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Follsjålandskapet i Notodden, Telemark 
– en unik nordisk kjerneregion for 

brannpåvirket lavlandsfurunaturskog 

Sigve Reiso, Stefan Olberg og Tom Hellik Hofton

Reiso, S., Olberg, S. & Hofton, T.H. 2021. Follsjåområdet i Notodden, Telemark – en unik nordisk kjer-
neregion for brannpåvirket lavlandsfurunaturskog. Blyttia 79: 99119.
The Follsjå area in Notodden, Telemark – an unique core region on Nordic scale for fireinfluenced 
natural lowland pine forest.

New data shows that the south-boreal forest landscape (approx. 153 km2) situated around lake Follsjå in eastern 
Notodden municipality in Vestfold and Telemark county, holds a unique landscape continuity and connectivity 
of old growth Scots pine Pinus sylvestris forests. This large area has both large areas of old-growth forests 
and a long history and high frequency of forest fires. These characteristics, combined with its dry and warm 
summer climate, gives the landscape a «hot-spot» function for habitat specialists, today rare and red-listed 
old-growth species of fungi, lichens and insects, both on a national and international scale. The landscape 
both inhabits strong populations of widespread old-growth species and old-growth species restricted to warm 
lowland areas. Combined with knowledge of a few other regions in south-east Norway, old-growth southern 
boreal pine forests are therefore suggested to be a forest type of national responsibility. At Follsjå these fo r-
ests have a long and continuous history of forest fires as an additional important quality. Fragmentation due to 
clear-cut logging, spruce plantation and active fire control are major ongoing threats, both in Follsjå area and in 
the whole of Scandinavia. Establishing robust forest reserves and clustered groups of reserves in and around 
«hot-spot» areas, combined with prescribed burning (as well as maintaining natural forest fire dynamics) and 
more frequent use of selective logging, are suggested as the most efficient future conservation strategies.
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Furu Pinus sylvestris er utbredt i hele landet og 
har i hundrevis av år vært ettertraktet til bl.a. byg-
ningsmaterialer, ved, tjære- og trekullproduksjon. 
Hard utnyttelse over lang tid, kombinert med at 
furu har svært lang omløpstid, gjør at gammel 
furunaturskog forekommer svært sjeldent, både 
her i landet og i det meste av Europa for øvrig. Hit-
til har landskap med store naturverdier i gammel 
furunaturskog i Norge i hovedsak vært forbundet 
med avsides områder i innlandet og i Nord-Norge, 
som Femund-traktene (nordøstre Hedmark), indre 
Troms (Dividalen, Reisadalen) og indre Finnmark 
(Pasvik, Anarjohka). 

Naturkvaliteter i gammel lavlandsfuruskog har 
vært delvis kjent i Norge tidligere, både fra Øst-
Telemark og enkelte andre regioner (jf. bl.a. Hofton 
2010, 2014a, Reiso 2007a,b, 2009, 2010), men 
det er først helt nylig kunnskapen om dette har økt 
betraktelig. En kjenner nå til et fåtalls regioner med 

svært viktige furunaturskoger også i lavlandet på 
Østlandet med mange av de samme kvalitetene 
og naturskogsartene som i de mer velkjente mel-
lom- og nordboreale furulandskapene. En nylig 
gjennomført kunnskapssammenstilling om slike 
skoger i Follsjå-landskapet i østre del av Notod-
den i Vestfold og Telemark fylke (Reiso 2020a) er 
imidlertid første grundige helhetlige gjennomgang 
og presentasjon av en kjerneregion med gammel 
lavlandsfuruskog i Norge, og utgjør bakgrunnen for 
denne artikkelen. I tillegg er det her gode bestander 
av en rekke eksklusive lavlandsarter, som i liten 
grad finnes andre steder her i landet eller i Norden. 
Minst 31 km2 med skog av høy verdi er identifisert i 
det rundt 153 km2 store landskapet (Reiso 2020a) 
(figur 1). Gammel, brannpåvirket naturskog av furu 
dekker mest av dette arealet, men det er også en 
del svært verdifull granskog. I tillegg til stor konsen-
trasjon av gammel naturskog, huser furuskogen 



100 Blyttia 79(2), 2021

Sigve Reiso, Stefan Olberg og Tom Hellik Hofton

Figur 1. Avgrensing av det 
sørboreale Follsjå-landska-
pet i østre del av Notodden 
kommune (rød strek). Arealet 
omfatter ca. 153 km2. Røde 
polygon viser grov angivelse 
av kjente naturskogsareal 
med høy naturverdi (både fu-
ruskog og granskog) utenfor 
verneområder. Eksisterende 
verneområder er markert 
med grønn skravur.
Delimitation of the Southern 
Boreal landscape at Follsjø in 
the eastern part of Notodden 
municipality (red line), an 
area of appr. 153 km2. Red-
hatched areas show known 
stands of natural forests with 
high nature value outside of 
protected areas (pine as well 
as spruce forests). Existing 
protected areas shown in 
green.
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i landskapet også en kanskje unik kontinuitet og 
konnektivitet for klimasonen (sørboreal sone). Dette 
danner grunnlag for et svært rikt artsmangfold av 
krevende gammelskogsarter, både i antall individer 
og antall arter. 

Kunnskapen rundt forvaltningsverdien av 
brannpåvirket furunaturskog i lavlandet har hittil 
vært sparsom. Skogtypen er heller ikke blitt spesielt 
prioritert i skogvernarbeidet og har i liten grad blitt 
fanget opp som naturtypelokaliteter, nøkkelbiotoper 
eller av skogbrukets miljøkartlegginger (Blindheim 
et al. 2018, Reiso 2018a, 2020a, Rolstad og Storau-
net 2020). På kort sikt trues skogtypen særlig av 
hogst og av nedbygging (eks. ny E134 i Notodden), 
på lengre sikt fra opphør av brann, treslagsskifte 
og fragmentering. Artsmangfoldet i furunaturskog 
i lavlandet er av den grunn under sterkt press.  
Denne artikkelen har derfor som målsetning å øke 
kunnskapsnivået rundt furunaturskog i lavlandet 
generelt og Follsjå-landskapet spesielt, slik at 
skogeiere, forvaltningsmyndigheter og næringsak-
tører får et bedre kunnskapsgrunnlag for fremtidige 
forvaltningsbeslutninger rundt denne internasjonale 
ansvarsskogtypen.

Beliggenhet, naturgrunnlag og vege-
tasjon
Med Follsjå-landskapet menes her de lavere-
liggende og hovedsakelig sørboreale skogarealene 
øst i Notodden i Vestfold og Telemark fylke. Områ-
det strekker seg grovt sett fra Tinne-elva nedenfor 
Tinnoset i vest til Blefjell–Selsli–Fjellstulfjell i øst, 
og fra E134 ved Elgsjø i sør til grenseområdene 
mot Tinn kommune i nord (figur 1). Det er et slakt 
bølgende, men småkupert, ås- og li-landskap der 
grunnlendte, avrundede koller veksler med lier og 
dalsøkk dekket med tynne lag av morene. Berg-
grunnen er i hovedsak fattig, og terrenget gjennom-
gående grunnlendt, med tykkere løsmassedekke 
lokalt i dalsøkk og på elvesletter langs Tinne. Som 
følge av fattig berggrunn dominerer fattige vege-
tasjons-/grunntyper, der rikere typer i hovedsak er 
knyttet til sesongfuktige sig eller løsmasseskrenter. 
Landskapet rundt Follsjå virker å ha et tørt og som-
mervarmt klima, i klar kontrast til de høyereliggende 
og mer humide åstraktene rundt.

Furu står sterkt i hele området og er domine-
rende treslag, ofte også på relativt frisk og produktiv 
mark. Bjørk, osp og gran inngår spredt i furuskogen; 
gran med størst tyngde i de friskere delene. Svartor 
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Figur 2. Grovvokst, brann-
påvirket og vekselfuktig kalk-
furuskog finnes stedvis i 
Follsjå-landskapet, som her i 
sørvendte skrenter av Kops-
landåsen, vest for Follsjå. 
Foto: SR.
Calcareous and periodically 
moist pine forest with marks 
of fire and containing large 
dimensions are seen i some 
parts of the Follsjø land-
scape, as here in south-fac-
ing slopes of Kopslandsåsen 
W of Follsjø.
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finnes vanlig langs sumpdrag. I de sørvendte liene 
under Blefjell går svartor helt opp til 500 moh., noe 
som tyder på sørboreale trekk høyt opp i solekspo-
nerte lier. Innslag av grov søyleeiner er også et sør-
borealt trekk som er karakteristisk for furuskogen i 
landskapet. Gammel einer finnes typisk enten langs 
friske og vekselfuktige sig eller eksponert i vest-/
sørvendte skrenter. Foruten svartor inngår andre 
edelløvtrær som alm, lind, hassel og spisslønn kun 
fragmentarisk i enkelte bratte skrenter.

På furumark er lav-, lyng- og bærlyngskog van-
ligst på koller og øvre lisider. Langs små skrenter, 
søkk og fuktsig forekommer bærlyng-lågurtskog 
og tørkeutsatt høgstaudeskog med furudominans. 
Fragmentarisk inngår vekselfuktige kalkrike partier i 
enkelte lisider (figur 2) med bl.a. arter som rødflan-
gre Epipactis atrorubens, flekkgrisøre Hypochaeris 
maculata, blåveis Hepatica nobilis, breiflangre 
Epipactis helleborine, blodstorkenebb Geranium 
sanguineum og svarterteknapp Lathyrus niger. 

Skoghistorikk og skogstruktur
Selv om landskapet som helhet har mye triviell 
produksjonsskog og spredte andre inngrep i form av 
bebyggelse, kulturlandskap, veier og høyspentlinjer, 
utmerker arealet seg likevel med en sjeldent stor 
konsentrasjon av gammel furunaturskog. Denne er 
karakterisert av fleraldrede bestand med jevnt og 
stedvis rikelig innslag av gamle trær og død ved. 
Skogen i landskapet har opp gjennom århundrene 

vært påvirket av dimensjonshogst, men denne har 
vært lavintensiv nok til at kontinuiteten i både død 
ved og tresjikt er opprettholdt. Dette gjelder spesielt 
i større arealskala, men flere steder også lokalt i 
enkeltbestand (figur 3). Andelen gammel naturskog 
av furu er generelt stor (også sammenlignet med 
mange høyereliggende distrikter i Norge), men spe-
sielt høy tatt i betraktning beliggenheten i sørboreal 
klimasone, lett tilgjengelig og nær bebyggelse. 

Landskapet har en lang brannhistorikk med hyp-
pige branner (Groven og Niklasson 2005). Studier i 
og rundt Elferdalen naturreservat (sentralt i Follsjå-
landskapet) har dokumentert en rekke branner i 
landskapet i perioden mellom 1223 og 1822, med 
særlig høy frekvens i perioden 1511–1759, da hele 
55 branner ble påvist. Forskning på brannhistorikk 
i Follsjå-landskapet og lignende landskap i Sigdal 
(Rolstad et al. 2017) viser at mange av brannene 
frem til begynnelsen av 1800-tallet var påsatt. Bedre 
forhold for beite og tilrettelegging for svedjebruk 
har vært anført som formålet. I østre Notodden kan 
dette virke logisk i høyereliggende og mer humide 
åstrakter, der friskere lyngdominert vegetasjon do-
minerer feltsjiktet. I det grunnlendte, næringsfattige 
og tørre landskapet rundt Follsjå, virker derimot 
omfattende og aktiv brenning for bruk av arealene 
til beite- eller svedjebruk mindre sannsynlig. Brann 
som indirekte følge av trekullproduksjon er en alter-
nativ forklaring. Trekull har lenge vært en ettertraktet 
ressurs i regionen, og det var trolig stor etterspørsel 
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Figur 3. Velutviklet naturskog 
slik den ofte fremstår med 
tallrike brannspor, fler aldret 
skogstruktur, gamle trær og 
stående og liggende død ved. 
Slike naturskogsmiljøer er i 
svært liten grad fanget opp 
av skogbrukets miljøkartleg-
ginger (MiS). Foto: SR.
Mature natural forest, typical-
ly showing multiple marks of 
fire, multi-aged forest structu-
re, old trees and standing 
as well as lying dead wood. 
Such natural forest stands 
arte only to a little extent 
registered by means of the 
forestry's own environmental 
registrations (MiS).

etter trekull både til lokal jernutvinning, smed- og 
gruvevirksomhet. Det er også sannsynlig at leve-
ranse av trekull til gruvevirksomheten på Kongs-
berg og jernutvinningen på Ulefoss var en viktig 
tilleggsnæring for lokale bønder. Eksplosive branner 
i kullmiler var ikke uvanlig (Skienatlas 2021), noe 
som trolig kunne føre til branntilløp i skogen rundt, 
spesielt i snøfattige vintre eller tidlig på våren i tørre 
skogtyper som en finner rundt Follsjå. Kanskje kan 
også aktivt påsatt brann som skogbrukstiltak ha spilt 
en viss historisk rolle, for å bedre vekstforholdene 
og øke foryngelsen av furu og dermed styrke res-
sursgrunnlaget for kullproduksjonen der også ung-
skog kunne utnyttes. En kan imidlertid heller ikke 
utelukke at naturlige klimafluktuasjoner kan ha vært 
medvirkende til variabel brannfrekvens gjennom 
århundrene, f.eks. ved langvarige tørkeperioder 
eller varierende tordenværmønstre.

Ut over 1800-tallet ble verdien til tømmeret 
viktigere, og brann ble i større grad aktivt bekjem-
pet. Hyppigheten og omfanget av skogbrann sank 
dermed drastisk (Rolstad et al. 2017, Groven & 
Niklasson 2005). Samtidig ble gammelskogen 
i Norge, og særlig i lavlandet, gradvis hardere 
utnyttet gjennom hogst. Bestandsskogbruk, aktiv 
granplanting og brannbekjempelse, har ført til en 
markant flaskehals for mange av de varmekjære 
brann- og gammelskogstilknyttede artene i lav-
landsfuruskogen. Av samme grunner er mange 
derfor også truet i Norden som helhet.

Figur 4. Gamle brannspor på død ved og gamle trær finnes i 
hele Follsjå-landskapet. Foto: SR.
Old fire marks on dead wood and old trees are to be seen eve-
rywhere in the Follsjø landscape.

4
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Figur 5. Tett og dødvedrik 
«stavfuruskog» fra landska-
pet nord for Follsjå. Foto: SR. 
Dense high-stemmed pine 
forest rich in dead wood from 
the areas to the N of Follsjå.

Det varme sommerklimaet i østre deler av Not-
odden kombinert med stor andel tørr furuskog i et 
småkupert kolleterreng, gjør skogen spesielt utsatt 
for både spontane naturlige branner etter lynned-
slag og branntilløp etter menneskelig aktivitet. Dette 
understrekes av nasjonale skogbrann oversikter fra 
perioden 1996–2005, som fremhever Notodden 
som en av kommunene i landet med hyppigst skog-
branntilløp (Johnsen 2008). Effektiv bekjempelse 
slår oftest brannene raskt ned, og brannareal blir 
derfor sjelden større enn noen få mål. Unntakene 
for Notodden er Heddalsbrannen i 1976 og Lisle-
heradbrannen i 1992, som påvirket hhv. 3 400 og 
2 250 daa skog (Johnsen 2008). 

Brannhistorikken er fremdeles lett å få øye på i 
form av tydelige brannlyrer på hundrevis av gamle 
trær og forkullet ved på tilnærmet all eldre død ved 
og stubber over hele landskapet (figur 4). Brann-
påvirkningen fører også flere steder til en spesielt 
tett struktur på furuskogen. Slik skog er i Sverige 
omtalt som «stavatallskog» (Oldhammer & Kirppu 
2013), som vi på norsk kan kalle «stavfuruskog». 
Dette er tette og ensjiktede, men ofte fleraldrede 
furubestand, der skogbrann har gitt god foryngelse 
(figur 5). Selvtynning og stor produksjon av død ved 
er karakteristisk når skogen blir tettere og konkur-
ransen om lys og næring øker. Denne skogstruktu-
ren kombinert med jevnt innslag av restelementer 
etter tidligere skoggenerasjoner i form av gamle 
trær og død ved, gir furuskogen i Follsjå-landskapet 
en ytterligere kvalitet i form av kontinuitet både i død 
ved og i tresjiktet. Hyppige branner kombinert med 
det tørre og sommervarme klimaet har utvilsomt 

også begrenset utbredelsen av gran i landskapet 
og redusert humusoppbygging i skogbunnen (figur 
6). Også dette favoriserer lysåpne, tørre og varme 
skoger med god furuforyngelse. Gamle brannspor 
er tallrike i nær sagt enhver furunaturskog på indre 
Østlandet, men de fleste steder har det ikke vært 
branner av betydning på landskapsnivå de siste 150 
år. I Follsjå-landskapet har derimot skogbranner i 
større og mindre grad foregått helt til i dag, noe 
som gir landskapet en tilnærmet unik kontinuerlig 
brannhistorikk. 

Skoghistorikken i Follsjå-landskapet har ført til 
uvanlig stor tetthet av såkalte «kelo-elementer». 
Kelo-elementer er betegnelsen på død ved dannet 
fra godt malmede og gjerne tettvokste furutrær som 
dør sakte på rot og står som gadd i lang tid før de 
faller overende (figur 7). Den døde veden fra slike 
trær blir hard og kan stå flere hundre år som gadd, 
før den brytes videre langsomt ned som liggende 
død ved. Syklusen fra et slikt tre spirer og til det 
er fullt nedbrutt kan ta opp mot 1000 år (Niemelä 
et al. 2002, Kuuluvainen et al. 2017, Santinello et 
al. 2018). Kelo-elementer er svært karakteristiske 
for saktevoksende furunaturskog der de kan være 
tallrike, og gir slik natur et helt spesielt særpreg, 
og er samtidig svært viktige nøkkelelementer 
som en rekke insekter, sopp og lav er avhengige 
av (jf. bl.a. Hofton 2014a). Lang utvikligstid gjør 
kelo-elementene spesielt utsatt for hogstpåvirk-
ning. De er derfor svært sjeldne i lavlandet og nær 
befolkede områder i Norge og resten av Norden, 
og er nærmest borte fra skogene videre sørover i 
Europa (Niemelä et al. 2002). I Follsjå-landskapet 
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Figur 6. Brannhistorikken 
kombinert med det tørre og 
sommervarme klimaet dan-
ner grunnlag for en stor an-
del lysåpne, tørre og varme 
skoger der lavskog har stor 
dekning. Foto: SR.
The fire dynamics combined 
with the arid and summer 
warm climate leads to large 
areas of open, dry and warm 
forests with a high lichen 
cover.

Figur 7. Viktige kontinui tets-
strukturer av kelo-elementer 
fra tidligere skoggenera sjo-
ner. Disse restelementene 
har trolig opplevd flere av 
brannene på 16–1700-tallet. 
Foto: SR.
Among the important con ti-
nuity signs are kelo elemtents 
from previous forest gen-
erations. These remains hve 
most likely experienced sev-
eral fires during the 17th and 
18th centuries.

finnes derimot slike vanlig og i tusentalls, noe som 
understreker de høye naturverdiene i landskapet.

For liggende død ved dominerer ferske og 
midlere nedbrutte stokker i antall, men også sterkt 
nedbrutte læger er godt representert og medfører 
god dødvedkontinuitet. Flere steder ses svært 
gamle rester av liggende død ved bare som små 
forhøyninger i vegetasjonen. Kontinuiteten bekref-

tes av Groven & Niklasson (2005), som har datert 
enkelte dødvedrester av furu i landskapet helt til-
bake til 1100-tallet. Sannsynligvis går kontinuiteten 
av furu i landskapet helt tilbake til furua etablerte 
seg i landskapet etter istiden.

I tresjiktet er gamle trær på rundt 200 år vanlig, 
ofte som spredte trær i mer eller mindre fleraldrede 
bestand med yngre skog. Trær på 300–400 år er 
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Figur 8. «Sølvfurukjuke» 
Dichomitus squalens er ek-
sempel på en utbredt, men 
nasjonalt svært sjelden art 
som er påvist et par steder i 
Follsjå-landskapet. Foto: SR.
Dichomitus squalens is an 
example of a widely distri-
buted, but on a national scale 
very rare species which has 
been recorded at a couple 
of sites within the Follsjå 
landscape.

dokumentert flere steder og gir landskapet god 
kontinuitet også i tresjiktet. Mange av disse eldre 
trærne har synlige brannlyrer. Slike brannskader 
gir ofte økt kjernevedproduksjon i trærne, og leg-
ger til rette for fremtidig langvarig «leveranse» av 
kelo-elementer (Niemelä et al. 2002, Kuuluvainen 
et al. 2017). 

Av andre viktige nøkkelementer kan gammel 
søyleeiner og død ved av bjørk (vanlig i furube-
standene i hele området) og osp (spredt) trekkes 
frem. Død ved av bjørk og osp i de åpne og varme 
furuskogene virker å være spesielt viktige substrat 
for flere krevende insekter. Grov søyleeiner fungerer 
her som rikbarkstre og er her et viktig substrat for 
flere krevende skorpelav. Det er ikke uvanlig med 
einer på 10–20 cm i stammediameter og trær på 
3–5 meters høyde. Gammel lavlandsfuruskog med 
grov einer er en særegen skogtype som i velutvi-
klet form her i landet først og fremst forekommer i 
sørboreal furuskog i midtre og indre Telemark og 
midtre Buskerud.

Artsmangfold
Store areal av tett naturskog med en langvarig og 
ubrutt brannhistorie, kombinert med god økologisk 
konnektivitet på både stor og liten arealskala og 
høy tetthet av viktige nøkkelelementer, danner et 
godt grunnlag for mange krevende naturskogsarter. 
Ifølge Artskart (2021) er det pr. mars 2021 kjent 116 
rødlistede naturskogsarter (tabell 1) i det avgren-

sete 153 km2 store området fordelt på over 3500 
funn iht. Rødlista 2015 (Henriksen & Hilmo 2015). 
Av disse virker minst 76 arter mer eller mindre sterkt 
knyttet til den brannpåvirkede furunaturskogen med 
tilhørende spredte osp, bjørk og søyleeiner. De re-
sterende artene er knyttet til lommer med gammel 
dødvedrik granskog, bekkekløfter og sørvendte 
skrenter med edelløvtrær, og forekommer hoved-
sakelig rundt Tjåga, Follseråsen og Koplandsåsen 
lengst vest i området. 

Foreløpige vurderinger fra den nye rødlista for 
2021, tyder på at 8 av disse artene tas ut av rød-
lista, mens 4 nye legges til. Konvertert til den nye 
rødlista vil antallet for rødlistede gammelskogsarter 
trolig ligge på 111 forskjellige arter (Artsdatabanken 
2021, Rødliste-innsynet).

Svært få (kanskje ingen) andre områder i Nor-
den har furunaturskoger i lavlandet med et så rikt 
artsmangfold av naturskogsarter, og som samtidig 
er av en slik størrelse, kvalitet og generelle beskaf-
fenhet at landskapet på lang sikt kan opprettholde 
levedyktige populasjoner av kravstore gammel-
skogsarter. Dette gjør Follsjå-landskapet til en av 
de viktigste kjerneregionene for gammel lavlandsfu-
ruskog i Norden (og kanskje Europa). Det forekom-
mer krevende arter knyttet til alle suksesjons- og 
nedbrytningsstadiene i gammel furuskog fra gamle 
trær til godt nedbrutte læger. Dette understreker 
den gode kontinuiteten på landskapsnivå både i 
tid og rom.
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Tabell 1. Rødlistede gammelskogsarter påvist i Follsjå-landskapet pr. mars 2021, med rødlistekategorier for rødlista fra 2015 og 
foreløpige rødlistekategorier for 2021.
Red-listed old growth forest species found in the Follsjø landscape as of March, 2021, with Red List cathegories form the 2015 
National Red List and the tentative cathegories for 2021.

Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn RL2015 RL2021

Sopper Amylocorticium subincarnatum rosenjodskinn EN VU
Sopper Amylocystis lapponica lappkjuke EN VU
Sopper Anomoporia bombycina huldrekjuke EN EN
Sopper Anomoporia kamtschatica skyggekjuke VU VU
Sopper Antrodia albobrunnea flekkhvitkjuke NT NT
Sopper Antrodia mellita honninghvitkjuke VU NT
Sopper Antrodia pulvinascens ospehvitkjuke NT NT
Sopper Antrodiella citrinella gul snyltekjuke VU NT
Sopper Antrodiella parasitica parasittkjuke DD VU
Sopper Artomyces cristatus furutrompetkølle CR EN
Sopper Caliciopsis calicioides  EN VU
Sopper Camarops tubulina grankullskorpe NT LC
Sopper Chaetodermella luna furuplett NT NT
Sopper Crustoderma corneum hornskinn NT VU
Sopper Crustoderma dryinum rustskinn VU VU
Sopper Dichomitus squalens «sølvfurukjuke» EN EN
Sopper Fomitopsis rosea rosenkjuke NT NT
Sopper Funalia trogii hårkjuke VU VU
Sopper Hapalopilus ochraceolateritius karminkjuke VU VU
Sopper Hericium coralloides korallpiggsopp NT NT
Sopper Hydnellum gracilipes skyggebrunpigg VU VU
Sopper Hypoxylon vogesiacum almekullsopp NT NT
Sopper Irpicodon pendulus furupiggmusling NT NT
Sopper Junghuhnia collabens sjokoladekjuke VU VU
Sopper Kavinia alboviridis grønnlig narrepiggsopp NT NT
Sopper Lentaria epichnoa hvit vedkorallsopp NT NT
Sopper Multiclavula mucida vedalgekølle NT NT
Sopper Odonticium romellii taigapiggskinn NT NT
Sopper Osteina undosa bølgekjuke NT LC
Sopper Perenniporia subacida dynekjuke EN EN
Sopper Phellinus nigrolimitatus svartsonekjuke NT NT
Sopper Phellodon secretus huldresølvpigg VU VU
Sopper Phlebia centrifuga rynkeskinn NT NT
Sopper Phlebia serialis tyrivoksskinn VU VU
Sopper Phlebia subulata huldrevoksskinn VU VU
Sopper Postia floriformis blomsterkjuke NT NT
Sopper Postia guttulata dråpekjuke VU VU
Sopper Postia lateritia laterittkjuke VU VU
Sopper Pseudomerulius aureus flammenettskinn NT NT
Sopper Pycnoporellus alboluteus storporet flammekjuke CR EN
Sopper Rhodonia placenta pastellkjuke EN VU
Sopper Sidera lenis tyrikjuke NT NT
Sopper Sistotrema alboluteum gul strøkjuke NT NT
Sopper Sistotrema raduloides kronepiggskinn NT NT
Sopper Skeletocutis alutacea trådkjuke DD DD
Sopper Skeletocutis brevispora klengekjuke VU VU
Sopper Skeletocutis jelicii prikkporekjuke EN EN
Sopper Skeletocutis stellae taigakjuke VU VU
Sopper Skeletocutis subincarnata svellekjuke DD NA
Sopper Stereopsis vitellina  VU VU
Sopper Trechispora kavionides  NT NT
Sopper Trichaptum laricinum lamellfiolkjuke NT NT
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Tabell 1 (forts.)

Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn RL2015 RL2021

Sopper Postia parva puslekantkjuke NT NT
Lav Alectoria sarmentosa gubbeskjegg NT NT
Lav Bryoria nadvornikiana sprikeskjegg NT NT
Lav Calicium denigratum blanknål NT NT
Lav Carbonicola anthracophila lys brannstubbelav VU VU
Lav Carbonicola myrmecina mørk brannstubbelav VU VU
Lav Chaenotheca gracilenta hvithodenål NT NT
Lav Chaenotheca hispidula smalhodenål VU VU
Lav Chaenotheca laevigata taiganål VU VU
Lav Chaenothecopsis fennica tyrinål NT NT
Lav Cladonia parasitica furuskjell NT NT
Lav Cyphelium tigillare vanlig sotbeger NT NT
Lav Evernia divaricata mjuktjafs VU VU
Lav Fuscopannaria confusa fossefiltlav EN VU
Lav Gyalecta ulmi almelav NT NT
Lav Letharia vulpina ulvelav NT NT
Lav Microcalicium ahlneri rotnål NT NT
Lav Ramboldia elabens kelolav LC NT
Lav Schismatomma pericleum rosa tusselav VU VU
Lav Sclerophora pallida bleikdoggnål NT NT
Lav Sclerophora peronella kystdoggnål NT NT
Lav Usnea longissima huldrestry EN EN
Moser Buxbaumia viridis grønnsko NT NT
Moser Hygrohypnum subeugyrium skogsbekkmose DD NE
Moser Neckera pennata svøpfellmose VU VU
Moser Scapania apiculata fakkeltvebladmose VU VU
Edderkoppdyr Dendrochernes cyrneus barkskorpion VU VU
Nebbmunner Cixidia confinis  VU NT
Nebbmunner Cixidia lapponica  NT LC
Sommerfugler Scardia boletella knuskkjukemøll EN NT
Biller Acanthocinus griseus  EN EN
Biller Ampedus cinnabarinus stor blodsmeller NT NT
Biller Cacotemnus thomsoni  NT LC
Biller Calitys scabra furugnagbille VU VU
Biller Cis fagi  NT NT
Biller Cis quadridens  NT NT
Biller Corticaria lateritia  VU VU
Biller Corticaria polypori  NT NT
Biller Corticeus suturalis  EN EN
Biller Corticeus longulus  VU VU
Biller Cryptolestes abietis  NT NT
Biller Danosoma fasciatum trollsmeller EN EN
Biller Denticollis borealis taigasmeller VU VU
Biller Diacanthous undulatus huldresmeller NT LC
Biller Eblisia minor  NT NT
Biller Hadreule elongatula  NT NT
Biller Hallomenus axillaris  NT LC
Biller Hololepta plana  NT NT
Biller Leiestes seminiger  NT NT
Biller Leptophloeus alternans  NT NT
Biller Mycetophagus fulvicollis båndvedsoppbille NT NT
Biller Nothorhina muricata  NT NT
Biller Orthotomicus longicollis  RE EN
Biller Pentanota meuseli  VU VU
Biller Phloeopora nitidiventris  VU VU
Biller Platysoma lineare  NT NT
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Tabell 1 (forts.)

Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn RL2015 RL2021 

Biller Plegaderus saucius  EN VU
Biller Pteryx splendens  NT NT
Biller Scymnus abietis rød marihøne DD NT
Biller Stagetus borealis  NT NT
Biller Tragosoma depsarium  VU VU
Biller Xyletinus tremulicola  Ny for Norge EN
Vepser Nematus princeps  - NT
Vepser Rhogogaster viridis  - NT
Vepser Discoelius zonalis skogbladskjærerveps VU VU
Vepser Symmorphus angustatus taigavedveps EN EN
Fugl Accipiter gentilis hønsehauk NT NT

9

Figur 9. Den internasjonalt 
sjeldne furutrompetkølle Ar-
tomyces cristatus er en av 
de eksklusive lavlandsartene 
funnet i Follsjå-Landskapet. 
Foto: SR.
The globally rare species 
Artomyces cristatus is one 
of the noteworthy lowland 
species which have been 
recorded within the Follsjå 
landscape.

Artsmangfoldet av krevende naturskogsarter i 
furunaturskogen er med dagens kunnskap dominert 
av vedsopp, lav og biller. Jordboende sopp er trolig 
også en viktig gruppe i deler av landskapet, men 
først og fremst i de mindre lommene med sand-, 
kalk- og lågurtskog, men er i liten grad kartlagt. Av 
branntilknyttede karplanter ligger det i Artskart to 
gamle (1942 og 1987) og ett nyere funn (2018) av 
bråtestorkenebb Geranium bohemicum fra land-
skapet. Bråtestorkenebb er ikke spesielt ettersøkt i 
våre undersøkelser, men det er sannsynlig at arten 
har en sterk frøbank i landskapet som følge av de 
mange brannene gjennom tidene.

Vedsopp
Vedsoppfungaen på furu er svært rik. Både vidt 
utbredte boreale furunaturskogs-arter og et bety-

delig antall arter mer eksklusivt knyttet til lavlands-
furunaturskog er godt representert. Flekkhvitkjuke 
Antrodia albobrunnea, tyrikjuke Sidera lenis, taiga-
piggskinn Odonticium romellii, hornskinn Crusto-
derma corneum og furuplett Chaetodermella luna 
er vidt utbredte furunaturskogsarter som finnes 
i store deler av Norden. Disse har spredte funn 
i lavlandet i Norge, men opptrer meget sjeldent 
i så gode bestander som her. «Sølvfurukjuke» 
Dichomitus squalens er ek sempel på en utbredt, 
men nasjonalt svært sjelden art som er påvist et 
par steder i Follsjå-landskapet, og er ellers i Sør-
Norge kun funnet noen få ganger i midt-Telemark 
og midt-Buskerud (figur 8).

Av mer typiske lavlandsskogsarter kan den 
internasjonalt sjeldne furutrompetkølle Artomyces 
cristatus trekkes frem (figur 9), samt huldrekjuke 
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Figur 10. Pastellkjuke Rho-
donia placenta er en typisk 
lavlandsart knyttet til produk-
tive skogmiljøer. Her på furu-
låg i produktive skrenter mot 
Tinne, vest for Follsjå. Foto: 
SR.
Rhodonia placenta is a typi-
cal lowland species associ-
ated with productive forest ar-
eas. Here it is seen on a lying 
pine log in high-productive 
slopes facing Tinne river, W 
of Follsjå.

Figur 11. Fleraldret, grov-
vokst og brannpåvirket sand  -
furuskog på morenejord i 
skrenter langs Tinne vest for 
Follsjå. Foto: SR.
Multiaged sandy pine forest 
on morain soil displaying 
thick trunks and marks of fire, 
along Tinne river W of Follsjå.

Anomoporia bombycina, rustskinn Crustoderma 
dryinum, karminkjuke Hapalopilus ochraceolateri-
tius, tyrivoksskinn Phlebia serialis, flammenettskinn 
Pseudomerulius aureus og pastellkjuke Rhodonia 
placenta (figur 10). Det er også innslag av krevende 
sopp tilknyttet det såkalte «skyggesopp»-elementet, 
dvs. mykorrhizasopp som fruktifiserer under sterkt 
nedbrutt furuved i tørr, oftest noe sandig furuskog 
(figur 11). Mange av artene begunstiges av brann 
(Brandrud & Bendiksen 2014). Her inngår bl.a. de 
globalt truede artene skyggebrunpigg Hydnellum 
gracilipes (figur 12) og Stereopsis vitellina, samt 
huldresølvpigg Phellodon secretus, dessuten 

de vednedbrytende skyggekjuke Anomoporia 
kamtschatica, og den videre utbredte gul strøkjuke 
Sistotrema alboluteum. 

På død ved av osp spredt i furuskogene inngår 
også flere naturskogsvedsopp, som kronepiggskinn 
Sistotrema raduloides, korallpiggsopp Hericium 
coralloides, honninghvitkjuke Antrodia mellita, 
hårkjuke Funalia trogii og ospehvitkjuke Antrodia 
pulvinascens. I Follsjå-landskapet går også den 
suboseaniske sekksporesoppen «ospenålepute» 
Caliciopsis calicioides langt inn i landet. Den lever 
som nedbryter/parasitt i sprekkene på grov bark på 
gamle levende osper.  
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Figur 12. Follsjå-landskapet har også forekomster av flere 
krevende sopp tilknyttet det såkalte «skyggesopp»-elementet, 
dvs. mykorrhizasopp som fruktifiserer under død furuved i 
sandig furuskog. Her representert ved den globalt truede arten 
skyggebrunpigg Hydnellum 
gracilipes. Foto: SR.
The Follsjå landscape con-
tains occurrencies of several 
specialised fungi belonging 
to the so called «shadow 
fungi» element which fructify 
beneath dead pine logs in 
sandy pine forests. Here this 
element is represented by the 
globally endangered species 
Hydnellum gracilipes. 

Figur 13. Furuskjell Cladonia 
parasitica på godt nedbrutt, 
men fremdeles hard, furulåg 
av kelo-type. Foto: SR.
Cladonia parasitica growing 
on well-decayed but still hard 
surface of a lying pine log of 
kelo type.

Lav
Lavfloraen knyttet til furu er mindre variert enn 
vedsoppfungaen (dog er skorpelavfloraen på 
kelo-elementer av furu foreløpig lite studert), men 
flere rødlistede arter har uvanlig gode bestander. 
Landskapet huser en stor populasjon av blanknål 
Calicium denigratum, med over 460 kjente fore-
komster. Blanknål er sterkt knyttet til kelo-elementer 
(Stokland et al. 2012 og Santinello et al. 2018) 
og er følgelig uvanlig i befolkningsnære strøk i 
lavlandet (sørboreal/boreonemoral-sone) i hele 
Norden. Typisk voksested for arten i dag er gammel 
furugadd i høyereliggende skog. Hele 83 % av nor-
ske lavlandsfunn (sørboreal-/boreonemoral sone) 
som ligger i Artskart pr. mars 2021, er fra Follsjå-
landskapet. Dette underbygger observasjonene av 
skogstrukturen og landskapets uvanlige store tett-
het av viktige kelo-elementer for høydelaget. Også 
rotnål Microcalicium ahlneri og tyrinål Chaenothe-
copsis fennica virker å være nokså vanlige på kelo-
elementer rundt Follsjå. Mer spredt inngår kelolav 
Ramboldia elabens, og enkelte funn av ulvelav 
Letharia vulpina. Både ulvelav og tyrinål er sjeldne 
i lavlandet i Norge. Furuskjell Cladonia parasitica 
forekommer også vanlig (figur 13). I motsetning til 
knappenålslavene vokser denne på liggende og 
mer nedbrutte (men fremdeles harde) kelo-læger, 
elementer på et helt annet nedbrytningstrinn enn 
for eksempel blanknål, og som videre understreker 
dødvedkontinuiteten i landskapet.
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Figur 14. De eksklusive brannartene mørk brannstubbelav 
Carbonicola myrmecina øverst og lys brannstubbelav C. an-
thracophila nederst på brent furugadd. Foto: SR.
The exclusive fire species Carbonicola myrmecina and C. 
anthracophila at the base of a burned standing dead pine log.

På brente gadd og stubber finnes brannspe-
sialistene lys og mørk brannstubbelav Carbonicola 
anthracophila, C. myrmecina vanlig (figur 14). Dette 
er sterkt spesialiserte arter som vokser direkte på 
forkullet furuved. Lavene bruker svært lang tid på 
å etablere seg, og det kan gå over hundre år fra 
furuveden blir utsatt for brann til de etablerer seg 
(Thor 2005). Til sammen er over 356 funn gjort i 
Follsjå-landskapet. Dette utgjør rundt 24 % av alle 
funn i Artskart. Også disse forekomstene underbyg-
ger den spesielle skoghistorikken i landskapet, både 
i forhold til tetthet og kontinuitet i død ved og den 
omfattende brannhistorikken.

Viktig å trekke frem er også rike skorpelavsam-
funn på gammel einer med en rekke forekomster av 
bl.a. taiganål Chaenotheca laevigata, smalhodenål 
Chaenotheca hispidula og rosa tusselav Schisma-
tomma pericleum. 

Insekter
Landskapets klima, beliggenhet, brannhistorikk 
og skogstruktur gir potensielt gode livsvilkår for 
en rekke krevende insekter av varmekjære og 
naturskogstilknyttede lavlandsarter, men også mer 
vidt utbredte naturskogsarter og branntilknyttede/
brannbegunstigede arter. Dette bekreftes bl.a. av 
to nyere insektkartlegginger med fokus på biller i 
brannpåvirket skog i østre Notodden i 2019 og 2020 
(Reiso & Olberg 2020a, 2021). Undersøkelsene 
avdekket 40 rødlistede insekter, inkludert flere svært 
sjeldne arter, også internasjonalt, med begrenset 
utbredelse (figur 15). Resultatene er helt i toppsjik-
tet av hva vi kjenner til i barskog her i landet når 
det gjelder antall påviste rødlistearter av insekter, 
spesielt tatt i betraktning at undersøkelsene var 
begrensede i både tid og omfang. 

Den tidligere antatt utdødde barkbillen Ortho-
tomicus longicollis bør spesielt nevnes. Denne 
barkbillen er i Norge i dag bare kjent fra Follsjå-
landskapet. Her virker den å ha gode bestander i 
den brannpåvirkede naturskogen (Reiso & Olberg 
2021, 2020b). Arten er ettersøkt i potensiell lav-
landsfuruskog andre steder det siste året, bl.a. i 
Kongsberg, Sigdal-Krøderen-området, og i Tinn, 
uten å ha blitt påvist (egne obs.). Den kan kanskje 
finnes andre steder, men lite tyder på at den finnes i 
slike tettheter som i Follsjå-landskapet. O. longicol-
lis er en varmekjær art knyttet til gammel furuskog 
med døende trær. Slik vi kjenner arten fra Notodden 
lever den på nedre deler av nylig døde og aldrende 
furutrær, som har hatt stagnert vekst over en len-
gre periode og som har utviklet grov bark. Larve-
utviklingen skjer under barken på nylig døde trær, 

men artsspesifikke gnag etter billen kan ses flere 
år etter at treet har blitt angrepet. Arten kan bare 
bruke treet som levested i ett år (en generasjon), 
og trenger derfor kontinuerlig tilgang på egnete trær 
innen spredningsavstand for å opprettholde en le-
vedyktig bestand. Det krever altså et stort tilfang av 
gamle døende furutrær i tørt og varmt miljø på store 
areal, på både biotop- og landskapsnivå. Disse 
observasjonene stemmer godt overens med kjent 
kunnskap om artens økologi i våre naboland, der 
arten i Norden og europeisk Russland i hovedsak er 
knyttet til vernede lavlandsskoger med store areal 
gammel furuskog. I Sverige finnes arten i dag kun 
med en sikker og betydelig populasjon på Gotska 
Sandön i Østersjøen (som er kjent for sin helt unike 
vedlevende billefauna på furu), supplert av spredte 
enkeltforekomster i søndre del av Sverige forøvrig. 
Mangel på større areal med gammel furunaturskog 
i lavlandet er en åpenbar årsak til artens begren-
sede utbredelse, men også fravær av skogbrann 
diskuteres som mulig årsak til artens tilbakegang i 
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Figur 15. Trebukken Acan-
thocinus griseus er funnet 
på nylig død furu nær Rams-
ås sørøst for Follsjå. Arten 
begunstiges av brannskadet 
furuved, og det er gjort svært 
få funn av denne arten i 
Norge. Foto: Stefan Olberg.
The longhorn beetle Acantho-
cinus griseus is recorded on 
recently dead pine wood near 
Ramsås to the SW of Follsjå. 
This species is favored by 
fire-damaged pine wood, and 
has been recorded only very 
few times in Norway.

Figur 16. Borebillen Xyletinus tremulicola ble i 2020 funnet ny for Norge i Follsjå-
landskapet. Den er knyttet til død og solbelyst osp og er i dag kun kjent fra noen 
spredte landskap i Sverige og Finland, samt muligens fra Estland. Arten står på 
den europeiske rødlista. Foto: Stefan Olberg.
The ptinide beetle Xyletinus tremulicola was found in the Follsjå landscape in 2020, 
new to Norway. It is associated with dead and sun-exposed aspen wood, and is 
at present known only from a couple of widely dispersed localities in Sweden and 
Finland, and possibly in Estonia. This species is included in the European red list.  

Figur 17. Flere barkbiller 
er en viktige nøkkelarter for 
flere andre billearter som 
bl.a. utnytter larvegangene 
barkbillene lager. På bildet 
ses den rødlistede billen 
Plegaderus saucius i larve-
gangene etter barkbillen 
Orthotomicus longicollis som 
i Norge kun kjent fra Follsjå-
landskapet. Foto: SR.
A number of bark beetles 
belong to the important key 
species for several other 
species of beetles which i.e. 
use the larva tracks made by 
the bark beetles. The photo 
shows the red-listed beetle 
Plegaderus saucius living in 
the larva tracks of the bark 
beetle Orthotomicus longi-
collis, which in Norway is 
known only from the Follsjå 
landscape.
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Figur 18. Forkullet ved på 
en 5–6 år gammel brann flate 
sør for Follsjå med nymfer av 
vedsikaden Cixidia lapponica 
som beiter på tømmersopp 
Antrodia sinuosa. Tømmer-
sopp virker å bli tallrik etter 
skogbrann og er viktig som 
føde for flere rødlistede in-
sekter. Foto: SR.
Charred wood at a 5–6 years 
old burned forest area S of 
Follsjå, with nymphae of the 
achilid plant hopper Cixidia 
lapponica, foraging on the 
fungus Antrodia sinuosa. 
This fungus is favored by for-
est fires and is an important 
food resource for several 
red-listed insects.

Sverige (Petterson 2014). 
Av andre spesielt interessante arter kan bore-

billen Xyletinus tremulicola også nevnes (figur 16). 
Den ble funnet ny for Norge i Follsjå-landskapet i 
2020 (Reiso & Olberg 2021). Den lever i innerbar-
ken på stående, døde og solbelyste ospetrær eller i 
døde partier/råteskader på ellers levende ospetrær. 
Gamle ospetrær i tørr og solåpen furuskog virker 
derfor som godt egnet habitat. Arten ble beskrevet 
som ny for vitenskapen i 1958 etter funn i Sverige. 
Den er i dag kun kjent fra noen spredte landskap 
i Sverige og Finland, samt muligens fra Estland. 
Arten er rødlistet som nær truet (NT) på den euro-
peiske rødlista og er oppført på listene i EUs arts- og 
habitatdirektiv (Nieto & Alexander 2010). 

Sammen med andre barkbiller er Orthotomicus 
longicollis en viktig nøkkelart for flere høyt rødlis-
tede biller knyttet til trær angrepet av barkbiller. Bl.a. 
er billen Plegaderus saucius funnet flere steder i 
larvegangene etter O. longicollis (figur 17). Furu-
naturskogene rundt Follsjå har også gode bestan-
der av barkbillen liten margborer Tomicus minor. 
Dette er en lavlandsart som i Sverige angis som 
en god signalart og på samme måte en nøkkelart 
for flere mer sjeldne insekter som utnytter trær 
angrepet av arten. Det samme gjelder skarptannet 
barkbille (Ips acuminatus) (Hedgren 2017, Kirppu 
& Oldhammer 2012). Knyttet til larveganger etter 
denne ble skyggebillene Corticeus suturalis og C. 

longulus påvist på nylig døde furulæger i Follsjå-
området. Førstnevnte har bare noen få funn fra 
lavlandet rundt Oslofjorden. Også den svært sjeldne 
billen Phloeopora nitidiventris ble funnet i slike 
barkbilleganger.

Flere mer vidt utbredte naturskogs-insekter har 
sjeldent gode populasjoner i de brannpåvirkede 
furuskogene i Follsjå-landskapet. Dette gjelder bl.a. 
trebukken Tragosoma depsarium, furugnagbille 
Calitys scabra og billen Stagetus borealis, samt 
vedsikadene Cixidia lapponica og C. confinis – alle 
knyttet til død ved av furu. De fire sistnevnte er 
utelukkende knyttet til død ved angrepet av rute-
tømmerkjuke Antrodia xantha eller tømmerkjuke A. 
sinuosa (figur 18). Den varmekjære knuskkjukemøl-
len Scardia boletella finnes også tallrik i landskapet. 
Arten er knyttet til bjørk angrepet av knuskkjuke 
Fomes fomentarius. Sturende bjørk i eldre og åpen, 
tidligere brannpåvirket furuskog virker å være et 
viktig substrat for arten. I disse tørre og varme mil-
jøene vokser bjørka sakte og danner harde gadd 
som står lenge. Disse egner seg som substrat for 
knuskkjuke og knuskkjukemøll i mange år.

Et skoglandskap av nasjonal og inter-
nasjonal betydning 
Utenfor Follsjå-landskapet er slik dødvedrik og 
brannpåvirket furunaturskog i lavlandet bare kjent 
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Figur 19. Flatehogst av gam-
mel fleraldret furunaturskog 
vest for Follsjå i 2019. De 
fleste dødved-elementene 
er hogd eller kjørt ned. Foto: 
SR.
Clear-cut at the site of a 
previous multiaged natural 
pine forest to the W of Follsjå 
in 2019. Most dead wood 
elements are cut down or 
smashed by the machines. 

fra noen få steder i Norge. Sammenliknbare områ-
der og områdekomplekser av lavlands-furunatur-
skog med svært høye naturkvaliteter finnes først 
og fremst i midt-Buskerud (særlig sørøstre Sigdal 
og øst for Krøderen). Furunaturskogene i midt-
Buskerud har dog noe mindre samlet arealomfang 
og er litt mer fragmenterte. Dessuten er de mye 
mindre brannpåvirket i nyere tid. På den andre siden 
er trolig andelen av kalkpåvirkede furunaturskoger 
større. Mengden kontinuitetselementer av furu 
(gamle trær, læger, gadd) er høy i begge landskap, 
men tettheten kelo-elementer virker å være høyere 
på landskapsnivå rundt Follsjå. Grenseområdet 
sørøstre Østfold – Sverige, med bl.a. Tresticklans 
nationalpark og Lundsneset naturreservat, har 
også mye lavlands-furunaturskog med store natur-
kvaliteter, men likevel ikke på nivå med Follsjå og 
midt-Buskerud. (bl.a Hofton 2014c, 2017). Enkelte, 
men viktige, lokaliteter for dødvedrik lavlandsfuru-
skog med en viss kontinuitet og størrelse finnes 
også flekkvis andre steder i Kongsberg–Notod-
den–Tinnsjø-distriktet, bl.a. ved Midtstrondbekken 
og Lislandnuten nord for Tinnsjøen i Tinn (Reiso 
2007a,b 2018c) og ved Gravaråsen i Kongsberg 
(Reiso 2020d). Sør- og vestover i Agder, Vestfold 
og Telemark avtar artsmangfoldet av krevende fu-
runaturskogsarter av sopp og lav gradvis, spesielt 
i lavlandet. Men for insekter skiller Farrisområdet 
i Larvik og deler av Drangedal seg ut som viktige 
landskap for flere krevende og varmekjære furu-

skogsarter (Artskart 2021). Også indre fjordstrøk i 
Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har en del 
furunaturskog i lavlandet, men forekommer mer 
fragmentert på landskapsnivå. Disse har deler av 
det samme vedsopp-elementet, men ikke like godt 
utviklet (Gaarder & Hofton 2010). De mangler i stor 
grad branndynamikken og ser ut til å være vesentlig 
fattigere på kravfulle insekter (Geir Gaarder pers. 
medd.). Disse fjordfuruskogene er forøvrig både 
typemessig, klimatisk og delvis mht. artsmangfold 
lite sammenliknbare med lavlandsskogene på 
Østlandet.

Landskapet rundt Follsjå skiller seg ikke bare 
ut som spesielt i nasjonal målestokk, men også 
internasjonalt. Sørboreale lavlandslandskap med til-
svarende areal og tetthet av gammel furunaturskog, 
særlig med langvarig og ubrutt brannhistorikk, og 
tilhørende artsmangfold av naturskogsarter er knapt 
kjent fra Norden. Skoglandskap med betydelige 
areal brannpåvirket furunaturskog er dokumentert 
fra Dalarna i Sverige (Kirrpu & Oldhammer 2012, 
Hedgren 2017, Wikars 2018, Artfakta 2021), men 
de største konsentrasjonene av slik skog i Dalarna 
virker å ligge i grenseland mellom sør- og mel-
lomboreal sone, og dessuten med en langt mer 
kontinental og vinterkald beliggenhet. Flere av de 
mest utpregede varmekjære/sørlige artene i Follsjå-
landskapet mangler eller er i liten grad påvist der. 
Et særtrekk ved Follsjå-landskapet er sterke popu-
lasjoner av vidt utbredte naturskogsarter kombinert 
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Figur 20. Oppslag av gran, 
som trolig er plantet, etter 
hogst av tidligere furu domi-
nert naturskog sørøst for 
Foll  sjå. Treslagsskifte er en 
stor trussel for artsmang-
foldet knyttet furunaturskog 
på sikt. Foto: SR.
Spruce, most likely planted, 
having established itself 
following a clear-cut of previ-
osly pine-dominated natural 
forest to the SE of Follsjå. 
Tree species substitution is 
a serious long-term threat to 
species diversity associated 
with natural pine forest.

med sterke populasjoner også av varmekjære 
lavlandsarter som ikke finnes i gammel furuskog 
i høyereliggende områder eller i furuskog lenger 
nord i Norden. Området har også forekomster av 
flere globalt truede og sjeldne arter med få funn i 
Norden. Trolig må man øst til søndre del av Karelen 
i Russland for å finne sørboreale furunaturskogs-
landskap med liknende brannhistorie, konnektivitet, 
kontinuitet og artsmangfold (jf. f.eks. Lindgren 2001, 
Niemelä et al. 2002, Volma et al. 2004). 

Status for skogtypen
Selv om den nye kunnskapen om naturskogene 
i Notodden dokumenterer store areal med gamle 
trær, død ved og rødlistede arter, er bare en brøkdel 
av de mest artsrike furuskogene fanget opp som 
nøkkelbiotoper gjennom tidligere miljøkartlegginger 
(Miljøkartlegginger i skog, MiS) i regi av skognæ-
ringen (Reiso 2018a, 2020a, Rolstad & Storaunet 
2020). Dette gjelder også i høy grad for gammel 
lavlandsfuruskog i andre distrikter (Blindheim et al. 
2018 og egne obs.). Kvalitetene er også i liten grad 
fanget opp innenfor eksisterende verneområder 
(Reiso 2020a, figur 1). 

Det svake kunnskapsgrunnlaget fra MiS-regis-
treringene gjør at også at svært viktige areal for 
biologisk mangfold blir utsatt for regulær flatehogst, 
og det synes som om hogstaktiviteten på flere ei-
endommer i Follsjå-landskapet har vært økende de 
siste årene (figur 19). Det svake kunnskapsgrunnla-
get gjennom MiS har også begrenset skogeiernes 
interesse for å melde denne type lavlandsfuruskog 

inn til ordningen om frivillig vern, både i Follsjå-
området og andre steder i landet. Men som følge av 
den nyervervede kunnskapen om Follsjå-skogene 
er det nylig spilt inn 4 nye områder på totalt rundt 
5 km2 til frivillig skogvern (Reiso 2020d,e, Midteng 
2021a,b), og flere positive skogeiere vurderer 
å melde inn ytterligere areal. Nye kartlegginger 
som fanger opp de viktigste arealene av denne 
skogtypen er derfor essensielt for å kunne drive 
en kunnskapsbasert og bærekraftig forvalting av 
denne type skog.

Flatehogst er en velkjent trussel mot naturskog 
og artsmangfoldet knyttet til slik skog. I følge Arts-
databanken har 87 % av artene i skog på Rødlista 
2015 kommersielt skogbruk som hovedtrussel. For 
naturskogsartene forsterkes påvirkningseffekten av 
at flere av hogstflatene i tidligere furuskoger i land-
skapet, ser ut til å ha betydelig granoppslag, trolig 
ofte aktivt plantet til. Brannhistorikken i landskapet 
har hittil fremelsket furuforyngelse og fortrengt 
grana fra å etablere seg. Spesielt viktig er dette 
på lågurt- og friskere bærlyngmark. Flatehogst 
og videre oppslag/planting av gran, i kombinasjon 
med dagens systematiske brannbekjempelse, er 
dermed en stor trussel for furunaturskogene på 
sikt, spesielt på frisk og produktiv mark (figur 20). 
Ved brannbekjempelse, flatehogst og økt gran-
dominans, vil furunaturskogenes flertusenårige 
kontinuitet brytes, og fleraldret skog erstattes av 
ensartede kulturskoger. Innplanting av gran kan 
også gi økt granoppslag på skrinnere og mer natur-
lig furumark, og slik indirekte påvirke gjenværende 



116 Blyttia 79(2), 2021

Sigve Reiso, Stefan Olberg og Tom Hellik Hofton

furunaturskog negativt. 
Videre er det observert utstrakt hogst av død 

furu (i første rekke gadd, dels også høgstubber, 
inkl. kelo-elementer), både til biobrensel eller som 
underlag ved kjøring av hogstmaskiner i bløtt ter-
reng. Flere steder ses rester av kelo-gadd som er 
kappet ned og blitt liggende på hogstflata, sammen 
med furulæger som er ødelagt etter de har blitt 
kjørt over av tunge maskiner. Uttak av grov og hul 
osp og andre gamle løvtrær til biobrensel er også 
utbredt i regionen.

De brannpåvirkede furunaturskogene i land-
skapet rundt Follsjå slik de fremstår i naturskogstil-
stand, er derfor i pågående nedgang, og nydanning 
foregår heller ikke. Landskapets flere tusen år 
lange kontinuitet av brannpåvirket furu-naturskog 
står i fare for å brytes eller i det minste bli sterkt 
fragmentert. Naturskogene erstattes med ensal-
dret kulturskog uten gamle trær og fattige på død 
ved, og innlemmes i et bestandsskogbruk med 
ungskogspleie og hogstsykluser på 120–160 år. 
Sammen med treslagsskifte fra furu til gran fører 
dette til at skogkvalitetene som bærer naturmang-
foldet i landskapet forsvinner. En videre arealned-
gang og fragmentering av disse furunaturskogene 
gjennom hogst, kan føre til at mange av artene ikke 
klarer å opprettholde levedyktige bestander over tid 
(jf. konnektivitets-begrepet, se Nordén et al. 2013). 
Dette utgjør et sentralt bakteppe for forvaltningsvalg 
mht. skogene både i Follsjå-landskapet og andre 
rester av furunaturskog i lavlandet ellers i landet.

Brann, hensyn og vern
Landskapet rundt Follsjå slik det framstår i dag 
gir en nasjonalt unik mulighet til å ivareta en stor-
skala funksjonell økologisk enhet, inkl. sterke og 
langsiktig levedyktige populasjoner av en rekke 
rødlistearter og andre naturskogsarter. For å oppnå 
dette, må en i tillegg til et faglig forsvarlig nivå av 
verneområder og nøkkelbiotoper (som i en kjer-
neregion som dette må være en høy andel), også 
etablere forvaltningsregimer på landskapsnivå, 
utover verneområder. Det er svært viktig å se de 
ulike naturskogsarealene i sammenheng slik at yt-
terligere fragmentering hindres.

Optimal forvaltning for å ivareta naturverdiene 
er først og fremst formelt vern av alle de viktigste 
naturskogsarealene. Dette gir langsiktig sikker 
bevaring av områdene samtidig som skogeiere får 
god økonomisk erstatning. Samtidig bør arealene 
som ikke vernes, drives mer skånsomt, slik at disse 
mellomliggende arealene også kan ha en viss funk-
sjon for krevende naturskogsarter. Økt bruk av luk-

kede hogstformer, mer fokus på å spare alle viktige 
nøkkelelementer, unngå gjødsling og treslagsskifte, 
og sette igjen høy tetthet av livsløpstrær, er noen 
aktuelle tiltak. Videre bør det settes fokus på å 
gjenskape fleraldrede bestand, og gjennom skjøtsel 
øke tettheten av død ved og andre viktige nøkkelele-
menter for artsmangfold ved tiltak i ensaldrede og 
strukturfattige bestand. I tillegg er det avgjørende at 
det med jevne mellomrom forekommer kontrollerte 
skogbranner for å opprettholde det branntilknyttede 
artsmangfoldet og skogstrukturen på sikt (figur 21). 

Ved brann som skjøtsel i reservater bør det 
særlig fokuseres på å brenne den skogen som til 
enhver tid har mest triviell skogstruktur og begren-
set biologisk verdi, for å øke verdien for krevende 
arter. Imidlertid er det i tillegg også viktig at partier 
med gammel furunaturskog med død ved og der det 
er påvist lang brannkontinuitet brennes, ettersom 
mange arter er avhengig av gammelskogselemen-
ter som gamle trær og død ved i kombinasjon med 
brann. Brann fører videre til at humus- og lyngdek-
ket begrenses, samt motvirker økt grandominans, 
og bidrar til at skogen holdes lysåpen, tørr og varm, 
noe som gagner bl.a. varmekjære insekter. Brann 
forsterker dannelsen av de økologisk viktige kelo-
elementene, og øker nedbrytningstiden til disse 
gjennom å holde skogen lysåpen og tørr. Brann 
bedrer også foryngelsen av furu betraktelig og 
bidrar til å sikre fortsatt furudominans.

Dagens tilfeldige og begrensede branntilløp blir 
raskt bekjempet, og de kan være for få og små til å 
ivareta de mest krevende branntilknyttede artene i 
fremtiden. Både i Sverige og Finland utføres kon-
trollerte branner i skog som målrettet skjøtsel for å 
fremme artsmangfoldet knyttet til brann. I handlings-
plan for ti branntilknyttede biller i Sverige (Wikars 
2006), anslås at det bør brennes areal tilsvarende 
0,5–1 km2 pr fylke pr år, og minst 0,5–1 % av reser-
vatarealene bør brennes årlig for å ivareta artene 
langsiktig i et landskap. Også utenfor verneområder 
er kontrollert brenning av areal positivt, både i eldre 
skog og etter hogst, samt ivaretakelse av tresjikt og 
død ved på brannflater etter mer tilfeldige branner. 
Slike tiltak bør være gjennomførbare uten store 
økonomiske tap for skogeierne, og eventuelle tap 
bør dekkes av aktuelle myndigheter.

Det eksisterer flere store verneområder i østre 
del av Notodden, men disse dekker for det meste 
mellomboreal/nordboreal skog. De fanger derfor 
bare helt fragmentarisk opp naturmangfoldet knyttet 
til gammel lavlandsnaturskog. Lavlandsskog, spesi-
elt store områder og områdekomplekser, og områ-
der rike på rødlistearter, er oppført som nasjonale 
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21Figur 21. Follsjå-landska-
pet har en lang skogbrann-
historikk, med høy brann  -
frekvens. Brann er en vik tig 
økologisk faktor i landskapet, 
og mange av de krevende 
artene vi finner her er di-
rekte eller indirekte begun-
stiget av brann. Her fra en 
brannøvelse nær Elg sjø sør 
i Follsjå-landskapet våren 
2021. Kontrollert skog brann 
er et viktig forvaltningstiltak 
for å ivareta skogtypen på 
lang sikt. Foto: SR.
The Follsjø landscape has 
a long record of fires and 
a high fire frequency. Fire 
is an important ecological 
factor in this landscape, and 
a substantial fraction of the 
more specialized species 
found here are directly or 
indirectly favoured by fires. The photo shows a forest fire drill near Elgsjø in the S part of the Follsjø landscape during the spring of 
2021. Controlled forest fire is an important management measure in order to secure the long-term preservation of this forest type. 

mangler i dagens skogvern (Framstad et al. 2017). 
Betydningen av å ivareta store naturskogsareal 
konsentrert innenfor samme landskap for å bevare 
levedyktige populasjoner av artsmangfoldet på lang 
sikt må derfor understrekes. Det er en nasjonal 
målsetning å ivareta den aller viktigste skogen for 
biologisk mangfold i vernesammenheng. Gammel 
furunaturskog i lavlandet bør derfor betraktes som 
en nasjonal ansvarsskogtype og få spesiell prioritet 
i videre kartlegging-, forvaltning- og skogvernarbeid. 

Datagrunnlag
Først og fremst har BioFokus inngående kjennskap 
til østre del av Notodden via en rekke kartlegginger 
i senere år. Viktige kilder er undersøkelsene av 
Ramsås–Hea (Reiso 2018a), kartlegginger i for-
bindelse med frivillig vern (Reiso 2007a,b, Reiso & 
Brandrud 2010, Reiso 2015, Reiso 2018b, Reiso 
2019a, Reiso 2020b,c,e), regionale undersøkelser 
av kalkskog og bekkekløfter (Reiso 2009, Reiso 
2019e-h), utredning av ny E-134 (Reiso et al. 2019, 
Reiso & Olberg 2021), kommunal naturtypekartleg-
ging i 2009 (Naturbase 2020), studier av biller i 
brannpåvirket skog (Reiso & Olberg 2020a-b, 2021) 
og enkelte andre småprosjekt (Reiso 2019b-d). 

Andre viktige kilder er SABIMAs kartlegginger i 
Tjåga-området 2015–2017 (Steel 2017), Kjukelaget 

(del av NSNF) sin kartleggingstur i Follsersåsen 
2016, og NMBUs kartlegging av biller i gammel 
granskog ved Tjåga i 2019 (Sverdrup-Thygeson et 
al. 2020). Videre har en sentral kilde til kunnskap 
vært registreringer av rødlistearter på Artskart 
(2021), utført av turgåere med biologisk kompe-
tanse, i kombinasjon med flyfoto, bestandskart og 
topografisk kart. 

Takk
Vi vil rette en spesiell takk til alle de frivillige 
kartleggerne som satte skogkvalitetene i Follsjå-
landskapet på kartet. Disse har bidratt gjennom 
sine mange artsfunn med uvurderlig kunnskap om 
artsmangfoldet i regionen, og økt fokuset på natur-
verdiene i lavlandsskog, både regionalt, nasjonalt 
og internasjonalt. Takk også til Naturvernforbundets 
skogutvalg ved Gjermund Andersen, for finansier-
ing av biologiske kartlegginger, slik at det har vært 
mulig å fremskaffe et bedre kunnskapsgrunnlag om 
skogene i regionen.

Til slutt takk til Torbjørn Høitomt (BioFokus) og 
Geir Gaarder (Miljø faglig Utredning) for bidrag med 
kunnskap og kvalitetssikring av artikkelen.
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«Venner som poserer sammen» er gjenbruk av 
notiser på facebooksida «Villblomster»,

 www.facebook.com/groups/370060156388075/. 
Følg oss på Facebook!

SKOLERINGSSTOFF

Venner som poserer sammen
Myr- og dvergmaure 
Galium palustre, G. trifidum

Små maurer med fire blad i krans pleier å være myrmaure – men 
vi har en som er enda mindre, dvergmaure. Bare halvparten så 
store blomster, og som regel tretallige. Men like viktig: mens 
myrmaure er glatt på stengel og fruktskaft, har dvergmaure 
mothaker. Og fruktskaftene hos myrmaure forblir korte og rette, 
mens de hos dvergmaure blir lange og bueformet bøyde.

Jan Wesenberg

myr

dverg
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