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Id      BN00103756 

Områdenavn     Skjærsåker ravine 

Kommuner     Spydeberg 

Naturtype     Leirskredgrop 

Utforming 

Verdi      Viktig 

Utvalgt naturtype    Nei 

Registreringdato    30.05.2014 

Nøyaktighetsklasse    < 20 m 

Tilstand 

MOB-Land prioritet    G Ikke vurdert 

Modellert 

Gjennomsnittsdyp 

Forvaltningsplan 

Forvaltningsavtale 

Bruk 

Påvirkningsfaktor 

Verdibegrunnelse Naturtypen ravinedal er vurdert som sårbar (VU) i den 

norske rødlista for naturtyper (Lindgaard og Henriksen 

2011). Naturtypen er verdivurdert først og fremst på 

grunnlag av lengde (500 m) og dybde (>15 m) samt at 

den ikke er helt urørt (forekomst av traktorveier, 

lassbærerspor og noe fyllmasser). Inngrepene er 

imidlertid relativt begrenset og basert på kriteriene for 

verdivurdering av ravinedaler vurderes ravinedalen til 

verdien viktig B.  

Innledning Registrering av denne lokaliteten ble gjennomført i mai 

2014 av Wergeland Krog Naturkart i forbindelse med en 

kartlegging av biomangfold og naturtyper som en del av 

detaljreguleringsplanen for Spydeberg Miljødeponi AS.  



Beliggenhet     Lang øst-vestgående ravinedal på gården Skjærsåker 

øvre i Spydeberg kommune. Innerst mot vest avsluttesr ravinen med et kryss som strekker seg ca 400 m nord-

sør.  

Naturtyper Ravinen er skogbevokst men det antas at hele eller deler 

av den har vært benyttet som beitemark. Spredt 

forekomst av hasselkjerr (lyskrevende) samt stedvis 

grasmark i feltsjiktet indikerer tidligere beitemark. Men 

dette har på store deler av arealet vært lenge siden da 

det i dag stedvis er andre generasjon granskog i 

ravinene. Ravinelandskapet avsluttes noe diffust mot vest 

og sørvest der den går over i flatere skogsmark, mot øst 

grenser ravinedalen mot Skarnesbekken og fylkesveien. 

Mot sør er det ravineskråning mot Skarnesbekken samt 

en intakt leirflate, avgrensningen her er dratt på kanten 

mellom leirflata og kanten ned mot ravinedalen. Mot 

sørøst fortsetter ravinen som en skråning ned mot 

Skarnesbekken. Avgrensningen av ravinedal-systemet er 

ikke helt klart da de marine avsetningene stedvis er 

vasket helt bort og det bare gjenstår skrint jordsmonn 

eller blottlagte bergflater. Gran er det dominerende 

treslaget og forekommer i alle hogstklasser fra plantefelt 

til hogstmoden skog. Spredt på de høyrerliggende 

områdene vokser noen furuer mens det nederst i 

ravinedalen, langs de små bekkedragene, forekommer 

gråror og hegg. Ellers spredte bjørk, selje, rogn og 

ospeholt. Edelløvtrær er sjeldent men som nevnt finnes 

det spredte hasselkjerr. I busksjiktet finnes det en del 

rødhyll, spesielt på hogstflatene da denne 

svartelistearten favoriseres av mye lys Feltsjiktet varierer 

fra tilsynelatende dødt strøfalldekke til høyvokst feltsjikt 

med store bregner som strutseving, mjødurt mm. I den litt 

mer lysåpne skogen er vegetasjonstypen 

småbregneskog vanlig og med fugletelg som 

dominerende art og med hvitveis i våraspektet.  



Artsmangfold     Det ble ikke registert spesielle arter under befaringen 

men fuglelivet var rikt, mange hekkende vanlige fuglearter med hekkende vendehals som den minst vanlige 

arten.  

Påvirkning Nordvest i området krysser en høyspentlinje såvidt over 

ravinedalen. Her er det også anlagt en skogsbilvei og det 

er i den forbindelse tippet endel rivningsavfall helt øverst i 

ravinen. Videre er det anlagt en enkel skogsvei fra denne 

bilveien og ned til bunnen av ravinen. Ingen masser 

påkjørt, kun planert en trasé i ravineskråningen. Der det 

er hogd i nyere tid er det også en del spor etter lassbærer 

som burde vært rettet opp. P.g.a. tiltak i pukkverket 

renner det nå overflatevann nedover ravineskråningen i 

nord, noe som har medført en del erosjon i ravinen.  

Fremmede arter    Rødhyll vokser spredt i plantefeltene og på solrike plasser i 

ravineskråningene. 

Skjøtsel     Ravinen bør bevares intakt. 

Landskap 

Mangler 

Totalareal     88 daa 
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