
Lokalitet Vestern-Krakstad
Naturtype Gråor-heggeskog
Utforming Liskog/raviner
Verdisetting Viktig (B)

Bakgrunn :
Ny lokalitet; dvs. ikke beskrevet i naturtypekartleggingen tidligere. Lokaliteten er
befart 7.10.2009 av Rune Solvang. Lokalitet en er for øvrig beskrevet av Bye (2000)
i forbindelse med plansak for Krakstadmarka. Lokaliteten er stor slik at alle partier
ikke er befart. Ravinedalen opp mot Krakstad gård er ikke befart men er tatt med
innenfor avgrensningen da det er sammenhengende gråorskog men tilsynelatende
ung gråorskog i partier. Sør for denne lokaliteten er ravinedalene og ravinebakkene
i langt større grad påvirket med hogstflater/ungskog etc.

Beliggenhet, naturgrunnlag :
Lokaliteten ligger på østsiden av Storelva ved Hønefoss. Nord for lokaliteten er
bebyggelsen i Hønefoss by.

Figur 1. Gråorheggeskog i bekkeravina ved Vestern-Krakstad. Enkelte viktige nøkkelelementer for biologisk mangfold
opptrer, som denne grove gråorgadden med mange gamle hakkespetthull. Foto: Rune Solvang.

Områdebeskrivelse :
Lokaliteten utgjør en velutviklet bekkeravine med gråorheggeskog og
storbregnegranskog nord i Krakstadmarka. Bekken meandrerer i enkelte partier.
Småpartier med leirjordsskred opptrer. Gråorheggeskog dominerer mens
storbregneskog i større grad inngår i de nordvendte partiene. Lokaliteten består av



eldre skog, til forskjell fra store arealer ellers i ravinelandskapet i Krakstadmarka
som er betydelig påvirket av skogbruket med plantefelt, hogstflater og ungskog.
Langs bekken dominerer gråor med innslag av lønn, gran og rogn. Det er spredt
med grove trær, blant annet av gråor. Det er mye død ved, spesielt av småvokst
gråor men også grove gadd av gråor. Noen få grove løvlægre er også registrert. Av
grove trær er gråor opp mot 50 cm i brysthøydediameter, bjørk 50 cm, lønn 40 cm
og furu 45 cm registrert. Noe hassel opptrer i et mindre parti med
lågurtvegetasjon. Osp forekommer på ravinebakken, blant annet et markert
bestand i øst.

Artsfunn :
Typiske arter for naturtypen som ormetelg, trollbær, tannrot, kratthumleblomst,
skogstjerneblomst, skogsnelle, gaukesyre, tyrihjelm, strutsevinge-partier, skogsalat
og skogsvinerot ble registrert. Langs bekk en er noe bekkeveronika. Fuglelivet er
sannsynligvis rikt. Det er potensial for funn av truede arter av flere artsgrupper,
kanskje spesielt innenfor markboende og vedboende sopp.

Påvirkning/bruk :
Lokaliteten er i nyere tid lite påvirket. En gjengrodd traktorveg går gjennom deler
av lokaliteten. Bekken er lagt i rør gjennom bebyggelsen ned mot Storelva og er
dermed ikke avgrenset ned til Storelva.

Verdisetting :
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) på grunn av at lokaliteten er en relativt stor
og eldre gråorheggeskog med kontinuitet i tresjikt.

Trusler :
Lokaliteten er i første rekke av skogsdrift/omfattende vedhogst samt eventuell
nedbygging. Vi kjenner ikke til om det er gjort MIS-registreringer innenfor
lokaliteten.

Skjøtsel og hensyn :
Lokaliteten bør forbli mest mulig urørt.




