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                23. April.2009 

Vurdering av område Elgtråkket som er regulert til 
utbygging. 

 
På oppdrag fra Eidsvoll Arkitekter AS ved Erik Ruud har BioFokus den 22.04.2009 

undersøkt området Elgtråkket som er planlagt utbygd. Området er vurdert i forhold til 

potensial for biologisk mangfold i henhold til DNs Håndbok nr 13. Området er ikke 

vurdert i forhold til friluftsliv eller andre interesser. 

  

Området er et ca 3 daa stort skogområde som er begrenset av vei og bebyggelse i sør, 

øst og nord. I vest henger området sammen med skog. Det ligger kvisthauger og 

hageavfall spredt øst i området pluss en haug med stein. Det sørøstre hjørnet er en 

bergknaus med berg i dagen. Et lite bekkesig krysser området fra nordøst til sørvest.       

 

Skogen er en ung blandingsskog. Hele området er sterkt preget av hogst. Det 

forekommer enkelte stubber av grov bjørk i området, men ellers lite død ved. I 

bunnsjiktet finnes blant annet einerbjørnemose, etasjemose og stortaggmose. Mer fuktig 

langs bekkesiget finnes skogfagermose og en vårmoseart. I feltsjiktet er legeveronika, 

hvitveis og skogburkne vanlig.  Ellers forekommer blant annet jonsokkoll, gullris og 

vårpengeurt. Busksjiktet preges av bringebær. I tresjiktet dominerer selje, bjørk og langs 

bekkedraget noe gråor. Ung gran forekommer spredt i området. I vestre halvdel er det 

større innslag av furu og gran, sørvestre del av området er flatehogd helt nylig. 

 

En liten grunn dam vest for bekkesiget ble observert under befaringen, men ble ikke 

vurdert til å være spesielt interessant. Dammen bør allikevel undersøkes for blant annet 

salamander. Dette kan først gjøres et stykke ut i mai da det er lite sannsynlig at 

salamander overvintrer i denne typen dam.  

 

BioFokus vurderer området til ikke å omfatte naturtyper i henhold til DNs håndbok nr 13 

eller ”Truede vegetasjonstyper i Norge” (Fremstad og Moen 2001). Ingen arter som 

uthever området som spesielt for regionen ble registrert. En kort artsregistrering tidlig på 

våren kan være mangelfull, men skogstrukturen som er beskrevet over med ung skog og 

lite død ved, vurderes til ikke å ha et spesielt potensial for biologisk mangfold. Pr. 

21.04.2009 ligger det ikke inne funn av rødlistede arter i Artsdatabankens Artskart og 

heller ikke naturtyper er tegnet inn på kart i DNs Naturbase i umiddelbar nærhet av 

området.   

 

Bilder og kilder er vedlagt. 

 

Vennlig hilsen 

BioFokus 

 

Arne E. Laugsand 

Biolog 

 
Torbjørn Høitomt 
Biolog 
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Figur 1 Hogstflate i sørvest. 

 

 
Figur 2 Haug med stein i øst. 
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Figur 3 Bekkesig som krysser området fra nordøst til sørvest. Oppslag av gran som vil ta over for 

lauvtrær over tid. 
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