VURDERING AV MULIG BIOLOGISK VIKTIG OMRÅDE (BVO)
(Skjema skog brukes for registrering av eiendommer under 100 dekar)
Bestandens utseende
Flersjiktet bestand (kan være flere treslag i sjiktningen)
Hule trær / reirtrær
Påfallende ujevne/krokete/skadde trær (>1 tre /daa)
Gamle trær (>5 % av treantallet/daa >50% over hogstmoden alder)
Grove trær >40 cm diameter (2 trær/daa)
Løvtrærne utgjør mer enn 30 % av kubikkmassen
Osp, selje og/eller rogn (> 5 % av treantallet/daa)
Varmekjære treslag forekommer (ask, lønn, lind, alm, hassel, eik eller svartor)

Poeng
0
0
0
0
0
0
0
0

Vegetasjonstyper
Høystaude-/storbregne (store bregner og høye, saftige urter)
Lågurtskog (små urter og gras, se etter for eksempel skogfiol, hengeaks, jordbær)
* Kalkpåvirket skog (se etter for eksempel blåveis, vårerteknopp og trollbær)
* Kalkskog på kalkberg/jord/grus (tynn humus, røtter i kontakt med kalk)
* Sumpskog / flommarkskog
* Gråor -/ heggeskog eller hagemarkskog
** Edelløvskog

0
0
0
0
0
0
0

Døende trær og død ved
Stående død ved (>2 trær pr /daa)
Grove læger (25 - 50 cm. brysthøydediameter)
Svært grove læger (> 50 cm. brysthøydediameter)
* Grov død ved i flere nedbrytingsfaser (>25 cm)

0
0
0
0

Arter
Mosekledde løvtrestammer (dekning > 0,5 m2 på stammen)
Neverlav på trestammer eller bergvegger (for eksempel lungenever,
skrubbnever)
Lyse skjegglav (>10 % av treantallet /daa med tråder > 10 cm)
>2 meter høy mosedekket bergvegg
Urterik flora (mange arter)
*** Reir med hønsehauk, vepsevåk eller kongeørn
*** Rødlisteart ellers (biolog skal kontaktes)

0
0
0
0
0
0
0

Skogdynamikk
*** Nylig brent skog
Spor etter brann på levende trær (brannlyrer)
Omfattende vindfelling, insektangrep eller beverfelling / -demning

0
0
0

Topografi
Tresatt blokkmark / rasmark (>1 daa)
Store bergvegger (>5 meter høye)
Ravine i leire / løsmasser
** Bekkekløft

0
0
0
0

Vann
* Sumpskog / flommarkskog med intakt vannhusholdning (> 1 daa)
Kilde
Bekk

0
0

Poengsum

0

Kommune/Skogeier

Registrert av /dato

Poenggivning
Alle rubrikker får 1 poeng,
unntatt rubrikker som er
merket med 1 stjerne * som
gir 3 poeng, 2 stjerner** som
gir 5 poeng og 3 stjerner***
som gir 8 poeng.
Veiledende poengsum som gir
mulig BVO
Furuskog > 5 poeng
Granskog > 8 poeng
Løvskog og hagemark > 8
poeng
NB! Hvis en biotop er sjelden i
området, så kan det være
nøkkelbiotop selv om
poengsummen ikke oppnås.
Hvis avvirkningsobjektet gir
en poengsum som indikerer
nøkkelbiotop, skal biolog
kontaktes

Skjema føre var 2016-04-28

