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Ekstrakt 
Biofokus har på oppdrag for 
Follo prosjekt undersøkt 
potensial for biologisk 
mangfold i planområde ved 
Kvestad i Ås kommune. 
Området består av en 
hogstflate og det ble ikke 
funnet naturtyper eller 
artsforekomster som tilsier 
spesielle hensyn 
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Bred dunkjevle i planområdet. 
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Bakgrunn	  
Ved Kvestad i Ås kommune er det i et område planlagt massedeponering og 
endring av bruk av området til dyrket mark. BioFokus ble engasjert av Follo 
Prosjekt, ved Maria Kalnæs Danielsen, til å undersøke potensialet for biologisk 
mangfold i området. Befaring av området ble utført av biolog Arne E. Laugsand 
den 24.september 2013. 

Resultater	  
Artskart viser at det er registrert stor salamander som er vurdert til sårbar (VU) 
på gjeldende rødliste i nærheten av planområdet. Det ble ikke funnet dammer i 
planområdet som kan ha særlig betydning som levested for arten. Kun mindre 
vannansamlinger som ikke kvalifiserer til å bli registrert som naturtype etter DN-
håndbok 13 ble observert i området. 

Heller ikke andre vegetasjonstyper eller naturtyper som krever spesielle hensyn 
ble funnet i området. Nesten hele området består av en hogstflate som er noen 
år gammel og som er i gjengroing med en til tre meter høyt kratt av bjørk, gråor 
og enkelte granbusker. Stedvis er busksjiktet dominert av bringebær eller 
mjødurt. Feltsjiktet er dominert av sølvbunke og andre vanlige arter. Det går et 
par fuktigere sig igjennom området hvor mer fuktighetskrevende arter som bred 
dunkjevle og slyngsøtvier finnes.  

Helt sør i planområdet ligger en liten beitemark i tilknytning til registrert 
naturtype med gamle trær. Denne er ikke vurdert til naturtypeverdi, men kan 
gjerne tas hensyn til.  

Foruten hogst er det diverse inngrep i området. Det går en anleggsvei (langs 
gammel traktorvei) igjennom område og det er lagt igjen noen fyllmasser. I 
tillegg er området tidligere delvis grøftet.  

Bilder fra området er vedlagt. 

Oppsummering/konklusjon 
Området vurderes til å ikke ha kvaliteter utover det ordinære. Det er ikke 
registrert naturtyper i området. Områdets betydning for stor salamander 
vurderes til begrenset og ikke til større enn annet ordinært areal i nærheten. Det 
er heller ikke registrert andre artsforekomster i området på Artskart eller ved 
befaring som krever spesielle hensyn. 

 

 

 

 



 

Vedlegg:	  Bilder	  

 

Utsikt nordover i planområdet ved Kvestad. En relativt fersk hogstflate. 



 

En liten dam som ikke kvalifiserer til regsitrering som naturtype eller utgjør viktig habitat for amfibier 

 

En anleggsvei går igjennom området og det er henlagt noe fyllmasser i området. 
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