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Forord 
 

NINA har på oppdrag for arkitektfirmaet Vindveggen vurdert naturverdiene i deler av en tidligere 

kartlagt naturtypelokalitet, Haugenravinen, i forbindelse med at grunneier og Rælingen kommune 

ønsker å benytte arealet til boligutbygging. Området er igjen del av et større planlagt fortettingsom-

råde i kommunen med strategisk plassering rett ved brua sørfra mot Lillestrøm. 

 

Feltarbeidet ble utført 23. april og 3. juni 2013. Første feltrunde startet med en befaring av området 

sammen med Guro Braanaas Bredland, som har vært kontaktperson hos Vindveggen, samt Tor 

Larsen, som representerte grunneierne.  

 

Tom Hellik Hofton takkes for bistand til bestemmelse av vedboende sopp. 

 

Oslo, juni 2013 

Egil Bendiksen 

 

 

 

1 Innledning 
 

Lokaliteten er del av en ravinedal på marin leire, som strekker seg fra Øvre Rælingsveg og nord-

over mot Nitelva rett sør for Lillestrøm (figur 1). Naturgeografisk er dette opprinnelig det aller nord-

ligste partiet av Østmarka, som i dag avgrenses av markagrensa like på oversida av nevnte vei. 

Bekken som går åpen gjennom ravinen, kommer fra Rælingsåsen i sør og går i rør gjennom bebyg-

gelsen langs Øvre Rælingsvei og også nederst før utløp i Nitelva. Ravinen ligger i høydeintervallet 

110-150 m, som er under marin grense i området (ca. 210 m o.h.). Berggrunnen består av grunn-

fjellsbergarter, og lokaliteten ligger i boreonemoral sone, svakt oseanisk vegetasjonsseksjon. 

 

Eiendommen som er hovedfokus for undersøkelsen ligger i ravinens nordvestre hjørne (figur 2, 

skravert areal). Ravinen er avgrenset som naturtypelokalitet under navnet Haugenravinen, og inn-

lagt i Direktoratet for naturforvaltnings naturbase (figur 3). Den ble først registrert av Birgitta Prøis i 

1996 i forbindelse med registrering av verneverdige landskapsområder i kommunen (Rælingen 

kommune 1997), og siden av Siste Sjanse/ Biofokus (jf. Hegland 2002). Den ble klassifisert som 

viktig, naturverdi B.  

 

Lokaliteten er beskrevet som følger: «Området ligger inneklemt mellom bebyggelse, vei-

er/tunnelmunning og eng som vokser igjen. Bekkedalen har klar verdi for biologisk mangfold. Tre-

sjiktet er svært ulikaldra med enkelte grove ask, samt noen relativt grove bjørk og lønn. Andre tre-

slag som forekommer er: Osp, hassel, rogn, hegg, selje og, ikke minst, gråor. Gråor er et vesentlig 

treslag nederst, langs bekken. Bekken er intakt. Miljøet har stor funksjon som grøntlunge i bebyg-

gelsen, og har rik botanikk og et rikt fugleliv. Området har mindre geologisk verdi enn mange av de 

andre ravinene, fordi formasjonen ikke er del av et større ravinesystem, og fordi den er avskåret av 

tunge tekniske inngrep tett inntil. Vegetasjonsmessig minner ravinen om mange andre av de “ver-

neverdige landskapsområdene” i kommunen. Området er med i undersøkelsen av landskapsområ-

der i Rælingen kommune (Rælingen kommune 1997), og faller i denne rapporten under område L1 

(Haugenravinen), som er gitt mindre høy verneverdi. Haugenravinen tilhører ikke de områdene som 

ble gitt høy verneverdi av kommunen da resultatene fra kartleggingen i 1996 ble tatt opp til politisk 

behandling, jfr. Rælingen kommune (1999).» 

 

 

2 Materiale og metoder 
 

Mandatet har vært å studere biologiske verdier på eiendom 105/55 på nordvestre del av naturtype-

lokaliteten. Dette arealet er derfor undersøkt i detalj, mens resten av ravineområdet ble studert i den 

grad det var nødvendig for å sette nevnte areal inn i en større sammenheng. Det siste var nødven-
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dig med hensyn til å vurdere hvor viktig nevnte eiendom er for å ivareta de verdiene som tidligere 

var registrert og som var årsak til at Haugenravinen fikk status som naturtypelokalitet med verdi B. 

 

Som følge av at oppdraget ble gitt i april med frist 7. juni ble det lagt opp til to feltrunder; den første 

ved slutten av snøsmeltingen for å få inkludert vårsoppaspektet, særlig med tanke på at vedboende 

sopp med potensial for å finne rødlistearter har en kort vårsesong i tillegg til hovedsesongen om 

høsten. Feltrunde nr. 2 ble lagt til et så sent tidspunkt som mulig før frist, slik at karplantene skulle 

være best mulig utviklet. Det siste fungerte bra etter en maimåned med mange varme dager. 

 

I tillegg til eget feltarbeid er det gjort søk etter tidligere funn fra området gjennom litteratur, og Arts-

databanktjenestene Artskart og Artsobservasjoner, samt Norsk soppdatabase, men det var ikke 

registrert noen observasjoner fra naturtypelokaliteten utover det som er nevnt i DN naturbase (Di-

rektoratet for naturforvaltning). DN naturbase er også benyttet for å gjøre sammenliknende vurde-

ringer med andre biologisk verdifulle lokaliteter i Rælingen og omegn. 

 

 

3 Resultater 
 

Eiendom 105/55 (figur 4, 5) 

Eiendomsgrensa følger bunnen av ravinen og i praksis bekken, og eiendommen utgjør ravinedalens 

nordvestligste hjørne. Mesteparten består av ei moderat til relativt bratt (20-30 grader), østvendt li 

på marin leire, men også med noen eksponerte bergpartier, særlig øverst mot kanten i vest. Her er 

det også en del steinblokker. 

 

Mesteparten av lia består av velutviklet edellauvskog. Det må antas at arealet tidligere har vært 

benyttet som del av jordbrukslandskapet (bl.a. beiteland, vedhogst), og at det kanskje har vært et 

mer åpent hagemarkslandskap. Det antas å gjelde alle ravinelauvskoger i kommunen, jf. Hegland 

(2002: 21). Arealet var opprinnelig under gården Lille Strøm (= Lillestrøm, opphav til dagens by; 

jernbanestasjonen lå først på sørsida av elva). Gårdsbygningene lå i Sorenskriverveien 29.  

 

Tresjiktet er svært variert. Langs bekken i dalbunnen dominerer gråor, mens oppover i lia vokser 

ask, sommereik, spisslønn, hassel, hegg, lavlandsbjørk og gran. Ask er representert med mange 

høye trær med stammediameter på 40-45 cm. Det er også noen eiketrær et stykke oppe i lia med 

tilsvarende dimensjoner. Den største står imidlertid helt oppe på kanten like nedenfor huset i Lia-

vegen 10 (muligens innenfor dennes eiendomsgrense, men innenfor naturtypelokalitet). Det er et 

gammelt og kraftig individ, ca. 90 cm i stammediameter i brysthøyde (dbh) og over 3 m i omkrets 

(UTM PM 13917 47420). På kanten vokser også ei stor furu. 

 

Det er mange hasselgrupper spredt over arealet, og flere synes gamle med også døde delstammer. 

Nær bergveggen vokser et særlig grovstammet individ (dbh 18 cm). Hegg vokser rikelig gjennom 

mesteparten av lia og bidrar ikke minst til et velutviklet busksjikt. Det er også enkelte grove henge-

bjørk, og gran, inkludert noen store individer, vokser spredt. Videre inngår noe osp og rogn. 

 

Det er spredte spor etter hogst, men dette gjelder enkelttrær. Relativt mange læger dekker skog-

bunnen, dels grove og av høy nedbrytningsgrad. 

 

Stripa med flommarksskog (gråor-heggeskog) langs bekken er smal på den aktuelle eiendommen, 

og det er større areal av denne typen på naboeiendommen i øst. Karakteristisk er partier med veks-

lende dominans av bekkekarse, maigull, skogstjerneblom og springfrø. På litt høyere partier imel-

lom vokser stornesle, engsnelle, kratthumleblom, broddtelg, tyrihjelm, sløke og ikke minst småplan-

ter av ask. Vanlige arter i bunnsjikt er blant annet stortaggmose (Atrichum undulatum), lundveikmo-

se (Cirriphyllum piliferum), lundmoser (Brachythecium spp.) og rundmose (Rhizomnium sp.). Krus-

fagermose (Plagiomnium undulatum) ble registrert i bunnen av sideravinen. 

 

I lia varierer urtesjiktet fra moderat til sparsomt dekke langs en gradient fra relativt åpne partier til 

mer tett skog, der det er lite annet enn tett lauvstrø. Våraspektet er dominert av hvitveis. Ellers er 
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karakteristiske arter slike som trollbær, skogsvinerot, leddved og firblad, Av andre arter kan nevnes 

kratthumleblom, skogsalat, krossved, knollerteknapp og liljekonvall. 

 

I den sørligste delen av lia innenfor den aktuelle eiendommen er hele liarealet fylt ut til ei sammen-

hengende kunstig ur av grove kampestein, helt ned i bunnen og til med ut i bekken. Skråninga er 

fylt ut fra Liavegen 12, tydeligvis for å få større toppflate og muligens som fundamentering av huset 

der, som synes oppført etter at naturtypelokaliteten ble registrert. Trær og vegetasjon er her full-

stendig utradert. 

 

Det nordvestligste hjørnet består av kratt og ungskog, jf. beskrivelsen nedenfor av «hasselkratt i 

vest». Et hjørne mellom eiendommene 105/17 og 104/203 er også påvirket av inngrep. 

 

 

Nordligste del av naturtypelokaliteten 

Grense for naturtypelokaliteten er trukket så langt mot nord at deler av to villatomter, 105/17 og 

104/203 er kommet med innenfor. Det er vanskelig å si om dette skyldes inngrep etter at ravinen 

ble registrert eller at avgrensning er unøyaktig. I alle fall er dette i dag helt åpne, kulturpåvirkete og 

dels utfylte areal, som er uinteressante i biologisk sammenheng (jf. også et lite parti av 105/55). 

Strutseving finnes helt nær bekken som renner åpen gjennom 105/17. Grensa for naturtypelokalite-

ten er her foreslått justert, se figur 2. 

 

 

Nedre ravinedel øst for bekk (figur 5-7) 

Bortsett fra skråning i øst er dette arealet karakterisert av ei relativt vid bekkeslette med samme 

type vegetasjon som den bekkenære del av eiendom 105/55. Særlig karakteristisk er grove trær av 

gråor. Delvis omfatter dette arealet nederste del eller munningen av ei sideravine opp mot Haugen-

jordet, hvor en bred, åpen forsenkning er sterkt dominert av bekkekarse, og dels med maigull, 

springfrø, mannasøtgras, krypsoleie og bekkeblom, flankert av heggekratt på sidene. Her er også 

skogburkne og tyrihjelm. 

 

 

Øvre/sørlige del av hovedravine 

Fra den utfylte steinura, Liavegen 12, og et stykke oppover er det et ganske trangt strykparti. Her 

dominerer blant annet mjødurt og stornesle, og det er også en del kraftige asketrær. Grove læger 

av ask og gran ligger over bekken. Ellers har området videre oppover et ungt krattpreg, som går 

over i sekundær seljeskog i øst, mens i vest er det kort vei opp til boliger på toppkanten. Den indre 

og sørlige delen, bortimot halve ravinelengden, er slakere, med større helt åpne areal, en del kratt-

partier og spredte store trær, først og fremst ask. Hele dette arealet er mer eller mindre sterkt kul-

turpåvirket og kan ikke karakteriseres som edellauvskog. Her er alt fra planmessig flatehogst i for-

bindelse med større boligprosjekt som rekkehus i øst til private hageutvidelser på eiendommer som 

for øvrig går helt ut til bekken i øst, selv om ingen har helkultivert tomta helt ut dit. I ei li lang li opp 

mot et hus er det for eksempel bortimot renbestand av skvallerkål, og andre steder er det tette 

bringebærkratt. Et stort parti er helt åpent over hele ravinebredden som følge av kryssende kraft-

ledning. Det er imidlertid også en del opprinnelige naturelementer som flomskogsvegetasjon i bek-

kesonen (f.eks. parti med strutseving eller bekkekarse, vårkål og bekkeveronika). Det finnes også 

grupper med hassel, samt en del hegg og spisslønn. Typiske kulturinnslag er ellers hundekjeks, 

spirea sp., hundegras og berberis. I vestre skråning står områdets andre svære eik, omkrets 3,5 m, 

dbh 1 m., UTM PM 13902 47278. På en knaus på samme side er det også et større tre av lind, 

eneste registrerte individ i ravinen. 

 

 

Østre sideravine mot Haugenjordet (figur 8) 

Bortsett fra et basisparti mot hovedravinen er sideraviner mot øst ikke inkludert i naturtypeområdet. 

Den nordligste av disse, der det også går et bekkesig, er preget av tette klatt. Den noe større side-

ravinen litt lenger sør, derimot, begynner å få et mer velutviklet lauvskogspreg (figur 2, innenfor rød 

linje). Området lå under gården Rud, som var i drift til omkring 1950-60, og de bekkenære delene 

bærer klart preg av å være jorde under gjenvoksning. Delvis sterk dominans av kraftige seljegrup-
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per og innslag av velvoksen hengebjørk er en synlig indikasjon på dette. På foto fra 1985 gjengitt i 

kommunens grøntplan (Rælingen kommune 2007) er dette området helt åpent. Det gjennomgår nå 

en naturlig restaurering mot skog. De øvre, østlige delene er bebygd i senere tid og kalles Haugen-

jordet (jf. plassen Rudshaugen under Rud). 

 

Det er fortsatt åpne parti med rester av kulturpreget engvegetasjon, med blant annet en del hunde-

kjeks. Det finnes også innslag av spisslønn, ask og hassel og særlig i øvre del mye hegg. Videre er 

det partier med skogarter som trollbær, firblad og i våraspektet mye hvitveis. 

 

 

Hasselkratt i vest 

Under Liavegen er det også et bratt nord-nordøstvendt parti dominert av kratt, ikke minst hassel, 

samt med noen spredte, større grantrær. Dette utgjør et yngre suksesjonsstadium til en trolig po-

tensiell naturlig granskog. Arealet har i følge en 70 år gammel nabo, vært åpent eller preget av lave-

re kratt i hele hennes tid. Det har trolig vært benyttet til vedhogst. Våraspektet er helt dominert av 

hvitveis, og det er masse småask. Ellers er det lokal dominans av fugletelg. Observert er også bl.a. 

trollbær, leddved og kranskonvall. 

 

 

Funga 

Sopparter som ble funnet i området er opplistet i tabell 1. Det ble ikke funnet rødlistete sopparter, 

men mulighetene for dette var også begrensete, jf. sesongforhold (se kap. 2). Arten rustkjuke (Phel-

linus ferruginosus) var tidligere rødlistet. Den har som regel sine forekomster i velutviklet edellauv-

skog. Nevnes i samme forbindelse skal også den noe mindre vanlige praktkjuke (Junghuhnia niti-

da). En vårart som heller ikke er vanlig og som kan indikere biologisk verdifulle lokaliteter, spesielt 

fuktig oreskog, er skarlagen vårbeger (Sarcoscypha austriaca) (figur 9).  

 

 

Fauna 

Det har ikke vært foretatt noen systematisk undersøkelse av faunaen i denne sammenheng, men et 

rikt fugleliv nevnt fra tidligere undersøkelse kan understrekes (bl.a. svarttrost, gråtrost, rødvingetrost 

m. reir, rødstrupe, bokfink, grønnfink, kjøttmeis, gransanger, hagesanger, ringdue, skjære). Under 

begge besøk ble observert eller hørt rådyr (sett 3x ved sideravinen 23/4) og 3/6 også observert 

grevling (vestre del). 

 

 

4 Diskusjon 
 

Haugenravinen er den nordligste av et antall lauvskogsraviner som er kartlagt i forbindelse med 

landskapsregistrering og naturtypekartlegging i kommunen. De øvrige fortsetter sørover langs Øye-

rens vestside.  

 

Beskrivelsen av Haugenravinen i DN naturbase er kortfattet og lite detaljert og differensierer heller 

ikke mellom de ulike delene av ravinen. Det er riktig at den er avskåret av tunge tekniske inngrep 

tett inntil og ikke del av noe større ravinesystem. Likevel er det en relativt lang og bevart hovedravi-

ne, med en tydelig sideravine i nedre del. Sistnevnte er ikke er del av naturtypelokaliteten, men har 

godt potensial til å oppnå edellauvskogskvaliteter i løpet av noen få tiår.  

 

Hoveddelen av eiendommen 105/55 innenfor naturtypelokaliteten er uten tvil den delen av ravinen 

som har høyest biologisk verdi på grunnlag av storvokste edellauvtrær, død ved, artssammenset-

ning og tydeligvis lengst kontinuitet bakover i tid. Dette skyldes nok både topografien med at lia er 

relativt bratt og beskyttet ovenfra med en bergknaus og at det her ligger eldre og mindre konsentrert 

bebyggelse. Unntak er den sørlige delen ved Liavegen 12, som er ødelagt av utfylling av store 

steinblokker. 
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De to store eikene på ravinekanten er ikke nevnt i den tidligere registreringen; det synes heller ikke 

som eik som treslag ble registrert nede i ravinen den gang. De store eikene ligger godt over størrel-

sesgrensa for hule eiker som utvalgt naturtype (med tilhørende regelverk, jf. naturmangfoldloven). 

«Med hule eiker menes eiketrær som har en diameter på minst 63 cm, tilsvarende omkrets på 200 

cm, samt eiketrær som er synlig hule og med en diameter på minst 30 cm, tilsvarende omkrets på 

minst 95 cm. Diameter og omkrets måles i brysthøyde (1,3 m) over bakken. Synlig hule individer 

defineres til å være eiketrær med et indre hulrom som er større enn åpningen og der åpningen er 

større enn 5 cm. Unntatt er hule eiker i produktiv skog» (fra Forskrift om utvalgte naturtyper etter 

naturmangfoldloven). De to eikene står delvis fristilt i dag og har sikkert også vært del av et hage-

markslandskap i den mest intensive jordbruksepoken hva arealbruk angår. 
 
Det er faktisk registrert «hule eik» av mindre dimensjoner på naturtypelokaliteter lenger vest (Strøm 
1), mens de to nevnte har unngått registrering til nå. Ingen av dem kommer nok i direkte konflikt 
med utbyggingsplaner, men forekomsten styrker ravinens biologiske helhetsverdi. På lok. Strøm 2 
er for øvrig registrert ei eik med dbh 120-140 cm. 
 

Bortsett fra ask er det ikke registrert rødlistearter, men soppundersøkelsen, som på grunn av tids-

faktoren (feltarbeid april-juni) kun kunne få med seg en redusert vårsesong for vedboende arter er 

ikke uttømmende. Det er potensial for interessante funn også for andre soppgrupper (jf. jordboende 

arter) og også flere vedboende arter, som har optimum sesong seinhøstes. Særlig interessante 

arter/typer er gjengitt i tabell 2. 

 
Haugenravinen er et av de få gjenværende naturlige lauvskogsområder under marin grense i denne 
tett bebygde regionen, og lokaliteter med gjenværende velutviklet edellauvskog er det generelt langt 
mellom på Nedre Romerike (jf. f.eks. naturtyperegistreringer/DN naturbase i Lørenskog, Skedsmo, 
Nittedal, Fetsund).  
 

Med sin beliggenhet mellom Østmarka og Nitelva har ravinen også en funksjon som grønn korridor. 

Det er vist i en rekke studier for både dyr og planter (bl.a. Tewksbury et al. 2002, Hedblom 2007) at 

grønnkorridorer har en viktig funksjon for arters utbredelse, spredningsmuligheter og genetisk ut-

veksling.  

 

5 Konklusjon 
 
Haugenravinen har høy biologisk verdi, og det mest verdifulle delarealet av hele naturtypelokalite-
ten ligger innenfor eiendom 105/55 og inkluderer storparten av denne. Hvis dette tas ut, vil verdien 
som naturtypelokalitet gå sterkt ned og mer enn det som tapes ved en ren arealreduksjon. Mye av 
verdien ligger dessuten i helheten av systemet som ravinedal. Fra biologisk synspunkt bør derfor 
mesteparten av eiendommen bli bevart som naturområde. To mindre delarealer i nord kan utgå, jf. 
figur 2. 
 
Det bør også understrekes at områdets verdi vil øke hvis øvre del av ravinen får anledning til å res-
taurere seg mot naturlig skog og hvis den største sideravinen avgrenset mot dennes topprygger i 
øst legges til naturtypeområdet, figur 2, rød linje. Da vil det også oppnås en gevinst med hensyn til 
kvartærgeologiske verdier, jf. området som del av ravinesystem, og ravinedal som truet naturtype. 
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Vedlegg 
 

Tabell 1. Registrerte sopparter, med nærmere stedsangivelse: 

1. Hovedravine, eiendom 105/55 

2. Nedre ravinedel øst for bekk 

3. Øvre/sørlige del av hovedravine 

4. Østre sideravine mot Haugen  

 

Latinsk navn Norsk navn 1 2 3 4 

Antrodia serialis rekkekjuke   x  

Armillaria mellea coll. honningsopp    x 

Corticium roseum blekrosa barksopp x    

Daedalea quercina eikemusling x    

Fomitopsis pinicola rødrandkjuke     

Ganoderma applanatum flatkjuke x    

Gloeophyllum odoratum duftkjuke     

Hymenochaete tabacina tobakksbroddsopp x  x  

Hyphodontia crustosa greinknorteskinn x    

Hyphodontia quercina (cf.) eikeknorteskinn x    

Hypoxylon fuscum hasselkullsopp x    

Inonotus radiatus orekjuke     

Junghuhnia nitida praktkjuke x    

Lycogala epidendrum ulvemelk x    

Lycoperdon pyriforme pærerøyksopp   x  

Mycena galericulata rynkehette x    

Nectria cinnabarina rødvorte    x 

Phellinus ferruginosus rustkjuke x    

Phellinus punctatus putekjuke x    

Polyporus ciliatus finporet vinterstilkkjuke  x   

Rhytisma acerinum lønnetjæreflekk  x   

Sarcoscypha austriaca skarlagen vårbeger  x   

Steccherinum ochraceum okerpiggflak  x   

Stereum rugosum skorpelærsopp x    

Tremella mesenterica gul gelesopp x    

Vuilleminia comedens barksprengersopp     

 

 

 

Tabell 2. Særlig interessante arter og naturtyper 

 

Gruppe Latinsk navn Norsk navn Rødlistestatus Antall 

Karplanter Fraxinus excelsior ask NT vanlig 

     

Sopp Phellinus ferruginosus rustkjuke  1 

 Sarcoscypha austriaca skarlagen vårbeger  1 (5 frl) 

     

Utvalgt naturtype Quercus robur Sommereik, > dbh 63 cm  2 

     

Truet naturtype  ravinedal VU  
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Figur 1. Områdets geografiske posisjon (kartgrunnlag: Kartverket, Norgeskart) 
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Figur 2. Eiendommen (105/55) som er fokus for undersøkelsen er skravert i svart. Naturtypelokali-

tet som avgrenset tidligere er stiplet i mørk blått. Forslag til ny naturtypelokalitet i nordlige del av 

ravinen er markert med rødt (kartgrunnlag: Kartverket, Norgeskart)
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Figur 3. Naturtypelokalitet Haugenravinen. (DN naturbase) 

 

 

 

 

 

 
Figur 4. Fra eiendom 105/55, foto EB 23. april 2013 
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Figur 5. Nedre del av ravinen sett oppover/sørover, østlige del i forgrunnen og eiendom 105/55 

med utfylt kampestein i bakgrunnen 

 

 
Figur 6. Ravinebunnen, nedre del, med grovvokst gråor 
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Figur 7. Parti med bekkekarse i nedre ravinedel, øst for bekken 

 

 

 

 

 
Figur 8. Sideravine i øst, mot Haugenjordet 
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Figur 9. Skarlagen vårbeger (Sarcoscypha austriaca)
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