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Kartlegging 25-26.06.2021 i Nordre Follo, 27.06.2021 i Lørenskog.
575 registreringer ble gjort.Se eget excel-uttrekk fra Artsobservasjoner.no
Innlosjering for deltagere var på Sørmarka konferansesenter. Her hadde vi et eget
rom for arbeid om kvelden for artsbestemmelse. Stereolupe og litteratur var
medbragt til bruk for deltagerne.

Nordre Follo 25.06.2021
Målet denne dagen var kartlegging i Styggdalen ved Tømmerås. Her har det aldri
vært gjort kartlegging tidligere. Kløfter som dette kan ha rik flora, selv i områder med
sur berggrunn. Arter som blåveis, trollbær og kranskonvall ble observert i Styggdalen
– arter som er uvanlige i Nordre Follo. Ved registreringene ble benyttet felt-PC. Av
en eller annen grunn har alle registreringene i Styggdalen fått koordinater som
plasserer dem i nordenden av Paddetjernet. Jeg skal forsøke å endre dette slik at
registreringene vises riktig i Arskart. Stien fra Krokhol til Styggdalen går gjennom
Nordre Paddetjerndalen – noen uvanlige arter for området ble registrert:
vårerteknapp, krattfiol, skogvikke og furuvintergrønn. For furuvintergrønn er dette
eneste kjente forekomst i Nordre Follo. Veikstarr er tidligere registrert her, og vi lette
etter den, men den ble ikke funnet.

Nordre Follo 26.06.2021
ØLA fikk tidligere i år en henvendelse fra Oslofjordens friluftsråd om vi kunne foreta
en kartlegging mellom Jonstranda og Linnebukta, syd for Ingierstrand i Nordre Follo.
Her har Oslofjordens friluftsråd fått en 40-årig driftsavtale for eiendommen
Ingierstrandveien 46 ‘Heidehaugen’. Stedet eies av Oslo kommune. Oslofjordens
friluftsråd ville ha en florakartlegging for å ha kunnskap om hvordan de skal skjøtte
naturen på eiendommen. Her ble registrert mange fremmedarter med svært høy og
høy risiko, særlig av fremmede mispler. Dette er noe Oslofjordens friluftsråd vil
prioritere å fjerne, i samarbeid med ØLA. Da stedet også var dårlig kartlagt tidligere,
la vi kartlegging en av dagene hit. Spesielt funn var svarterteknapp. I et område
utenfor selve eiendommen Ingierstrandveien 46, ble den regionalt svært sjeldne
loppestarr registrert.

Lørenskog 27.06.2021
Kartleggingen startet i kulturlandskapet ved Østby, og mange åker- og veikantplanter
ble registrert. Kartleggingen fortsatte videre i skogområdene øst for Østby. Området
rundt Østbyputten i nordenden av Østmarka var omtrent ikke kartlagt tidligere.
Tjernet er oppdemmet og området rundt tjernet bærer preg av tidligere hogst. I
Grevlingdalen fra Østbyputten mot Styggvannet er det områder som virket lovende,
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men vi rakk ikke helt til Styggvannet før vi måtte returnere. Spesielt kan nevnes
blåveis, firblad, springfrø og myskegras. Seinere må dalsøkket videre mot
Styggvannet og området rundt Styggvannet kartlegges. Tidligere registreringer av
myske og myskemaure viser et potensiale for andre regionalt uvanlige arter. En
udokumentert registrering av huldregras må vi prøve å verifisere i 2022.
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