
 
Vurdering av miljøverdier på eiendommen 16/1, eier Gerd M. Gylder Corneliussen.  
På bakgrunn av et ønske fra skogeier, ble området befart av skogeier, skogbruksleder og meg 
11.02.22.  
Området inngår i NiN kartlegging «Hobølelva». Oppdragstaker er Norconsult.  
Følgende naturtyper er registrert: 
NINFP2110042704: Verdi svært høy kvalitet, gammel furuskog med stående død ved. Det er denne 
som spesielt ble undersøkt under befaringen.  
NINFP2110042703: Verdi høy kvalitet, gammel furuskog med liggende død ved. Denne 
registreringen overlapper NINFP2110042704.  
NINFP2110065008: Verdi høy kvalitet, gammel furuskog med gamle trær.  
De tre NiN registreringene er interessante i forhold til hogst/skogbruk.  
Jeg gikk igjennom området for å se om området tilfredsstiller kravene etter MiS metodikk.  
Mulige livsmiljøer er:  
Stående død ved (SDV): Inngangsverdi minimum 8 trær på to daa, > 20 cm. I brysthøyde. 
Liggende død ved (LDV): Inngangsverdi minimum 8 trær på to daa, > 20 cm. I brysthøyde. 
Gamle trær for furu: Inngangsverdi 200 år.  
Det ble ikke funnet områder som tilfredsstiller noen av inngangsverdiene.  
Døde trær var det svært lite av, men finnes spredt. 
Alder på trærne er 110 – 120 år. Historien i området er at hele området brant ca. 1910. Noen få 
trær kan nærme seg 150 år.  
Det er ikke funnet rød-listede arter i området.  
 
Konklusjon:  
NiN kartleggingen her må være feil eller i det minste er verdien satt for høyt. Skogen her er heller 
ikke spesiell for området. Furuåser med lav bonitet og med alder på trær ca. 100 – 150 år er svært 
vanlig. Dette er også bekreftet muntlig på telefon 14.02.22 av skogbrukssjef Sven O. Martinsen i 
Våler Kommune.  I områdene rundt Moss var skogen så å si helt nedhogd rundt 1900. Dette pga 
både sagbruksindustrien, jernverk og etter hvert treforedlings industri.  
MiS registreringen viser at det ikke er grunnlag for å opprette nøkkelbiotoper i området.  
Hogst kan foregå etter PEFC Skogstandard sine kravpunkt. 
 
 
Moss 14.02.22 
 
Per Hallgren 
KM-sjef 
 
 
 
 
 



 
 


