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Referat
Stabbetorp, 0. & Erikstad, L. 1999. Kartlegging av verdifull og sår-
bar natur ved Eggemoen i Ringerike kommune. - NINA Oppdrags-

melding 577: 1- 33.

Rapporten beskriver en oversiktlig kartlegging av natur i et område
rundt Eggemoen i Ringerike kommune. Kartleggingen er ment å gi
grunnlag for planlegging av mulige vegtraseer for ny Rv 35 fra Ny-
moen nord for Hønefoss til fylkesgrensa mot Oppland. Det er fore-
tatt en naturtypeklassifikasjon basert på registreringer av geologi,

geomorfologi og vegetasjon. Denne er sammenholdt med infor-
masjon om fugleliv og hjortevilt. I området inngår to større bekke-
systemer som er undersøkt hydrobiologisk. Alle resultatene er sted-
festet og presentert i form av (digitale) kart.

I samband med naturtypekartleggingen er det foretatt en verdivur-
dering for hele arealet. Også sårbarheten til de enkelte naturtype-
ne i forhold til eventuell vegutbygging er vurdert, basert på egen-
skapene til den enkelte naturtype. Verdi og sårbarhet er presentert

som egne kart.

Innen undersøkelsesområdet forefinnes det ikke områder med for-
melt vern etter Naturvernloven. De viktigste naturverdiene er knyt-
tet til kvartærgeologi: Eggemoen er bygd opp som et stort breelv-
delta som ligger i umiddelbar tilknytning til et sterkt ravinert områ-
de som er lite berørt av tekniske inngrep. I søndre del av undersø-
kelsesområdet har Randselva skåret seg i gjennom deltaavsetning-
ene. Ved skiftende elveløp er det her utviklet elveterrasser med
bratte erosjonsskråninger i mellom. Dette systemet utgjør derfor et
viktig naturdokument når det gjelder å forstå de prosesser som har
formet landet etter sisteistid, og de viktigste elementene er vurdert
å ha nasjonal verneverdi. Vegetasjonsmessig er overgangssonen
mellom sand/grus og leire den mest interessante med mange kil-
defremspring og rike forekomster av skavgras. Fuglelivet er rikt,
spesielt i de mest sørvendte elveskråningene.

Undersøkelsen er i hovedsak utført på landskapsnivå, og det er ikke
foretatt detaljerte studier av plante- og dyrelivet på artsnivå. Den
samlede vurderingen av ulike delarealers egenskaper mhp. natur-
verdi og sårbarhet ansessom et egnet hjelpemiddel i det videre ar-
beidet med utforming av framtidige vegtraseer gjennom området.

Emneord: Veg - Rv. 35 - Ringerike - Buskerud - landskapsanalyse -
verdivurdering - sårbarhetsvurdering

Lars Erikstad, Odd Stabbetorp: NINA, postboks 736 Sentrum, 0105
Oslo

Abstract
Stabbetorp, 0. & Erikstad, L. 1999. Mapping of nature types and
assessmentof nature value and vulnerability in the vicinity of Egge-
moen, Ringerike municipality, Buskerud county. - NINA Oppdrags-
melding 577: 1- 33.

Nature types on the landscape scale have been mapped for an area
around Eggemoen in Ringerike municipality. The mapping forms
part of the basis for planning possible transects for a new road (Rv
35) from Nymoen north of Hønefoss to the border of Buskerud
county. The area isdivided into several nature types based on geo-
logy, geomorphology and vegetation. Zoological information (es-
pecially birds) is related to this classification. Two streams are inve-
stigated hydrobiologically. All results are mapped and presented as
(digital) maps.

Along with the mapping of nature types, the nature values are eva-
luated. Thevulnerability of the different nature types in connection
with the planned impact (road construction) is also assessed.Natu-
re value and vulnerability are presented as maps.

No part of the investigation area is formally protected by the law of
nature conservation. The most important values are connected to
glacial ecology. Eggemoen is a large ice marginal river delta close
to a gully landscape with little impact by man. In the southern part
of the investigation area the river Randselva has caused erosion
through the delta. River terraces separated by steep erosional slo-
pes are made up by the river. This landscape therefore constitutes
an important natural documentation of the processesthat form the
landscape, and the most important elements are considered to be
of national value. The transition between gravel and clay is partly
covered by a valuable spring vegetation, with rich occurrences of
Equisetumhyemale.The bird fauna is especially rich on the south-
exposed erosional slopes.

This investigation mainly relates to the landscape level; no detailed
study of the flora and fauna is done at the species level. The evalu-
ation of nature value and vulnerability of different parts of the in-
vestigation area is regarded as a suitable tool in the further plan-
ning of road construction through the investigation area.

Key words: Road - Rv35 - Ringerike - Buskerud - landscape analy-
sis - value assessment - vulnerability assessment

Lars Erikstad, Odd Stabbetorp: NINA, P. 0. Box 736 Sentrum,
N-0105 Oslo, Norway
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Forord Innhold
Rapporten omhandler en kartlegging av naturtyper, naturverdier og

naturens sårbarhet i et område ved Eggemoen i Ringerike kommu-

ne. Denne kartleggingen skal tjene som grunnlagsmateriale for

planlegging av mulige traseer for ny Riksveg35 fra Nymoen til fyl-

kesgrensa mot Oppland. Pågrunn av områdets egenart er det i vur-

deringen lagt spesielt vekt på kvartærgeologiske forhold.

Viltundersøkelsene er utført av Drammensdistriktets Skogeierfore-

ning ved utmarkskonsulent Stein Strømmen (Strømmen 1998). Det

øvrige arbeidet er utført av NINA, avd. for landskapsøkologi, med

følgende ansvarsfordeling:

Odd Stabbetorp: Vegetasjon og flora, landskapsanalyse

Erik Framstad: Fugleliv

Ivar P. Muniz: Ferskvann

Lars Erikstad: Geologi og landskapsanalyse

Oddmund Ytrehorn har vært prosjektmedarbeider på flora- og ve-

getasjonsdelen, mens Dag Svalastog har vært medarbeider på fu-

gleundersøkelsene, og foretatt registreringene av kanter mot kul-

turmark. Svein-Erik Sloreid har bistått under ferskvannsundersøkel-

sene, og han har utført en stor del av det kartografiske arbeidet.

Oppdragsgiver for prosjektet har vært Statens Vegvesen, vegkon-

toret i Buskerud. Oppdragsgivers kontaktperson har værtJarle Vaa-

ge. Vi takker ham og prosjektleder Sæming Alvim for et særs godt

samarbeid gjennom hele prosjektperioden. Takk også til Hans Ber-

gan, Ståle Hansteen og Grethe Tollefsen (samtlige Ringerike kom-

mune) for nyttig informasjon, og til grunneier Christian P. Mathie-

sen på Nærstad for sin imøtekommenhet og mange nyttige opp-

lysninger.

Oslo, desember 1998

Odd Stabbetorp
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1 Innledning

1.1 Undersøkelsesområdet

Det undersøkte området ligger i Ringerike kommune, nordnordøst

for Hønefoss (figur 1). Det avgrenses av E-16 i vest, av Randselva i

sør og av fylkesgrensa mot Oppland i øst. Mot nord er området i

hovedsak avgrenset av overgangen fra breelvavsetningene mot ås-

landskapet med tynt løsmassedekke. Spesielt i den kvartærgeolo-

giske vurderingen av området vil imidlertid delområder utover den-

ne avgrensningen bli omtalt, fordi dette gir et bedre grunnlag for å

sette Eggemoen inn i et regionalt og nasjonalt perspektiv. I figur 2

er det gitt en oversikt over stedsnavn som er benyttet i beskrivelsen

av undersøkelsesområdet.

Undersøkelsesområdet er dominert av store kvartærgeologiske av-

setninger. Avsetningene er dannet like ved iskanten i under siste is-

tid. Området domineres av to hovedelementer: Eggemoen og Nær-

stadmarka. Eggemoen er en stor breelvavsetning, og Nærstadmar-

ka er et ravineområde dannet i marin leire.

Klima

Det er ingen klimastasjoner som ligger i umiddelbar nærhet av un-

dersøkelsesområdet, så nøyaktige klima-data mangler. Det aktuel-

le området ligger i en overgangssone mellom det nedbørsfattige

lavlandet rundt Tyrifjorden og de mer humide og kjøligere åstrak-

tene like nord for området. Den skarpe overgangen mellom den

høyereliggende moen og de dype ravinene (med en høydeforskjell

på nær 100 m) gjør at det vinterstid kan være store forskjeller i tem-

peratur over svært kort horisontal avstand (C. Mathiesen pers

medd.).

Naturgeografiske regioner

Naturgeografisk (Nordiska ministerrådet 1984) hører området med

til utkanten av regionen kalt "förfjällsregion med huvudsakligen

nordligt boreal vegetation". Området ligger på grensa mot "Den

sørøstnorske lavtliggende blandskogsregion", som bl.a. kjenneteg-

nes av marine avsetninger og mektige finsedimenter: "Frodig jord-

bruksland nord for Tyrifjorden". Alle disse beskrivelsene passer

godt på undersøkelsesområdet, og gir et riktigere bilde enn at det

er en "förfjållsregion". I nordøst grenser området mot "Østlandets

sentrale barskog- og jordbruksområde". Dette forteller at vi er i et

naturgeografisk grenseområde mellom produktive områder i sør og

kjøligere, mer karrige områder i nord.

Landskapsregioner

Utformingen av landskapet innen undersøkelsesområdet gjør at de

to hoveddalene, Eggemoen og Nærstadmarka, kan knyttes til to

ulike landskapsregioner.

Eggemoen har et relativt intakt furuskoglandskap, og hører med til

"Østlandets skogkledde åstrakter" (NIJOS1993). Beskrivelsersom:

"Skogbruket har gamle tradisjoner", "skog av middels og høg bo-

nitet" og "Store skogeiendommer" er dekkende for Eggemoen,

hvor det bl.a. har blitt tatt ut store mastefuruer i flere hundre år.

Nærstadmarka med sine dype raviner hører derimot med til "Låg-

landsbygder østafjells". I følge NIJOS (1993) kjennetegnes disse

bygdene ved at de ligger "under marin grense, med til dels mekti-

ge havbunnsavsetninger", at de hører til " landets beste jordbruks-

bygder", og at "husdyrhold og beitebruk har gått sterkt tilbake".

Dette illustrerer at undersøkelsesområdet består av to forskjellige

landskapsregioner, som det går en temmelig markert og lett gjen-

kjennelig grense mellom.

Vegetasjonsregioner

Området ligger i overgangen mellom boreonemoral og sørboreal

sone (Dahl et al. 1986) Vegetasjonen er markert forskjellig med fu-

ruskog på Eggemoen, og med opprinnelig løvskog i Nærstadmarka

- trolig gråor-heggeskog. Tidligere har nok området også vært sterkt

påvirket av beite. Det aller meste av Nærstadmarka er nå plantet til

med gran. Dette ravinesystemet, sammen med de sør- og vestvend-

te skråningene mellom Eggemoen og Randselva, hører med til bo-

reonemoral sone.

Furuskogen på Eggemoen grenser opp mot skogen på grunnfjells-

områdene nordvest for undersøkelsesområdet. I disse tilgrensende,

sammenhengende områdene er barskog den dominerende skogs-

typen. De lavereliggende barskogene ligger i sørboreal sone, lenger

oppe (de øverste åstraktene) i mellomboreal sone. Disse to sonene

erdominert av granskog, men med furu på tørr og fattig mark (Dahl

et al. 1986). Vegetasjonen på Eggemoen er av en tørrere type enn

grunnfjellsområdene, men med et inventar av mange av de samme

vanlige artene, både av karplanter, moser og lav. Dette fører til at

Eggemoen naturlig hører med til sørboreal sone.

1.2 Metodikk

12.1 Generelt

Prosjektet er gjennomført i sommerhalvåret 1998. Målsettingen har

vært å gjennomføre en naturtypekartlegging i et område som kan

bli berørt i forbindelse med bygging av ny riksveg 35 fra Nymoen i

vest til fylkesgrensa mot Oppland i øst. Naturtypekartleggingen er

basert på innspill fra de enkelte fagfelt som undersøkelsen omfat-

ter, og den resulterende inndelingen av området er ment å gi en

oversiktlig samlet vurdering av den landskapsmessige og økologis-

ke variasjonen. Siden utformingen av landskapet og de grunnleg-

gende økologiske faktorene som styrer variasjonen i biologisk

mangfold innen undersøkelsesområdet i meget sterk grad er styrt

av kvartærgeologiske prosesser, er det naturlig at kvartærgeologi-

en danner hovedbasis for vår naturtypeinndeling.

Datagrunnlaget er for en stor del basert på eksisterende kilder og

databaser, men supplert med flyfototolkning og feltregistreringer

der det har vært nødvendig. Som hovedbasis for kartframstillingen

er kvartærgeologisk kart (Østmo et al. 1978, Nordahl-Olsen 1994,

figur 3), digitale markslagskart (figur 4) og digitalt økonomisk

kartverk benyttet. Høydekurvene i de økonomiske kartene er be-

nyttet for å konstruere en terrengdekkende digital høydemodell for

området (ved hjelp av programmet SURFER, Keckler 1996). På

grunnlag av høydemodellen er det avledet terrengdata som gir in-
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Figur 1. Kart over undersøkelsesområdet(avmerketfirkant) med nærmesteomegn. Målestokk 1 1:150 000. Ekvidistanse50m.
Map of the investigatedarea (rectangle)with surroundings.Scale1: 150 000. Contour interval50 m.
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...lønsrud

SkOgheim:

Figur2. Stedsnavn som er benyttet innen undersøkel-
sesområdet Målestokk 1: 35 000. Ekvidistanse 10 m.
Geographic names used within the investigation area.
Scale 1: 35 000. Contour interval 10 m.

formasjon om variasjonen i viktige økologiske faktorer som lokal høy-

devariasjon, hehing og helningsretning, og til en vissgrad også vari-

asjon i fuktighet. Bearbeidingen og analysen av terrengdata er gjort

ved hjelp av MapFactory (ThinkSpace 1997) og ArcView (ESRI1996).

Høydemodellen er også et viktig hjelpemiddel for avgrensning av de

ulike naturtypene, og for å belyse den økologiske variasjonen innen

den enkelte naturtype. Den videre bearbeiding og framstilling av kar-

tene er gjort i ArcView, og alle kartdata foreligger i ArcView format.

Naturtypeanalysen er benyttet som det viktigste grunnlaget for inn-

delingen av undersøkelsesområdet i ulike verdi- og sårbarhetsklas-

ser. Verdien er ang itt på en firedelt skala: Nasjonal, regional, stor lo-

kal og lokal verdi. Vurderingen av delområdenes sårbarhet i forhold

til det aktuelle inngrepet er gjort ved å dele inn arealene i tre klas-

ser: Høy, middels og liten sårbarhet. Nærmere detaljer om verdi-

resp. sårbarhetsanalysen er gitt i Kap. 4 og Kap. 5.

I den videre metodebeskrivelsen er de supplerende feltundersøkel-

sene som har vært nødvendig, beskrevet nærmere.

1.2.2 Hydrobiologi

Det er utført en hydrobiologisk undersøkelse i Nærstadmarka. Vann-

prøverer tatt fra hoved- og sidebekken. Prøvene ble holdt mørkt og

kjølig 7-8 °C) under transport til Oslo hvor det ble analysert for pH

(surhetsgrad) og elektrolytisk ledningsevne (pS/cm), et mål på meng-

den oppløste salter.

En summarisk inventering av bunnfaunaen ble gjort ved å ta spar-

keprøver på grus og steinbunn med markert strøm. Metoden be-

står i at en bruker en kvadratisk håv (24,3 x 24,3 cm) med en mas-

kevidde på 500 pm. Den presses ned mot elvebunnen og i forkant

rotes substratet opp ("sparkes") slik at dyrene føres med strømmen

inn i nettet. Deretter flyttes håven og prosedyren gjentas. Under

normale forhold dekker en da vanligvis et bunnareal på 1 m2 per

minutt. Avhengig av mengden dyr varieres ofte prøvetakingstiden

fra 1 - 4 minutter, og metoden er da semikvantitativ. I vårt tilfelle

var mengden bunndyr ukjent, og substratforholdene såpassvariable

at vi isteden benyttet så lang tid at vi fikk en passe, men relativt stor
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Figur 3. Kvartærgeologiskkart over undersøkelsesområdet,etter Østmo et al. 1978og Nordahl-Olsen 1994.Målestokk 1:
35 000. Ekvidistanse10m.
Glacialgeologicalmap, after Østmoet al. 1978and Nordahl-Olsen1994.Scale1:35 000. Contour interval 10m.
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Stor spylerenne IGIde

prøve.Prøveneerderforkvalitative.Deblederettersikteti en500 pm
sikt, størresteinog trepinnerblefjernet, og prøvenblefiksert i eta-
nol. Prøveneblesenereundersøkti laboratorietunderlupe.Bunndy-
reneblebestemttil hovedgruppe,men ikkekvantifisert.

Påroligepartiermed sandog leirbunn,somdominerermangeste-
der,er ikkesparkeprøveren velegnetmetodikk.Herbledet tatt se-
dimentprøverved hjelp av en rørprøvetaker.Lokaliseringav de hy-
drologiskeprøveneervisti figur 5. Denøstrebekkeni Nærstadmar-
ka,Hagabekken,blepåen delstederogsåfisketmedelektriskfiske-

apparatfor å få inntrykkavartssammensetningog fisketetthet.Ved
hverfangstblebekkenavfisketen gang.Fangetfisk bleartsbestemt,
lengdenbleanslått,og sattut igjen.Opplysningerom fiskeforholde-
ne bleogsågitt av lokaleinformanter.

1.2.3Hjortedyr

Registreringsarbeideti forbindelsemedvilt blegjort medspesielthen-



blikkpå rådyrog elg,fordi konsekvenseneveden utbyggingvil være
størstfor disseto artene.Ihovedsakerviltregistreringenekonsentrert
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Figur 4. Markslagskartfor undersøkelsesområdet.
Kartlegging foretatt av NIJOS.Målestokk 1:35 000.
Ekvidistanse10 m.
Landcover map. Mapping performed by NIJOS.Scale
1:35 000. Contour interval 10m.
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om Nærstadmarka. For å kartlegge trekkmønster av vilt ble det plan-

lagt å undersøke terrenget i perioder med nysnøfor å danne et bilde

av viltets bevegelses mønstre. Vinteren 1997-98 ga imidlertid svært

dårlige forhold for dette, slik at sporregistreringene ikke ga noe ver-

difull kunnskap om trekk og områdebruk. Forekomst av viktige som-

mer- og vinterbeiter ble registrert ut fra kart og befaring i hele influ-

ensområdet. Ringerike Viltnemnds statistikk er benyttet for å vurde-

re utsatte strekninger på eksisterendevegnett mhp. viltulykker. Grun-
neiere og brukere av området i jaktsammenheng er kontaktet for å

få belyst deres synspunkter på viltets områdebruk, trekkveier osv.

1.2.4 Fugl

Fuglefaunaen er vurdert ved en standard takseringsmetode som på

en effektiv måte gir kvantitative, sammenlignbare data over fugleli-

vet. Metoden er særlig egnet til å gi et inntrykk av artsmangfold og
tetthet av vanlig forekommende fuglearter innen et område. Ved å

legge takseringslinjer gjennom representative deler av terrenget er

det også mulig å avdekke viktige nøkkelbiotoper av betydning for fu-
gler. Takseringene kan også i noen grad gi opplysning om forekom-

ster av sjeldne eller truede arter (DN 1992). En kortvarig undersøkel-
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Figur 5. Utvalgtepunkter til hydrobiologiskeog ornitologiskeregistreringer.Botaniskinteressanteområderomtalt i tekst er også
avmerket,samt kjente trekkveier for hjortevilt. Målestokk 1:35 000. Ekvidistanse10m.
Selectedpoints for hydrobiologicaland ornitological registrations.Areasof botanical interestand known tracking routes for roedeer
and mooseare alsomarked. Scale1:35 000. Contour interval 10m.

seav dennetypen kan imidlertidikke gi en fullgod oversiktoverfo-
rekomstavslikearter.

Fugleregistreringenebleforetatt i to perioderi løpetavvårenog for-
sommeren,henholdsvis7. maiog 2. juni. Dettedekkerartenesulike
gradaveksponeringgjennomhekkesesongen.Denterritorialeatfer-
den hosdeflesteavvårestandfuglarter,bl.a.meisene,er eksempel-
vismestintenstidlig på vårparten,mensde senestetrekkfuglartene
ankommerlandetsåsentsom i sistehalvdelav mai.

Takseringsmetodensom ble benyttet innebærerat det foretaesre-



gistreringerfra bestemtefastlagtepunkter i terrengeti en nærmere

angitt observasjonsperiodepr punkt. Dennemetodener valgt som
standard metode i DN's program for terrestrisk naturovervåking
(TOV,jf. Kålåset al. 1991).Takseringspunktenemerkesopp meden
vissinnbyrdesavstandlangslinjersomleggesgjennomrepresentati-
vedeleravterrenget.Foråsikreenrimeliggradavuavhengighetmel-
lom punkteneer avstandenmellomhvert punkt minst 250 m. Det
observeresi en vissperiodeved hvertpunkt, i dette tilfellet 5 minut-
ter. Observasjoneneførespåegetskjemamedangivelseav lokalitet,
klokkeslett,stasjon,art, kjønn(hvismulig),atferd (sang,territorie-
hevding,varsel,overflyvningetc). Takseringeneforegår tidlig om
morgenenfra omkring soloppgangfram til aktiviteten begynnerå
synkemerkbartpåformiddagen(cakl. 09). I tillegg til observasjone-
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ne ved selve takseringen er det også notert observasjoner som er

gjort utenfor takseringspunktene og på tidspunkter utenom selve

takseringsperioden.

Det ble lagt ut 24 takseringspunkter totalt for hele undersøkelses-

området. Punktene er plassert med henblikk på å fange opp varia-

sjonen i området, slik at de arealmessig viktigste naturtypene i områ-

det (ravinene, erosjonskantene langs Storelva, grusmoen og kantso-

ner ut mot dyrket mark) blir representert. Forå fange opp variasjonen

innen de enkelte landskapstypene er takstlinjene brutt opp noe for-

skjellig; antallet takseringspunkter er av samme grunn også forskjel-

lig. I det varierte og sterkt kuperte ravinelandskapet er det derfor lagt

ut 10 punkter, mens 5 punkter anseeså gi et representativt bilde av

de homogene flatene på Eggemoen. Langs elveskråningene er det

lagt ut 5 punkter fordelt på 2 i de østvendte delene nord for Viul

(Storkastet) og 3 i det rike sørvendte partiet vest for Viul. I kultur-

landskapet sørfor Eggemoen er det lagt ut 4 takseringspunkter for-

delt med 2 punkter langs hver av to mindre skogbelter som danner

overgang mellom forskjellige åkerlapper. Plasseringenav punktene er

vist i figur 5.

En relativt kortvarig, standardisert takseringsmetode av denne typen

er i første rekke egnet til å skaffe en oversikt over hekkende spurve-

fugl. Observasjon av arter som opptrer uregelmessig eller med lav

tetthet, og som ev. også eksponerer seg lite og dermed er vanskelig

å oppdage, vil bli mer tilfeldig. For slike arter kreves gjentatte under-

søkelser over flere år og på ulike tider av året.

2 Naturgrunnlaget

2.1 Geologi

2.1.1 Prosessene som har formet landskapet

Eggemoen er et breranddelta dannet for ca 9800 år siden. Selve

deltaområdet strekker seg fra Bjønnputten i nordøst til Hamborg i

sørvest. Deltaet er bygd opp til havnivå, mens iskanten sto umid-

delbart vest for Bjønnputten (figur 3).

Oppbygning av grusmoen

Brefronten lå i direkte kontakt med havet, selv om vanndybden må

ha vært relativt liten i alle fall i de nordlige delene. Store mengder

med stein, grus og leire ble ført ut til brefronten med smeltevanns-

elver. Idet smeltevannet nådde brefronten og møtte stille sjøvann ,

ble dette materialet avsatt, det groveste nærmest brefronten og det

fine lenger unna. Særlig de fine leirpartiklene ble ført langt vekk fra

brefronten og avsatt på havbunnen i fjorden mellom Krokskogen

og Holleia.

Stein, grus og sand ble avsatt tett opp mot brefronten i skråstilte

lag som heller vekk fra brefronten (figur 6). Lagene har ulik grov-

het avhengig av vannstrømmens styrke på det enkelte sted og den-

nesvariasjon over tid.

Ettersom tiden gikk ble deltaoverflaten bygget opp til havnivået.

Imidlertid lå brefronten på samme sted, og breelven fortsatte å føre

vann og materiale inn i systemet. Brevannet måtte nå gå over del-

taoverflaten i strandsonen for å nå havet. Der dannet det derfor el-

veløp. Fordi vannstrømmen var mye svakere i disse elveløpene enn

HAVFLAreN

. • • -, „
• •

, •
•

«• • • • .•
0 0

0 0
0

-^

Stein 256 - 64 mm

Grus 64 - 2 mm

Sand 2 - 0,063 mm

Silt 0,063 - 0,003 mm

Leire 0,002 mm

Figur 6. Oppbygging av et breelvdelta. Figur fra Nålsund 1985.

The structure of an ice marginal river delta, after Nålsund 1985.
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Figur 7. Breelv med skiftende elveløp på en aktiv sandur.

Breiåamerkursandur - Island. Foto: Lars Erikstad.

Glacial braided river with an active outwash plain.

Breiåamerkursandur - Iceland. Photo: Lars Erikstad.

Figur 8. Dødisgrop med vann - Grøntjern - rett nord for iskon-

taktskråningen på Eggemoen. Foto: Lars Erikstad. Kettle hole fil-

led with water - Grøntjern - north of the ice contact slope on

Eggemoen. Photo: Lars Erikstad.

i selve breelven under isen, ble det groveste materialet avsatt i og

ved elveløpene, og disse skiftet derfor stadig løp. Pådenne måten

ble det bygget opp en slette av stein, grus og sand med flattlig-

gende lag (ikke skråstilte som i den marine delen av deltaet). En slik

slette kalles en sandur (figur 7).

Isens tilbaketrekning

Dette deltaområdet bygget seg stadig opp og ut så lenge brefron-

ten ble stående, og breelven stadig tilførte materiale. Idet brefron-

ten trakk segtilbake, ble systemet endret. Sedimentasjonen ble nå

konsentrert bak den gamle iskontaktskråningen der en tilsvarende

sedimentoppbygging fant sted. Bergermoen viser rester av den nye

deltaflaten som ble bygd ut innenfor Eggemoen mens isfronten lå

omtrent ved Jevnaker.

I forbindelse med oppbyggingen av den nye indre deltaflaten,

brakk det av en hel del løse isfjell fra brefronten. Disse ble begravet

av sand- og grusmassene som ble avsatt innenfor Eggemoens is-

kontaktskråning. Etterhvert smeltet isfjellene, og det oppsto groper

i terrenget der de lå (dødisgroper / grytehull, figur 8, 17).

Landhevingen

Årsaken til at havnivået lå så høyt som Eggemoens overflate på

denne tiden, var at tyngden av innlandsisen presset jordskorpen

ned. Under isavsmeltingen lettet dette trykket gradvis og jordskor-

pen startet å stige igjen. Den lokale virkning av dette var at havni-

vået sank gradvis. Det betyr at avstanden mellom Eggemoens over-

flate og havnivået økte. Vannet som kom fra breen ut i Randsfjor-

den måtte derfor grave seg gjennom de tidligere avsatte deltaav-

setningene. Randselva har på denne måten kuttet seg tvers gjen-

nom hele Eggemodeltaet, og i dag går den i en tildels dyp ned-

skjæring langs kanten av Eggemoen. Resterav elveløp i ulik høyde

finnes som terrasser mellom elva og moen.

Landhevingen førte også til at de marine avsetningene umiddelbart

utenfor Eggemoen ble angrepet av erosjon. Bekker og regnvann

gravde seg dypt ned i disse avsetningene og har dannet et intrikat

mønster av dype v-formete bekkedaler (raviner).

De marine avsetningene er svært finkornete og har et høyt innhold

av leire. Leirpartiklene har form av små flate plater. I og med at den-

ne leiren er avsatt i saltvann, er disse partiklene avsatt i en "kort-

husstruktur" der saltet i porevannet holder hele strukturen sam-

men. De steder der ferskt grunnvann har vasket ut saltet fra leiren,

er den stabile strukturen blitt ustabil (kvikkleire). Det skal lite til for

at kvikkleiren kollapser og leiren blir da flytende. I slike situasjoner

oppstår store eller små leirskred eller leirfall. Leirskredgroper er

rester etter gamle skred, og det finnes en del slike langs kanten av

Eggemoen.

2.1.2 Isavsmeltningen

Innlandsisen under siste istid var på sitt største for rundt 20000 år

siden. Hele Østlandsområdet lå under is. Iskanten gikk gjennom

Polen, Tyskland og over Jylland (Andersen & Borns jr. 1994). Et-

tersom klimaet ble bedre, trakk brekanten seg gradvis tilbake.

Isavsmeltingsperioden var imidlertid ikke jevn. Kalde perioder ble

avløst av varmere perioder, noe som påvirket breen og brefron-

tens posisjon. PåØstlandet kan vi følge isens tilbaketrekning gjen-

nom en hel rekke israndavsetninger fra de ytterste skjær (Hvaler

ca 14000 år siden) til det sentrale innland (Minnesund ca 9500 år

siden, Sørensen 1983).Serier av israndavsetninger fra samme tid

kalles gjerne et israndtrinn.

Det mest kjente israndtrinnet på Østlandet er Raet. Raet ble dan-

net i forbindelse med en klimaforverring som førte til et markert

brefremstøt for rundt 10700 år siden. Raet krysser Oslofjorden

ved Moss (Jeløya) og Horten. Innenfor Raet finner vi Ås-Ski trin-

nene som krysser Drammensfjorden ved Svelvik, og Akertrinnet

med avsetninger som krysser Lierdalen ved Sylling, samt mellom-

liggende trinn ved Tranby (Kristiansen & Sollid 1985a, 1996). Eg-

gemoen er på alder med de store brerandavsetningene ved Gar-

dermoen (Hauersetertrinnet). I motsetning til Raet, Ås-Ski-trinne-
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ne og Akertrinnet kan ikke Hauersetertrinnet kalles sammen-

hengende; det består av isolerte breelvavsetninger tilknyttet de

ulike hovedbrestrømmene.

Avsetningene som tilhører Hauersetertrinnet er avsatt raskt som

et resultat av stor smelting av breen, og dermed store mengder

smeltevann i breelvene. Avsetningstiden kan ha vært så liten som

noen tiår (Tuttle et al. 1997). Sely om disse israndavsetningene

ikke er dannet som resultat av klimaforverring og brefremrykking,

var det nok fremdeles bevegelse i isen. På Hensmoen viser en

markert morenerygg at breen mot slutten av avsettingsperioden

rykket fram over deltaet (Østmo et al. 1978, Kristiansen & Sollid

1985a, 1996).

2.1.3 Forholdene ved Eggemoen

Grusmoen

Eggemoen er et stort isranddelta. Sandurflaten er på ca 8 km2,

med en total høydeforskjell på nær 6 meter. Den er klart avgren-

set i nordøst med en iskontaktskråning og i sørvest ut mot Nær-

stadmarka med en slak skråning som utgjør den ytre deltakanten.

Deltakanten er stedvis forsvunnet på grunn av dannelse av raviner

(figur 3). Et tett mønster av spylerenner (gamle elve- og bekkeløp)

utgjør det vesentligste av topografisk variasjon på sletta. I tillegg

finnes et par dødisgroper. De fleste spylerennene er grunne, man

må se nøye etter for å oppdage dem i skogbunnen. De fleste har

en retning fra nordøst mot sørvest, og retningen viser at breelve-

ne munnet ut i den nordvestlige delen av brefronten under siste

del av sandurdannelsen.

I tillegg til de mindre spylerennene finnes det også en bred og til-

dels dyp renne som krysser moen. Nær brefronten er rennen ca 5

meter dyp (figur 9), mens den nær deltakanten er godt under 1

meter dyp. Denne spylerennen henger direkte sammen med en til-

dels skarp nordvest-sydøstgående skråning i den nordøstlige del av

rennen. Deler av denne skråningen er på det kvartærgeologiske

kartet over området (Østmo et al. 1978) tolket som en iskontakt-

skråning. Dette indikerer i så fall et mindre breframstøt mot slut-

ten av dannelsen av Eggemoen. Det er ikke registrert noen more-

neavsetninger i tilknytning til denne andre iskontaktskråningen,

men det er naturlig å se den i sammenheng med moreneryggen

som er registrert på Hensmoen. Denne viser at også breen i Beg-

nadalen har hatt mindre framstøt i forbindelse med deltadannel-

sen. Det finnes også seismiske data fra området (sef. eks. Hugdahl

& Kjærnes 1979) som indikerer en todelt sedimentasjonshistorie

ved at det ligger begravd en noe tidligere brerandavsetning sen-

tralt på moen (figur 10).

Breelven må i denne siste fasen ha kommet kraftig og konsentrert

ut i den nordvestlige del av brefronten og har erodert et bredt, nytt

elveløp over hele sanduren. At denne rennen ikke er dypere nær

deltakanten viser at dette ikke har vært et langvarig fenomen, og

at det derfor ikke er noe langt tidsrom mellom de to iskontakt-

skråningene. Landhevingen på denne tiden trolig var i størrelses-

orden 10 cm i året (Sørensen 1979). En tidsforskjell på 20 år mel-

lom dannelsen av sandurflaten og erosjonen av spylerennen ville

resultert i en dypere renne.

Overgangen mellom åssiden i nord og Eggemoens sandurflate er

skarp. Flere mindre bekker går fra åssiden og ut på sletta. Her in-



filtreres vannet i grusmassene. Grunnvannsmagasinet i Eggemoen

Figur9. Spylerenne nær iskontaktskråningen på Eggemoen.

Foto: Lars Erikstad.

Lateral drainage channel near the glacial marginal deposit on

Eggemoen. Photo: Lars Erikstad.
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Figur 10 Profil gjennom Eggemoen fra sydvest mot norcløst, tegnet med bakgrunn i topografiske data og tilgjengelige seismiske

undersøkelser (Sindre 1978, Sindre & Opdahl 1976).

Section through Eggemoen from southwest towards northeast based on topographical data and available seismic data (Sindre 1978,

Sindre & Opdahl 1976).
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Figur 11. Erosjonskanten av Eggemoen mot Randselva sentralt

på moen, sett fra Nesmoen. Foto: Lars Erikstad.

The erosional slope towards Randselva. Photo: Lars Erikstad.

Figur 12. Korndyrking på elveterrasse. Ravineområdet inn til

venstre. Egge gård i bakgrunnen. Foto: Lars Erikstad.

Agriculture on a river terrace. The predominating gully area is

situated to the left. In the background: The farm Egge. Photo:

Lars Erikstad.

får med andre ord tilførsel både fra direkte nedbør og fra overfla-

tevann fra et nedbørfelt på 4 km2 nord for moen.

Dødisgropene og Bergermoen

Brefronten under dannelsen av hoveddelen av Eggemoen er godt

markert i terrenget både som et fall i terrenghøyde mot nord, men

også forsterket ved at den markerer overgangen mot et større om-

råde med dødisgroper innenfor iskontaktskråningen. Det må ha

vært mange og massive isfjell som ble begravet i sand og grusmas-

sene her. Bjønnputten som ligger nær eksisterende riksvei er nær

50 meter dyp. Enav de nordligste dødisgropene har et lite tjern i

bunnen (Grøntjern, figur 8). Ellers er alle dødisgropene tørre. Tjer-

net gjenspeiler neppe direkte grunnvannspeilet i området. Det ble

tatt vannprøve i tjernet og denne tyder på at vannet i tjernet ikke

har grunnvannskarakter. Vannstanden i tjernet ser videre ut til å

være stabil og ikke følge normale variasjoner i grunnvannstanden.

Mye tyder på at tjernet er tett og at vannet i tjernet er isolert fra

grunnvannet. Det kan antagelig sammenlignes med tette tjern på

Gardermoen (Bakkestuen 1998). Flere av de øvrige dødisgropene

er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet (søppelplass, grustak og

industriutbygging).

I den østlige del av disse avsetningene ble det ikke begravet isfjell.

Her ligger sandurflaten intakt som en sand og grusmo slik som på

Eggemoen. Denne moen kalles Bergermoen og har en overflate på

rundt 190 moh. Dette er bare 10-15 m lavere enn Eggemoens in-

dre sandur, noe som antyder en tidsdifferanse på i størrelsesorden

100-150 år.

Senere elve-erosjon

Eggemoen er mektig både i utbredelse og dybde. Dybden er godt

illustrert i Randselvasgjennomskjæring av moen (figur 11). Høyde-

forskjellen mellom elva og sandurflaten i den ytre sørøstlige delen

er pådrøye 100 m. Ved iskontaktskråningen er høydeforskjellen 90

m. Erosjonskanten ned mot Randselva er meget bratt, antagelig

meget nær rasvinkel for sand- og grusmateriale. Randselva grov seg

gradvis gjennom Eggemoen etterhvert som landet steg. Samtidig

varierte løpet hele tiden noe. I de ytre delene har elven arbeidet

frem en elveslette med et buktende variabelt elveløp (meandre).

Særligved Viul og i de sørligste kantene av Eggemoen finnes rester

etter slike gamle elveløp i ulik høyde. Disseer i sin tur gjennomskå-

ret av ny erosjon, og de fremstår i dag som terrasser i landskapet

avgrenset både mot Eggemoens sandurflate og Randselva med

bratte erosjonskanter. De mest markerte er Veslemoen og flaten

ved Egge gård. De fleste av disse terrasseflatene er dyrket (ikke Ves-

lemoen). De lavereliggende terrassene har lavere erosjonskanter

som ofte er modifisert av jordbruksdrift (figur 12). Selv om Rands-

elva har bygget ut elvesletter og deltaflater i lavere nivåer, har den

nå arbeidet seg ned til fast fjell over store strekninger og elvesletta

synesikke lenger aktiv. Erosjonskanten inn mot Eggemoen er imid-

lertid ikke stabil alle steder. Ras-skåretter erosjon kan observeres i

kanten av Bergermoen ut mot elva.

Den store innbuktningen av elva ved Viul er spesiell. Jordbruks-

områdene rett oppstrøms viser terrassekarakter og antyder også

tidligere et elveløp inn mot Eggemoen her, selv om det er van-

skelig å forestille seg en så skarp innbuktning ut fra de terrasse-

kantene som finnes. Det er mulig at denne elvebuktningen er

oppstått ved at leire har rast ut i elva og senere er transportert

vekk. Gjennomskjæringen av moen er så dyp at leiren under bre-

elvmaterialet i moen er blottet. Hvis denne tolkningen er riktig, er

denne bukta dannet som en kombinasjon av rasgrop og mean-

der, noe som kan forklare dens nesten dramatisk skarpe form.

Ravineområdene

Utenfor Eggemoens deltakant lenger nord er det tykke lag av hav-

avsetninger. Disseer sterkt ravinert og det er dannet to separate ra-

vinesystemer som sammen danner et større ravineområde. Det går

en hovedbekk i hvert av disse ravinesystemene. Bekken i ravinesy-

stemet nærmest Eggemoen (Hagabekken) kommer fra åspartiet

nord for Eggemoen. Bekken har erodert seg gjennom de ytterste de-

lene av moen i nord (jfr. figur 13 og 14) og gått gjennom et rolig

leirterreng i nord før den kommer inn i dette ravineterrenget. I over-
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Figur 13. Hurtig tilbakeskridende aktiv ravine i erosjonsskrå-

ningen mellom elveterrassene øst for Egge. Foto: Lars Erikstad.

Active gully in the slope between the river terraces east of

Egge. Photo: Lars Erikstad.

gangen mellom ravinene og det rolige leirterrenget i nord har bek-

ken gravd seg ned til fast fjell, som her ligger ganske høyt. Dette er

årsaken til at leirterrenget i nord ikke er sterkere ravinert. Bergter-

skelen utgjør en lokal erosjonsbasis som har hindret sterk ravine-

dannelse her.

Ravinesystemet lengst vekk fra Eggemoen har ingen bekk som kom-

mer utenfra systemet. Bekken her dannes dels av regnvannet og

dels fra grunnvannskilder i kanten av Hensmoen. Slike kilder finnes

også i kanten av Eggemoen, særlig i de indre delene av systemet.

Ravinene er meget dype, og de fleste har en klar v-form (figur 15).

Formen viser at erosjonen i dybden ikke er avsluttet, slik at dalsy-

stemet får mulighet til å utvide seg i bredden. Enkelte steder har

imidlertid bekken gravd seg ned til fast fjell. Fjellterskler danner her

lokal erosjonsbasis og det finnes små elvesletter rett ovenfor disse.

Det finnes også rester av den gamle havbunnen inne i ravineområ-

det som små sletter i ca 170 meters høyde over havet. Disseer enda

ikke helt oppspist av bekkeerosjonen og er i dag dyrket.

Hagabekken ligger langt fra deltakanten (ca 900 m) i de nederste

delene. I de øvre delene ligger den mye nærmere deltakanten (ca

200 m). Som en følge av dette er ravinene i de øvre delene av sys-

temet gravd inn i selve deltaavsetningene, mens ravinene nederst i

all hovedsak er utformet i havavsetningene. I disse ytre delene av

Eggemoen ligger deltaavsetningene (sand og grus) over de mer tet-

te havavsetningene (silt og leire). Grunnvannet har en tendens til å

strømme ut i overkant av denne materialgrensen. Grunnen til det-

te er at det er lettere for grunnvannet å strømme langs det ganske

tette leirlaget enn gjennom det. Der ravinene har gravd seg inn i

deltaavsetningen finnes denne materialgrensen godt utviklet gan-

ske langt nede i ravinen, og her ligger forholdene godt til rette for

grunnvannskilder.

I disse delene av ravinesystemet finnes det også utflatninger om-

trent halweis opp i skråningen mot deltaet. Utflatningene er ujev-

ne i formen og har også en ujevn overflatetopografi, gjerne med en

oppbuling i de ytre delene. Slike utflatninger kan være resterav tid-

Figur 14. Samme ravine som i figur 19, sett fra nedsiden. Mate-

rialet er samlet som en vifte på terrassen. Foto: Lars Erikstad.

The same gully as in Fig. 19, seen from below. The material is

gathered as a fan covering the fields below. Photo: Lars Erikstad.

ligere fluviale nivåer slik vi finner dem langs Randselva,men da skul-

le en vente en jevnere overflatetopografi. Det er mulig at dette er

rester etter eldre skålformede skred som er utløst ved at lommer av

kvikkleire under grusmassene er sklidd ut. Grusmassene i et slikt

skred vil få en rotasjon, og resultatet vil bli slik disse terrengforme-

ne ser ut i dag.

I overgangen mellom det rolige leirlandskapet i nord og Eggemoen

finnes det større rasgroper som viser at det har vært kvikkleire til

stede i systemet. Rasmaterialet er her dekket aven elvevifte dannet

i forbindelse med Hagabekkens graving gjennom Eggemoens sand

og grusmasser. Dette viser at rasgropen er gammel.

2.2 Vegetasjon

Løsmassevariasjonen og de sterkt varierende topografiske forhol-

dene er de viktigste strukturerende faktorene for de ulike vegeta-

sjonstypenes fordeling innen områdene. Siden de samme faktore-

ne også bestemmer hvordan arealet er og har vært utnyttet av

mennesker til jord- og skogbruksformål, kan man si at disse fakto-

rene både har en direkte og indirekte innvirkning på vegetasjons-

bildet.

2.2.1 Eggemoen

Moflaten

Sandurflatene (Eggemoen inklusive Veslemoen) har et temmelig

enhetlig preg på grunn av den jevne topografien og forholdsvis  li-

ten variasjon i partikkelsammensetning. Sand og grus gir god dre-

nering, og hele området er dekket av bærlyngskog (Fremstad 1997)

med furu som dominerende treslag (figur 9). Midt inne på moen

er skogen aller mest nærings- og artsfattig, praktisk talt bare med

artene furu, tyttebær og røsslyng. Furuvintergrønn, en mindre van-

lig art som er knyttet til denne vegetasjonstypen, synes å forekom-

me spredt over hele flaten. Mot kantene av moen blir det tiltagen-

de rikere jordsmonn, og arter som hvitveis, blåveis, markjordbær,
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å

Figur 15. Ravineri Nærstadmarka.Ortofoto drapert over terrengmodell.
Gulliesin Nærstadmarka.Orthophoto draped overa terrain model.

tveskjeggveronika og skogfiol forekommer. Skogen er forstlig skjøt-

tet og virker ikke spesielt gammel, og det er sparsomt med dødt

trevirke. Skogen er avstandsregulert, men det finnes ikke hogstfla-

ter innen denne delen av området.

Dødisgropene

I de intakte dødisgropene er vegetasjonsbildet mer variert på grunn

av den mer varierte topografien, som fører til ulike fuktighetsfor-
hold og helningsretning i ulike deler av forsenkningene. Typisk er at

de nedre, mer fuktige delene er kledd med blåbærgranskog, sted-
vis med et noe rikere lågurtpreg. Mogop - en art som er vanligst i

fjellstrøk - har flere forekomster i forbindelse med grusmoene på og

rundt Ringerike, og forekommer i den solvendte og tørre sørvestre

delen av Bjønnputten, samt flere steder i dødisgropene på sørsiden

av riksvegen på Jevnakersiden. I Bjønnputten vokser den i en lys-

åpen bakke med forekomst av einer og andre arter som indikerer

at områdene har vært benyttet til beite i eldre tid.

Deltakanten

Langs kanten av moen ut mot Nærstadmarka er det en mer artsrik

vegetasjon som er mindre preget av lyngarter, men med flere næ-

ringskrevende arter. Skogen kan klassifiseres som lågurtskog med

furu i tresjiktet. Her er både fuktige sig og tørrere partier. I sigene fin-

nes arter som skavgras, maigull og krypsoleie. I de tørreste partiene

i sørvest-skråningen er det antydning til tørrbakkevegetasjon, særlig

innunder kraftlinjene, med arter som vårskrinneblom, fagerklokke,

flatrapp og sølvmure. I markslagskartet er en del av områdene med

mer glissen tresetting her angitt som dyrkningsjord (figur4), og dis-

se områdene har nok vært benyttet til slått og beite i eldre tid.

Lenger ned i mokanten holder substratet bedre på fuktigheten, og

grana overtar dominansen. Her er det også plantet gran, og mange

hogstflater gir et lite ryddig vegetasjonsbilde. Bringebær, einstape

og kanskje særlig snerprørkvein er vanlige på hogstflatene og i unge

plantefelt.

I overgangen mellom grus og leire, er den interessante arten skav-

gras en svært dominerende art. Den danner til dels helt rene be-

stander i et 5-15m bredt, tilnærmet horisontalt belte, de fleste ste-

der i nærheten av 150 m-koten. Skavgraser en art som er knyttet til

områder med tilgang på friskt (oksygenrikt) grunnvann (Kielland-

Lund 1981), og forekomstene her må være betinget av at grunn-

vannet her skyter fram på grunn av overgangen til mer finpartiku-

lært materiale. Tresjiktet er mer variert, med bl.a. gran, gråor, hegg

og osp. Mange steder er det plantet granskog. I denne sonen (gjer-

ne umiddelbart nedfor skavgrasforekomstene) finnes også kilde-

framspring med en frodig og artsrik moseflora, samt dominans av

høgstauder og store bregner. Mange slike kilder er angitt i figur 3,
og det er sannsynlig at slik vegetasjon forekommer flekkvis flere ste-

der i dette høydenivået. Langs samme høydenivå har skogbunnen

gjerne et generelt friskt preg, og typiske arter er maigull, gjøkesyre

og fugletelg.

2.2.2 Ravinene

Ravinesystemene i de marine sedimentene vest for Eggemoen

(Nærstadmarka) består av svært bratte lier med svært mye planta

gran helt til topps i ravinene, og det er også store arealer som i dag

ligger som hogstflater. Tilveksten på gran er her ekstremt stor, og

endringene i skogsbildet har potensiale for å skje usedvanlig raskt.
Vi antar at uten forstlig virksomhet ville gråor-heggeskog utgjort

større arealer enn hva som er tilfelle i dag, hvor denne løvskogsty-

pen er begrenset til en smal sone langs bekkene. Maigull, vassrør-

kvein og strutsving er typiske arter langs bekkene. Gransonen opp-

over i liene har i hovedsak et så tett tresjikt at undervegetasjonen er

svært dårlig utviklet, men med et klart preg av lågurtgranskog. Før

innføringen av moderne driftsformer i skogbruket har Nærstad-

marka sannsynligvis vært holdt tildels åpen av beitende husdyr. Opp
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mot de oppdyrkede toppflatene, hvor fuktigheten er mindre og

etableringsmulighetene for gran litt mindre gunstige, finnes flere

åpne områder som tydelig er preget av tidligere slått og/eller beite.

Fuktigheten synes generelt å avta jevnt oppover mot ryggene, og

noen av de skarpe ravineeggene er bevokst med furu.

2.2.3 Elveskråningene

De høye erosjonskantene i tilknytning til Eggeer bevokst med blan-

dingsskog som reflekterer et tidlig suksesjonstrinn fra tidligere ut-

nyttelse til beiteformål. Bedre utviklet skog finnes i de delene av

skråningene ned mot Randselvasnåværende løp som ikke er hogst-

flater. Vegetasjonsmønsteret her er i stor grad styrt av helningsret-

ningen. Spesielt interessant er den sørvendte skrenten nord for inn-

buktninga ved Viul, hvor gunstige fuktighetsforhold og lokalklima

gir grunnlag for en velutviklet, almedominert edelløvskog. I de mer

østvendte skråningene lenger oppe langs elvaer det i hovedsak fu-

ruskog med et visst lågurtpreg i skogbunnen.

2.2.4 Kulturlandskapet

Kulturlandskapet er for det meste preget av korndyrking på de fla-

te elveterrassene, mens de brattere kantene som sikkert ble brukt

til slått og beite tidligere er omdannet til skog. Rundt Viul er imid-

lertid deler av det gamle kulturlandskapet bevart, og i de smale

skrentene her er det fint utviklede grasbakker, og særlig de sol-

vendte delene av disse har en artsrik tørrengpreget flora med arter

som bakkeveronika, gulmaure og dvergforglemmegei. Spesielt på-

fallende her var de store mengdene av den uvanlige arten vegru-

blom, som ved befaringen i mai farget grasbakkene gule.

2.2.5 Klassifikasjon av kanter mot dyrket mark

Utformingen av slike kanter har stor betydning for den estetiske

opplevelsen av landskapet, men utformingen har også stor betyd-

ning for kantenes økologiske funksjon. Kantene kan gi spesielle le-

vevilkår som resulterer i en annen artssammensetning enn i de til-

støtende biotopene, og de kan være viktige forbindelseslinjer mel-

lom ulike habitater både for dyr og planter.

Vi har foretatt en feltinventering av vegkanter og kantene mot dyr-



ket mark i de sentrale delene av undersøkelsesområdet. Kantene

mellom dyrket mark og utmarksområder er klassifisert som følger:

ingen kantsone: Jevnt høyt tresjikt helt fram til jordet, uten mel-

lomliggende lave busker og gressmark, evt. hogstflate helt inn til

jordekanten.

kantsone tilstedeværende i form av en busk-og/eller grasrik sone

i overgangen mellom innmark og utmark.

Klassifikasjonen er gjengitt i figur 5. Generelt er det lite av økolo-

gisk verdifulle kanter, det ensidige jordbruket medfører en intens

arealutnytting hvor kantene blir ryddet for å unngå skyggeeffekt fra

skogen.

I forhold til potensialet må fuglelivet i kulturlandskapet også sies å

være relativt fattig. Dette skyldes åpenbart relativt store sammen-

hengende åpne vidder med kornåkre med lite innslag av åkerhol-

mer o.l. Det er også en del bebyggelse ute i det åpne åkerlandska-

pet med lite skjermende vegetasjon omkring. Overgangssonene

mellom skog og dyrket mark er dessuten gjennomgående relativt

skarpe, der det mange steder står tett plantet granskog helt inntil

åkermarka med dårlig utviklet kantvegetasjon (jf. figur 5)

2.3 Bekkesystemenei Nærstadmarka

2.3.1 Generelt

Nærstadmarka utgjøres avto uavhengige bekkesystemer (figur 5).
Den østre (Hagabekken) har sitt utspring i Vestre Buttentjern i

grunnfjellsåsen nord for Eggemoen, slik at Hagabekken får en del

av sitt tilsig fra områder utenfor ravineområdet. Dessuten får den-

ne bekken tilsig fra grunnvannet i grusavsetningen på Eggemoen.

Buttentjern ligger innefor et militært skytefelt. Tjernet har fortsatt

en brukbar abborbestand, men lite aure og har relativ høy pH (> 7).

Hagabekken hadde tidligere drikkevannskvalitet men er en del for-

urenset av kloakk og annen overflateavrenning. Det er betydelig

grunnvannsoppkomme ved Bekkebakken SØ for Vågsbygd, noe

som bl.a. har vært brønnvann for Ågård. Den vestre begynner like

øst for bebyggelsen på Nymoen, og får grunnvannstilsig fra Hens-

moen. Ellers har altså denne bekken hele sitt nedbørsfelt tilknyttet

Nærstadmarka.

Det definerte influensområdet grenser opp mot Randselva som

kommer fra Randsfjorden og munner ut i Ådalselva som har utløp

i Tyrifjorden. Randselva er en kjent sportsfiskeelv. Spesielt på strek-

ningen Hval - Honsrud fiskesdet etter den storørreten som vandrer

opp fra Tyrifjorden. Elva har også stasjonærbestander av ørret som

gyter i hovedelva og dels i småbekker til denne. Det er også gjedde

og sik i elva, gjedda gyter langs land og antagelig også i de aller ne-

derste deler av de to bekkene vi har undersøkt. Det er også abbor i

de roligflytende deler av Randselva.Elvabenyttes også til stamfiske

etter storaure for innlegging av rogn i det lokale klekkeri. Randsel-

va blir ikke berørt av de planlagte tiltak.

2.3.2 Stasjonsbeskrivelser

De undersøkte stasjoner er vist på figur 5.

Stasjon 1 ligger nederst i Hagabekken umiddelbart ovenfor bom på

privat skogsbilvei som tar av nordover fra RV 35 ved Lundstadha-

gen/Krokerud. Stasjonen har flat leire- og sandbunn med lite stein.

Bekken er roligflytende medsterkt overhengende gråor-heggeskog.

Dette er en typisk grunnvannsbekk med endel silttransport. Bekken

er stedvis klar, men det ble ikke observert småfisk. Bekken fortsetter

i kulvert under RV 35, fortsatt roligflytende, og munner ut i Rands-

elva etter ca. 500 m i et meandersystem i elvesvingen noen hundre

meter nedstrøms Lundstadfossen.

Stasjon 2 ligger ca. 300 m oppstrøms stasjon 1, d.v.s. umiddelbart

nedenfor det punkt hvor skogsbilveien krysserbekken på steinfylling

med to innlagte kulverter. Dette er et mulig vandringshinder for

oppvandrende fisk. Prøveneer tatt på grunt utløp av de to mindre

hølene som hadde stein- og fingrus-substrat. Det er også endel sil-

tasjon på dette punktet, men det er godt om mindre gyteområder

for fisk på denne stasjonen. Skråningen på østsiden er awirket for

skog.

Stasjon 3 ligger ca. 500 m lenger oppe i bekken på et punkt hvor
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terrenget begynner å stige. Det er bart fjell og grov stein i og rundt

bekken og i elveløpet, og mye bekkemoser. Mellom steinene fore-

kommer også her litt finere substrat, men p.g.a. strømhastigheten

er det lite sand og leire. De strie strykene kan virke som et naturlig

hinder for oppvandring av fisk. Under skogsbilveien som her går på

østsiden av bekken, er det lagt en stikkrenne (kulvert) som fører fin-

materiale under flom og som har dannet en erosjonsvifte på nedsi-

den mot bekken. Dette viser de aktive pågående erosjonsprosesser

i dette ravinelandskapet. Det ble tatt en vannprøve som viste pH

7.02 og ledningsevne på 100 pS/cm).

300 m lenger opp i bekken ligger rester av en gammel demning (Lys-

dammen) hvoretter bekken flater ut og en liten sidebekk kommer

inn fra øst. Lysdammen ble anlagt ved århundreskiftet og fjernet

først på 50-tallet p.g.a. tjuvfiske og i den forbindelse ulovlige uttap-

pinger av dammen. Oppstrøms Lysdammen har Hagabekken et ro-

ligflytende parti med sand, leire og litt grusbunn. Lenger oppe stiger

den og får mere stryk, småkulper og mer grovt materiale. Stasjon 4

ble lagt i dette området, dvs. 50 m nedenfor det punkt hvor bom-

veien som følger vestkanten av Eggemoen møter skogsbilveien.

Stasjon 5 ligger 250 m sørvest for Nærstad Gård i en mindre bekk

som drenerer de vestre deler av ravineområdet opp mot El 6. Sta-

sjonen ligger i de nedre deler av bekken ca 1 km fra der den renner

ut i Randselvavis å vis Hvalsmoen. Kildeområdene til denne bekken

ligger ca 1,5 km ovenfor stasjon 5 ( på høyde med Nymoen) og den

lave vanntemperaturen viser at den er sterkt preget av grunnvanns-

tilsig. Det er tatt en vannprøve som bekrefter dette (pH 7.43 og led-

ningsevne 210 pS/cm).

Stasjon 6 ligger lengst oppe i hovedløpet ved Skogheim, ovenfor

brofyllingen der veien krysser. Kulverten her er nok et vandringshin-

der, men på nedsiden er det en litt dypere høl som kan holde fisk.

Det er endel småhusbebyggelse idette området. Bekken oppstrøms

høien er 3 til 5 m bred, 5 - 40 cm dyp, relativt flat og med sand, grus

og småstein over leire, og med småstryk mellom flatere partier. Der-

som vintervannføringen er tilfredsstillende er det her gode gytemu-

ligheter for aure, men ifølge lokalkjente er bekken her nå praktisk

talt fisketom. Lenger oppover langs bekken er det mye mindre be-

byggelse.

En oversikt over resultatene fra de innsamlede bunndyrprøvene er

gjengitt i vedlegg 1. Prøvene viser et artsrikt og produktivt sam-

funn som sannsynligvis gjenspeiler god næringstilgang fra grunn-

vannet i leira, samt de relativt små påvirkningene i området.

2.3.3 Fiskeforholcl

Det ble ikke sett fisk ved stasjon 5, og ifølge lokalkjente er det anta-

gelig ikke fisk idenne kalde grunnvannsbekken. Munningsområdet av

denne bekken til Randselvable ikke undersøkt, men her finnes bl.a.

gjedde og flere andre fiskeslag. Bekken var kraftig siltpåvirket p.g.a.

siste døgns regn (28 mm) og en pågående opprusting av veien langs

bekken. Detoviktigste kildeområdene som sikrer vann til denne bek-

ken, dvs. grunnvann fra Hensmoen, er vist på figur 5. Deler av be-

byggelsen øst for E6 er ikke tilknyttet kommunalt avløp, og hushold-

ningskloakk vil nok til tross for kummer og sprednings/overløpsgrøf-

ter sige ut i ravinesystemetog tilføres bekken. Det er en fylling av vrak-

elementer i betong i kanten av ravinen mot Hensmoen ca. 1 km nord

for Nymoen. Det er også kloakkavsig lenger oppe ved Jønsrud-Sørfla-

ten, men det meste av dette kommer ut i Hagabekken. Ca. 800 m

oppstrøms stasjon 5 hadde en ved århundreskiftet en liten fiskedam,

men demningen er nå borte. Lokalkjente hevder bekken er fisketom,

og at det bl.a. skyldestilførsler av ubehandlet råkloakk fra den høyer-

eliggende bebyggelsen.

I Hagabekken mellom stasjon 1 og 2 ble det fanget 1 aurepar i god

kondisjon, og det samme ble resultat på to steder mellom stasjon 2 og

3. Overfor det antatte vandringshinderet ved "fossen" ble det ikke

sett fisk. Her var det tidligere en oppdemt lone/dam i bekken som ble

brukt som inntak til et lite kraftverk som levertestrøm til Nærstad gård.

I dammen ble det satt ut aure. Både dammen, inntaksrøret og selve

kraftverket er nå revet (ca. 1950) og det er bare rester tilbake.

I forbindelse med omlegging av RV35 bleVerkensvika i Randselvadel-

vis fylt igjen slik at den ble mye grunnere enn før. Den tette makrof-

yttvegetasjonen som da etablerte seg hindrer antagelig fiskens frie

vandring fra hovedelva og opp i Hagabekken for å gyte. Det har de

siste år visstnok vært satt ut aure i bekkens nedre deler (Ringerike

Sportsfiskere),hvor det nå finnes mink. I tidligere tider frem til først på

femtitallet, da Lysdammen fortsatt var i bruk, var det betydelig mer fisk

i Hagabekken, og fisken gytte også oppstrøms dammen. I selve dam-

men var 250 - 500 grams aure av god kvalitet ikke uvanlig. Den auren

som nå finnes i Hagabekken synes svært fåtallig og stammer antage-

lig fra utsettinger eller fra en meget beskjeden gyting av aure fra
Randselva.

2.4 Hjortevilt

Vurderingen av hjortevilt er gjort på et begrenset grunnlag på

grunn av manglende snø når sporingsarbeidet skulle foretas.

I Nærstadmarka er det i all hovedsak gran som er det dominerende

treslaget. Dette skyldes både at furu ikke er et naturlig treslag på så

gode boniteter, og en bevisst satsing på gran fra grunneiernes side.

Gjennom en årrekke er lauvskog systematisk fjernet, enten meka-

nisk eller kjemisk, og landskapet her har derfor preg av å være en

granplantasje. I dalbunnene er det i busksjiktet et rikt oppslag av

ulike lauvtreslag, og et stort mangfold av arter i feltsjiktet. Vegeta-

sjonen er slikt sett typisk for ravinerte landskap.

Produksjonen av sommerbeite for hjortevilt er meget stor, og da spe-

sielt i de lavereliggende områdene. Produksjonen av vinterbeite er li-
ten pga. den bevisstesatsningen på granskog. Det som finnes av ak-

tuelt vinterbeite er i dalbunnene, i kantsonene til den dyrkede mar-

ken og i kraftgata som strekker seg gjennom området lengst i sør.

De to største grunneierne i området, Christian Mathiesen og Odd-

var Røisi, ønsker i framtida å satse mer på produksjon av lauvskog,

pga. råteproblemer på gran og det store vekstpotensialet for lauv-

skog på så gode boniteter. Denne omstillingsprosessen er allerede

i gang på deler av området. En slik dreining av skogproduksjon over
på lauvskog vil skape nye og viktige beiteområder for hjorteviltet,

og må sees på som en helt klart positiv utvikling ut fra vilthensyn.

Det finnes i dag 9 kjente trekkveier for hjortevilt i forbindelse med

Nærstadmarka (figur 5):
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Kryssingspunkt 1: Rike beitemuligheter i kraftgata som krysser ve-

gen nettopp her er sannsynligvis grunnlaget for dette kryssings-

punktet. Området her gir stor risiko for ulykker på nåværende veg-

tras&

Kryssingspunkt 2: Pga. utbyggingen av E16 rundt Hønefoss og Is-

berg på Riseslettaer hjorteviltet "presset" til å benytte dette områ-

det som kryssingspunkt.

Kryssingspunkt 3 antas å skyldes at den dyrkede marka på Nærstad

gård slutter her. Hjorteviltet krysser i nærheten av kantsonen

skog/dyrket mark på trekk mot Randselva.

Kryssingspunkt 4 er i munningen av en ravine, altså et naturlig krys-

singspunkt for vilt. Dyr på trekk til og fra Randselvaeller jordbruks-

landskapet langs elva vil sannsynligvis uavhengig av skogproduk-

sjonsform i nærområdene benytte dette kryssingsområdet også i

framtiden.

Kryssingspunkt 5: her skjer kryssingene over dyrket mark, både øst

og vest for Egge gård. Det bratte terrenget gjør imidlertid at viltet

lett kommer ut i vegbanen på trekk til/fra kulturlandskapet sør for

nåværende Riksveg35. Landskapet er her relativt åpent.

Kryssingspunkt 6: Det er flere kryssingspunkter langs nåværende

Riksveg 35 på strekningen fra glattkjøringsbanen og fram til fylkes-

grensa mellom Buskerud og Oppland. På Eggemoen er det lokalt

store oppslag av ungfuru i umiddelbar nærhet til vegen. Sørfor Eg-

gemoplatået, mot Randselvaog ved Viul, er det rikt oppslag av høyt

preferert for for elg og rådyr. Langs denne strekningen er det fore-

tatt en kantrydding for å bedre sikten for bilistene i forhold til vilt.

Kryssingspunkt 7, 8 og 9: Vilt på trekk fra Eggemoen og ned i ravi-

nesystemet i Nærstadmarka benytter ofte ravinedalene som trekk-

veg. Pga. bekkene (Hagabekken og Dæla) som renner i dalbunne-

ne er det en svært frodig vegetasjon her. For viltet innebærer dette

at de både oppnår skjul og energirikt fôr ved å følge dalbunnene.

Statistikken til Ringerike Viltnemnd fra 06.02.94 til 01.11.97 viser

at seks elg og seks rådyr er påkjørt langs Riksveg 35 i denne tids-

perioden. Ringerike Viltnemnd har i flere år hatt en bevisst hardere

avskyting av elg i områdene pga. mange påkjørsler i tidligere år.

Sammen med snøfattige vintre de siste årene er nok dette årsaken

til de relativt få påkjørslene. Denne situasjonen kan fort endre seg

hvis det blir vintre med mye snø, og et dermed økende antall elg/rå-

dyr som trekker ned fra de høyereliggende åsene til områdene

rundt Eggemoen.

2.5 Fugleliv

Ved takseringene i mai og juni ble det registrert i alt 46 arter av fugl

(jf vedlegg 2). I tillegg kommer 7 arter som ble observert tilfeldig

utenom takseringsperiodene (musvåk, rugde, skogsnipe, nøttekrå-

ke, tårnseiler, låvesvale og stjertmeis) slik at det totale antallet regis-

trerte arter for hele undersøkelsesområdet kommer opp i 53, fordelt

på 41 spurvefugler, 2 duefugler, 3 hakkespettarter, 1 hønsefuglart,

2 dagrovfuglarter, 1 ugleart, 2 vadefuglarter, samt gjøk Ravinene,el-

veskråningene og kulturlandskapet hadde alle et relativt høyt antall

registrerte arter med henholdsvis 33, 31 og 28 arter. Det bør imid-

lertid bemerkes at artsantallet i ravinene delvis er et resultat av et

høyere antall takseringspunkter. Furumoen hadde som ventet rela-

tivt lavt artsmangfold med 18 registrerte arter. To av artene obser-

vert her må dessuten antas ikke å ha tilhold i denne landskapstypen.

Dette gjelder rugde som ble observert på kveldstrekk over området,

og spurveugle som ble hørt syngende på lang avstand i nærheten

av elva. Fuglefaunaen domineres her av et fåtall, typiske barskogs-

arter som bokfink, måltrost, trepiplerke og enkelte meisearter som

toppmeis og granmeis. Selvet meget beskjedent innslag av løvtrær

(her bjørk) er tilstrekkelig for at en art som løvsanger også er til ste-

de.

Gjennomsnittlige antall fugleobservasjoner pr takseringspunkt kan

betraktes som et uttrykk for tettheten av fugl. Her viste elveskrå-

ningene høyest tetthet med 28,0 observasjoner/punkt. De tilsva-

rende tallene for ravine og kulturlandskap var henholdsvis 21,2 og

18,3, mens furumoen lå lavest også med hensyn til tetthet, med

12,2 obs./punkt.

Det er et fåtall arter som dominerer bildet i ravinene, elvekantskrå-

ningene og furumoen, med bokfink og løvsanger som de klart van-

ligste (med 8-23% av alle observasjoner; jf vedlegg 2). De vanlig-

ste artene i kulturmarka var sanglerke, gulspurv og løvsanger (med

9-12% av observasjonene).

Til tross for et mer begrenset areal og en mer ensartet topografi er

både artsrnangfold og tetthet av fugi større i elveskråningene enn i

ravinelandskapet. Dette kommer klart til uttrykk gjennom tallene

for antall arter og observasjoner pr takseringspunkt, som er hen-

holdsvis 17,4 og 28,0 for elveskråningene og 13,6 og 20,3 for rav-

inelandskapet, Årsaken til det rike fuglelivet i elveskråningene er et-

ter all sannsynlighet et variert skogbilde med relativt stort løv-

treinnslag og generelt høy biologisk produksjon.

Av duene ble ringdue observert relativt hyppig i både ravine-, elve-

kant og kulturlandskapet, men derimot ikke på furumoen. Den re-

lativt sjeldne skogdua ble registrert syngende i ravinelandskapet,

noe som tyder på hekking.

Av hakkespettartene ble flaggspett observert i ravine, furumo og el-

vekant. Svartspett ble registrert i elvekant og ravine, og den mindre

vanlige dvergspetten ble observert i elveskråningene.

Som eneste hønsefuglart ble jerpe registrert et sted i ravineland-

skapet.

Av dagrovfuglartene ble hønsehauk sett to ganger i lav flukt (jakt-

atferd) gjennom ravinelandskapet, og en gang ble varsellyden hørt

i det samme området. En kunne ikke konstatere hekking. Liten til-

gang på både reirtrær og hekkebiotoper i området tilsier heller ikke

hekking, men området inngår etter all sannsynlighet som del av ter-

ritoriet ti I et hønsehaukpar. To individer av musvåk ble observert

over veien ned mot Viul ved en befaring i august.

Eneste registrerte ugleart var spurveugle, som ble hørt i utkanten av

området i nærheten av Storelva. Tidspunktet for fugletakseringene

var imidlertid alt for sent for registrering av ugler, da disse høres

mest på senvinteren.
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Av vaderne ble rugde sett i kveldstrekk over Eggemoen en gang, og

skogsnipe ble en gang støkket opp fra en av bekkene som renner

gjennom kulturlandskapet. En kunne forvente at rugde var mer

vanlig i ravinelandskapet, mens observasjonen av skogsnipe trolig

var tilfeldig siden undersøkelsesområdet mangler egnede biotoper

for denne arten.

Blant arter som ellers er verdt å nevne, er det observert nøttekråke

og tornskate. Begge er sørlige eller østlige arter som her befinner

seg nær grensen av sitt utbredelsesområde. Nøttekråke er avheng-

ig av hasselnøtter, som det er en viss tilgang på i området. Torn-

skate har økt sin utbredelse i Skandinavia noe i nyere tid, og årsa-

ken synes å være at den har greid å utnytte det åpnere skogland-

skapet forårsaket av moderne skogbruksmetoder (Solheim 1992).

Tornskate ble observert flere ganger i det åpne landskapet i eller

langs utkantene av kulturlandskapet.

Rosenfink er en forholdsvis ny art for Norge, og ble funnet hek-

kende første gang i Buskerud i 1970. Siden da har arten vært i jevn

økning, og rosenfink er i dag relativt vanlig over store deler av Øst-
landet.

2.6 Annet dyreliv

Det er ikke foretatt systematiske søk etter andre dyregrupper i om-

rådet, men ut i fra erfaringen med feltarbeidet er det vår erfaring at

området ikke innehar særskilte zoologiske verdier. Generelt må en

forvente at den relativt ensformige grusmoen er relativt fattig på

pattedyr både når det gjelder artsrikdom og individantall. Hare,

ekorn, piggsvin, grevling, mår, rødrev, mink, røyskatt og snømus

hører til i Ringerikes fauna (Erikstad et al. 1999). Den store produk-

sjonen og større variasjon i topografi i ravineområdene gjør at en vil

forvente et noe rikere dyreliv her, bl. a. kan enkelte grasrike områ-

der tenkes å utgjøre fine habitater for den hensynskrevende arten

piggsvin. Bjørn ble observert på Eggemoen i 1995 (Fylkesmannens

miljøvernavdeling pers. medd.), men en slik enkeltstående observa-

sjon må tilskrives et tilfeldig streifdyr.

Kunnskapen om norsk utbredelse og forekomst av krypdyr og am-

fibier er svært mangelfull (Dolmen 1993), og det er ukjent hvor det

eventuelt finnes amfibier i området. Habitatene med best potensi-

ale er utvilsomt knyttet til bekkesystemene i Nærstadmarka.

Også forekomsten av virvelløse dyr i området er liten. For insekter

er forekomsten av varierte habitater og substrattyper sentralt for

artsmangfoldet. Undersøkelsesområdet inneholder generelt lite

død ved, slik at sannsynligheten for forekomst av sjeldne vedboen-

de insekter er liten. Påselve Eggemoen ble det observert betydelig

aktivitet av graveveps i forbindelse med mindre partier med avdek-

ket sand. Dette habitatet er forholdsvis sjelden i skogsterreng, og

det kan tenkes at interessante arter kan forekomme her. Ellers ut-

gjør kildene i skråningen mellom Eggemoen og Nærstadmarka et

potensielt viktig insekthabitat på grunn av den frodige kildevegeta-

sjonen som forekommer her.

3 Naturtyper

3.1 Generelt

Det fysiske miljø i form av berggrunn, jordarter, landformer og vann

er viktige elementer i alle økosystemer, og det er dermed viktig for

det biologiske mangfold. Det er dessuten det direkte grunnlaget for

mangfold på naturtypenivå. Innen undersøkelsesområdet forekom-

mer det svært lite berg i dagen, og her er det derfor variasjonen i løs-

massedekket som har størst betydning.

Romlig variasjon i det geologiske grunnlaget vil altså gjenspeiles i ve-

getasjonsdekket. Også indirekte har berggrunns- og løsmasseforde-

lingen stor innvirkning ved at dette også er bestemmende for hvilke

områder mennesket har valgt å utnytte til forskjellige formål.

Økosystembegrepet er svært sentralt innen naturforvaltningen og i

forhold til biologisk mangfold, men samtidig er det vanskelig å be-

nytte begrepet direkte i praktisk forvaltning. Det er nødvendig å fo-

reta en vurdering og kartlegging av spesielle komponenter av økosy-

stemer for å få et grunnlag for forvaltningen. Enhensiktsmessig klas-

sifisering og arealavgrensing av de utvalgte økosystemkomponente-

ne er nødvendig for praktisk forvaltning. Her er det spesielt utfor-

drende å få en god representasjon av viktige økologiske funksjoner

som er dynamiske og vanskelige å avgrense i tid og rom.

Inndeling og klassifisering av naturområder basert på enkeltkompo-

nenter (for eksempel vegetasjonstyper) blir ofte kompliserte og svært

detaljerte. En slik inndeling er nyttig og nødvendig når virkningen av

ulike tiltak skal vurderes i detalj, men de er ofte lite operative for ge-

nerell naturplanlegging der det er avgjørende å ha et helhetlig na-

turperspektiv. I denne sammenheng vil det være nyttig å ta utgangs-

punkt i allmenne naturbegreper som er greie å identifisere i terreng-

et, og som gir mulighet for å se ulike fagfelt i sammenheng.

Landskap er et slikt begrep på et noe overordnet nivå. Begrepet er

svært mangesidig. Selv om landskap i naturforvaltningen de senere

år ofte relateres til de estetiskesidene av naturbildet, er det et begrep

som tradisjonelt er knyttet til en flerfaglig vurdering av naturen. Na-

turtypene på og rundt Eggemoen følger klart hovedtrekkene i det

kvartærgeologiske bildet og dermed også variasjonene i terrengfor-

holdene. Hvis vi følger tidligere landskapsinndeling benyttet for Ring-

erike (Erikstad et al. 1999), er to Iandskapstyper fremtredende: "Ås-

landskapet" (som bare tangerer undersøkelsesområdet) og "Elve-

slette-, sandmo- og ravinelandskapet". Siden sistnevnte type finnes i

svært ulike utforminger innen undersøkelsesområdet, finner vi det

her naturlig å dele dette inn i to separate landskapstyper: Terrasse-

landskapet og leirlandskapet. Vi får altså:

Ås-landskapet, som bl. a. er karakterisert av liten løsmassedek-

ning. Denne landskapstypen forekommer nord for Eggemoen og

sørfor Randselva i ulike utforminger. Siden de ligger utenfor det

definerte undersøkelsesområdet, vil denne landskapstypen ikke bli

behandlet nærmere her.

Terasselandskapog dagens elveløp. Denne landskapstypen er

preget av løsmasseravsatt via elve- og breelvprosesser,i hovedsak

dominert av grove typer substrat som gir god drenering og der-
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med et vegetasjonsdekke som er preget av å tåle tørre forhold.

Dessutener plantenæringsstoffene i substratet i stor grad utvask.-

et, slik at det i hovedsak er nøysomme vegetasjonstyper som fo-
rekommer. Landskapstypen er lite egnet til jordbruk og har der

for utmarkspreg.

Leirlandskap. Løsmasseri form av marin leire. Det mer finpartiku-

lære og mer næringsrike substratet her gir grunnlag for større va

nasjon i vegetasjon med hensyn på fuktighetskrav, og en generell

tendens til forekomst av rikere vegetasjonstyper. Samtidig gir

landskapstypen gunstige forhold for jordbruk i flate områder, slik
at naturområdene er oppstykket av dyrket mark, og ulike former

for kulturpåvirkning preger også store deler av naturområdene.

Hver av disse landskapstypene består av en rekke landskapselemen-

ter slik som spesielle landformer, vegetasjonstyper o.l. En eller flere

landskapselementer som sammen danner et enhetlig område ut fra

en flerfaglig vurdering kan kalles en naturtype. Denne inndelingen i

naturtyper er greit identifiserbar i terrenget og har et fåtall land-

skapselementer betinget av områdets geologi og vegetasjon. Innde-
lingen skjer altså på to nivåer:

Landskapstyper,lett identifiserbare,bestårav et fåtallviktige naturtyper

Naturtyper, lett identifiserbare, består av et fåtall landskapselementer

I tillegg er det mulig å registrere de ulike landskapselementer, som

må identifiseres ut fra detaljert kunnskap innen de enkelte fagfelt. De

er derfor bare registrert i forbindelse med særlig viktige lokaliteter.
Denne inndelingen gir en praktisk tilnærming til økosystembegrepet,

og den er dermed relevant for forvaltning av det biologiske mangfol-
det på økosystemnivå.

3.2 Naturtypeklassifisering

Som grunnlag for å dele dette landskapet inn i naturtyper er det tatt

utgangspunkt i terrengstrukturen (figur 16), løsmassefordelingen

(figur 3) og vegetasjonsstrukturen (figur 4) i området. Den resulte-

rende inndelingen av undersøkelsesområder er vist i figur 17.

Terrasselandskapetbestår av naturtypene:

Grusmoen, som inkluderer Eggemoen og Bergermoens sand-

urflate. Meget homogen naturtype, riktignok med en tendens til

at innslaget av mer næringskrevende arter blir større mot kan-

tene. Mot kanten i sørvest indikasjoner på tidligere arealutnyt-

telse i form av slått/beite. Ellers preges naturtypen av bærlyng-

barbland ingsskog med furu som dominerende treslag. Området
er forstlig skjøttet.

Dødisgropområdet, som omfatter området rett innenfor

Eggemoens iskontaktskråning Vegetasjonen domineres av

gran i de nedre og furu i de delene av dødisgropene. Det meste

av arealet ligger på Jevnakersiden.

Vannfylt dødisgrop (grythullsjø). Ett eksempel på denne inter
essante naturtypen forekommer på Jevnakersiden.

Erosjonskanter med barskog. Med erosjonskanter som nat-

urtype menes her de mektige skrentene som utgjøres av de uli

ke skrentene dannet i tilknytning til Randselvas skiftende løp.

Vegetasjonen i disse bratte områdene varierer avhengig av hel-
ningsretning og kulturpåvirkning. Furu dominerer i de østvend-

te delene av erosjonsskråningen ned mot Randselva. Feltsjiktet
er forholdsvis urterikt.

Erosjonskanter med varmekjære løvtrær. Den varmekjære

utformingen finnes i forbindelse med Randselvas innbuktning

ved Viul, betinget av det gunstige lokalklimaet her. Området

innehar relativt stort artsmangfold, også mhp. fugl.

Erosjonskanter med blandingsskog. Erosjonskantene rundt

og sør for Egge gård har utvilsomt blitt benyttet til beite tidlige
re, men er nå preget av gjenvoksning, særlig av bjørk. Naturty-

pen representerer altså et suksesjonsstadium som må forventes

å bli mer barskogspreget etterhvert.

Elveterrasser. Naturtypen er i stor grad utnyttet som dyrket mark.

Leirlandskapet består av:

Rasgroper. Mulige leirras i den søndre delen er ikke inkludert
her. Naturtypen er derfor kun representert av ett område nord

vest for Eggemoen. Vegetasjonen utgjøres av en nord- og vest-
vendt blåbærgranskog, men med noe forsumping i de laverelig-

gende delene.

Lite eroderte leirflater. Kun representert i de vestlige utkante-

ne av kartutsnittet. I hovedsak dyrket mark.

Ravineområder, hvorav størstedelenav arealet er knyttet til Nær-

stadmarka. Områder med meget høy bonitet for granskog, og i

tråd med dette er den forstlige aktiviteten meget høy. I likhet med

undersøkelsesområdetforøvrig, er det liten forekomst avdødt tre-

virke. Jordbruk drives på et par ikke-eroderte rester av den gamle
leirflaten. Dette er den mest komplekse og heterogene naturty-

pen, med store økologiske variasjoner mellom ravinedaler og rav-

ineegger, forekomster av kilder og forskjeller i vegetasjonen etter
helningsretning. Systemet er imidlertid så komplekst at en detalj-

inndeling i mer økologisk meningsfylte naturtyper ville bli svært

omfattende (jfr. figur 11). Dessutener området så preget av gran-

planting og -hogst at en nærmere kartlegging i natursammenheng

uansett bare kan bli omtrentlig. Terrenget har moderat artsmang-

fold med hensyn på fugl og planter, men området er viktig som

sommerbeite og trekkområde for hjortevilt.

Ravineområder med graspreget vegetasjon. Noen mindre
områ- der i øvre del av ravinesystemet har svært spredt tresett-

ing, og vegetasjonen er engpreget med et tydelig innslag av in-

dikatorer på kulturmark. Disseområdene representerer sann-

synligvis gamle eng/beiteområder med velutviklet grasvegeta-

sjon som kombinert med tørre forhold gjør at granetableringen

skjer langsomt.

Elvenære leirflater. Naturtypen forekommer sparsomt ved

Randselvasnåværende bredd. Vegetasjonen er en noe fuktig ut

formet, artsrik lågurtgranskog av relativt ung alder.
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Figur 16. Kombinert skrånings-og orienteringskart.Styrkenpå fargen viserbrattheten, fargen viserretningen av eksposisjo-
nen (rødt - eksponertmot sør,gult mot vest,blått mot nord og grønt mot øst).Målestokk 1:35 000. Ekvidistanse10m.
Map showing slope (colourstrength) and aspect(colour) in combination. Scale1:35 000. Contour interval 10m.
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Figur 17. Inndeling i naturtyper. Målestokk 1:35 000. Ekvidis-
tanse 10m.
Classificationof the investigation area into nature types.Scale
1:35 000. Contour interval 10m.
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4 Naturverdi

4.1 Generelt om naturverdi

Verdisetting av de enkelte naturornrådene og forekomstene er

gjort innenfor rammeverket til det klassiske naturvernarbeidet. Selv

om det finnes sett med allment aksepterte kriterier, finnes det frem-

deles forskjeller mellom ulike fag og fagretninger. Dette kan repre-

sentere visse problemer når ulike fag skal ses i sammenheng. Det er
her tatt utgangspunkt i hver enkelt fagretning og dets tradisjon, og

det er ikke gått videre inn i en beskrivelse av dette problemet her,

men for en nærmere diskusjon kan det bl.a. vises til Erikstad
(1997a,b).

I forhold til verneklassene er det naturlig at områder som er fredet

etter Naturvernloven automatisk vurderes til å nasjonal verneverdi.

Innen det aktuelle undersøkelsesområdet finnes imidlertid ingen
vernede naturområder (DN 1995).

I og med at de kvartærgeologiske forholdene er så viktige i områ-

det er det også lagt stor vekt på å vurdere slike naturverdier. Det er

en lang tradisjon i å vurdere naturverdi i forbindelse med det klas-

siske naturvern (naturfredning). I Norge har geologiske naturverdi-

er vært integrert i dette arbeidet helt siden den første naturvernlo-

ven kom i 1911 (Erikstad 1994). Også i forbindelse med naturinn-

grep har det blitt utviklet en tradisjon med å vurdere områders na-

turverdi (NOU 1983:42). Geologien og ikke minst kvartærgeologi-

en og geomorfologien har vært godt dekket opp også i dette ar-
beidet.

Når det gjelder kvartærgeologi spesielt, er det gjennomført et

landsdekkende inventeringsprogram, opprinnelig med tanke på fyl-

kesviseverneplaner. Dette omfatter også Buskerud (Kristiansen og

Sollid 1985b). En gjennomgang av det totale registreringsmateria-

let for hele landet (Erikstad 1993) gir et godt grunnlag for å vurde-

re et spesielt område i en større sammenheng.

4.2 Naturverdier knyttet til
Eggemo-området

4.2.1 Eggemoens naturverdi i en større sammenheng

Når det gjelder vurdering av kvartærgeologisk naturverdi, er det bl.

a. et ønske om å ta vare på viktige deler av kvartærgeologiske sys-

temer for å sikre dokumentasjonen av siste istid internasjonalt, na-

sjonalt, regionalt og lokalt. Dette betyr at f.eks. Eggemoen ikke

bare skal sammenlignes med hvilket som helst isranddelta med tan-

ke på dets utforming og sammenstilling av ulike elementer. Det er

like viktig å se på hva Eggemoen forteller om isavsrneltingen på

Ringerike i forhold til resten av landet. Dette prinsippet er godt  il-

lustrert internasjonalt i Nordisk ministerråds prosjekt "Weichsels is-

rande" (Andersen et al. in press) og i nasjonal sammenheng i Erik-

stad (1993).

I nasjonal sammenheng er det sentralt å sikre dokumentasjon på

isavsmeltingen på Østlandet. Dette betyr at lokaliteter fra de ulike

israndtrinn er viktige, men også at det er av betydning å dokumen-

tere de ulike israndtrinnenes utstrekning. Ut fra en slik argumenta-

sjon er det klart at de store israndavsetningene på Ringerike er av

stor betydning.

Disse avsetningene dokumenterer brestrømmene ut fra Begnada-

len og Randsfjordbassenget, samt havnivået på Ringerike på denne

tiden. Avsetningen foran Begnadalen er delt ved at Begna har
gravd seg gjennom den. Nord for Begna finner vi Kilemoen og sør

for Begna ligger Hensmoen (figur 1).

Fylkesvis registrering av kvartærgeologiske verneverdier

I den fylkesvise registreringen er Kilemoen registrert i den såkalte

kategori 3, mens ravineområdet i Nærstadmarka er registrert i ka-

tegori 2 (Kristiansen & Sollid 1985b). Kategori 2 omfatter formty-

per og områder av høy faglig verdi, men ikke nødvendigvis i regio-
nal sammenheng. I noen tilfeller finnes alternative områder i nær-

heten, men sjelden av helt samme verdi som de foreslåtte. Katego-

ri 3 omfatter faglig interessante lokaliteter, men ofte av mer lokal

betydning . Lokalitetene er normalt valgt ut blant flere med sam-

menlignbar interesse. Det finnes også en gruppe 1 som represen-

terer et restriktivt utvalg av meget interessante områder med stor

regional betydning som vanskelig kan erstattes av tilsvarende om-

råder.

Bruken av ordet regional her er noe awikende, og betraktelig

strengere enn det som ellers er brukt i naturforvaltningen. I og med

at dette er registreringer med tanke på fylkesviseverneplaner etter
naturvernloven, bør kategoriinndelingen forstås slik at gruppe 1

uten tvil representerer nasjonale verneverdier. Grensen mellom na-

sjonal og regional verdi, samt mellom regional og lokal verdi, går

henholdsvis ved kategori 2 og 3, noe avhengig av hvor strengt kri-

teriene er brukt i det enkelte fylke (Erikstad 1993). I de fleste fylke-

ne er kriteriene brukt så strengt at kategori 2 for en stor del repre-

senterer nasjonale verdier, og de fleste kategori 3-områder repre-

senterer regionale verdier. De fleste områder av rent lokal verdi er

ikke registrert. Buskerud er blant de fylker som særlig utmerker seg

ved streng bruk av kriteriene, slik at den ovenfornevnte vurdering i

høy grad er gjeldende (Erikstad 1993).

Begrunnelsen i den aktuelle fagrapporten (Kristiansen & Sollid

1985b) for utvalg av områder og vurdering av verdi er ikke utfyl-

lende. Det er derfor vanskelig å evaluere de konklusjonene rappor-

ten presenterer i detalj. Valget av ravineområdet med høy verdi er

imidlertid utvilsomt korrekt. Ravineområdet mellom Hensmoen og

Eggemoen er svært godt utviklet. Det forteller mye om avsetnings-

forholdene mellom de to brearmene i Begnadalen og Randsfjord-
forsenkningen. Videre er det gjort uvanlig få tekniske inngrep i om-

rådet. Raviner i marin leire har blitt utsatt for regionalt svært om-

fattende inngrep knyttet til effektiviseringen i landbruket. Bakke-

planering, særlig i perioden rundt 1970-tallet, har ført til at an-

slagsvis 2/3 av naturlige ravinelengder er bakkeplanert i sentrale

Østlandsområder (Erikstad 1992). Det aktuelle ravineområdet har i

motsetning til dette meget få omfattende planeringer og fremstår

på mange måter svært intakt. Det finnes endel fyllinger øverst i en-
keltraviner knyttet til jordbruksområder, veier og bebyggelse, men

omfanget er i en regional sammenheng beskjedent.
Kilemoen, Hensmoen og Eggemoen
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Når det gjelder fokuseringen av Kilemoen fremfor Hensmoen og Eg-

gemoen i en verdisammenheng er dette noe mer vanskelig. Vurdert

i en større sammenheng på Østlandet har disse avsetningene på

Ringerike høy verdi. De bør sammenlignes med avsetningene på

Gardermoen og eventuelt avsetninger i Numedal og indre Telemark

(Jansen 1987), og de bør klassifiseres sammen med andre avset-

ninger med høy verneverdi, trolig på nasjonalt nivå.

Kilemoen har relativt store inngrep (grustak) i sine ytre deler, en godt

utviklet sandurflate, en klar iskontaktskråning og et svært godt ut-

viklet dødisgropområde innenfor iskontaktskråningen. Deltaet er

gjennomskåret av Begna. Hensmoen er avsetningsmessig samme

delta som Kilemoen, men avskilt fra denne av Begnas gjennom-

skjæring av deltaet. Hensmoen har en godt utviklet sandurflate som

imidlertid er preget av svært store inngrep i form av bebyggelse (in-

dustri) og veier. Her finnes ikke noen godt utviklet iskontaktskråning,

men en meget godt bevart deltakant mot de marine leirene utenfor

deltaet. Pådeltaet finnes ogsåen morene som dokumenterer et sent

isframstøt opp på deltaet. Fremdeles er deler av denne morenen

godt intakt.

Eggemoen er svært mektig og fremstår i høy grad som et komplett

delta med en godt utviklet iskontaktskråning, sandurflate og stedvis

også deltaskråning ut mot de marine leirene utenfor deltaet. En

godt utviklet dødisgropsone finnes også innenfor iskontaktskrå-

ningen, men denne er stedvis sterkt påvirket av inngrep (søppelfyl-

ling, grustak og industri, figur 18). Gjennomskjæringen av Randsel-

va inngir et mektig inntrykk, og dette er i høy grad med på å øke

opplevelsesverdien og den pedagogiske verdien av deltaet. Ulike el-

veterrassenivåer er godt utviklet, og disse dokumenterer ulike stadi-

er i landhevingen og elvens gjennomskjæring av deltaet. Eggemoen

har også størst geodiversitet, det vil si størst mangfold av ulike for-

mer og avsetninger innen området(Johanson et. al. in prep.).

Den regionale betydningen av disse avsetningene er lik så lenge is-

kontaktskråning er til stede. Eggemoen fremstår i dag som den mest

komplette deltaavsetningen. Den er også den klart mektigste, utgjør

det klareste og mest dominerende landskapselementet, og den bør

trolig rangere foran Kilemoen i naturverdi. Verdien vurderes gene-

relt å være på nasjonalt nivå, men er nøyere spesifisert i neste kapit-

tel. Påden annen side bør også deler av Kilemoen (dødisgropsonen

inn til iskontaktskråningen) og Hensmoen (moreneryggen oppe på

deltaet) være representert blant de områdene nord for Hønefoss

med høy kvartærgeologisk naturverdi, trolig på regionalt nivå.

Oppsummering

Naturverdien av Eggemoen er generelt vurdert å ligge på et nasjonalt

nivå. De viktigste delelementene både vitenskapelig, pedagogisk og

i forhold til almen naturopplevelse i terrasselandskapet er knyttet til

iskontaktskråningen og de dødisgropene innenfor denne som

ikke er ødelagt av inngrep,

Randselvasnedskjæringsskråning i Eggemoen med tilhørende

elveterrasser,

Eggemoens ytre deltaskråning der den er intakt i forhold til se-

nere erosjon.

Figur 18. Dødisgrop med søppelfylling ved Eggemoens iskon-

taktskråning. Foto: Lars Erikstad.

Kettle hole with waste disposal near the glacial marginal deposit

on Eggemoen. Photo: Lars Erikstad.

Dette er sammenfattet i naturverdikartet (figur 19) der deler av is-

kontaktskråningen, Bjønnputten og Grøntjern, erosjonskanten mot

Randselva, elveterrassen ved Egge gård, den ytre deltaskråningen

og ravinesystemet langs Hagabekken er avmerket med nasjonal na-

turverdi. Sammen utgjør disse lokalitetene et hele som dokumen-

terer Eggemoens ytre form, størrelse og kvartærgeologiske betyd-

ning i et regionalt perspektiv (Gjessing 1968). Dette bildet supple-

res med resten av ravineområdet i Nærstadmarka, moreneryggen

på Hensmoen og dødisgropområdet og iskontakten på Kilemoen

(alle vurdert til å ha regional verdi), samt mindre områder med ras-

groper, erosjonsspor over sanduren og den sekundære iskontakt-

skråningen som er vurdert å ha stor lokal verdi. Selvesandurflaten

samt de mindre elveterrassene langs Randselvaer også vurdert å ha

stor lokal verdi.

4.2.2 Verdivurdering av de ulike naturtypene

Grusmoen

Selvesandurflaten og de ulike erosjonsspor over denne er kvartær-

geologisk vurdert å ha stor lokal verdi. De ytre områdene er vurdert

til å ha nasjonal verdi, fordi de landskapsmessiger tilknyttet verdien i

erosjonskantene. Også områdene hvor den opprinnelige deltaskrå-

ningen er intakt, har nasjonal verdi. Av samme grunn har områdene

i umiddelbar nærhet av iskontaktskråningen regional verdi.

Botanisk sett har sandurflaten stor lokal verdi som et stort, sammen-

hengende område med relativt ensartet skog hvor det er gjort få sto-

re ødeleggende naturinngrep, og der skogbildet og vegetasjonen i

stor grad er bevart. Særligviktig er at flatehogst ikke er foretatt i om-

rådet. Undervegetasjonen i en slikskog er artsfattig fra naturens side.

Den mest bemerkelsesverdige plantearten er furuvintergrønn. Enslik

moskog kan ikke forventes å ha noe rikt fugleliv, noe også fugletak-

seringene viser.Skogbehandlingen med intens tynning og avstands-

regulering bidrar også i stor grad til et ensjiktet, homogent preg. Sko-
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Figur 19. Klassifikasjonav naturverdier.Målestokk 1:35 000. Ekvidistanse10m.
Classificationof areaswith specifiednatural interest. Scale1:35 000. Contour interval 10m.

Nasjonal
Regional
Stor lokal
Lokal

gener dessutengjennomgåenderelativtung medsmådimensjoner,
og det er dermedmangelpå storereirtrær.

Områdethar neppestor betydningfor andredyregrupper.Skogens
ungealdergjørat det er lite dødved,og det monotoneskogsbildet
gjørat det er forholdsvisfå dyreartersomkanfinne egnedehabita-
ter her.

Dødisgropområdet
Dennenaturtypen,somogsåinkludereriskontaktskråningen,erkvar-
tærgeologiskvurdertå haregionalverdi.Detmervarierteskogsbildet
i forhold til sandurflatengjør at en måforventeet rikereartsmang-
fold her bådenårdet gjelderdyrog planter.Med unntak av Bjønn-
putten er det imidlertidforetatt såvidtmyeinngrep i naturtypenat

den rent biologiskikkekanvurderestil å hamerennstor lokalverdi.
Bjønnputtenhar botanisk regional verdi fordi den inneholderen
gammel,fint utformet einerbakkemedsandfiol,bakkestarrog den
regionaltsværtsjeldneartenmogop.

Vannfylt dødisgrop
Kvartærgeologiskog landskapsmessighardennesjeldnetypen regi-
onalverdi,og de biologiskeog limnologiskeverdieneliggersannsyn-
ligvisopp mot sammenivå.

Erosjonskanter med barskog

Kvartærgeologiskhar naturtypennasjonalverneverdi.Botanisksett
har den intaktedelenav området,meden rik utforming avvelutvi-
klet furuskog(ifr figur 3), stor lokalverdi.
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Erosjonskanter med varmekjære løvtrær

Kvartærgeologisk har naturtypen nasjonal verneverdi. Innslaget av

almeskog og en generell artsrik og varmekjær flora gir naturtypen
også botanisk sett verdier på et regionalt nivå. For fuglelivet er na-

turtypen viktig. Her inngår bl.a. en almelund og en meget rik, el-

dre lågurtgranskog. En betydelig del av lia befinner seg dessuten i

et tidlig suksesjonstrinn etter hogst med mye busker og trær av

løvtrearter. Ornitologisk vurderes dette området til å ha stor lokal

verdi, og også for andre dyrearter gir området levevilkår for mange

arter.

Erosjonskanter med blandingsskog
Kvartærgeologisk harnaturtypen nasjonal verneverdi. Botanisk sett

har ikke gjenvoksningsskogen annet enn lokal verdi. Betydningen

for øvrig dyreliv er også begrenset, men naturtypens posisjon gir

den et betydelig potensiale som bevegelseskorridor til og fra områ-

dene ved Randselva.For fugl og paftedyr har derfor naturtypen en

stor lokaI verdi.

Elveterrasser
Kvartærgeologisk har naturtypen nasjonal verneverdi (se ovenfor).

Botanisk sett er det kulturlandskapet ved Viul som må fremheves.

Dette er et svært estetisk landskap med gamle, næringsrike beite-

marker pent beliggende nede ved Randselva. Noen store, estetiske

furutrær er også en del av dette landskapet. Her er stor artsrikdom

med bl.a. oksetunge, moskusurt, dvergforglemmegei og vårveroni-

ka, samt uvanlig store mengder av den regionalt sjeldne arten ve-

grublom. Verdien figger botanisk og kulturlandskapsmessig sett

minst på et regionalt nivå.

Rasgroper
Området har et variert skogsbilde, men har ingen egenskaper som

ikke foreligger også i de tilgrensende naturtypene. Viktig korridor

for hjortevilt. Samlet vurdert har området stor lokal verdi.

Leirsletter
Ved bekken ved Skogheim er et lite felt med rik skogkantvegeta-

sjon med bl.a. skavgras(figur 3). Skavgraset går også opp i tørr fu-

ruskog. Dette lille området har botanisk sett stor lokal verdi. Leng-

er sør finnes et mindre område med gjengroingsmark i en sørvendt

skråning. Påden gamle beitemarken her vokser bi.a. moskusurt og

firblad, og det er rikelig med hassel.Også dette delområdet har bo-

tanisk sett stor lokal verdi.

I øvrig har naturtypen kun generell lokal verdi, med unntak av at

området utgjør en viktig ferdselskorridor for hjortevilt.

Ravineområder med skog

Nærstadmarka utgjør en usedvanlig intakt utforming av dette land-

skapet (se ovenfor), og verdien ligger på nasjonalt nivå. Det mindre

ravineområdene nordøst er også forholdsvis intakt, men disse om-

rådene er små og vurderes å ha stor lokal verdi.

De bekkene som drener ravinesystemet i Nærstadmarka er enten

fisketomme eller har en svært fåtallig bestand av aure. Endel av det-

te skyldes fjerning av gårdsdammer, fysiske inngrep i deres mun-

ningsområder mot Randselva og ikke minst tilsig av kloakk fra be-

byggelse, militære anlegg og jordbruk. Bekkene er sterkt preget av

grunnvann og er gjennomgående kalde, men med relativt sikker

vanntilførsel. Bunnfaunaen er oftest rik både m.h.p. mengde og

med antall taksonomiske grupper. Bekkene er preget av de aktive

prosesser som foregår i nedbørfeltet, kanskje først og fremst ero-

sjon og annen massetransport. Samlet sett virker den delen som lig-

ger i selveravinesystemet som ligger i tilknytning til Eggemoen og

delvis Hensmoen, relativt sett intakt og har klare potensielle verdi-

er på minst regional skala. Hvis kloakktilførsler og annen forurens-

ning blir tatt hånd om lokalt, vil verdiene kunne nærme seg nasjo-

nalt nivå.

Sett ut fra potensialet må både det registrerte artsantallet og tett-

heten av fugl i ravineområdet sies å være relativt lavt. Den generelt

svært høye biologiske produksjonen, kombinert med ravineland-

skapets varierte topografi og et relativt stort areal skulle tilsi et noe

rikere fugleliv for denne landskapstypen. En kunne derfor forvente

at ravinelandskapet skilte seg klarere ut fra de andre landskapsty-

pene med det rikeste fuglelivet. Årsaken til lavere artsantall enn for-

ventet ligger i skogbehandlingen med meget intens skjøtsel der det

er lagt ensidig vekt på maksimal virkesproduksjon. Dette ytrer seg

bl.a. gjennom treslagssammensetning og aldersstruktur med ensi-

dig satsing på gran, høy andel plantet ungskog, lite gammelskog

og hogstflater som sprøytes med glyfosat. På grunn av den eks-

tremt høyeproduksjonen er et ravinelandskap som dette meget dy-

namisk. Endrede driftsformer med bl.a. satsing på mer variert tre-

slagssammensetning, vil raskt kunne endre forholdene i positiv ret-

ning for dyrelivet.

Også botanisk sett er verdien av ravineområdene mindre enn hva

man kunne forvente av et slikt landskap. Igjen er det den forstlige

skjøtselen som fører til et monotont vegetasjonsdekke som imid-

lertid har potensiale for langt større variasjon hvis driftsformene en-

dres. I dagens situasjon er de viktigste botaniske verdiene:

Skavgrasforekomstene: Sjeldent rike forekomster av arten langs

hele denvestlige delen av mokanten. Forekomsten er interessant

fordi den ligger der det er grunnvannsutspring i forbindelse med

overgangen mellom grusen på moen og den underliggende leira.

Kilder øverst i sideravinene mot Eggemoen: Kildene må karakte-

riseres som nøkkelbiotoper som på et lite område inneholder ar-

ter som er mindre vanlige ellers i undersøkelsesområdet, f.eks.

sumphaukeskjegg, krokodillemose og vårmose. Krusfagermose,

hasselmoseer to kystarter som her er nær sin innergrense på Øst-

landet (Størmer 1969). Sannsynligvis forekommer kildevegeta-

sjon flere steder enn de tre vi har registrert.

Ved den gamle dammen i Hagabekken er det en artsrikt feltsjikt,

selv om området er preget av hogst. Her finnes bl. a. dalfiol, en

art som har gått sterkt tilbake på de lavereliggende deler av Øst-

landet i nyere tid. Selvedet tidligere oppdemte området er do-

minert av bjørk, noe som har stor betydning som et innslag i den

ellers monotone granskogen.

Ravineområder med grasdominert vegetasjon

Ravineområdet vest for Viul er særpreget fordi det ligger inne i ei

trang "gryte" ved en utbuktning av Randselva. Området har et rikt

planteliv, bl.a. finnes store bestander av moskusurt og den sjeldne

gulveisen her. Det er tydelig gammel kulturpåvirkning mange ste-

der her i form av beiting. Innimellom er det intakte tørrbakkesam-
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funn med bakkefiol, kransmynte og dunhavre. Området har stor lo-

kal verdi både ut fra landform, plante- og dyreliv.

De mindre forekomstene av denne naturtypen i Nærstadmarka har

nasjonal verdi i landskapssammenheng, på samme måte som de

skogkledde delene. Botanisk sett er dette området med forhøyet

biodiversitet, med innslag av gras og av engarter. Dette gir også økt

variasjon i habitater for dyr, og disse områdene er velegnede leve-

steder for insekter og små pattedyr.

Elvenære leirflater

Naturtypen utgjør kun små arealer langs Randselvas nåværende

løp. Disse er vurdert å ha stor lokal verdi.

4.3 Sjeldne arter

Det foreligger ingen dokumentasjon av funn av plantearter som

inngår i de foreliggende rødlistene for ulike plantegrupper, hverken

når det gjelder karplanter (DN 1992), moser (Frisvoll & Blom 1997),

lav (Tønsberg et al. 1996) eller sopp (Bendiksen et al. 1998).

Det er ikke foretatt systematisk datainnsamling om forekomst av

andre dyregrupper enn fugl. Fugleartene hønsehauk, skogdue og

dvergspett inngår i Direktoratet for naturforvaltnings liste over tru-

ede og sårbare arter (DN 1992). Både hønsehauk og skogdue har

vært i jevn tilbakegang over lang tid (sistnevnte mest). Tilbake-

gangen skyldes trolig overgangen til bestandsskogbruket med et-

terhvert liten tilgang på gammelskog og egnede reirtrær. For skog-

due er trolig særlig mangelen på reirtrær (hule trær) hovedårsaken.

For dvergspett er status mer usikker, men arten har vært i tilbake-

gang gjennom lengre tid. Moderne skogbruksmetoder anses også

her å være hovedårsaken. Den lange rekken med milde vintre sy-

nes imidlertid å ha favorisert denne lille, insektspisende arten noe,

og den har derfor hatt en viss oppgang igjen de senere årene

(Gjershaug et al. 1994).

5 Sårbarhet

Sårbarheten er i hovedsak vurdert i forhold til terrengform. Som

mål på den lokale variasjonen i høyde er det beregnet relativt reli-

eff innenfor en sirkel med radius 30 m rundt hvert punkt i høyde-

modellen. Områder som viser en høydeforskjell på mindre enn 4 m

innenfor denne sirkelen er definert som lite sårbare. Områder fra

med relativt relieff mellom 4 m og 12 m (dvs maksimal stigning in-

nen sirkelen mellom 1: 15 og 1: 5) er vurdert som middels sårbare.

Områder med relativt relieff større enn 12 m er vurdert som meget

sårbare. Som det framgår av kartet (figur 20), har undersøkelses-

området et så sterkt preg av å være enten flatt eller meget bratt at

den midlere sårbarhetskategorien utgjør små arealer.

I tillegg til terrengformkriteriet er det til begge sider langs bekker og

vann lagt en 15 m bred buffersone som regnes som svært sårbar. Hy-

drobiologsk sett er bekkene i Nærstadmarka svært følsomme for inn-

grep utover de prosessensom allerede foregår. Dessutener den mest

markerte spylerenna på sandurflaten vurdert som meget sårbar.

De angitte områdene med spesielle botaniske verdier ligger i ho-

vedsak i sterkt skrånende terreng. I tillegg utgjør de generelt små

arealer slik at en vegtrasé gjennom disse vil i praksis utradere disse

miljøene. De har derfor stor sårbarhet i forhold til veganlegg i umid-

delbar nærhet.

Hjorteviltet vil være meget sårbart for utbygging i selve ravineland-

skapet pga. risikoen for at de viktige trekkpassasjene avskjæres, og

beiteområdet vil bli oppdelt. Nordkanten av Nærstadmarka vurde-

res bare som middels sårbart i viltsammenheng, fordi disse områ-

dene er mindre produktive. Dette er imidlertid under den forutset-

ning at passasjemulighetene opprettholdes, og da fortrinnsvis i et

annet plan enn selvevegtras.en.

Fuglelivets sårbarhet knytter seg i første rekke til inngrep i eller øde-

leggelse av leveområder og hekkeplasser, samt til forstyrrelse, spe-

sielt i hekkesesongen. De forskjellige fugleartene influeres i varie-

rende grad av inngrep i sine leveområder. En del arter er svært to-

lerante og viser stor tilpasningsevne og vil derfor i noen tilfelle også

kunne profittere påendringer i miljøet. Andre fuglearter er derimot

svært sårbare, enten fordi de opptrer fåtallig og har lav reproduk-

sjonsevne, eller de er sterkt knyttet til bestemte biotoptyper eller er

svært spesialiserte i sitt næringsvalg. De mest sårbare artene er sli-

ke hvor flere av disseegenskapene kombineres. Flere av våre rov-

fuglarter kommer i denne kategorien i det de både er fåtallige og

ofte også er avhengige av spesielle reirbiotoper. Som eneste repre-

sentant for denne gruppen har vi registrert hønsehauk i området.

Da vi ikke har greid å påvise noen hekkeplass for hønsehauk kan

det ikke sies noe spesielt om effekten av en ev. vegbygging i områ-

det. Området er imidlertid allerede sterkt oppstykket av veger og

andre inngrep, og det må bl.a. av den grunn karakteriseres som en

marginal hønsehaukbiotop. Ytterligere inngrep kan derfor bli ut-

slagsgivende for denne sårbare arten. For øvrig vil de mest ansrike

biotopene knyttet til elvekantene være svært sårbare for perma-

nente inngrep sidende allerede bare dekker små arealer.
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Figur 20. Kart overgrad av sårbarhet i forhold til vegbygging.Målestokk 1:35 000. Ekvidistanse10 m.
Map showing degreeof vulnerability related to possibleroad construction.Scale1:35 000. Contour interval 10m.

Litensårbarhet
Middelssårbarhet
Storsårbarhet
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6 Skissetil mulig forvaltnings-
strategi for naturverdier i
området

Områder som er definert å være av nasjonal verdi bør tas vare på,

og arealbruk og skjøtsel bør tilpasses innholdet i denne verdien. I

praksis betyr dette at

de store kanter og skråninger rundt Eggemoen holdes utenfor

store nye tekniske inngrep

eventuelle nye grustak holdes innenfor sandurens flate og ikke

bryter kantene rundt moen

det sikres områder langs iskontaktskråningen som ikke får store

nye tekniske inngrep som ødelegger inntrykket av iskontakten

ravineområdet i hele Nærstadmarka holdes utenfor store tek-

niske inngrep, særlig slike som endrer de naturlige erosjons og

avrenningsforhold og at det gjerne stimuleres til en skogsdrift

med mere lauvskog og eventuelt også beite. Området i Haga-

bekkens nedbørfelt prioriteres, men det bør legges vekt på at

hele dette området forblir intakt

ved øvrige inngrep i området tas det hensyn slik at kanter og form-

elementer som nevnt ovenfor i minst mulig grad ødelegges el-

ler forringes

det tas initiativ til å utnytte områdets store potensiale som un-

dervisningsområde og for almen naturopplevelse (naturinfor-

masjon, brosjyrer, natursti, geoturisme

Ved jordbruksdrift på elveterrassene, skogbruksdrift i skråningene

langs moen og i ravinene og ved øvrige tekniske inngrep tas det

spesielle hensyn slik at større og plutselig erosjonshendelser som nå

kan observeres øst for Egge gård i størst mulig grad unngås som

følge av menneskelig aktivitet.

Avfallsanlegget i dødisgropområdet innenfor iskontaktskråningen

bør avsluttes på en slik måte at inngrepet ikke blir unødig arealkre-

vende og det resulterende terreng i minst mulig grad blir liggende

som et skjemmende sår i denne naturtypen. Det må gjerne settes

av mindre grussnitt/grustak til evt. Husbehov slik at disse kan ut-

nyttes i forsknings- og undervisningsøyemed.

Ved anlegg av eventuelle nye grustak eller ved anlegg av vei kan

også slike snitt avsettes som en del av anlegget der det er naturlig.

Tilpassing av anlegg bør gjøres i forhold til naturtypens formbilde

og bør være minst mulig arealkrevende.

Det understrekes at store deler av området ellers er relativt robust i

forhold til normal aktivitet innen jord og skogbruk, ferdsel m.v. Det

bør derfor ikke være behov for generelt strenge tiltak for å regule-

re detaljer i dagens næringsaktivitet eller ferdsel utover det som er

nevnt ovenfor. Det bør imidlertid vurderes om behovet for nøyere

økologisk detaljdokumentasjon bør skaffes for enkelte delområder.

Med hensyn til bekkesystemene i Nærstadmarka er et mulig avbø-

tende tiltak ved en eventuell utbygging å restaurere deler av de

gamle dammene, å redusere den nåværende belastning av næ-

ringsstoffer, samt å fjerne vandringshinder for aure fra hovedvass-

draget.

I forbindelse med det videre arbeidet med vegen bør det foretas

sporundersøkelser i snø vinterstid for å få et forbedret bilde av hvor-

dan hjortedyrene utnytter området, og hvilke bevegelsesmønstre

de har i terrenget.

Som generelt avbøtende tiltak mot viltulykker kan vegetasjon langs

vegen fjernes for å gi bedre sikt for bilførerne. dette gjelder spesielt

hvis trasåen leggesi nær tilknytning til kjente trekkveier (jf. 2.4). For

viltet er det videre viktig at trekkpassasjene opprettholdes, og at ve-

gen i minst mulig grad skjærer gjennom viktige beiteområder. Hvis

utbygging skjer i selve ravinelandskapet, hvor vilttettheten er spesi-

elt stor, må det skapes passasjemuligheter på tvers av vegsystemet,

og da i et annet plan enn selvevegtrasåen.

Oppsetting av viltgjerde på hele strekningen fra Nymoen til fylkes-

grensa bør ligge som en klar forutsetning ved en vegutbygging av

slike dimensjoner og den forventede trafikkmengden. Dette gjelder

uavhengig av hvorvegtrasåen blir lagt. Viltgjerdene bør utformes slik

at de er sammenhengende fram til etablerte passasjemuligheter.

Trafikkmengden er for høy til at vilt kan passere i vegbanens plan
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Bunndyrgrupper på ulike stasjoner i bekker ved Eggemoen 13.5.1998. Forekomsten av de ulike bunndyr gruppene er angitt slik:
* påvist, ** flere individ, *** mange individ. Subjektiv rangering av mengde bunndyr i prøvene og su bstratrester som fantes i prøvene er gitt nederst i tabellen.

Bunndyrgrupper Stasjon 1 Stasjon 2 Stasjon 3 Stasjon 4 Stasjon 5 Stasjon 6
kun tatt rørprøve

Fåbørstemark * ** * *Døgnfluer *** *** *** ** ***
Steinfluer *** *** ** * ***
Øyenstikkere
Vårfluer ** *** *** ** **
Fjærmygg * * ** * **
Stankelbein * * **
Ubestemtetovingelarver * *
Sviknott * * *
Vanlig knott * *** * ** **
Vannkalver *
Vannbiller * *
Vannbillelarver *

Mengde bunndyr ingen prøve svært mye mye relativt mye lite moderat

Substrat fin sandog leire leire,sand, rel. mye ikke-nedbrutt som stasjon3, silt, litt sand, sand,
lite org. mat. org. mat., moser men mer sand moderat med myeorg. mat.

org. mat.
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Vedlegg 2
Oversikt over registrerte fuglearter i undersøkelseområdet ved Eggemoen
Observasjonene er basert på punkttakseringer (2 taks. pr punkt) fordelt på fire hovediyper av landskap.




elvekant

taks. div.

obs. obs. sum %

furumo

taks. div.
obs. obs. sum %

kulturmark
taks. div.

obs. obs. sum %

taks.

obs.

ravine

div.

obs. sum %

alle obs.

sum %

Bokfink 15




15 10 .6 14




14 22.6 4




4 5.1 27




27 12.6 60 12.1
Løvsanger 19




19 13.5 5




5 8.1 7




7 9.0 23




23 10.7 54 10.9
Rødstrupe 7




7 5.0 5




5 8.1 2




2 2.6 16




16 7.4 30 6.0
Svarttrost 7




7 5.0




0.0




0.0 19




19 8.8 26 5.2
Rødvingetrost 7




7 5.0 1




1 1.6 4




4 5.1 13




13 6.0 25 5.0
Måltrost 6




6 4.3 4




4 6.5 2




2 2.6 12




12 5.6 24 4.8
Ringdue 6




6 4.3





0.0 1




1 1.3 16




16 7.4 23 4.6
Fuglekonge 5




5 3.5 3




3 4.8





0.0 12




12 5.6 20 4.0
Grønnsisik 3




3 2.1 6




6 9.7 2




2 2.6 8




8 3.7 19 3.8
Kjøttmeis 7




7 5.0 2




2 3.2 3




3 3.8 7




7 3.3 19 3.8
Munk 6




6 4.3





0.0 3




3 3.8 5




5 2.3 14 2.8
Gransanger 7




7 5.0





0.0 1




1 1.3 5




5 2.3 13 2.6
Gulspurv





0.0





0.0 8




8 10 .3 2




2 0.9 10 2.0
Jernspurv 3




3 2.1





0.0





0.0 7




7 3.3 10 2.0
Svartmeis 3




3 2.1





0.0





0.0 7




7 3.3 10 2.0
Trepiplerke 1




1 0.7 6




6 9.7





0.0 3




3 1.4 10 2.0
Dom papp 2




2 1.4





0.0 3




3 3.8 4




4 1.9 9 1.8
Granmeis 3




3 2.1 2




2 3.2





0.0 4




4 1.9 9 1.8
Gråtrost 3




3 2.1





0.0 4




4 5.1 2




2 0.9 9 1.8
Hag esanger 5




5 3.5





0.0 4




4 5.1





0.0 9 1.8
Sanglerke





0.0





0.0 9




9 11.5





0.0 9 1.8
Kråke 2




2 1.4 2




2 3.2 3




3 3.8 1




1 0.5 8 1.6
Bøksanger 7




7 5.0





0.0





0.0





0.0 7 1.4
Grønnfink 2




2 1.4





0.0 3




3 3.8 2




2 0.9 7 1.4
Nøtteskrike





0.0 3




3 4.8





0.0 3




3 1.4 6 1.2
Rosenfink 3




3 2.1





0.0 3




3 3.8





0.0 6 1.2
Toppmeis





0.0 4




4 6.5





0.0 2




2 0.9 6 1.2
Gjerdesrnett 2




2 1.4





0.0





0.0 3




3 1.4 5 1.0
Sv.-hv. fluesnapper 3




3 2.1





0.0 2




2 2.6





0.0 5 1.0
Flaggspett 1




1 0.7 1




1 1.6





0.0




1 1 0.5 3 0.6
Hønsehauk





0.0





0.0





0.0 3




3 1.4 3 0.6
Spettmeis 1 1 2 1.4





0.0





0.0 1




1 0.5 3 0.6
Buskskvett





0.0





0.0 2




2 2.6





0.0 2 0.4
Duetrost





0.0 1




1 1.6




1 1 1.3





0.0 2 0.4
Linerle





0.0 1




1 1.6




1 1 1.3





0.0 2 0.4
Skogdue





0.0





0.0





0.0 2




2 0.9 2 0.4
Svarts pett 1




1 0.7





0.0





0.0 1




1 0.5 2 0.4
Blåmeis 1




1 0.7





0.0





0.0





0.0 1 0.2
Dvergspett 1




1 0.7





0.0





0.0





0.0 1 0.2
Gjøk





0.0





0.0





0.0 1




1 0.5 1 0.2
Jerpe





0.0





0.0





0.0 1




1 0.5 1 0.2
Låvesvale





0.0





0.0




1 1 1.3





0.0 1 0.2
Nøttekråke





0.0





0.0





0.0




1 1 0.5 1 0.2
Ravn 1




1 0.7





0.0





0.0





0.0 1 0.2
Rudge





0.0




1 1 1.6





0.0





0.0 1 0.2
Skjære





0.0





0.0 1




1 1.3





0.0 1 0.2
Skogsnipe





0.0





0.0




1 1 1.3





0.0 1 0.2
Spurvugle





0.0 1




1 1.6





0.0





0.0 1 0.2
Stjertmeis





0.0





0.0





0.0




1 1 0.5 1 0.2
Stær





0.0





0.0 1




1 1.3





0.0 1 0.2
Tornskate





0.0





0.0 1




1 1.3





0.0 1 0.2
Tårnsei ler





0.0





0.0




1 1 1.3





0.0 1 0.2

ant.arter 31 1 31




17 1 18




23 5 28




30 3 33




52




ant.obs. 140 1 141




61 1 62




73 5 78




212 3 215




496




gj.snitt arter/punkt 6.2





3.4





5.8





3.0





2.2




gj.snitt .obs./punkt 28.0





12.2





18.3





21.2





20.7




antall obs.punkt 5





5





4





10





24




ant.arter/punkt 17.2





8.4





12.5





13.6





13.1




ant.obs./punkt 28.0





12.2





18.3





21.2





20.3
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