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Referat: 

Wergeland Krog Naturkart har på oppdrag for Multiconsult as ved Vegard Meland gjennomført 
en kartlegging av naturtyper og sjeldne / rødlistede arter i planområdet for ny europavei trasé 
på strekningen Ørje – svenskegrensen. Innenfor planområdet er det fokusert spesielt på tre 
alternative traséer. Kartleggingen skal inngå i det videre arbeidet med utarbeidelsen av en 
kommunedelplan for E18-strekningen. 

Kartleggingen resulterte i 19 registrerte naturtyper med henholdsvis 4 svært viktige, 6 viktige 
og 9 lokalt viktige lokaliteter. Det ble gjort mange funn av rødlistede arter men antall påviste 
rødlistearter var lavt, noe som i stor grad skyldes at kartleggingen ikke ble påbegynt før i 
oktober og siste feltdag var siste dag i desember.  

4 emneord: 
E18 Ørje - Sverige 
Naturtypekartlegging 
Biomangfold 
Rødlistearter 
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Fig. 1. Oversikt over planområdets beliggenhet øst for Ørje i Østfold fylke. 
Planområdet vises med stiplet rød strek. Tykk rød strek er eksisterende E18-trasé. 

1 INNLEDNING   

Wergeland Krog Naturkart har på oppdrag for Multiconsult as ved Vegard Meland 
gjennomført en kartlegging av naturtyper og sjeldne / rødlistede arter i planområdet for ny 
europavei trasé på strekningen Ørje – svenskegrensen. Innenfor planområdet er det 
fokusert spesielt på tre alternative traséer. Kartleggingen skal inngå i det videre arbeidet 
med utarbeidelsen av en kommunedelplan eventuelt konsekvensutredning (KU) for E18-
strekningen. 

 

 

 

Denne rapporten har som formål å tilfredsstille statlige krav til kartlegging av naturmiljø i 
forbindelse med utbyggingsplaner. Den tar ikke for seg geologiske verdier.  

2 METODIKK 

Metodikken for kartleggingen bygger hovedsakelig på følgende håndbok fra Direktoratet for 
naturforvaltning: 

• Kartlegging av naturtyper: DN-håndbok 13-1999, revidert internettversjon 2006 
(Direktoratet for naturforvaltning 2006) + senere revisjoner. 

Andre viktige kilder som kartleggingen bygger på er ”Norsk Rødliste 2006” (Kålås m.fl. 
(red.) 2006) og rapporten ”Truete vegetasjonstyper i Norge” (Fremstad & Moen (red.) 2001). 

Innsamlingen av opplysninger om biologisk mangfold har hovedsakelig foregått ved  

• Feltarbeid  

• Litteraturgjennomgang, databasesøk, studier av kart (N5/N50) og flyfoto  

• Gjennomgang av skogbrukets MIS registreringer (Miljøregistreringer i Skog). 

• Kontakt med fagfolk og enkeltpersoner med naturfaglig kunnskap om området  
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Fig. 2. Oversikt over de ulike traséforslagene. Planområdet vises med rød stiplet 
linje. Vest for Braneselva følger traséforslaget eksisterende E18. 

3 PLANOMRÅDE OG PLANBESKRIVELSE 

Planområdet omfatter ca. 3,4 km2 som vesentlig består av skog, myr og vann samt noe 
kulturlandskap og i begrenset grad noe bebyggelse, vesentlig i det lille tettstedet Ørje i 
Marker kommune, Østfold. Det er tre traséer som skal utredes.  

Den sørligste traséen går sør for Brutjerna. Dette er den lengste, med ca. 3,4 km ny trasé 
fra Braneselva og nesten fram til Kutjern. Denne traséen går utelukkende gjennom skog 
som ikke er utbygd tidligere. 

Den nordligste traséen går vesentlig nord for Brutjerna men kutter over Nordre Brutjern helt 
i nordenden. Denne traséen er på totalt 2,8 km hvorav 2,2 km er ny mens ca. 600 m løper 
parallelt med eksisterende E18.  

Den siste traséen starter omtrent på samme sted som den nordligste traséen, men går i 
stedet over Søndre Brutjern mens den øst for Gørtjern har sammenfallende trasé med den 
nordligste alternativet. Denne traséen er på totalt ca. 2,7 km hvor den på to steder, med til 
sammen ca. 800 m, følger dagens E18.  

Mens feltarbeidet pågikk ble det klart at en fjerde delstrekning også burde vurderes som 
mulig trasévalg. Dette er en trasé som begynner ved vekstasjonen på dagens E18, går inn 
sør for E18 i en bue først nordover og så sørover for å komme inn på den sørligste traséen 
rett vest for Stormosen. Dette traséalternativet vil bli på ca. 2,9 km og går i sin helhet i ”nye” 
områder. 

 

4 NATURGRUNNLAG 

4.1 Naturgrunnlag 
Planområdet ligger nordøst i Østfold fylke og består vesentlig av skog, vann og myr. Noe 
kulturlandskap og noe innslag av bebyggelse inngår også i området.  

Geologien i områdets sentrale deler består av mylonitt og er en del av den såkalte Ørje-
mylonittsonen som strekker seg som en kile nordfra Fetsund i Akershus og ned til innsjøen 
Store Lee´s nordøstre ende. I øst-vest retning innenfor planområdet strekker mylonittsonen 
seg fra slusene i vest til en bergartsgrense mellom Søndre Brutjern og Gørtjern. Øst for 
Gørtjern består berggrunnen av diorittisk til granittisk gneis. 

Mylonitt er en mindre hard bergart enn gneis og granitt, noe som gjenspeiles ved høyere pH 
i vannene i området og at det kommer inn flere planterarter som er sjeldne å finne i områder 
som er dominert av gneis og granitt. 
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Fig. 3. Oversikt over geologien i området. Arealer med grønn signatur er mylonitt mens rosa 
signatur viser et belte med diorittisk til granittisk øyegneis.  
Kilde: NGU (http://www.ngu.no/kart/bg250/) 

 

Skogen i området domineres av barblandingsskog med furu på åsene og gran i 
skråningene og forsenkningene. Ellers preges planområdet av stort innslag av våtmark; 
flere tjern, ei lita elv og flere bekker samt flere små og store myrområder.  

Det er påvist flere områder med eldre naturskog innenfor planområdet, vesentlig barskog.  

 

5 REGISTRERINGER 

5.1 Eksisterende informasjon  
De viktigste kilder for kunnskap om naturkvalitetene i planområdet er å finne i DN´s 
Naturbase (Direktoratet for naturforvaltning 2011) og i Artsdatabankens Artskart 
(Artsdatabanken 2011). Utover dette er det også innhentet informasjon fra lokalkjente i 
området og spesielt takkes lokalkjent biolog Ingvar Spikkeland takkes for viktige bidrag til 
kartleggingen. Fylkesmannen i Østfold gjennomførte i 2007 (Martinsen 2007) en kartlegging 
av naturtyper og vilt i Marker. Kartleggingen i forbindelse med E18 har innarbeidet og 
vesentlig supplert informasjonen fra den tidligere naturtypekartleggingen og kart og 
egenskaper vil bli oversendt Fylkesmannen i Østfold.  

5.2 Feltregistreringer  
Feltarbeidet i forbindelse med denne kartleggingen ble gjennomført i perioden 5. oktober til 
31. desember 2011, totalt 7 dager, men antallet dagsverk er mindre da dagslyset på denne 
tiden av året er begrensende. Feltarbeide så sent på året reduserer muligheten for å 
oppdage sjeldne arter men arbeidet gir likevel en god nok oversikt over naturverdiene I 
området. Hele området ble i utgangspunktet befart, men det ble spesielt lagt vekt på de tre 
(4) traséalternativene.  

Når det gjelder identifisering og verdisetting av naturtypelokaliteter benyttes den reviderte 
håndboka for kartlegging av biologisk mangfold som metode (Direktoratet for 
naturforvaltning 2007), samt håndbok for  

5.3 Naturtyper 
Naturtypekartleggingen resulterte i 19 påviste naturtyper, henholdsvis 4 svært viktige, 6 
viktige og 9 lokalt viktige. Dette er svært mange funn på et såpass begrenset areal sett i 
forhold til hva som er normalt i Indre Østfold. Den viktigste faktoren for denne forskjellen 



Wergeland Krog Naturkart  
E18 Ørje – svenskegrensen. Kartlegging av naturtyper. 

8 

ligger høyst sannsynlig i geologien i området. Denne består av mylonitt, til forskjell fra den 
harde gneisen og granitten som dominerer resten av regionen. 

Nedenfor er naturtypene presentert i tabellform, på kart samt at de presenteres fortløpende 
på kart. En nærmere beskrivelse av naturtypene med bilder etc. finnes også i vedlegg 1. 

 

Tabell 1. Oversikt over kartlagte naturtyper i planområdet.  

 
 

 

 

 
 

Fig. 4. Oversikt over de kartlagte naturtypene i området. Svært viktige lokaliteter er 
vist med rød skravur, viktige med gul og lokalt viktige med grønn. Tallene henviser 
til faktaarkene i vedlegg 1. 
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1  Gørtjern S  
  Gammel barskog  –  Gammel granskog   Verdi: B   Areal : 9,8 daa 
 
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i 
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen 
Beliggenhet og naturgrunnlag: En markert kolle i terrenget rett sør for Gørtjern som ligger 
rett sør for E18 mellom Ørje og Sverige. Østsiden av kollen grenser mot våtmark og bidrar 
til et gunstig mikroklima i lokaliteten. Geologien i området er diorittisk til granittisk gneis, 
migmatitt. Lokaliteten ligger helt på grensen til Ørje-mylonittsonen. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gammel barskog med utformingen 
gammel granskog. Skogen er dominert av gran på østsiden og nedenfor toppen. På toppen 
dominerer furu. Lokaliteten er registrert som en MIS figur i forbindelse med skogtaksering. 
Ingen av trærne er spesielt grove eller gamle, men flere indikatorarter og en rødlisteart er 
påvist og det er spesielt mye skjegglav på trærne. Østskråningen er bratt og består av 
granskog i slutningsfase med godt utviklet mosedekke. Vegetasjonstypen er Blåbærskog 
A4 i nord og øst og går over i bærlyngskog A2 oppover mot toppen. Noe død ved men 
vesentlig lite nedbrutt og den største andelen død ved skyldes vindfall i kantsonen mot 
hogstflata i vest.  
Artsmangfold: Av rødlistearter ble det påvist flere forekomster av gubbeskjegg (NT) samt 
et funn av svartsølvpigg (NT). Det ble ellers påvist flere signalarter som mosearten 
storstylte (er en indikatorart på høg og jevn luftfuktighet), vaniljerot, rustbrunpigg og 
svartrandkjuke. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Ingen stubber i området men skogen er med sikkerhet hogd 
tidligere. En god del vindfall i vestkanten pga. en liten hogstflate i tilstøtende skog mot vest. 
Fremmede arter:  Ingen påvist. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger inntil Gørtjern og Sørtjern og bekken mellom 
disse. Dette påvirker mikroklimaet i lokaliteten gunstig. Ellers er det registrert mange 
naturtyper i omgivelsene, vesentlig pga. noe rikere geologi enn den vanlige harde gneisen. 
Søndre og Nordre Brutjern, Abbortjern, Sørtjern og Steinstjern samt myrområdene med 
Stormosen ble av Dolmen (1995) foreslått som landskapsvernområde og Brutjerna, Sørtjern 
og Steinstjernsbekken som naturreservater. De registrerte skoglokalitetene i området 
styrker områdets verdi ytterligere. 
Verdivurdering: Liten forekomst med barskog hvor det er påvist rødlisteartene 
gubbeskjegg og svartsølvpigg samt flere signalarter. Uvanlig mye skjegglav på trærne. 
Lokaliteten er  vurdert som en MIS biotop. Vurderes under noen tvil som viktig B da den er 
liten, men den antas også å ha en viktig landskapsøkologisk funksjon også for den 
tilgrensende naturtypen.. 
Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
2  Gørtjern-Sørtjern  
  Annen viktig forekomst  –     Verdi: A   Areal : 24,9 daa 
 
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i 
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: To små tjern som ligger like øst for Søndre Brutjern og rett 
sør for E18. Geologisk ligger disse tjernene på grensen mellom Ørje-Mylonittsonen og den 
hardere bergartene diorittisk til granittisk gneis og migmatitt. Disse to tjernene ligger helt på 
vannskillet og danne starten på Håbyelva, som drenerer mot Buerelva og Dalslands kanal, 
mens Brutjerna drenerer mot Haldensvassdraget. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gørtjern og Sørtjern er bundet sammen 
med en ca. 200 m lang bekk som slynger seg gjennom et smalt myrområde bevokst med 
takrør og kvasstarr. Lokaliteten er tydelig påvirket av den noe rikere bergarten mylonitt, noe 
flere artsfunn vitner om. Eksempelvis finnes det mort i tjerna og denne arten er mer var for 
surt vann enn ørret. Videre er det påvist sveltull og brunmyrak som også indikerer høyere 
pH enn vanlig i grunnfjellsområder. Lokaliteten er en del av det svært viktige Brutjern-
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området hvor Totalt 20 øyenstikkerarter er registrert i området. Området er levested for alle 
de fem europeiske Leucorrhinia-artene. Området er enestående ved at sør-østlige og alpine 
arter møtes, og danner sammen en fauna-diversitet som er spesiell. Tilsammen huser 
området et av de rikeste øyenstikker-faunaene i Norge (Dolmen 1995). 
Artsmangfold: Av rødlistearter er det påvist: liten salamander (NT), bunkestarr (VU) og 
vannliljetorvlibelle (NT). Totalt er det registrert 8 arter øyenstikkere her men det er 
sannsynlig at det er langt flere øyenstikkerarter her. Mindre vanlige arter i 
grunnfjellsområdet, som er påvit her, er: sveltull, brunmyrak og myggblom. Den regionalt 
mindre vanlige arten klubbestarr er også registrert mellom de to tjernene. Inventeringen ble 
gjort sent på høsten etter en frostperiode og dette har redusert muligheten for å påvise 
sjeldne og rødlistede arter. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Det virker ikke som vannspeilet i tjernene er senket og det er 
få eller ingen synlige inngrep utover en skogsvei som går i nærheten av lokaliteten helt i 
sør. 
Fremmede arter: Ingen fremmede arter er registrert i lokaliteten, mort og gjedde er 
naturlige arter her. Rett utenfor lokaliteten ved Sørtjern er det gjort et funn av fórvalurt 
Symphytum asperum. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger inntil naturtypen Gørtjern S og er en del av et 
landskapsområde omkring Brutjerna hvor det er en samling av større og mindre skogstjern 
(mesotrofe til dystrofe) med varierte og utviklete vegetasjonssoner og småbekker mellom 
tjerna. Dessuten flere fine forekomster av intakte myrer og naturskog. Søndre og Nordre 
Brutjern, Abbortjern, Sørtjern og Steinstjern samt myrområdene med Stormosen ble av 
Dolmen (1995) foreslått som landskapsvernområde og Brutjerna, Sørtjern og 
Steinstjernsbekken som naturreservater. De registrerte skoglokalitetene i området styrker 
områdets verdi ytterligere. 
Verdivurdering: Lokaliteten er en del av det nasjonalt viktige våtmarksområdet ved 
Brutjerna og flere rødlistearter er påvist her; liten salamander (NT), bunkestarr (VU), 
vannliljetorvlibelle (NT). Artene tilsiser verdien viktig men siden lokaliteten er en del av det 
nasjonalt viktige øyenstikkerområdet Brutjerna så settes verdien til svært viktig A. 
Skjøtsel og hensyn: Unngå alle former for inngrep og unngå 1 bruk av veisalt i 
nedslagsfeltet. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
3  Brutjerna - parkeringsplassen  
  Skrotemark  –  Vei- og jernbaneutfylling   Verdi: C   Areal : 0,016 daa 
 
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i 
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger helt inntil parkeringsplassen nord for 
E18 rett nord for Søndre Brutjern. Geologisk ligger lokaliteten i  Ørje-Mylonittsonen. 
Lokaliteten er en løsmasseforekomst som ligger inntil en parkeringplass som er sprengt inn 
i en bergrabbe. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Liten forekomst av den i Østfold mindre 
vanlige arten bergmynte. Dette er ett av totalt 10 funn i kommunen og dette skyldes i 
hovedsak den noe rikere bergarten mylonitt som strekker seg som en kile inn i kommunen. I 
de nærliggende kommunene Rømskog, Eidsberg, Askim og Trøgstad er det ikke publisert 
noen funn av arten på artskart. I Rakkestad er det gjort ett funn men dette er fra 1940, og i 
Aremark er det gjort fire funn helt i sør. 
Artsmangfold: Den regionalt sjeldne arten bergmynte påvist. Ingen andre spesielle 
artsfunn. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Livskraftig stor tue med bergmynte. 
Fremmede arter: Ingen påvist. 
Del av helhetlig landskap:  Lokaliteten ligger inntil naturtypen Søndre Brutjern og er en del 
av et landskapsområde omkring Brutjerna hvor det er en samling av større og mindre 
skogstjern (mesotrofe til dystrofe) med varierte og utviklete vegetasjonssoner og småbekker 
mellom tjerna. Dessuten flere fine forekomster av intakte myrer og naturskog. Søndre og 
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Nordre Brutjern, Abbortjern, Sørtjern og Steinstjern samt myrområdene med Stormosen ble 
av Dolmen (1995) foreslått som landskapsvernområde og Brutjerna, Sørtjern og 
Steinstjernsbekken som naturreservater. De registrerte skoglokalitetene i området styrker 
områdets verdi ytterligere. 
Verdivurdering: Bergmynte er en regionalt sjelden art som er med på å øke 
artsrikdommen i det spesielle området omkring Brutjerna. Vurderes som lokalt viktig C. 
Skjøtsel og hensyn: Ingen skjøtselstiltak nødvendige men forekomsten kan med fordel 
merkes slik at den ikke ødlegges i vanvare. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
4  Myr NV for Stormosen  
  Intakt lavlandsmyr i innlandet  –  Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe 
myrtyper   Verdi: B   Areal : 37 daa 
 
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i 
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør sørvest for Søndre Brutjern og 
nordvest for Stormosen. Geologisk ligger lokaliteten i  Ørje-Mylonittsonen, en bergart som 
ikke er så hard som gneis og granitt som er vanlig ellers i fylket. Dette betyr at det er større 
mulighet for at det kan finnes noe mer kalkkrevende arter på myra. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stor og nærmest urørt fattigmyr med 
minerogene soner og partier med flarker. Myra er helt åpen og uten trær med unntak for  
enkelte småfuruer og småbjørk. Vegetasjonen domineres av torvull, kvitmyrak, pors, 
småfuru, bjønnskjegg, røsslyng, kvitlyng og tranebær. I den søndre delen av myra er det en 
myrpytt som domineres av bukkeblad og tusenblad. En flyvende helt blå Aeshnide ble 
observert men ikke artsbestemt. Myrpytten er med rimelig sikkerhet fisketom. 
Artsmangfold: Det ble ikke gjort noen spesielle artsfunn på selve myra men på skogsmark 
innenfor myrkanten ble det gjort flere funn av skjellstorpigg samt en brunpigg som ble antatt 
å være børstebrunpigg, men ble ikke sikkert artsbestemt da de var døde og hadde begynt å 
råtne/tørke inn. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Denne myra har tidligere vært vesentlig større men er 
drenert både i sør- og nordenden. Det gjenværende midtpartiet er svært lite påvirket av 
drenering og det eneste synlige inngrepet er en gammel og lite fungerende grøft i 
myrkanten helt i NV, samt et traktorspor som krysser myra i sør.  
Fremmede arter: Ingen påvist. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger mellom to registrerte naturtyper i skog og i 
områdene omrkring er det uvanlig mange naturtyper og viktige naturforekomster, noe som i 
stor grad skyldes den spesielle geologien i området. Søndre og Nordre Brutjern, Abbortjern, 
Sørtjern og Steinstjern samt myrområdene med Stormosen ble av Dolmen (1995) foreslått 
som landskapsvernområde og Brutjerna, Sørtjern og Steinstjernsbekken som 
naturreservater. De registrerte skoglokalitetene i området styrker områdets verdi ytterligere. 
Verdivurdering: Den avgrensede delen av denne myra er helt intakt og det er ikke foretatt 
grøfting med unntak for noen gamle, lite aktive grøfter helt i kanten enkelte steder.Myra 
vurderes som viktig B basert på størrelse og urørthet samt at geologien i området trolig kan 
resultere i at det finnes arter her som er noe mer krevende med hensyn til pH. 
Skjøtsel og hensyn: Ingen inngrep må foretas i myra eller i myrkanten. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
5  Brutjernstangene  
  Gammel barskog  –  Gammel furuskog   Verdi: B   Areal : 85,2 daa 
 
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i 
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skoglokaliteten ligger rett sør for Søndre Brutjern og 
grenser inn mot den søndre delen av tjernet og omfatter noen tanger av varierende 
størrelse som stikket ut i Brutjernet. Geologien i loklaliteten er mylonitt og forekomsten 
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inngår i Ørje-Mylonittsonen. Skogen består stort sett av skogvokste koller hvor de flate og 
lavere partiene er dekket av myr. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gammel flersjiktet barskog med noe død 
ved både stående og liggende, men ingen kontinuitet i død ved. Skogen er lysåpen og det 
er lite spor etter skogsdrift. Dominerende treslag er furu med gran i forsenkningene og god 
innblanding av løvtrær, vesentlig osp, selje og bjørk. Det er stor forekomst av skjegglav på 
trærne og forekomsten av den rødlistede indikatorarten gubbeskjegg er av de største i fylket 
og det ble talt over 50 trær med gubbeskjegg, samtlige på furustammer og vesentlig på 
nordsiden av stammene. Det ble videre påvist to forekomster av indikatorarten 
furustokkjuke samt døde eksemplar av vaniljerot. Videre ble det funnet mange forekomster 
av skjellstorpigg og rustbrunpigg. Det hadde ved befaringen vært en periode med frost og 
det var ikke gunstige forhold for artskartlegging. Lokaliteten ligger inntil Søndre Brutjern og 
på Brutjernstangen ligger det en beverhytte hvor det er aktivitet. 
Artsmangfold: Totalt 6 art(er) påvist: knerot, Stereopsis vitellina (VU), rustbrunpigg, 
furustokkjuke, skjellstorpigg, gubbeskjegg (NT). 
Bruk, tilstand og påvirkning: Naturskogsforekomst som ikke har vært hogd på svært lang 
tid og da trolig kun plukkhogd. Dette støttes av mangelen på kontinuitet i død ved. Det ble 
kun observert en stubbe etter hogst og dette var en gammel tyristubbe. Skogen er flersjiktet 
og skogbildet er likt som i en lokalitet lenger vest hvor det ble påvist gran på over 200 år. Et 
spor etter tømmertransport går gjennom vestsiden av området, men dette er kun spor - 
ingen veianlegg. 
Fremmede arter: Ingen påvist 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger inntil to registrerte naturtyper, ei myr samt 
Søndre Brutjern (A). I områdene omrkring er det uvanlig mange naturtyper og viktige 
naturforekomster, noe som i stor grad skyldes den spesielle geologien i området. Søndre og 
Nordre Brutjern, Abbortjern, Sørtjern og Steinstjern samt myrområdene med Stormosen ble 
av Dolmen (1995) foreslått som landskapsvernområde og Brutjerna, Sørtjern og 
Steinstjernsbekken som naturreservater. De registrerte skoglokalitetene i området styrker 
områdets verdi ytterligere. 
Verdivurdering: Naturskogslokalitet med en av fylkets rikeste forekomster av rødlistearten 
gubbeskjegg samt det femte funnet og fjerde lokalitet av den sjeldne sopparten Stereopsis 
vitellina. Det er dessuten påvist flere indikatorarter på høye naturverdier her som 
furustokkjuke, knerot og skjellstorpigg. Vurderes som viktig B. 
Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
6  Kjerringmyr Ø  
  Rik sumpskog  –  Rik sumpskog   Verdi: C   Areal : 6,12 daa 
 
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i 
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen. Befaringen er gjort så sent på 
året at dette reduserer muligheten for å oppdage sjeldne arter. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mindre enn 100 m øst for Kjerringmyr.  
Geologien i området er diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En liten forekomst av sumpskog med 
sokkeldannende svartor, ellers noe bjørk, furu og smågran i tresjiktet. En liten bekk renner 
gjennom sumpa. Feltsjiktet er dominert av torvmoser og starr, videre er dominerende arter 
myrhatt, kappsiv, torvull, myrfiol, skogsivaks, dunkjevle.  
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist. 
Bruk, tilstand og påvirkning: I sørenden av myra er det lagt ned et veirør i utløpet av 
sumpskogen og anlagt en traktorvei. Det har ikke medført senkning av vannstanden i 
sumpskogen.  
Fremmede arter: Ingen påvist. 
Del av helhetlig landskap: Nei 
Verdivurdering: Liten sumpskog med sokkeldannende svartor. Ingen spesielle arter 
påvist.Vurderes som lokalt viktig C. 
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Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst eller drenering. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
7  E18 nord for  
  Dam  –  Eldre fisketom dam   Verdi: C   Areal : 0,15 daa 
 
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i 
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen. Befaringen er gjort så sent på 
året at dette reduserer muligheten for å oppdage sjeldne arter. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Liten skogsdam rett nord for E18 ved Ørje 
tollstasjon.Geologien i området er diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Skogsdam i kanten av ei hogstflate. 
Dammen er omgitt av granskog samt enkelte bjørk og ei stor svartor. I dammen domineres 
vegetasjonen av starr og sverdlilje.  
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Ukjent opphav men dammen er skyggefull. 
Fremmede arter: Ikke påvist. 
Del av helhetlig landskap: Søndre og Nordre Brutjern, Abbortjern, Sørtjern og Steinstjern 
samt myrområdene med Stormosen ble av Dolmen (1995) foreslått som 
landskapsvernområde og Brutjerna, Sørtjern og Steinstjernsbekken som naturreservater. 
De registrerte skoglokalitetene i området styrker områdets verdi ytterligere. 
Verdivurdering: Skogsdam med starr og sverdlilje, ingen spesielle arter påvist da 
befaringen var for sent på året. Vurderes som lokalt viktig C. 
Skjøtsel og hensyn: Ingen skjøtsel påkrevd men en befaring på sommeren for nærmere 
artsundersøkelser er nødvendig. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
8  Foss  
  Viktig bekkedrag  –  Parti som binder sammen andre naturmiljøer   Verdi: B   Areal : 
10,9 daa 
 
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i 
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen. Befaringen er gjort så sent på 
året at dette reduserer muligheten for å oppdage sjeldne arter. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Utløpsbekken fra Nordre Brutjern nord for E18 mellom 
Ørje og Sverige. Geologien i loklaliteten er mylonitt og forekomsten inngår i  Ørje-
Mylonittsonen. Denne bergarten er mindre hard enn den vanlige gneisen i området og 
mindre vanlige arter for fylket finnes i Ørje-Mylonittsonen. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Variert bekk med høy pH grunnet den 
spesielle geologien i området. Bekken renner ut av Nordre Brutjern og gjennom et myrdrag 
før den går over i skogsterreng med små stryk som ender i en foss ved gården Foss. 
Bekken har et fall på 20 m på denne strekningen. Nedenfor fossen renner bekken gjennom 
et gjengroende kulturlandskap. Øverst ved utløpet er det starrsump med noe takrør og 
videre nedover går breddene over i porsmyr med takrørdominans. Beveren har demmet 
opp bekken ovenfor strykstrekningen og her har beveren flere fløtningsrenner i myra og 
innover i skogen på begge sider. På strykstrekningen vokste det flere steder skjellstorpigg 
og på ei bjørk vokste det oreildkjuke. Langs bredden nedover hele bekken er svartor 
dominerende men også innslag av bjørk, vier, gran, furu, osp, rogn og ask (NT). Det er mye 
død ved i området, vesentlig beverfelte trær men også naturlig døde. Fosseområdet er 
spesielt for regionen. Her renner vannet over nakent berg og det er flere flomrenner i de 
mange bergsprekkene. Mye død ved, mye svartor og noe ask. Befaringen var sent på 
høsten og ikke gunstig for å påvise arter.  
Artsmangfold: Av rødlistearter ble det påvist ask (NT). Bekkestrekningen vurderes som 
viktig for rødlistede øyenstikkerarter. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Arealene langs bekken har tidligere vært mer åpne, 
forekomst av gammel rusten piggtråd vitner om at det har vært beitet langs bekken og nede 
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ved gården Foss er det sannsynlig at det har vært sag eller kvern. En strømledning krysser 
bekken på to steder og her har det vært drevet linjerydding. 
Fremmede arter: Ikke påvist. 
Del av helhetlig landskap: De øvre deler av bekken inngår i det nasjonalt viktige 
Brutjernområdet som bla har en spesiell fauna med vannlevende arter, spesielt 
øyenstikkere, men også flere andre arter i andre naturtyper. Søndre og Nordre Brutjern, 
Abbortjern, Sørtjern og Steinstjern samt myrområdene med Stormosen ble av Dolmen 
(1995) foreslått som landskapsvernområde og Brutjerna, Sørtjern og Steinstjernsbekken 
som naturreservater. De registrerte skoglokalitetene i området styrker områdets verdi 
ytterligere. 
Verdivurdering: Variert bekkestrekning med foss og stryk og som inngår som et element i 
det svært viktige Brutjernområdet. Rødlistearten ask påvist. Vurderes som viktig B. 
Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst. Artskartlegging bør gjennomføres. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
9  Nordre Brutjern V  
  Gammel barskog  –  Gammel furuskog   Verdi: C   Areal : 7,8 daa 
 
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i 
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen. Befaringen er gjort så sent på 
året at dette reduserer muligheten for å oppdage sjeldne arter. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består av en kolle som er avgrenset av Nordre 
Brutjern på østsiden og utløpsbekken fra samme tjern på vestsiden. På nordsiden 
avgrenses lokaliteten av en strømledning. Geologien i loklaliteten er mylonitt og 
forekomsten inngår i  Ørje-Mylonittsonen. Denne bergarten er mindre hard enn den vanlige 
gneisen i området og mindre vanlige arter for fylket finnes i Ørje-Mylonittsonen. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gammel barskog som domineres av furu 
på toppen og gran lenger ned i skråningen. Innslag av bjørk, selje og osp. I den moserike 
senkningen på nordsiden av lokaliteten er det en liten sump med noen få svartor. Innslag av 
søyleeiner vitner sammen med gammel piggtråd om tidligere beitebruk. Flere furugadder og 
noe liggende død ved, men ingen kontinuitet i dødved. 
Artsmangfold: Totalt fire signalarter på verdifulle skogforekomster ble påvist hvorav én 
rødlistet: vaniljerot, rustbrunpigg, skjellstorpigg, gubbeskjegg (NT). 
Bruk, tilstand og påvirkning: Ingen spor etter hogst, men lokaliteten har med sikkerhet 
blitt plukkhogd tidligere. Skogen har også vært beitet da det fortsatt er rester av piggtråd 
mot utløpsbekken. Framstår i dag som en verdifull biotop med naturskog. 
Fremmede arter: Ikke kjent 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger mellom utløpsbekken til Nordre Brutjern og 
selve tjernet og inngår i det nasjonalt viktige Brutjernområdet som bla har en spesiell fauna 
med vannlevende arter, spesielt øyenstikkere, men også flere andre arter i andre 
naturtyper. Søndre og Nordre Brutjern, Abbortjern, Sørtjern og Steinstjern samt 
myrområdene med Stormosen ble av Dolmen (1995) foreslått som landskapsvernområde 
og Brutjerna, Sørtjern og Steinstjernsbekken som naturreservater. De registrerte 
skoglokalitetene i området styrker områdets verdi ytterligere. 
Verdivurdering: Liten forekomst med gammel barskog med stor variasjon og flere 
signalarter på verdifulle skogbiotoper. Vurderes som lokalt viktig C. 
Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
10  Nordre Brutjern NV  
  Bekkekløft og bergvegg  –  Bergvegg   Verdi: C   Areal : 3,79 daa 
 
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i 
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen. Befaringen er gjort så sent på 
året at dette reduserer muligheten for å oppdage sjeldne arter. 



Wergeland Krog Naturkart  
E18 Ørje – svenskegrensen. Kartlegging av naturtyper. 

15 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består av bergvegg/brattskråning som er 
avgrenset av Nordre Brutjern på østsiden. Geologien i loklaliteten er mylonitt og 
forekomsten inngår i Ørje-mylonittsonen . Denne bergarten er mindre hard enn den vanlige 
gneisen i området og mindre vanlige arter for fylket finnes i Ørje-Mylonittsonen. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Østvendt bergvegg mot vann, 
brattskråning og noe blokkmark. Vesentlig granskog, moe bjørk, osp, svartor og einer. Ei 
beverhytte, nylig påbygd, ligger i lokaliteten, samt et grevlinghi. Lågurtmark med bla. 
fingerstarr, moserikt. Flere piggsoppsarter påvist. Lokaliteten er registrert som en MIS-figur. 
Artsmangfold: Ingen rødlistede arter påvist, men flere mindre vanlige arter som indikerer 
at lokaliteten er verdifull for artsmangfoldet; beltebrunpigg, rustbrunpigg og beltesølvpigg. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Ingen spor etter hogst, men siden lokaliteten ligger rett i 
vannkanten samt at det ikke finnes kontinuitet i død ved indikerer at lokaliteten har blitt 
plukkhogd, men at topografien har bevart et fuktig og skyggefullt mikroklima. 
Fremmede arter: Ingen påvist 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inntil Nordre Brutjern og inngår, sammen med 
tjernet, i det nasjonalt viktige Brutjernområdet som bla har en spesiell fauna med 
vannlevende arter, spesielt øyenstikkere, men også flere andre arter i andre naturtyper. 
Søndre og Nordre Brutjern, Abbortjern, Sørtjern og Steinstjern samt myrområdene med 
Stormosen ble av Dolmen (1995) foreslått som landskapsvernområde og Brutjerna, Sørtjern 
og Steinstjernsbekken som naturreservater. De registrerte skoglokalitetene i området 
styrker områdets verdi ytterligere. 
Verdivurdering: Lokaliteten har et stabilt mikroklima og en sjelden geologi for fylket. Det 
ble påvist noen mindre vanlige arter og lokaliteten er registrert som en MIS-figur. Lokaliteten 
vurderes som lokalt viktig C. 
Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
11  Brårudtangen Ø  
  Evjer, bukter og viker  –  Bukter og viker   Verdi: C   Areal : 4,48 daa 
 
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i 
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen. Befaringen er gjort så sent på 
året at dette reduserer muligheten for å oppdage sjeldne arter. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Vik i Rødenessjøen på østsiden av Brårudtangen nord for 
Ørje sentrum. Vika er en av flere viker som danner den søndre bredden av den store 
innsjøen Rødenessjøen. Sjøen er middels næringsrik og er påvirket av avrenning fra 
landbruket. Lokaliteten består av bergvegg/brattskråning som er avgrenset av Nordre 
Brutjern på østsiden. Geologien i loklaliteten er mylonitt og forekomsten inngår i Ørje-
mylonittsonen. Denne bergarten er mindre hard enn den vanlige gneisen i området og 
mindre vanlige arter for fylket finnes i Ørje-Mylonittsonen. Vika består av løsmasser av 
silt/leire. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Langgrunn nordvendt vik med løsmasser 
avsatt av en bekk som renner ut innerst i vika. Vegetasjonen i vika består av dunkjevle-
sump med sverdlilje, takrør og elvesnelle i mengder sammen med bred dunkjevle. Ellers 
arter som kattehale, lyssiv og mjødurt. Vika er vesentlig omkranset av vierkratt. Innerst inne 
går vegetasjonen over i kvasstarrsump. En kvartbekkasin skremt opp inne i kvasstarrsumpa 
og et krikkandpar observert på åpent vann.  
Artsmangfold: Ingen spesielle artsfunn men . 
Bruk, tilstand og påvirkning: Vika er relativt intakt, men innerst er bekken lagt i rør og det 
er fylt ut noe med pukk men ikke til vesentlig skade for vika.  
Fremmede arter: Ingen påvist. 
Del av helhetlig landskap: Vika er en av flere næringsrike viker i Rødenessjøen. 
Verdivurdering: Vika er meget næringsrik og er en viktig lokalitet for andefugl og vadere. 
Potensiale for sjeldne og rødlistede arter. Vurderes inntil nærmere undersøkelser er foretatt 
som lokalt viktig C. 
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Skjøtsel og hensyn: Vika bør bevares intakt og videre utfylling bør forhindres. En 
feltundersøkelse om sommeren bør gjennomføres. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
12  Svenskeveien N  
  Dam  –  Eldre fisketom dam   Verdi: C   Areal : 0,27 daa 
 
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i 
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen. Befaringen er gjort så sent på 
året at dette reduserer muligheten for å oppdage sjeldne arter. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dam på nordsiden av E18 øst for Nordre Brutjern. 
Dammen ligger i løsmasser, trolig silt. Geologien i loklaliteten er mylonitt og forekomsten 
inngår i Ørje-mylonittsonen. Denne bergarten er mindre hard enn den vanlige gneisen i 
området og mindre vanlige arter for fylket finnes i Ørje-Mylonittsonen. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam i skog som er kraftig gjengrodd av 
torvmoser og delvis omgitt av vierkratt. Omkringliggende skog er barblandingsskog. 
Vaniljerot påvist på dambredden. 
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist, men dammen har potensiale for bla. 
øyenstikkere. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen har usikkert opphav, men den er trolig en gammel 
grusgrop fra tidligere veibygging. 
Fremmede arter: Ingen påvist 
Del av helhetlig landskap:  Lokaliteten i skogen øst for Nordre Brutjern og inngår, 
sammen med tjernet, i det nasjonalt viktige Brutjernområdet som bla har en spesiell fauna 
med vannlevende arter, spesielt øyenstikkere, men også flere andre arter i andre 
naturtyper. Søndre og Nordre Brutjern, Abbortjern, Sørtjern og Steinstjern samt 
myrområdene med Stormosen ble av Dolmen (1995) foreslått som landskapsvernområde 
og Brutjerna, Sørtjern og Steinstjernsbekken som naturreservater. De registrerte 
skoglokalitetene i området styrker områdets verdi ytterligere. 
Verdivurdering: Skogsdam uten funn av spesielle arter men med potensiale for rødlistede 
arter, spesielt dersom den renskes opp og det åpnes opp for mer lys ned til dammen. 
Vurderes som lokalt viktig C. 
Skjøtsel og hensyn: Dammen bør renskes opp og det kan med fordel tynnes noe omkring 
dammen, særlig på sørsiden, slik at mer lys slipper inn på dammen. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
13  Stenstjennsbekken  
  Viktig bekkedrag  –  Parti som binder sammen andre naturmiljøer   Verdi: B   Areal : 
6,5 daa 
 
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i 
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen. Befaringen er gjort så sent på 
året at dette reduserer muligheten for å oppdage sjeldne arter. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Bekk mellom Nordre Brutjern og Stenstjenn. Bekken 
renner delvis gjennom myr. Geologien i loklaliteten er mylonitt og forekomsten inngår i Ørje-
mylonittsonen. Denne bergarten er mindre hard enn den vanlige gneisen i området og 
mindre vanlige arter for fylket finnes i Ørje-Mylonittsonen. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Bekk som binder sammen de to vannene 
Nordre Brutjern og Stentjenn. Bekken renner delvis gjennom skog og i de nedre deler delvis 
gjennom myr, hvor bekken stedvis går under torva. Myra er en gjengrodd vik i Nordre 
Brutjern. Myra er en spredt furubevokst minerotrof blautmyr omgitt av barblandingsskog 
med furu som dominerende art. Vegetasjonen på myra domineres av torvmoser, torvull, 
pors, røsslyng, hvitlyng, tranebær og dystarr. Innerst i østkanten av myra vokser det en 
mindre takrørskog. I åpent vann, i der bekken går gjennom myra, dominerer vannliljer. 
Disse er viktig rmat for beveren som har forsynt seg mye av vannliljerøttene her. Det er en 
bestand av mort og ørret i bekken. Begge disse artene har gått sterkt tilbake i vann og tjern 
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i grunnfjellsområdene i fylket gjennom flere tiår. Det antas at bekken er gytebekk for ørreten 
og mulig også for morten. Det er videre sannsynlig at bekken er leveområde for andre 
mindre vanlige vannorganismer da klarvannsbekker i skoglandskap med høy pH er sjeldne i 
fylket. 
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist, men det antas at både mort og ørretbestanden 
her er stedegne og dermed svært viktige å bevare. 
Bruk, tilstand og påvirkning: En terskel i bekken er sprengt bort, trolig for å senke 
Stentjenn, men det er også laget en liten demning i bekkeløpet nedenfor som har den 
motsatte effekt. Dessverre er denne betongdemningen også trolig blitt et vandringshinder 
for oppvandrende fisk. Der veien krysser bekken er bekken lagt i rør. Dette er velgjort på 
den måten at det ene røret ligger høyrere enn det andre slik at vannet konsentreres i det 
laveste røret ved liten vannføring og reduserer hindereffekten av rørene. 
Fremmede arter: Ikke påvist. 
Del av helhetlig landskap:  Bekken og myra inngår som viktige elementer i det nasjonalt 
viktige Brutjernområdet som bla har en spesiell fauna med vannlevende arter, spesielt 
øyenstikkere, men også flere andre arter i andre naturtyper. Søndre og Nordre Brutjern, 
Abbortjern, Sørtjern og Steinstjern samt myrområdene med Stormosen ble av Dolmen 
(1995) foreslått som landskapsvernområde og Brutjerna, Sørtjern og Steinstjernsbekken 
som naturreservater. De registrerte skoglokalitetene i området styrker områdets verdi 
ytterligere. 
Verdivurdering: Bekken binder sammen to svært viktige vannforekomster med høy verdi 
og det er derfor riktig å vurdere verdien av bekken høyt. At bekken trolig også er 
gyteområde for stedegen ørret og mort understreker verdien. Vurderes som viktig B. 
Skjøtsel og hensyn: Det bør vurderes å erstatte betongdammen i bekken med to eller flere 
trinn slik at dammen ikke blir en vandringsssperre for fisken. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
14  Stormosen  
  Intakt lavlandsmyr i innlandet  –  Velutviklet høgmyr   Verdi: A   Areal : 250 daa 
 
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i 
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen. Befaringen er gjort så sent på 
året at dette reduserer muligheten for å oppdage sjeldne arter. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Søndre Brutjern. Geologisk ligger 
lokaliteten i  Ørje-Mylonittsonen, en bergart som ikke er så hard som gneis og granitt som er 
vanlig ellers i fylket. Dette betyr at det er større mulighet for at det kan finnes noe mer 
kalkkrevende arter på myra. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Ombrotroft myrkompleks med helling 
sørover. På de sentrale delene dominerer mykmattene, mens det finnes også låge strenger 
med tuevegetasjon og høljer med løsbunn. Flere av de suboseaniske artene som er vanlige 
på myrene noen mil lengere sør mangler (Martinsen 2008). 
Myra ble vurdert i forbindelse med myrreservatplanen i Østfold på slutten av 1970-tallet 
men da den allerede da var det ugrøftede arealet bare 590 daa og den ble derfor ikke tatt 
med videre i vurderingen. Etter den tid har grøftingen gått videre. Som naturtype er myra 
imidlertid fortsatt av stor verdi og den gjenværende, rimelig intakte delen av myra er fortsatt 
ei meget stor og verneverdig myr. Myra ble kun fotografert av Wergeland Krog Naturkart 
(17.10.2011), samt kontrollert på flybilde fra 2010.  
Artsmangfold: Det er påvist flere øyenstikkerarter på mya hvorav én rødlistet, -blodrød 
høstlibelle (NT). Det er videre gjort funn av bunkestarr i de grøftede arealene som ikke er 
tatt med i denne avgrensningen. Det er imidlertid sannsynlig at det finnes flere rødlistede 
arter på myra. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Myrkompleks som tidligere var flere kilometer langt og totalt 
ca 930 daa. Store deler av den sørlige delen av myra er grøftet og det gjenstår nå ca 250 
daa som er lite eller ikke påvirket av grøfting. På disse 250 daa er det noen grøfter helt i 
nord og langs myrkanten i øst. Grøfta i NØ-kanten, og muligens de andre grøftene i 
nordenden, ble gravd på 1960-tallet. Det ser imidlertid ikke ut til at disse har hatt noen 
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alvorlig innvirkning på myra. Trolig skyldes dette at det går et vannskille et sted på den 
nordre delen av myra. En traktorvei (kun til vinterbruk?) er anlagt ved Håbytangen. 
Fremmede arter: Ikke påvist. 
Del av helhetlig landskap: Søndre og Nordre Brutjern, Abbortjern, Sørtjern og Steinstjern 
samt myrområdene med Stormosen ble av Dolmen (1995) foreslått som 
landskapsvernområde og Brutjerna, Sørtjern og Steinstjernsbekken som naturreservater. 
De registrerte skoglokalitetene i området styrker områdets verdi ytterligere. 
Verdivurdering: Selv om store deler av myra er grøftet er fremdeles ca 250 daa nærmest 
intakt. Det er i tillegg konstatert en rødlistet øyenstikker på myra samt at myra vurderes som 
et viktig element i det større Brutjern-området. Vurderes som svært viktig A. 
Skjøtsel og hensyn: Myra må ikke grøftes. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
15  Nordre Brutjern  
  Viktige bestander av ferskvannsorganismer  –     Verdi: A   Areal : 68 daa 
 
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i 
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen. Befaringen er gjort så sent på 
året at dette reduserer muligheten for å oppdage sjeldne arter. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Søndre Brutjern ligger rett nord for E18 ca. to kilometer 
vest for svenskegrensen. Tjernet ligger 167,4 moh og er på ca. 68 daa. Tjernet drenerer via 
Braneselva til Gjølsjøen og videre nedover til Haldensvassdraget. Geologien i loklaliteten er 
mylonitt og forekomsten inngår i Ørje-mylonittsonen. Denne bergarten er mindre hard enn 
den vanlige gneisen i området og mindre vanlige arter for fylket finnes i Ørje-Mylonittsonen. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Tjernet er topografisk et relativt vanlig 
skogstjern omgitt av barskog rundt hele med unntak av to strekninger i nord hvor E18 går 
helt i strandkanten og hvor stranda her består av fyllmasser fra veibyggingen. Strandsonen 
omkring tjernet veksler mellom nakent berg eller tynt vegetasjonsdekke, stedvvis med myr 
helt ned i vannkanten, spesielt i NØ hvor Steinstjernbekken renner inn i N.Brutjern samt helt 
i nord. Det er registrert både abbor, gjedde, ørekyt, mort og ørret i tjernet. Den viktigste 
grunnen til at tjernet har høy verdi som naturtype er at det er et skogstjern med høy pH, noe 
som ikke er vanlig i regionen. Den høye pH-en skyldes geologien i området. Det er først og 
fremst øyenstikkerfaunaen i tjernet som er undersøkt, og på baktrunn av dette er begge 
Brutjerna vurdert som så viktige at de burde få status som naturreservat (Dolmen 1995).  
Artsmangfold: Brutjernområdet består av Søndre og Nordre Brutjern, Abbortjern, Sørtjern 
og Steinstjern samt myrområdene. Dette er leveområde for alle de fem Leucorrhinia-artene 
(øyenstikkere) som finnes i Europa, hvorav tre er rødlistet; grå torvlibelle, vannliljtorvlibelle 
og stor torvlibelle. Den lokalkjente biologen Ingvar Spikkeland regner med at også andre 
sjeldne virvelløse dyr kan påvises i Brutjerna dersom det settes i gang undersøkelser her. 
Totalt 21 art(er) påvist: fjelløyenstikker, brun øyenstikker, vanlig øyenstikker, 
blåvingevannymfe, armert blåvannymfe, vanlig blåvannymfe, variabel blåvannymfe, 
kongeøyenstikker, smaragdøyenstikker, rødøyevannymfe, vanlig metallvannymfe, grå 
torvlibelle (NT), vannliljetorvlibelle (NT), liten torvlibelle, stor torvlibelle (NT), østlig 
torvlibelle, firflekklibelle, vanlig metalløyenstikker, svart høstlibelle, blodrød høstlibelle (NT), 
rødbrun høstlibelle. Det er ikke publisert funn av edelkreps i Nordre Brutjern, men hvis arten 
finnes i Søndre Brutjern så er det overveienede sannsynlig at den også finnes i Nordre 
Brutjern. 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Fremmede arter: Alle fiskeartene er her ført opp på Svartelista, men i disse områdene er 
de naturlig hjemmehørende og er således ikke fremmede arter. 
Del av helhetlig landskap: Søndre og Nordre Brutjern, Abbortjern, Sørtjern og Steinstjern 
samt myrområdene med Stormosen ble av Dolmen (1995) foreslått som 
landskapsvernområde og Brutjerna, Sørtjern og Steinstjernsbekken som naturreservater. 
De registrerte skoglokalitetene i området styrker områdets verdi ytterligere. 
Verdivurdering: Søndre Brutjern er vurdert som en nasjonalt viktig lokalitet for 
øyenstikkere og hele 21 arter øyenstikkere er registrert i dette området som omfatter flere 
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små tjern og deres forbindelsesbekker. Flere rødlistearter er også registrert og 
sannsynligvis finnes det edelkreps i jernet (EN). Tjernet er fra fagbiologisk hold foreslått 
som naturreservat (Dolmen 1995), og som naturtype vurderes lokaliteten som svært viktig 
A. 
Skjøtsel og hensyn: Ingen inngrep samt stoppe avrenning fra veisalt til tjerna. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
16  Søndre Brutjern  
  Viktige bestander av ferskvannsorganismer  –     Verdi: A   Areal : 106 daa 
 
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i 
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen. Befaringen er gjort så sent på 
året at dette reduserer muligheten for å oppdage sjeldne arter. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Søndre Brutjern ligger rett sør for E18 ca. to kilometer 
vest for svenskegrensen. Tjernet ligger 167,4 moh og er på ca. 106 daa. Tjernet drenerer 
via Nordre Brutjern og Braneselva til Gjølsjøen og videre nedover til Haldensvassdraget. 
Geologien i loklaliteten er mylonitt og forekomsten inngår i Ørje-mylonittsonen. Denne 
bergarten er mindre hard enn den vanlige gneisen i området og mindre vanlige arter for 
fylket finnes i Ørje-Mylonittsonen. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Tjernet er topografisk et relativt vanlig 
skogstjern omgitt av barskog rundt hele med unntak av to strekninger i nord hvor E18 går 
helt i strandkanten og hvor stranda her består av fyllmasser fra veibyggingen. Strandsonen 
omkring tjernet veksler mellom nakent berg eller tynt vegetasjonsdekke, stedvvis med myr 
helt ned i vannkanten. Det er registrert både abbor, gjedde, ørekyt, mort og ørret i tjernet. 
Den viktigste grunnen til at tjernet har høy verdi som naturtype er at det er et skogstjern 
med høy pH, noe som ikke er vanlig i regionen. Den høye pH-en skyldes geologien i 
området. Det er først og fremst øyenstikkerfaunaen i tjernet som er undersøkt, og på 
baktrunn av dette er begge Brutjerna vurdert som så viktige at de burde få status som 
naturreservat (Dolmen 1995).  
Artsmangfold: De fleste registreringene av øyenstikkere fra Brutjerna er registrert på 
Nordre Brutjern, men det er rimelig å anta at begge tjerna har noenlunde samme 
artsinventar da de omtrent henger sammen. I Brutjernområdet er det totalt registrert 21 arter 
øyenstikkere og det bør spesielt nevnes at alle fem Leucorrhinia-artene (øyenstikkere) som 
er registrert i Europa er påvist i området. Av disse er tre arter oppført på den norske 
rødlista. Det er også registrert edelkreps (EN) i Søndre Brutjern. Den lokalkjente biologen 
Ingvar Spikkeland regner med at også andre sjeldne virvelløse dyr kan påvises i Brutjerna 
dersom det settes i gang undersøkelser her.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Med unntak for rasteplassen og E18 nord for sjøen er det 
ingen bebyggelse eller andre tekniske installasjoner som berører tjernet. 
Fremmede arter: Alle fiskeartene er her ført opp på Svartelista, men i disse områdene er 
de naturlig hjemmehørende og er således ikke fremmede arter. 
Del av helhetlig landskap: Søndre og Nordre Brutjern, Abbortjern, Sørtjern og Steinstjern 
samt myrområdene med Stormosen ble av Dolmen (1995) foreslått som 
landskapsvernområde og Brutjerna, Sørtjern og Steinstjernsbekken som naturreservater. 
De registrerte skoglokalitetene i området styrker områdets verdi ytterligere. 
Verdivurdering: Søndre Brutjern er vurdert som en nasjonalt viktig lokalitet for 
øyenstikkere og hele 21 arter øyenstikkere er registrert i dette området som omfatter flere 
små tjern og deres forbindelsesbekker. Flere rødlistearter er også registrert, deriblant 
edelkreps (EN) som alene tilsier høyeste naturtypeverdi. Tjernet er fra fagbiologisk hold 
foreslått som naturreservat (Dolmen 1995), og som naturtype vurderes lokaliteten som 
svært viktig A. 
Skjøtsel og hensyn: Salt fra veier har vist seg å være et vesentlig problem og kan være en 
fare for utskiftingen av bunnvannet i små vann og tjern. Det bør derfor tas hensyn til dette 
ved trassévalget for ny E18 slik at avrenning fra veien ikke ledes ut i tjernene. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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17  Røser Ø  
  Gammel barskog  –  Gammel furuskog   Verdi: C   Areal : 11,3 daa 
 
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i 
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen. Befaringen er gjort så sent på 
året at dette reduserer muligheten for å oppdage sjeldne arter. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på ei markert åskule ved en skogsbilvei 
sør for E18 mellom gården Røser og Brutjerna. Geologien på loklaliteten er mylonitt og 
forekomsten inngår i Ørje-mylonittsonen. Denne bergarten er mindre hard enn den vanlige 
gneisen i området og mindre vanlige arter for fylket finnes i Ørje-Mylonittsonen. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gammel barskog, furudominert, på en 
markert åskule i terrenget. Flersjiktet naturskog med mye skjegglav. Furu dominerer på 
toppen og andelen gran øker nedover åssidene. En del blokkmark i forekomsten samt en 
bergvegg som ender i en veiskjæring på østsiden. Grana har senkere flere steder.En del 
død ved, men ingen kontinuitet i død ved. Ei gran med bhd 20cm ble kjerneboret og viste en 
alder på 150 år. 
Artsmangfold: 20-30 furuer med gubbeskjegg samt enkeltfunn på grangreiner. Flere funn 
av skjellstorpigg og rustbrunpigg, alle artene indikerer verdifulle skoglokaliteter.  
Bruk, tilstand og påvirkning: En skogsbilvei slutter i en snuplass rett øst for lokaliteten. Få 
spor etter hogst, men lokaliteten har med sikkerhet blitt plukkhogd tidligere. Framstår som 
en “urørt” og variert naturskog.  
Fremmede arter: Ingen påvist 
Del av helhetlig landskap: Nei 
Verdivurdering: Stor forekomst av skjegglaver (Usnea) samt stor forekomst av 
gubbeskjegg (NT). Funn av skjellstorpigg og rustbrunpigg og ei gran kjerneboret og 
aldersbestemt til +150 år. Vurderes som lokalt viktig C. 
Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
18  Brutjernstangene SV  
  Gammel barskog  –  Gammel furuskog   Verdi: C   Areal : 30 daa 
 
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i 
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen. Befaringen er gjort så sent på 
året at dette reduserer muligheten for å oppdage sjeldne arter. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger inntill vestsiden av ei intakt myr vest for 
naturtypen Håbytangene, som igjen ligger sør for Søndre Brutjern sør for E18 mellom Ørje 
og Sverige. Geologien på loklaliteten er mylonitt og forekomsten inngår i Ørje-
mylonittsonen. Denne bergarten er mindre hard enn den vanlige gneisen i området og 
mindre vanlige arter for fylket finnes i Ørje-Mylonittsonen. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gammel barskog på en markert nord-
sørgående åsrygg med bratt skråning ned mot ei intakt myr på østsiden. Flersjiktet 
naturskog, furudominert på toppen men grana dominerer lenger ned i terrenget. Innslag av 
bjørk og osp. Mye skjegglav på trærne. Noe  blokkmark i skråningen ned mot myra i øst. To 
graner med bhd på 22 og 25 cm ble kjerneboret og viste alder på henholdsvis 165 og 200 
år. Tellingen måtte foretas med lupe.  
Artsmangfold: Titalls trær med gubbeskjegg (NT), flere funn av skjellstorpigg og 
rustbrunpigg. Vaniljerot påvist. Disse artene indikerer verdifulle skoglokaliteter i denne 
regionen. 
Bruk, tilstand og påvirkning:  Ingen direkte spor etter hogst, men lokaliteten har med 
sikkerhet blitt plukkhogd tidligere. Framstår som en “urørt” og variert naturskog.  
Fremmede arter: Ingen påvist 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger inntil ei urørt myr som er registrert som 
naturtyper, og i områdene omrkring er det uvanlig mange naturtyper og viktige 
naturforekomster, noe som i stor grad skyldes den spesielle geologien i området. Søndre og 
Nordre Brutjern, Abbortjern, Sørtjern og Steinstjern samt myrområdene med Stormosen ble 
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av Dolmen (1995) foreslått som landskapsvernområde og Brutjerna, Sørtjern og 
Steinstjernsbekken som naturreservater. De registrerte skoglokalitetene i området styrker 
områdets verdi ytterligere. 
Verdivurdering: Stor forekomst av skjegglaver (Usnea) samt stor forekomst av 
gubbeskjegg (NT). Funn av skjellstorpigg og rustbrunpigg og ei gran kjerneboret og 
aldersbestemt til +200 år. Vurderes som lokalt viktig C. 
Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
19  Braneselva  
  Viktig bekkedrag  –  Parti som binder sammen andre naturmiljøer   Verdi: B   Areal : 
9,7 daa 
 
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i 
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen. Befaringen er gjort på årets siste 
dag med 10 kuldegrader og dette reduserte muligheten for å oppdage sjeldne arter. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Braneselva renner ut fra Nordre Brutjern, krysser i rør 
under E18 og renner ut i Gjølsjøen sør for Ørje. Geologien på loklaliteten er mylonitt og 
forekomsten inngår i Ørje-mylonittsonen. Denne bergarten er mindre hard enn den vanlige 
gneisen i området og mindre vanlige arter for fylket finnes i Ørje-Mylonittsonen. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Viktig bekkedrag som binder sammen de 
svært viktige naturtypene Brutjernene og naturreservatet Gjølsjøen. Bekken / elva renner 
også gjennom kulturlandskapet og har en viktig landskapsøkologisk funksjon. Braneselva er 
med i et biologisk overvåkningsprogram for Haldensvassdraget som omfatter 40 
bekker/elver i Aremark, Marker og Aurskog-Høland. 
I den delen av elva som ligger innen for planormådet er elva omgitt av en galleriskog 
vesentlig bestående av gråor-heggeskog med innslag av flere andre treslag hvorav særlig 
gran stedvis dominerer, men også bjørk, osp, rogn, selje. Bever har tilhold i elva og en 
“fersk” beverdemning har demmet opp elva nord for E18 ved Sletta industriområde. 
Artsmangfold: I forhold til de 40 bekkene/elvene som er med i den biologiske 
overvåkningen av Haldensvassdraget er Braneselva meget artsrik og det ble påvist 42 arter 
på prøvestasjonen rett nord for der elva krysser E18. I den mest artsrike lokaliteten i 
overvåkningsprogrammet ble det påvist 44 arter, og Braneselva hadde også, sammen med 
tre andre elver, den høyeste biodiversitetsindeksen (Shannon-Wiener) av alle de 
undersøkte elvene. Resultatene fra artsundersøkelsene er presentert i fem rapporter: 
(Spikkeland 2009, 2010a, 2010b, 2011, 2012).  
Bruk, tilstand og påvirkning: Elva og elvekantene er relativt intakt, men ved Sletta foregår 
det en utfylling av den vestre elvebredden. Litt lenger nord er også elvebredden påvirket av 
utfylling i forbindelse med veien som går nordover langs elva.  
Fremmede arter: Ingen påvist, men pga. befaringstidspunktet var sjansen for å oppdage 
fremmede arter relativt liten. 
Del av helhetlig landskap: Braneselva fra og med starten i Brutjerna, de omkringliggende 
småtjernene, samt Gjølsjøen lenger ned danner sammen en meget viktig helhet av stor 
betydning for biomangfoldet. 
Verdivurdering: Elva binder sammen to områder med høyeste naturtypeverdi, den er en 
av de mest artsrike småelvene i regionen, vannkvaliteten er bra med høy pH. Elva vurderes 
i utgangspunktet som viktig B, men det er ikke usannsynlig at en grundigere undersøkelse 
av elva vil resultere i enda høyere verdi.  
Skjøtsel og hensyn: Bevare/restaurere kantskogen langs elva, stoppe utfyllingen ved 
Sletta. 
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5.4 Vilt 
Det ble i 2007 foretatt en viltkartlegging av kommunen. Denne kartleggingen viser at det 
kjent tre trekkveier for elg over E18 (Martinsen 2007, Direktoratet for naturkartlegging-
Naturbase, artsforekomster). Disse er vist i figur 4 nedenfor. Det er dessuten registrert 
forekomst av liten salamander i Sørtjern. Tjernet er registrert som en prioritert naturtype 
hvor liten salamander inngår i naturtypebeskrivelsen. 

Det er videre gjort flere registreringer av rødlistede fuglearter i området, men ingen av disse 
registreringene kan knyttes til noen lokalitet som har spesiell betydning for artene.  

 

 

5.5 Forekomst av rødlistearter 
Totalt 11 rødlistearter er registrert innenfor planområdet. Den største gruppen er 
øyenstikkere (4 arter). Dette er ikke uventet så lenge Brutjernområdet er vurdert som et 
nasjonalt viktig område for mange arter, men spesielt for øyenstikkere (Dolmen 1995). , 
både på streif eller som hekkefugler. Det er ellers registrert en sårbar insektsart samt 
treslagene alm og ask.   

Høyeste rødlistekategori blant påviste arter er sterkt truet (EN). Dette er edelkreps, men 
denne forekomsten er noe usikker. Det mest spesielle funnet som ble gjort var av sopparten 
Stereopsis vitellina (VU). Arten har ikke noe norsk navn ennå, dette er fjerde funnlokalitet av 
arten i landet (Fig. 6). 

Tabell 2. Kjente rødlistearter i planområdet for ny E18 trasé mellom Ørje og Sverige.  

Norsk navn Vitenskapelig navn Rødliste-
status Forekomst 

Karplanter    

Ask Fraxinus exelsior NT Forekommer på steder med varmt 
mikroklima 

Bunkestarr Carex elata VU Stabil forekomst i området 

Sopp    

Svartsølvpigg Phellodon niger NT Forekommer i området 

Fig. 5. Tre trekkveier for elg er registrert innenfor planområdet. Disse vises som flater 
med brun skravur. Bare trekkveier som krysser veier og vann registreres i 
vilkartleggingen i Østfold. Kilde: Naturbasen 2012, Direktoratet for naturforvaltning. 
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Norsk navn Vitenskapelig navn Rødliste-
status Forekomst 

Stereopsis 
vitellina Stereopsis vitellina VU Ett funn, fjerde lokalitet i Norge 

Lav    

Gubbeskjegg Alectoria sarmentosa NT Stor forekomst i området 

Virvelløse dyr    

Blodrød 
høstlibelle  Sympetrum sanguineum NT Forekommer i området 

Grå torvlibelle Leucorrhinia albifrons NT Stabil bestand i området 

Vannliljetorvlibelle Leucorrhinia caudalis NT Stabil bestand i området 

Stor torvlibelle Leucorrhinia pectoralis NT Stabil bestand i området 

Edelkreps Astacus astacus EN Usikker forekomst i området 

Virveldyr    
Liten salamander Triturus vulgaris NT Stabil bestand i området 

 

Rødlistekategoriene sin rangering og forkortelser er (med engelsk navn i parentes) : 

RE – Regionalt utryddet (Regionally Extinct) 
CR – Kritisk truet (Critically Endangered) 
EN – Sterkt truet (Endangered) 
VU – Sårbar (Vulnerable) 
NT – Nær truet (Near Threatened) 
DD – Datamangel (Data Deficient) 

For øvrig vises det til Kålås m.fl. (2010) for nærmere forklaring av inndeling, metoder og 
artsutvalg for den norske rødlista. Der er det også kortfattet gjort rede for hvilke miljøer 
artene lever i og viktige trusselsfaktorer. 

Fig. 6. Den rødlistede sopparten Stereopsis vitellina (VU) ble funnet sør for Søndre 
Brutjern. Dette er fjerde lokalitet for arten i landet. Foto: Ola Wergeland Krog 
17.10.2011. 
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Lok. nr. 1 BViktig
011910001

Gørtjern S
Gnr. bnr.:

Feltsjekk
13.10.2011 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen
Beliggenhet og naturgrunnlag: En markert kolle i terrenget rett sør for Gørtjern som ligger rett
sør for E18 mellom Ørje og Sverige. Østsiden av kollen grenser mot våtmark og bidrar til et
gunstig mikroklima i lokaliteten. Geologien i området er diorittisk til granittisk gneis, migmatitt.
Lokaliteten ligger helt på grensen til Ørje-mylonittsonen.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gammel barskog med utformingen gammel
granskog. Skogen er dominert av gran på østsiden og nedenfor toppen. På toppen dominerer furu.
Lokaliteten er registrert som en MIS figur i forbindelse med skogtaksering.

Naturtype: Gammel barskog

Utforming: Gammel granskog
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Lok. nr. 1  Gørtjern S forts.

Ingen av trærne er spesielt grove eller gamle, men flere indikatorarter og en rødlisteart er påvist og
det er spesielt mye skjegglav på trærne. Østskråningen er bratt og består av granskog i
slutningsfase med godt utviklet mosedekke. Vegetasjonstypen er Blåbærskog A4 i nord og øst og
går over i bærlyngskog A2 oppover mot toppen. Noe død ved men vesentlig lite nedbrutt og den
største andelen død ved skyldes vindfall i kantsonen mot hogstflata i vest.
Artsmangfold: Av rødlistearter ble det påvist flere forekomster av gubbeskjegg (NT) samt et funn
av svartsølvpigg (NT). Det ble ellers påvist flere signalarter som mosearten storstylte (er en
indikatorart på høg og jevn luftfuktighet), vaniljerot, rustbrunpigg og svartrandkjuke.
Bruk, tilstand og påvirkning: Ingen stubber i området men skogen er med sikkerhet hogd
tidligere. En god del vindfall i vestkanten pga. en liten hogstflate i tilstøtende skog mot vest.
Fremmede arter: Ingen påvist.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger inntil Gørtjern og Sørtjern og bekken mellom disse.
Dette påvirker mikroklimaet i lokaliteten gunstig. Ellers er det registrert mange naturtyper i
omgivelsene, vesentlig pga. noe rikere geologi enn den vanlige harde gneisen. Søndre og Nordre
Brutjern, Abbortjern, Sørtjern og Steinstjern samt myrområdene med Stormosen ble av Dolmen
(1995) foreslått som landskapsvernområde og Brutjerna, Sørtjern og Steinstjernsbekken som
naturreservater. De registrerte skoglokalitetene i området styrker områdets verdi ytterligere.
Verdivurdering: Liten forekomst med barskog hvor det er påvist rødlisteartene gubbeskjegg og
svartsølvpigg samt flere signalarter. Uvanlig mye skjegglav på trærne. Lokaliteten er  vurdert som
en MIS biotop. Vurderes under noen tvil som viktig B da den er liten, men den antas også å ha en
viktig landskapsøkologisk funksjon også for den tilgrensende naturtypen..
Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst

Vernestatus
Grunneieravtale (se kommentar)

Kjente trusler
Ingen kjente og

Artsliste for lokaliteten

13.10.2011vaniljerot
05.10.2011svartrandkjuke
13.10.2011hyllekjuke
05.10.2011NTsvartsølvpigg
13.10.2011NTsvartsølvpigg
05.10.2011NTgubbeskjegg
05.10.2011åregrønnever
05.10.2011storstylte

Områdetype DatoArt Viltvekt TidsserieRL Kilde

Observatør(er)
Ola Wergeland Krog.

Litteratur
Dolmen, D.(red.) 1995. Ferskvannslokaliteter og verneverdi. Rapport Zoologisk Serie: 1995-6.
UiT Vitenskapsmuseet, Trondheim. s. 9-26.

14.11.2012



Lok. nr. 2 ASvært viktig
011910002

Gørtjern-Sørtjern
Gnr. bnr.:

Feltsjekk
05.10.2011 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: To små tjern som ligger like øst for Søndre Brutjern og rett sør
for E18. Geologisk ligger disse tjernene på grensen mellom Ørje-Mylonittsonen og den hardere
bergartene diorittisk til granittisk gneis og migmatitt. Disse to tjernene ligger helt på vannskillet og
danne starten på Håbyelva, som drenerer mot Buerelva og Dalslands kanal, mens Brutjerna
drenerer mot Haldensvassdraget.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gørtjern og Sørtjern er bundet sammen med en
ca. 200 m lang bekk som slynger seg gjennom et smalt myrområde bevokst med takrør og

Naturtype: Annen viktig forekomst

Utforming:
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Lok. nr. 2  Gørtjern-Sørtjern forts.

kvasstarr. Lokaliteten er tydelig påvirket av den noe rikere bergarten mylonitt, noe flere artsfunn
vitner om. Eksempelvis finnes det mort i tjerna og denne arten er mer var for surt vann enn ørret.
Videre er det påvist sveltull og brunmyrak som også indikerer høyere pH enn vanlig i
grunnfjellsområder. Lokaliteten er en del av det svært viktige Brutjern-området hvor Totalt 20
øyenstikkerarter er registrert i området. Området er levested for alle de fem europeiske
Leucorrhinia-artene. Området er enestående ved at sør-østlige og alpine arter møtes, og danner
sammen en fauna-diversitet som er spesiell. Tilsammen huser området et av de rikeste
øyenstikker-faunaene i Norge (Dolmen 1995).
Artsmangfold: Av rødlistearter er det påvist: liten salamander (NT), bunkestarr (VU) og
vannliljetorvlibelle (NT). Totalt er det registrert 8 arter øyenstikkere her men det er sannsynlig at
det er langt flere øyenstikkerarter her. Mindre vanlige arter i grunnfjellsområdet, som er påvit her,
er: sveltull, brunmyrak og myggblom. Den regionalt mindre vanlige arten klubbestarr er også
registrert mellom de to tjernene. Inventeringen ble gjort sent på høsten etter en frostperiode og
dette har redusert muligheten for å påvise sjeldne og rødlistede arter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det virker ikke som vannspeilet i tjernene er senket og det er få
eller ingen synlige inngrep utover en skogsvei som går i nærheten av lokaliteten helt i sør.
Fremmede arter: Ingen fremmede arter er registrert i lokaliteten, mort og gjedde er naturlige
arter her. Rett utenfor lokaliteten ved Sørtjern er det gjort et funn av fórvalurt Symphytum
asperum.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger inntil naturtypen Gørtjern S og er en del av et
landskapsområde omkring Brutjerna hvor det er en samling av større og mindre skogstjern
(mesotrofe til dystrofe) med varierte og utviklete vegetasjonssoner og småbekker mellom tjerna.
Dessuten flere fine forekomster av intakte myrer og naturskog. Søndre og Nordre Brutjern,
Abbortjern, Sørtjern og Steinstjern samt myrområdene med Stormosen ble av Dolmen (1995)
foreslått som landskapsvernområde og Brutjerna, Sørtjern og Steinstjernsbekken som
naturreservater. De registrerte skoglokalitetene i området styrker områdets verdi ytterligere.
Verdivurdering: Lokaliteten er en del av det nasjonalt viktige våtmarksområdet ved Brutjerna og
flere rødlistearter er påvist her; liten salamander (NT), bunkestarr (VU), vannliljetorvlibelle (NT).
Artene tilsiser verdien viktig men siden lokaliteten er en del av det nasjonalt viktige
øyenstikkerområdet Brutjerna så settes verdien til svært viktig A.
Skjøtsel og hensyn: Unngå alle former for inngrep og unngå 1 bruk av veisalt i nedslagsfeltet.

Vernestatus
Ingen vernestatus

Kjente trusler
Forurensing og

Artsliste for lokaliteten

Hekke- /yngleområde 16.06.2004NTliten salamander 2
12.08.2005klubbestarr
10.08.2005VUbunkestarr
23.08.2011blågrønn øyenstikker
23.08.2011brun øyenstikker
23.08.2011vanlig øyenstikker
23.08.2011blåvingevannymfe

Områdetype DatoArt Viltvekt TidsserieRL Kilde

14.11.2012



Lok. nr. 2  Gørtjern-Sørtjern forts.
23.08.2011vanlig metallvannymfe
05.08.1988NTvannliljetorvlibelle
06.07.1987NTvannliljetorvlibelle
23.08.2011vanlig metalløyenstikker

Observatør(er)
Hans A. Olsvik, Ingvar Spikkeland, Ola Wergeland Krog.

Litteratur
Artsdatabanken jan 2012
Dolmen, D.(red.) 1995. Ferskvannslokaliteter og verneverdi. Rapport Zoologisk Serie: 1995-6.
UiT Vitenskapsmuseet, Trondheim. s. 9-26.
Olsvik, H. & Dolmen, D. 1992. Distribution, habitat, and conservation status of threatened
Odonata in Norway. Fauna norv. B. 39: 1-21.
Pettersen, M. 2011. Øyenstikkere i Brutjernområdet. Upub. notat. til Fylkesmannen i Østfold. 4s.

14.11.2012



Lok. nr. 3 CLokalt viktig
011910003

Brutjerna - parkeringsplassen
Gnr. bnr.:

Feltsjekk
07.10.2011 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger helt inntil parkeringsplassen nord for E18 rett
nord for Søndre Brutjern. Geologisk ligger lokaliteten i  Ørje-Mylonittsonen. Lokaliteten er en
løsmasseforekomst som ligger inntil en parkeringplass som er sprengt inn i en bergrabbe.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Liten forekomst av den i Østfold mindre vanlige
arten bergmynte. Dette er ett av totalt 10 funn i kommunen og dette skyldes i hovedsak den noe
rikere bergarten mylonitt som strekker seg som en kile inn i kommunen. I de nærliggende
kommunene Rømskog, Eidsberg, Askim og Trøgstad er det ikke publisert noen funn av arten på

Naturtype: Skrotemark

Utforming: Vei- og jernbaneutfylling
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Lok. nr. 3  Brutjerna - parkeringsplassen forts.

artskart. I Rakkestad er det gjort ett funn men dette er fra 1940, og i Aremark er det gjort fire funn
helt i sør.
Artsmangfold: Den regionalt sjeldne arten bergmynte påvist. Ingen andre spesielle artsfunn.
Bruk, tilstand og påvirkning: Livskraftig stor tue med bergmynte.
Fremmede arter: Ingen påvist.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger inntil naturtypen Søndre Brutjern og er en del av et
landskapsområde omkring Brutjerna hvor det er en samling av større og mindre skogstjern
(mesotrofe til dystrofe) med varierte og utviklete vegetasjonssoner og småbekker mellom tjerna.
Dessuten flere fine forekomster av intakte myrer og naturskog. Søndre og Nordre Brutjern,
Abbortjern, Sørtjern og Steinstjern samt myrområdene med Stormosen ble av Dolmen (1995)
foreslått som landskapsvernområde og Brutjerna, Sørtjern og Steinstjernsbekken som
naturreservater. De registrerte skoglokalitetene i området styrker områdets verdi ytterligere.
Verdivurdering: Bergmynte er en regionalt sjelden art som er med på å øke artsrikdommen i det
spesielle området omkring Brutjerna. Vurderes som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Ingen skjøtselstiltak nødvendige men forekomsten kan med fordel merkes
slik at den ikke ødlegges i vanvare.

Vernestatus
Ingen vernestatus

Kjente trusler
Ingen kjente

Artsliste for lokaliteten

02.07.2002bergmynte
07.10.2011bergmynte

Områdetype DatoArt Viltvekt TidsserieRL Kilde

Observatør(er)
Ingvar Spikkeland, Ola Wergeland Krog.

Litteratur
Artsdatabanken jan 2012
Dolmen, D.(red.) 1995. Ferskvannslokaliteter og verneverdi. Rapport Zoologisk Serie: 1995-6.
UiT Vitenskapsmuseet, Trondheim. s. 9-26.
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Lok. nr. 4 BViktig
011910004

Myr NV for Stormosen
Gnr. bnr.:

Feltsjekk
07.10.2011 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør sørvest for Søndre Brutjern og nordvest for
Stormosen. Geologisk ligger lokaliteten i  Ørje-Mylonittsonen, en bergart som ikke er så hard som
gneis og granitt som er vanlig ellers i fylket. Dette betyr at det er større mulighet for at det kan
finnes noe mer kalkkrevende arter på myra.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Stor og nærmest urørt fattigmyr med minerogene
soner og partier med flarker. Myra er helt åpen og uten trær med unntak for  enkelte småfuruer og
småbjørk. Vegetasjonen domineres av torvull, kvitmyrak, pors, småfuru, bjønnskjegg, røsslyng,

Naturtype: Intakt lavlandsmyr i innlandet

Utforming: Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper
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Lok. nr. 4  Myr NV for Stormosen forts.

kvitlyng og tranebær. I den søndre delen av myra er det en myrpytt som domineres av bukkeblad
og tusenblad. En flyvende helt blå Aeshnide ble observert men ikke artsbestemt. Myrpytten er
med rimelig sikkerhet fisketom.
Artsmangfold: Det ble ikke gjort noen spesielle artsfunn på selve myra men på skogsmark
innenfor myrkanten ble det gjort flere funn av skjellstorpigg samt en brunpigg som ble antatt å
være børstebrunpigg, men ble ikke sikkert artsbestemt da de var døde og hadde begynt å
råtne/tørke inn.
Bruk, tilstand og påvirkning: Denne myra har tidligere vært vesentlig større men er drenert både
i sør- og nordenden. Det gjenværende midtpartiet er svært lite påvirket av drenering og det eneste
synlige inngrepet er en gammel og lite fungerende grøft i myrkanten helt i NV, samt et traktorspor
som krysser myra i sør.
Fremmede arter: Ingen påvist.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger mellom to registrerte naturtyper i skog og i
områdene omrkring er det uvanlig mange naturtyper og viktige naturforekomster, noe som i stor
grad skyldes den spesielle geologien i området. Søndre og Nordre Brutjern, Abbortjern, Sørtjern
og Steinstjern samt myrområdene med Stormosen ble av Dolmen (1995) foreslått som
landskapsvernområde og Brutjerna, Sørtjern og Steinstjernsbekken som naturreservater. De
registrerte skoglokalitetene i området styrker områdets verdi ytterligere.
Verdivurdering: Den avgrensede delen av denne myra er helt intakt og det er ikke foretatt
grøfting med unntak for noen gamle, lite aktive grøfter helt i kanten enkelte steder.Myra vurderes
som viktig B basert på størrelse og urørthet samt at geologien i området trolig kan resultere i at det
finnes arter her som er noe mer krevende med hensyn til pH.
Skjøtsel og hensyn: Ingen inngrep må foretas i myra eller i myrkanten.

Vernestatus
Ingen vernestatus

Kjente trusler
Ingen kjente
 
Observatør(er)
Ola Wergeland Krog.

Litteratur
Dolmen, D.(red.) 1995. Ferskvannslokaliteter og verneverdi. Rapport Zoologisk Serie: 1995-6.
UiT Vitenskapsmuseet, Trondheim. s. 9-26.
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Lok. nr. 5 BViktig
011910005

Brutjernstangene
Gnr. bnr.:

Feltsjekk
17.10.2011 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skoglokaliteten ligger rett sør for Søndre Brutjern og grenser inn
mot den søndre delen av tjernet og omfatter noen tanger av varierende størrelse som stikket ut i
Brutjernet. Geologien i loklaliteten er mylonitt og forekomsten inngår i Ørje-Mylonittsonen.
Skogen består stort sett av skogvokste koller hvor de flate og lavere partiene er dekket av myr.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gammel flersjiktet barskog med noe død ved
både stående og liggende, men ingen kontinuitet i død ved. Skogen er lysåpen og det er lite spor
etter skogsdrift. Dominerende treslag er furu med gran i forsenkningene og god innblanding av

Naturtype: Gammel barskog

Utforming: Gammel furuskog
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Lok. nr. 5  Brutjernstangene forts.

løvtrær, vesentlig osp, selje og bjørk. Det er stor forekomst av skjegglav på trærne og forekomsten
av den rødlistede indikatorarten gubbeskjegg er av de største i fylket og det ble talt over 50 trær
med gubbeskjegg, samtlige på furustammer og vesentlig på nordsiden av stammene. Det ble
videre påvist to forekomster av indikatorarten furustokkjuke samt døde eksemplar av vaniljerot.
Videre ble det funnet mange forekomster av skjellstorpigg og rustbrunpigg. Det hadde ved
befaringen vært en periode med frost og det var ikke gunstige forhold for artskartlegging.
Lokaliteten ligger inntil Søndre Brutjern og på Brutjernstangen ligger det en beverhytte hvor det er
aktivitet.
Artsmangfold: Totalt 6 art(er) påvist: knerot, Stereopsis vitellina (VU), rustbrunpigg,
furustokkjuke, skjellstorpigg, gubbeskjegg (NT).
Bruk, tilstand og påvirkning: Naturskogsforekomst som ikke har vært hogd på svært lang tid og
da trolig kun plukkhogd. Dette støttes av mangelen på kontinuitet i død ved. Det ble kun observert
en stubbe etter hogst og dette var en gammel tyristubbe. Skogen er flersjiktet og skogbildet er likt
som i en lokalitet lenger vest hvor det ble påvist gran på over 200 år. Et spor etter tømmertransport
går gjennom vestsiden av området, men dette er kun spor - ingen veianlegg.
Fremmede arter: Ingen påvist
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger inntil to registrerte naturtyper, ei myr samt Søndre
Brutjern (A). I områdene omrkring er det uvanlig mange naturtyper og viktige naturforekomster,
noe som i stor grad skyldes den spesielle geologien i området. Søndre og Nordre Brutjern,
Abbortjern, Sørtjern og Steinstjern samt myrområdene med Stormosen ble av Dolmen (1995)
foreslått som landskapsvernområde og Brutjerna, Sørtjern og Steinstjernsbekken som
naturreservater. De registrerte skoglokalitetene i området styrker områdets verdi ytterligere.
Verdivurdering: Naturskogslokalitet med en av fylkets rikeste forekomster av rødlistearten
gubbeskjegg samt det femte funnet og fjerde lokalitet av den sjeldne sopparten Stereopsis
vitellina. Det er dessuten påvist flere indikatorarter på høye naturverdier her som furustokkjuke,
knerot og skjellstorpigg. Vurderes som viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst

Vernestatus
Ingen vernestatus

Kjente trusler
Ingen kjente

Artsliste for lokaliteten

07.10.2011knerot
17.10.2011VUStereopsis vitellina
17.10.2011rustbrunpigg
07.10.2011furustokkjuke
17.10.2011skjellstorpigg
07.10.2011NTgubbeskjegg

Områdetype DatoArt Viltvekt TidsserieRL Kilde

Observatør(er)
Ola Wergeland Krog.

14.11.2012



Lok. nr. 5  Brutjernstangene forts.

Litteratur
Dolmen, D.(red.) 1995. Ferskvannslokaliteter og verneverdi. Rapport Zoologisk Serie: 1995-6.
UiT Vitenskapsmuseet, Trondheim. s. 9-26.
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Lok. nr. 6 CLokalt viktig
011910006

Kjerringmyr Ø
Gnr. bnr.:

Feltsjekk
13.10.2011 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen. Befaringen er gjort så sent på året at
dette reduserer muligheten for å oppdage sjeldne arter.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mindre enn 100 m øst for Kjerringmyr.
Geologien i området er diorittisk til granittisk gneis, migmatitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En liten forekomst av sumpskog med
sokkeldannende svartor, ellers noe bjørk, furu og smågran i tresjiktet. En liten bekk renner
gjennom sumpa. Feltsjiktet er dominert av torvmoser og starr, videre er dominerende arter
myrhatt, kappsiv, torvull, myrfiol, skogsivaks, dunkjevle.

Naturtype: Rik sumpskog

Utforming: Rik sumpskog

Fo
to

: O
la

 W
er

ge
la

nd
 K

ro
g 

13
.1

0.
20

11

14.11.2012



Lok. nr. 6  Kjerringmyr Ø forts.

Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: I sørenden av myra er det lagt ned et veirør i utløpet av
sumpskogen og anlagt en traktorvei. Det har ikke medført senkning av vannstanden i sumpskogen.
Fremmede arter: Ingen påvist.
Del av helhetlig landskap: Nei
Verdivurdering: Liten sumpskog med sokkeldannende svartor. Ingen spesielle arter påvist.
Vurderes som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst eller drenering.

Vernestatus
Ingen vernestatus

Kjente trusler
Ingen kjente
 
Observatør(er)
Ola Wergeland Krog.

Litteratur

14.11.2012



Lok. nr. 7 CLokalt viktig
011910007

E18 nord for
Gnr. bnr.:

Feltsjekk
13.10.2011 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen. Befaringen er gjort så sent på året at
dette reduserer muligheten for å oppdage sjeldne arter.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Liten skogsdam rett nord for E18 ved Ørje tollstasjon.Geologien
i området er diorittisk til granittisk gneis, migmatitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Skogsdam i kanten av ei hogstflate. Dammen er
omgitt av granskog samt enkelte bjørker og ei stor svartor. I dammen domineres vegetasjonen av
starr og sverdlilje.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist.

Naturtype: Dam

Utforming: Eldre fisketom dam
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Lok. nr. 7  E18 nord for forts.

Bruk, tilstand og påvirkning: Ukjent opphav men dammen er skyggefull.
Fremmede arter: Ikke påvist.
Del av helhetlig landskap: Søndre og Nordre Brutjern, Abbortjern, Sørtjern og Steinstjern samt
myrområdene med Stormosen ble av Dolmen (1995) foreslått som landskapsvernområde og
Brutjerna, Sørtjern og Steinstjernsbekken som naturreservater. De registrerte skoglokalitetene i
området styrker områdets verdi ytterligere.
Verdivurdering: Skogsdam med starr og sverdlilje, ingen spesielle arter påvist da befaringen var
for sent på året. Vurderes som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Ingen skjøtsel påkrevd men en befaring på sommeren for nærmere
artsundersøkelser er nødvendig.

Vernestatus
Ingen vernestatus

Kjente trusler
Ingen kjente
 
Observatør(er)
Ola Wergeland Krog.

Litteratur
Dolmen, D.(red.) 1995. Ferskvannslokaliteter og verneverdi. Rapport Zoologisk Serie: 1995-6.
UiT Vitenskapsmuseet, Trondheim. s. 9-26.
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Lok. nr. 8 BViktig
011910008

Foss
Gnr. bnr.:

Feltsjekk
15.10.2011 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen. Befaringen er gjort så sent på året at
dette reduserer muligheten for å oppdage sjeldne arter.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Utløpsbekken fra Nordre Brutjern nord for E18 mellom Ørje og
Sverige. Geologien i loklaliteten er mylonitt og forekomsten inngår i  Ørje-Mylonittsonen. Denne
bergarten er mindre hard enn den vanlige gneisen i området og mindre vanlige arter for fylket
finnes i Ørje-Mylonittsonen.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Variert bekk med høy pH grunnet den spesielle
geologien i området. Bekken renner ut av Nordre Brutjern og gjennom et myrdrag før den går

Naturtype: Viktig bekkedrag

Utforming: Parti som binder sammen andre naturmiljøer
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Lok. nr. 8  Foss forts.

over i skogsterreng med små stryk som ender i en foss ved gården Foss. Bekken har et fall på 20 m
på denne strekningen. Nedenfor fossen renner bekken gjennom et gjengroende kulturlandskap.
Øverst ved utløpet er det starrsump med noe takrør og videre nedover går breddene over i porsmyr
med takrørdominans. Beveren har demmet opp bekken ovenfor strykstrekningen og her har
beveren flere fløtningsrenner i myra og innover i skogen på begge sider. På strykstrekningen
vokste det flere steder skjellstorpigg og på ei bjørk vokste det oreildkjuke. Langs bredden nedover
hele bekken er svartor dominerende men også innslag av bjørk, vier, gran, furu, osp, rogn og ask
(NT). Det er mye død ved i området, vesentlig beverfelte trær men også naturlig døde.
Fosseområdet er spesielt for regionen. Her renner vannet over nakent berg og det er flere
flomrenner i de mange bergsprekkene. Mye død ved, mye svartor og noe ask. Befaringen var sent
på høsten og ikke gunstig for å påvise arter.
Artsmangfold: Av rødlistearter ble det påvist ask (NT). Bekkestrekningen vurderes som viktig for
rødlistede øyenstikkerarter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Arealene langs bekken har tidligere vært mer åpne, forekomst av
gammel rusten piggtråd vitner om at det har vært beitet langs bekken og nede ved gården Foss er
det sannsynlig at det har vært sag eller kvern. En strømledning krysser bekken på to steder og her
har det vært drevet linjerydding.
Fremmede arter: Ikke påvist.
Del av helhetlig landskap: De øvre deler av bekken inngår i det nasjonalt viktige
Brutjernområdet som bla har en spesiell fauna med vannlevende arter, spesielt øyenstikkere, men
også flere andre arter i andre naturtyper. Søndre og Nordre Brutjern, Abbortjern, Sørtjern og
Steinstjern samt myrområdene med Stormosen ble av Dolmen (1995) foreslått som
landskapsvernområde og Brutjerna, Sørtjern og Steinstjernsbekken som naturreservater. De
registrerte skoglokalitetene i området styrker områdets verdi ytterligere.
Verdivurdering: Variert bekkestrekning med foss og stryk og som inngår som et element i det
svært viktige Brutjernområdet. Rødlistearten ask påvist. Vurderes som viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst. Artskartlegging bør gjennomføres.

Vernestatus
Ingen vernestatus

Kjente trusler
Ingen kjente 

Artsliste for lokaliteten

Leveområde 15.10.2011fossekall
15.10.2011NTask
15.10.2011svart høstlibelle

Områdetype DatoArt Viltvekt TidsserieRL Kilde

Observatør(er)
Ola Wergeland Krog.

14.11.2012



Lok. nr. 8  Foss forts.

Litteratur
Dolmen, D.(red.) 1995. Ferskvannslokaliteter og verneverdi. Rapport Zoologisk Serie: 1995-6.
UiT Vitenskapsmuseet, Trondheim. s. 9-26.
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Lok. nr. 9 CLokalt viktig
011910009

Nordre Brutjern V
Gnr. bnr.:

Feltsjekk
15.10.2011 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen. Befaringen er gjort så sent på året at
dette reduserer muligheten for å oppdage sjeldne arter.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består av en kolle som er avgrenset av Nordre
Brutjern på østsiden og utløpsbekken fra samme tjern på vestsiden. På nordsiden avgrenses
lokaliteten av en strømledning. Geologien i loklaliteten er mylonitt og forekomsten inngår i  Ørje-
Mylonittsonen. Denne bergarten er mindre hard enn den vanlige gneisen i området og mindre
vanlige arter for fylket finnes i Ørje-Mylonittsonen.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gammel barskog som domineres av furu på

Naturtype: Gammel barskog

Utforming: Gammel furuskog
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Lok. nr. 9  Nordre Brutjern V forts.

toppen og gran lenger ned i skråningen. Innslag av bjørk, selje og osp. I den moserike senkningen
på nordsiden av lokaliteten er det en liten sump med noen få svartor. Innslag av søyleeiner vitner
sammen med gammel piggtråd om tidligere beitebruk. Flere furugadder og noe liggende død ved,
men ingen kontinuitet i dødved.
Artsmangfold: Totalt fire signalarter på verdifulle skogforekomster ble påvist hvorav én rødlistet:
vaniljerot, rustbrunpigg, skjellstorpigg, gubbeskjegg (NT).
Bruk, tilstand og påvirkning: Ingen spor etter hogst, men lokaliteten har med sikkerhet blitt
plukkhogd tidligere. Skogen har også vært beitet da det fortsatt er rester av piggtråd mot
utløpsbekken. Framstår i dag som en verdifull biotop med naturskog.
Fremmede arter: Ikke kjent
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger mellom utløpsbekken til Nordre Brutjern og selve
tjernet og inngår i det nasjonalt viktige Brutjernområdet som bla har en spesiell fauna med
vannlevende arter, spesielt øyenstikkere, men også flere andre arter i andre naturtyper. Søndre og
Nordre Brutjern, Abbortjern, Sørtjern og Steinstjern samt myrområdene med Stormosen ble av
Dolmen (1995) foreslått som landskapsvernområde og Brutjerna, Sørtjern og Steinstjernsbekken
som naturreservater. De registrerte skoglokalitetene i området styrker områdets verdi ytterligere.
Verdivurdering: Liten forekomst med gammel barskog med stor variasjon og flere signalarter på
verdifulle skogbiotoper. Vurderes som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst.

Vernestatus
Ingen vernestatus

Kjente trusler
Ingen kjente

Artsliste for lokaliteten

15.10.2011vaniljerot
15.10.2011rustbrunpigg
15.10.2011skjellstorpigg
15.10.2011NTgubbeskjegg

Områdetype DatoArt Viltvekt TidsserieRL Kilde

Observatør(er)
Ola Wergeland Krog.

Litteratur
Dolmen, D.(red.) 1995. Ferskvannslokaliteter og verneverdi. Rapport Zoologisk Serie: 1995-6.
UiT Vitenskapsmuseet, Trondheim. s. 9-26.
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Lok. nr. 10 CLokalt viktig
011910010

Nordre Brutjern NV
Gnr. bnr.:

Feltsjekk
15.10.2011 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen. Befaringen er gjort så sent på året at
dette reduserer muligheten for å oppdage sjeldne arter.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består av bergvegg/brattskråning som er avgrenset av
Nordre Brutjern på østsiden. Geologien i loklaliteten er mylonitt og forekomsten inngår i Ørje-
mylonittsonen . Denne bergarten er mindre hard enn den vanlige gneisen i området og mindre
vanlige arter for fylket finnes i Ørje-Mylonittsonen.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Østvendt bergvegg mot vann, brattskråning og
noe blokkmark. Vesentlig granskog, moe bjørk, osp, svartor og einer. Ei nylig påbygd beverhytte

Naturtype: Bekkekløft og bergvegg

Utforming: Bergvegg
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Lok. nr. 10  Nordre Brutjern NV forts.

ligger i lokaliteten, samt et grevlinghi. Lågurtmark med bla. fingerstarr, moserikt. Flere
piggsoppsarter påvist. Lokaliteten er registrert som en MIS-figur.
Artsmangfold: Ingen rødlistede arter påvist, men flere mindre vanlige arter som indikerer at
lokaliteten er verdifull for artsmangfoldet; beltebrunpigg, rustbrunpigg og beltesølvpigg.
Bruk, tilstand og påvirkning: Ingen spor etter hogst, men siden lokaliteten ligger rett i
vannkanten samt at det ikke finnes kontinuitet i død ved indikerer at lokaliteten har blitt
plukkhogd, men at topografien har bevart et fuktig og skyggefullt mikroklima.
Fremmede arter: Ingen påvist
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inntil Nordre Brutjern og inngår, sammen med tjernet, i
det nasjonalt viktige Brutjernområdet som bla har en spesiell fauna med vannlevende arter,
spesielt øyenstikkere, men også flere andre arter i andre naturtyper. Søndre og Nordre Brutjern,
Abbortjern, Sørtjern og Steinstjern samt myrområdene med Stormosen ble av Dolmen (1995)
foreslått som landskapsvernområde og Brutjerna, Sørtjern og Steinstjernsbekken som
naturreservater. De registrerte skoglokalitetene i området styrker områdets verdi ytterligere.
Verdivurdering: Lokaliteten har et stabilt mikroklima og en sjelden geologi for fylket. Det ble
påvist noen mindre vanlige arter og lokaliteten er registrert som en MIS-figur. Lokaliteten
vurderes som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst.

Vernestatus
Ingen vernestatus

Kjente trusler
Ingen kjente

Artsliste for lokaliteten

Hekke- /yngleområde 15.10.2011bever 1
Hiområde 15.10.2011grevling 1

15.10.2011beltebrunpigg
15.10.2011rustbrunpigg
15.10.2011beltesølvpigg

Områdetype DatoArt Viltvekt TidsserieRL Kilde

Observatør(er)
Ola Wergeland Krog.

Litteratur
Dolmen, D.(red.) 1995. Ferskvannslokaliteter og verneverdi. Rapport Zoologisk Serie: 1995-6.
UiT Vitenskapsmuseet, Trondheim. s. 9-26.

14.11.2012



Lok. nr. 11 CLokalt viktig
011910011

Brårudtangen Ø
Gnr. bnr.:

Tilstand

Feltsjekk 
15.10.2011 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen. Befaringen er gjort så sent på året at
dette reduserer muligheten for å oppdage sjeldne arter.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Vik i Rødenessjøen på østsiden av Brårudtangen nord for Ørje
sentrum. Vika er en av flere viker som danner den søndre bredden av den store innsjøen
Rødenessjøen. Sjøen er middels næringsrik og er påvirket av avrenning fra landbruket. Lokaliteten
består av bergvegg/brattskråning som er avgrenset av Nordre Brutjern på østsiden. Geologien i
loklaliteten er mylonitt og forekomsten inngår i Ørje-mylonittsonen. Denne bergarten er mindre
hard enn den vanlige gneisen i området og mindre vanlige arter for fylket finnes i Ørje-
Mylonittsonen. Vika består av løsmasser av silt/leire.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Langgrunn nordvendt vik med løsmasser avsatt
av en bekk som renner ut innerst i vika. Vegetasjonen i vika består av dunkjevle-sump med
sverdlilje, takrør og elvesnelle i mengder sammen med bred dunkjevle. Ellers arter som kattehale,
lyssiv og mjødurt. Vika er vesentlig omkranset av vierkratt. Innerst inne går vegetasjonen over i
kvasstarrsump. En kvartbekkasin skremt opp inne i kvasstarrsumpa og et krikkandpar observert på 
åpent vann.
Artsmangfold: Ingen spesielle artsfunn men .
Bruk, tilstand og påvirkning:  Vika er relativt intakt, men innerst er bekken lagt i rør og det er
fylt ut noe med pukk men ikke til vesentlig skade for vika.
Fremmede arter: Ingen påvist.
Del av helhetlig landskap: Vika er en av flere næringsrike viker i Rødenessjøen.
Verdivurdering: Vika er meget næringsrik og er en viktig lokalitet for andefugl og vadere.
Potensiale for sjeldne og rødlistede arter. Vurderes inntil nærmere undersøkelser er foretatt som
lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: 

֠
Vika bør bevares intakt og videre utfylling bør forhindres. En

feltundersøkelse om sommeren bør gjennomføres.

Vernestatus
Ingen vernestatus

Kjente trusler
Drenering/gjenfylling og

Artsliste for lokaliteten
Områdetype DatoArt Viltvekt TidsserieRL Kilde

Naturtype: Evjer, bukter og viker

Utforming: Bukter og viker

Naturtyper-mosaikk Utforming-mosaikk Andel

Observatør(er)
Ola Wergeland Krog.

Litteratur
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Lok. nr. 11  Brårudtangen Ø forts.

Tilstand

Feltsjekk 
15.10.2011 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen. Befaringen er gjort så sent på året at 
dette reduserer muligheten for å oppdage sjeldne arter.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Vik i Rødenessjøen på østsiden av Brårudtangen nord for Ørje
sentrum. Vika er en av flere viker som danner den søndre bredden av den store innsjøen 
Rødenessjøen. Sjøen er middels næringsrik og er påvirket av avrenning fra landbruket. Lokaliteten
består av bergvegg/brattskråning som er avgrenset av Nordre Brutjern på østsiden. Geologien i
loklaliteten er mylonitt og forekomsten inngår i Ørje-mylonittsonen. Denne bergarten er mindre
hard enn den vanlige gneisen i området og mindre vanlige arter for fylket finnes i Ørje-
Mylonittsonen. Vika består av løsmasser av silt/leire.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Langgrunn nordvendt vik med løsmasser avsatt
av en bekk som renner ut innerst i vika. Vegetasjonen i vika består av dunkjevle-sump med
sverdlilje, takrør og elvesnelle i mengder sammen med bred dunkjevle. Ellers arter som kattehale,
lyssiv og mjødurt. Vika er vesentlig omkranset av vierkratt. Innerst inne går vegetasjonen over i
kvasstarrsump. En kvartbekkasin skremt opp inne i kvasstarrsumpa og et krikkandpar observert på
åpent vann.
Artsmangfold: Ingen spesielle artsfunn men .
Bruk, tilstand og påvirkning:  Vika er relativt intakt, men innerst er bekken lagt i rør og det er
fylt ut noe med pukk men ikke til vesentlig skade for vika.
Fremmede arter: Ingen påvist.
Del av helhetlig landskap: Vika er en av flere næringsrike viker i Rødenessjøen.
Verdivurdering: Vika er meget næringsrik og er en viktig lokalitet for andefugl og vadere.
Potensiale for sjeldne og rødlistede arter. Vurderes inntil nærmere undersøkelser er foretatt som
lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: 

֠
Vika bør bevares intakt og videre utfylling bør forhindres. En

feltundersøkelse om sommeren bør gjennomføres.

Vernestatus
Ingen vernestatus

Kjente trusler
Drenering/gjenfylling og

Naturtype: Evjer, bukter og viker

Utforming: Bukter og viker

Naturtyper-mosaikk Utforming-mosaikk Andel

Observatør(er)
Ola Wergeland Krog.

Litteratur

30.01.2012



Lok. nr. 12 CLokalt viktig
011910012

Svenskeveien N
Gnr. bnr.:

Feltsjekk
17.10.2011 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen. Befaringen er gjort så sent på året at
dette reduserer muligheten for å oppdage sjeldne arter.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dam på nordsiden av E18 øst for Nordre Brutjern. Dammen
ligger i løsmasser, trolig silt. Geologien i loklaliteten er mylonitt og forekomsten inngår i Ørje-
mylonittsonen. Denne bergarten er mindre hard enn den vanlige gneisen i området og mindre
vanlige arter for fylket finnes i Ørje-Mylonittsonen.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam i skog som er kraftig gjengrodd av
torvmoser og delvis omgitt av vierkratt. Omkringliggende skog er barblandingsskog.

Naturtype: Dam

Utforming: Eldre fisketom dam
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Lok. nr. 12  Svenskeveien N forts.

Vaniljerot påvist på dambredden.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist, men dammen har potensiale for bla. øyenstikkere.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen har usikkert opphav, men den er trolig en gammel
grusgrop fra tidligere veibygging.
Fremmede arter: Ingen påvist
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten i skogen øst for Nordre Brutjern og inngår, sammen med
tjernet, i det nasjonalt viktige Brutjernområdet som bla har en spesiell fauna med vannlevende
arter, spesielt øyenstikkere, men også flere andre arter i andre naturtyper. Søndre og Nordre
Brutjern, Abbortjern, Sørtjern og Steinstjern samt myrområdene med Stormosen ble av Dolmen
(1995) foreslått som landskapsvernområde og Brutjerna, Sørtjern og Steinstjernsbekken som
naturreservater. De registrerte skoglokalitetene i området styrker områdets verdi ytterligere.
Verdivurdering: Skogsdam uten funn av spesielle arter men med potensiale for rødlistede arter,
spesielt dersom den renskes opp og det åpnes opp for mer lys ned til dammen. Vurderes som
lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Dammen bør renskes opp og det kan med fordel tynnes noe omkring
dammen, særlig på sørsiden, slik at mer lys slipper inn på dammen.

Vernestatus
Ingen vernestatus

Kjente trusler
Gjengroing

Artsliste for lokaliteten

17.10.2011vaniljerot
Områdetype DatoArt Viltvekt TidsserieRL Kilde

Observatør(er)
Ola Wergeland Krog.

Litteratur
Dolmen, D.(red.) 1995. Ferskvannslokaliteter og verneverdi. Rapport Zoologisk Serie: 1995-6.
UiT Vitenskapsmuseet, Trondheim. s. 9-26.

14.11.2012



Lok. nr. 13 BViktig
011910013

Stenstjennsbekken
Gnr. bnr.:

Tilstand

Feltsjekk
17.10.2011 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen. Befaringen er gjort så sent på året at
dette reduserer muligheten for å oppdage sjeldne arter.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Bekk mellom Nordre Brutjern og Stenstjenn. Bekken renner
delvis gjennom myr. Geologien i loklaliteten er mylonitt og forekomsten inngår i Ørje-

Naturtype: Viktig bekkedrag

Utforming: Parti som binder sammen andre naturmiljøer

Intakt lavlandsmyr i innlandet Blanding mellom ombrotrofe og 50%
Naturtyper-mosaikk Utforming-mosaikk Andel
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Lok. nr. 13  Stenstjennsbekken forts.
mylonittsonen. Denne bergarten er mindre hard enn den vanlige gneisen i området og mindre
vanlige arter for fylket finnes i Ørje-Mylonittsonen.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Bekk som binder sammen de to vannene Nordre
Brutjern og Stentjenn. Bekken renner delvis gjennom skog og i de nedre deler delvis gjennom
myr, hvor bekken stedvis går under torva. Myra er en gjengrodd vik i Nordre Brutjern. Myra er en
spredt furubevokst minerotrof blautmyr omgitt av barblandingsskog med furu som dominerende
art. Vegetasjonen på myra domineres av torvmoser, torvull, pors, røsslyng, hvitlyng, tranebær og
dystarr. Innerst i østkanten av myra vokser det en mindre takrørskog. I åpent vann, i der bekken
går gjennom myra, dominerer vannliljer. Disse er viktig rmat for beveren som har forsynt seg mye
av vannliljerøttene her. Det er en bestand av mort og ørret i bekken. Begge disse artene har gått
sterkt tilbake i vann og tjern i grunnfjellsområdene i fylket gjennom flere tiår. Det antas at bekken
er gytebekk for ørreten og mulig også for morten. Det er videre sannsynlig at bekken er
leveområde for andre mindre vanlige vannorganismer da klarvannsbekker i skoglandskap med høy
pH er sjeldne i fylket.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist, men det antas at både mort og ørretbestanden her er
stedegne og dermed svært viktige å bevare.
Bruk, tilstand og påvirkning: En terskel i bekken er sprengt bort, trolig for å senke Stentjenn,
men det er også laget en liten demning i bekkeløpet nedenfor som har den motsatte effekt.
Dessverre er denne betongdemningen også trolig blitt et vandringshinder for oppvandrende fisk.
Der veien krysser bekken er bekken lagt i rør. Dette er velgjort på den måten at det ene røret ligger
høyrere enn det andre slik at vannet konsentreres i det laveste røret ved liten vannføring og
reduserer hindereffekten av rørene.
Fremmede arter: Ikke påvist.
Del av helhetlig landskap: Bekken og myra inngår som viktige elementer i det nasjonalt viktige
Brutjernområdet som bla har en spesiell fauna med vannlevende arter, spesielt øyenstikkere, men
også flere andre arter i andre naturtyper. Søndre og Nordre Brutjern, Abbortjern, Sørtjern og
Steinstjern samt myrområdene med Stormosen ble av Dolmen (1995) foreslått som
landskapsvernområde og Brutjerna, Sørtjern og Steinstjernsbekken som naturreservater. De
registrerte skoglokalitetene i området styrker områdets verdi ytterligere.
Verdivurdering: Bekken binder sammen to svært viktige vannforekomster med høy verdi og det
er derfor riktig å vurdere verdien av bekken høyt. At bekken trolig også er gyteområde for
stedegen ørret og mort understreker verdien. Vurderes som viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Det bør vurderes å erstatte betongdammen i bekken med to eller flere trinn
slik at dammen ikke blir en vandringsssperre for fisken.

Vernestatus
Ingen vernestatus

Kjente trusler
Ingen kjente

Artsliste for lokaliteten

Beite- /jaktområde 17.10.2011bever
14.04.2004mort
14.04.2004ørret

Områdetype DatoArt Viltvekt TidsserieRL Kilde

14.11.2012



Lok. nr. 13  Stenstjennsbekken forts.

Observatør(er)
Ola Wergeland Krog.

Litteratur
Artsdatabanken jan 2012
Dolmen, D.(red.) 1995. Ferskvannslokaliteter og verneverdi. Rapport Zoologisk Serie: 1995-6. UiT
Vitenskapsmuseet, Trondheim. s. 9-26.
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Lok. nr. 14 ASvært viktig
011910014

Stormosen
Gnr. bnr.:

Feltsjekk
17.10.2011 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen. Befaringen er gjort så sent på året at
dette reduserer muligheten for å oppdage sjeldne arter.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Søndre Brutjern. Geologisk ligger
lokaliteten i  Ørje-Mylonittsonen, en bergart som ikke er så hard som gneis og granitt som er
vanlig ellers i fylket. Dette betyr at det er større mulighet for at det kan finnes noe mer
kalkkrevende arter på myra.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Ombrotroft myrkompleks med helling sørover.
På de sentrale delene dominerer mykmattene, mens det finnes også låge strenger med

Naturtype: Intakt lavlandsmyr i innlandet

Utforming: Velutviklet høgmyr
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Lok. nr. 14  Stormosen forts.

tuevegetasjon og høljer med løsbunn. Flere av de suboseaniske artene som er vanlige på myrene
noen mil lengere sør mangler (Martinsen 2008).
Myra ble vurdert i forbindelse med myrreservatplanen i Østfold på slutten av 1970-tallet men da
den allerede da var det ugrøftede arealet bare 590 daa og den ble derfor ikke tatt med videre i
vurderingen. Etter den tid har grøftingen gått videre. Som naturtype er myra imidlertid fortsatt av
stor verdi og den gjenværende, rimelig intakte delen av myra er fortsatt ei meget stor og
verneverdig myr. Myra ble kun fotografert av Wergeland Krog Naturkart (17.10.2011), samt
kontrollert på flybilde fra 2010.
Artsmangfold: Det er påvist flere øyenstikkerarter på mya hvorav én rødlistet, -blodrød
høstlibelle (NT). Det er videre gjort funn av bunkestarr i de grøftede arealene som ikke er tatt med
i denne avgrensningen. Det er imidlertid sannsynlig at det finnes flere rødlistede arter på myra.
Bruk, tilstand og påvirkning: Myrkompleks som tidligere var flere kilometer langt og totalt ca
930 daa. Store deler av den sørlige delen av myra er grøftet og det gjenstår nå ca 250 daa som er
lite eller ikke påvirket av grøfting. På disse 250 daa er det noen grøfter helt i nord og langs
myrkanten i øst. Grøfta i NØ-kanten, og muligens de andre grøftene i nordenden, ble gravd på
1960-tallet. Det ser imidlertid ikke ut til at disse har hatt noen alvorlig innvirkning på myra. Trolig
skyldes dette at det går et vannskille et sted på den nordre delen av myra. En traktorvei (kun til
vinterbruk?) er anlagt ved Håbytangen.
Fremmede arter: Ikke påvist.
Del av helhetlig landskap: Søndre og Nordre Brutjern, Abbortjern, Sørtjern og Steinstjern samt
myrområdene med Stormosen ble av Dolmen (1995) foreslått som landskapsvernområde og
Brutjerna, Sørtjern og Steinstjernsbekken som naturreservater. De registrerte skoglokalitetene i
området styrker områdets verdi ytterligere.
Verdivurdering: Selv om store deler av myra er grøftet er fremdeles ca 250 daa nærmest intakt.
Det er i tillegg konstatert en rødlistet øyenstikker på myra samt at myra vurderes som et viktig
element i det større Brutjern-området. Vurderes som svært viktig A.
Skjøtsel og hensyn: Myra må ikke grøftes.

Vernestatus
Tidligere vurdert vernet (se kommentar)

Kjente trusler
Ingen kjente

Artsliste for lokaliteten

Hekke- /yngleområde 22.05.2004grønnstilk 1
23.08.2011brun øyenstikker

vanlig øyenstikker
23.08.2011kongeøyenstikker
23.08.2011firflekklibelle
23.08.2011svart høstlibelle
23.08.2011NTblodrød høstlibelle

Områdetype DatoArt Viltvekt TidsserieRL Kilde

Observatør(er)
Ingvar Spikkeland, Ola Wergeland Krog.

14.11.2012



Lok. nr. 14  Stormosen forts.

Litteratur
Dolmen, D.(red.) 1995. Ferskvannslokaliteter og verneverdi. Rapport Zoologisk Serie: 1995-6.
UiT Vitenskapsmuseet, Trondheim. s. 9-26.
Moen, A. 1970. Myrundersøkelser i Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark. Utdrag i: Fylkesmannen
i Østfold, miljøvernavd., rapport nr. 1A, 2000: 8:31.
Naturbase jan. 2012
Pettersen, M. 2011. Øyenstikkere i Brutjernområdet. Upub. notat. til Fylkesmannen i Østfold. 4s.
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Lok. nr. 15 ASvært viktig
011910015

Nordre Brutjern
Gnr. bnr.:

Feltsjekk
15.10.2011 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen. Befaringen er gjort så sent på året at
dette reduserer muligheten for å oppdage sjeldne arter.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Søndre Brutjern ligger rett nord for E18 ca. to kilometer vest for
svenskegrensen. Tjernet ligger 167,4 moh og er på ca. 68 daa. Tjernet drenerer via Braneselva til
Gjølsjøen og videre nedover til Haldensvassdraget. Geologien i loklaliteten er mylonitt og
forekomsten inngår i Ørje-mylonittsonen. Denne bergarten er mindre hard enn den vanlige gneisen
i området og mindre vanlige arter for fylket finnes i Ørje-Mylonittsonen.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Tjernet er topografisk et relativt vanlig

Naturtype: Viktige bestander av ferskvannsorganismer

Utforming:
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Lok. nr. 15  Nordre Brutjern forts.

skogstjern omgitt av barskog rundt hele med unntak av to strekninger i nord hvor E18 går helt i
strandkanten og hvor stranda her består av fyllmasser fra veibyggingen. Strandsonen omkring
tjernet veksler mellom nakent berg eller tynt vegetasjonsdekke, stedvvis med myr helt ned i
vannkanten, spesielt i NØ hvor Steinstjernbekken renner inn i N.Brutjern samt helt i nord. Det er
registrert både abbor, gjedde, ørekyt, mort og ørret i tjernet. Den viktigste grunnen til at tjernet har
høy verdi som naturtype er at det er et skogstjern med høy pH, noe som ikke er vanlig i regionen.
Den høye pH-en skyldes geologien i området. Det er først og fremst øyenstikkerfaunaen i tjernet
som er undersøkt, og på baktrunn av dette er begge Brutjerna vurdert som så viktige at de burde få
status som naturreservat (Dolmen 1995).
Artsmangfold: Brutjernområdet består av Søndre og Nordre Brutjern, Abbortjern, Sørtjern og
Steinstjern samt myrområdene. Dette er leveområde for alle de fem Leucorrhinia-artene
(øyenstikkere) som finnes i Europa, hvorav tre er rødlistet; grå torvlibelle, vannliljtorvlibelle og
stor torvlibelle. Den lokalkjente biologen Ingvar Spikkeland regner med at også andre sjeldne
virvelløse dyr kan påvises i Brutjerna dersom det settes i gang undersøkelser her. Totalt 21 art(er)
påvist: fjelløyenstikker, brun øyenstikker, vanlig øyenstikker, blåvingevannymfe, armert
blåvannymfe, vanlig blåvannymfe, variabel blåvannymfe, kongeøyenstikker, smaragdøyenstikker,
rødøyevannymfe, vanlig metallvannymfe, grå torvlibelle (NT), vannliljetorvlibelle (NT), liten
torvlibelle, stor torvlibelle (NT), østlig torvlibelle, firflekklibelle, vanlig metalløyenstikker, svart
høstlibelle, blodrød høstlibelle (NT), rødbrun høstlibelle. Det er ikke publisert funn av edelkreps i
Nordre Brutjern, men hvis arten finnes i Søndre Brutjern så er det overveienede sannsynlig at den
også finnes i Nordre Brutjern.
Bruk, tilstand og påvirkning: Noen hytter ligger langs østsiden av vannet og E18 går sør for
sjøen. Hyttene har høyst sannsynlig liten innvirkning på lokaliteten, men E18 kan ha noe
betydning ved saltavrenning og ved at mange insekter drepes av trafikken, noe som kan ha
betydning for sjeldne arter.
Fremmede arter: Alle fiskeartene er her ført opp på Svartelista, men i disse områdene er de
naturlig hjemmehørende og er således ikke fremmede arter.

Del av helhetlig landskap: Søndre og Nordre Brutjern, Abbortjern, Sørtjern og Steinstjern samt
myrområdene med Stormosen ble av Dolmen (1995) foreslått som landskapsvernområde og
Brutjerna, Sørtjern og Steinstjernsbekken som naturreservater. De registrerte skoglokalitetene i
området styrker områdets verdi ytterligere.

Verdivurdering: Søndre Brutjern er vurdert som en nasjonalt viktig lokalitet for øyenstikkere og
hele 21 arter øyenstikkere er registrert i dette området som omfatter flere små tjern og deres
forbindelsesbekker. Flere rødlistearter er også registrert og sannsynligvis finnes det edelkreps i
jernet (EN). Tjernet er fra fagbiologisk hold foreslått som naturreservat (Dolmen 1995), og som
naturtype vurderes lokaliteten som svært viktig A.
Skjøtsel og hensyn: Ingen inngrep samt stoppe avrenning fra veisalt til tjerna.

Vernestatus
Ingen vernestatus

Kjente trusler
Ingen kjente
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Lok. nr. 15  Nordre Brutjern forts.

Artsliste for lokaliteten

06.07.1987fjelløyenstikker
brun øyenstikker

23.08.2011vanlig øyenstikker
vanlig øyenstikker

22.06.1989blåvingevannymfe
05.08.1988blåvingevannymfe
25.06.1986armert blåvannymfe
06.05.1990armert blåvannymfe
22.06.1989vanlig blåvannymfe
23.06.1988variabel blåvannymfe
23.08.2011kongeøyenstikker
23.06.1988smaragdøyenstikker
06.07.1987smaragdøyenstikker
22.06.1989rødøyevannymfe
23.08.2011vanlig metallvannymfe
05.08.1988vanlig metallvannymfe
22.06.1989NTgrå torvlibelle
09.07.1999NTgrå torvlibelle
06.07.1987NTvannliljetorvlibelle
15.06.2010NTvannliljetorvlibelle
11.07.2011NTvannliljetorvlibelle
11.07.1987liten torvlibelle
06.07.1987NTstor torvlibelle
21.12.2001NTstor torvlibelle
22.06.1989østlig torvlibelle
23.08.2011firflekklibelle
22.06.1989firflekklibelle
05.08.1988vanlig metalløyenstikker
05.08.1988svart høstlibelle
23.08.2011NTblodrød høstlibelle
28.09.1987rødbrun høstlibelle

Områdetype DatoArt Viltvekt TidsserieRL Kilde

Observatør(er)
Ola Wergeland Krog.

Litteratur
Dolmen, D.(red.) 1995. Ferskvannslokaliteter og verneverdi. Rapport Zoologisk Serie: 1995-6.
UiT Vitenskapsmuseet, Trondheim. s. 9-26.
Olsvik, H. & Dolmen, D. 1992. Distribution, habitat, and conservation status of threatened
Odonata in Norway. Fauna norv. B. 39: 1-21.
Pettersen, M. 2011. Øyenstikkere i Brutjernområdet. Upub. notat. til Fylkesmannen i Østfold. 4s.
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Lok. nr. 16 ASvært viktig
011910016

Søndre Brutjern
Gnr. bnr.:

Feltsjekk
17.10.2011 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen. Befaringen er gjort så sent på året at
dette reduserer muligheten for å oppdage sjeldne arter.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Søndre Brutjern ligger rett sør for E18 ca. to kilometer vest for
svenskegrensen. Tjernet ligger 167,4 moh og er på ca. 106 daa. Tjernet drenerer via Nordre
Brutjern og Braneselva til Gjølsjøen og videre nedover til Haldensvassdraget. Geologien i
loklaliteten er mylonitt og forekomsten inngår i Ørje-mylonittsonen. Denne bergarten er mindre
hard enn den vanlige gneisen i området og mindre vanlige arter for fylket finnes i Ørje-
Mylonittsonen.

Naturtype: Viktige bestander av ferskvannsorganismer

Utforming:
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Lok. nr. 16  Søndre Brutjern forts.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Tjernet er topografisk et relativt vanlig
skogstjern omgitt av barskog rundt hele med unntak av to strekninger i nord hvor E18 går helt i
strandkanten og hvor stranda her består av fyllmasser fra veibyggingen. Strandsonen omkring
tjernet veksler mellom nakent berg eller tynt vegetasjonsdekke, stedvvis med myr helt ned i
vannkanten. Det er registrert både abbor, gjedde, ørekyt, mort og ørret i tjernet. Den viktigste
grunnen til at tjernet har høy verdi som naturtype er at det er et skogstjern med høy pH, noe som
ikke er vanlig i regionen. Den høye pH-en skyldes geologien i området. Det er først og fremst
øyenstikkerfaunaen i tjernet som er undersøkt, og på baktrunn av dette er begge Brutjerna vurdert
som så viktige at de burde få status som naturreservat (Dolmen 1995).
Artsmangfold: De fleste registreringene av øyenstikkere fra Brutjerna er registrert på Nordre
Brutjern, men det er rimelig å anta at begge tjerna har noenlunde samme artsinventar da de
omtrent henger sammen. I Brutjernområdet er det totalt registrert 21 arter øyenstikkere og det bør
spesielt nevnes at alle fem Leucorrhinia-artene (øyenstikkere) som er registrert i Europa er påvist i
området. Av disse er tre arter oppført på den norske rødlista. Det er også registrert edelkreps (EN)
i Søndre Brutjern. Den lokalkjente biologen Ingvar Spikkeland regner med at også andre sjeldne
virvelløse dyr kan påvises i Brutjerna dersom det settes i gang undersøkelser her.
Bruk, tilstand og påvirkning: Med unntak for rasteplassen og E18 nord for sjøen er det ingen
bebyggelse eller andre tekniske installasjoner som berører tjernet.
Fremmede arter: Alle fiskeartene er her ført opp på Svartelista, men i disse områdene er de
naturlig hjemmehørende og er således ikke fremmede arter.
Del av helhetlig landskap: Søndre og Nordre Brutjern, Abbortjern, Sørtjern og Steinstjern samt
myrområdene med Stormosen ble av Dolmen (1995) foreslått som landskapsvernområde og
Brutjerna, Sørtjern og Steinstjernsbekken som naturreservater. De registrerte skoglokalitetene i
området styrker områdets verdi ytterligere.
Verdivurdering: Søndre Brutjern er vurdert som en nasjonalt viktig lokalitet for øyenstikkere og
hele 21 arter øyenstikkere er registrert i dette området som omfatter flere små tjern og deres
forbindelsesbekker. Flere rødlistearter er også registrert, deriblant edelkreps (EN) som alene tilsier
høyeste naturtypeverdi. Tjernet er fra fagbiologisk hold foreslått som naturreservat (Dolmen
1995), og som naturtype vurderes lokaliteten som svært viktig A.
Skjøtsel og hensyn: Salt fra veier har vist seg å være et vesentlig problem og kan være en fare for
utskiftingen av bunnvannet i små vann og tjern. Det bør derfor tas hensyn til dette ved trassévalget
for ny E18 slik at avrenning fra veien ikke ledes ut i tjernene.

Vernestatus
Ingen vernestatus

Kjente trusler
Ingen kjente

Artsliste for lokaliteten

09.07.1999NTgrå torvlibelle
06.07.1987NTvannliljetorvlibelle
05.08.1988svart høstlibelle
01.01.1995ENedelkreps

Områdetype DatoArt Viltvekt TidsserieRL Kilde

14.11.2012



Lok. nr. 16  Søndre Brutjern forts.

Observatør(er)
Ingvar Spikkeland, Ola Wergeland Krog.

Litteratur
Artsdatabanken jan 2012
Dolmen, D.(red.) 1995. Ferskvannslokaliteter og verneverdi. Rapport Zoologisk Serie: 1995-6.
UiT Vitenskapsmuseet, Trondheim. s. 9-26.
Olsvik, H. & Dolmen, D. 1992. Distribution, habitat, and conservation status of threatened
Odonata in Norway. Fauna norv. B. 39: 1-21.
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Lok. nr. 17 CLokalt viktig
011910017

Røser Ø
Gnr. bnr.:

Feltsjekk
17.11.2011 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen. Befaringen er gjort så sent på året at
dette reduserer muligheten for å oppdage sjeldne arter.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på ei markert åskule ved en skogsbilvei sør for
E18 mellom gården Røser og Brutjerna. Geologien på loklaliteten er mylonitt og forekomsten
inngår i Ørje-mylonittsonen. Denne bergarten er mindre hard enn den vanlige gneisen i området
og mindre vanlige arter for fylket finnes i Ørje-Mylonittsonen.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gammel barskog, furudominert, på en markert
åskule i terrenget. Flersjiktet naturskog med mye skjegglav. Furu dominerer på toppen og andelen

Naturtype: Gammel barskog

Utforming: Gammel furuskog
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Lok. nr. 17  Røser Ø forts.

gran øker nedover åssidene. En del blokkmark i forekomsten samt en bergvegg som ender i en
veiskjæring på østsiden. Grana har senkere flere steder.En del død ved, men ingen kontinuitet i
død ved. Ei gran med bhd 20cm ble kjerneboret og viste en alder på 150 år.
Artsmangfold: 20-30 furuer med gubbeskjegg samt enkeltfunn på grangreiner. Flere funn av
skjellstorpigg og rustbrunpigg, alle artene indikerer verdifulle skoglokaliteter.
Bruk, tilstand og påvirkning: En skogsbilvei slutter i en snuplass rett øst for lokaliteten. Få spor
etter hogst, men lokaliteten har med sikkerhet blitt plukkhogd tidligere. Framstår som en “urørt”
og variert naturskog.
Fremmede arter: Ingen påvist
Del av helhetlig landskap: Nei
Verdivurdering: Stor forekomst av skjegglaver (Usnea) samt stor forekomst av gubbeskjegg
(NT). Funn av skjellstorpigg og rustbrunpigg og ei gran kjerneboret og aldersbestemt til +150 år.
Vurderes som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst.

Vernestatus
Ingen vernestatus

Kjente trusler
Ingen kjente og

Artsliste for lokaliteten

17.11.2011rustbrunpigg
17.11.2011skjellstorpigg
17.11.2011NTgubbeskjegg

Områdetype DatoArt Viltvekt TidsserieRL Kilde

Observatør(er)
Ola Wergeland Krog.

Litteratur

14.11.2012



Lok. nr. 18 CLokalt viktig
011910018

Brutjernstangene SV
Gnr. bnr.:

Feltsjekk
17.11.2011 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen. Befaringen er gjort så sent på året at
dette reduserer muligheten for å oppdage sjeldne arter.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger inntill vestsiden av ei intakt myr vest for
naturtypen Håbytangene, som igjen ligger sør for Søndre Brutjern sør for E18 mellom Ørje og
Sverige. Geologien på loklaliteten er mylonitt og forekomsten inngår i Ørje-mylonittsonen. Denne
bergarten er mindre hard enn den vanlige gneisen i området og mindre vanlige arter for fylket
finnes i Ørje-Mylonittsonen.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gammel barskog på en markert nord-sørgående

Naturtype: Gammel barskog

Utforming: Gammel furuskog
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Lok. nr. 18  Brutjernstangene SV forts.

åsrygg med bratt skråning ned mot ei intakt myr på østsiden. Flersjiktet naturskog, furudominert
på toppen men grana dominerer lenger ned i terrenget. Innslag av bjørk og osp. Mye skjegglav på
trærne. Noe  blokkmark i skråningen ned mot myra i øst. To graner med bhd på 22 og 25 cm ble
kjerneboret og viste alder på henholdsvis 165 og 200 år. Tellingen måtte foretas med lupe.
Artsmangfold: Titalls trær med gubbeskjegg (NT), flere funn av skjellstorpigg og rustbrunpigg.
Vaniljerot påvist. Disse artene indikerer verdifulle skoglokaliteter i denne regionen.
Bruk, tilstand og påvirkning: Ingen direkte spor etter hogst, men lokaliteten har med sikkerhet
blitt plukkhogd tidligere. Framstår som en “urørt” og variert naturskog.
Fremmede arter: Ingen påvist
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger inntil ei urørt myr som er registrert som naturtyper,
og i områdene omrkring er det uvanlig mange naturtyper og viktige naturforekomster, noe som i
stor grad skyldes den spesielle geologien i området. Søndre og Nordre Brutjern, Abbortjern,
Sørtjern og Steinstjern samt myrområdene med Stormosen ble av Dolmen (1995) foreslått som
landskapsvernområde og Brutjerna, Sørtjern og Steinstjernsbekken som naturreservater. De
registrerte skoglokalitetene i området styrker områdets verdi ytterligere.
Verdivurdering: Stor forekomst av skjegglaver (Usnea) samt stor forekomst av gubbeskjegg
(NT). Funn av skjellstorpigg og rustbrunpigg og ei gran kjerneboret og aldersbestemt til +200 år.
Vurderes som lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Ikke hogst

Vernestatus
Ingen vernestatus

Kjente trusler
Ingen kjente

Artsliste for lokaliteten

17.11.2011vaniljerot
17.11.2011rustbrunpigg
17.11.2011skjellstorpigg
17.11.2011NTgubbeskjegg

Områdetype DatoArt Viltvekt TidsserieRL Kilde

Observatør(er)
Ola Wergeland Krog.

Litteratur
Dolmen, D.(red.) 1995. Ferskvannslokaliteter og verneverdi. Rapport Zoologisk Serie: 1995-6.
UiT Vitenskapsmuseet, Trondheim. s. 9-26.
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Lok. nr. 19 BViktig
011910019

Braneselva
Gnr. bnr.:

Feltsjekk
31.12.2011 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Naturtypekartlegging utført av Wergeland Krog Naturkart for Multiconsult AS i
forbindelse med ny E18-trasé mellom Ørje og riksgrensen. Befaringen er gjort på årets siste dag
med 10 kuldegrader og dette reduserte muligheten for å oppdage sjeldne arter.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Braneselva renner ut fra Nordre Brutjern, krysser i rør under E18
og renner ut i Gjølsjøen sør for Ørje. Geologien på loklaliteten er mylonitt og forekomsten inngår i
Ørje-mylonittsonen. Denne bergarten er mindre hard enn den vanlige gneisen i området og mindre
vanlige arter for fylket finnes i Ørje-Mylonittsonen.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Viktig bekkedrag som binder sammen de svært
viktige naturtypene Brutjernene og naturreservatet Gjølsjøen. Bekken / elva renner også gjennom

Naturtype: Viktig bekkedrag

Utforming: Parti som binder sammen andre naturmiljøer

Fo
to

: O
la

 W
er

ge
la

nd
 K

ro
g 

31
.1

2.
20

11

14.11.2012



Lok. nr. 19  Braneselva forts.

kulturlandskapet og har en viktig landskapsøkologisk funksjon. Braneselva er med i et biologisk
overvåkningsprogram for Haldensvassdraget som omfatter 40 bekker/elver i Aremark, Marker og
Aurskog-Høland.
I den delen av elva som ligger innen for planormådet er elva omgitt av en galleriskog vesentlig
bestående av gråor-heggeskog med innslag av flere andre treslag hvorav særlig gran stedvis
dominerer, men også bjørk, osp, rogn, selje. Bever har tilhold i elva og en “fersk” beverdemning
har demmet opp elva nord for E18 ved Sletta industriområde.
Artsmangfold: I forhold til de 40 bekkene/elvene som er med i den biologiske overvåkningen av
Haldensvassdraget er Braneselva meget artsrik og det ble påvist 42 arter på prøvestasjonen rett
nord for der elva krysser E18. I den mest artsrike lokaliteten i overvåkningsprogrammet ble det
påvist 44 arter, og Braneselva hadde også, sammen med tre andre elver, den høyeste
biodiversitetsindeksen (Shannon-Wiener) av alle de undersøkte elvene. Resultatene fra
artsundersøkelsene er presentert i fem rapporter: (Spikkeland 2009, 2010a, 2010b, 2011, 2012).
Bruk, tilstand og påvirkning: Elva og elvekantene er relativt intakt, men ved Sletta foregår det
en utfylling av den vestre elvebredden. Litt lenger nord er også elvebredden påvirket av utfylling i
forbindelse med veien som går nordover langs elva.
Fremmede arter: Ingen påvist, men pga. befaringstidspunktet var sjansen for å oppdage
fremmede arter relativt liten.
Del av helhetlig landskap: Braneselva fra og med starten i Brutjerna, de omkringliggende
småtjernene, samt Gjølsjøen lenger ned danner sammen en meget viktig helhet av stor betydning
for biomangfoldet.
Vegetasjon: Gråor-heggeskog (C3)
Verdivurdering: Elva binder sammen to områder med høyeste naturtypeverdi, den er en av de
mest artsrike småelvene i regionen, vannkvaliteten er bra med høy pH. Elva vurderes i
utgangspunktet som viktig B, men det er ikke usannsynlig at en grundigere undersøkelse av elva
vil resultere i enda høyere verdi.
Skjøtsel og hensyn: Bevare/restaurere kantskogen langs elva, stoppe utfyllingen ved Sletta.

Vernestatus
Ingen vernestatus

Kjente trusler
Masseuttak/utfylling og

Artsliste for lokaliteten
Områdetype DatoArt Viltvekt TidsserieRL Kilde

Observatør(er)
Ola Wergeland Krog.

Litteratur
Spikkeland, I. 2009. Biologisk overvåkning av Haldenvassdraget høst 2008/vår 2009.   Bunndyr i
eutrofe bekker og elver. Østfoldmuseet, Avd. Haldenvassdragets Kanalmuseum. 3 s + tabeller,
figurer og vedlegg.
Spikkeland, I. 2010a. Biologisk overvåkning av Haldenvassdraget. Bunndyr i eutrofe bekker og
elver høst 2009. Østfoldmuseet, Avd. Haldenvassdragets Kanalmuseum. Rapport 1/2010. 7 s +
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Lok. nr. 19  Braneselva forts.
vedlegg.
Spikkeland, I. 2010b. Biologisk overvåkning av Haldenvassdraget. Bunndyr i eutrofe bekker og
elver. Status etter to undersøkelser høst 2008-vår 2010. Østfoldmuseene, Avd. Haldenvassdragets
Kanalmuseum. Rapport 2/2010. 15 s. + vedlegg 1-3.
Spikkeland, I. 2011. Biologisk overvåkning av Haldenvassdraget. Bunndyr i eutrofe bekker og
elver høst 2010. Østfoldmuseene, Avd. Haldenvassdragets Kanalmuseum. Rapport 1/2010. 8 s +
vedlegg.
Spikkeland, I. 2012. Biologisk overvåkning av Haldenvassdraget. Bunndyr i eutrofe bekker og
elver. Status etter to undersøkelser høst 2008- 2011. Østfoldmuseene, Avd. Haldenvassdragets
Kanalmuseum. Rapport 1/2012. 16 s. + vedlegg 1-3.
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