye driftsmetoder og bakkeplanering i landbruket. I tillegg til
bakkeplanering er skredsikring og igjenfylling med overskuddsmasser blitt nye trusler de senere
årene. Naturtypen står i fare for å forsvinne fra norsk natur og risikoen for at naturtypen forsvinner fra
Norge i løpet av de kommende 50 år er svært høy (Gaarder mfl. 2012).

2.2 Vegetasjon
I leirjorda under marin grense er næringsinnholdet høyt og dette gir grunnlag for en rik, frodig og
høyproduktiv vegetasjon. Floraen inneholder et mangfoldig spekter av urter, store bregner og
høgstauder. I ravinesystemene kan en finne raske vekslinger i vegetasjonstyper som følger
variasjoner i hydrologiske og topografiske forhold. Ravinelandskapet inneholder partier med
edelløvskog (hassel, spisslønn, alm, lind, ask, eik og svartor). Rene edelløvskoger er likevel meget
sjeldent og flere av edelløvtrærne kommer inn som enkeltindivider i rike vegetasjonstyper (Heggland
2002).

2.3 Påvirkning
Mye av landskapet under den marine grense er blitt benyttet til jordbruksmark og har i den forbindelse
blitt planert. Det er videre områder av den leirholdige jorda i kommunens raviner som i lengre tid er
blitt utnyttet til byggemateriale i forbindelse med næringsliv. Ikke planert areal av ravinedalene har i
stor grad blitt brukt til beitemark og hagemark. En del av ravinelandskapet er også tilplantet med gran.

2.4 Tidligere registreringer
Det er ikke foretatt noen kartlegging av naturtypen ravinedal i kommunen tidligere. Det ble imidlertid
foretatt en kartlegging av verneverdige landskapsområder på slutten av 90-tallet som resulterte i en
tematisk plan med beskrivelse og retningslinjer for vern og pleie av landskapsområder med meget høy
vernestatus, vedtatt av kommunestyret i 1999 (Rælingen kommune 1999).
Flere av ravinene inngikk i tillegg i en kartlegging av naturtyper foretatt i kommunen i 2002. Flere av
områdene som er kartlagt i dette prosjektet innehar derfor naturtyper som har vært kartlagt tidligere.
Av kartleggingene gjort tidligere fremgår det at gråor-heggeskog, rik edelløvskog, hagemarksskog,
naturbeitemark og skogsbeiter alle er naturtyper som forekommer og trives i ravinelandskapet.
Sammen med naturtypen naturbeitemark, er de rike edelløvskogene og gråor-heggeskogene de
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terrestre naturtypene i Rælingen som har størst potensiale for sjeldne og kravfulle karplanter
(Heggland 2002).

Figur 2: Ravinen ved Holt skole med naturbeitemark, bilde er tatt mot øst
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Foto: Mari Ann Vinje
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3. Metode
3.1 Naturtypekartlegging og raviner
Karleggingen er gjennomført i henhold til DN-håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2007).
Kriterier for verdisetting fremgår av håndboka og lokaliteter som oppfyller kravene til naturtypelokalitet
gis verdi etter gitte kriterier til A, B eller C verdi. Ravinedaler ble avgrenset og gitt verdi på grunnlag av
et midlertidig faktaark for ravinedaler (Gaarder mfl. 2012).
Tabell 1: Tabell for verdisetting av naturtypelokaliteter (DN 2007)
Verdi

Nasjonal-lokal verdiskala

Naturforhold

A

Nasjonal verdi

Svært viktig natur

B

Regional verdi

Viktig natur

C

Høy lokal verdi

Lokalt viktig natur

Ingen verdisetting

Ordinær øvrig natur

!
Tabell 2: Tabell for verdisetting av ravinedal (Gaarder mfl. 2012)
Parameter

Lav verdi

Middels verdi

Høy verdi

Størrelse

Lengde opp til 300 meter,
resten av tidligere større
dalsystemer

Lengde 300 meter til 1 km
alene, rest av tidligere
større dalsystemer

Lengde 1 km alene eller
som total lengde i
sammenhengende system

Utforming

Dybde 5 meter, slake kanter

Dybde 10 meter og bratte
kanter

Dybde mer enn 15 meter,
bratte kanter

Rødlistearter

(NT: 0-1)

NT: >2, eller forekomst av
VU

VU:>2, eller forekomst av
EN eller CR

Del av
verdifullt
landskap

Enkelforekomst

Koblet til velutviklede
tidligere ravinelandskap
med andre forekomster i
nærheten

Del av større landskap i
med velutviklede
ravinesystemer

Sum verdi

C: Terskelverdi oppnådd på
størrelse (lav verdi) og
utforming og del av verdifullt
landskap (middels verdi)

B: Størrelse og utforming
(middels verdi) eller
rødlistearter isolert sett.

A: Størrelse og utforming
(høy verdi) eller
rødlistearter isolert sett.
Middels verdi for størrelse
i kombinasjon med høy
verdi for del av verdifullt
landskap

!
Det er i to av områdene gjort registreringer i forbindelse med tidligere kartlegging (Miljødirektoratet
2013). Disse er benyttet som en del av forarbeidet til kartleggingen gjort i forbindelse med denne
rapporten. Der registreringene gjort i dag avviker fra de tidligere registreringene er dette bemerket. I
tillegg til disse, er det gjort søk etter tidligere funn gjennom tilgjengelig litteratur og øvrige databaser. I
forkant og under feltarbeidet ble det benyttet flyfoto for å avgrense og avsette lokaliteter.
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Birgitta Prøis brukte til sammen tre dager i felt. Noen av områdene ble også angitt med gps punkter og
medførte to dager i felt for kommunens plan- og miljørådgiver. Til tider mye liggende død ved, bratt og
ufremkommelig terreng, samt store arealer gjorde feltarbeidet tidkrevende.

4.2 Arter
Det er ikke gjennomført heldekkende artsregistreringer i forbindelse med kartleggingen. Det er
registrert signalarter og rødlistearter der disse er funnet. For rødlistekategorier er rødlista benyttet
(Lindegaard & Henriksen 2011). Kodene etter artsnavn betyr at arten er rødlista eller svartelista hvor
koden CR står for kritisk truet, EN sterkt truet, VU sårbar, NT nær truet, SE svært høy risiko og HI høy
risiko (Artsdatabanken 2013a, Artsdatabanken 2013b ).

Figur 3: Trær med lang historie, men med mye nytt liv
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Foto: Mari Ann Vinje
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4. Resultater
4.1 Oppsummering
Kartleggingen resulterte i 12 naturtypelokaliteter fordelt på 7 naturtyper. 5 naturtyper er vurdert som
svært viktig natur (A), 6 som viktig natur (B) og 1 som lokalt viktig (C). Utformingen som dominerer er
angitt. Ved flere av naturtypene var det innslag av andre utforminger. Dette er angitt i faktaarkene til
den enkelte naturtype (vedlegg A).
Tabell 3: Fordeling av naturtyper etter verdier og antall!
Hovednaturtype
Kulturlandskap

Skog
Rasmark, berg,
kantkratt
Totalt

Naturtype
Naturbeitemark
Store gamle trær
Beiteskog
Gråor-heggeskog
Rik edelløvskog
Ravinedal

A
1

B
3
1
1

1
2
1

1

5

6

C

Antall
4
1
1
2
3
1

1

1

12

Tabell 4: Oversikt over kartlagte naturtypelokaliteter. For endrede lokaliteter er BN-nummer angitt i
første kolonne
BN-nummer
Ny registrering
Ny registrering
BN 00011036
Ny registrering
BN 00011002
BN 00010999
BN 00011002

Lokalitet
Lognsdalen I
Lognsdalen II
Holt skole
Neshagan
Gjellebekken I

Naturtype
Rik edelløvskog
Gråor-heggeskog
Naturbeitemark
Ravinedal
Gråor-heggeskog

Utforming
Or-askeskog
Liskog/ravine

Verdi
B
C
B
A
A

Areal
6 daa
2 daa
8,5 daa
450 daa
122 daa

Gjellebekken II

Rik edelløvskog

Or-askeskog

A

3,9 daa

BN 00010999
BN 00011058

Gjellebekken
III
Nes I

Rik edelløvskog

Rikt hasselkratt

A

8 daa

Naturbeitemark

Frisk/tørr, middels baserik eng
slått
Frisk, næringsrik «gammeleng»
slått

A

12,5 daa

Ny registrering

Nes II

Naturbeitemark

B

18 daa

Ny registrering

Nes III

Naturbeitemark

Frisk, næringsrik «gammeleng»
slått
Gamle trær

B

18 daa

Ny registrering
Ny registrering

Øvergarden
Karlstad

Store gamle trær
Beiteskog

B
B

9,5 daa
12,5 daa

Ren høgstaudeutforming

!
4.2 Lokalitetene !
Under presenteres funnene gjort i hvert enkelt område, både naturtypene som ble gitt verdi etter DNhåndbok 12, og områdene som ble registrert men som ikke ble tildelt verdi (nullområder). Områdene
som ble kartlagt er illustrert med kart og der naturtyper ble gitt verdi er disse markert. Figurene er ment
som illustrasjoner. Nøyaktig avgrensning vises i Naturbase.
4.2.1 Lognsdalen
Lognsdalen består av en fragmentert ravine med bebyggelse og tekniske inngrep på alle kanter.
Bekken som renner gjennom området går i rør helt ved veien i sørvest, men er ellers åpen langs dalen
hvor det er registrert gråor-heggeskog. Den østlige og nordlige siden av ravinen er berørt av vei, men i
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den grunne delen av ravinen er formene bevart i større grad. Ravinen preges av overgangen til fjell i
dagen, slik at høydekurvene ikke er så jevne og regelmessige.!!

Figur 4: Lognsdalen med naturtyper

Kilde: Miljødirektoratet (2013), redigert i Adobe Illustrator

!

!
Ved Lognsdalen ble det gjort to naturtyperegistreringer; gråor-heggeskog (lokalt viktig) og rik
edelløvskog (regionalt viktig). Det er ikke gjort noen registreringer i dette området tidligere. Resten av
skogområdet domineres av osp, rogn og bjørk med relativt lik fordeling. Det ble funnet gammel osp og
noe svært gamle bjørketrær. Det ble funnet innslag av varmekjære trær og busker, som lønn, ask og
selje, samt rødhyll (HI) som er svartelistet. Oppslag av unge trær under de andre trærne domineres av
ask.
Enga lengst i sør domineres av ugrasvegetasjon som indikerer at jorda har blitt forstyrret. Dumping av
hageavfall øverst bidrar til næringssig og resulterer i at enga får et høyere næringsinnhold enn naturlig
og dermed gir grobunn for slike arter. I enga ble det funnet både lupin (SE) og fagerfredløs (HI), som
begge er svartelistete arter. I tillegg ble burot, ulike tistler, kveke, hundegras, hestehov, høymole,
reinfann og bringebær registrert. Det er mye liggegroper og spor av rådyr i denne høyvokste delen av
enga.
I veikanten mot veien i øst dominerer ikke lupin i like stor grad som på enga beskrevet over. Her finnes
litt mer mangfoldig engvegetasjon, antakelig fordi det er tørrere. Det ble funnet blant annet skogkløver,
prestekrage, timoteiarter, ryllik, tiriltunge, fuglevikke og grasstjerneblom.
Lognsdalen har fortsatt et rikt fugleliv på tross av omkringliggende veier og bebyggelse. Det ble
observert et par med kjernebiter som trolig har hekket i området. Arten observeres ganske sjelden i
Rælingen og den er avhengig av eldre trær, spesielt løvtrær. To rødlista arter er også observert;
tårnseiler (NT) og stær (NT). Myrsanger, som også er en uvanlig art i Rælingen ble hørt.
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4.2.2 Holt skole
Lokaliteten Holt skole er registrert tidligere, både i forbindelse med tematisk plan for verneverdige
landskapsområder og i naturtypekartleggingen gjort av Siste Sjanse i 2002. Holt skole har beholdt
samme avgrensning som den fikk da den ble registrert tidligere. Lokaliteten består av naturbeitemark
og er gitt verdien regionalt viktig. Den tidligere motocrossbanen sør for naturtypen er registrert i
kartleggingen men ikke avsatt som naturtype.

Figur 5: Holt skole med naturtyper

Kilde: Miljødirektoratet (2013), redigert i Adobe Illustrator

!

Det er i motocrossbanen naturlig nok ikke så stort mangfold ennå, og enkelte steder ble det registrert
noe ugrasvegetasjon. Imidlertid er engvegetasjon og beitearter i ferd med å etablere seg på nytt,
mellom kjørebanen, og det er funnet flere arter som hører til en ikke gjødslet eng, for eksempel
prestekrage og tiriltunge. Denne har også lite innslag av nitrofile arter, men artsmangfoldet er mer
beskjedent. Den har imidlertid stort potensiale for å utvikle seg til naturbeitemark med riktig bruk og
skjøtsel.
Området ved Holt skole har et rikt fugleliv. Det er observert fire rødlistearter i området; tårnseiler (NT),
sanglerke (VU), stær (NT)og rosenfink (VU). Sanglerke er avhengig av åpne områder med lav
vegetasjon til næringssøk. Både fjerning av hultrær (særlig eldre løvtrær) og gjenvoksing/tilplanting av
åpne områder vil være til skade for arten. For rosenfink er det viktig å ta vare på kratt/yngre løvskog
som grenser mot åpne områder. Svartspett og grønnspett er også observert i området. Begge artene
er avhengig av eldre grovstammede trær som hekkeplass og begge foretrekker osp.
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Figur 6: Holt skole med motocrossbane, mot øst.

Foto: Mari Ann Vinje

4.2.3 Neshagan
Ved Neshagan ble hele ravinesystemet registrert som en lokalitet, og 7 naturtyper ble kartlagt på deler
av dette arealet. Dette gir informasjon både om ravinedalen som kvartærgeologisk forekomst og til
hvilke deler av den det er knyttet spesielle biologiske verdier. Sånn sett finnes det ingen nullområder
ved denne lokaliteten.
Tabell 5: Fordeling av naturtyper etter verdier og antall
Hovednaturtype
Kulturlandskap
Skog
Rasmark, berg, kantkratt
Totalt

Naturtype
Naturbeitemark
Store gamle trær
Gråor-heggeskog
Rik edelløvskog
Ravinedal

A
1
1
2
1
5

B
2
1

3

C

Antall
3
1
1
2
1
8

!
I skogområdene på Neshagan som ikke er registrerte naturtyper finnes det stort sett rik blandingsskog,
med noe innslag av tette plantefelt av gran. For øvrig inneholder granskogen en del gamle trær av
hegg, rogn, or, bjørk og os. Det er også områder hvor det ble funnet mye død ved og det er også
registrert enkelte, svært gamle grantrær. I blandingsskogen er det i store deler av skogområdene i
tillegg innslag av mange ulike løvtreslag, gammel hegg og stedvis rik bunnvegetasjon med blant annet
trollbær og firblad.
Neshagan er et fuglerikt område med varierte habitater og dermed også en stor variasjon i fuglelivet. I
forbindelse med registreringen ble det observert 6 rødlistearter av fugl i området; Hønsehauk (NT),
strandsnipe (NT), fiskemåke (NT), tårnseiler (NT), sanglerke (VU), stær (NT) og tornirisk (NT).
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Ellers er det gjort funn av musvåk, tårnfalkhann, grønnspett, myrsanger, gulsanger, bøksanger,
løvmeis, stjertmeis og stillits som er interessante eller sjeldne for Rælingen og som er avhengig av
blant annet løvskog/blandingsskogområdene i Neshagan.

Figur 7: Neshagan med naturtyper

!

Kilde: Miljødirektoratet (2013), redigert i Adobe Illustrator
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4.2.4 Karlstad
På Karlstad ble det gjort en naturtyperegistrering. Naturtypen er beiteskog og er gitt verdien B, viktig
natur. Det er en åpen bekk i bunnen av begge skogdalene og det er til dels gode ravineformer. I
skogen nord for naturtypen ble det registrert noen gamle, flerstammede seljer sør i grensen mot
beiteeng.

Figur 8: Karlstad med naturtype

!

Kilde: Miljødirektoratet (2013), redigert i Adobe Illustrator
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5. Avslutning
Registreringene gjort i forbindelse med denne rapporten har resultert i 12 naturtypelokaliteter, hvorav
en er ravinedal og resten er fordelt på to hovednaturtyper; kulturlandskap og skog. Ideelt sett, fra et
biologisk ståsted, burde man la den løvskogen som finnes der nå utvikle seg fritt, samt forhindre tunge
driftsmetoder og gjødsling og tilpasse skjøtselen til den enkelte engtypen.
Ved verdisetting av ravinedaler er det de kvartærgeologiske og hydrologiske kvalitetene som avgjør
avgrensing og verdsetting. Endringer som vil ødelegge de biologiske verdiene, som gjødsling av
beitene, hogst av skogene eller tilplanting, vil på den måten ikke påvirke verdien til ravinedalen fordi
de ikke påvirker ravinen som aktivt system. Dette gjelder så fremt endringen ikke påvirker eller
ødelegger ravinen som landform. De største truslene for ravinedaler er de tiltakene som påvirker
ravinen som aktivt system og/eller ødelegger den som landform. Derfor er de største truslene mot
ravinedal bekkelukking, igjenfylling og skredsikring.
De største ravinelandskapene i Norge finnes på Romerike, ved Øyeren og i Nord-Trøndelag.
Ravinedal ble rødlista som naturtype i 2011. Det er stor sannsynlighet for at den vil forsvinne innenfor
kort tid, dersom man ikke tar grep for å forhindre aktiviteter som forringer landskapet. Rælingen står
dermed i en særstilling internasjonalt og har et særlig forvaltningsansvar for dette landskapselementet.
Neshagan står videre i en særstilling i kommunen, med en intakt erosjonsprosess og som et stort
ravinesystem med spesielt høy verdi. Neshagan har store verdier knyttet både til biologisk og
geologisk mangfold. Området har videre også høy verdi som viktig landskapselement, særlig knyttet til
kulturlandskapet.

5.1 Videre kartleggingsbehov
I denne kartleggingen er det kun Neshagan som er blitt kartlagt som ravinedal etter den nye
metodikken. Det innebærer at resten av kommunens raviner ikke er systematisert og gitt verdi. En
kartlegging av de øvrige ravinene burde gjennomføres slik at man kan oppnå en tilfredsstillende
forvaltning av kommunens naturmangfold.
Det vil i tillegg, selv om områdene nå har blitt kartlagt, alltid være behov for en videre og grundigere
undersøkelse av områdene. Spesielt gjelder dette for skogområdene på Neshagan.
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Vedlegg A: Faktaark for kartlagte naturtyper
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Lokalitet: Lognsdalen I
Dato for registrering: mai/juni 2013
Naturtype: Rik edelløvskog (F01)
Utforminger: Or–askeskog (F0107)
Verdisetting: B
Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Birgitta Prøis våren 2013 på oppdrag fra Rælingen kommune i
forbindelse med revidering av kommuneplan.
Beliggenhet/avgrensning
Lognsdalen ligger omsluttet av bebyggelse mellom Rud og Fjerdingby og består av rester
etter en gammel ravine som er delvis gjenfylt.
Naturgrunnlag
Lognsdalen er en ravine på næringsrik leiregrunn ved marin grense, med overgang til fjell i
dagen. Det vil si at ravinen er ved erosjonsbasis.
Naturtyper, utforminger, vegetasjonstyper
Lokaliteten består av rik edellauvskog med en utforming av or-askeskog (VU). Oraskeskogen er ikke lett å se utenfra, da kantene mot enga domineres av ungt oppslag av
løvtrær, og de eldre trærne står lavere.
Artsmangfold
Lokaliteten domineres av ask (NT) og or, med innslag av hassel, lønn, bjørk, osp, rogn og
hegg. Det ble også funnet enkelte gamle rognetrær og gammel or. Øverst i skogen, i sør mot
enga, ble det funnet noen svært gamle, flerstammede seljetrær. Lokaliteten består av rik og
krevende bunnvegetasjon med blant annet en bestand av storklokke. Denne er ikke truet,
men er en kravfull art og forekommer derfor ikke ofte. Andre arter av karplanter er blant
annet skogsvinerot, firblad, liljekonvall (kalkindikator) og kratthumleblom. På ryggene finnes
mer lågurtpreget bunnvegetasjon.
Det ble observert et par med kjernebiter som trolig har hekket i området. To rødlista arter er
også observert; tårnseiler (NT) og stær (NT). Myrsanger, som også er en uvanlig art i
Rælingen ble hørt.
Bruk, tilstand og påvirkning
Utformingen tilsier at dette tidligere har vært brukt til beite, blant annet er de gamle trærne
spredt, og i lysninger finnes engvegetasjon. Det forekommer ingen slik bruk i dag. Skogen
begynner å bli såpass gammel at den igjen er fremkommelig, når man først har kommet inn i
den.
Trusler og fremmede arter
I enga på tilgrensende areal ble det funnet både lupin (SE) og fagerfredløs (HI), som er
svartelistete arter da de sprer seg raskt og mange steder overtar for naturlig vegetasjon.

!
Del av helhetlig landskap
Naturtypen ligger i en ravine som ligger som en lomme i en del av kommunen som er tettere
bebygget, og der jordbruket drives mer intensivt. Den grenser inntil omkringliggende skog
som er registrert som gråor-heggeskog (Lognsdalen II) og blandingsskog.
Verdibegrunnelse
Or-askeskog er (VU) en sårbar vegetasjonstype. Lokaliteten verdisettes derfor som viktig.
Skjøtsel og hensyn
Flere av fugleartene som er registrert er avhengig av vegetasjonen i området. Stær trenger
hulerom for hekking og åpne områder med lav vegetasjon for næringssøk. Myrsanger er
avhengig av kratt og høy urtevegetasjon i åpent terreng. Hule trær som kan fungere som
hekkeplass for arten bør ivaretas.
Skogen burde få utvikle seg fritt. De fremmede artene, lupin og fagerfredløs burde fjernes.
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Lokalitet: Lognsdalen II
Dato for registrering: mai/juni 2013
Naturtype: Gråor-heggeskog (F05)
Utforminger: Liskog/ravine (F0502)
Verdisetting: C
Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Birgitta Prøis våren 2013 på oppdrag fra Rælingen kommune i
forbindelse med revidering av kommuneplan.
Beliggenhet/avgrensning
Lognsdalen ligger omsluttet av bebyggelse mellom Rud og Fjerdingby og består av rester
etter en gammel ravine som er delvis gjenfylt. Lokaliteten ligger langsmed bekken som går
gjennom Lognsdalen.
Naturtyper, utforminger, vegetasjonstyper
Lokaliteten består av naturtypen gråor-heggeskog med utformingen liskog/ravine med
høgstaude/strutseving.
Artsmangfold
Lokaliteten har innslag av treslagene ask (NT), or, hassel, lønn, bjørk, rogn og hegg, samt en
del osp langs kantene. Bunnvegetasjonen er dominert av bregner og det ble funnet en del
vendelrot på enkelte steder der skogen er yngre og mer åpen. Nederst, i nord ved innkjøring
til Blomsterveien ble det registrert innslag av alm.
Det ble observert et par med kjernebiter som trolig har hekket i området. To rødlista arter er
også observert; tårnseiler (NT) og stær (NT). Myrsanger, som også er en uvanlig art i
Rælingen ble hørt.
Bruk, tilstand og påvirkning
Utformingen tilsier at dette tidligere har vært brukt til beite, blant annet er de gamle trærne
spredt, og i lysninger finnes engvegetasjon. Det forekommer ingen slik bruk i dag. Skogen
begynner å bli såpass gammel at den igjen er fremkommelig, når man først har kommet inn i
den.
Trusler og fremmede arter
I enga finnes både lupin (SE) og fagerfredløs (HI), som er svartelistete arter da de sprer seg
og mange steder overtar for naturlig vegetasjon.
Del av helhetlig landskap
Naturtypen ligger i en ravine som ligger som en lomme i en del av kommunen som er tettere
bebygget, og der jordbruket drives mer intensivt. Den grenser inntil omkringliggende skog
som er registrert som edelløvskog (Lognsdalen I) og blandingsskog.
Verdibegrunnelse
På tross av at naturtypen er liten, ikke er del av et helthetlig landskap, og har innslag av ung
skog og svartelista arter, settes verdien til C på grunn av mangfold i treslag og betydningen
for fugl og andre arter i området.
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Skjøtsel og hensyn
Skogen burde få utvikle seg fritt og det fremmede artene, lupin og fagerfredløs, burde
fjernes.
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Lokalitet: Holt skole
Dato for registrering: mai/juni 2013
Naturtype: Naturbeitemark (D04)
Verdisetting: B

Grov nattfiol

Foto: Mari Ann Vinje

Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Birgitta Prøis våren 2013 på oppdrag fra Rælingen kommune i
forbindelse med revidering av kommuneplan. Lokaliteten er tidligere (2001) kartlagt av Arne
Heggland, beskrivelsen er revidert men avgrensningen er den samme. Gammel beskrivelse
av lokalitet BN 00011036 skal erstattes med denne.
Beliggenhet/avgrensning
Avgrensningen er den samme som er gjort rundt naturtypen i naturbase.
Naturgrunnlag
Lokaliteten ligger i en grunn ravine på marin leire med en åpen bekk i bunn.
Naturtyper, utforminger, vegetasjonstyper
Lokaliteten består av delvis gjengroende naturbeitemark i en grunn ravine, hvor det befinner
seg en botanisk mangfoldig, åpen eng, som tidligere har vært beite.
Artsmangfold
Vegetasjonen er preget av høye stauder og urter nederst, men blir fattigere og mindre
høyvokst oppover på sidene av ravinen. Det er en del trær som frør seg inn i området (bjørk
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og gråor) og et lite areal er tilplantet med gran. De biologiske verdiene er knyttet til den
varierte naturengvegetasjonen. Ravinen er tilsynelatende lite gjødselspåvirket, og flere arter
av indikatorer på naturbeitemark finnes her, blant annet blåklokke, prestekrage, grov nattfiol,
gjeldkarve, engknoppurt med fler.
Det er sannsynligvis rike forekomster av gresshopper og insekter på lokaliteten. To sjeldne
arter av nattfly er påtruffet her (Rælingen kommune 1997). Den lokale entomologen Rune
Christensen nevner i sistnevnte undersøkelse at lokaliteten er en spesielt interessant lokalitet
for sommerfugler i Rælingen og at nærmere undersøkelser trolig vil avdekke interessante
arter. Spesielt interessant er funn av grov nattfiol, bekreftet i 2013 og rester av tørrbakkeeng
med blant annet gjeldkarve, vårpengeurt og ulike beitesvever. Det ble i 2012 gjort
registreringer av flere humler, blant annet bakkehumle som er definert som en sårbar art
(VU) i den norske rødlista (Artdatabanken 2013a).
Området ved Holt skole har et rikt fugleliv. De fire rødlisteartene tårnseiler (NT), sanglerke
(VU), stær (NT)og rosenfink (VU) er registrert her.
Bruk, tilstand og påvirkning
Området ble trolig brukt til sauebeite tidligere. Registreringene i 2001 understrekte
viktigheten av igangsatt skjøtsel på arealet da det var preget av gjengroing. Siden ingen
spesiell skjøtsel er iverksatt, er dette enda mer kritisk i dag. Området er likevel ikke så
gjengrodd som det man skulle tro ut fra hvor lang tid det er siden det har vært brukt til
beite/slått. Det antas at vilt er med på å holde landskapet åpent i dag.
Trusler og fremmede arter
Området er i ferd med å gro igjen.
Del av helhetlig landskap
Området er med i kartleggingen av verneverdige landskapsområder i Rælingen (Rælingen
kommune 1997), og her gitt meget høy vernestatus.
Verdibegrunnelse
Lokaliteten verdisettes som regionalt viktig på bakgrunn av at marksjiktet i området fortsatt
hovedsakelig består av ulike utforminger som hører inn under naturbeitemark. Artsinventaret
er fortsatt preget av arter som indikerer langvarig drift med lite eller ingen bruk av gjødsel.
Lokaliteter med naturengflora er sjeldent i regionen og mange verdifulle lokaliteter antas å ha
gått tapt på grunn av gjødsling og gjenvoksing.
Skjøtsel og hensyn
Det er en del beitespor på lokaliteten, spesielt av rådyr. Beitetrykket er nok til å holde det
åpent men er for svakt til å hindre at området er i ferd med å gro igjen. Det anbefales at det
igangsettes skjøtselstiltak som slått eller økt beitetrykk. I tillegg bør både bjørk, or og bartrær
ryddes hvis enga ikke skal forsvinne.
For rosenfink er det viktig å ta vare på kratt/yngre løvskog som grenser mot åpne områder.
Stæren hekker i hulrom og bruker åpne områder med lav vegetasjon til næringssøk.
Svartspett og grønnspett er observert i området. Begge artene er avhengig av eldre
grovstammede trær som hekkeplass og begge foretrekker osp.
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Lokalitet: Neshagan
Dato for registrering: mai/juni 2013
Naturtype: Ravinedal
Verdisetting: A

Ravinedal nordøst i Neshagan, bildet er tatt mot øst

Foto: Mari Ann Vinje

Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Birgitta Prøis våren 2013 på oppdrag fra Rælingen kommune i
forbindelse med revidering av kommuneplan. Lokaliteten er tidligere kartlagt i forbindelse
med en registrering av naturtyper i 2001, samt i 1997 i forbindelse med plan for verneverdig
landskap i Rælingen kommune. Det er fra tidligere avsatt tre naturtyper på området. Disse er
Gjellebekken nord – BN 00011002 (Gråor-heggeskog), Gjellebekken sør – BN 00010999
(Gråor-heggeskog) og Nes – BN 00011058 (Naturbeitemark). Det er i den nye registreringen
avsatt syv naturtyper.
Beliggenhet/avgrensning
Ravinesystemet Neshagan ligger sør i kommunen og omfatter et ravinesystem som strekker
seg fra fylkesveg 120 ned til Nordre Øyeren.
Naturtyper, utforminger, vegetasjonstyper
Neshagan er kartlagt som ravinedal etter foreslått metodikk og verdisetting i Gaarder m. fl.
(2012). Neshagan er et stort, rikt og forgreinet ravinesystem i marin leire som i liten grad er
påvirket av bakkeplanering eller stort forbruk av kunstgjødsel. Flere deler av området er i stor
grad holdt i hevd med beite. Vegetasjonen er svært mangfoldig, og veksler mellom blant
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annet dyrket mark, frodig eng, mangfoldige beiter, gammel gråor-heggeskog i dalbunnen,
skog av lind og gammel osp, tett granskog, blandingsskog med store bregner og
våtmarksvegetasjon.
Neshagan ravinesystem er omtrent 450 daa og har en omkrets på omkring 5 km. Lengden er
på det lengste i overkant av 1 km mens bredden på det bredeste er omtrent 500 meter. Det
er et system av både grunne og dype raviner. Dybden er fra 10-30 meter med både slake og
noen steder svært bratte sider. Både de store sidedalene og de mindre og kortere
sidedalene innehar svært gode ravineformer. Ravinen er dannet av et hydrologisk system
som fremdeles er intakt og som inkluderer åpne bekker i sidedalene. Ravinesystemet er godt
bevart i sin lengde, fra grunnfjellsområdene hvor det forekommer fjell i dagen gjennom en
nesten helt intakt hoveddal ned til der ravinesystemet når sin erosjonsbasis og flater ut i
våtmark ved Øyeren. Det forekommer flere naturlige rasmarker noe som tilsier at systemet
fremdeles er aktivt.
Generelt har ravinen en vegetasjonsinndeling som er typisk for de fleste ravineområdene i
Rælingen; med fuktig bregnerik skog nederst (storbregne/høgstaudeskog) og våtmark i de
nederste delene. For øvrig er det god treslagsblanding i ravinen og det er mye varmekjær og
krevende vegetasjon. Det er registrert syv naturtyper i ravinen; Gråor- heggeskog, rik
edelløvskog, forskjellige engtyper og gamle store trær er registrert og gitt verdier i samsvar
med DN-håndbok 13.
Artsmangfold
Området har en høy diversitet av ulike plantesamfunn, treslag, busker, blomsterplanter og
grasarter, lavere planter, sopp, insekter og fugl. Området har på grunn av størrelse,
sammenheng og beliggenhet, betydning for vilt, både som hovedleveområde og som
ferdselskorridor mellom Østmarka og Øyeren. Det er registrert flere spor etter både rev, hare,
rådyr, elg og grevling.
Stor grad av mosaikk mellom ulike naturtyper og ulik bruk øker mangfoldet i ravinen.
Grunnen til at man kan finne plantesamfunn som er nær sin utbredelsesgrense og/eller er
kravstore (edelløvskog og gråor-heggeskog) er det gunstige lokalklimaet og fuktigheten i
ravinen. Dette fører til at det finnes flere sårbare naturtyper og utforminger her.
Det er innslag av edelløvskogsarter i så å si hele området uavhengig av skogtype. Det er
blant annet registrert forekomster av lind noen få steder ved steinete parti langs bekken,
samt flere nesten rene ospeholt, til dels med grove trær. Videre er det registrert hyll,
krossved og teiebær oppe i kantene. Det vokser også trollbær, liljekonvall, hyll, hassel og
tyrihjelm i ravinen. Ned mot Øyeren er det mye ask (NT) og lønn. Det er jordbær i
skogbunnen, noe som indikerer at jorda ikke er sur. I flere delområder er det indikatorer på
kalkrik grunn, noe som gir en artssammensetning som ikke er vanlige ellers i kommunen og
fylket.
Mange, og til sammen lange, kantsoner (for eksempel mellom åpne områder og skog) gir et
ekstra høyt mangfold av fugle- og dyrearter. Ugjødslede beiter og slåtteenger som har vært i
hevd lenge, og som fortsatt brukes, er viktige leveområder for plantesamfunn og arter som
nå er i sterk tilbakegang på grunn av intensiv jordbruksdrift.
Det er høy kontinuitet på det meste av skogen, noe som gir gode forhold for et mangfoldig
artsregister av sopp, moser, lav og insekter, samt gode forhold for insektspisende fugl som
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for eksempel sangere. Hulerugere som er avhengige av gamle løvtrær (spetter og stær med
fler) har gode forhold her.
I forbindelse med registreringen ble det observert 6 rødlistearter av fugl i området;
Hønsehauk (NT), strandsnipe (NT), fiskemåke (NT), tårnseiler (NT), sanglerke (VU), stær
(NT) og tornirisk (NT). Ellers er det gjort funn av musvåk, tårnfalkhann, grønnspett,
myrsanger, gulsanger, bøksanger, løvmeis, stjertmeis og stillits.
I områdene hvor det er granskog med mye død ved er det funnet et stort mangfold av moser,
sopp og lav på gamle løvtrær som bør undersøkes. Flere steder finnes svært gamle løvtrær
og også død ved.
Påvirkning/bruk
Skogområdene brukes ikke til hogst men noe av skogen er tidligere beiteskog og/eller
lauvingsskog, og noen partier, der engen nesten møter bekken, har tidligere vært ryddet. Det
er derfor noen partier med yngre skog, men for det meste forekommer det skog med høy
kontinuitet.
Naturbeitemarken (Nes I og II) nord for Gjellebekken blir begge beitet. Ved enga sør for
Gjellebekken (Nes III) blir hoveddelen slått hvert år og den er ikke så næringsrik som den
som ligger nord for bekken, da den ikke får gjødslingen som beitedyrene står for. Dette gir et
større mangfold enn mange enger av denne utformingen har.
Verdibegrunnelse
På bakgrunn av systemets størrelse og utforming, funn av rødlista arter, samt potensiale for
dette vil verdien av Neshagan settes til A (nasjonal verdi).
Skjøtsel og hensyn
Ravinedal som naturtype er ikke avhengig av skjøtsel. Terrenginngrep som veibygging,
utbygging, fylling av masser, sikring mot leirskred og så videre er den største trusselen mot
forekomstene. For at Neshagan skal beholde sin verdi er det derfor viktig at den ikke utsettes
for terrengendringer eller endringer som påvirker ravinen som aktivt system.
Gråor-heggeskog, rik edelløvskog, hagemarksskog, naturbeitemark og skogsbeiter er alle
naturtyper som forekommer og trives i ravinelandskap. Sammen med naturtypen
naturbeitemark, er de rike edelløvskogene og gråor-heggeskogene de terrestre naturtypene i
Rælingen som har størst potensiale for sjeldne og kravfulle karplanter.
Kulturlandskapselementene som forekommer (engtypene) er avhengig av beite og eventuell
rydding av skog og busk. Økt gjødsling eller opphør av beite og slått vil være den største
trusselen for engsamfunnene. Videre vil full hogst av skogtypene med gamle løvtrær gjøre at
mange arter forsvinner. For å ivareta naturtypene på Neshagan så bør det unngå
bruksendringer i områdene registrert med naturtyper og beitetrykk og slått bør opprettholdes.
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Lokalitet: Gjellebekken I
Dato for registrering: mai/juni 2013
Naturtype: Gråor-heggeskog (F05)
Utforminger: Ren høgstaudeutforming (F0401)
Verdisetting: A

Skavgras

Foto: Mari Ann Vinje

Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Birgitta Prøis våren 2013 på oppdrag fra Rælingen kommune i
forbindelse med revidering av kommuneplan. Lokaliteten er tidligere (2001) kartlagt av Arne
Heggland, men avgrensningen og beskrivelsen er revidert. Gammel lokalitet BN 00011002
og BN 00010999 skal erstattes med denne. Lokaliteten inngår i sin helhet i
ravineavgrensningen Neshagan.
Beliggenhet/avgrensning
Lokaliteten Gjellebekken I omfatter store deler av det skogkledde ravinesystemet Neshagan
sør i Rælingen kommune, mellom fylkesveg 120 og Nordre Øyeren.
Naturtyper, utforminger, vegetasjonstyper
Lokaliteten er variabel i utforming men består for det meste av gråor-heggeskog som flere
steder er svært godt utviklet. Det er registrert noen partier med yngre skog. Det forekommer
innslag av hassel, selje, ask (NT), bjørk og gran i utkantene og oppover i skråningene. Det er
en varmekjær bunnvegetasjon med blant annet strutseveng. Hovedsakelig har lokaliteten en
høgstaude-strutsevingutforming med fuktig storbregneskog langs bekken, som enkelte
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steder blir avløst av fuktig eng. Det er innslag av noe tørrere vegetasjon øverst på kantene
(lågurtskog). Det er i 2013 et ganske stort innslag av død ved på lokaliteten; av gråor langs
bekken, og av hegg lenger opp i dalsidene der man finner innslag av gran.
I den sørlige delen av naturtypen finnes det to partier med skavgrasutforming av gråorheggeskog. Skavgras er en vintergrønn plante blant snellene. Skavgras er ikke funnet andre
steder i Rælingen og forekommer utelukkende på fuktig sand-, leir- eller torvjord.
I den nordlige delen av naturtypen er det en forekomst av sumpskog som glir over i våtmark i
de nederste delene. Spesielt er også forekomsten av lind i noen få grupper ved steinete parti
langs bekken.
Artsmangfold
Både stående og liggende dødt trevirke, bergvegger og steinblokker er nøkkelelementer med
hensyn til biologisk mangfold. For øvrig består tresjiktet på lokaliteten av gråor, hegg, selje,
rogn, hassel og noe lønn. Gråor og hegg finnes nederst langs bekken, mens andre løvtreslag
tar over oppover i skråningene. Av karplanter kan store forekomster av trollbær og en del
tyrihjelm trekkes fram. En god bestand av storklokke finnes mot grensen til gråoraskeskogen.
Området er et fuglerikt område med varierte habitater og innehar dermed en stor variasjon i
fuglelivet. Området er viktig også for vilt, både som korridor/trekkvei som skaper forbindelse
mellom Østmarka og Øyeren, og som helårs leveområde.
Bruk, tilstand og påvirkning
Lokaliteten benyttes ikke til hogst. Det har tidligere vært ryddet noe mot eng på de stedene
hvor enga går nesten ned mot bekken. Lokaliteten består for det meste av skog med høy
kontinuitet, med noen partier yngre skog. Flere steder forekommer det svært gamle løvtrær
og også en del død ved.
Del av helhetlig landskap
Lokaliteten er en del av Neshagan ravinesystem. Gråor-heggeskog er en naturtype som er
avhengig av ravinedalens utforming.
Verdibegrunnelse
Verdien er satt til A (svært viktig) fordi det antas god kontinuitet i dødt trevirke i deler av
gråor-heggeskogen, samt stor forekomst av sopp, moser, lav og insekter på død ved. Alt i alt
er dette en meget verneverdig lokalitet, noe som skyldes forekomsten av sjeldne
vegetasjonstyper (gråor-heggeskog med skavgras), gode utforminger av gråor-heggeskog,
forekomsten av sumpskog som glir over i våtmark, og som del av et stort intakt
ravinesystem.
Skjøtsel og hensyn
Gråor- heggeskogene er en av de mest fuglerike naturtypene vi kjenner her til lands. Gråorheggeskogene er på høyde med tropiske regnskoger når det gjelder tetthet av fugler. Det
næringsrike og fuktige miljøet i skogtypen gir grunnlag for høy biologisk produksjon og stort
artsmangfold både blant planter og dyr. Naturtypen fungerer også som en viktig
spredningskorridor for mange arter i et fragmentert miljø. Ikke minst for rådyr og vilt i
Rælingen.
Skogen må få utvikle seg fritt og død ved må få ligge.
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Lokalitet: Gjellebekken II
Dato for registrering: mai/juni 2013
Naturtype: Rik edelløvskog (F01)
Utforminger Or-askeskog (F0107)
Verdisetting: A
Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Birgitta Prøis våren 2013 på oppdrag fra Rælingen kommune i
forbindelse med revidering av kommuneplan. Lokaliteten er tidligere (2001) kartlagt av Arne
Heggland, men avgrensningen og beskrivelsen er revidert. Deler av gammel lokalitet BN
00011002, skal erstattes med denne. Lokaliteten inngår i sin helhet i ravineavgrensningen
Neshagan.
Beliggenhet/avgrensning
Naturtypen ligger ned mot Gjellebekken på nedsiden av en rygg, vest for et område som
benyttes til avfallssortering.
Naturtyper, utforminger, vegetasjonstyper
Naturtypen settes, til tross for mye gamle trær, til rik, og ikke gammel edellauvskog. Dette er
på grunn av dominansen av ask (NT) som forekommer i området. Stedet er dominert av ask
(NT) og gråor med innslag av noe hegg og busker som hassel og rødhyll (HI). Enkelte av
asketrærne og hasselbuskene er svært gamle. I kanten mot dyrket mark ble det registrert
gamle ospetrær og spisslønn. Her ble det også funnet kalkindikatorer som liljekonvall og
blåveis.
Artsmangfold
Et stort mangfold av liv på de gamle og døde edelløvtrærne, og også på gammel rogn og
hegg. Det dreier seg særlig om spesielle moser, sopp og lav. Disse bør undersøkes
nærmere. Det er videre observert et rikt insektliv og gode bestander av storklokke og
strutseveng.
Bruk, tilstand og påvirkning
Tidligere beiteskog og/eller lauvingsskog. Lokaliteten er nå i ferd med å få et godt
kontinuitetspreg.
Del av helhetlig landskap
Lokaliteten er en del av Neshagan ravinesystem og grenser inn mot både gråor-heggeskog
(Gjellebekken I) som er registrert som svært viktig og naturbeitemark (Nes II) som er
registrert som viktig.
Verdibegrunnelse
Lokaliteten settes til svært viktig ut fra kontinuiteten i dødt trevirke, noe som ses blant annet
på stort artsmangfold av moser, sopp, insekter og lav på død ved, og på grad av nedbryting.
Videre er utformingen or-askeskog er en sårbar vegetasjon (VU).
Skjøtsel og hensyn
Nærmere dokumentasjon må foretas i forhold til sopp, moser, insekter og lav. Skogen må få
utvikle seg fritt.
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Lokalitet: Gjellebekken III
Dato for registrering: mai/juni 2013
Naturtype: Rik edelløvskog (F01)
Utforminger: Rikt hasselkratt (F0103)
Verdisetting: A

Skog med kontinuitetspreg

Foto: Mari Ann Vinje

Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Birgitta Prøis våren 2013 på oppdrag fra Rælingen kommune i
forbindelse med revidering av kommuneplan. Lokaliteten er tidligere (2001) kartlagt av Arne
Heggland, men avgrensningen og beskrivelsen er revidert. Deler av gammel lokalitet BN
00010999 skal erstattes med denne. Lokaliteten inngår i sin helhet i ravineavgrensningen
Neshagan.
Beliggenhet/avgrensning
Lokaliteten ligger på sørsiden av Gjellebekken, øst for Neshagan og vest for Gjellebekkvika.
Naturtyper, utforminger, vegetasjonstyper
Naturtypen gis utforming rikt hasselkratt (EN) ut fra dominans av hassel og forekomst av
signalarter som for eksempel trollbær. Det ble registrert mye gammel hassel, en del gamle
rognetrær og noen svært grove bjørk og hegg. Videre ble det funnet noen gamle
flerstammede seljer i grensen mot dyrket mark.
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Artsmangfold
Det ble registrert mye liljekonvall øverst på ryggen, noe som indikerer kalkrik bunn. Et stort
mangfold av liv på de gamle og døde edelløvtrærne, og også på gammel rogn og hegg. Det
dreier seg særlig om spesielle moser, sopp, innsekter og lav som bør undersøkes nærmere.
Ut fra beitespor er lokaliteten et antatt viktig vinterområde for elg.
Bruk, tilstand og påvirkning
Skogen er tidligere beiteskog og/eller lauvingsskog. Den er nå i ferd med å få et godt
kontinuitetspreg.
Del av helhetlig landskap
Skogen ligger på en fint bevart ravinerygg og er en del av Neshagan ravinesystem. I andre
omkringliggende skogtyper er det også stort innslag av edelløvskogsarter og lokaliteten må
vurderes i sammenheng med disse.
Verdibegrunnelse
Lokaliteten vurderes som svært viktig på bakgrunn av naturtypens utforming og
kontinuitetspreg, samt at den ses i sammenheng med skogområdene rundt og
ravinelandskapet som helhet.
Skjøtsel og hensyn
Skogen må få utvikle seg fritt og død ved må få ligge.
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Lokalitet: Nes I
Dato for registrering: mai/juni 2013
Naturtype: Naturbeitemark (D04)
Utforminger: Frisk/tørr, middels baserik eng slått (D0107)
Verdisetting: A

Naturbeitemark, sørøst

Foto: Mari Ann Vinje

Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Birgitta Prøis våren 2013 på oppdrag fra Rælingen kommune i
forbindelse med revidering av kommuneplan. Lokaliteten er tidligere (2001) kartlagt av Arne
Heggland, men avgrensningen og beskrivelsen er revidert. Gammel lokalitet, BN 00011058,
skal erstattes med denne. Lokaliteten inngår i sin helhet i ravineavgrensningen Neshagan.
Beliggenhet/avgrensning
Lokaliteten omfatter et område som tidligere er registrert i Naturbase som naturbeitemark,
men er utvidet noe i den nye registreringen.
Naturtyper, utforminger, vegetasjonstyper
Lokaliteten består av et ugjødslet beite. Et mangfoldig planteliv med mange typiske beitearter
gjør at naturtypen bestemmes til naturbeitemark.
Utforminger av naturtypen er en mosaikk av ulike engtyper. Mesteparten av enga går
antakelig innunder utformingene frisk /tørr middels baserik eng i lavlandet, mens et areal
nederst på beitet har en mjødurt-utforming. Et lite område av enga som er utenfor inngjerdet
område inneholder en urterik kant med skogkløverutforming, samt frisk, næringsrik natureng.
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Øverst mot den eksisterende fyllingen finnes en type tørrbakkeeng som er typisk for øverste
og mer næringsfattige deler av beiteraviner. Denne typen eng er blitt sjelden, da den
forsvinner raskt ved gjødsling eller ved næringssig fra åkre eller annet. Enga mangler så og
si gress og man kan finne tilsvarende i noen få raviner i Skedsmo og Rælingen.
Vegetasjonen er svært lav, dominert av gjeldkarve, vårpengeurt og beitesvever med innslag
av blant annet blåfjør.
Artsmangfold
Generelt blir engsamfunn mer mangfoldige dersom det er mindre næring eller påkjenninger
som for eksempel tørke. Helt nederst i området er det et lite innslag av nitrofile arter som
brennesle og hundekjeks. Disse kan dukke opp også uten gjødsling, da leira i seg selv er
ganske næringsrik. Ellers ble det funnet ganske mangfoldige engsamfunn med stor
dekningsgrad av planter som indikerer lite gjødselpåvirkning, som for eksempel gjeldkarve,
tiriltunge, prestekrage, engkvein (gras) og hvitmaure. Spesielt mangfoldig er enga oppe på
forhøyninger og øverst i terrenget der det er noe tørrere, gjerne nedfor busker som tar mye
næring.
Eksempler på andre arter i enga er vårpengeurt, karve, ryllik, tveskjeggveronika, fuglevikke,
engsyre, rødkløver, hvitkløver, grasstjerneblom, gulflatbelg, enghumleblom, rød jonsokblom,
storkenebb, mjødurt, kratthumleblom, rødknapp og skogkløver. Et mangfold av gressarter ble
ikke nærmere artsbestemt. Både vanlig og smalbladet timotei ble funnet. Av disse gruppene
fantes det også flere arter: soleier, vikker, forglemmegei, marikåper og maurearter. Det ble
også registrert einerbusker og busker av steinnype som indikerer langvarig beite. Videre ble
det funnet eitermaurtuer, og tett med sommerfugler.
Bruk, tilstand og påvirkning
Området har aldri blitt gjødsla og det er tidligere og frem til i dag blitt brukt som beite. Fram til
2001 har det gått kuer der og før det igjen er arealet blitt brukt til hestebeite. Etter 2001 har
området blitt beitet av sau.
Trusler og fremmede arter
På sikt vil gjengroing og minsket mangfold bli resultatet dersom enga ikke beites.
Del av helhetlig landskap
Lokaliteten har en tydelig sammenheng med beitene til sør-øst, som også inkluderer
beiteskog. Disse har lang hevd og beites fortsatt av sau. Ravinesiden som beitet ligger i er
en del av Neshagan, som er et stort, sammenhengende og forgreinet ravineområde.
Verdibegrunnelse
Lokaliteten settes til svært viktig fordi det er en velutviklet naturbeitemark som utgjør en del
av et helhetlig kulturlandskap. I tillegg er det innslag av truede vegetasjonstypene frisk/tørr,
middels baserik eng, urterik kant med skogkløverutforming og frisk næringsrik natureng.
Disse er truet fordi de er knyttet til en beitedrift og slått uten gjødsling, en drift som nå er blitt
mindre vanlig, spesielt på Østlandet. Mange av artene her har hovedforekomst i, eller finnes
bare i engvegetasjon.
Skjøtsel og hensyn
Området bør ikke gjødsles og det vil være svært viktig med videre beite av sau eller storfe.
Et hardt nok beitetrykk er også viktig for å bevare mangfoldet. Man må derimot være
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oppmerksom på at et alt for stort beitetrykk av storfe kan blir negativt for mangfoldet ved at
de da tråkker i stykker for mye.
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Lokalitet: Nes II
Dato for registrering: mai/juni 2013
Naturtype: Naturbeitemark (D04)
Utforminger: Frisk næringsrik «gammeleng» slått (D0114)
Verdisetting: B
Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Birgitta Prøis våren 2013 på oppdrag fra Rælingen kommune i
forbindelse med revidering av kommuneplan. Lokaliteten inngår i sin helhet i
ravineavgrensningen Neshagan.
Beliggenhet/avgrensning
Enga ligger ovenfor og vest for edelløvskogen (Gjellebekken II) og nord for Gjellebekken.
Naturtyper, utforminger, vegetasjonstyper
Store deler av lokaliteten har utformingen frisk og næringsrik gammeleng. Denne
kjennetegnes ved et høyvokst, tett marksjikt med stort innslag av gras. Det ble funnet innslag
av nitrofile arter, noe som er vanlig i denne utformingen. Det ble også funnet mer urteaktig
vegetasjon som indikerer langvarig beite uten gjødsling, særlig på rygger og forhøyninger.
Øverst, ovenfor tråkk i skogkanten ble det registrert noe innslag av tørr, middels baserik eng
(tørrbakkeng). Nederst ved bekken forekommer det fuktig eng med bekkeblom- og
mjødurtutforming.
Artsmangfold
Artsantallet i utforming frisk, næringsrik gammeleng er ikke så veldig høyt, men mye høyere
enn i fulldyrket og gjødslet eng. Innslaget av tørrbakkeng har stort mangfold i forhold til
størrelsen og det finnes planter som indikerer lite gjødselpåvirkning, som for eksempel,
gjeldkarve, tiriltunge, prestekrage og engkvein (gras).
Bruk, tilstand og påvirkning
Lokaliteten brukes nå til beite for storfe og har vært beitet hvert år de siste årene med
varierende beitetrykk. En periode var det bare ungdyr. Pr 2013 har området stort beitetrykk i
følge gårdeier, med både ungdyr og melkekyr. Det er ikke brukt kunstgjødsel i ravinesidene.
Øst for lokaliteten, oppe ved gården er det en flate med tidligere dyrket mark. Denne drives i
dag intensivt som beite med omlegging og gjødsling.
Trusler og fremmede arter
På sikt vil gjengroing og minsket mangfold bli resultatet dersom enga ikke beites.
Del av helhetlig landskap
Lokaliteten må sees i sammenheng med inntilliggende beiteområder mot Nes. Ravinesiden
som beitet ligger i er en del av Neshagan, som er et stort, sammenhengende og forgreinet
ravineområde.
Verdibegrunnelse
Lokaliteten settes til verdien viktig til tross for at området ikke har et spesielt høyt artsantall
eller sjeldne arter (med unntak av en flekk med tørr, middels baserik eng helt i utkanten av
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beitet). Dette er fordi artsinventaret fortsatt indikerer langvarig drift uten eller med liten bruk
av gjødsel.
Skjøtsel og hensyn
Området bør ikke gjødsles og det vil være svært viktig med videre beite av storfe. Et hardt
nok beitetrykk er også viktig for å bevare mangfoldet. Man må derimot være oppmerksom på
at et alt for stort beitetrykk av storfe kan blir negativt for mangfoldet ved at de kan tråkke i
stykker for mye.
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Lokalitet: Nes III
Dato for registrering: mai/juni 2013
Naturtype: Naturbeitemark (D04)
Utforminger: Frisk næringsrik «gammeleng» slått (D0114)
Verdisetting: B

Marianøkleblom

Foto: Mari Ann Vinje

Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Birgitta Prøis våren 2013 på oppdrag fra Rælingen kommune i
forbindelse med revidering av kommuneplan. Lokaliteten inngår i sin helhet i
ravineavgrensningen Neshagan.
Beliggenhet/avgrensning
Enga ligger midt i Neshaganravinen ved et ubebodd hus. Det avgrenses i nord av gråorheggeskog (Gjellebekken I) og i sør til blandingsskog.
Naturtyper, utforminger, vegetasjonstyper
Lokaliteten er en forholdsvis mangfoldig og urterik eng. Enga slås for tidlig på sommeren til
at den kan gå innunder slåtteeng, siden ettårige arter da ikke rekker å frø seg.
Helt i utkanten av enga, på oversiden av en kjerrevei slås det ikke og det er forholdsvis tørt.
Her finnes en svært mangfoldig tørr, middels baserik eng med innslag av tjæreblomeng.
Denne typen eng er blitt sjelden, da den forsvinner raskt ved gjødsling eller ved næringssig
fra åker eller annet. Vegetasjonen er svært lav, dominert av gjeldkarve, vårpengeurt og
beitesvever med innslag av blant annet blåfjør. Den er nesten helt uten gress. Tjæreblomeng
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er kategorisert som sterkt truet (EN) på grensen til kritisk truet (CR). På en høyde nærmere
huset ble det funne innslag av urterik kant med skogkløverutforming (VU).
Artsmangfold
En full artsinventering er ikke gjort men det er registrert prestekrage, tiriltunge,
marianøkleblom, blåfjør, grasstjerneblom, engstjerneblom, markjordbær, vanlig knoppurt,
vårpengeurt, engtjæreblomst, teiebær, ryllik, fagerklokke, blåklokke, gulflatbelg, hvitmaure,
firkantperikum, gjeldkarve, engstorkenebb, skogkløver, hvitkløver. Det er også funnet flere
grasarter.
Det er mye spor og liggegroper av rådyr i enga. Gresshopper ble observert og det er høy
tetthet av sommerfugler av mange ulike arter. Perleringvinge som er knyttet til åpne områder
ble observert. Denne finnes i Norge bare i Østfold og Akershus (Artsdatabanken 2013a).
Bruk, tilstand og påvirkning
Størsteparten av enga slås hvert år, og er ikke så næringsrik som andre enger i
ravinesystemet, da den ikke får gjødsling fra beitedyr. Dette gir et større mangfold enn
mange enger av denne utformingen har. Enga er ikke hold godt i hevd, men det er ingen
tegn på gjengroing ennå.
Trusler og fremmede arter
Gjødsling vil senke mangfoldet og forringe verdien av enga botanisk sett. På lang sikt kan
gjengroing ved opphør av drift, eller pløying og intensiv drift være trusler.
Del av helhetlig landskap
Lokaliteten må betraktes som del av et større beitelandskap. Enga er en del av Neshagan,
som er et stort, sammenhengende og forgreinet ravineområde.
Verdibegrunnelse
Lokaliteten gis verdien viktig da enga har et artsinventar som indikerer langvarig drift uten,
eller med liten bruk av gjødsel. Innslaget av truede og sårbare vegetasjonstyper i kanten gjør
at verdien grenser mot svært viktig. Da disse vegetasjonstypene ligger i utkanten av
naturtypen og ikke er dominerende settes verdien på området totalt til viktig.
Skjøtsel og hensyn
Området slås i dag men har potensialet for større artsmangfold er stort, dersom man slo
senere i sesongen en det som gjøres i dag.
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Lokalitet: Øvergarden
Dato for registrering: mai/juni 2013
Naturtype: Store gamle trær (D12)
Utforminger: Gamle trær (D1204)
Verdisetting: B

Store gamle trær

Foto: Mari Ann Vinje

Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Birgitta Prøis våren 2013 på oppdrag fra Rælingen kommune i
forbindelse med revidering av kommuneplan. Lokaliteten inngår i sin helhet i
ravineavgrensningen Neshagan.
Beliggenhet/avgrensning
Trærne står på nordsiden av Gjellebekken, mot fylkesvei 120. De grenser mot gråorheggeskog i sør (Gjellebekken I).
Naturtyper, utforminger, vegetasjonstyper
Nord for Gjellebekken, i overgangen til beiteeng står flere svært gamle og grove trær av
selje, rogn, hegg og or. Det ble funnet en stor dekning av moser, sopp og lav på disse, samt
grovhet som indikerer lang kontinuitet.
Artsmangfold
Det ble ikke fortatt artsbestemmelser, men det ble observert stort mangfold av insekter,
sopp, moser og lav på trærne. Trærne vil også kunne være svært viktige for fugl.
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Bruk, tilstand og påvirkning
Området brukes i dag til beite. Det kan tenkes at disse trærne tidligere har vært del av en
hagemark.
Del av helhetlig landskap
Trærne er del av et større beitelandskap. De er også en del av Neshagan, som er et stort,
sammenhengende og forgreinet ravineområde.
Verdibegrunnelse
Stor mengde og mangfoldig samfunn av moser, sopp og lav på trærne, samt grovhet
indikerer lang kontinuitet. Da dette er observert settes verdien til viktig, selv om en nærmere
artsbestemmelse bør foretas. Trærne har et stort potensiale for sjeldne eller rødlista arter.
Skjøtsel og hensyn
Området bør skjøttes som i dag. Døde og døende greiner bør ikke fjernes før nødvendig.
Dette er viktig da mange arter lever i døde og døende greinverk.
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Lokalitet: Karlstad
Dato for registrering: mai/juni 2013
Naturtype: Beiteskog (D06)
Verdisetting: B
Innledning
Lokaliteten er kartlagt av Birgitta Prøis våren 2013 på oppdrag fra Rælingen kommune i
forbindelse med revidering av kommuneplan.
Beliggenhet/avgrensning
Karlstad ligger sør i kommunen på østsiden av fylkesveg 120.
Naturgrunnlag
Lokaliteten ligger i en ravine på leiregrunn ved marin grense. Det er overgang til fjell i dagen.
Leira er næringsrik og holder også godt på fuktigheten.
Naturtyper, utforminger, vegetasjonstyper
Lokaliteten består for det meste av beitet skog der vegetasjonstypen gråor-heggeskog
dominerer, med innslag av lågurtskog og storbregneskog. Innslag av beiteengutforminger
med blant annet mjødurt-utforming, og en utforming dominert av knappsiv forekommer, og er
tydeligst på fuktige steder.
Artsmangfold
Dominerende treslag er gråor og hegg, med innslag av hassel og ask (NT) særlig øverst i
vest, samt bjørk, rogn, gran og osp. Det er funnet grove osper som er potensielt viktige
biotoper for både insekter og fugl. Bunnvegetasjonen består blant annet av strutseveng,
mjødurt, kratthumleblom, firblad, skogsalat og springfrø.
Bruk, tilstand og påvirkning
Brukes i dag til beite for sau og henger sammen med beite på enga nord for naturtypen.
Del av helhetlig landskap
Inngår som del av et beiteområde der også åpen naturbeiteeng inngår. Må også ses i
sammenheng med hele kulturlandskapet nedenfor fylkesvei 120.
Verdibegrunnelse
Verdien til lokaliteten settes som viktig da den består av en beiteskog i god hevd.
Skjøtsel og hensyn
Området bør skjøttes som i dag. Døde og døende greiner bør ikke fjernes før nødvendig. Det
er svært viktig at beitet opprettholdes slik at området holdes i hevd.
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Vedlegg B: Taksering av fugl
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Innledning
De vedlagte rapportene er resultat av undersøkelser av fuglelivet i 4 områder i Rælingen kommune.
Undersøkelsene blei utført på oppdrag av Rælingen kommune ved Mari Ann Vinje/Tom Bengtson.
På grunn av relativt lite tid og ressurser blei det utført en ganske enkel undersøkelse hvor alle
områdene blei gått gjennom relativt grundig to ganger, en gang i mai og en gang i juni. Alle fugler
som blei observert blei notert ned. I tillegg er noen observasjoner som er gjort ved tilfeldige besøk i
områdene i vår inkludert. Enkelte eldre observasjoner er også inkludert i rapporten, dette blir gjort
oppmerksom på i rapportene. Det er ikke gjort grundige undersøkelser for å finne eldre
observasjoner fra de undersøkte områdene. En svakhet med en slik framgangsmåte er at enkelte
arter kan bli oversett, en del arters sangperiode kan f.eks falle mellom de to besøkene. Mange arter
reduserer sangaktiviteten drastisk etter å ha tiltrukket seg en hunn og kan da være svært vanskelige
å registrere. Det at undersøkelsen bare er utført i en mai og juni et år, gjør at både arter som er
sporadiske hekkefugler i området og vinter- og trekkgjester ikke fanges opp. Feltarbeidet blei utført
av Trond Aspelund, Erling Hobøl og Sindre Molværsmyr. Rapportene er sammenstilt av Erling
Hobøl.
Rapportene inneholder i tillegg til artslistene også vurderinger av rødlistearter og enkelte andre
interessante arter. Artene som er kommentert i tillegg til rødlisteartene er valgt ut ved skjønn fordi
de er lokalt eller nasjonalt sjeldne eller fåtallige. Ingen grundige litteratursøk er gjort når det gjelder
habitatvalg, bestandssituasjon eller bestandsutvikling når det gjelder de enkelte artene. En
rødlisteart fortjener en særskilt kommentar: Tårnseiler (NT) er observert i alle områdene utenom
Karlstad. Arten søker næring i luftmassene og vil bli observert i stort sett over alt på lavlandet
østafjells sommerstid. Tårnseileren har gått tilbake i antall, men det er bare områder med store
konsentrasjoner av næringssøkende fugler eller der det er kjente hekkekolonier hvor det kan være
aktuelt å ta spesielle hensyn til den.
Oslo 23.06.2013
Erling Hobøl

Longsdalen
Artsliste med rødlistestatus:
Bydue
Ringdue
Kattugle, hekket tidligere, nå forsvunnet
Tårnseiler(NT)
Flaggspett
Linerle
Vintererle
Jernspurv
Rødstrupe
Gråtrost
Myrsanger
Tornsanger
Hagesanger
Munk
Gransanger
Løvsanger
Gråfluesnapper
Blåmeis
Kjøttmeis
Spettmeis
Skjære
Kråke
Stær(NT)
Pilfink
Bokfink
Grønnfink
Grønnsisik
Dompap
Kjernebiter
Gulspurv
Vurdering: Longsdalen har fortsatt et rikt fugleliv på tross av at veier og bebyggelse har spist i
kantene av området. Mest oppsiktsvekkende er at et par med kjernebiter trolig har hekket i området.
Arten observeres ganske sjelden i Rælingen og så vidt jeg veit har det aldri tidligere vært mistanke
om hekking. To rødlistearter er observert i området. Tårnseiler(NT) er omtalt i innledninga.
Stær(NT) trenger hulrom for hekking og åpne områder med lav vegetasjon for næringssøk. I
Longsdalen vil det være særlig aktuelt å ta vare på eventuelle hultrær som kan fungere som
hekkeplass for arten. Kjernebiter er avhengig av eldre trær, spesielt løvtrær, arten vil trolig forsvinne
hvis for mye av trærne i området hugges. Myrsanger er også en uvanlig art i Rælingen med noen få
syngende hanner hvert år, hovedsaklig ved Årnestangen/Årnes gård. En hann blei hørt syngende
ved Øvre Rælingsveg. Arten er avhengig av kratt og høy urtevegetasjon i åpent terreng og vil trolig
forsvinne ved en utbygging.

Holt skole
Artsliste med rødlistestatus:
Stokkand
Ringdue
Tårnseiler (NT)
Grønnspett
Svartspett
Sanglerke(VU)
Trepiplerke
Linerle
Jernspurv
Rødstrupe
Svarttrost
Gråtrost
Rødvingetrost
Tornsanger
Hagesanger
Munk
Gransanger
Løvsanger
Gråfluesnapper
Blåmeis
Kjøttmeis
Skjære
Kråke
Stær(NT)
Bokfink
Grønnfink
Grønnsisik
Rosenfink(VU)
Dompap
Gulspurv
Vurdering: Området ved Holt skole er lite i utstrekning, men har allikevel et rikt fugleliv. Det er
observert fire rødlistearter i området. Når det gjelder tårnseiler (NT), se kommentar i innledning.
Sanglerke(VU) er observert syngende over jordbruksarealet øst i registreringsområdet. Arten er
avhengig av åpne jordbruksområder av en viss størrelse. Stær(NT) hekker i hulrom og bruker åpne
områder med lav vegetasjon til næringssøk. Både fjerning av hultrær (særlig eldre løvtrær) og
gjenvoksing/tilplanting av åpne områder vil være til skade for arten. For rosenfink(VU) er det viktig
å ta vare på kratt/yngre løvskog som grenser mot åpne områder. Svartspett og grønnspett er
observert i området. Begge artene er avhengig av eldre grovstammede trær som hekkeplass og
begge foretrekker osp.

Neshagan
Artsliste med rødlistestatus:
Knoppsvane
Stokkand
Musvåk, varslende fugl observert, har trolig hekket, eldre observasjon
Hønsehauk(NT), næringssøkende, eldre observasjon
Tårnfalk
Strandsnipe(NT)
Rugde
Fiskemåke(NT)
Sildemåke
Ringdue
Spurveugle, næringssøkende vest i området, eldre observasjon
Kattugle
Tårnseiler(NT)
Grønnspett
Flaggspett
Sanglerke(VU)
Låvesvale
Taksvale
Linerle
Jernspurv
Rødstrupe
Buskskvett
Måltrost
Rødvingetrost
Gråtrost
Svartrost
Munk
Hagesanger
Tornsanger
Myrsanger
Gulsanger
Løvsanger
Bøksanger
Gransanger
Fuglekonge
Gjerdesmett
Gråfluesnapper
Kjøttmeis
Blåmeis
Løvmeis
Stjertmeis
Spettmeis
Trekryper
Skjære
Kråke
Stær(NT)
Pilfink
Bokfink

Bjørkefink
Tornirisk(NT)
Stillits
Grønnfink
Grønnsisik
Gulspurv
Ubestemt gran-/furukorsnebb
Vurdering: Neshagan er et fuglerikt område med varierte habitater og dermed også en stor variasjon
i fuglelivet. Området er langt større og mer uforstyrret enn de andre områdene og har også et rikere
fugleliv enn disse. Det er observert 6 rødlistearter i området. Hønsehauk(NT) er før undersøkelsen
observert næringssøkende her. Strandsnipe(NT) hekker trolig ved Gjellebekkvika, Utbygging her
vil trolig være negativt for arten. Fiskemåke(NT) er observert næringssøkende på jordbruksarealene
. Tårnseiler(NT) er omtalt i innledninga. Sanglerke(VU) er avhengig av åpne jordbruksarealer av en
viss størrelse, arten blei hørt syngende på jordbruksarealene ved Nes. Stær(NT) er avhengig av
hulrom for hekking og åpne områder med kort vegetasjon for næringssøk. Arten kan bli negativt
påvirket både av hogst av hulltrær og opphør av beite eller annen ødeleggelse av beiteområdene.
Tornirisk(NT) bruker åpne områder med spredte busker og trær og er avhengig av at denne
naturtypen opprettholdes.
En rekke andre interessante arter forekommer også. Musvåk har trolig hekket tidligere, men blei
ikke observert under årets registreringer. En tårnfalkhann blei observert under næringssøk og kan
tenkes å hekke i nærheten. Grønnspett hekker trolig i området, bevaring av eldre osper er viktig for
arten som også produserer hekkeplasser for andre arter. Myrsanger blei funnet syngende lengst
nordvest i området, arten er avhengig av kratt/høyvokst urtevegetasjon i åpent terreng. Myrsanger er
en fåtallig art i Rælingen. Gulsanger og bøksanger er begge tilknyttet frodige løv/blandingsskoger
(om enn litt forskjellige typer skog) og vil begge trolig forsvinne ved hogst. Begge artene hekker
trolig i området og er ikke blant de aller vanligste spurvefuglene. Et par med løvmeis med utfløyne
unger blei observert rett sør for den gamle søplefyllinga. Arten er ikke spesielt tallrik og er tilknytta
løvskog og løvrike kulturlandskap, gjerne med en del død ved. Stjertmeis hekker i området og er
også tilknyttet fuktig løvskog. Stillits hekker trolig med flere par ved Gjellebekkvika og rundt den
tidligere søppelfyllinga. Arten ekspanderer i Norge, den var inntil ganske nylig uvanlig i Rælingen.
Flere (minst tre) syngende fugler blei observert, en 1k fugl (årsunge) blei også sett noe som sterkt
tyder på hekking. Stillits skyr ikke mennesklig bebyggelse, men kan bli negativt påvirket av hugst
av trær eller andre inngrep i dette området.

Karlstad
Artsliste med rødlistestatus:
Ringdue
Linerle
Jernspurv
Rødstrupe
Svarttrost
Gråtrost
Tornsanger
Hagesanger
Munk
Gransanger
Løvsanger
Gråfluesnapper
Svarthvit fluesnapper
Blåmeis
Skjære
Kråke
Stær(NT)
Pilfink
Bokfink
Grønnsisik
Gulspurv
Vurdering: Området ved Karlstad har et fugleliv slik man vil forvente av et skogdominert område i
Rælingen, uten noen overraskelser. Områdets verdi for fuglelivet er trolig i hovedsak at det fungerer
som en buffersone mellom riksveien og bebyggelsen på Fjellstad og jordbrukområdene øst for dette.
Det er observert en rødlisteart i området: stær(NT). Stær er avhengig av hulrom for hekking og åpne
områder med lav vegetasjon for næringssøk.
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