Sabima kartleggingsnotat 26, 2021

Kartlegging av to skogområder, Kjekstadmarka i Asker
kommune
Av Svein Olav B. Drangeid

Innledning
Kjekstadmarka, som er et skogsområde rundt 200-300 meters høyde med for det meste
lyngdominert furuskog med mye myr, men i rikere flora dalsøkk. Området er mye brukt som
turterreng av befolkningen i Asker. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus NOA og i Asker
NiA har startet et arbeide med å bruke opplevelsesmessige kvaliteter til å skille ut to
områder, ett i nord og ett annet litt lengre sør, med tanke på vern. For å støtte dette arbeidet
har Botanisk forening, Østlandsavdelingen (ØLA) og Oslo og omlands soppforening
(OOSN), søkt om midler og gjennomført kartlegging av planter og sopp.

Det er gjennomført kartlegging følgende datoer
Søndag 11.07.2021
To deltakere. Varighet 5 timer 30 min.
Kartlegging av karplanter på det nordlige området.
Vesentlig kartlegging på fattig myr og barskog. Rikere vegetasjon i vestvendte dalsøkk. 66
arter registrert på artsobervasjoner.no, ingen rødlistede eller fremmedarter.
Mandag 11.08.2021
Én deltaker. Varighet 5 timer
Kartlegging av karplanter, moser og sopp i det nordlige området, mest i dalsøkk øst i
området. Her ble det funnet intermediære myrer med innslag av rikmyrer. Interessante arter:
gulstarr og sveltull. 116 arter karplanter, sju sopp og sju moser registrert på
artsobsrvajoner.no. Ingen rødlistede, men noen fremmedarter.
Søndag 10.10.2021
11 deltakere, Varighet 5 timer
Kartlegging av sopp i det nordlige området. Pga. tørke var det lite sopp å finne. Totalt antall
sopparter 45 arter. Én art ble av Tove Jacobsen bestemt til Hypholoma subericaceum.
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Denne er sjelden og belegg er levert Naturhistorisk museum, Oslo. Det ble også kartlagt 20
lav, åtte moser, fem karplanter og fire fuglearter.
Etter kartleggingen var de deltakerne som ønsket det med å spise på restaurant i Asker.
Fredag 15.10.2021
Pga. lite sopp gjennomførte Svein Olav B. Drangeid en befaring til det søndre området for å
sjekke om det her var sopp. Det ble en lengre tur, varighet 6 timer. Det var like lite sopp her
som i det nordlige området. På turen ble det registrert 62 karplanter, 73 moser og 12 sopper.
Alle registrert på artobserasjoner.no.
Lørdag 16.10.2021
Planen denne dagen var å kartlegge sopp i det søndre området. Det var sju påmeldte
deltakere, men Svein Olav B. Drangeid og Pernille Bakkevik bestemte fredags kveld at
kartleggingen ble avlyst pga. lite sopp å finne. Alle deltakere ble kontakter fredags kveld via
mail, SMS og telefon om avlysningen. Denne dagen skulle Naturvernforbundet (NOA og
NiA) ha praktisk kurs ute i felten om metodikk i å kartlegge opplevelsesverdier i skog, såkalte
eventyrskoger. Svein Olav B. Drangeid deltok på denne første halvpart av dagen, men
brukte siste del av dagen til å registrere moser og karplanter på myr og bratte skogskrenter
lengst sør i det sørlige området. Det ble registrert 20 karplanter og 40 mosearter.
Konklusjon:
Kartleggingen gikk ikke helt som planlagt. Det var få deltakere som møtte på de to
kartleggingsdagene om sommeren. Kanskje fordi det var lagt i ferietiden. Kartleggingen av
sopp ble sterkt redusert av tørken. Fra før av var det få registreringer i området, nærmest
«en hvit flekk», men nå er bildet et annet.
Ansvarlig Svein Olav Drangeid.
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