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Sabima kartleggingsnotat 10-2016 

 

Kartlegging av Sandvikskollane, Larvik 2016  

   

 

Av Dagny Mandt 

for Larvik Botaniske Forening 

 

 

           
     Putekjuke på hassel         Foto: Dagny Mandt 
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Generell artskartlegging av Sandvikskollane, Kjose, Larvik  

                                       5 juli 2016 

               Arrangert av Larvik Botaniske Forening  

 

 

Emneord:  Generell artskartlegging, Larvik Kommune  

 

 

Kartleggingsturen til Sandvikskollane i Kjose ble avviklet 5 juli 2016.   

Deltakere var: 

Norman Hagen 

Gerd Kjelsrud 

Per Marstad 

Elin Kiraly 

Anne Borander 

Elise Rynning 

Tor Melseth  

Dagny Mandt 

 

Kunnskapsmessig dekket medlemmene av gruppa sopp, karplanter, fugl (lite fugl å 

se) og noen insektsgrupper.  

 

Kartleggingen foregikk i nokså kupert terreng som bestod av dalrenner og lier med 

granplantefelt av varierende alder, noe rikere løvskog, myrdrag, lyngkledde 

bergknauser og bart fjell.  For å komme dit måtte kartleggerne gå eller sykle ca 2 km 

siden grunneier ikke lenger låner ut nøkler.  Dette reduserte effektiv kartleggingstid, 

mens kraftig regnvær ut på dagen førte til at vi måtte senke ambisjonsnivået enda 

mer. 

  

Vi delte oss i tre grupper for å dekke størst mulig område.  Den nordligste delen av 

kollane ble ikke dekket.  Det ble likevel registrert mange karplanter og sopp samt 

noen moseslag, sommerfugler, en fugl og en stålorm.  Barlind, alm og ask ble notert 

av rødlista arter og av svartelista arter ble det notert diverse rødhyllbusker.  Ingen 

fremmede bartrær ble observert.   

 

Alle funn skal være lagt inn på artsobservasjoner merket med «Kartleggingsmidler 

Sabima». 
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Resultater 

 

 
Kart (fra Artsobservasjoner.no) som viser kartlagte punkter langs turruta fra Omsland 

til Sandvikskollane, Kjose i Larvik kommune 5.7.2016 

 

Totalt er det registrert 219 artsfunn i Artsobservasjoner.no 

Det fordeler seg på 171 arter (taksa) og på følgende artsgrupper: 

Karplanter 129 arter 

Sopp 33 arter 

Virvelløse dyr 4 arter 

Moser 3 arter 

Amfibier og reptiler 1 art 

Lav 1 art 
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Det ble funnet to rødlistearter under turen, barlind Taxus baccata (VU) ett funn og 

ask Fraxinus excelsior (VU) tre funn. 

Det ble tatt åtte fotografier av seks ulike arter under turen. 

 

Av noe krevende karplanter som ble registrert kan foruten barlind nevnes: 

Kjempesvingel 

Skogsvingel 

Strutseving 

Storklokke 

Nesleklokke 

Vårerteknapp 

Tannrot 

Krattfiol 

Grov nattfiol 


