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Forord

Stiftelsen BioFokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Hedmark og Grue kommune foretatt
en oppdatering av Grue kommune sitt naturtypekart. Stein Sorknes (Grue kommune) har
vært vår ansvarlige kontaktperson hos oppdragsgiver, mens fagansvarlige har vært Jan
Schrøder og Hans Chr. Gjerlaug hos Fylkesmannen. Øivind Gammelmo har vært prosjektansvarlig hos BioFokus. Feltarbeidet er utført av i alt 6 personer fra BioFokus.
Denne rapporten har som mål og kort oppsummere dagens status for naturtypekartleggingen i Grue kommune, beskrive hvilke oppgaver som er gjort og peke på kartleggingsstatus for de enkelte hovednaturtyper.
Oslo, 25. mai 2009
Forfatterne

Lokalitet 1130, Sollia Ø. Naturbeitemark i forbindelse med gammelt finnetorp. Området ligger som en
øy i et ellers skogkledd landskap. Foto: Øivind Gammelmo.

Sammendrag

BioFokus har i perioden mai 2008 til mai 2009 gjennomført en oppdatering av
naturtypekartet i Grue kommune. Arbeidet har vært fordelt på feltarbeid, innhenting og
vurdering av ny litteratur, oppdatering av databaser til ny DN-standard, samt kontroll av
naturtypeavgrensninger. BioFokus sitt utgangspunkt for arbeidet har vært eksisterende
naturtypekart utarbeidet av Naturtjenester AS (Bekken og Kystvåg 2005).
Per mars 2009 er det stedfestet, beskrevet og verdisatt 169 naturtypelokaliteter i
kommunen. Disse har et samlet areal på nesten drøyt 33 kvadratkilometer. 14 lokaliteter er
vurdert som svært viktige (A-verdi), 74 som viktige (B-verdi) og 81 som lokalt viktige (Cverdi). Fordelingen av de ulike hovednaturtypene på antall lokaliteter, viser at det er skog
som dominerer, etterfulgt myr. Dersom man tar i betraktning arealet, er det imidlertid myr
som dominerer, med over 54 % av det samlete arealet til naturtypelokalitetene (se tabell
1).
Tabell 1. Fordelingen av hovednaturtyper på antall og areal

Hovednaturtype
Ferskvann/våtmark
Kulturlandskap
Myr og kilde
Skog
Sørvendt berg og rasmark
Annen viktig forekomst
Totalt

Antall
20
17
45
84
1
2
169

Andel av
antall
11,8
10,1
26,6
49,7
0,6
1,2
100

Areal
(dekar)
7.682
196
18.058
7.095
125
265
33.422

Andel av
areal
23
0,6
54
21,2
0,4
0,8
100

Lokalitet 1013, Evja. Flompåvirket kroksjø med rik vann- og kantflora. Foto: Kjell Magne
Olsen.
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Lokalitet 1024, Tjuråa. Viktig bekkedrag mellom Tysjømyra og Gardsjøen. Lokaliteten har et stort
potensial for akvatiske insekter. Foto: Øivind Gammelmo.
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1 Innledning/bakgrunn
I forordet til første utgave av naturtypehåndboka (Direktoratet for Naturforvaltning 1999)
står følgende: ”Det er et politisk mål at alle landets kommuner skal gjennomføre kartlegging
og verdisetting av viktige områder for biologisk mangfold på sine arealer (St. meld. nr. 58
(1996/97) 1996-97). Den kommunale kartleggingen omfatter naturtyper, vilt, rødlistearter,
ferskvannslokaliteter og marint biologisk mangfold.”
Arbeidet som er gjort i denne forbindelse er finansiert med midler fra Fylkesmannen i
Hedmark. Avtalens økonomiske ramme lå på 200.000 kroner inkl. mva.
Feltarbeidet er gjort i perioden mai til oktober 2008, og bearbeidelse av data og
ferdigstilling av rapport, kart og database er gjort i løpet av vinteren og våren 2009.
Feltarbeid er utført av Terje Blindheim, Øivind Gammelmo, Jon Klepsland, Ole J. Lønnve,
Stefan Olberg og Kjell Magne Olsen, alle fra BioFokus. Data er systematisert i Natur2000
(Borch og Wergeland Krog 2009).
Metoden for kartlegging følger DN-håndbok 13, revidert utgave (Direktoratet for Naturforvaltning 2007). Det henvises til denne, og da spesielt kapitlene 1–4 og 6, for en nærmere
redegjørelse av kriterier for utvelgelse av naturtyper og verdisetting av dem.
I forbindelse med oppdateringen og samordningen av data i en felles database har BioFokus
produsert sosifiler for naturtypetemaet. Disse er oversendt Fylkemannens miljøvernavdeling
sammen med egenskapsdataene. Fylkesmannen vil på dette grunnlag oppdatere Naturbase
i samarbeid med DN.

2 Gjennomføring
Prosjektets formål var å kvalitetssikre tidligere registrerte naturtypelokaliteter i Grue
kommune, slik at materialet tilfredsstiller kravene i revidert utgave av DN-håndbok 13.
Det gamle naturtypedatasettet (Bekken og Kystvåg 2005) besto av to filer med
naturtypelokaliteter; én med polygoner og én med punkt-lokaliteter. De fleste av
polygonene er videreført, og nye polygoner laget for flertallet av de punktfestede
lokalitetene. I alt 102 lokaliteter, inklusive noen som er omgjort fra punkt til polygon, er
nytegnet som polygoner i det oppdaterte naturtypekartet. Til sammen er 169 naturtyper
tegnet inn med polygoner, enten etter kvalitetssikring i felt eller på grunnlag av
eksisterende informasjon, og med støtte i høyoppløselige ortofoto og eventuelt andre kilder.
I tråd med fylkesmannens ønske ble det lagt vekt på å kvalitetssikre tidligere registrerte
svært viktige og viktige områder (A- og B-lokaliteter) i kommunen, unntatt myrer (hovednaturtype myr og kilde) og dammer (naturtype dam under hovednaturtype ferskvann/våtmark).
Utover dette er det ytt innsats på å fange opp tidligere ikke registrerte, men viktige
naturtypelokaliteter. Det er også gjort en innsats på å avgrense intakte lavlandsmyrer, da
disse er viktige for regionen. Disse er imidlertid ikke oppsøkt i felt og er avgrenset ut i fra
hva som synes å være intakt, basert på studier av ortofoto fra 2004 (der dette er
tilgjengelig) eller økonomisk kartverk.
Størst fokus ble lagt til de lavereliggende deler av kommunen, spesielt jordbrukslandskapet
og våtmarksområder i og langs Glåma. Noe innsats ble også lagt i å fange opp viktige
naturtypelokaliteter på Grue Finnskog. Flest lokaliteter er registrert innenfor hovednaturtypene skog, myr, ferskvann/våtmark og kulturlandskap.
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Som en del av naturtypekartleggingen har vi gjort registreringer av interessante og
krevende arter med spesiell økologi, inkludert rødlistete arter. Arter som er kartlagt
gjennom prosjektet vil på sikt bli tilgjengelig i Artskart (Artsdatabanken og GBIF Norge
2008).
Den gamle nummereringen er beholdt så langt det var hensiktsmessig. Det vil si at selv om
det er gjort store endringer i både avgrensing, naturtypekategori og verdivurdering, er det
gamle nummeret beholdt så lenge det er overlapp med det gamle polygonet eller punktet.
Den gamle nummerserien gjelder intervallet mellom 1001 og 1104. Helt nye
naturtypelokaliteter er tillagt nummerserie fortløpende fra 1105.

Lokalitet 1001, Flåset. Gammelt lindetre (parklind) på Flåset gård. Foto: Ole J. Lønnve.
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3 Resultater
3.1 Oversikt over kartlagte naturtyper
I dette kapittelet gis en enkel oppsummering av resultatene fra registreringene. Tabell 3
oppsummerer fordelingen av areal og verdi på de ulike hovednaturtyper og naturtyper,
mens figur 2 viser den geografiske fordelingen av lokalitetene. I tabell 4 gis en oversikt over
de registrerte lokalitetene, mens det i kap. 3.2 gis en fullstendig områdebeskrivelse fra hver
av de 169 lokalitetene. Figur 3 og 4 viser fordelingen av biotoparealer i kommunen på
henholdsvis verdi og ulike arealklasser.
Av de 169 registrerte lokalitetene er 14 vurdert som svært viktige (A-verdi), 74 som viktige
(B-verdi) og 81 som lokalt viktige (C-verdi). De 14 A-lokalitetene utgjør ca. 15 % av det
totale arealet. Lokaliteter som er verdisatt som viktige utgjør det største arealet, med i
overkant av 69 %. Lokaliteter som er verdisatt som lokalt viktige utgjør omtrent det samme
antallet B-lokalitetene, men de utgjør et betydelig mindre areal. Mens en B-lokalitet i Grue i
snitt utgjør 32,25 ha, utgjør en C-lokalitet i snitt 6,38 ha. Til sammenligning utgjør en Alokalitet i snitt 36,65 ha.
Figur 5 viser fordelingen av hver av de 169 naturtypene på deres verdi.

3.1.1

Artsmangfold
Det er kartlagt totalt 36 rødlistearter i de til
sammen
169
registrerte
naturtypelokalitetene (tabell 2). Disse er fordelt på i
alt 111 ulike funn, dvs. at det er registrert i
gjennomsnitt
0,65
rødlistearter
per
lokalitet. Figur 1 viser fordelingen av de 36
artene på rødlistekategori.

Antall arter per rødlistekategori
2; 6 %

8; 22 %

EN
VU
NT

26; 72 %

Figur 1. Viser fordelingen av de 36 rødlisteartene på
rødlistekategorier.
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Tabell 2. Oversikt over registrerte rødlistearter knyttet til naturtypelokalitetene.

Gruppe

Vitenskapelig navn

Norsk navn

Alger

Nitella mucronata
Rana arvalis
Triturus cristatus
Triturus vulgaris
Alcis jubata
Coenagrion lunulatum
Cryptocephalus sexpunctatus
Dasytes fusculus
Arnica montana
Botrychium lunaria
Cinna latifolia
Elatine triandra
Gentianella campestris
Gymnadenia conopsea
Lythrum portula
Persicaria foliosa
Salix daphnoides
Salix triandra
Sparganium gramineum
Stellaria palustris
Ulmus glabra
Veronica verna
Alectoria sarmentosa
Bryoria bicolor
Bryoria nadvornikiana
Chaenotheca gracillima
Microcalicium ahlneri
Buxbaumia viridis
Lophozia laxa
Antrodia macra
Antrodia pulvinascens
Cystostereum murrayii
Odonticium romellii
Phellinus nigrolimitatus
Pseudographis pinicola
Skeletocutis lenis

Broddglattkrans
Spissnutefrosk
Storsalamander
Småsalamander
Strybarkmåler
Måneblåvannymfe

Amfibier og reptiler

Insekter

Karplanter

Lav

Moser
Sopp

Solblom
Marinøkkel
Huldregras
Trefelt evjeblom
Bakkesøte
Brudespore
Vasskryp
Evjeslirekne
Duggpil
Mandelpil
Sjøpiggknopp
Myrstjerneblom
Alm
Vårveronika
Gubbeskjegg
Kort trollskjegg
Sprikeskjegg
Langnål
Rotnål
Grønsko
Torvflik
Ospehvitkjuke
Duftskinn
Taigapiggskinn
Svartsonekjuke
Gammelgranskål

Totalt
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RL
VU
NT
VU
NT
NT
NT
NT
NT
VU
NT
NT
NT
NT
NT
VU
EN
VU
VU
NT
EN
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
VU
VU
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT

Total
2
6
3
8
1
1
1
1
5
1
2
7
1
1
2
1
5
8
6
1
1
1
15
2
2
3
2
1
1
1
3
5
2
3
4
2
111
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Figur 2. Geografisk fordeling av de 206 naturtypelokalitetene. Merket med lokalitetsnummer.
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Tabell 3. Oversikt over fordelingen av de ulike naturtypene på hovednaturtype, naturtype, verdi og
areal i dekar.
Hovednaturtype

Naturtype

A

Ferskvann/våtmark

Dam

3

Kroksjøer, flomdammer og meandrerende
elveparti
Rik kulturlandskapssjø

4

Viktig bekkedrag

1

Naturlig fisketomme innsjøer og tjern

1

Evjer, bukter og viker

Totalt

Areal

3

11,3

3

7

3082,1

1

1

1150,4

3

Artsrik veikant

9

2

2

1

Hagemark

1

Naturbeitemark

2

Parklandskap

2

Slåttemark

1

Småbiotoper

1

2

Store gamle trær
2

7

Myr og kilde

Intakt lavlandsmyr i innlandet

2

43

Skog

Gammel barskog

1

2

6

1925,3

1

4,9

2

1508,4

20

7.682

1

0,9

1

2,7

4

82,1

2

42,1

1

4

60,8

3

4

7,2

1

1

0,2

8

17

196

45

18.058

10

52

63

6391,7

Gammel lauvskog

4

8

12

503,5

Rik sumpskog

1

Brannfelt
1
Sørvendt berg og
rasmark
Annen viktig
forekomst
Totalt

C

2
9

Kulturlandskap

B

15

Sørvendt berg og rasmark

14

- BioFokus-rapport 2009-1, side 11 -

74

7

8

152,9

1

1

47,3

68

84

7.095

1

1

125,0

2

2

264,9

81

169

33422,1
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Verdier fordelt på areal (ha) og antall
2500

2312,4

Antall/areal (ha

2000

1500
Areal
Antall
1000

516,7

513,1
500

81

74

14
0
A

B

C

Verdi

Figur 3. Fordelingen av antall lokaliteter og areal lokaliteter i dekar for de respektive verdiklassene

Fordeling av biotopene på arealklasser (dekar)
60
53
50
40
31
30
23

22

19

20

15

10

6

0
<10

10-19

20-49

50-99

100-499

Figur 4. Fordelingen av de 169 lokalitetene på 7 arealklasser.
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Myr og
kilde
Skog

Figur 5. Viser fordelingen av ulike naturtyper på verdi og antall. Blå farge angir A verdi, lilla angir B verdi og gul farge angir C verdi.
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Artsrik veikant

Hagemark
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Store gamle trær
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Annen viktig forekomst
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Tabell 4. Lokalitetsoversikt fordelt på kommune. Listen er sortert alfabetisk og NR korresponderer til
nummereringen på oversiktskartet og på nummeret i lokalitetslisten. Areal i dekar.
Lokalitet
Askosberget S
Baksjøberget
Bandiasmyra NØ
BandiasmyraTårnmyra
Berger
Bjørntjennmyrene

NR
1185
1056
1113
1151

Hovednaturtype
Skog
Kulturlandskap
Skog
Myr og kilde

Naturtype
Gammel barskog
Naturbeitemark
Rik sumpskog
Intakt lavlandsmyr i innlandet

1018
1164

Kulturlandskap
Myr og kilde

Småbiotoper
Intakt lavlandsmyr i innlandet

BjørnungenBjørnbekken
Bornoberget
Bråten
Butten SV
Butten Ø
Butten-Dvaladammen

1167

Myr og kilde

Intakt lavlandsmyr i innlandet

1208
1020
1114
1126
1174

Skog
Kulturlandskap
Skog
Skog
Myr og kilde

Gammel barskog
Småbiotoper
Gammel barskog
Gammel barskog
Intakt lavlandsmyr i innlandet

Bygningen, Løvhaugen
Domma
Dommyra

1138
1009
1086

Kulturlandskap
Ferskvann/våtmark
Myr og kilde

Slåttemark
Viktig bekkedrag
Intakt lavlandsmyr i innlandet

Dvalatjernet S
Elgmyrbekken
Elgmyrtjenna
Evja

1211
1207
1209
1013

Skog
Skog
Skog
Ferskvann/våtmark

Fjøsmyra Ø

1150

Myr og kilde

Gammel barskog
Gammel barskog
Gammel barskog
Kroksjøer, flomdammer og
meandrerende elveparti
Intakt lavlandsmyr i innlandet

Flåset
Frautjennet NV
Frautjernsmyra V
FrautjernsmyreneFuglemyra
Furuberget Ø
Furubergtjennsmyra

1001
1205
1203
1147

Kulturlandskap
Skog
Skog
Myr og kilde

Store gamle trær
Gammel barskog
Gammel barskog
Intakt lavlandsmyr i innlandet

1099
1152

Skog
Myr og kilde

Rik sumpskog
Intakt lavlandsmyr i innlandet

Gallilamp

1155

Myr og kilde

Intakt lavlandsmyr i innlandet

Gallilamp SØ
Gammelsætermyra

1182
1146

Skog
Myr og kilde

Gammel barskog
Intakt lavlandsmyr i innlandet

Gardsjøen
naturreservat
Geittjennet

1017

Ferskvann/våtmark

Rik kulturlandskapssjø

1160

Myr og kilde

Intakt lavlandsmyr i innlandet

Gjeddetjernsmyra

1154

Myr og kilde

Intakt lavlandsmyr i innlandet

Gotlandsætra N

1169

Myr og kilde

Intakt lavlandsmyr i innlandet

Granlund SV
Grasvikmyra

1193
1156

Skog
Myr og kilde

Gammel barskog
Intakt lavlandsmyr i innlandet

Grinder–Mosand

1036

Ferskvann/våtmark

Gåkolamp

1081

Myr og kilde

Kroksjøer, flomdammer og
meandrerende elveparti
Intakt lavlandsmyr i innlandet

Gåntigalli
Gåsholmen–Gotland
Gåtjennet-LangtjennetStormyra
Hagalamp NV
Hagalamp V
Hagalampsmyra

1183
1011
1158

Skog
Ferskvann/våtmark
Myr og kilde

Gammel barskog
Evjer, bukter og viker
Intakt lavlandsmyr i innlandet

1129
1210
1172

Skog
Skog
Myr og kilde

Gammel barskog
Gammel barskog
Intakt lavlandsmyr i innlandet

Heggertjennet/Namnåa

1023

Ferskvann/våtmark

Helgeberget
Helgeberget Ø
Helgeklinten
Hemtjernet

1053
1194
1196
1157

Skog
Skog
Skog
Myr og kilde

Kroksjøer, flomdammer og
meandrerende elveparti
Gammel lauvskog
Gammel barskog
Gammel barskog
Intakt lavlandsmyr i innlandet

Holmtuva

1175

Ferskvann/våtmark

Hytjanstorpet
Høgberget V

1050
1016

Kulturlandskap
Ferskvann/våtmark

Høybråtåberget

1186

Skog

Kroksjøer, flomdammer og
meandrerende elveparti
Slåttemark
Naturlig fisketomme innsjøer og
tjern
Gammel barskog

Utforming
Gammel granskog
Rik sumpskog
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Steinrøyser og -gjerder
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Gammel furuskog
Steinrøyser og -gjerder
Gammel granskog
Gammel granskog
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Frisk/tørr, middels baserik eng
Bekk i intensivt drevne jordbrukslandskap
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Gammel granskog
Gammel granskog
Gammel granskog
Betydelig flompåvirkede kroksjøer og
dammer
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Gammelt tre
Gammel furuskog
Gammel granskog
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Rik sumpskog
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Gammel furuskog
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Næringsrik utforming
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Gammel granskog
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Kompleks med meandrerende elveparti og
kroksjøer
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Gammel granskog
Evje
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Gammel granskog
Gammel granskog
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Betydelig flompåvirkede kroksjøer og
dammer
0
Gammel granskog
Gammel granskog
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Betydelig flompåvirkede kroksjøer og
dammer
Frisk/tørr, middels baserik eng
Små myrtjern og myrpytter
Gammel furuskog
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Verdi
C
C
C
B

Areal
14,386
31,028
10,309
155,51

C
B

0,1746
452,54

B

364,03

C
C
B
B
B

41,283
0,5269
35,13
126,93
547,69

B
B
B

11,22
413,59
192,69

C
C
C
A

70,069
6,313
174,47
536,02

B

56,79

C
C
C
B

0,1809
188,18
123,97
834,22

C
B

8,3276
107,73

B

107,75

C
B

72,136
217,62

B

1150,4

B

260,02

B

73,538

B

78,523

C
B

44,255
105,27

A

784,2

B

35,418

C
B
B

45,171
879,23
699,23

C
C
B

41,274
14,873
766,19

A

397,65

C
C
C
B

5,2555
59,335
192,42
135,45

B

199,61

A
A

36,976
4,9077

C

61,653
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Håberget
Håvtjernet
Jensila
Kaketjennsberget
Kallopaika V
Kjelkvika N
Kjerringvika
Kjølsetsættra N

1090
1133
1106
1112
1060
1102
1045
1165

Skog
Ferskvann/våtmark
Skog
Skog
Skog
Skog
Fjell
Myr og kilde

Gammel lauvskog
Evjer, bukter og viker
Gammel lauvskog
Gammel barskog
Gammel barskog
Gammel barskog
Annen viktig forekomst
Intakt lavlandsmyr i innlandet

Knappaskjæra
Krokmyra

1202
1084

Skog
Myr og kilde

Gammel barskog
Intakt lavlandsmyr i innlandet

Kveia
Kverntjennet S
Kverntjennet SV
Kverntjernet N
Ladagådaso NØ
Langtjennet SØ
Langtjernsdulpene

1014
1179
1098
1189
1188
1178
1176

Ferskvann/våtmark
Skog
Skog
Skog
Skog
Skog
Myr og kilde

Viktig bekkedrag
Gammel barskog
Gammel barskog
Gammel barskog
Gammel barskog
Rik sumpskog
Intakt lavlandsmyr i innlandet

Larstorpet
Laubergtjennet N
Lauvbergtjennet S
Lauvbergtjennet V
LauvbergtjennmyreneAndersmyra
Lemmyra

1105
1212
1128
1125
1173

Skog
Skog
Skog
Skog
Myr og kilde

Gammel lauvskog
Gammel barskog
Gammel barskog
Gammel barskog
Intakt lavlandsmyr i innlandet

1085

Myr og kilde

Intakt lavlandsmyr i innlandet

Lemyra

1159

Myr og kilde

Intakt lavlandsmyr i innlandet

Lemænmæki
Lomtjennsmyrene

1103
1161

Skog
Myr og kilde

Gammel barskog
Intakt lavlandsmyr i innlandet

Lukasbekken
Lukasbekken N
Løvberget
Løvlia Ø
Majoalamp
Maliskjæra
naturreservat
Malitjerna NØ
Mellomtjernsmyrene

1123
1213
1200
1181
1100
1005

Skog
Skog
Skog
Skog
Skog
Skog

Gammel barskog
Gammel barskog
Gammel barskog
Gammel barskog
Gammel barskog
Gammel barskog

1206
1170

Skog
Myr og kilde

Gammel barskog
Intakt lavlandsmyr i innlandet

Midtskogmyra

1153

Myr og kilde

Intakt lavlandsmyr i innlandet

Moldusen

1003

Sørvendt berg og rasmark

Morttjenna

1083

Sørvendt berg og
rasmark
Myr og kilde

Morttjenna Ø
Morttjennet

1116
1142

Skog
Myr og kilde

Gammel barskog
Intakt lavlandsmyr i innlandet

Mosholmen

1037

Ferskvann/våtmark

Måsåsmyra
Namnåa
Nersandkila–
Hvebergåa
Nersjøen S
Nesberget S
Neskvern
Neskvernfløyta

1199
1035
1042

Skog
Ferskvann/våtmark
Ferskvann/våtmark

1204
1002
1040
1087

Skog
Skog
Kulturlandskap
Myr og kilde

Kroksjøer, flomdammer og
meandrerende elveparti
Gammel barskog
Viktig bekkedrag
Kroksjøer, flomdammer og
meandrerende elveparti
Gammel barskog
Gammel barskog
Artsrik veikant
Intakt lavlandsmyr i innlandet

Nesmyra
Nesåa
Neverhaugen
Neverhaugen V
Oppigarden-Tysken
Oppset
Oppset S
Oppåker
Radalamp

1007
1008
1117
1110
1180
1010
1140
1025
1054

Myr og kilde
Ferskvann/våtmark
Skog
Skog
Skog
Ferskvann/våtmark
Kulturlandskap
Kulturlandskap
Myr og kilde

Intakt lavlandsmyr i innlandet
Viktig bekkedrag
Rik sumpskog
Gammel barskog
Gammel lauvskog
Dam
Parklandskap
Parklandskap
Intakt lavlandsmyr i innlandet

Rastakoja
Revehaugen
Rognhaugen,
Løvhaugen
Rotbergsjøen dam
Rotneberget
Rotneberget NØ

1141
1195
1033

Skog
Skog
Kulturlandskap

Gammel barskog
Gammel barskog
Slåttemark

Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Velutviklet høgmyr
Bekk i intensivt drevne jordbrukslandskap
Rik sumpskog
Gammel granskog
Gammelt ospeholt
Gårdsdam
Alléer
Parker
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Gammel granskog
Gammel granskog
Frisk fattigeng

1089
1095
1096

Ferskvann/våtmark
Skog
Skog

Dam
Gammel lauvskog
Gammel lauvskog

Eldre fisketom dam
Gammel bjørkesuksesjon
Gammelt ospeholt

Intakt lavlandsmyr i innlandet

Gammelt ospeholt
Bukter og viker
Gammelt ospeholt
Gammel granskog
Gammel granskog
Gammel furuskog

B
B
C
C
B
C
C
B

109,08
629,21
14,503
20,796
11,297
136,13
79,584
159,4

C
B

25,508
1119,4

B
C
C
C
C
C
B

450,46
36,087
78,216
11,82
22,695
57,203
287,36

C
C
C
B
B

5,1105
28,023
21,765
20,964
617,75

B

977,21

B

169,55

C
B

104,82
1604,8

B
C
C
C
B
A

80,917
35,487
17,35
19,956
25,646
502,8

Gammel granskog
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Bergknauser og -flater

C
B

51,813
146,94

B

51,949

C

124,99

Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Gammel granskog
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Kompleks med meandrerende elveparti og
kroksjøer
Gammel granskog
Bekk i intensivt drevne jordbrukslandskap
Kompleks med meandrerende elveparti,
kroksjøer og dammer
Gammel granskog
Gammel granskog

B

300,12

C
B

7,8594
501,97

B

458,34

B
C
B

34,921
326,54
420,17

C
C
B
B

11,14
145,69
0,9303
181,87

A
B
C
C
C
A
B
B
B

538,5
212,16
18,251
28,928
74,511
2,6099
7,091
35,042
1303,3

C
C
C

9,9051
44,646
10,34

A
C
C

5,8176
11,921
15,228

Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Gammel furuskog
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Bekker i intensivt drevne jordbrukslandskap
Gammel furuskog
Gammel granskog
Gammel granskog
Gammel granskog
Rik sumpskog
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Gammel bjørkesuksesjon
Gammel granskog
Gammel granskog
Gammel granskog
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Gammel furuskog
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Gammel granskog
Gammel granskog
Gammel granskog
Gammel granskog
Gammel granskog
Granskog
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Rotnedalen
Rundtjenn NV
Rybråtan
Rønnåsmyra
naturreservat
Råmyra

1028
1124
1092
1015

Skog
Skog
Skog
Myr og kilde

Brannfelt
Gammel barskog
Gammel lauvskog
Intakt lavlandsmyr i innlandet

Gammelt brannfelt med fattig utforming
Gammel granskog
Gammelt ospeholt
Velutviklet høgmyr

C
B
B
A

47,348
4,2497
130,53
1678,2

1148

Myr og kilde

Intakt lavlandsmyr i innlandet

B

106,23

Saltjennmyrene

1163

Myr og kilde

Intakt lavlandsmyr i innlandet

B

807,41

Sandsjøberget V
Sandsjøen V
Seiarmyra

1191
1190
1149

Skog
Skog
Myr og kilde

Gammel barskog
Gammel barskog
Intakt lavlandsmyr i innlandet

C
C
B

81,797
22,474
30,032

Sekstenkoia V
Silvatnet

1063
1012

Skog
Ferskvann/våtmark

B
A

57,561
286,07

Skallberget Ø
Skasberget
Skasberget SØ
Skasen
Skrivilen
Skrivilen Ø
Skulhusbadstutjernet
Skyrudhaugen
Skytresætra NV
Sollia V
Sollia Ø
Sorka
Steinetjenn Ø
Steinmyrkoia V
Steintjenn

1118
1093
1101
1131
1198
1197
1088
1136
1201
1019
1130
1021
1097
1108
1143

Skog
Skog
Skog
Skog
Skog
Skog
Ferskvann/våtmark
Skog
Skog
Kulturlandskap
Kulturlandskap
Ferskvann/våtmark
Skog
Skog
Myr og kilde

Gammel barskog
Kroksjøer, flomdammer og
meandrerende elveparti
Gammel barskog
Gammel barskog
Gammel barskog
Gammel lauvskog
Gammel barskog
Gammel barskog
Dam
Gammel barskog
Gammel barskog
Naturbeitemark
Naturbeitemark
Viktig bekkedrag
Rik sumpskog
Gammel barskog
Intakt lavlandsmyr i innlandet

C
B
C
C
C
C
A
C
C
B
B
A
C
C
B

66,136
1657,7
227,68
11,8
251,48
135,59
2,8578
34,412
44,675
13,469
8,4495
347,51
29,999
46,286
104,53

Store Abbortjernet

1168

Myr og kilde

Intakt lavlandsmyr i innlandet

B

137,08

Store Kvernberget
Storfløyta Ø
Stormyra SV
Stormyra-Hopteigen

1184
1127
1187
1162

Skog
Skog
Skog
Myr og kilde

Gammel barskog
Gammel barskog
Gammel barskog
Intakt lavlandsmyr i innlandet

C
C
C
B

51,437
237,2
88,64
116,77

Stormyra-Rotnedalen

1144

Myr og kilde

Intakt lavlandsmyr i innlandet

B

92,489

Svarttjerna

1171

Myr og kilde

Intakt lavlandsmyr i innlandet

B

373,76

Sæterbakken N
Sætre
Sætre Ø
Søljubråten NØ
Søljubråten S
Søstua
TjernmyreneSollikvenna
Tjuraåa
Torkil
Trillingtjenna

1029
1038
1139
1122
1121
1107
1145

Kulturlandskap
Kulturlandskap
Skog
Skog
Skog
Skog
Myr og kilde

Småbiotoper
Småbiotoper
Rik sumpskog
Gammel barskog
Gammel barskog
Gammel lauvskog
Intakt lavlandsmyr i innlandet

C
A
B
C
C
C
B

0,0174
6,5179
9,4451
120,65
18,371
38,908
225,96

1024
1058
1166

Ferskvann/våtmark
Kulturlandskap
Myr og kilde

Viktig bekkedrag
Naturbeitemark
Intakt lavlandsmyr i innlandet

Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Gammel granskog
Gammel granskog
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Gammel granskog
Gamle, mindre flompåvirkede kroksjøer og
dammer
Gammel granskog
Gammel granskog
Gammel granskog
Gammel bjørkesuksesjon
Gammel furuskog
Gammel furuskog
Eldre fisketom dam
Gammel granskog
Gammel furuskog
(D04) Frisk fattigeng
(D04) Frisk fattigeng
Bekk i intensivt drevne jordbrukslandskap
Rik sumpskog
Gammel furuskog
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Gammel furuskog
Gammel furuskog
Gammel granskog
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Steinrøyser og -gjerder
Åkerholmer
Rik sumpskog
Gammel granskog
Gammel granskog
Gammelt ospeholt
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Bekk i intensivt drevne jordbrukslandskap

C
C
B

175,04
29,142
136,27

Tvengsberget
Tvengsberget eng
Tvengsberget gård S
Tvengsbergtjennet
Tysjømyra

1004
1137
1031
1044
1055

Skog
Kulturlandskap
Kulturlandskap
Fjell
Myr og kilde

Gammel barskog
Slåttemark
Hagemark
Annen viktig forekomst
Intakt lavlandsmyr i innlandet

C
B
C
C
B

72,961
2,2294
2,7231
185,36
933,79

Tysken Ø
Valborgbekken
Vestre Tysketorpet V
Vestre Tysketorpet Ø
Viertjenna S
Åsamyra

1111
1104
1091
1062
1177
1082

Skog
Skog
Skog
Skog
Skog
Myr og kilde

Rik sumpskog
Rik sumpskog
Gammel lauvskog
Gammel lauvskog
Gammel barskog
Intakt lavlandsmyr i innlandet

C
C
B
B
C
B

8,0644
11,339
64,776
21,883
309,62
165,4

Åsanoppi NV

1192

Skog

Gammel barskog

C

15,767

Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Gammel granskog
Frisk fattigeng
Bjørkehage
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Rik sumpskog
Rik sumpskog
Gammel bjørkesuksesjon
Gammel bjørkesuksesjon
Gammel furuskog
Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe
myrtyper
Gammel granskog
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3.2 Lokalitetsbeskrivelser
Områdene er sortert etter lokalitetsnummer.

1001, Flåset - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Gammelt tre) - Verdi C
Beskrivelse: Lokaliteten ble registrert av BioFokus ved Ole J. Lønnve og Jon T. Klepsland 03.06.2008. En gammel lind (tuntre) ved låven på
Flåset gård vest for Glomma. Diameter brysthøyde > 2 m. Treet står fristilt omgitt av gårdsbygninger og jorder. Leppedogglav ble funnet på
treet.
Verdisetting: Treet er neppe spesielt interessant m.h.p. organismer knyttet til lind siden treet står isolert samt at lokaliteten ligger utenfor
eller helt i grenseland av lindas utbredelse i Norge. Den kan kanskje ha et potensial for mer generalistiske arter knyttet til gamle løvtrær
(dessuten har den en estetisk verdi). Verdien C opprettholdes.
Hensyn og skjøtsel: Holde arealet rundt treet åpent så det ikke gror igjen med busker og kratt samt unngå at døde greiner etc. ikke blir
fjernet, hverken på treet eller når de har ramlet ned på bakken.

1002, Nesberget S - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
Introduksjon: Vegetasjon og flora ble undersøkt av Anders Often i 1991 (Often 1997). Området ble undersøkt av BioFokus ved Ole J. Lønnve
og Jon T. Klepsland 03.06.2008.
Beliggenhet-avgrensing: Nesberget ligger på vestsiden av Glomma ca 10 km sør for Kirkenær. Det er et markert grunnfjellsberg i det flate
partiet av Østerdalen mellom Grue og Kongsvinger.
Beskrivelse: Lokaliteten er preget av småbregne og fattig lågurt vegetasjon. Her var mange små åpne bergfremspring med einer. Relativ
gammel skog med furu på ca 200 år og ca 50 grantrær > 150 år gamle og 60 diameter bryst høyde i tillegg til noen gamle seljetrær. Ganske
mye død ved i enkelte partier, men med lite kontinuitet. Noen leger av gran hadde potensial for svartsonekjuke. Leger av osp ble også
funnet. I nedkant av området var det en traktorvei og preg av skogsdrift
Arter: Tiriltunge, bergsvineblom, stankstorkenebb, skogvikke, skogsalat, Hieracium vacillans, skogjamne, granrustkjuke, jonsokoll,
snerperørkvein, sauesvingel, skogsveve, småsnelle, smørbukk, bergrørkvein, Skeletocutis carneogrisea.
Verdisetting: Nesberget vurderes til å ha lokal interesse i sørbergsammenheng. Her er forholdsvis mange arter (til antatt fattig berggrunn å
være) betinget av naturlige, små lysåpne flekker i barskogen. Likalitetn kan dessuten ha et potensial for insekter knyttet til død ved. Gammel
skog er ellers mangelvare i denne delen av landet grunnet intensiv skogsdrift.
Hensyn og skjøtsel: Hugst er den største trusselen mot denne lokliteten. Lokaliteten bør få utvikle seg naturlig, da dette vil øke verdien på
sikt.

1003, Moldusen - SØRVENDT BERG OG RASMARK, Sørvendt berg og rasmark (Bergknauser og -flater) - Verdi C
Introduksjon: Lokaliteten ble registrert av Anders Often i 1991 (Often 1997). Området ble ikke besøkt i 2008.
Beliggenhet-avgrensing: Moldusen ligger på Finnskogen, på nordsiden av Røgden helt inntil svenskegrensa.
Beskrivelse: Det undersøkte området er et lite, klumpformet berg. Det er dominert av lav- og lyngskog. SV-siden har fragmenter med lågurttil høystaudegranskog. I den bratteste delen av lia er noe skogkledd ur, små stup og grunnfjellsva. Her er erteblomst-elementet markert;
mye blåveis. De mest interesssante artene som ble funnet på Moldusen var klokkevintergrønn, lakrismjelt (oppslag i kanten av et hogstfelt)
og nattfiol.
Arter: Klokkevintergrønn, lakrismjelt, nattfiol.
Verdisetting: Det undersøkte området er lite, men ganske artsrikt. Noen av artene er uvanlige på Finnskogen. Lokaliteten vurderes som lokalt
verneverdig på tross av at mye av skogen er uthogd.
Hensyn og skjøtsel: Området bør settes av til fri utvikling uten inngrep.

1004, Tvengsberget - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
Introduksjon: Vegetasjon og flora ble undersøkt av Anders Often i 1991. Lokaliteten ble igjen registrert av BioFokus 2. juni 2008 ved Jon
Klepsland, Ole Lønnve, Stefan Olberg og Øivind Gammelmo.
Beliggenhet-avgrensing: Lokaliteten ligger vest for Tvengsberget, ved nordenden av vannet Røgden.
Beskrivelse: Bratt skogkledd bergside med ur og blokkmark. Området består av sørboreal blandingsskog i tillegg til sørbergelementer. De
dominerende vegetasjonstypene er rik lågurtgranskog og blåbærskog. Stort innslag av løvtrær i lokaliteten, først og fremst bjørk, men også
selje, rogn og noe osp. Furu forekommer også spredt i området. Skogen har liten aldersfordeling, men lokale sammenbrudd gir noe stående
og liggende dødved. Lokaliteten grenser til hogstfalte i nord-nordøst, og ellers til omkringliggende skogsområder av yngre alder.
Arter: Liljekonvall, geitrams, markjordbær, snerprørkvein, bringebær, tyttebær, fugletelg, skjørlok, lodnebregne, maiblom, skogstjerne,
skogfiol, vårerteknapp, blåveis, hvitveis, nattfiol, sisselrot, blåbær, gullris, en del strylav, knuskkjuke, hengeaks, skogstorkenebb,
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-Naturtypekartlegging i Grue kommune rødrandkjuke, gjerdevikke, firblad, hundekjeks, tveskjeggveronika, skogvikke, lundrapp, trollbær, krattfiol, fingerstarr, ospeildkjuke,
skogsalat, hinnenever leddved, gulflatbelg, skogstjerne, gran, bjørk, furu, osp, rogn og selje.
Verdisetting: Lokaliteten har botanisk lokalt viktige verdier. I tillegg inneholder området gammel skog med en del død ved. Området vurderes
til å på sikt kunne bli en god nøkkelbiotop. Lokaliteten gis C-verdi.
Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten har botaniske verdier og det er ønskelig at det ved framtidig hogst tas flerbrukshensyn.

1005, Maliskjæra naturreservat - SKOG, Gammel barskog (Granskog) - Verdi A
Formålet med fredningen er å bevare et forholdsvis lite menneskepåvirket barskogområde på høy bonitet som viser god variasjonsbredde og
kontraster i vegetasjonsbredde og kontraster i vegetasjonstype fra topp til bunn i den bratte lia. Området viser bl.a. en del lågurtgranskog.
Området er også et aktuelt og potensielt nøkkelområde for trua/sjeldne/sårbare viltarter.
Dominerende vegetasjonstyper er blåbærgranskog og lågurtgranskog. I lågurtgranskogens mer næringsrike partier forekommer kransemose,
perlevintergrønn, blåveis og vårerteknapp.Vegetasjonstypene småbregne- og storbregnegranskog finnes flekkvis. Lengst nede i lia presses en
del grunnvann fram og danner mer eller mindre kildehorisonter med gransumpskog. I kildekantene kan en finne stjernetorvmose.
Lågurt-, småbregne- og storbregnegranskog er forholdsvis rike vegetasjonstyper, mens blåbærgranskog er en middels rik skogtype. Ut mot
stupene, hvor opphopningen av strø er lav fordi alt strøet blåser ut av området og ned på nedsiden av de bratte skrentene, opptrer bærlyngbarblandingsskog som typiske kantsamfunn. Helt på toppen opptrer næringsfattige lavfuruskogsamfunn. Her vokser blant annet pigglav, grå
og lys reinlav. Den store kontrasten mellom vegetasjonstypene opp gjennom lia er særegen for det vernede området. Det meste av skogen i
reservatet er gammel, og kan med tiden utvikle seg til å få et sterkt urskogpreg. Hovedbestandet av gran befinner seg i alderen 200-250 år,
og dette betyr at skogen på stedet er etablert i et forholdsvis begrenset tidsrom. Sotmerker viser at området en gang har vært utsatt for
brann, og skogen kan ha kommet opp etter en større skogbrann. Da det meste av skogen er forholdsvis gammel og det stedvis forekommer
rike og fuktige vegetasjonstyper, synes Maliskjæra å kunne være et nøkkelområde for arter som er truede, sårbare eller sjeldne. Det er
særlig i fuktige forsenkninger i lågereliggende granskog, der det er et stabilt fuktig klima og god tilgang på død ved, det finnes livsgrunnlag
for en rekke spesialiserte, sjeldne arter. I naturreservatet er bokfink, løvsanger, dompap, trekryper, gjerdesmett og tretåspett vanlig
forekommende fuglearter, mens svartspett tidvis befinner seg innenfor området.

1007, Nesmyra - MYR OG KILDE, Intakt lavlandsmyr i innlandet (Velutviklet høgmyr) - Verdi A
Introduksjon: Lokaliteten ble ikke nærmere undersøkt i 2008.
Beliggenhet-avgrensing: Nesmyra ligger øst for Nesberget, rett ved Glomma, på grensen mellom Grue og Kongsvinger kommuner.
Beskrivelse: Større myrområde med mange små og store dammer og tjern. Lavvokst furuskog over det meste av myra. Myra har verdier for
rødlistede insekter og viltarter. Myra er noe grøftet i nordre og vestre del, men er ellers intakt.
Nesmyra er en stor konsentrisk høymyr. Ved befaring av myra i forbindelse med naturtypekartleggingen i Kongsvinger i 2007 ble det
observert store flokker med trane på myra, noe som viser Nesmyras betydning som funksjonsområde for våtmarkstilknyttet fugl. Nesmyra
har en klassisk oppbygning med kantskog (furu) og lagg (minerotrofe forsenkninger). Selv om kantområdene dels er oppgrøftet fra gammelt
av (og dels tilplantet gran eller oppdyrket) har det vesentligste av myrarealet intakt hydrologi og uforstyrret struktur. Fra gammelt av er også
myrfuruskogen uthogd slik at virkelig gamle trær mangler i dag, men skogen har stått noenlunde urørt siste 50-100 år. Randsonene og
myrholmene med halvgammel furuskog er også viktige elementer ved myra.
Generelt: Myr er økosystem med høy grunnvannstand, der nedbrytingen av dødt organisk materiale går så langsomt at det skjer en
opphopning av delvis omdannet materiale, torv. Myrene er derfor egenartet ved at de produserer og avsetter sitt eget vekstsubstrat. Myrene
har både direkte og indirekte betydning for det biologiske mangfoldet. Mange arter er direkte knyttet til myr. Myrene har også viktig funksjon
som vannmagasin, og myrenes svampeffekt bidrar til at bekker og elver i skog og kulturlandskap ikke blir tørrlagt i perioder med lite nedbør.
Myrene har også en vesentlig renseeffekt på vannet på grunn av den lange oppholdstiden. En rekke arter har myra som sitt eneste levested.
Mange av disse artene kan være sjeldne og omfattes av rødlista, det gjelder spesielt insekter, karplanter og fugler.
Arter: Måneblåvannymfe, Nordisk blåvannymfe.
Verdisetting: Store arealer med myr i lavlandet har blitt oppdyrket eller grøftet i jord- og skogbrukssamenheng. I tillegg har mange
myrområder forsvunnet eller blitt skadet som følge av vassdragsreguleringer og veibygging. "Høymyr med kantskog og lagg" regnes som en
sterkt truet naturtype (Moen et al. 2001). Nesmyra er stor og meget velutviklet, og derfor uten tvil svært viktig (A-verdi).
Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør avsettes til fri utvikiling uten noen form for inngrep.

1008, Nesåa - FERSKVANN/VÅTMARK, Viktig bekkedrag (Bekk i intensivt drevne jordbrukslandskap) - Verdi B
Generelt: Mindre bekkedrag, med delvis rik flora som anses å være viktig for det biologiske mangfoldet i området.
Den 3. juni 2008 ble lokaliteten synet der riksveg 210 krysset elva.
Kantvegetasjonen var fjernet her og jorder gikk nesten helt ned til elvekanten. Det som var av kantvegetasjon utgjorde et ganske smalt belte
ned mot elva. Den beste delen var nedstrøms fra riksvei 210. Vegetasjonen hadde gråor-heggskog utforming med innslag av bjørk. Vannet i
elva var på befaringstidspunktet av ukjent grunn veldig brunt.
Verdisetting: Elva kan være en potensiell lokalitet for øyenstikkere. Kantvegetasjonen viktig for fugl og insekter. Nesåa kan være mulig
gyteelv for ørreten i Glomma. Størrelsen på lokaliteten og at den ligger i et intensivt drevet jordbrukslandskap tilsier at den har lokal verdi.
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borte, bør restitueres.

1009, Domma - FERSKVANN/VÅTMARK, Viktig bekkedrag (Bekk i intensivt drevne jordbrukslandskap) - Verdi B
Generelt: Nederste del mot Glomma er flompåvirket. Både dette området og videre oppover i kulturlandskapet vurderes være viktrig for det
biologiske mangfoldet.
Lokaliteten ble besøkt av BioFokus ved Ole J. Lønnve og Jon Klepsland 03.06.2008. Denne elva ble befart ved to forskjellige steder: 1 KøyaSkinnarbøl og 2 Skara-Mosholmen. I tillegg ble det gjort en stopp ved Bjerke.
Køya- -Skinnarbøl, Viktig bekkedrag
Utformingen langs vassdraget varierte mye, alt fra åpne partier til gråor-heggskog. En del død ved lå her og der (også i elva). Vannet var
veldig brunt på befaringstidspunktet.
Arter: vendelrot, gulldusk, bekkeblom, skogburkne, myrmaure, noe hegg, palmemose og flôtgras. Ellers var det mye fagermose i bunnsjiktet.
Verdi: Lokaliteten er trolig en god insektlokalitet for enkelte tovingegrupper og planteveps. I tillegg kan det forekomme interessante
øyenstikkere i elva, f. eks. Cordulegaster boltonii, Gomphus vulgatissimus og Onychogomphus forcipatus. Dette burde undersøkes bedre.
Skara-Mosholmen, Evjer, bukter og viker
Her er flompåvrket gråor-heggskoog, enkelte bjørkedominerte partier med litt gran inne mellom. Deler lokaliteten var hugstpåvirket, bl.a.
med en ”gate” ned mot Gomma. Mot elva var det Salix- kjerr med innslag av hegg og trollhegg. En stor fin flomdam med starrenger og
elvesnelle finnes også her. Mellom flomdammen og Glomma finnes en urterik rygg med bl.a. liljekonvall (lågurtvegetasjon).
Arter: Langstarr (mye), bekkeblom, trollhegg, krossved, flaskestarr, Salix sp., selje, mjødurt, liljekonvall, elvesnelle kvass/nordlandsstarr,
firblad (i tørrere skog), gulldusk, og villrips.
Verdi: Lokaliteten har et brukbart artsinventar. Flomdammen kan være interessant. Lokaliteten er trolig god for en rekke tovinger og
planteveps. I tillegg kan det være interessante vanninsekter knyttet til flomdammen.
Verdisetting: Området vurderes som viktig, verdi B.

1010, Oppset - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam (Gårdsdam) - Verdi A
Generelt: Rund gårdsdam ca 30m i diameter. Lokaliteten inneholder liten salamander. (Dolmen 1992).

(Registrert i viltbasen nr 91.)

Lokaliteten ble besøkt av BioFokus ved Jon Klepsland og Ole J. Lønnve 03.06.2008. Flott gårdsdam. Dammen er stort sett omgitt av kantskog
bestående av bl.a. storvokst bjørk. I dammen vokser det store mengder bukkeblad, elvesnelle og sennegras. Lokaliteten ser ut til å være en
utmerket amfibielokalitet. I tillegg har den et klart potensial for insekter, både de som er knyttet til vannet, men også kantskogen så fin ut.
Småsalamander (NT) er registrert av Dolmen (1992). Denne dammen bør undersøkes nærmere mht invertebrater.

1011, Gåsholmen–Gotland - FERSKVANN/VÅTMARK, Evjer, bukter og viker (Evje) - Verdi B
Generelt: Sør for avkjørselen mot Holmen. inventert av Jan Wesenberg 09.09.2004: Her er den ytterste delen av evja som nå kalles Silvatnet
og en noe lengre evje liggende rett etter hverandre sør for veien. Innerst, østligst, i den vestre (korte) evja og går det over i starr/elvesnellesump med mye brønnkarse og dikeminneblom. I vannet vanlig tjønnaks og gul nøkkerose. Ryggen mellom de to vannspeilene:
pionerskog av bjørk med hegg og trollhegg, spredt feltsjikt av sølvbunke, sløke og fredløs. Bratt kant mot den lange (sørøstre) evja, på den
andre sida syns store starrsletter og vierkratt.
N-bredden av Glomma S og SV for veien, inventert av Jan Wesenberg 09.09.2004: Bred flomeng ved Glomma dannet hovedsakelig av
kvasstarr og nordlandsstarr, med innslag av sennegras, vassrørkvein og strandrør. Ytterst en smal brem av elvesnelle, i elva spredt gul
nøkkerose og vanlig tjønnaks. Innenfor flomenga en brem med noe mandelpil (VU), men mest svartvier. Innenfor pionerskog av bjørk med
busker av trollhegg og solbær, samt arter som sløke, mjødurt og åkermynte.
I sumpdråget som er en fortsettelse av den nordvestre evja: svartvierkratt med innslag av gråor, gulldusk, skogburkne og krypsoleie. Rundt
enden av evja: eng av skogrørkvein(?), sennegras, kvasstarr og nordlandsstarr. I selve evja: ganske utviklet gruntvannsvegetasjon med
hesterumpe, buttjønnaks, rusttjønnaks, vanlig tjønnaks, storblærerot og en kransalge (Nitella sp.).
Midtveis på evja (ca UH364084): bratt skråning fra veien ned mot elva; hegg, noe mandelpil nederst. I vannet spredt vasslirekne og vanlig
tjønnaks. På den andre sida ser en starrflater (antakelig kvasstarr/nordlandsstarr) og Salix?kratt, antakelig mest svartvier.
Området er stort og lite påvirket av inngrep.
Lokaliteten besøkt av BioFokus v/Kjell Magne Olsen 08. og 11.07.2008. Lokaliteten ligger på vestsiden av Glomma (egentlig på nordsiden
akkurat i dette området), mellom sørendene av Silvatnet og østover til 500 m sør for Gotland, nordvest for Kirkenær. I området er det to
evjer (eksklusive den evjeliknende delen som egentlig bare er rester etter ytre del av Silvatnet-evja): én like sør for Silvatnet (omtalt av
Wesenberg) og én ca- 1,2 km lenger øst.
Langs vannspeilene i evjene dominerer elvesnellebelter og starrenger av kvass- og/eller nordlandsstorr utenfor en brem av vierkratt
(tilsynelatende mest svartvier), gråor og bjørk. I indre delen av den vestligste evjen er det tett elvesnellesump og lite åpent vann. I
forlengelsen videre østover er det et flomløp med en del viersumpskog. Viersumpskog finnes også noen andre steder, f.eks. sør og øst for den
østligste evjen. Langs bredden av Glomma domineres krattvegetasjonen av mandelpil (VU). Fra tidligere skal det være registrert doggpil (VU)
i området, og den står antakelig i blanding med mandelpil enkelte steder. En stor, hovedsakelig naken, sandbanke ligger langs bredden mot
Glomma sør for Graverenga.
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-Naturtypekartlegging i Grue kommune Videre østover: Langs deler av strandlinjen mot Glomma er det en liten, smal sone med strandflate og gruntvannsvegetasjon, bl.a. evjesoleie,
vassgro, trådsiv, strandrøyr, kvasstorr, myrmaure, krypsoleie, hesterumpe, ryllsiv, sumpsivaks, krypkvein, gulldusk, åkersnelle, åkermynte,
nyseryllik, brunnkarse, grastjørnaks, flotgras, soleihov, selsnepe og engminneblom og med mandelpil- og doggpilkratt innenfor, øst til ca.
UH38420805. Herfra er det fra Glomma og opp til kanten av jordbruksarealene er det en bratt, tresatt kant på ca. 6–7 m, mest hegg,
svartvier, rogn, bjørk og gråor, men også noe mandelpil. Stedvis er det granplantefelter. Langs toppen er det stort sett triviell vegetasjon,
men her vokser også spredt med huldregras (NT; bl.a. ved UH3847808160), elvebunke og småhundekveke. Flere steder er det hogd gran og
noe furu ganske nylig. Helt i nordøst en liten sandbanke.
I evjene og flomdammene er det stort potensial for sjeldne og truete ferskvannstilknyttede organismer, men dette er dårlig undersøkt. Noe
fauna er belagt, men ikke bearbeidet videre.
Verdisetting: Stort og komplekst område med gode polulasjoner av mandelpil, samt noe doggpil og huldregras. Foreløpig settes verdien til
viktig (B), men ytterligere undersøkelser av særlig ferskvannstilknyttet fauna vil sannsynligvis kunne føre til en heving av verdien. At området
benyttes av makrellterne (til jaktområde) og dvergspett (sannsynligvis som hekkeområde) bidrar til en sterk B.

1012, Silvatnet - FERSKVANN/VÅTMARK, Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti (Gamle, mindre flompåvirkede kroksjøer
og dammer) - Verdi A
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten besøkt av BioFokus 02.06.2008. Lokaliteten ligger på vestsiden av Glomma.
Generelt: Større kroksjø med rik kantvegetasjon. Viktig for det biologiske mangfoldet i området. Flere rødlistede arter forekommer i
lokaliteten. I nordøst går åkrene helt ned til vannkanten. Silvatnet her helt adskilt fra Glomma via en demning i sørøst. Her er det også
annlagt et pumpehus. En del av vegetasjonen i dette området er fjernet.
Artsmangfold: Sangsvane (NT), Evjeslirekne (EN), Vasskryp (VU), Trefelt evjeblom (NT), Sjøpiggknopp (NT), Huldregras (NT), plantevepsen
Athalia lugens.
Verdisetting: Vegetasjonsrik lokalitet med en lang rekke rødlistede arter gir verdi svært viktig (A).

1013, Evja - FERSKVANN/VÅTMARK, Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti (Betydelig flompåvirkede kroksjøer og
dammer) - Verdi A
Generelt: Lokaliteten besøkt av BioFokus v/Kjell Magne Olsen 08.07.2008. Lokaliteten ligger på vestsiden av Glomma, like øst for Oppset.
Flompåvirket kroksjø med rik vann- og kantflora. Velutviklede elvesnelle–starr-sumper hvor flere truede, sårbare og sjeldne plantearter
forekommer. I 2008 ble kun de sørligste delene av begge de sørgående armene undersøkt. Fra den østligste av disse er det fritt utløp til
Glomma over en 40–50 cm høy demning. Karplanteflora notert ved den østligste: elvesnelle, kvasstorr, nordlandsstorr og gulldusk dominerer,
ellers finnes mandelpil (VU), selsnepe, myrrapp, mjødurt, krypsoleie, gåsemure, myrmaure, sennegras, trådsiv, myrhatt, fredlaus, gul
nykkerose, skjoldberar, tusenblad, ubestemt vassoleie, vanleg tjørnaks og pilblad. Fra sørenden av den østligste ble følgende notert: her er
det et bredt elvesnellebelte med mandelpil (VU) innenfor, ellers dominerer nordlandsstorr, og det er en del gul nykkerose. Sør for den
vestligste armen ligger en liten, mer eller mindre permanent pytt med den noe annerledes flora og fauna enn selve kroksjøen (bl.a.
småtjørnaks og elvemose). Ved denne armen er det båtplass med en del tilhørende tråkk og slitasje, og deler av området beites helt ned til
vannet.
Fra tidligere er det registret bl.a. trefelt evjeblom (NT), vasskryp (VU), sjøpiggknopp (NT), doggpil (VU) og kransalgen broddglattkrans (VU) i
kroksjøen. I 2008 ble det dessuten registrert bl.a. lerkefalk (VU), makrellterne (VU), hettemåke (NT) og buttsnutefrosk. Prøver av
ferskvannsfaunaen er belagt, men ikke bearbeidet videre, og her er det potensial for en lang rekke ytterligere sjeldne og truete arter.
Verdisetting: Vegetasjonsrik lokalitet med en lang rekke rødlistede arter gir verdi svært viktig (A).

1014, Kveia - FERSKVANN/VÅTMARK, Viktig bekkedrag (Bekker i intensivt drevne jordbrukslandskap) - Verdi B
Generelt: Lokaliteten besøkt av BioFokus v/Kjell Magne Olsen 07.07.2008. Lokaliteten ligger langt sør i kommunen, på østsiden av Glomma.
Bekken munner ut i Hvebergåa (natyrtypelokalitet nr. 1042); sør for Korsmo kommer Kvernbekken inn fra øst, og deler av denne er også
med i lokaliteten. Nordligste inkluderte punkt i området ligger nord for Bråten.
Bekken renner gjennom kulturlandskap i hele den kartfestede delen. I 2008 ble Kveia stikkprøveundersøkt på sju punkter, samt at
Kvernbekken ble undersøkt tre steder.
Kveia.
Øst for Grinder, på vestsiden av Rv20: Her er bekken meandrerende og med brede storrsumper utenfor relativt kontinuerlig kantsone.
Vegetasjonen domineres av kvasstorr, sennegras, skogrøyrkvein, mjødurt og gul nykkerose. Ellers finnes bl.a. langstorr, soleihov,
skjoldberar, vendelrot, sløkje, myrmaure, vanleg tjørnaks, hesterumpe, elvesnelle, hjartetjørnaks og flotgras.
Ved bro sør–sørøst for Piksrud: Langs bekken er det et 5–10 m bredt belte av storr- og/eller fuktenger med spredte gråorer og svartvier, og
med fin kantsone utenfor dette. Vegetasjonen ellers består av bl.a. hesterumpe (stedvis dominerende), gulldusk, mannasøtgras, soleihov,
myrmaure, vendelrot, skogrøyrkvein, mjødurt, kvasstorr, myrhatt, skogsivaks, myrrapp, krypsoleie og åkermynte. Hest beiter i området.
Broen er en gammel steinbro, meget velegnet for flaggermus.
Ved bro øst for Korsmo: God kantsone på begge sider av bekken, både sør og nord for broen. Mellom bekken og kantskogen er det smal
soner med høgstauder, bl.a. mjødurt, vendelrot og gulldusk. Ellers finnes bl.a. myrmaure og flotgras (dominerende i selve bekken). Mye bjørk
iblandet gråorskogen, både her og videre oppover bekken. Bevergnag.
Bro vest for Hammer: Her er kantsonene borte i en lengde av ca. 150 m både sør og nord for broen; kun spredte seljer og gråseljer står
igjen. vegetasjonen langs bekken domineres av skogrøyrkvein, sammen med bl.a. skogsivaks, gulldusk, mjødurt, stornesle, myrrapp,
kvasstorr og flotgras. Dessuten 4–5 eksemplarer av den introduserte, og meget aggressive, arten kjempespringfrø.
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-Naturtypekartlegging i Grue kommune Bro nord for Tostenbøl: Ganske tett med skog på begge sider av bekken, hovedsakelig bjørk og gråor, men også selje, hegg og krossved.
Gråor-heggeskogen har feltsjikt av bregner, skogrøyrkvein, gulldusk, skogsivaks, soleihov og vendelrot. I bekken står kun flotgras. En del
beveraktivitet.
Bro sørvest for Våler: Greie kantsoner, til dels brede, helt inn mot bekken. Gråor-vierskog med noe selje, svartvier, bjørk, gran og gråselje.
Ellers dominerer skogsivaks, sammen med bl.a. skogrøyrkvein, soleihov, mjødurt, gulldusk og myrmaure. Også her en del beveraktivitet.
“Bro” ved Tangen: Tett vierkratt i en bred sone på begge sider av bekken, med en del gråor og bjørk, svartvier og istervier. Skogsivaks
dominerer feltsjiktet. Ellers finnes skogrøyrkvein, stornesle, krypsoleie, mjødurt og vendelrot.
Nord for Bråten: Her er bekken grunn og steinete emd grus-/sandbunn, med liten vannføring, men ganske rasktstrømmende. Omgivelsene er
granskog med godt mosedekke. Noen kratt av istervier, selje, gråor og rogn finnes. Øvrige registrerte karplanter er fugletelg, hengjeveng,
mjølkerot, myrhatt, gaukesyre, gullris, maiblom, engsnelle, sølvbunke, blåbær, myrmaure, skogstjerne, linnea og vanlig eller stor myrfiol.
Kvernbekken.
Bro nord–nordvest for Einarsrud: Bekken er rasktstrømmende og med stryk. Tett kantsone av hegg, gran, gråor, selje, bjørk og raudhyll.
Skuggefullt og uten vegetasjon knyttet til selve bekken. Engstelig vintererle.
Bro ved Vellingroa: Her er det noenlunde hevdet kulturlandskap ned mot bekken. Bl.a. blomstereng dominert av ryllik, raudsvingel og
engkvein, samt bl.a. raudknapp, prestekrage, gulaks, raudkløver, harerug, myrtistel, veitistel og den introduserte arten hagelupin. Ellers er
det jorder til forhøsting. Det er lite kantsone, kun spredte busker av bjørk og viere, samt noen større trær.
Bro ved Mellem: Øst for broen er det kantsone av bjørk, med småbregner i feltsjiktet. Vest for broen er det mer variert
treslagssammensetning, med en del viere. Bekken er rasktstrømmende og uten vegetasjon.
Verdisetting: Det er uten tvil de nederste delene av Kveia, omtrent fra og med Piksrud og nedover, som har størst verdi for biologisk
mangfold, og denne delen bør ha minst verdi viktig (B). Øvrige deler har maks verdi C som naturtype, men kan ha viktig funksjon som bl.a.
viltområde og viltkorridor. Kvernbekken bør kanskje også skilles ut som eget område, med maks C-verdi. Totalt sett får allikevel området
verdi viktig (B).
Hensyn og skjøtsel: Kjempespringfrø ved Hammer og hagelupin ved Vellingroa bør bekjempes, særlig bør kjempespringfrøen tas tak i før den
får for stort omfang. Dette er en meget aggressiv art, som raskt kan kolonisere større områder, særlig langs vann og vassdrag, og vil raskt
bli meget vanskelig å få bukt med. Ellers bør det satses på å reetablere kontinuerlig kantsone langs hele vassdraget.

1015, Rønnåsmyra naturreservat - MYR OG KILDE, Intakt lavlandsmyr i innlandet (Velutviklet høgmyr) - Verdi A
Formålet med fredningen er å bevare et nedbørsmyrkompleks av typen eksentrisk høgmyr med en svært regelmessig oppbygging og et
område med et karakeristisk og interessant fugleliv.
Rønnåsmyra er ei nedbørmyr. Vegetasjonen på myra får tilførsel av vann bare fra nedbør, ikke fra grunnvann. Samspillet mellom topografi og
klima har gjort Rønnåsmyra til ei myr med spesiell oppbygning, ei såkalt eksentrisk høgmyr. Rønnåsmyra er en av de få gjenværende
eksentriske høgmyrene av noen størrelse. De fleste myrene i regionen av samme type er sterkt påvirket av tekniske inngrep.
Det høyeste punktet på Rønnåsmyra ligger nær fastmarkskanten i nord. Sørover fra toppunktet danner lange og smale forhøyninger
(strenger) et svært regelmessig mønster på tvers av fallretningen. Sørover på myra blir avstanden mellom strengene gradvis større, slik at
fuktige partier utgjør en stadig større del av myra. Den nordlige delen av myra domineres av strenger med molte, kvitlyng, røsslyng,
tranebær og krekling som de vanligste artene. Mellom strengene er det fuktigere partier hvor sivblom, torvmyrull, kvitmyrak, rund soldogg og
smal soldogg forekommer sammen med en rekke torvmosearter.
Myra benyttes både som hekkeområde for vanlige og fåtallige fuglearter og som rasteplass for bl.a. store traneflokker. Fuglefaunaen kan
betraktes som representativ for denne myrtypen, med bl.a. stokkand, vipe, krikkand, storspove, skogsnipe, fiskemåke og hettemåke som
hekkende arter. Det er påvist i alt 90 arter på myra. Høyden over havet er 160-170 m.

1016, Høgberget V - FERSKVANN/VÅTMARK, Naturlig fisketomme innsjøer og tjern (Små myrtjern og myrpytter) - Verdi A
Generelt: Rødlistede viltarter forekommer i lokaliteten. (Liten og stor salamander reg i viltbasen på nr. 90 og 92). 3. juni 2008 ble lokaliteten
oppsøkt av Klepsland og Lønnve.
Beskrivelse: Lite tjern omgitt av blåbærskog med furu, bjørk og litt gran. Skogen er flersjiktet, men ikke gammel. Mellom åpent vann og skog
er det en sone med fattigmyr. Flytetorvmatter er et dominerende innslag. Området rundt var sterkt preget av skogsdrift.
Arter: Torvmyrull, flaskestarr, frynsestarr, bukkeblad og hvitlyng ble registrert i vannet. Helt inne ved land ble noen salamandere observert,
trolig småsalamander (NT).
Verdisetting: Storsalamander skal være registrert her, men dette bør verifiseres. Lokaliteten kan være en interessant øyenstikkerlokalitet,
men dette ble ikke undersøkt. Verdien A opprettholdes på bakgrunn av at storsalamander tidligere har vært registrert her.
Hensyn og skjøtsel: Hugst av kantsone mot myr/tjern.

1017, Gardsjøen naturreservat - FERSKVANN/VÅTMARK, Rik kulturlandskapssjø (Næringsrik utforming) - Verdi B
Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde i sin naturgitte tilstand og å verne om de spesielle landskapsformene,
vegetasjonen, det spesielt rike og interessante fuglelivet og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.
Gardsjøen er en grunn, næringsrik kroksjø som ligger 2-3 km. sørøst for Kirkenær. Den er omgitt av dyrket mark, men er skilt fra denne av
et smalt belte med lauvskog. I nordenden av sjøen er det et myrområde hvor busk- og krattvegetasjon er dominerende. Et lite myrområde
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-Naturtypekartlegging i Grue kommune omkring Svennebytjernet i sør er også tatt med i reservatet. Vegetasjonskart ble utarbeidet i 1985. Gardsjøen har en viss interesse i
limnologisk sammenheng. Gardsjøen hører til de beste trekklokalitetene i søndre del av fylket. Området har også en viss betydning for
hekkende fugler. Artsrikdommen er stor; det er påvist 137 arter, derav 22 vadefugler og 10 andearter. Blant de vanligste trekkfuglene er
stokkand, krikkand, kvinand, vipe strandsnipe, skogsnipe og brushane.

1018, Berger - KULTURLANDSKAP, Småbiotoper (Steinrøyser og -gjerder) - Verdi C
Introduksjon: Lokaliteten ble besøkt av BioFokus ved Øivind Gammelmo i juni 2008.
Beliggenhet-avgrensing: Lokaliteten ligger langs hovedvegen i tilknytning til Berger gård. Avgrensingen gjelder selve steingjerdet.
Beskrivelse: Eldre steingjerde / forstøtningsmur i god stand. Lokaliteten er kun observert fra veg.
Verdivurdering: Gamle steingjerde i kulturlandskapet er viktige som tilholdssted for en rekke arter. Lokaliteten er ansett som lokalt viktig og
gis C-verdi. Ingen spesielle arter ble registrert.

1019, Sollia V - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk fattigeng) - Verdi B
Introduksjon: Lokaliteten ble inventert av BioFokus ved Øivind Gammelmo 02.07.2008. Området er tidligere besøkt av Jan Wesenberg.
Beliggenhet-avgrensing: Sollia vestre er et torp som ligger rett nord for Sollitjennet og sør for Haugsberget på Grue Finnskog. Avgrensingen
gjelder beite-/slåttemarka på torpet Sollia vestre, samt noe areal med rydningsrøyser og buffersoner.
Beskrivelse: Bruket har innmark som nesten helt består av beitevoll og tidligere slåtteng. Vegetasjonen er mager og artsfattig, ingen
sjeldnere arter observert. Lite nitrofile arter, ingen merkbare tegn til gjødsling. Stor bygningsmasse av ubehandlet tømmer. Ned mot husene
fin kortgraseng, med ryllik, følblom, engkvein. Helt i NØ: tendens til finnskjeggrye. Ved husene relativt artsrik eng med blåklokke, ryllik,
prestekrage, tveskjeggveronika, firkantperikum, tepperot, rødknapp, jonsokkoll, stormaure, hvitkløver, hårsveve, stemorsblom, fortsatt
engkveindominert. Enga fortsetter ned forbi husene. Antakelig tidligere slåtteng, nå beitet. Rundt husene litt mer næringsrikt, en del
brennesle, myrtistel, litt hvit fjellflokk (sanns. plantet), kanelrose. Rydningsrøyser. Øst for innmarka osperik skog med mye teiebær.
Arter: Ingen sjeldnere arter observert, men lokaliteten ser ut til å ha en rik insektfauna.
Verdisetting: Lokaliteten ligger som en øy i skoglandskapet og er oppholdssted for en rekke arter som ikke finnes i skogen omkring. Området
vurderes til B-verdi.
Hensyn og skjøtsel: Området bør ryddes og holdes åpent.

1020, Bråten - KULTURLANDSKAP, Småbiotoper (Steinrøyser og -gjerder) - Verdi C
Introduksjon: Lokaliteten ble besøkt av BioFokus ved Øivind Gammelmo i juni 2008.
Beliggenhet-avgrensing: Lokaliteten ligger langs hovedvegen i tilknytning til Bråten. Avgrensingen gjelder selve steingjerdet.
Beskrivelse: Eldre steingjerde / forstøtningsmur i god stand. Lokaliteten er kun observert fra veg.
Verdivurdering: Gamle steingjerde i kulturlandskapet er viktige som tilholdssted for en rekke arter. Lokaliteten er ansett som lokalt viktig og
gis C-verdi. Ingen spesielle arter ble registrert.

1021, Sorka - FERSKVANN/VÅTMARK, Viktig bekkedrag (Bekk i intensivt drevne jordbrukslandskap) - Verdi A
Generelt: Inventert 09.09.2004 av Jan Wesenberg: Mye og frodig kantvegetasjon både i tre- og feltsjiktet. Våtmarksområde ved
meandrerende lita sideelv til Glomma. Det viktigste våtmarkspartiet er antakelig mellom gammel steinbru ved gamleveien (UH386138) og
veien mellom Sømoen og Trangsrud, dvs. på begge sider av riksveien. Nedstrøms den nevnte steinbrua er elveløpet rettet ut og løper dypt
nedgravd (ca. 1 m under fastmarka) med en smal kantsone mot dyrket mark. Rett under steinbrua er det en beverdemning, som gjør at
våtmarka ovafor er oppdemt og har høy vannstand. Partiet rett oppstrøms brua har flommark av nordlandsstarr, flaskestarr, mjødurt, en liten
klon brei dunkjevle. Liten andemat i åpent vannparti. Tillegg til artslisten for dette området v/Kjell Magne Olsen 09.07.2008: gulldusk,
skograøyrkvein, vendelrot, myrhatt, soleihov, mannasøtgras, flotgras, krypsoleie, elvesnelle, myrkongle, myrmaure, en ubestemt vasshår, en
ubestemt blærerot, hesterumpe, mjuksivaks og mandelpil (VU); dessuten myrstjerneblom (EN) både her og like på vestsiden av broen.Også
vintererle observert i 2008. Selve broen burde være velegnet for flaggermus. I bekken i nærheten av broen ligger det delvis mye brungrønn
guffe på vannet, muligens som følge av eutrofiering?
Videre oppover langs NV-sida av våtmarka: gråor-brem, elvesnelle/sennegrassump. Går videre over i mjødurteng som lar seg forsere,
svartvierbusker.
Ved brua mellom Sømoen og Trangsrud: starr- og rørkveinenger, oversvømte, uforserbare. Spredt bjørk og svartvier. Innslag av myrkongle
og skogsivaks. Mot nord et stort område med tidligere sølvbunkeeng som nå er dekket av tett, ungt bjørkekratt. Høyspenten krysser bekken
her. I bekken er det sand- og mudderbunn, i 2008 var vannet kraftig brunfarget. På nordsiden av veien ligger en liten fukteng med en
temporær dam: vegetasjon dominert av flaskestorr og skogrøyrkvein, ellers bl.a. myrhatt, gulldusk, liten andemat, nordlandsstorr og
skogsivaks.
Videre oppover er våtmarka ikke undersøkt i 2004. På kartet er det også andre gamle meandere med fuktvegetasjon på kartet, disse er ikke
undersøkt. En stopp ved UH40051403: gammel meanderkant/terrasse med høystammet furuskog. Tre kråkefotarter: stri kråkefot, mjuk
kråkefot og skogjamne samt skavgras. I 2008 ble det også gjort korte stopp ved UH39991396 (tett kant, delvis med litt åpen
skogrøyrkveineng, mye strutseveng) og helt oppe ved Fv417 (egentlig litt utenfor dagens avgrensing av lokaliteten; tett kantsone av trær
(gråor, rogn, gran og bjørk) og kratt (bringebær og raudhyll)).
Sorkas utløp i Glomma er omtalt (Fremstad 1997) som flommarksvegetasjon med særlig godt utviklet duggpilkratt (VU) og grasrik
pionerskog, samt potensiell gråor-heggeskog.
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-Naturtypekartlegging i Grue kommune Verdisetting: Det er liten tvil om at de største naturverdiene i forbindelse med vassdraget er knyttet til de nedre delene, inn til området nord
for Sømoen/Trangsrud, og dette området alene kvalifiserer til verdien svært viktig (A), bl.a. basert på funn av flere rødlistearter. Resten av
bekkestrenger er i seg selv lokalt viktig, men hører naturlig med til naturtypeområdet.

1023, Heggertjennet/Namnåa - FERSKVANN/VÅTMARK,
flompåvirkede kroksjøer og dammer) - Verdi A

Kroksjøer,
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elveparti

(Betydelig

Generelt: Den nederste og flompåvirkede delen har flere kvaliteter som er viktig for biologisk mangfold.
Introduksjon: Lokaliteten ble registrert av BioFokus 3. juni 2008 ved Stefan Olberg og Øivind Gammelmo, og senere av BioFokus v/Kjell
Magne Olsen 09.07.2008.
Beliggenhet-avgrensning: Lokaliteten følger nedre del og utløpet av elva Namnåa med tilliggende kroksjøer, som ligger rett sør for tettstedet
Namnå. Inkludert er også Heggertjennet og flere andre små flomdammer og pytter. Lokaliteten går fra der Rv. 20 krysser bekkedraget og
sørvestover ned til bekkens utløp i Glomma. Lokaliteten er omgitt av jordbruksområder og veier.
Beskrivelse: Vegetasjonen i våtmarksområdene domineres av nordlandsstorr, elvesnelle, vassrøyrkvein, sennegras og vanleg tjørnaks. Ellers
finnes bl.a. stor nykkerose, gul nykkerose, vassgro, myrhatt, grastjørnaks, tusenblad, evjesoleie, dikevasshår(?), fredlaus, mannasøtgras,
gulldusk, stolpestorr og en ubestemt blærerot. Mandelpil (VU) og trefelt evjeblom (NT) skal være funnet her i 1997 av Eli Fremstad, og
sangsvane (NT) og sivhøne (NT) er registrert fra Heggertjernet i 1987. Mandelpil ble funnes i gode bestander langs Glomma, og makrellterne
(NT) jakter i området i 2008. Den relativt sjeldne gulvinget høstlibelle flyr her i stor bestand. Bever finnes. Noe ferskvannsfauna er samlet
inn, men ikke bearbeidet videre.
En lysløype og en kraftlinje krysser igjennom området og en del vegetasjon er fjernet i den forbindelse. I området finnes en del ufunkjsonelle
sauegjerder.
Verdisetting: Et rikt og variert område med en del rødlistearter påvist og et stort potensial for å huse flere gir verdi svært viktig (A).
Hensyn og skjøtsel: Ubrukte og ubrukelige sauegjerder bør fjernes.

1024, Tjuraåa - FERSKVANN/VÅTMARK, Viktig bekkedrag (Bekk i intensivt drevne jordbrukslandskap) - Verdi C
Introduksjon: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus 02.07.2008 ved Øivind Gammelmo.
Beliggenhet-avgrensing: Lokaliteten følger elva Tjuråa hele strekningen fra Tysjøen/Tysjømyra og ned til Gardsjøen. Gardsjøen er et
naturreservat, mens Tysjømyra er kartlagt som en egen naturtype (myr). Lokaliteten er omgitt av jordbruksområder.
Beskrivelse: Bekkedraget ligger i jordbrukslandskapet, men i visse partier står det skog helt ned i vannkanten. I 2008 ble det gjort
stikkprøveundersøkelser på flere steder; (1) Ved Tørrmoen: Her er elva stilleflytende. Det ble her observert store mengder med
vanntilknyttede insekter som f.eks. mudderfluer, døgnfluer og vannymfer, bl.a. blåvingevannymfe og rød vannymfe. (2) Ved Holen-Sagerud.
Her går elveløpet gjennom et lite skogholdt som er nokså frodig. Noen registrerte planter var; vendelrot, snerprørkvein, mjødurt, flaskestarr,
gul nøkkerose. (3) Ved brua Haugen-Lundbymoen. Her var kansonene smale og vannet rant forholdsvis raskt ned mot Gardsjøen. Området
ble bare observert fra brua.
Arter: Blåvingevannymfe.
Verdisetting: Langt og nokså intakt elveløp, men uten svært spesielle arter eller elementer knyttet til seg gir verdi lokalt viktig (C)

1025, Oppåker - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Parker) - Verdi B
Generelt:
Inventert 09.09.2004. Hestebeite/hagemarksskog omgitt av skigard. Blanding av områder med finbeitet grasvoll, til dels med svakt
tørrbakkepreg (innslag av blåklokke, rødknapp, dunkjempe), mer nitrofile områder med en del brennesle, veitistel, einstapebestander (i NØ
del) og mer skogbunn-liknende områder med bl.a. blåbær eller gras i feltsjiktet. Deler av området er steinete. Varierende tresetning fra åpne
sletter, områder med spredt rogn, selje og einer til parkaktig hagemarkskog med ask (noen få individer, bl.a. 3494,0050), spisslønn (relativt
mye, også selvsådd), alm, hassel, parklind (noen få kjempemessige individer) og sommereik (lengst sørøst, fire store individer). Mye
hengebjørk, også store individer. I sørøst ospedominert parti. I hele området mye leddvedbusker. De varmekjære trærne er ifølge eier
opprinnelig plantet; dette virker ganske rimelig, spesielt parklinda. I alle fall spisslønna frør seg selv.
Området blir i år (2004) benyttet som beite for shetlandsponnier.
Inventert 03.06.08. Beskrivelsen fra 2004 gjelder stort sett også i 2008. Hester gikk fremdeles å beitet her. I tillegg ble Askeskjegg funnet på
lønn.
Verdisetting: Lokaliteten er en potensielt bra insektlokalitet med store gamle trær, i tillegg til at i all fall deler av lokaliteten var soleksponert
med flekkvise arealer med tørrbakkepreget vegetasjon.
Hensyn og skjøtsel: Pga. gjenngroing bør lokaliteten skjøttes.

1028, Rotnedalen - SKOG, Brannfelt (Gammelt brannfelt med fattig utforming) - Verdi C
Generelt: Rotnedalen, brannfelt Inventert 10.09.2004. Svært lite synlig område med senterkoordinat anslagsvis på 554, 042 der de fleste
trærne er døde. Noen overlevende, men med mye døde greiner. Skogen er en glissen, tynn og skranten furuskog, de fleste av trærne kan
virke som ca 30-40 år gamle. Tyttebær/røsslyngskog, noe lav, mest furumose-bunnsjikt. De døde furuene er i ferd med å barke seg, mye
billegnag under barken. Svært lite synlige spor etter ild, nesten ikke noe kull eller forkullete/nedsotete stammer. Kan nesten likne mer en
tørkeskade eller insektskade enn et brannfelt. Det berørte området er dels på en rygg, dels i en forsenkning der det er mye frisk unggran
mellom de døde/skadde furuene. I forsenkningen litt skogjamne. Ellers ikke noe av interesse
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-Naturtypekartlegging i Grue kommune 1029, Sæterbakken N - KULTURLANDSKAP, Småbiotoper (Steinrøyser og -gjerder) - Verdi C
Generelt: Eldre steingjerde i god stand. Gamle steingjerder i kulturlandskapet kan fungere som tilfluktssteder for en stor andel av artene som
opptrer i landskapet. Eksempler på dette kan være overvintringssteder for insekter og andre små dyr. Ut over dette kan småbiotoper som
steingjerder gi ly, føde og være spredningskorridorer for en reke arter. Steingjerdet på Sæterbakken nodre er i god stand. Det ble ikke
foretatt videre undersøkelser.
Verdisetting: Lokaliteten gis C-verdi på grunn av beliggenheten i kulturlandskapet, samt størrelseen på steingjerdet.

1031, Tvengsberget gård S - KULTURLANDSKAP, Hagemark (Bjørkehage) - Verdi C
Generelt: Innslag av “store gamle trær” Art = Lønn
Inventert 10.09.2004. Kun observert fra bil. Stort sett vanlig triviell vegetasjon. Ett område skilte seg litt ut, en steinete havnehage ved
616,029, med høyvokste bjørker og en spisslønn. Undervegetasjonen uryddig, preget av høyt gras, mye nyfelt løvkratt som ligger utover.
Neppe noen naturtypeverdi.
Inventert 02.06.2008. BioFokus hadde en rask sjekk av lokaliteten i 2008. Gjengroingen av området har økt med en del busker av bjørk og
spisslønn (sjekk!). Sommerfuglen ? ble observert flygende i området, men er nok mer knyttet til de omkringliggende engene. Hagemark er en
noe truet vegetasjonstype, men manglende hevd på lokaliteten og forholdsvis unge bjørketrær trekker ned verdien.
Verdisetting: På grunn av manglende hevd og fravær av registrerte rødlistearter, gis lokaliteten lokal verdi (C-verdi).
Hensyn og skjøtsel: Området bør åpnes opp og beitedyr gjeninnføres.

1033, Rognhaugen, Løvhaugen - KULTURLANDSKAP, Slåttemark (Frisk fattigeng) - Verdi C
Generelt: Lokaliteten ble befart av Terje Blindheim og Anders Gunneng, BioFokus, 6. august 2008. Området er tidligere befart i forbindelse
med første runde av naturtypekartlegging, men da uten at arealer ble avgrenset. Lokaliteten ligger helt på toppen av Løvhaugen og inneklemt
mellom boliger, gårdsbruk og dyrka mark. Det går en vei tvers gjennom den øvre delen av lokaliteten.
Lokalitetsbeskrivelse: Området må i 2008 karakteriseres som slåttemark med spredt tresetting særlig av kraftige rognetrær, samt noe bjørk,
einer og furu som står fritt. Området er hevdet i 2008 med slått. Vegetasjonen er typisk frisk fattigeng med innslag an en god del
naturengarter. Vanlig forekommende er markjordbær, skogstorkenebb, tveskjeggveronika, rødsvingel, gjeldkarve, engsyre, småmarimjelle,
tepperot, rødknapp, prestekrage, legeveronika, gulaks, harerug, aurikkelsveve, liljekonvall og gulskolm. Mer nitrofile arter inngår spredt og
det er usikkert hvorvidt området er gjødslet eller ikke. Det ble gjort søk etter beitemarkssopp, men slike ble ikke funnet da det trolig var for
tidlig på sesongen. Potensialet for en interessant beitemarksflora vurderes som middels stor og bør undersøkes. De store gamle trærne og
spesielt rogna er viktige habitater for lav, moser og insekter. Mange av rognetrærnes barkløse partier var dekket av knappenålslav, men
ingen sjeldne arter ble påvist.
Verdisetting: Lokaliteten er godt hevdet og har en del typiske naturengarter, samt flere store gamle rognetrær. Arealet er imidlertid lite og
ingen spesielle arter er påvist. Lokaliteten får derfor verdi som lokalt viktig (C verdi).
Hensyn og skjøtsel: Området bør fortsettes og hevdes med slått som i 2008. Det bør ikke brukes gjødsel av noe slag på arealene.

1035, Namnåa - FERSKVANN/VÅTMARK, Viktig bekkedrag (Bekk i intensivt drevne jordbrukslandskap) - Verdi C
Introduksjon: Lokaliteten ble registrert av BioFokus 3. juni 2008 ved Stefan Olberg og Øivind Gammelmo, og senere besøkt av BioFokus
v/Kjell Magne Olsen 09.07.2008.
Beliggenhet-avgrensning: Lokaliteten følger elva Namnåa, sør for tettstedet Namnå, hele strekningen fra Namnsjøen og ned til Rv20.
Bekkestrengen og flomdammen videre nedover til utløpet i Glomma er kartlagt som eget naturtypeområde (lok.nr. 1923). Lokaliteten er
omgitt av jordbruksområder.
Beskrivelse: Bekkedraget ligger i jordbrukslandskapet, men i de øvre delene er det en del gran- og furuskog ned mot elva. I hvert fall ved
Nordre Monsrud er det hestebeite langs elva. I 2008 ble det gjort stikkprøveundersøkelser på tre steder. 1) Ved Rv20 (SO og ØG): Det ble
her observert store mengder med vanntilknyttede insekter som f.eks. mudderfluer, døgnfluer og vannymfer. 2) Ved Kverndammen
bru/Kvernbakken (KMO): Her er det stort fall i elva like ved broen; vegetasjonen på oversiden av broen (ved Kverndammen) domineres av
mannasøtgras, elvesnelle og skogrøyrkvein. Ellers finnes bl.a. skogsivaks, skjoldberar, gulldusk, blåtopp, vassgro, flaskestorr, myrmaure, stor
myrfiol, myrrapp, vendelrot, mjødurt, mjølkerot, myrhatt, myrkongle, nordlandsstorr, vasslirekne, hesterumpe, mjuksivaks, gul nykkerose og
grastjørnaks. Kongeøyenstikker patruljerer strekningen (to hanner og sannsynligvis en hunn ble observert). Blåvingevannymfe finnes også.
Ellers er prøver av ferskvannsfaunaen innsamlet, men ikke bearbeidet. Det er bra potensial for uvanlige arter her. 3) Ved Kroken: Her er elva
delvis sakteflytende, delvis går den i små stryk. Registrerte karplanter er pors, gul nykkerose, flotgras, flaskestorr, elvesnelle, blåtopp,
bukkeblad, myrhatt, gråor, svartor, gråselje, svartvier og hegg. En ung buttsnutefrosk ble sett her, sammen med noen øyenstikkerarter.
Øvrig vannfauna ikke innsamlet.
Arter: Sivbukken Plateumaris sericea og marihønearten Hippodamia tredecimpunctata. Kongeøyenstikker (tidligere rødlistet). Buttsnutefrosk.
Verdisetting: Langt og nokså intakt elveløp, med en del meandrering bevart, men uten svært spesielle arter eller elementer knyttet til seg gir
verdi lokalt viktig (C).

1036, Grinder–Mosand - FERSKVANN/VÅTMARK, Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti (Kompleks med meandrerende
elveparti og kroksjøer) - Verdi A
Generelt: Lokaliteten besøkt av BioFokus v/Stefan Olberg og Øivind Gammelmo 03.06.2008 og Kjell Magne Olsen 08.07.2008. Lokaliteten
ligger langs østsiden av Glomma mellom Nersand og Mo, en strekning på ca. 3,7 km helt sør i kommunen.
Beskrivelse: Området er komplekst, bestående av bl.a. evjer, viersumpskoger, sandbanker, flomløp, flomdammer og tendenser til kroksjøer.
Områder med jordbrukslandskap og bjørkeskog ligger tett inntil området. Den best utviklete evjen ligger helt sør i området, inn mot
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-Naturtypekartlegging i Grue kommune brattskrenten. Her domineres vegetasjonen av elvesnelle, kvasstorr og skogrøyrkvein, ellers finnes bl.a. liten andemat, vanlegtjørnaks,
selsnepe, sennegras, skogsivaks, flotgras, buttjørnaks og en ubestemt blærerot. I bratt skrenten end mot evjen tømmes noe hageavfall og
søppel. I sandtaket på innsiden av brattskrenten hekker sandsvale (ca. 40 reirhull). På tangen vest for evjen er det langs vannet en brem av
vierkrattskog, mens skogen lenger inn på land domineres av bjørk. Utover mot Glomma overtar viere igjen, i veksling med starrenger og
større eller mindre partier med bjørkeskog. Stedvis er det mye trollhegg. I skogen her finnes bl.a. sumphaukeskjegg, vendelrot, skogburkne
og hundekveke, samt buttsnutefrosk. Langs Glomma er det her spredte sandbanker i varierende bredde. Sannsynligvis er det her noe
mandelpil (VU) og doggpil (VU), men akkurat dette området ble ikke befart i 2008. Langs utsiden av åkerlappen vest for Grinder gård går en
gårdsvei, og her er det svært lite natur igjen. Sør for Grinder gård går en rekke med små flomdammer i et gammelt flomløp. Nord for gården
ligger en noe større dam, hvor det tidligere er registrert sivhøne (NT) og hettemåke (NT) (Artskart), samt et fint våtmarksområde mellom
jordbruksarealer. Nord for dette ligger nok en liten evje, og innenfor denne en lang flomdam/kroksjø. Ingen av disse ble undersøkt i 2008, og
her kan det være bra potensial for sjeldne og tuete arter. Vest for evjen og kroksjøen ligger et større bjørkeskogsområde som er holdt
utenfor naturtypeområdet.Langs Glomma er det her hovedsakelig ganske bratte bredder, 3–4 m høye, av sand, og med bjørkeskog helt ut til
kanten. Spredte mandelpil (VU) og doggpil (VU) finnes, særlig nordover i området. Øst og nord for bjørkeskogen fortsett4er imidlertid
våtmarken i et gammelt flomløp, og ut mot Glomma er det her gode bestander av både mandelpil og doggpil.
Forekomst av duggpil forekommer på flere steder langs Glomma i Grue kommune, men forekomsten på denne lokaliteten er trolig av landets
største og burde ifølge Fremstad (1997) være nasjonalt verneverdig.
Verdisetting: Stort og komplekst område med viktige bestander av bl.a. doggpil, samt stort potensial for sjeldne og truete
ferskvannsorganismer i evjer og kroksjøer gir verdi svært viktig (A).

1037, Mosholmen - FERSKVANN/VÅTMARK, Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti (Kompleks med meandrerende
elveparti og kroksjøer) - Verdi B
Generelt: Lokaliteten besøkt av BioFokus v/Kjell Magne Olsen 08.07.2008. Lokaliteten ligger i Glomma, delvis er også noen områder langs
fastlandet på vestsiden inkludert, like ved utløpet av Domma, i sørlige del av kommunen.
Lokaliteten består av Mosholmen, som opptinnelig har vært adskilt fra fastlandet av et ganske bredt sideløp av Glomma, men dette er nå
fullstendig tettet igjen ved en veifylling, og har nå ikke gjennomstrømmende vann. På Mosholmen er det skogområdene på sørspissen, samt
mer eller mindre uttørkede flomdammer og flomløp nordover, mellom åkerlappene, som utgjør de biologisk verdiene. Noen mer eller mindre
tilsvarende områder på land er også med.
På Mosholmen er det en større dam som sannsynligvis har permenanente vannmasser, om enn i noe varierende dybde. I dammen dominerer
elvesnelle og vanleg tjørnaks, sammen med bl.a. nordlandsstorr, sennegras, liten andemat og gul nykkerose. Beveraktivitet i området. I evja
på sørspissen av Mosholmen er det mye vanleg tjørnaks og buttjørnaks. De lange, smale rendene med vegetasjon innimellom åkerlappene er
en blanding av gråor-heggeskog, oresumpskog og viersumpskog, og er sannsynligvis viktige viltbiotoper. Ellers ble det rundt i området
registrert følgende karplantearter: elvesnelle, kvasstorr, strandrøyr (disse tre stedvis dominerende), mandelpil (dominerende på sandbanker
langs Glomma), selsnepe, vassgro, gulldusk, åkermynte, evjesoleie, veikveronika, soleihov, krypsoleie, sennegras, vanleg tjørnaks,
klovasshår, skogsivaks, hesterumpe, nykketjørnaks og sumpsivaks.
Nevneverdige arter: mandelpil (VU), lerkefalk (VU) med tårnseiler i klørne, dvergspett (VU) hørt. Småhundekveke sett flere steder. Fra
tidligere er også doggpil (VU) registrert her. Ellers ble elg og rådyr, samt både stokkand og laksand med unger observert. En grundigere
undersøkelse av ferskvannsfaunaen i området, særlig i dammene på Mosholmen, er ønskelig.
Verdisetting: Sårbare arter med kategori VU skal gi verdi B ifølge naturtypehåndboka, og til tross for at hele tre slike arter ble påvist i 2008
fremholdes verdi viktig (B) for området. Dette delvis fordi det er uvisst hvor viktig området er for de to fugleartene.
Hensyn og skjøtsel: Det er ønskelig at det legges til rette for gjennomstrømming av vann i elveløpet vest for Mosholmen, f.eks. ved at det
legges inne et antall rør i veifyllingen som nå sperrer. Det er viktig at ikke gjødsling og kjemikaliebruk på åkerlappene påvirker forholdene i
viersumpskogene mellom disse.

1038, Sætre - KULTURLANDSKAP, Småbiotoper (Åkerholmer) - Verdi A
Introduksjon: Lokaliteten ble undersøkt av BioFokus 2. juni 2008 ved Jon Klepsland, Øivind Gammelmo, Stefan Olberg og Ole Lønnve.
Beliggenhet-avgrensning: Området ligger sør for Sætre gård, mot åker ved Jara.
Beskrivelse: Lokaliteten består av sørvendte beitemarker omkranset av åker. Beitemarkene er i stor grad gjengrodd og dominert av bjørk i
tresjiktet. Forekomst av solblom (VU) i 1941, men solblom ble ikke gjenfunnet ved besøk av lokaliteten i 2008. I overgangen mellom
beitemark og åker er det sørvendte sandskrenter dominert av engtjæreblom og med en forekomst av vårveronika (NT). Denne stripen med
engtjæreblomeng utgjør en sterkt til akutt truet vegetasjonstype. Dette er også et viktige mikrohabitat for varmekjære insektarter knyttet til
sand, og skrentene var stedvis perforert med huller etter diverse veps og andre insekter. Lokaliteten har derfor et stort potensial for å inneha
rødlistede insektarter.
Arter: Solblom, vårveronika, engtjæreblom.
Verdisetting: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) på bakgrunn av den truede vegetasjonstypen, rødlistearten, tidligere
rødlistefunn og lokalitetens potensial for å innha flere rødlistearter.
Hensyn og skjøtsel: På beitemarkene bør beitedyr gjeninnføres og området bør åpnes opp ved tynning av tresjiktet og fjerning av busker.

1040, Neskvern - KULTURLANDSKAP, Artsrik veikant - Verdi B
Intro: Lokaliteten er registrert første gang av BioFokus v/ Jon T. Klepsland og Ole Lønnve i juni 2008. Lokaliteten har tidligere vært besøkt av
Finn Wischmann i 1976.
Beliggenhet-avgrensing: Lokaliteten ligger ved Neskvern helt sør i Grue kommune. Avgrensingen gjelder et lite restfragment av artsrik eng på
en veiskulder. Lokaliteten er avgrenset mot kratt, grusvei og skrotemark.
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-Naturtypekartlegging i Grue kommune Beskrivelse: Lokaliteten representerer trolig et restfragment av en type urterik slåttemark som var vanligere utbredt før det ble vanlig å
jordbearbeide innmarka og tilføre den gjødsel. Mye av enga er dominert av nitrofile arter som engkvein, løvetann og engsoleie,men partier er
mer urterike. Bunnsubstratet er humusfattig og sandig hvor artdiversiteten er høyest. Av interessante planter inngår gulaks, karve, rødknapp,
harerug, jonsokkoll, tiriltunge, prestekrage, og noe solblom.
Arter: Solblom (VU) finnes innenfor et ca 5 kvadratmeter stort areal nær grusveien.
Verdisetting: Forekomst av rimelig stor bestand av den sårbare arten solblom tilsier at lokaliteten er viktig (B-verdi).
Hensyn og skjøtsel: Kan være aktuelt å foreta årlig slått av vegetasjonen omkring bestandet med solblom for på sikt å øke det artsrike
engarealet. Lokaliteten må ikke utsettes for gjødsling, og ved eventuell slått må avfallet fjernes umiddelbart.

1042, Nersandkila–Hvebergåa - FERSKVANN/VÅTMARK, Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti (Kompleks med
meandrerende elveparti, kroksjøer og dammer) - Verdi B
Generelt: Lokaliteten ble delvis undersøkt av BioFokus 3. juni 2008 ved Øivind Gammelmo og Stefan Olberg. Området ligger mellom
kommunegrensa i sør og opp til Hveberg, på østsiden av Glomma. Sakteflytende bekkedrag med evjer, flomdammer og store starrsumper/enger med delvis inntakte kantsoner, i jordbrukslandkap. Området ble kun besiktiget i nordre deler. Det var mye vann på lokaliteten ved
undersøkelsen og kun mer trivielle arter ble observert.
Lokaliteten besøkt av BioFokus v/Kjell Magne Olsen 07.07.2008. Stikkprøver på to steder; ved Sjåtil og nordvest for søndre Sæta. Ved Sjåtil
er det meandrerende/slyngete elveløp med tilløp til evjer. Vegetasjonen dominert av vanleg tjørnaks, elvesnelle, sennegras. kvasstorr,
nordlandsstorr. Ellers finnes bl.a. myrhatt, trollhegg, hegg, gråor, myrmaure, svartvier, gråselje, fredlaus, gul nykkerose, stor nykkerose
(småvokst), trådsiv, gråstorr, myrrapp og skjoldberar. Det er her stort sett fin, men ofte smal, kantsone. Storfemøkk observert, så området
beites åpenbart i noen grad, selv om det ellers var få spor etter beiting. Nordvest for søndre Sæta ble det underøskt og tatt prøver i evja som
vender nordover. Vegetasjonen er ganske lik den ved Sjåtil, og ingen spesielle arter ble påvist.
Arter: Sangsvane (NT) observert, sammen med bl.a. trane (15 stk.) og gulerle. Gulvinget høstlibelle. Larver av småsalamander (NT). Prøver
av ferskvannsfaunaen er innsamlet ved både Sjåtil og Sæta, men ikke bearbeidet. Bra potensial for flere sjeldne og rødliste arter. I 1997 ble
det funnet trefelt evjeblom (NT) i området (Botanisk museum, Oslo).
Verdisetting: Komplekst område med flere rødlistearter registrert og stort potensial for flere sjeldne og rødlistede arter. Verdien settes
(foreløpig) til viktig (B).

1044, Tvengsbergtjennet - ANNEN VIKTIG FOREKOMST, Annen viktig forekomst - Verdi C
Generelt: Forekomst av sjøpiggknopp (Sjelden). Lokaliteten ble ikke besøkt i 2008, men det er foretatt en avgrensing som omfattet selve
tjernet.
Verdisetting: Lokaliteten har fått C-verdi pga. forekomsten av sjøpiggknopp (NT).

1045, Kjerringvika - ANNEN VIKTIG FOREKOMST, Annen viktig forekomst - Verdi C
Generelt: Forekomst av sjøpiggknopp (Sjelden). Lokaliteten ble ikke besøkt i 2008, men det er foretatt en avgrensing av selve vika.
Verdisetting: Lokaliteten har fått C-verdi pga. forekomsten av sjøpiggknopp (NT).

1050, Hytjanstorpet - KULTURLANDSKAP, Slåttemark (Frisk/tørr, middels baserik eng) - Verdi A
Introduksjon: Lokaliteten er svært godt undersøkt (Stabbetorp og Often 2003; feltundersøkelse av Wesenberg 2004).
Beliggenhet-avgrensing: Hytjanstorpet er et finnetorp som ligger ca 8 km nordvest for Svullrya på Grue Finnskog. Avgrensningen som er
gjort er foretatt av Terje Blindhei i BioFokus 6. august 2008. Hele området er vurdert som viktig til tross for at ikke alle arealer er like
botanisk interessant og stedvis er det sådd inn gras.
Beskrivelse: Gården og innmarka er fortsatt i hevd (2004) på tradisjonelt vis med engslåtter og storfebeite. Engene og tørrbakkene rundt
tunet er stedvis svært artsrike. Det er i alt funnet 147 ulike karplanter. Mange av disse er regionalt sjeldne, kulturbetingede arter, og da med
forekomster av vanlig marinøkkel, solblom, brudespore, bakkesøte og stortveblad som de mest verdifulle. Det er fortsatt stedvis små åpne
grøfter på beite- og slåttemarka, noe som er med på å gi et stort artsmangfold. I tillegg til de botaniske verdiene er det også den gamle,
kortbeinte og lokale storfé-rasen i bruk. Engene er sørvendte og berggrunnen er hyperitt, en næringsrik eruptiv bergart som finnes spredt
som “øyer” i den dominerende grunnfjellsberggrunnen innen området. Det er svært typisk at gamle finnetorp er lokalisert til slike flekker med
næringsrik berggrunn. Hytjanstorpet er i hevd, og bortsett fra gardsdrift har dagens eiere et samarbeid med Skasenden feriesenter. Slik sett
er det håp om at engene og de rike beitebakkene også i fremtiden vil bli hevdet på en slik måte at de forblir artsrike og biologisk sett svært
verdifulle.
Arter: De mest verdifulle artene som er registrert er vanlig marinøkkel, solblom, brudespore, bakkesøte og stortveblad. Det er flere gamle
tømmerbygninger på tunet. Disse er potensielt interessante for en del knappenålslav.
Verdisetting: Hytjanstorpet er trolig den viktigste kulturmark-lokaliteten på Finnskogen. Omtrent alle uvanlige til sjeldne kulturmarksarter
som er kjent fra skogtraktene nord for Kongsvinger er funnet her. Lokaliteten er også i helt tradisjonell hevd, og det finnes fortsatt grunne og
åpne små grøfter på engbakkene, noe som er med på å skape økologisk variasjon. Engene er topografisk ganske varierte. Lokaliteten har stor
biologisk verdi, og ganske sikkert også stor kulturhistorisk verdi. Den vurderes derfor og være av nasjonal verdi (A verdi).
Hensyn og skjøtsel: Hytjanstorpet er i hevd, og bortsett fra gardsdrift har dagens eiere et samarbeid med Skasenden feriesenter. Slik sett er
det håp om at engene og de rike beitebakkene også i fremtiden vil bli hevdet på en slik måte at de forblir artsrike og biologisk sett svært
verdifulle.

1053, Helgeberget - SKOG, Gammel lauvskog - Verdi C
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-Naturtypekartlegging i Grue kommune Introduksjon: Området ble registrert av Siste Sjanse (nå BioFokus) ved Arne Heggland i 2000 (Løvdal 2001). Deler av området ble også
besøkt av Jan Wesenberg i 2004.
Beliggenhet-avgrensning: Lokaliteten ligger øst for vannet Helgen i Grue.
Beskrivelse: Området ligger “inneklemt” mellom dyrka mark og er sterkt løvdominert. Lågurtskog er dominerende vegetasjonstype på stedet.
Bjørk og osp er vanligste treslag. Av andre løvtrær forekommer gråor, rogn og selje. Det er også en del gran på lokaliteten. Skogen er godt
sjiktet. Foryngelsen av løvtrær er god. Det er meget lite død ved i skogen; mest tynne læger av gråor og bjørk. Gadd og høgstubber av gråor
og bjørk forekommer også.
Arter: Liljekonvall, markjordbær og villrips.
Verdisetting: Andelen boreal løvskog i landskapet (Grue kommune) er meget lav og slike skogtyper forekommer i all hovedsak rundt nedlagte
torp og i kant mot dyrka mark. Det er store naturverdier knytta til gammel løvskog.
Hensyn og skjøtsel: All løvskog bør unntas hogst. Gran kan tas ut ved hogstmodenhet.

1054, Radalamp - MYR OG KILDE, Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper) - Verdi B
Introduksjon: Lokaliteten ble ikke nærmere undersøkt i 2008. Lokaliteten er tidligere inventert av Jan Wesenberg i 2004. Området
Fisketjennet-Radalamp ble undersøkt for ornitologiske verdier i 1983 (Bekken 1983).
Beliggenhet-avgrensing: Området ligger ved Rotbergsjøen helt øst på Grue Finnskog.
Beskrivelse: Et stort område preget av myr, starrsumper og skog. Skogen er for en stor del bærlyngskog med omtrent jevn blanding av gran
og furu. Området har mye av den østlige arten granstarr, og det er et merkbart innslag av dvergbjørk på myrene. Kun små stikkprøver er tatt
i dette området. En interessant intermediær myr ble funnet ved 659,075. Store deler av myrflata var dominert av blystarr, og det var
dessuten store mengder tvebustarr og hundekvein. Ellers arter som bukkeblad, tepperot, myrhatt, blåtopp. Denne myra kan tyde på at det
kan være andre rikere arealer i området. Området er et typisk myrområde på Finnskogen. Området inneholder vannspeil og mange små
pytter. Området antas å ha verdier ifm insekter. Trane er registrert her. Området har en fuglefauna som er slik man kan forvente den ut fra
beliggenhet og biotoptilbud. En spesiell kvalitet ved området er at lav ferdsel og stort samlet myrareal gjør at trane kan hekke der.
Generelt: Myr er økosystem med høy grunnvannstand, der nedbrytingen av dødt organisk materiale går så langsomt at det skjer en
opphopning av delvis omdannet materiale, torv. Myrene er derfor egenartet ved at de produserer og avsetter sitt eget vekstsubstrat. Myrene
har både direkte og indirekte betydning for det biologiske mangfoldet. Mange arter er direkte knyttet til myr. Myrene har også viktig funksjon
som vannmagasin, og myrenes svampeffekt bidrar til at bekker og elver i skog og kulturlandskap ikke blir tørrlagt i perioder med lite nedbør.
Myrene har også en vesentlig renseeffekt på vannet på grunn av den lange oppholdstiden. En rekke arter har myra som sitt eneste levested.
Mange av disse artene kan være sjeldne og omfattes av rødlista, det gjelder spesielt insekter, karplanter og fugler.
Arter: Blystarr, tvebostarr. Fugler som er registrert i området: Stokkand, kvinand, orrfugl, trane, enkeltbekkasin, gluttsnipe, grønnstilk,
strandsnipe, hettemåke, fiskemåke, trepiplerke, gulerle, buskskvett, vierspurv.
Verdisetting: Store arealer med myr i lavlandet har blitt oppdyrket eller grøftet i jord- og skogbrukssamenheng. I tillegg har mange
myrområder forsvunnet eller blitt skadet som følge av vassdragsreguleringer og veibygging.
Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør avsettes til fri utvikling uten noen form for inngrep.

1055, Tysjømyra - MYR OG KILDE, Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper) - Verdi B
Inventert 10.09.2004. Avgrenset på kart i 2008.
Terrenget består for det meste av myrfuruskog med torvull og av blokkebærskog. På oppstikkende morenehauger tyttebærskog eller
fragmenter av lavskog.
Ved elva: flaskestarrsump. Noe ovafor demningen er det en rasert beverdemning. Felte bjørker med relativt gamle gnagespor. Krypsivmatter
i elva, litt hvit nøkkerose. Flommarka langs elva består for det meste av trådstarr; ellers kornstarr, pors, ørevier, lappvier, små gråorbusker,
blåknapp, mjølkerot. Løsbunnflekker med småblærerot, gytjeblærerot, krypsiv. Videre i retning Tysjøen: omfattende starrflater, antakelig
overveiende trådstarr.
Vurdering: Stort og temmelig uberørt våtmarksområde, men ingen tegn til mer krevende arter.
Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004. Myra er ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor
ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr), ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av
slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har generelt vært under hardt press fra grøfting
over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested. Mange av disse artene kan være sjeldne og
omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter. Noen av myrtypene er naturtyper som er
regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt
verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen
er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).

1056, Baksjøberget - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark - Verdi C
Introduksjon: Området er meldt inn av Kjell Skaraberget som naturbeitemark. Lokaliteten ble ikke besøkt i 2008.
Beliggenhet-avgrensing: Baksjøberget er et torp som ligger på norsk side av riksgrensen vest for Backsjöberget i Sverige.
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-Naturtypekartlegging i Grue kommune Beskrivelse: Området er innmeldt som naturbeitemark. Velhevdede naturbeitemarker har stadig blitt sjeldnere, de kan være meget artsrike
og mange planter, sopp og insekter er typiske for disse beitemarkene. Naturbeitemarker har opprinnelig forekommet over hele landet, men
har i nyere tid blitt sjeldne i mange disktrikt.
Arter: Ingen spesielle registrert.
Verdisetting: Området vurderes som lokalt viktig fordi slike naturbeitemarker generelt er på tilbakegang pga. oppør av beite og fordi de er
under gjengroing.
Hensyn og skjøtsel: Skjøtsel utføres årlig.

1058, Torkil - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark - Verdi C
Generelt: Området ble ikke besøkt under registreringen i 2008. Registrert som kultulandskap (Nøkkelbiotop). Dette er en naturtype som er
på sterk tilbakegang, også i Grue. Naturbeitemark er leveområde for en rekke krevende arter av både karplanter, sopp og insekter.
Ugjødslete naturbeitemarker er spesielt artsrike og verdifulle. Naturbeitemarkene er først og fremst avhengige av tradisjonelt husdyrbeite for
å bevares.
Verdisetting: Lokaliteten gis C-verdi, da dette er en naturtype som er på tilbakegang, også i Grue.
Hensyn og skjøtsel: Skjøtsel utføres årlig.

1060, Kallopaika V - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi B
Introduksjon: Lokaliteten ble registrert av Siste Sjanse (nå BioFokus) ved Arne Heggland i 2000 (Løvdal 2001).
Beliggenhet-avgrensning: Området ligger vest for Sekstenkoia sør for Skallberget på Grue Finnskog.
Beskrivelse: Biotopen ligger i et markert søkk som løper i retning NV-SØ. Skogen er svært fuktig og er i partier flersjikta. Dominerende
vegetasjonstyper er blåbærskog, småbregneskog og storbregneskog. Gran dominerer, men det er spredt innslag av bjørk, osp, gråor og rogn.
Enkelte klynger av gadd står i sumpmarka. Lokaliteten har gunstig topografi og arrondering. Noen ytterst få ferske læger finnes. Ett sterkt
nedbrutt læger ble funnet. Lokaliteten har et betydelig potensiale.
Arter: Svartsonekjuke, Hyllekjuke, Gammelgranlav, Gubbeskjegg.
Verdisetting: Lokaliteten representerer en naturtype som er sjelden og på tilbakegang i Grue. Området gis derfor B-verdi.
Hensyn og skjøtsel: Ikke-hogst. Rundt hele biotopen (unntatt mot myr i sør) anbefales en standard buffersone. Standard buffersone
innebærer en sone på 30 m fra biotopgrensa og utover hvor man ved hogstinngrep skal bevare eller utvikle et flersjiktet skogbilde. Uttaket av
tømmer reduseres til 50% av stående volum i sonen.

1062, Vestre Tysketorpet Ø - SKOG, Gammel lauvskog (Gammel bjørkesuksesjon) - Verdi B
Introduksjon: Lokaliteten ble registrert av Siste Sjanse (nå BioFokus) ved Arne Heggland 05.07.2000 (Løvdal 2001).
Beliggenhet-avgrensning: Lokaliteten ligger ved Vestre Tysketorpet sør for Stemsrudberget på Grue Finnskog.
Beskrivelse: Biotopen er lokalisert i en østvendt skrent hvor gran er hovedtreslag (80% av kubikkmasse) og det forekommer ellers nokså
mye løvskog (bjørk, osp, gråor, hegg, rogn, selje). Det er noen læger (gran, bjørk, osp, selje og rogn) og en del stående død ved (bjørk, osp,
rogn, selje). Flere løvtrær er grove (over 40 cm i brysthøydediameter for bjørk, ca. 40 for gråor). Det er noen østvendte bergvegger.
Vegetasjonstyper som forekommer er blåbærgranskog, småbregneskog og lågurtgranskog.
Arter: Hyllekjuke, Glattvrenge, Lodnevrenge, Stiftfiltlav og Grønnsko.
Verdisetting: Naturverdiene er hovedsaklig knytta til løvtrær i den bratte skrenten og i granbestandet under. Råtevedmosen grønnsko har en
av sine få kjente lokaliteter i Grue i denne biotopen. Området vurderes til å ha B-verdi.
Hensyn og skjøtsel: Uttak av en del hogstmoden gran kan med fordel skje. Dersom slike inngrep skader læger, bør lokaliteten avsettes til et
“ikke-hogst”-område.

1063, Sekstenkoia V - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi B
Introduksjon: Lokaliteten ble registrert av Siste Sjanse (nå BioFokus) ved ArneHegland i 2000 (Løvdal 2001).
Beliggenhet-avgrensning: Området ligger sørøst for Skallberget på Grue Finnskog.
Beskrivelse: Området har eldre gran/furuskog. I tillegg er det en del osp i deler av biotopen. Mange store steiner og en del variasjoner på
småtopografisk skala (i nord) bryter opp området. Gran er dominerende treslag, men det er også mye furu, særlig i sørvestre deler. I en
forsenkning øst i biotopen er det et parti med fuktig og høyreist granskog (bregneskog). Ellers i biotopen er bærlyngskog (furuskog) og
blåbærskog (granskog) dominerende. Skogen er flersjiktet og har klare naturskogskvaliteter. Det er spredte læger i området; mest av gran,
furu og osp. Det er også en del stående død ved, mest av gran og furu.
Arter: Begerfingersopp, Duftskinn, Granrustkjuke, Ospehvitkjuke, Lungenever.
Verdisetting: Skogen er flersjiktet og har klare naturskogskvaliteter. Det er spredte læger i området; mest av gran, furu og osp. Det er også
en del stående død ved, mest av gran og furu. En del elementer som er svært sjeldne i Grue-skogene ble funnet i dette området; f.eks.
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-Naturtypekartlegging i Grue kommune grove, brente furugadd, grove ospelæger og sterkt nedbrutte ospelæger. Flere rødlistede sopparter ble funnet. Noen av disse er kun funnet
ytterst sparsomt i regionen for øvrig. Alt i alt inneholder området en del sjeldne naturelementer og representerer naturskog med klare
biologiske funksjoner. Nøkkelbiotopen vurderes som viktig.
Hensyn og skjøtsel: Ikke-hogst. Standard buffersone (se kart). Standard buffersone innebærer en sone på 30 m fra biotopgrensa og utover
hvor man ved hogstinngrep skal bevare eller utvikle et flersjiktet skogbilde. Uttaket av tømmer reduseres til 50% av stående volum i sonen.
Ideelt sett burde de tørrere delene (søndre/sørvestre deler) vært brent forsiktig for å gjenskape foryngelse av furu og osp. Dette er trolig et
urealistisk tiltak. Uansett bør tiltak settes i verk for å øke foryngelsen av osp.

1081, Gåkolamp - MYR OG KILDE, Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper) - Verdi B
Introduksjon: Området ble kun raskt sjekket i 2008.
Beliggenhet-avgrensing: Lokaliteten ligger vest for Håvtjernet og sør for Majoalamp på Grue Finnskog.
Beskrivelse: Lokaliteten består av myrområde, samt tjernet Gåkolamp i sør og tjernet Baskabutti i nord. Området virker intakt.
Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004. Myra er ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor
ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr), ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av
slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har generelt vært under hardt press fra grøfting
over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested. Mange av disse artene kan være sjeldne og
omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter. Noen av myrtypene er naturtyper som er
regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt
verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen
er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).
Arter: Storlom, traner ble observert i nærheten i 2008.
Verdisetting: Store arealer med myr i lavlandet har blitt oppdyrket eller grøftet i jord- og skogbrukssamenheng. I tillegg har mange
myrområder forsvunnet eller blitt skadet som følge av vassdragsreguleringer og veibygging.
Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør avsettes til fri utvikiling uten noen form for inngrep.

1082, Åsamyra - MYR OG KILDE, Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper) - Verdi B
Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004. Myra er ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor
ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr), ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av
slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har generelt vært under hardt press fra grøfting
over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested. Mange av disse artene kan være sjeldne og
omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter. Noen av myrtypene er naturtyper som er
regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt
verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen
er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).
Verdisetting: Søndre del av myra noe grøftet.

1083, Morttjenna - MYR OG KILDE, Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper) - Verdi B
Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004. Myra er ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor
ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr), ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av
slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har generelt vært under hardt press fra grøfting
over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested. Mange av disse artene kan være sjeldne og
omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter. Noen av myrtypene er naturtyper som er
regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt
verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen
er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).
Verdisetting: Nordre del av myra er grøftet.

1084, Krokmyra - MYR OG KILDE, Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper) - Verdi B
Introduksjon: Lokaliteten er ikke nærmere undersøkt i 2008.
Beliggenhet-avgrensing: Krokmyra ligger ved gården Bukkemoen på Sorknesmoen, øst for Glomma.
Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004. Myra er ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor
ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr), ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av
slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har generelt vært under hardt press fra grøfting
over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested. Mange av disse artene kan være sjeldne og
omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter. Noen av myrtypene er naturtyper som er
regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt
verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen
er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).
Beskrivelse: Myra er noe grøftet.
Arter: Ingen spesielle er registrert.
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-Naturtypekartlegging i Grue kommune Verdisetting: Store arealer med myr i lavlandet har blitt oppdyrket eller grøftet i jord- og skogbrukssamenheng. I tillegg har mange
myrområder forsvunnet eller blitt skadet som følge av vassdragsreguleringer og veibygging. Urørte myrområder i kulturlandskapet er
sjeldent.
Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør avsettes til fri utvikling uten noen form for inngrep.

1085, Lemmyra - MYR OG KILDE, Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper) - Verdi B
Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004. Myra er ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor
ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr), ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av
slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har generelt vært under hardt press fra grøfting
over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested. Mange av disse artene kan være sjeldne og
omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter. Noen av myrtypene er naturtyper som er
regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt
verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen
er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).
Myra er noe grøftet.

1086, Dommyra - MYR OG KILDE, Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper) - Verdi B
Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004. Myra er ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor
ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr), ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av
slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har generelt vært under hardt press fra grøfting
over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested. Mange av disse artene kan være sjeldne og
omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter. Noen av myrtypene er naturtyper som er
regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt
verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen
er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).
Lite eller ikke grøftet.
3. juni 2008 ble lokaliteten undersøkt, og store forandringer hadde skjedd: Myra er naturlig delt med en bekk i en nordlig- og en sørlig del.
Den sørlige delen er ikke lenger en myr, men et jorde. Dette jordet var nettopp anlagt, og vi møtte på traktor (type John Deere) med harv
under befaringen.
Den nordlige delen var intakt. Dette er en flattliggende blandingsmyr med glissen tresetning av furu over hele. Furua var småvokst og ikke
spesielt gamle.
Arter: Torvmyrull, bjønnskjegg, tranebær, kvitlyng og ombrotrofe tuer med lyngvegetasjon (dominert av krekling).
Sommerfuglen Juttas ringvinge (Oeneis jutta) ble observert. Denne er ganske vanlig, og er knyttet til torvmyrer på Østlandet. Den flyr bare
annen hvert år (like år).
Verdisetting: Store deler av myra er i dag ødelagt. Den resterende nordlige delen var inntakt. Størrelsen på denne delen er > 50 daa. Siden
den ligger i sørboreal sone, bør denne lokaliteten bli klassifisert som viktig naturtype (B). Dessuten kan den være en potensielt bra lokalitet
for insekter knyttet til myr.
Hensyn og skjøtsel: Detn resterende myrområdet må ikke dyrkes opp. Det bør undersøkes om oppdyrkingen på den sørlige delen kan ha
påvirket den nordlige delen.

1087, Neskvernfløyta - MYR
Verdi B

OG KILDE,

Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper) -

Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004. Myra er ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor
ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr), ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av
slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har generelt vært under hardt press fra grøfting
over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested. Mange av disse artene kan være sjeldne og
omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter. Noen av myrtypene er naturtyper som er
regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell landskapsøkologisk funksjon. Myras tilstand er
sjekket på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).
Berørt av tekniske inngrep.
Myra ble synfart fra veg 03.06.2008 av Klepsland og Lønnve. Myra var veldig våt og vanskelig å ta seg ut på.
Verdisetting: Lokaliteten er gitt verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone.
Hensyn og skjøtsel: Myra må ikke dreneres og omdefineres til jordbruk- eller beitemark.

1088, Skulhusbadstutjernet - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam (Eldre fisketom dam) - Verdi A
Beliggenhet/avgrensing: Introduksjon: Lokaliteten ble registrert av BioFokus ved Øivind Gammelmo 02.06.2008.
Beliggenhet-avgrensing: Dammen ligger ved Svennisilta langs RV 202 på Grue Finnskog. Avgrensingen gjelder dammen og buffersone rundt
denne.
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-Naturtypekartlegging i Grue kommune Beskrivelse: Lokaliteten er et nokså trivielt område. Dammen er en “myrdam” med omkringliggende myr og spredt skog. Noen arter som ble
registrert i området var; furu, bjørk, trollhegg, torvmyrull, dvergbjørk, trådstarr (mye), flaskestarr, bukkeblad og tjønnaks. Tidligere er det
registrert spissnutefrosk på lokaliteten, og dette er også viltlokalitet nr. 80 i Grue kommune.
Arter: Spissnutefrosk.
Verdisetting: Nokså triviell lokalitet, men som pga. funn av spissnutet frosk gis A-verdi.

1089, Rotbergsjøen dam - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam (Eldre fisketom dam) - Verdi A
Generelt: Lokaliteten inneholder Spissnutet frosk. Viltlokalitet nr. 82.

1090, Håberget - SKOG, Gammel lauvskog (Gammelt ospeholt) - Verdi B
Introduksjon: Lokaliteten ble inventert av Siste Sjanse (nå BioFokus) ved Ingunn Løvdal i 2000 (Løvdal 2001).
Beliggenhet-avgrensning: Lokaliteten ligger mellom Rotneberget og Lauvberget på Grue Finnskog.
Beskrivelse: Biotopen er er større område med særegen rik, gammel kulturmark som er på veg mot å gro igjen. Det er en mosikk av gamle
beiter/slåtteenger og middeladrende løvskog i kantsonen og spredt som holt på markene. Området rommer mange bygninger, alt fra
sammenraste gamler seterbygninger til forfalne men fremdeles stående hus. Lågurtskog er dominerende vegetasjonstype. I søndre delen er
det dessuten et mindre fuktigere område med storbregneskog en liten flekk med ung gråor-heggeskog. En rik og variert treslagsblanding
preger området; bjørk og osp er vanligste treslag, fulgt av gran og noe mindre furu. Rogn, selje og gråor forekommer mer spredt og i mindre
volum. Lønna, som er svært sjelden i Grue, er representert som et gammelt og krokete tuntre, og syrin og einer finnes også. Skogen er
forholdsvis ung, men er flersjiktet med god spredning. Løvtrærne når en betydelig alder og dimensjon sammeliknet med hva som er vanlig
ellers i landskapet. Flere rognetrær er ca 30 cm i brysthøydediameter, og de største seljene er opp mot 45 cm. Osp og bjørk har maksimale
diametre rundt 40 cm, og omtrent det samme gjelder for gran og furu. Av død ved finnes det en god del løvlæger av osp, selje, rogn, gråor
og bjørk i alle råtestadier, noe gran- og furulæger i ulike stadier. Et par seljelæger har grove dimensjoner. Gadd finnes i alle de representerte
treslaga, mest av gran og bjørk. I tillegg til tradisjonelle nøkkelelementer representerer de sammenraste seterbygningene viktig substrat for
mange død-ved avhengige kommunearter. Svartsonekjuke ble funnet på 5 ulike stokker, alle på sammenraste setre. Gamle steingjerder og
skigarder er andre kulturminner som er å finne. Den rike vegetasjonen rommer bl.a. liljekonvall, vårerteknapp, markjordbær, prestekrage,
blåklokke og villrips.
Arter: Spesielt kan nevnes svartsonekjuke.
Verdisetting: Området er en unik biotop i Grue Finnskog og har store biologiske verdier som løvskog allerede i dag. Dersom en sørger for å
holde grana unna og lar løvsuksesjonen få utvikle seg fritt vil biotopen kunne få svært høye biologiske verdier på sikt. En klar nøkkelbiotop
med regional verdi.
Hensyn og skjøtsel: 1) Ikke hogst av løvskog. I tillegg må grana hindres i å konkurrere ut løvskogen i området ved å fremme ny foryngelse
av løvtrær og videreutviklig av allerede etablerte løvtrær. Dette innebærer i praksis en kraftig utplukking av grantrær. 2) Hindre gjengroing
av den gamle slåtte/beitemarka ved å holde den i hevd. Dette kan skje enten ved beiting eller slått.

1091, Vestre Tysketorpet V - SKOG, Gammel lauvskog (Gammel bjørkesuksesjon) - Verdi B
Introduksjon: Lokaliteten er registrert av Siste Sjanse (BioFokus) ved Arne Heggland 05.07.2000 (Løvdal 2001).
Beliggenhet-avgrensing: Lokaliteten ligger sør for Stemsrudberget og øst for Rotnesjøen i Grue. Avgrensningen gjelder gammel
beitemark/dyrka mark.
Beskrivelse: Gammel beitemark/dyrka mark utgjør det meste av lokaliteten. En del partier er ennå åpne, mens skogen har tatt over andre
partier. Det er sterk dominans av løvskog. Bjørk, osp og selje er de vanligste løvtreslagene, mens gråor, hegg og rogn forekommer. Det er en
del gran innenfor biotopen, både holtvis og som enkelttrær. Lågurtskog er domminerende vegetasjonstype, men høgstaudeskog forekommer
også. Det er svært lite liggende død ved på lokaliteten, men noe gadd av selje og osp. Flere løvtrær er grove; selje (opptil 70 cm i
brysthøyde) og osp (opptil 40 cm i brysthøyde). Alle tredimensjoner av løvtrær er representert og foryngelsen er god (selv om beitepress fra
elg virker meget høyt).
Arter: Begerfingersopp, grynvrenge, skrubbenever, gulerle og jerpe.
Verdisetting: Løvsuksesjoner er sjeldent i Grue og forekommer i første rekke rundt nedlagte torp. På Vestre Tysketorpet er det et større
område med løvdominans og ulike trealdre. Lokaliteten verdisettes derfor høyt. Død ved i rik løvskog er spesielt sjeldent i Grue. Dersom
løvskogen får utvikle seg fritt, vil mengden død ved øke på sikt, og biotopen vil da bli et ennå viktigere område for biologisk mangfold.
Lokaliteten er et viktig viltområde.
Hensyn og skjøtsel: Ivaretakelse og fremming av løvskog er viktig. Gran tas bort (100%) og må ikke plantes inn. Et visst beitetrykk kan være
positivt.

1092, Rybråtan - SKOG, Gammel lauvskog (Gammelt ospeholt) - Verdi B
Introduksjon: Lokaliteten ble inventert av Siste Sjanse (nå BioFokus) ved Arne Heggland i 2000 (Løvdal 2001).
Beliggenhet-avgrensning: Området ligger helt øst i Grue, ved Hokaberget mot svenskegrensa.
Beskrivelse: Området er svakt sørvestvendt og har mye løvskog, men den er oppstykka av kulturskog av gran. Mange vegetasjonstyper
forekommer, hvorav lågurtskog, blåbærskog, bærlyngskog, småbregneskog og høystaudeskog er de viktigste. Totalt sett er det i
størrelsesorden 15 % osp og 15 % bjørk på lokaliteten, samt en del gråor, svartor, rogn og selje. Spesielt interessant er felter med grove
osper og ospegadd samt grove læger. Det er også partier med osp og andre løvtreslag (bjørk, gråor) i yngre suksesjonsstadier (opptil 20 år).
I små partier er det klynger av eldre svartor.
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-Naturtypekartlegging i Grue kommune Arter: Begerfingersopp, ospehvitkjuke, stor ospeildkjuke og dvergspett.
Verdisetting: De biologiske verdiene i området er i hovedsak knyttet til osp og til den store konsentrasjonen av løvskog. Noen rødlistearter er
funnet på osp. Dette er arter som er svært sjeldne i landskapet. Flere reirhull etter dvergspett ble funnet. Denne arten har få egnede
lokaliteter i Grue. Området har, som helhet, en av de klart viktigste konsentrasjonene av osp i ulike suksesjonsstadier som er dokumentert i
kommunen. Derfor ansees området som meget verdifullt og et så pass drastisk skjøtselstiltak som å ta bort ung gran vurderes som forsvarlig.
Hensyn og skjøtsel: I bestand 5 og 6 er det hovedsaklig eldre produksjonsskog av gran. Her kan det drives et “normalt” skogbruk så lenge
mye løv får komme opp etter hogst og ingen løvtrær avvirkes/skades under driften (gjelder også læger/gadd). I yngre suksesjoner (primært
bestand 9, 2 og 3) kommer grana opp og konkurrerer med løvskogen. Grana bør tynnes i alle sjikt i disse bestandene.

1093, Skasberget - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi B
Introduksjon: Lokaliteten ble registrert av Siste Sjanse (nå BioFokus) ved Ingunn Løvdal i 2000 (Løvdal 2001).
Beliggenhet-avgrensing: Området ligger nordøst for Skasenden på Grue Finnskog.
Beskrivelse: Et stort, sammenhengende, veiløst naturskogsområde med gammel granskog og gammel barblandingsskog. Landskapet i det
avgrensede området er en mosaikk med myrer, små koller, furumyrskog og åpen myr. Bærlyngskog og blåbærskog er vanligste
vegetasjonstyper, mens furymyrskog, røsslyng-blokkebærskog og gran/bjørksumpskog opptrer i fuktigere og noe rikere områder. Store deler
av arealet har svake boniteter og mye av marka er myrlendt. Gran er dominerende treslag over det meste av arealet, stedvis i blanding med
furu og endel krattpreget bjørk. I nærheten av myr og på kolletopper tar furu over som dominerende treslag. Skogen er stort sett
fjellskogpreget med flekkvis glissen tresetting og gammel, men likevel temmelig småvokst gran og furu. Maksimale dimensjoner ved
brysthøyde for gran og furu er ca 40-45 cm, mens bjørka ikke er større enn ca 30 cm. Læger av gran, furu og bjørk ligger spredt i hele
området; mest gran i tidlige og midlere nedbrytningsstadier og bjørk i alle råtefaser. Furulæger forkommer i alle råtefaser, men i mindre
antall enn for gran. Gadd og noen få høgstubber av gran, furu og bjørk finnes innimellom. Det er få grove læger, men noen stående grantrær
har begynt å utvikle grov barkstruktur. Området huser mange bekker, og i tilknytning til myrene ligger det flere små dammer og tjern. I
skyggefulle, fuktige partier finnes det sparsomt med gubbeskjegg, og beitefuruer for storfugl er et vanlig syn. Signalartene lungenever og
duftskinn ble funnet.
Arter: Lungenever, duftskinn, gubbeskjegg.
Verdisetting: Mange gamle hogstspor viser at området har vært plukkhogget i tidligere tider, og enkelte av myrene er tidligere grøftet. I sum
er området det desidert største, veiløse og ufragmenterte naturskogsområdet i Grue. Det er et ypperlig habitat for arealkrevende arter som
storfugl og tretåspett. Tettheten av nøkkelelementer er imidlertid for lav til at området kvalifiserer til å være en nøkkelbiotop, men det er
opplagt et område hvor det må tas utvidede flerbrukshensyn og drives med lukkede hogstformer dersom naturkvalitetenene skal bevares for
fremtiden (se skjøtsel). Området vurderes derfor som et viktig hensynsområde.
Hensyn og skjøtsel: Eventuelle hogster i området må gjennomføres slik at naturskogskvalitetene ivaretas. For at dette skal oppfylles må det
til enhver tid stå igjen minst en viss andel av dagens tømmervolum i området. I Skasberget foreslås det at det til enhver tid bør stå igjen
minst ca 50% av dagens volum.

1095, Rotneberget - SKOG, Gammel lauvskog (Gammel bjørkesuksesjon) - Verdi C
Introduksjon: Lokaliteten ble registrert av Siste Sjanse (nå BioFokus) ved Kim Abel i 2000 (Løvdal 2001).
Beliggenhet-avgrensning: Området ligger i forbindelse med det forlatte torpet Rotneberget Øvre ved Rotneberget på Grue Finnskog. Biotopen
har antageligvis vært tidligere beitemark og er på vei til å vokse igjen.
Beskrivelse: Lokaliteten består av et løvbestand rundt et forlatt torp. Biotopen har antageligvis vært tidligere beitemark og er på vei til å
vokse igjen. Mye selje og rogn. Det var også innplantet lønn der. Skogen er stort sett ensjiktet med noen glenner. Rik mark hvor
vegetasjonestypene er hovedsaklig lågurtskog med blandt annet firblad. Blåbærkog, småbregneskog og høgstaudeskog er representert med
mindre andeler. Det var noen få læger av løv i lite og middels nedbrutt stadie. Det er mange gamle trær av selje og litt mindre av rogn.
Tresammensetningen er en fordeling mellom bjørk, selje, rogn og osp i synkende rekkefølge. Gran, hegg og lønn er representert med mindre
andeler i biotopen. De grøvste dimensjonene ligger på ca 30 cm for selje, 25 c, for rogn, 20 cm for osp og 10 cm for bjørk.
Arter: Tysbast, Firblad, Filthinnelav (Leptogium saturninum), Grynvrenge (Nephroma parile), Lungenever (Lobaria pulmonaria), Skjellglye
(Collema flaccidum), Skrubbenever (Lobaria scrobiculata), Sprikeskjegg (Bryoria nadvornikiana), Rutetømmersopp (Antrodia xantha),
Skeletocutis lenis, Skeletocutis lenis, Duftskinn (Cystostereum murraii), Randkvistlav (Hypogymnia vittata), Rotnål (Microcalicium ahlneri),
Sukkernål (Chaenotheca subroscida).
Verdisetting: Biotopen er plukket ut på grunn av at det er et nesten rent løvbestand med gamle trær på rik mark. Dette er et sjeldne
elementer i Grue.
Hensyn og skjøtsel: Ikke hogst på løvtrær. På sikt må gran tynnes på en slik måte at det fremmer selje, rogn og osp.

1096, Rotneberget NØ - SKOG, Gammel lauvskog (Gammelt ospeholt) - Verdi C
Introduksjon: Lokaliteten ble registrert av Siste Sjanse (nå BioFokus) ved Kim Abel i 2000 (Løvdal 2001).
Beliggenhet-avgrensning: Området ligger i forbindelse med det forlatte torpet Rotneberget Øvre ved Rotneberget på Grue Finnskog. Biotopen
har antageligvis vært tidligere beitemark og er på vei til å vokse igjen.
Beskrivelse: Lokaliteten er et rent ospebestand i tilknytning til et forlatt torp. Svakt hellende sørover. På sikt vil dette bli en viktig biotop for
insekter og primære og sekundære hullrugere. Skogen er ensjiktet med noen osp som er litt eldre en de andre, Ingen hogstspor. Rik mark
hvor vegetasjonstypene er hovedsakli lågurtskog. Småbtrgnrdkog, storbregneskog og høgstaudeskog er representert i biotopen.
Treslagssammensetningen er 100% osp. De grøvste dimensjonene ligger på ca. 35 cm.
Arter: Ingen registrert.
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-Naturtypekartlegging i Grue kommune Verdisetting: Biotopen er plukket ut på grunn av at det er et rent ospebestand på rik mark. Innslag av enkelte eldre osper gjør området
ekstra viktig. Slike mengder med osp er sjeldent i Grue,
Hensyn og skjøtsel: Ikke hogst på løvtrær. Det er ikke umiddelbart behov for skjøtselstiltak, men på sikt må eventuelt graninnslag tas ut.

1097, Steinetjenn Ø - SKOG, Rik sumpskog (Rik sumpskog) - Verdi C
Introduksjon: Lokaliteten ble registrert av Siste Sjanse (nå BioFokus) ved Arne Heggland 30.08.2000 (Løvdal 2001).
Beliggenhet-avgrensing: Området ligger like nordøst for Svullrya på Grue Finnskog.
Beskrivelse: Biotopen er lokalisert i et bekkedrag. Sumpskogen er middels rik, men utgjør kun et smalt belte langs bekk. Det er et løvrikt
belte i sumpskogen langs bekken. Bjørk er viktigste treslag, men noe svartor, gråor, selje og furu forekommer også i dette partiet. Gran
forekommer jevnt i alle sjikt. Skogen er flersjiktet. Det er lite liggende og stående død ved på lokaliteten. Noen høgstubber forekommer. En
del trær har gubbeskjegg. Det er potensiale for flere fuktighetskrevende lavarter, men da må skogtilstanden utvikle seg videre.
Arter: Gubbeskjegg.
Verdisetting: Området inneholder elementer som er relativt sjeldne i Grue. Lokaliteten er derfor registrert som lokalt viktig.
Hensyn og skjøtsel: Ikke-hogst. Standard buffersone rundt hele biotopen. Standard buffersone innebærer en sone på 30 m fra biotopgrensa
og utover hvor man ved hogstinngrep skal bevare eller utvikle et flersjiktet skogbilde. Uttaket av tømmer reduseres til 50% av stående volum
i sonen.

1098, Kverntjennet SV - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
Introduksjon: Lokaliteten ble registrert av Siste Sjanse (nå BioFokus) ved Ingunn Løvdal i 2000 (Løvdal 2001).
Beliggenhet-avgrensning: Området ligger rett vest for Skallberget på Grue Finnskog.
Beskrivelse: Østvendt, ganske bratt og blokkrik barblandingsskog med flersjiktet naturskogspreg. Bærlyngskog er vanligste vegetasjonstype,
med mindre flekker av blåbærskog i rikere felt. Gran er noe mer fremtredende enn furu i blandingsskogen. Bjørk, osp, rogn og selje
forekommer mer spredt. Skogen er flersjiktet med liten til god spredning, og det er små åpninger innimellom. Enkelte trær begynner å nå
voksne dimensjoner; de groveste grantrærne er ca 45 cm i brysthøydediameter og de groveste furuene ca 40 cm. Bjørka er ikke større enn
ca 25 cm, og både osp og selje finnes kun i små dimensjoner. Furuskogen på toppen er småvokst, og granskogen like i nedkant av skrenten
er ganske glissen med spredte nøkkelelementer. Av nøkkelelementer er det noe død ved; mest granlæger i tidlige og midlere råtestadier,
ferske og gamle furulæger, samt noe gran- og furugadd. Enkelte ganske unge bjørkelæger er også å finne. Videre er det fuktige, fattige og
østvendte bergvegger, mye blokkmark og spredte furuhøgstubber av små dimensjoner. En del av furustubbene og de gamle lægerne har
gamle brannspor.
Arter: Ingen spesielle registrert.
Verdisetting: Skogen er ypperlig for storfugl, og har et stort fremtidig potensiale for å utvikle naturverdier knyttet til gammel
barblandingsskog. Den skiller seg tydelig fra omkringliggende landskap med sitt varierte skogbilde og sin forekomst av nøkkelelementer.
Biotopen vurderes som en nøkkelbiotop med lokal verdi.
Hensyn og skjøtsel: Ikke hogst.

1099, Furuberget Ø - SKOG, Rik sumpskog (Rik sumpskog) - Verdi C
Introduksjon: Lokaliteten ble registrert av Siste Sjanse (nå BioFokus) ved Ingunn Løvdal i 2000 (Løvdal 2001).
Beliggenhet-avgrensning: Området ligger øst for innsjøen Helgen på Grue Finnskog.
Beskrivelse: Området er et lite, fuktig søkk med rikere gran/bjørkesumpskog. Gran er dominerende treslag, tett fulgt av bjørk. Spredte furuer
og enkelte svartor er også å se. Skogen er flersjiktet med god spredning. Det er lite død ved, kun spredte læger og gadd av gran og bjørk,
samt et fåtall oregadd. Maksimal diameter for gran, bjørk og furu er ca 35 cm, mens ora ikke er større enn ca 20 cm i brysthøydediameter.
Det løper en bekk gjennom området, og innimellom står det små vanndammer. Vannhusholdningen i området virker intakt.
Arter: Svartor.
Verdisetting: Middels rike sumpskoger med intakt vannhusholdning er sjeldent i Grue i dag, og biotopen er derfor en klar nøkkelbiotop med
lokal verdi.
Hensyn og skjøtsel: Ikke hogst. Standard buffersoner mot nord, øst og sør. Standard buffersone innebærer en sone på 30 m fra biotopgrensa
og utover hvor man ved hogstinngrep skal bevare eller utvikle et flersjiktet skogbilde. Uttaket av tømmer reduseres til 50% av stående volum
i sonen.

1100, Majoalamp - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi B
Introduksjon: Lokaliteten ble registrert av Siste Sjanse (nå BioFokus) ved Tom H. Hofton i 2000 (Løvdal 2001) og av Jon Klepsland, Stefan
Olberg, Øivind Gammelmo og Ole Lønnve i 2008.
Beliggenhet-avgrensing: Området ligger sørøst for Tvengsberget ved innsjøen Røgden, øst på Grue Finnskog.
Beskrivelse: Sør til østvendt temmelig rik gran/bjørkesumpskogskompleks med flere bekker, oppstykket med bærlyng/barblandingsskog og
blåbærskog. Gran er hovedtreslag, ispedd en del furu og mye bjørk i de fuktigste feltene. Annet løv som finnes er gråor, svartor, rogn og
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-Naturtypekartlegging i Grue kommune selje. Skogen er ikke spesielt gammel, men er flersjiktet med god spredning og en del ferske og middels nedbrutte læger av både gran og
furu ligger på marka. Gadd av furu og bjørk står det en del av, samt noe gadd av gran og annet løv. Gran og furu når dimensjoner opp mot
40-45 cm i brysthøydediameter, bjørka opp mot 30, og annet løv ca 25 cm. Nøkkelelementer som finnes i tillegg til død ved er store steiner,
et par kilder, flere bekker, et par dammer, mange høgstubber av bjørk og et fåtall grantrær med grov bark. Det finnes spredte brannspor og
en del hengelav på trærne. Gubbeskjegg (NT) er vanlig forekommende. Av andre signalarter blant lav ble det funnet sukkernål, randkvistlav,
skrubbenever, sprikeskjegg og glattvrenge. Alle disse er sjeldne i Grue, og antyder at miljøet i biotopen er meget gunstig for
fuktighetskrevende lav. De hengelavrike kollene kan muligens være et passende miljø for de sjeldne sommerfuglartene skjeggfly og taigafly.
Arter: Gubbeskjegg, sukkernål, randkvistlav, skrubbenever, sprikeskjegg, glattvrenge.
Verdisetting: På grunn av sin utstrekning dekker biotopen en gradient av vegetasjonstyper fra rik sumpskog til fattig bærlyngskog. Denne
variasjonen i vegetasjonstyper, treslagssammensetning og fuktighet sammen med det flersjiktete preget, ansamlingen med nøkkelelementer
av ulike slag og funn av flere signalarter er svært sjeldent i Grue. Biotopen vurderes derfor å være en nøkkelbiotop med regional verdi.
Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør overlates til fri utvikling.

1101, Skasberget SØ - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
Introduksjon: Lokaliteten ble registrert av Siste Sjanse (nå BioFokus) ved Ingunn Løvdal i 2000 (Løvdal 2001).
Beliggenhet-avgrensing: Området ligger nordøst for Skasenden på Grue Finnskog.
Beskrivelse: Et noe større, svakt nordøstvendt, småkupert toppområde med sammenhengende gammel naturskog av gran. Innimellom står
det gamle furuer. Blåbærskog er klart dominerende vegetasjonstype med overgang mot bærlyngskog i fattigere områder. Mindre flekker med
furumyrskog, åpen fattigmyr og gran/bjørkesumpskog perforerer området og skaper en fin mosaikk og gjør det avgrensede området til et
helhetlig landskap. Det er en minimal opptreden av lavskog og røsslyng-blokkebærskog på de fattigste punktene. I tillegg til gran og furu
finnes det en del bjørk, da mye krattpregete trær i tilknytning til fuktområdene. Skogen har et gjennomgående flersjikta, fleraldret og
“bustetete” preg med mange seintvoksende brede skjørtegraner. Det er god spredning på dimensjoner; noen grantrær når opp mot 45 cm i
brysthøydediameter, og enkelte furuer opp mot 50 cm. De groveste bjørketrærne strekker seg mot 35 cm i diameter. På grunn av områdets
utstrekning er mengden død ved totalt sett ganske stor, særlig av ferske og middels nedbrutte granlæger. I tillegg er det mer spredte sterkt
nedbrutte granlæger. Gadd av gran er forholdsvis vanlig, mens det er noe færre gadd av bjørk og furu. Imidlertid er tettheten av død ved
ikke påfallende høg, men helt klart høgere enn gjennomsnittet ellers i landskapet. Andre nøkkelelementer som er å se er noen høgstubber av
gran og furu, enkelte grantrær med grov bark, samt flere små bekker som krysser gjennom området. Gamle stubber fra tidligere hogster og
gamle, delvis gjengrodde grøfter opptrer jevnt. Det er svak kontinuitet i død ved.
Arter: Duftskinn, hyllekjuke, blåkjuke, tretåspett.
Verdisetting: Av sopp som har noe signalverdi ble duftskinn, hyllekjuke og blåkjuke funnet. Videre ble både ferske og gamle hakkemerker
etter tretåspettens fødesøk observert, noe som antyder at området kan være levested for arten i dag. Skogen er opplagt et ypperlig område
for storfugl. Større, sammenhengende områder med gammel naturskog er meget sjeldent i Grue i dag, og det er følgelig viktig at de
gjenværende områder ivaretas. Det beskrevne området er et typisk hensynsområde.
Hensyn og skjøtsel: Eventuelle hogster i området må gjennomføres slik at naturskogskvalitetene ivaretas. For at dette skal oppfylles må det
til enhver tid stå igjen minst en viss andel av dagens tømmervolum i området. I Skasberget SØ foreslår vi at det til enhver tid bør stå igjen
minst ca 50% av dagens volum. “Generell hogstform” som foreslås for hensynsområder er følgende: *Lukkede hogster *Maks flatestr. 2 daa
for gran og 4 daa for furu. *Alle gamle og/eller grove trær og all død ved spares. *Sjiktingen bevares. *Enkelte holt pluss all sumpskog settes
igjen urørt.

1102, Kjelkvika N - SKOG, Gammel barskog (Gammel furuskog) - Verdi C
Introduksjon: Lokaliteten ble registrert av Siste Sjanse (nå BioFokus) ved Ingunn Løvdal i 2000 (Løvdal 2001).
Beliggenhet-avgrensing: Området ligger ved Ryaberget på Grue Finnskog.
Beskrivelse: Et småkupert område med gammelskog. Gammel granskog dominerer i søkk, mens furua overtar på tørrere knatter. I
tilknytning til myrer og sumpprega områder er det endel barblandingsskog. Bærlyngskog er vanligste vegetasjonstype, fulgt av blåbærskog.
Små flekker med gran/bjørkssumpskog, fattig myr, og tendenser til småbregneskog dukker opp innimellom. Gran og furu er dominerende
treslag, med en liten overvekt av furu. Av løvtrær finnes både bjørk, osp, gråor, rogn og selje, men ingen av dem i noen påfallende mengde.
Enkelte grensetrær av furu er begynt å bli temmelig gamle, men generelt er ikke skogen overaldrig. De største gran- og furutrærne har en
brysthøydediameter opp mot 45 cm i diameter, mens bjørka og ospa har hhv. 35 og 20 cm som maksimal dimensjon. Skogbildet er variert,
med flersjikting med liten til god spredning og. Best sjikting og mest fleraldret er skogen i tilknytning til myr og sumpskogsflekkene. Det er
spredt med død ved; en del granlæger i tidlige råtestadier og noen i senere faser, spredte bjørkelæger i alle råtekategorier, samt noen gadd
av gran og furu og en håndfull gadd av bjørk og osp. Et par bekker og noen små dammer, spredte brannspor på gamle furustubber, noen
rotvelt og store steiner er andre nøkkelelementer som finnes. Det henger gubbeskjegg i en del trær.
Arter: Gubbeskjegg.
Verdisetting: Skogen er et ypperlig viltområde, og vil kunne få kvaliteter som kan tilfredsstille tretåspettens habitatkrav på sikt.
Skogtilstanden tilfredsstiller ikke kravet til nøkkelbiotopstatus, med i sum er området spesielt for Grues skoger med sin varierte topgrafi,
varierte fuktighetsforhold og sammenhengende gammel barskog over et større, lavtliggende område. Det er dermed et velegnet
hensynsområde.
Hensyn og skjøtsel: Eventuelle hogster i området må gjennomføres slik at naturskogskvalitetene ivaretas. For at dette skal oppfylles må det
til enhver tid stå igjen minst en viss andel av dagens tømmervolum i området. I Kjelkvika N foreslår vi at det til enhver tid bør stå igjen minst
ca 50% av dagens volum. “Generell hogstform” som foreslås for hensynsområder er følgende: Lukkede hogster, Maks flatestr. 2 daa for gran
og 4 daa for furu, Alle gamle og/eller grove trær og all død ved spares, Sjiktingen bevares, Enkelte holt pluss all sumpskog settes igjen urørt.

1103, Lemænmæki - SKOG, Gammel barskog (Gammel furuskog) - Verdi C
Introduksjon: Lokaliteten ble registrert av Siste Sjanse (nå BioFokus) ved Kim Abel i 2000 (Løvdal 2001).
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-Naturtypekartlegging i Grue kommune Beliggenhet-avgrensing: Området ligger sør for Mullulampberget øst for Sandsjøen på Grue Finnskog.
Beskrivelse: Et område rundt noen toppunkt med vekslende “gammel“ furuskog, “gammel” granskog og barblandingsskog. For området
generelt er dette gamle trær, men det er få trær som er biologisk gamle og de store dimensjonene mangler derfor både for død ved og
levende trær. Bra variasjon i vegetasjonstyper. Det er god sjiktning i området og noen få glenner. Det er hovedsakelig grana som utgjør
undervegetasjonen slik at foryngelse av furu er ønskelig. Deler av området kan gå under betegnelsen restaurering, men disse områdene er
ikke skilt ut som separate områder. Området har bra mengder med død ved, spesielt av furu. Det er mest læger av furu i tidlig
nedbrytningsstadie og med synkende mengder i middels til sterkt nedbrutt. Grana har noen læger jevnt fordelt i alle stadier. Samme med
bjørk. Av gadd finnes det brukbare mengder av furu og litt mindre av gran og bjørk. Høgstubber av furu finnes det også en del av. Andre
elementer som kan nevnes er noen få bergvegger, noen få store steiner, litt hengelav på trær, noen få rotvelt og noen få brannspor.
Vegetasjonstypene er hovedsakelig bærlyngskog og røsslyng-blokkebærskog. Blåbærskog er representert med en mindre andel. Lavskog,
furumyrskog og fattig gran/bjørkesumpskog er representert i biotopen. Treslagssammensetningen er delt mellom furu og gran. Rogn og bjørk
er representert i biotopen. De grøvste dimensjonene ligger på ca 35 cm for gran og 35 cm for furu.
Arter: Tretåspett.
Verdisetting: Biotopen er plukket ut grunnet sine relativt store mengder med død ved, og da spesielt av furu. Den store variasjonen i
vegetasjonstyper og de mange forskjellige elementene er også med på å skille ut dette som et viktig område i Grue.
Hensyn og skjøtsel: Ikke hogst. Tiltak for å forfremme furuforyngelsen er ønskelig. Markberedning eller brann er de mest aktuelle.

1104, Valborgbekken - SKOG, Rik sumpskog (Rik sumpskog) - Verdi C
Introduksjon: Lokaliteten ble registrert av Siste Sjanse (nå BioFokus) ved Kim Abel og Tom Hellik Hofton 05.07.2000 (Løvdal 2001).
Beliggenhet-avgrensing: Området ligger sørvest for Rompoberget på Grue Finnskog.
Beskrivelse: En sørvendt, flat sumpskog langs bekk. Biotopen grenser mot veg i øst. Gran/bjørkesumpskog er dominerende vegetasjonstype,
med blåbærskog og litt småbregneskog på tørrere felt. Gran og furu er dominerende treslag, fulgt av en god del bjørk. Gråor og hegg
forekommer enkeltvis. Skogen er flersjiktet med god spredning, men er temmelig ung. Det er litt død ved; kun et fåtall ferske læger av gran
og bjørk sammen med et par-tre bjørkegadd og høgstubber. De største trærne er opp mot 30-35 cm i brysthøydediameter for gran og furu,
mens bjørka når ca 25 cm. Et fåtall trær har utviklet grov bark. Litt hengelav, deriblant gubbeskjegg er å finne. Skogen har høg fuktighet, og
er relativt rik, særlig langs bekken.
Arter: Gubbeskjegg.
Verdisetting: Fuktige, intakte sumpskoger er sjeldent i Grue Finnskog i dag, og biotopen vurderes som en nøkkelbiotop med lokal verdi.
Hensyn og skjøtsel: Ikke hogst.

1105, Larstorpet - SKOG, Gammel lauvskog (Gammel bjørkesuksesjon) - Verdi C
Introduksjon: Lokaliteten har blitt registrert av Siste Sjanse (nå BioFokus) ved Arne Heggland 29.08.2000 (Løvdal 2001).
Beliggenhet-avgrensing: Lokaliteten ligger mellom Tvengsberget og Hemtjennet/Kverntjennet rett nord for RV202.
Beskrivelse: Rundt Larstorpet finnes en blandingsskog med høyt løvinnslag. Gran er totalt sett dominerende tresalg, men det er mye bjørk og
osp i skogen. I tillegg forekommer selje, gråor, rogn og furu. Feltsjiktet er rikt. Dominerende vegetasjonstype er lågurtskog.
Arter: Grynvrenge, lungenever, firblad og trollbær.
Verdisetting: Naturkvalitetene er knyttet til løvskog i ulike suksesjonsstadier. Løvsuksesjoner er sjeldent i Grue og er viktig for bevaring av
lavarter avhengig av grove løvtrær i tillegg til at slike miljøer er rike fugle-/viltlokaliteter. Lokaliteten har et klart “gjennomvoksningspreg”.
Hensyn og skjøtsel: Gran bør tas ut og ikke plantes inn. All naturlig foryngelse av gran bør ikke motstrebes, og trærne kan tas ut ved
hogstmodenhet. All løvskog bør unntas hogst.

1106, Jensila - SKOG, Gammel lauvskog (Gammelt ospeholt) - Verdi C
Introduksjon: Lokaliteten ble kartlagt av Siste Sjanse (nå BioFokus) i 2000 (Løvdal 2001).
Beliggenhet-avgrensning: Området ligger på vestsiden av Rotbergsjøen (Mellom Røgden) på Grue Finnskog. Biotopen ligger i forbindelse med
en seter (hus).
Beskrivelse: Lokaliteten består av en høybonitets (G20) blandingsskog som heller svakt østover. Biotopen ligger i forbindelse med ei sæter
(hus) og bærer tydelig preg av å være påvirket slik at løvandelen (rogn, osp og selje) har vært begunstiget (mulig hagemark). Grana er på
vei til å “hvele” løvinnslaget slik at grana må tynnes for å ivareta verdiene i biotopen. SKogen er for det meste ensjiktet med enkelte områder
som er flersjiktet med liten spredning. Det er mange eldre spor etter hogst. Vegetasjonstypene er dominert av lågurtskog, med blandt annet
firblad, og småbregneskog. Innslag av høgstaudeskog og blåbærskog finnes også. Av død ved er det noen få læger av gran i tidlig
nedbrytningsstadie, og litt mere av løv i tidlig og middels nedbrytningsfase. Tresalgssammensetningen er dominert av gran, men osp er
sterkt inne. Furu, bjørk, gråor, rogn og selje var representert med mindre andeler i biotopen. De grøvste dimensjonene ligger på ca 50 cm for
gran, 40 cm for furu, 30 cm for bjørk, 40 cm for osp og ett tre på 50 cm for selje.
Arter: Lungenever.
Verdisetting: Det store løvinnslaget i biotopen, sammen med gamle trær av løv og rik mark gjør at denne biotopen skiller seg ut som en
nøkkelbiotop. Alle disse elementene er sjeldne i Grue i dag.
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-Naturtypekartlegging i Grue kommune Hensyn og skjøtsel: Det er et stort behov for å ta ut en del av grana for å fremme løvandelen i biotopen (osp, selje og rogn). De eksisterende
løvtrærne må fristilles, og det må skapes nye åpninger i skogen hvor nyetablering av løv kan skapes. Dette kan gjøres ved å ta ut 50 % av
grana ved plukkhogst og småflatehogst. Løvet må stå urørt.

1107, Søstua - SKOG, Gammel lauvskog (Gammelt ospeholt) - Verdi C
Introduksjon: Lokaliteten ble kartlagt av Siste Sjanse (nå BioFokus) i forbindelse med prosjektet “Biologisk viktige områder på Grue
Finnskog” i 2000 (Løvdal 2001).
Beliggenhet-avgrensning: Lokaliteten ligger i tilknytning til ei gammel seter/torp. Området ligger rett nord for Lauvberget helt øst på Grue
Finnskog.
Beskrivelse: Området er et lite, vestvendt, slakt parti rundt ei gammel seter/torp. Lokaliteten består av gjengroende kulturmark med
dominans av småbregneskog og høgstaudeskog. Osp er vanligste treslag, tett fulgt av gran. Det er videre en del bjørk og selje. Skogen er
ung, og den er flersjiktet med liten spredning. De groveste ospene måler ca. 40 cm i brysthøydediameter, mens gran, bjørk og selje har
største diameter rundt 30-35 cm. Biotopen er ganske nylig tynnet for både gran og løv, og det er kun enkelte løvlæger som er middels
nedbrutt.
Arter: Ingen spesielle registrert.
Verdisetting: Naturverdiene er i dag i hovedsak knyttet til løvskogen. Løvdominert skog, og spesielt skog med mye og delvis grov osp er
svært sjeldent i landskapet, og biotopen har store fremtidige naturverdier dersom man sørger for at ospeinnslaget opprettholdes. Området
vurderes derfor som en nøkkelbiotop med lokal verdi.
Hensyn og skjøtsel: Ikke hogst. Grana bør gradvis fjernes for å opprettholde og fremme løvandelen. Buffersone på 20 m bør etableres rundt
hele bestandet.

1108, Steinmyrkoia V - SKOG, Gammel barskog (Gammel furuskog) - Verdi C
Introduksjon: Lokaliteten ble registrert av Siste Sjanse (nå BioFokus) ved Arne Heggland i 2000 (Løvdal 2001).
Beliggenhet-avgrensning: Lokaliteten ligger ved Bornoberget på Grue Finnskog.
Beskrivelse: Lokaliteten består av eldre barblandningsskog mot myr. I tillegg er det innslag av bjørk og rogn. Skogen er flersjiktet, men med
svak spredning på ulike sjikt. Det er litt liggende død ved av gran og furu, men bare i tidlige og middels nedbrytningsstadier. Det er
tilsammen mellom 10 og 20 gadd (stående dødt virke) av gran og furu. Største brysthøydediameter for gran er ca. 50 cm og for furu ca 4550 cm. En liten bekk løper gjennom biotopen. Andre nøkkelelementer som forekommer er brannspor og høgstubber (gran, bjørk).
Topografien på stedet er lite markert (”flat”), men det er sterke kanter mot myr.
Arter: Hyllekjuke (Phellinus viticola).
Verdisetting: Området vurderes som en nøkkelbiotop, men kun av lokal verdi.
Hensyn og skjøtsel: Ikke hogst. Grøft bør fylles igjen.

1110, Neverhaugen V - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
Introduksjon: Lokaliteten ble registrert av Siste Sjanse (nå BioFokus) ved Arne Heggland 30.08.2000 (Løvdal 2001).
Beliggenhet-avgrensning: Lokaliteten ligger på vestsiden av innsjøen Røgden nord for Røgden Bruk på Grue Finnskog.
Beskrivelse: Biotopen ligger naturtypemessig i grenseland mellom gammel granskog og sumpskog. Langs bekken som løper gjennom
biotopen er det høyreist granskog på flat, torvrik mark. I andre deler av det bjørkedominans, men kraftig oppslag av gran under.
Vegetasjonstyper er småbregneskog og fattig sumpskog. Gran dominerer i tresjiktet (95% av stående kubikkmasse), men furu, bjørk, osp,
svartor og selje forekommer. Skogener tett og flersjiktet og har et visst glennepreg. Det finnes noe liggende død ved av gran i tidlige og
middels nedbrytningstadier.
Arter: Kranskonvall, Svartor.
Verdisetting: Lokaliteten vurderes som gunstig lokalisert og har gunstig struktur. På sikt vil død ved dannelsen tilta og verdien til området
som nøkkelbiotop øker.
Hensyn og skjøtsel: Ikke-hogst. Standard buffersone rundt hele biotopen. Standard buffersone innebærer en sone på 30 m fra biotopgrensa
og utover hvor man ved hogstinngrep skal bevare eller utvikle et flersjiktet skogbilde. Uttaket av tømmer reduseres til 50% av stående volum
i sonen.

1111, Tysken Ø - SKOG, Rik sumpskog (Rik sumpskog) - Verdi C
Introduksjon: Lokaliteten ble registrert av Siste Sjanse (nå BioFokus) ved Arne Heggland i 2000 (Løvdal 2001).
Beliggenhet-avgrensning: Området ligger sør for Lauvberget på Grue Finnskog.
Beskrivelse: Topografien i biotopen er flat og marka er fuktig. Det går en bekk gjennom biotopen. I tresjiktet er det høyreiste løvtrær (bjørk
og svartor). Grana danner et tett sjikt under disse. Noen svartor begynner å bli grove (opp til 30 cm i brysthøydediameter).
Arter: Ingen spesielle registrert.
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-Naturtypekartlegging i Grue kommune Verdisetting: På sikt kan lokaliteten bli en verdifull nøkkelbiotop.
Hensyn og skjøtsel: Ikke-hogst. Standard buffersone rundt hele biotopen. Standard buffersone innebærer en sone på 30 m fra biotopgrensa
og utover hvor man ved hogstinngrep skal bevare eller utvikle et flersjiktet skogbilde. Uttaket av tømmer reduseres til 50% av stående volum
i sonen. I tillegg kan det være gunstig om grøfta som løper gjennom biotopen fylles igejn. Grøfta er allerede i ferd med å gro igjen.

1112, Kaketjennsberget - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
Introduksjon: Lokaliteten ble registrert av Siste Sjanse (nå BioFokus) ved Ingunn Løvdal i 2000 (Løvdal 2001).
Beliggenhet-avgrensning: Området ligger nordøst for Stemsrudberget mot grensen til Åsnes nord på Grue Finnskog.
Beskrivelse: Bratt østvendt skrent med eldre barblandingsskog. Blåbærskog er en noe vanligere vegetasjonstype enn bærlyngskog. I tråd
med dette dominerer grana skogbildet noe i forhold til furua. Av løvtrær finnes noe bjørk, osp og rogn. Skogen er flersjiktet med god
spredning, og det er en del eldre storfuglbeita furu med utflatende kroner. 3-4 av ospetrærne er gamle og har dimensjoner opp mot 30 cm i
brysthøydediameter. Gran og furu er ikke større enn ca 35-40 cm i brysthøydediameter. Av nøkkelelementer finnes det spredte læger av
gran, flest som er ganske ferske, samt en håndfull grangadd. Det er litt hengelav på trærne.
Arter: Ingen spesielle registrert.
Verdisetting: Skogen tydelig påvirket av gamle hogster, og det er mange gamle stubber. Området skiller seg likevel ut ved å være den klart
minst kultiverte skogen i lia. Den har en gunstig eksposisjon, er godt sjiktet og har en god del gamle trær. I sum en nøkkelbiotop med lokal
verdi.
Hensyn og skjøtsel: Ikke hogst.

1113, Bandiasmyra NØ - SKOG, Rik sumpskog (Rik sumpskog) - Verdi C
Introduksjon: Lokaliteten ble registrert av Siste Sjanse (nå BioFokus) ved Arne Heggland 30.08.2000 (Løvdal 2001).
Beliggenhet-avgrensning: Området ligger like nordøst for Svullrya på Grue Finnskog.
Beskrivelse: Granskogen står på fuktig mark og har sumppreg. Derfor er rikere sumpskog valgt som naturtype fordi fattig sumpskog ikke
inngår som et mulig valg i naturbasen. Fattig sumpskog og småbregneskog utgjør vegetasjonstyper på stedet. Biotopen er lokalisert i et flatt
parti. En bekk renner gjennom området. Bakken er steinete7tuete. Gran er vanligste tresalg. I tillegg forekommer børk, osp og selje. Skogen
er flersjiktet og glemnepreget. Noe liggende død ved av gran og bjørk forekommer. Det er også noe gadd og høgstubber av gran og bjørk.
Arter: Lungenever.
Verdisetting: Formålet med biotopen er å (på sikt) danne en dødvedrik fuktskog av gran, bjørk og svartor.
Hensyn og skjøtsel: Ikke-hogst. Standard buffersone rundt hele biotopen. Standard buffersone innebærer en sone på 30 m fra biotopgrensa
og utover hvor man ved hogstinngrep skal bevare eller utvikle et flersjiktet skogbilde. Uttaket av tømmer reduseres til 50% av stående volum
i sonen.

1114, Butten SV - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi B
Intruduksjon: Lokaliteten ble registrert av Siste Sjanse (nå BioFokus) ved Ingunn Løvdal i 2000 (Løvdal 2001).
Beliggenhet-avgrensning: Området ligger ved Kaketjennsberget nordvest for Lukashaugen på Grue Finnskog.
Beskrivelse: Området er en østvendt, småkupert helling ned fra en forholdsvis ny skogsbilveg. Området grenser i øst, nord og sør mot mer
eller mindre tresatt myr. Mye av området preges av vegetasjonskledd blokkmark. Bærlyngskog er dominerende vegetasjonstype, og i små
fuktigere partier overtar gran/bjørkesumpskog. Gran er dominerende treslag, med spredte innslag av furu, bjørk, selje og små spirer av rogn.
Skogen er flersjiktet og fleraldret med god spredning. Enkelte læger av gran og bjørk, noen få i hvert råtestadie, er å finne. Spredte grangadd
er også å se. Ei gammel, grov selje er ca 40 cm i brysthøydediameter, mens grana ikke er spesielt grov selv om enkelte trær har begynt å bli
ganske gamle (maks diameter ved brysthøyde er ca 30 cm). Skogen ser ut til å ha stabilt ganske gode fuktighetsforhold i kombinasjon med
god lystilgang, noe som gjenspeiles i en del hengelav (mest gubbeskjegg) på de eldste grantrærne, samt forekomst av lungenever på den
grove selja. Hyllekjuke og signalarten duftskinn (en barksopp) ble også funnet. Enkelte av furuene i grensa mot myr er preget av
storfuglbeiting.
Arter: Granstokkjuke, Lodnevrenge, Lungenever, Stiftfiltlav, Gubbeskjegg, Hyllekjuke, Duftskinn.
Verdisetting: Området har begrenset utstrekning, men eksposisjonen, den gode variasjonen og sjiktningen i skogbildet samt funn av
signalartene lungenever og duftskinn som er sjeldne å finne i Grue tilsier nøkkelbiotop med regional verdi.
Hensyn og skjøtsel: Ikke hogst. Standard buffersone mot øst, vest og sør. Standard buffersone innebærer en sone på 30 m fra biotopgrensa
og utover hvor man ved hogstinngrep skal bevare eller utvikle et flersjiktet skogbilde. Uttaket av tømmer reduseres til 50% av stående volum
i sonen.

1116, Morttjenna Ø - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
Introduksjon: Lokaliteten ble registrert av Siste Sjanse (nå BioFokus) ved Arne Heggland 04.09.2000 (Løvdal 2001).
Beliggenhet-avgrensning: Området ligger sør for Svullrya og øst for innsjøen Helgen på Grue Finnskog.
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-Naturtypekartlegging i Grue kommune Beskrivelse: Nøkkelbiotopen er lokalisert i et markert søkk som “munner ut” mot myr i nord. Gran er dominerende treslag (tilnærma 100% av
kubikkmasse). I tillegg forekommer bjørk, osp, gråor, rogn og selje. Skogen er svakt flersjikta. Vegetasjonstypen blåbærskog dominerer,
men det er også små partier med storbregneskog og fattig sumpskog. Enkelte grantrær er gamle og er trolig overstandere fra tidligere
hogster. Et fåtall læger av gran ligger spredt på bakken. Noen grangadd forekommer. Det er fuktige øst- og vestvendte bergvegger.
Arter: Gammelgranslav, Gubbeskjegg, Lungenever, Randkvistlav og Stiftfiltlav.
Verdisetting: Markerte kløfter med eldre granskog er det svært få av i Grue. Lokaliteten har kvaliteter som er sjeldne i landskapet (fuktige
bergvegger). Hogst på naboeiendommen i sør (innen foreslått nøkkelbiotop sørover) vil forringe miljøverdiene i den registrerte
nøkkelbiotopen.
Hensyn og skjøtsel:
Ikke-hogst. Rundt deler av biotopen er det behov for en standard buffersone. Standard buffersone innebærer en sone på 30 m fra
biotopgrensa og utover hvor man ved hogstinngrep skal bevare eller utvikle et flersjiktet skogbilde. Uttaket av tømmer reduseres til 50% av
stående volum i sonen.

1117, Neverhaugen - SKOG, Rik sumpskog (Rik sumpskog) - Verdi C
Introduksjon: Lokaliteten ble avgrenset av Siste Sjanse (nå BioFokus) ved Ingunn Løvdal i 2000 (Løvdal 2001).
Beliggenhet-avgrensning: Området ligger på vestsiden av innsjøen Røgden nord for Røgden Bruk på Grue Finnskog.
Beskrivelse: Flatt parti med voksen gran/bjørkesumpskog. Grana dominerer noe over bjørka, og ellers dukker det opp en og annen furu og
selje. Et par av seljene er gamle og opp mot 35 cm i brysthøydediameter. Grana når ikke dimensjoner over ca 35 cm i brysthøydediameter og
bjørka ikke over 30. Skogen er i hovedsak ensjiktet og ganske tett, men flekkvis er det mer flersjiktet og enkelte åpnere partier. Noen tynne
læger av gran og bjørk, særlig i tidlige råtefaser finnes. Grangadd og bjørkegadd opptrer sparsomt. Andre nøkkelelementer som finnes er et
par høgstubber av løv, noen grantrær med høg rothals, og en liten dam. I en gammel grøft løper det nå en bekk ut av området. Området har
tidligere vært grøftet, men grøftene er nå på veg mot å gro igjen. På de eldste trærne henger det litt gubbeskjegg.
Arter: Gubbeskjegg.
Verdisetting: Området vil i rimelig tidsperspektiv kunne utvikle adskillig høgere kvaliteter, og er en ganske godt egnet restaureringsbiotop for
sumpskog.
Hensyn og skjøtsel: Ikke hogst. Noe gran kan evt. ringbarkes for å skape død ved og gi rom for et større løvoppslag. Grøfteutløpene bør
tettes, og grøftene må få gro igjen. Standard buffersone mot nord. Standard buffersone innebærer en sone på 30 m fra biotopgrensa og
utover hvor man ved hogstinngrep skal bevare eller utvikle et flersjiktet skogbilde. Uttaket av tømmer reduseres til 50% av stående volum i
sonen.

1118, Skallberget Ø - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
Introduksjon: Lokaliteten ble registrert av Siste Sjanse (nå BioFokus) ved Ingunn Løvdal i 2000 (Løvdal 2001).
Beliggenhet-avgrensing: Området ligger nord for Ryaberget helt sørøst på Grue Finnskog.
Beskrivelse: Østvendt skyggefull li som ender i et søkk som flater ut mot øst. Gran er dominerende treslag med innslag av bjørk i de fuktigere
partiene. I tillegg er det enkeltforekomster av furu, osp og rogn, deriblant noen gamle, grove ospetrær. Sjiktingen varierer mye; i midtre
parti i vest og i de nedre flate partiene er sjiktingen bra, mens det er enkelte mer ensjikta partier ellers i lia. Det er varierende dimensjoner
og alder på trærne. Av død ved er det noe læger av bjørk og gran i tidlige og midlere råtefaser, og noe mindre i sene råtefaser. Spredte
grangadd og noen få furugadd er også å finne. Enkelte av ospene har dimensjoner opp mot 50 cm i brysthøydediameter, mens gran og furu
ikke er større enn 40- 45 cm, og bjørk 35 cm i brysthøydediameter. Av andre nøkkelelementer er det en liten bekk inordre del av biotopen og
et par tynne høgstubber av gran og en grov av osp. Et par gamle hull etter hakkespetter gir rom for andre hulerugere. Gubbeskjegg henger
sparsomt i de gamle trærne. Området skiller seg ikke vesentlig fra landskapet ellers, men det er noe flere nøkkelelementer enn
gjennomsnittet, og det ble funnet lungenever, stiftfiltlav, lodnevrenge og granstokkjuke.
Arter: Lungenever, Stiftfiltlav, Lodnevrenge, Granstokkjuke, Gubbeskjegg.
Verdisetting: Konsentrasjoner av nøkkelelementer er svært uvanlig i Grue, og funn av disse signalartene er ikke vanlig i kommunen. Det at
biotopen i tillegg har en viss utstrekning og er variert med hensyn på vegetasjon, topografi og fuktighetsforhold trekker verdien opp i dag, og
er med på å øke potensialet for fremtiden. Biotopen vurderes derfor som en nøkkelbiotop med lokal verdi.
Hensyn og skjøtsel: Ikke hogst.

1121, Søljubråten S - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
Introduksjon: Lokaliteten ble registrert av Siste Sjanse (nå BioFokus) ved Kim Abel i 2000 (Løvdal 2001).
Beliggenhet-avgrensing: Området ligger sør for Tysketorpet på vestsiden av Rotnesjøen på Grue Finnskog.
Beskrivelse: Et granbestand som ligger i tilknytning til et vest-sørvest gående fuktdrag. Brukbar sjiktning, stabile fuktforhold og relativt
stabilt kronedekke gjør at denne biotopen skiller seg ut fra resten av området. Det var også en del store stein i biotopen med blant annet
signalarten randkvistlav. Det er noen eldre spor etter hogst og skogen er tydelig påvirket fra tidligere. Vegetasjonstypene er i all hovedsak
blåbærskog, men småbregneskog, bærlyngskog og fattig gran/bjørkesumpskog er representert i mindre andeler. Av død ved fins det et par
læger av gran i tidlig nedbrytningsstadie, og litt mere av løv i tidlig og middels nedbrytningsstadie. Treslagssammensetningen er nesten
100% gran, men bjørk, furu og rogn er også representert i biotopen. De grøvste dimensjonene ligger på ca 40 cm for gran og 20 cm for
bjørk. Langs fuktdraget var det en grøft som jeg er usikker på om er naturlig eller kunstig.
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Verdisetting: Biotopen er plukket ut grunnet sin brukbare sjiktning og det markerte fuktdraget. På sikt har biotopen potensiale for flere
fuktighetskrevende signalarter. Gunstige lokaliteter for signalarter er en mangelvare Grue og det er viktig å ta vare på de eksisterende
lokalitetene.
Hensyn og skjøtsel: Ikke hogst, og standard buffersone rundt hele biotopen. Standard buffersone innebærer en sone på 30 m fra
biotopgrensa og utover hvor man ved hogstinngrep skal bevare eller utvikle et flersjiktet skogbilde. Uttaket av tømmer reduseres til 50% av
stående volum i sonen.

1122, Søljubråten NØ - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
Introduksjon: Lokaliteten ble registrert av Siste Sjanse (nå BioFokus) ved Kim Abel i 2000 (Løvdal 2001).
Beliggenhet-avgrensing: Området ligger sør for Tysketorpet på vestsiden av Rotnesjøen på Grue Finnskog.
Beskrivelse:Barblandinsskog dominert av gran. Sørøst vendt og godt sjiktet. Mange hogstspor og det er deler av biotopen som er forsiktig
tynnet, men dette har egentlig bare gjort sjiktningen bedre. Vegetasjonstypene er dominert av blåbærskog, men bærlyngskog er godt
representert. Røsslyng-blokkebærskog og lavskog er representert med mindre andeler. Det lå en del gamle og overgrodde læger i biotopen,
men ingen store dimensjoner (usikker på om gran eller furu). Litt var det også av lite og middels nedbrutte læger. Det var også noe læger av
løv i alle nedbrytningsstadier. Enkelte av granene hadde en relativt høy alder. Treslagssammensetningen er hovedsakelig gran, med litt
innslag av furu. Bjørk er representert biotopen. De grøvste dimensjonene ligger på ca 30 cm for gran, 40 cm for furu 20 og 15 cm for bjørk.
Arter: Ingen spesielle registrert.
Verdisetting: Biotopen er plukket ut på grunn av sin gode sjiktning og de brukbare mengdene med død ved. Granskog med disse verdiene er
sjeldne i Grue.
Hensyn og skjøtsel: Ikke hogst.

1123, Lukasbekken - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi B
Introduksjon: Lokaliteten ble registrert av Siste Sjanse (nå BioFokus) ved Ingunn Løvdal i 2000 (Løvdal 2001).
Beliggenhet-avgrensing: Området ligger vest for Lukashaugen på Grue Finnskog.
Beskrivelse: Slak, nordøstvendt helling ned mot Lukasbekken med et par sumpdrag fra ei større myr i sørenden av biotopen. Blåbærskog
dekker størst areal, fulgt av gran/bjørkesumpskog. På de karrigste stedene er det innslag av bærlyngskog. Gran er dominerende treslag. I
tillegg er det noe furu, litt bjørk og enkelte gråor og selje. Skogen er fuktig og flersjiktet med god spredning. Grana er forholdsvis grov, med
domensjoner opp mot 45 cm i brysthøydediameter, mens furu og bjørk ikke er større enn ca 35 cm. Selja er ikke større enn 25 cm i
diameter. Det er en god del nydannet død ved, særlig gran og bjørk i tidlige og midlere nedbrytningsfase. Videre er det noe gran- og
løvlæger, samt noe mer furulæger i sene råtestadier. Gadd av både gran, furu og bjørk finnes det noe av, og det er i tillegg en del
høgstubber. Et gammelt hakkespetthull og ferske ringer i barken etter tretåspetten viser at hakkespetter kan dra nytte av området. Mange
grantrær har utviklet grov bark, og det er mye gubbeskjegg og annen hengelav på trærne, særlig i sumpdelene av biotopen.
Arter: Flere signalarter av lav og en barksopp ble funnet; Sukkernål, rotnål, randkvistlav, skrubbenever, lungenever, sprikeskjegg og
duftskinn.
Verdisetting: I sum er skogtilstanden i biotopen med funn av flere signalarter, en forholdsvis markant ansamlingen av død ved, høy fuktighet
og variasjon i alder og trehøyde sjeldent i Grue Finnskog. Den har dessuten et bra potensiale for høye naturverdier innen rimelig tid. Området
vurderes derfor som en nøkkelbiotop med regional verdi.
Hensyn og skjøtsel: Ikke hogst. Standard buffersone i vest, nord og øst. Standard buffersone innebærer en sone på 30 m fra biotopgrensa og
utover hvor man ved hogstinngrep skal bevare eller utvikle et flersjiktet skogbilde. Uttaket av tømmer reduseres til 50% av stående volum i
sonen.

1124, Rundtjenn NV - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi B
Introduksjon: Lokaliteten ble registrert av Siste Sjanse i 2005.
Beliggenhet-avgrensing: Området ligger vest for Rotbergsjøen ved Lukashaugen på Grue Finnskog.
Beskrivelse: Eldre flersjiktet, fattig gran-bjørkesumpskog i kant av myr. Sumpen har høy vannstand og er ikke grøftet. Flere av de småvokste
granene er gamle og en på 35 cm ble målt til 290 år. Det finnes noe spredt med død ved av gran og bjørk i biotopen. Det er en del
gubbeskjegg på trærne og en rik forekomst av den rødlistede soppen gammelgranskål på eldre trær. Av knappenåler ble rotnål og 2 gadd
med sukkernål registrert.
Arter: Gubbeskjegg, gammelgranskål, rotnål, sukkernål.
Verdisetting: Lokaliteten inneholder elementer som er sjeldne ellers i Grue. Området er derfor vurdert til å ha B-verdi.
Hensyn og skjøtsel: Ikke hogst eller drenering.

1125, Lauvbergtjennet V - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi B
Introduksjon: Lokaliteten ble registrert av Siste Sjanse i 2004.
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-Naturtypekartlegging i Grue kommune Beliggenhet-avgrensing: Lokaliteten ligger ved Lauvbergtjennet vest for Rotbergsjøen (Mellom Røgden) på Grue Finnskog. Avgrensingen
gjelder et eldre granskogsholt.
Beskrivelse: Eldre granskog i fuktig søkk langs bekk og et parti med yngre granskog med stort bjørkeinnslag mot Lukasbekken. Vegetasjonen
domineres av blåbær på tørrere partier og gran-bjørkesump i søkk. Det finnes en del ved av gran i tidlig nedbrytningsstadier og en del død
ved av bjørk mot Lukasbekken. Gammelgranskål ble registrert på eldre gran, samt langnål og flere dverggullnål på bjørkegadd.
Arter: Gammelgranskål, langnål, dverggullnål.
Verdisetting: Lokaliteten inneholder elementer som er sjeldne ellers i Grue. Området er derfor vurdert til å ha B-verdi.
Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør settes av til fri utvikling uten inngrep.

1126, Butten Ø - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi B
Introduksjon: Området ble registrert av BioFokus i 2004 (Reiso et. al. 2005).
Beliggenhet-avgrensing: Området ligger ved tjernet Butten nordvest for Lukashaugen på Grue Finnskog i Grue kommune.
Beskrivelse: Slak vestvend fuktig li på grov bunnmorene med stedvis eldre toppsjikt av furu og flersjiktet gran under, samt partier med ren
flersjiktet granskog. Det er et høyt bjørkeinnslag i fuktige søkk. Vegetasjonen er dominert av fuktig blåbærskog med noen tørrere partier med
bærlyng. Noen søkk med gran-bjørkesumpskog finnes også. Flere store steiner ligger spredt i området med fuktighetskrevende arter som
kort trollsjegg og randkvistlav. Det er en del hengelav på trærne. Det finnes død ved av både, gran, furu og bjørk. Bjørkegadd med langnål
ble registrert. Av gran er det mest i tidlig nedbrytningsstadium og av furu mest i sene nedbrytingsstadier. Skeletocutis lenis ble funnet på
eldre furulåg.
Arter: Kort trollskjegg, randkvistlav, langnål, Skeletocutis lenis.
Verdisetting: Gammel granskog med elementene som er registrert ved Butten Ø er sjeldent i Grue kommune. Lokaliteten vurderes som
regionalt viktig.
Hensyn og skjøtsel: Ikke hogst.

1127, Storfløyta Ø - SKOG, Gammel barskog (Gammel furuskog) - Verdi C
Introduksjon: Lokaliteten ble registrert av Siste Sjanse i 2004.
Beliggenhet-avgrensing: Området ligger sørvest for Rotbergsjøen (Mellom Røgden) på Grue Finnskog.
Beskrivelse: Variert blandingsskog på myrholme med stedvis ensjiktet furuskog i toppsjikt a med flersjiktet granskog under. Noe osp og selje
finnes. Det finnes partier der granskogen nylig er tynnet. Området har mye brannspor. Vegetasjonen domineres av bærlyngskog med innslag
av blåbær og lavskog. Det er jevnt med gamle furulæger samt noen ferske læger spredt. Flere av de gamle furulægerne er grove. Av gran
finnes det bare spredt med ferske læger.
Arter: Det ble funnet flere rødlistede arter og signalarter knyttet til død ved av furu i området, der 3 funn av den rødlisted taigapiggskinn
(DC) og 2 av den rødlistede okerporekjuke (DC) bør nevnes spesielt.
Verdisetting: Området inneholder elementer som ellers er sjelden i Grue. Området har lokal verdi (C-verdi).

1128, Lauvbergtjennet S - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
Introduksjon: Lokaliteten ble registrert av Siste Sjanse i 2004.
Beliggenhet-avgrensing: Lokaliteten ligger vest for Rotbergsjøen (Mellom Røgden) på Grue Finnskog.
Beskrivelse: Fuktig sjiktet eldre granskog med en del bjørkeinnslag på flatt beskyttet platå. Gran- bjørkesumpskog og blåbærskog dominerer.
Det finnes noe innslag av småbregneskog. Det finnes en del fersk død ved av gran samt en del død ved av bjørk.
Arter: Gammelgranskål og dverggullnål ble funnet på gadd av henholdsvis gran og bjørk. Gubbeskjegg er også funnet i området.
Verdisetting: Lokaliteten inneholder elementer som ellers er sjelden i Gure. Området har lokal verdi (C-verdi).
Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør settes av til fri utvikling uten inngrep.

1129, Hagalamp NV - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
Introduksjon: Området ble registrert av BioFokus i 2004 (Reiso et al. 2005).
Beliggenhet-avgrensing: Området ligger sørvest for Lukashaugen på Grue Finnskog i Grue kommune.
Beskrivelse: Slak østvendt li med eldre blåbærgranskog samt noe sump i bunn av lia der grana stedvis er i sammenbruddsfase. Store
mengder død ved av gran finnes derfor i området, både stående og liggende. Hovedmengden død ved er i tidligere nedbrytningsstadier det er
derfor liten kontinuitet i området. Tretåspett ble observert hekkende i eldre grangadd.
Arter: Tretåspett.
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-Naturtypekartlegging i Grue kommune 1130, Sollia Ø - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk fattigeng) - Verdi B
Introduksjon: Lokaliteten ble inventert av BioFokus ved Øivind Gammelmo 02.07.2008. Området er tidligere besøkt av Jan Wesenberg.
Beliggenhet-avgrensing: Sollia østre er et torp som ligger rett nord for Sollitjennet og sør for Haugsberget på Grue Finnskog. Avgrensingen
gjelder beite-/slåttemarka på torpet Sollia østre, samt noe areal med rydningsrøyser og buffersoner.
Beskrivelse: Innmarka til Sollia østre ender nederst med to lange, smale parallelle bånd av eng. Disse ser fulldyrket ut, men består for det
meste av magert skogsgras (engkvein, gulaks, harestarr, hårfrytle). Vollen ved huset er en fin kort beitebakke. NØ for tunet en kultureng.
Ellers er innmarka beitevoll eller tidligere slåtteng. Arter som ble registrert; prestekrage, harerug, ryllik, engsoleie, skogstorkenebb,
rødknapp, geitrams, kattefot, blåkoll, mjødurt, stornesle, enghumleblom, engsmelle, tveskjeggveronika, marikåpe, stormaure,
stemorsblomst, blåklokke, bringebær, høymol, fjellflokk, vendelrot, guldå, gulaks, enkvein, rødkløver, stormaure, gjeldkarve, hårsveve,
fløyelsmarihand. Insektfaunaeun ble ikke undersøkt, men en rekke arter ble observert; Panorpa communis, engsmyger, sitronsommerfugl,
Sericomyia silentis, stor kålsommerfugl, Eristalis-arter. Følgende tresalg ble registrert; rogn, bjørk, gran, furu, osp, rogn og selje.
Arter: Ingen sjeldnere arter observert, men lokaliteten ser ut til å ha en rik insektfauna.

1131, Skasen - SKOG, Gammel lauvskog (Gammel bjørkesuksesjon) - Verdi C
Introduksjon: Lokaliteten ble registrert av BioFokus 3. juni 2008 ved Stefan Olberg og Øivind Gammelmo
Beliggenhet-avgrensing: Lokaliteten ligger mellom Rv. 201 og nordøstsiden av vannet Skasen. Lokaliteten ble observert fra bil og avgrenset i
felt. Avgrensingen gjelder skogen i kantsonen mellom RV 201 og innsjøen Skasen.
Beskrivelse: Lokaliteten består av et varierende men i hovedsak smalt belte med gran- og bjørkeskog langs nordøstsiden av Skasen. Trærne
er i stor grad i hogstklasse 5 og skogen er forholdsvis ensjiktet. Det er lite med død ved på lokaliteten. Ingen rødlistearter ble observert, men
lokaliteten ble heller ikke undersøkt nærmere i felt.
Arter: Bjørk, gran
Verdisetting: Lokaliteten vurderes å være lokalt viktig (C-verdi) på bakgrunn av forekomsten av en del eldre trær.
Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør overlates til fri utvikling, da naturverdiene i stor grad er knyttet til naturskogen.

1133, Håvtjernet - FERSKVANN/VÅTMARK, Evjer, bukter og viker (Bukter og viker) - Verdi B
Introduksjon: Deler av lokaliteten ble undersøkt av BioFokus 2. juni 2008 ved Jon Klepsland, Øivind Gammelmo, Stefan Olberg og Ole
Lønnve.
Beliggenhet-avgrensing: Området ligger nord i innsjøen Røgden, sørøst for Tvengsberget. Lokaliteten består av Håvtjernet med
omkringliggende kantsoner og myrer. Lokaliteten grenser opp mot bærskog dominert av gran og bjørk, mens den i sør grenser mot innsjøen
Røgden.
Beskrivelse: Lokaliteten er en mosaikk av ulike naturtyper som vi har valgt å slå sammen.
I sør går det en landtunge av sand som ved lav vannstand nesten adskiller Håvtjernet fra Røgden. Langs vest- og deler av østkanten av
Håvtjernet er det sump som går over i fattig, delvis trebesatt myr. Søndre del av Håvmyra virker å være inntakt, mens nordre del er nokså
påvirket av grøfting. Øst i Håvtjernet går det ut en furubevokst sandtunge. Furuskogen er gammel og ser på avstand interessant ut.
Lokaliteten ble ikke undersøkt nærmere grunnet utilgjengelig beliggenhet. Det var lite som tydet på at furuskogen inneholdt noe særlig med
død ved. En mindre del av kantsonen i øst er utelatt på grunn av bebyggelse. I nord fortsetter lokaliteten langs myrdraget opp til og med
vannet Majoalamp. Et tranepar ble observert på lokaliteten.
Arter: Trane, firflekklibelle, Cantharis paludosa, Donacia obscura, Anisodactylus binotatus, Bradycellus caucasicus, Anthicus flavipes, Orrfugl,
Nattravn.
Verdisetting: Store arealer med myr i lavlandet har blitt oppdyrket eller grøftet i jord- og skogbrukssamenheng. I tillegg har mange
myrområder forsvunnet eller blitt skadet som følge av vassdragsreguleringer og veibygging.
Hensyn og skjøtsel: Bukten og furuskogen bør overlates til fri utvikling.

1136, Skyrudhaugen - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
Introduksjon: Lokaliteten ble registrert av BioFokus ved Ole J. Lønnve og Øivind Gammelmo i 2008. Lokaliteten er tidligere registrert som
MiS-biotop.
Beliggenhet-avgrensing: Området ligger på sørvestsiden av Hukusjøen i Grue kommune. Lokaliteten grenser til drevet skog i nord, vest og
sør, samt til Hukusjøen i øst.
Beskrivelse: Området er en liten lomme med kontinuitetesgranskog. Lokaliteten ligger i sterkt srånende terreng ned mot Hukusjøen i øst. Mot
vest og nord grenser lokaliteten til hogstflater (nokså nye) og i sør mot yngre skog. En del gadd og læger av forskjellig størrelse finnes i
området og her finnes et godt hengelav-samfunn. Gode populasjoner av gubbeskjegg (NT) finnes i hele området. Randkvistlav og lungenever
ble også funnet.
Arter: Gubbeskjegg.

1137, Tvengsberget eng - KULTURLANDSKAP, Slåttemark (Frisk fattigeng) - Verdi B
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-Naturtypekartlegging i Grue kommune Introduksjon: Lokaliteten ble undersøkt av BioFokus 2. juni 2008 ved Jon Klepsland, Øivind Gammelmo, Stefan Olberg og Ole Lønnve.
Beliggenhet-avgrensning: Området ligger sør for Tvengsberget gård, og er avgrenset av vei i nord og ellers av skog og gjødslet mark.
Beskrivelse: Lokaliteten består av en svakt skrånende, sørvendte slåttemark omkranset av skog. Slåttemarkene er i kantene noe gjengrodd
og dominert av bjørk og annen løv i tresjiktet. En del løv er også i ferd med å sprette opp på deler av lokaliteten. Noen insekter ble samlet
inn ved besøk på lokaliteten og blandt disse var det et eksemplar av billen Dasytes fusculus (NT). Gulflekksmyger (Carterocephalus
palaemon) (NT) eller svartflekksmyger (C. silvicola) (NT) fløy rundt på enga og langs vegen her. Dessverre lyktes det ikke å fange noen.
Begge artene er veldig like, og vanskelige å bestemme til art i felt med mindre de ikke sitter stille på en blomst.Lokaliteten har et stort
potensial for å inneha flere rødlistede insektarter som er knyttet til urter på varme lokaliteter eller til kombinasjonen av blomsterenger og
skog.
Arter: Dasytes fusculus (NT), Oedemera subrobusta, Phyllobius pyri, Gymnetron melanarium, Ceutorhynchius floralis, Zacladus gerani,
Galerucella tenella, Hippodamia notata, Oxystoma (Apion) subulatum.
Verdisetting: Slåttemark er sjeldent i området og funn av en rødlistet bille gjør at vi vurdere lokaliteten som viktig (B-verdi). Mangelen på
uvanlige plantearter gjør at områder ikke får høyeste verdi.
Hensyn og skjøtsel: Området bør slåes eller beites og løvoppslaget bør fjernes.

1138, Bygningen, Løvhaugen - KULTURLANDSKAP, Slåttemark (Frisk/tørr, middels baserik eng) - Verdi B
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger på den vestligste eiendommen på Løvhaugen, sør for veien. Området er delvis arealer inne på
tunet mellom hus og gammel låve og delvis engarealer sør for dette.
Naturgrunnlag: Området virker noe rikere enn toppområdet på Rognhaugen og vegetasjonen er vurdert å være en mosaikk av frisk fattigeng
og frisk middels baserik eng i partier. Stedvis er det forholdvis fuktige områder med bl. a. mye trådsiv og mindre sumpplanter bl. a.
sumpmaure.
Naturtyper og utforminger: Lokaliteten er lagt inn som slåttemark da deler av arealet mellom husene skjøttes med slått og delvis plenklipp.
Trolig kan deler av området være beitet tidligere og kanskje har også biter med tykkere jordsmonn vært jordbearbeidet. Stedvis ser området
ut til å være nyryddet, men generelt virker det ikke som om de sørlige delene av området har vært hevdet på en lang stund.
Artsmangfold: Området må betegnes som en ganske artsrik natureng men en del ulike naturengarter: Harerug, Engnellik, Jåblom,
Beitemarikåpe, Tepperot, Teiebær, Knollerteknapp, Tiriltunge, Tveskjeggveronika, Dunkjempe, Rødknapp, Blåklokke, Aurikkelsveve,
Hårsveve, Føllblom, Prestekrage, Trådsiv, Engfrytle, Slåttestarr, Bleikstarr, Gulaks, Blåtopp. Potensialet for en interessant beitemarkssopp
flora vurderes som middels stor og bør undersøkes.
Trusler: Gjengroing er den største trusselen for øyeblikket.
Verdisetting: Forholdsvis artsike engarealer med bra potensial for høy artsdiversitet, særlig om hevd tas opp igjen. Lokaliteten vurderes
derfor å være viktig (B verdi) til tross for at ikke sjeldne arter er registrert per i dag.
Hensyn og skjøtsel: Hele det avgrensede området bør slått i løpet av august og plantemateriale fjernes. Området bør ikke gjødsles.

1139, Sætre Ø - SKOG, Rik sumpskog (Rik sumpskog) - Verdi B
Intro: Lokaliteten er registrert første gang av BioFokus v/ Jon T. Klepsland og Ole Lønnve i juni 2008.
Beliggenhet-avgrensing: Lokaliteten ligger ved Sætre og Rismoen på vestsiden av Glåma i Grue kommune. Avgrensingen gjelder en
sumpskog langs en liten bekk på tykke, finkornete breelvavsetninger. Lokaliteten er avgrenset mot dyrket mark og annen skogsmark.
Beskrivelse: Deler av lokaliteten er gråor-heggeskog, mens andre deler ligger nærmere rik sumpskog i utforming. Svartor dominerer
tresjiktet i den rike sumpskogen. I feltsjiktet inngår bl.a. myrkongle, gulldusk, skogburkne, bekkekarse, villrips og langstarr. Skogen er svakt
til godt flersjiktet, og i svartorsumpskogen inngår en del dødvedelementer. Største stammediameter for svartor er ca 35-40 cm dbh.
Arter: Ingen virkelig spesielle arter påvist, men det er potensiale for slike.
Verdisetting: Rik sumpskog anses som sterkt truet (Aarrestad et al. 2001) noe som peker mot svært viktig. Arealet med velutviklet rik
sumpskog er imidlertid lite, og lokaliteten vurderes derfor som (kun) viktig (B-verdi).
Hensyn og skjøtsel: Bør avsettes til fri utvikling. Viktig å unngå at grunnvannsstanden senkes.

1140, Oppset S - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Alléer) - Verdi B
Beskrivelse: En ca. 200 m lang allé med bjørk, osp og litt rogn opp mot Oppset gård. Feltsjiktet var urterikt. Bjørketrærne var ca. 50 cm i
diameter brysthøyde. Her står også osp med brystdiameter > 50 cm. I øvre del av alléen finnes en ansamling av gamle asker (rundt gården).
Artsmangfold: Liljekonvall, tveskjeggveronika, skogkløver, gjeldkarve, flekkgrisøre, gulaks, karve, gulskolm.
Verdisetting: Viktig, B. Flott allé. Verdien er først og fremst knyttet til asketrærne øverst ved gården. Mangler ellers sjeldne- eller
rødlistearter.
Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten trenger noe skjøtsel. Oppslag av kratt (gran- og løvtrær) mellom allé-trærne samt noe hegg bør fjernes.

1141, Rastakoja - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
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-Naturtypekartlegging i Grue kommune Generelt: Lokaliteten ble registrert av BioFokus ved Jon Klepsland og Ole J. Lønnve 03.06.2008. Lite parti med blåbær-småbregne
sumpgranskog. Svakt flersjiktet. Søndre del domineres av furu og bjørk på blåbærmark.
Arter: Strylav, gullnål og gulgrynnål.
Verdisetting: Nokså uvanlig element i skogene i Grue. Lokalt viktig, C-verdi.
Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør settes av til fri utvikling.

1142, Morttjennet - MYR OG KILDE, Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper) - Verdi B
Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004 der dette er tilgjengelig, ellers er ØK-kart benyttet. Myra er
ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr),
ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har
generelt vært under hardt press fra grøfting over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested.
Mange av disse artene kan være sjeldne og omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter.
Noen av myrtypene er naturtyper som er regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell
landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket
på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).

1143, Steintjenn - MYR OG KILDE, Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper) - Verdi B
Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004 der dette er tilgjengelig, ellers er ØK-kart benyttet. Myra er
ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr),
ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har
generelt vært under hardt press fra grøfting over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested.
Mange av disse artene kan være sjeldne og omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter.
Noen av myrtypene er naturtyper som er regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell
landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket
på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).

1144, Stormyra-Rotnedalen - MYR
myrtyper) - Verdi B

OG KILDE,

Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe

Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004 der dette er tilgjengelig, ellers er ØK-kart benyttet. Myra er
ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr),
ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har
generelt vært under hardt press fra grøfting over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested.
Mange av disse artene kan være sjeldne og omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter.
Noen av myrtypene er naturtyper som er regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell
landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket
på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).

1145, Tjernmyrene-Sollikvenna - MYR
myrtyper) - Verdi B

OG KILDE,

Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe

Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004 der dette er tilgjengelig, ellers er ØK-kart benyttet. Myra er
ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr),
ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har
generelt vært under hardt press fra grøfting over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested.
Mange av disse artene kan være sjeldne og omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter.
Noen av myrtypene er naturtyper som er regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell
landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket
på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).

1146, Gammelsætermyra - MYR
Verdi B

OG KILDE,

Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper) -

Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004 der dette er tilgjengelig, ellers er ØK-kart benyttet. Myra er
ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr),
ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har
generelt vært under hardt press fra grøfting over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested.
Mange av disse artene kan være sjeldne og omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter.
Noen av myrtypene er naturtyper som er regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell
landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket
på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).

1147, Frautjernsmyrene-Fuglemyra - MYR
myrtyper) - Verdi B

OG KILDE,

Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe

Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004 der dette er tilgjengelig, ellers er ØK-kart benyttet. Myra er
ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr),
ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har
generelt vært under hardt press fra grøfting over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested.
Mange av disse artene kan være sjeldne og omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter.
Noen av myrtypene er naturtyper som er regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell
landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket
på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).

1148, Råmyra - MYR OG KILDE, Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper) - Verdi B
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-Naturtypekartlegging i Grue kommune Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004 der dette er tilgjengelig, ellers er ØK-kart benyttet. Myra er
ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr),
ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har
generelt vært under hardt press fra grøfting over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested.
Mange av disse artene kan være sjeldne og omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter.
Noen av myrtypene er naturtyper som er regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell
landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket
på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).

1149, Seiarmyra - MYR OG KILDE, Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper) - Verdi B
Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004 der dette er tilgjengelig, ellers er ØK-kart benyttet. Myra er
ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr),
ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har
generelt vært under hardt press fra grøfting over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested.
Mange av disse artene kan være sjeldne og omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter.
Noen av myrtypene er naturtyper som er regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell
landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket
på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).

1150, Fjøsmyra Ø - MYR OG KILDE, Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper) - Verdi B
Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004 der dette er tilgjengelig, ellers er ØK-kart benyttet. Myra er
ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr),
ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har
generelt vært under hardt press fra grøfting over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested.
Mange av disse artene kan være sjeldne og omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter.
Noen av myrtypene er naturtyper som er regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell
landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket
på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).

1151, Bandiasmyra-Tårnmyra - MYR
myrtyper) - Verdi B

OG KILDE,

Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe

Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004 der dette er tilgjengelig, ellers er ØK-kart benyttet. Myra er
ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr),
ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har
generelt vært under hardt press fra grøfting over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested.
Mange av disse artene kan være sjeldne og omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter.
Noen av myrtypene er naturtyper som er regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell
landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket
på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).

1152, Furubergtjennsmyra - MYR
- Verdi B

OG KILDE,

Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper)

Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004 der dette er tilgjengelig, ellers er ØK-kart benyttet. Myra er
ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr),
ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har
generelt vært under hardt press fra grøfting over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested.
Mange av disse artene kan være sjeldne og omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter.
Noen av myrtypene er naturtyper som er regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell
landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket
på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).

1153, Midtskogmyra - MYR OG KILDE, Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper) - Verdi
B
Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004 der dette er tilgjengelig, ellers er ØK-kart benyttet. Myra er
ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr),
ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har
generelt vært under hardt press fra grøfting over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested.
Mange av disse artene kan være sjeldne og omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter.
Noen av myrtypene er naturtyper som er regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell
landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket
på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).

1154, Gjeddetjernsmyra - MYR
Verdi B

OG KILDE,

Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper) -

Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004 der dette er tilgjengelig, ellers er ØK-kart benyttet. Myra er
ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr),
ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har
generelt vært under hardt press fra grøfting over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested.
Mange av disse artene kan være sjeldne og omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter.
Noen av myrtypene er naturtyper som er regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell
landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket
på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).

1155, Gallilamp - MYR OG KILDE, Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper) - Verdi B
Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004 der dette er tilgjengelig, ellers er ØK-kart benyttet. Myra er
ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr),
ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har
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-Naturtypekartlegging i Grue kommune generelt vært under hardt press fra grøfting over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested.
Mange av disse artene kan være sjeldne og omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter.
Noen av myrtypene er naturtyper som er regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell
landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket
på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).

1156, Grasvikmyra - MYR OG KILDE, Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper) - Verdi B
Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004 der dette er tilgjengelig, ellers er ØK-kart benyttet. Myra er
ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr),
ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har
generelt vært under hardt press fra grøfting over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested.
Mange av disse artene kan være sjeldne og omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter.
Noen av myrtypene er naturtyper som er regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell
landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket
på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).

1157, Hemtjernet - MYR OG KILDE, Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper) - Verdi B
Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004 der dette er tilgjengelig, ellers er ØK-kart benyttet. Myra er
ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr),
ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har
generelt vært under hardt press fra grøfting over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested.
Mange av disse artene kan være sjeldne og omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter.
Noen av myrtypene er naturtyper som er regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell
landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket
på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).

1158, Gåtjennet-Langtjennet-Stormyra - MYR
minerotrofe myrtyper) - Verdi B

OG KILDE,

Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og

Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004 der dette er tilgjengelig, ellers er ØK-kart benyttet. Myra er
ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr),
ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har
generelt vært under hardt press fra grøfting over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested.
Mange av disse artene kan være sjeldne og omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter.
Noen av myrtypene er naturtyper som er regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell
landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket
på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).

1159, Lemyra - MYR OG KILDE, Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper) - Verdi B
Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004 der dette er tilgjengelig, ellers er ØK-kart benyttet. Myra er
ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr),
ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har
generelt vært under hardt press fra grøfting over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested.
Mange av disse artene kan være sjeldne og omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter.
Noen av myrtypene er naturtyper som er regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell
landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket
på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).

1160, Geittjennet - MYR OG KILDE, Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper) - Verdi B
Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004 der dette er tilgjengelig, ellers er ØK-kart benyttet. Myra er
ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr),
ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har
generelt vært under hardt press fra grøfting over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested.
Mange av disse artene kan være sjeldne og omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter.
Noen av myrtypene er naturtyper som er regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell
landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket
på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).

1161, Lomtjennsmyrene - MYR
Verdi B

OG KILDE,

Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper) -

Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004 der dette er tilgjengelig, ellers er ØK-kart benyttet. Myra er
ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr),
ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har
generelt vært under hardt press fra grøfting over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested.
Mange av disse artene kan være sjeldne og omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter.
Noen av myrtypene er naturtyper som er regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell
landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket
på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).

1162, Stormyra-Hopteigen - MYR
- Verdi B

OG KILDE,

Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper)

Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004 der dette er tilgjengelig, ellers er ØK-kart benyttet. Myra er
ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr),
ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har
generelt vært under hardt press fra grøfting over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested.
Mange av disse artene kan være sjeldne og omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter.
Noen av myrtypene er naturtyper som er regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell
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-Naturtypekartlegging i Grue kommune landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket
på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).

1163, Saltjennmyrene - MYR
Verdi B

OG KILDE,

Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper) -

Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004 der dette er tilgjengelig, ellers er ØK-kart benyttet. Myra er
ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr),
ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har
generelt vært under hardt press fra grøfting over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested.
Mange av disse artene kan være sjeldne og omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter.
Noen av myrtypene er naturtyper som er regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell
landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket
på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).

1164, Bjørntjennmyrene - MYR
Verdi B

OG KILDE,

Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper) -

Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004 der dette er tilgjengelig, ellers er ØK-kart benyttet. Myra er
ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr),
ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har
generelt vært under hardt press fra grøfting over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested.
Mange av disse artene kan være sjeldne og omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter.
Noen av myrtypene er naturtyper som er regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell
landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket
på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).

1165, Kjølsetsættra N - MYR
Verdi B

OG KILDE,

Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper) -

Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004 der dette er tilgjengelig, ellers er ØK-kart benyttet. Myra er
ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr),
ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har
generelt vært under hardt press fra grøfting over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested.
Mange av disse artene kan være sjeldne og omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter.
Noen av myrtypene er naturtyper som er regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell
landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket
på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).

1166, Trillingtjenna - MYR
B

OG KILDE,

Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper) - Verdi

Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004 der dette er tilgjengelig, ellers er ØK-kart benyttet. Myra er
ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr),
ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har
generelt vært under hardt press fra grøfting over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested.
Mange av disse artene kan være sjeldne og omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter.
Noen av myrtypene er naturtyper som er regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell
landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket
på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).

1167, Bjørnungen-Bjørnbekken - MYR
myrtyper) - Verdi B

OG KILDE,

Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe

Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004 der dette er tilgjengelig, ellers er ØK-kart benyttet. Myra er
ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr),
ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har
generelt vært under hardt press fra grøfting over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested.
Mange av disse artene kan være sjeldne og omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter.
Noen av myrtypene er naturtyper som er regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell
landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket
på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).

1168, Store Abbortjernet - MYR
Verdi B

OG KILDE,

Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper) -

Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004 der dette er tilgjengelig, ellers er ØK-kart benyttet. Myra er
ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr),
ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har
generelt vært under hardt press fra grøfting over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested.
Mange av disse artene kan være sjeldne og omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter.
Noen av myrtypene er naturtyper som er regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell
landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket
på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).

1169, Gotlandsætra N - MYR
Verdi B

OG KILDE,

Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper) -

Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004 der dette er tilgjengelig, ellers er ØK-kart benyttet. Myra er
ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr),
ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har
generelt vært under hardt press fra grøfting over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested.
Mange av disse artene kan være sjeldne og omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter.
Noen av myrtypene er naturtyper som er regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell
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-Naturtypekartlegging i Grue kommune landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket
på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).

1170, Mellomtjernsmyrene - MYR
- Verdi B

OG KILDE,

Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper)

Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004 der dette er tilgjengelig, ellers er ØK-kart benyttet. Myra er
ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr),
ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har
generelt vært under hardt press fra grøfting over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested.
Mange av disse artene kan være sjeldne og omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter.
Noen av myrtypene er naturtyper som er regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell
landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket
på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).

1171, Svarttjerna - MYR OG KILDE, Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper) - Verdi B
Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004 der dette er tilgjengelig, ellers er ØK-kart benyttet. Myra er
ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr),
ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har
generelt vært under hardt press fra grøfting over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested.
Mange av disse artene kan være sjeldne og omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter.
Noen av myrtypene er naturtyper som er regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell
landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket
på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).

1172, Hagalampsmyra - MYR
Verdi B

OG KILDE,

Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper) -

Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004 der dette er tilgjengelig, ellers er ØK-kart benyttet. Myra er
ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr),
ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har
generelt vært under hardt press fra grøfting over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested.
Mange av disse artene kan være sjeldne og omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter.
Noen av myrtypene er naturtyper som er regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell
landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket
på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).

1173, Lauvbergtjennmyrene-Andersmyra - MYR
minerotrofe myrtyper) - Verdi B

OG KILDE,

Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og

Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004 der dette er tilgjengelig, ellers er ØK-kart benyttet. Myra er
ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr),
ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har
generelt vært under hardt press fra grøfting over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested.
Mange av disse artene kan være sjeldne og omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter.
Noen av myrtypene er naturtyper som er regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell
landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket
på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).

1174, Butten-Dvaladammen - MYR
myrtyper) - Verdi B

OG KILDE,

Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe

Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004 der dette er tilgjengelig, ellers er ØK-kart benyttet. Myra er
ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr),
ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har
generelt vært under hardt press fra grøfting over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested.
Mange av disse artene kan være sjeldne og omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter.
Noen av myrtypene er naturtyper som er regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell
landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket
på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).

1175, Holmtuva - FERSKVANN/VÅTMARK, Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti (Betydelig flompåvirkede kroksjøer og
dammer) - Verdi B
Generelt: Lokaliteten ble registrert av BioFokus i 2008. På grunn av høy vannstand i Glomma ble ikke lokaliteten videre undersøkt. Det er
imidlertid anntatt at det knyttest store biologiske verdier til lokaliteten. Denne naturtypen representerer oaser i landskapet, ofte med et stort
og særeget biologisk mangfold og høy produksjon. Lokaliteten bør undersøkes nærmere ved lavere vannstand.
Verdisetting: Et særegent område med anntatt høye biologiske verdier gir B-verdi. Bør kartlegges nærmere.

1176, Langtjernsdulpene - MYR
Verdi B

OG KILDE,

Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper) -

Generelt: Myrområde som synes å være intakt ut fra studier på ortofoto fra 2004 der dette er tilgjengelig, ellers er ØK-kart benyttet. Myra er
ikke undersøkt i felt, og status pr. i dag kan derfor ikke fastsettes endelig. Det vites derfor heller ikke om myra er minerotrof (jordvannsmyr),
ombrotrof (nedbørsmyr), eller et kompleks av slike partier, utforming er derfor satt til blandingsmyr. Større myrområder i sørboreal sone har
generelt vært under hardt press fra grøfting over flere hundre år. En rekke arter i vår flora og fauna har myra som sitt eneste levested.
Mange av disse artene kan være sjeldne og omfattes av rødlista, det gjelder spesielt karplanter og insektarter, men også mange fuglearter.
Noen av myrtypene er naturtyper som er regionalt/ nasjonalt sjeldne pga. størrelse, spesiell utforming e.l. Mange myrer har en spesiell
landskapsøkologisk funksjon. Lokaliteten er gitt verdi B da den er over 50 daa og ligger i sørboreal vegetasjonssone. Myras tilstand er sjekket
på ortofoto, men er ikke feltsjekket. Naturtypen er satt skjønnsmessig til utforming blandingsmyr (A0702).
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-Naturtypekartlegging i Grue kommune 1177, Viertjenna S - SKOG, Gammel barskog (Gammel furuskog) - Verdi C
Området er lokalisert langs østbredden av Rotna nord for Svullrua i et område som er et etablert geologisk naturreservat. Landskapet er
preget av mange markerte nord-sør-løpende eskere. Åpen, forholdsvis ensjiktet, småvokst lavfuruskog i hogstklasse IV og V, ispedd mindre
flekker med noe yngre skog er dominerede vegetasjon. Helt enkeltvis, og da særlig langs Rotna, står det noe gran og bjørk. Biototopen er
tilnærmet ribbet for død ved, kun enkelte ferske, tynne furustokker ligger spredt. Maksimal diameter for furu er ca 25-35 cm. Spredte
brannspor på gamle stubber røper at det har vært en omfattende brann i området i løpet av de siste 100 årene, og mange gamle og også
ferskere stubber vitner om tidligere tømmerhogst.
Verdisetting: Tørre, gamle, død ved-rike furuskoger har et særegent artsmangfold, og det er stor mangel på slike skoger i Grue. Dette
området representerer et av de få stedene i Grue hvor lavfuruskog dekker et større, sammenhengende areal, og hvor furuskogen derfor vil
være stabil over et langt tidsperspektiv. Biotopen vurderes derfor som en velegnet restaureringsbiotop for en slik skogtilstand.
Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør avsettes til fri utvikling uten inngrep.

1178, Langtjennet SØ - SKOG, Rik sumpskog (Rik sumpskog) - Verdi C
Området er en langstrakt nordøst-sørvest løpende tarm med middelaldrende og ung gran/bjørkesumpskog. Det er svakt hellende mot nord. I
vest grenser biotopen stedvis mot tresatt myr. Bjørk er hovedtreslag, ispedd mye gran. Enkelte furutrær finnes og. Flekkvis er marka noe
tørrere. Tresettingen er tett og skogen er stort sett ganske ensjiktet. Det er kun enkelte læger av gran og bjørk i ulike råtefaser, samt noen
gadd av gran, furu og bjørk. Trærne er småvokste, og maksimal diameter er for alle trelaga ca 20 cm i brysthøydediameter. Området har
tidligere vært grøftet, og som resultat av dette renner det et par små bekker gjennom området.
Verdisetting: Skog med utpreget sumpskogpreg er på grunn av tidlige tiders intensive grøftevirksomhet i dag en sjelden naturtype i Grue, og
det er behov for å restaurere frem slike områder for fremtiden. Langtjennet SØ er en velegnet restaureringsbiotop for gran/bjørkesumpskog.
Hensyn og skjøtsel: Ikke hogst. Tynne grana i enkelte flekker (evt. ringbarke gran) for å skape rom for et større løvoppslag. La grøftene gro
igjen, evt. tette gamle grøfteutløp.

1179, Kverntjennet S - SKOG, Gammel barskog (Gammel furuskog) - Verdi C
Lokaliteten ble feltregistrert av Arne Heggland 20.08.2000. Biotopen består av topp-partiet og en del av den slake sørvendte lia av en
furukolle. Furu er dominerende treslag, men noe gran (anslagsvis 10% av kubikkmassen), samt bjørk og rogn forekommer. Vegetasjonstyper
som forekommer er: Bærlyngskog, lavfuruskog og blåbærskog. Skogen er flersjiktet, men gran dominrerer i de nederste sjiktene. Det er en
viss aldersspredning på furu, men ingen grove trær. Det er mange store steinblokker på stedet. Noen læger av furu forekommer, også grove,
gamle læger. Flere brannspor vitner om at skogen er brannpåvirket. I det samme bestandet, er det nylig foretatt tynning. I området som
foreslås avsatt som restaureringsbiotop, er det vanskelig framkommelighet p.g.a. store steinblokker.
Hensyn og skjøtsel: Ikke-hogst. Dersom foryngelsen av furu på sikt ansees som svak, kan markberedning/brann være avhjelpende tiltak.

1180, Oppigarden-Tysken - SKOG, Gammel lauvskog (Gammelt ospeholt) - Verdi C
Gammel innmark, granplantasjer og “remser” med løvskog utgjør hovedbildet. Vegetasjonstyper på stedet er lågurtskog og blåbærskog.
Området har en høy andel løvskog. Allikevel setter plantet granskog et preg på arealet (se kommentar under “skjøtsel og hensyn”). Det er
særlig verdt å trekke fram et bestand (nr 1262) som har osp som dominerende treslag. Utenom osp, forekommer løvtrærne bjørk, rogn og
selje. Noen grove lønnetrær står som tuntrær. Det er viktig å ivareta løvskogen på stedet intakt og opprettholde høy løvandel ved framtidig
skogbehandling. På sikt kan området bli viktig for lavarter knyttet til rikbarkstrær. Dessuten er Oppigarden/Tysken et funksjonelt viltområde,
bla. for jerpe. Når løvskogen oppnår høyere alder og produserer død ved, kan området være en potensiell hekkeplass for dvergspett.
Verdisetting: Lokaliteten gis lokal verdi.
Hensyn og skjøtsel: Løvandelen må holdes ved like eller (helst) økes. Når de mange granplantasjene innen området avvirkes, vør en anseelig
mengde løvtrær (også holt) få lov til å komme opp sammen med ny foryngelse. Foryngelsen av løv er i dag ikke god, trolig grunnet elgbeite.
Åpen innmark som ikke holdes i hevd bør ikke tilplantes med gran. Slike arealer kan gjerne slås/beites, eller vokse til naturlig (d.v.s. en
suksesjon hvor løvtrær er en viktig komponent). Døde og døende løvtrær må ikke plukkes ut. Eneste mulige unntak er trær som utgjør en
fare for bygningene.

1181, Løvlia Ø - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
Biotopen ligger i en svak, østvendt forsenkning med bekk. Det er nokså grovvokst granskog på stedet. Øverst (mot vei) og nederst (mot myr)
er det fuktdrag/sumpskogspreg. Småbregneskog, blåbærskog og kommunebærlyngskog er vegetasjonstyper i biotopen. Gran er dominerende
treslag, men furu, bjørk, gråor, svartor og selje forekommer. Skogen er flersjiktet. Noen få læger av gran ligger spredt, men mengden død
ved er liten. Bestandet foreslås som restaureringsbiotop av følgende grunner: Det er en viss sjiktning (innslag av h.kl. III bestand bidrar til å
gi et variert skogbilde); det er en viss aldersspredning; flere treslag forekommer; marka er frisk; lokaliseringen er gunstig (i søkk).
Verdisetting: Det er få nøkkelelementer i dag, men utviklingspotensialet i forhold til en målsetting om å gjenskape død ved rik granskog,
ansees som godt på lokaliteten.
Hensyn og skjøtsel: Ikke-hogst. En standard buffersone bør opprettes rundt lokaliteten, dog ikke mot øst (mot myr). Standard buffersone
innebærer en sone på 30 m fra biotopgrensa og utover hvor man ved hogstinngrep skal bevare eller utvikle et flersjiktet skogbilde. Uttaket av
tømmer reduseres til 50% av stående volum i sonen.

1182, Gallilamp SØ - SKOG, Gammel barskog (Gammel furuskog) - Verdi C
Området består av en svak liten forhøyning i terrenget med gammel, glissen og noe fleraldret furuskog. Bærlyngskog er eneste
vegetasjonstype, og furu er i dag det skogdannende treslag. Kun enkelte grantrær begynner å strekke seg litt opp i høyden. Noe krattpreget
bjørk og rogn står innimellom. Skogen er litt flersjiktet, men med dårlig spredning, og gran danner et lavt undersjikt, og furua tresjiktet i
store deler av biotopen. Noe furuforyngelse og en viss aldersspredning hos furua kan man imidlertid også spore. Liggende død ved mangler
nesten helt, men det er mer furugadd i biotopen enn hva som er vanlig eller i landskapet. Fura når kommunedimensjoner opp mot 45 cm i
brysthøydediameter, mens gran og bjørk ikke overstiger ca 15-20 cm. Området har en gunstig arrondering med tilgrensende myr i sør og

- BioFokus-rapport 2009-1, side 48 -

-Naturtypekartlegging i Grue kommune vest, og i øst mot ung furuskog. En god del av furuene er tydelig beita av storfugl, og i en gadd er det et gammelt hakkepetthull. Det er
såvidt litt hengelav på trærne. Det er mange gamle stubber etter tidligere hogster.
Verdisetting: I Grue er det en markant mangel på gammel, død ved rik furuskog, og det er stort behov for å nyskape en slik naturtilstand.
Den beskrevne biotopen har en gunstig arrondering, er noe flersjiktet (som er sjeldent for furuskogen i landskapet), og har mange ganske
gamle furutrær med begynnende utflatende krone. Området er i sum en gunstig restaureringsbiotop.
Hensyn og skjøtsel: Ikke hogst. Dersom grana etablerer seg fast og hindrer foryngelse av furu bør det sendes en løpebrann gjennom området
for å forbedre foryngelsesforholdene for furua.

1183, Gåntigalli - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
Områdebeskrivelse innlagt av ILØ den 10.11.2000: En østvendt, relativt bratt li ned mot et vann (biotopen grenser ikke ned mot vannet).
Bærlyngskog ispedd noe blåbærskog på fuktigere og rikere steder er vanligste vegetasjonstype. Gran er skogdannende treslag, og innimellom
står det enkelttrær av furu, bjørk, osp og rogn. Skogen er flersjiktet med ganske bra spredning på alder og dimensjoner. Små glenner skaper
variasjon i skogbildet. Det er lite død ved; noen ferske læger av gran og bjørk, samt mer spredte stokker av gran og bjørk i midlere og senere
råtefaser er det som finnes. Et par gran og bjørkegadd finnes og. Grana når dimensjoner opp mot 40 cm i brysthøydediameter, mens osp og
bjørk ikke er større enn 25-30 cm. Noen bergvegger og store steiner skaper litt variasjon i lia. Det finnes spredte trær med litt lys hengelav,
deriblant gubbeskjegg . Området har en gunstig eksponering, er litt variert og vil med sitt flersjiktede skogbilde være bestandig selv om
skogen kommer i sammenbrudd. Den har et godt potensiale for å bli en død ved rik granskog innen rimelig tid. Hyllekjuke ble funnet.
Biotopen grenser inn mot eiendommer i samme lia som ikke har bestilt skogbruksplan, men hvor skogbildet er svært likt det som er
beskrevet her. Grensa i sør og nord er derfor ingen naturgitt grense, men en administrativ grense.
Verdisetting: Området er egnet som restaureringsbiotop for gammel, død ved rik og skyggefull granskog.
Hensyn og skjøtsel: Området bør settes av til fri utvikling.

1184, Store Kvernberget - SKOG, Gammel barskog (Gammel furuskog) - Verdi C
Biotopen består av en kolle med furuskog som går over i granskog mot nordøst (mot myr/vann og i et lite søkk). Vegetasjonstyper er
bærlyng- og blåbærskog. Skogen er svakt sjiktet. Enkelte nøkkelelementer forekommer (liggende og stående død ved), men potensialet som
viktig biologisk mangfold-område vurderes hovedsaklig som framtidig. Lokaliteten anbefales derfor som en restaureringsbiotop.
Verdisetting: Området gis lokal verdi.
Hensyn og skjøtsel: Området bør settes av til fri utvikling.

1185, Askosberget S - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
Godt sjiktet granbestand med mye glenner og foryngelse i glennene. Svakt nordvendt helling. En del trær med relativt høy alder selv om det
er en del gamle hogstspor i biotopen. Noen få ferske læger av gran og et par læger i hvert av stadiene middels til sterkt nedbrutt virke.
Bjørka er det et læger av i hvert av stadiene. Av gadd er det et par av gran og et par av bjørk. Vegetasjonstypene er en blanding av
bærlyngskog og blåbærskog. Treslaget utgjøres nesten 100% gran. Furu og bjørk er representert i biotopen. De grøvste dimensjonene ligger
på 30-40 cm for gran. Biotopen er satt av grunnet den gode sjiktningen, den relativt høye alderen på grana og den gode glenneforyngelsen.
Verdisetting: Dette er faktorer som er sjeldne i Grue og gjør denne biotopen egnet som en restaureringsbiotop.
Hensyn og skjøtsel: Ikke hogst. Standard buffersone for de områdene som ikke grenser til veg. Standard buffersone innebærer en sone på 30
m fra biotopgrensa og utover hvor man ved hogstinngrep skal bevare eller utvikle et flersjiktet skogbilde. Uttaket av tømmer reduseres til
50% av stående volum i sonen.

1186, Høybråtåberget - SKOG, Gammel barskog (Gammel furuskog) - Verdi C
Markert, eksponert kolle med tilhørende randsone mot myr i øst. Liene nedenfor kolletoppen i nord og vest består av ungskog og hogstfelt, og
kolletoppen danner dermed grensa for biotopen. Bærlyngskog er dominerende vegetasjonstype, og furu er skogdannende treslag. Det er noe
aldersspredning og foryngelse av furu, men i all hovedsak er det gran som dominerer busksjiktet. Spredte bjørk er det som finnes av løvtrær.
Enkelte furuer er gamle, og det bør være potensiale for ganske grove dimensjoner hos furu. Området er tilnærmet rensket for død ved, kun
en håndfull gadd og ferske og litt nedbrutte læger av furu og bjørk er å se. De groveste furutrærne er opp mot 40 cm i brysthøydediameter,
mens grantrærne fremdeles er undertrykte og ikke større enn ca 20 cm.
Verdisetting: Det er stor mangel på gammel død ved rik furuskog i Grue i dag. Høybråtaberget er et egnet område for restaurering av
skogtypen.
Hensyn og skjøtsel: Ikke hogst. Eventuelt sende en løpebrann inn i området for å hindre grana i å overta dominansen på lengre sikt.

1187, Stormyra SV - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
Området er et ganske flatt område som grenser til myr i øst og mer stolpete granskog og i vest. Den vestre delen er svakt vesthellende. Gran
og furu veksler på å dominere skogbildet, men nærmest myra er det klar furudominans, og i vestover er det økende grandominans. I tillegg
til bartrær er det en del bjørk, mye med krattpreg. Både gran, furu og bjørk har enkelte trær som er preget av at de er forholdsvis gamle.
Skogen er flersjiktet med god spredning og det er flekkvis et åpent preg på skogen. Det ligger noe død ved i området; mest ferske granlæger
og bjørkelæger i ulike råtestadier. Enkelte ferske furulæger og mer nedbrutte granlæger forekommer og. Gadd av gran og bjørk er det noe
av. De groveste gran og bjørketrærne har dimensjoner på ca 30-35 cm i brysthøydediameter, mens furua når opp mot 45 cm. Noen grantrær
har grov bark, og en del eldre furuer med utflatende krone er preget av storfuglbeiting. Gamle hogstspor er et vanlig syn. Det at biotopen har
en viss utstrekning trekker den fremtidige verdien opp. Det er stor mangel på gammel barskog i landskapet. Området har god arrondering, er
variert med hensyn på sjikting, alder og dimensjoner. Det er dermed et egnet område for restaurering av død ved rik gammel barskog.
Verdisetting: Lokaliteten gis C-verdi.
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-Naturtypekartlegging i Grue kommune Hensyn og skjøtsel: Området bør settes av til fri utvikling uten inngrep.

1188, Ladagådaso NØ - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
Variert biotop med myr, sump, dam og tørrere vegetasjonstyper. Deler av biotopen er dominert av gran og er ikke spesielt bra sjiktet. Av
gran og furu er det et par læger i hvert av stadiene lite til middels nedbrutt virke. Av løv er det et par læger i alle stadier. Vegetasjonstypene
er dominert av bærlyngskog, og med en del innslag av blåbærskog. Fattig gran/bjørkesumpskog er representert i mindre mengder.
Treslagssammensetningen er en blanding av furu og gran. Bjørk er representert i biotopen. De grøvste dimensjonene ligger på ca 35 cm for
furu og 35 cm for gran. Biotopen er plukket ut grunnet en god variasjon i elementer. Området ellers var også meget hardt utnyttet slik at
dette fremstod som klart den beste kandidaten til restaurering.
Verdisetting: Lokaliteten ansees som lokalt viktig.
Hensyn og skjøtsel: Området bør settes av til fri utvikling.

1189, Kverntjernet N - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
Området er et svakt småkupert fuktig område med en blanding av gammel granskog, tresatt myr og boreal løvskog. Bærlyngskog dekker
mye av biotopen sammen med en overgang mellom gran/bjørkesumpskog og tresatt myr. Gran er dominerende treslag med et visst innslag
av bjørk og litt furu. Noen få grove, gamle osp med forholdsvis grov bark står innimellom. Skogen er flersjiktet med liten til god spredning på
høyde, alder og dimensjoner. Det er lite død ved, kun noen få læger og gadd av gran og bjørk. Maksimale dimensjoner for trærne er ca 30-35
cm i brysthøydediameter for alle treslaga. Det finnes et par små dammer, et gammelt hakkespetthull og litt hengelav på trærne. Mange
gamle stubber viser at området er hardt påvirket av tidligere hogster. Lungenever og hyllekjuke ble funnet. Det er en beskyttet topografi på
stedet, og biotopen er et godt utgangspunkt for å restaurere frem gammel, fuktig, fattig granskog.
Verdisetting: Lokaliteten ansees å ha lokal verdi.
Hensyn og skjøtsel: Området bør settes av til friutvikling uten inngrep.

1190, Sandsjøen V - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
Et granbestand rundt en slak kolle. Brukbart sjiktet og noen glenner. Det finnes noen hogstspor i bestandet. Det finnes ganske mange ferske
læger av gran, men hovedsakelig små dimensjoner. Middels og sterkt nedbrutte læger er det færre av og fortsatt små dimensjoner. Et par
ferske furulæger er det også, mens bjørka er representert med noen i alle stadier. Av gadd fins det noen av gran og bjørk, og et par av furu.
Grana er også representert med et par høgstubber. Hengelav finnes det stedvis noe av. Vegetasjonstypene er 100% blåbærskog.
Treslagssammensetningen er 100% gran, furu og bjørk er representert i biotopen. De grøvste dimensjonene ligger på ca 45-50 cm for gran,
40 cm for furu og 20 cm for bjørk. Biotopen er plukket ut grunnet den relativt høye alderen på trærne, den brukbare siktningen og mengden
av død ved.
Verdisetting: Alle disse faktorene er sjeldne i Grue.
Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør settes av til fri utvikling.

1191, Sandsjøberget V - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
Et granbestand på relativt god bonitet i en slak vestvendt helling. Noe sumppartier, men vesentlig blåbærskog. Deler av biotopen er forsiktig
tynnet og tydelig påvirket. Biotopen er relativt godt sjiktet og det er litt glenner i skogen. Det er noen læger av gran i alle
nedbrytningsstadier, og et par ferske læger av furu. Bjørka er representert med noen læger i hvert av nedbrytningsstadiene. Av gadd fins det
et par av gran, og litt mere av bjørk. Grana er også representert med et par høgstubber. Vegetasjonstypene er dominert av blåbærskog med
mindre andeler av fattig gran/bjørkesumpskog. Treslagssammensetningen er nesten 100% gran. Furu og bjørk er representert i biotopen. De
grøvste dimensjonene ligger på ca 40 cm for gran og 20 cm for furu.
Verdisetting: Biotopen er plukket ut grunnet sin gode sjiktning og de relativt gode mengdene med død ved. Begge faktorene er en
mangelvare i Grue.
Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør settes av til fri utvikling.

1192, Åsanoppi NV - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
Et ensjiktet granbestand, men litt spredning i alder. Undervegetasjonen er tynnet bort. Potensiale for grove trær. Vegetasjonstypen er det
mest sentrale med biotopen i og med at det er veldig lite storbregneskog i Grue. Bestandet ligger i en nordvendt ganske bratt li. Det er et par
ferske læger av gran, og bjørka er representert med et par læger i hvert av nedbrytningsstadiene. Vegetasjonstypene er hovedsakelig
storbregneskog. Småbregneskog og lavskog er representert i mindre andeler. Gran utgjør 100% av treslaget i biotopen. De grøvste
dimensjonene ligger på ca 45 cm. På tross av at det er et ensjiktet bestand er biotopen tatt med grunnet vegetasjonstypen.
Verdisetting: Storbregneskog er et veldig sjeldent innslag i Grue og biotopen er derfor lokalt viktig.
Hensyn og skjøtsel: Standard buffersone mot øst og nordvest (i de områdene som ikke grenser mot veg). Inne i biotopen kan forsiktig
plukkhogst gjennomføres for å få bedre sjiktning. De grøvste trærne må stå igjen. Når denne hogsten er gjennomført skal det ikke
gjennomføres noen flere inngrep. Standard buffersone innebærer en sone på 30 m fra biotopgrensa og utover hvor man ved hogstinngrep
skal bevare eller utvikle et flersjiktet skogbilde. Uttaket av tømmer reduseres til 50% av stående volum i sonen.

1193, Granlund SV - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
Et brukbart sjiktet bestand med hovedsakelig gran. Snittalderen på grana er noe høyere enn omkringliggende områder. Slakt hellende,
nesten flatt. Grenser mot en myr i vest. Noe gammel osp, og bra med bjørk i alle aldre. Ingen foryngelse av osp. Av gran og osp er det et par
læger av både lite og middels nedbrutt. Bjørk er det noen læger av i alle nedbrytningsstadier. Et par gadd av gran og osp finnes, og noen
flere av bjørk. Et par store steiner og litt hengelav på trærne er andre elementer som er verdt å nevne. Vegetasjonstypene er hovedsakelig
bærlyngskog med noe innslag av blåbærskog. Treslagssammensetningen er gran, og med innslag av furu, bjørk, osp og gråor. De grøvste
dimensjonene ligger på ca 30 cm for gran, 40 cm for furu, 20-25 cm for bjørk og 45 cm for osp.
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-Naturtypekartlegging i Grue kommune Verdisetting: Biotopen er plukket ut grunnet den relativt høye alderen på grana og den brukbare sjiktningen. Skog med dette preget er
sjeldent i Grue og biotopen egner seg derfor som et restaureringsområde.
Hensyn og skjøtsel: Ikke hogst. Standard buffersone der biotopen ikke grenser mot myr. Standard buffersone innebærer en sone på 30 m fra
biotopgrensa og utover hvor man ved hogstinngrep skal bevare eller utvikle et flersjiktet skogbilde. Uttaket av tømmer reduseres til 50% av
stående volum i sonen.

1194, Helgeberget Ø - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
Restaureringsbiotopen omfatter en slak kolle. I sør grenser den mot myr, i nord mot eiendomsgrense og hogstfelt. Det er et lite myrareal
nord i biotopen. Furu er hovedtreslag og gran forekommer. Vegetasjonstype er bærlyngskog. Skogen er flersjikta. En del furuer har
forholdsvis høy alder (i vest). Det er enkelte nøkkelelementer i skogen, f.eks. tørrgadd og noen grove furuer (i vest). Noen brannspor ble
funnet.
Verdisetting: Lokaliteten ansees som en egnet restaureingsbiotop p.g.a. at det er spredning på ulike aldre og dimensjoner (sjiktning).
Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør avsettes til fri utvikling uten inngrep.

1195, Revehaugen - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
Det er eldre barblandingsskog på blåbær- og bærlyngmark på stedet. Skogen er sjiktet og med et relativt stort innslag av osp og bjørk. Flere
av ospene er grove og med grov, oppsprekt bark. Det er lite liggende død ved og noe gadd. Mange stubber vitner om tidligere drifter i
området.
Verdisetting: Ut fra skogstruktur vurderes lokaliteten som en velegnet restaureringsbiotop.
Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør avsettes til fri utvikling.

1196, Helgeklinten - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
Et bratt østvendt granbestand med en del blokkmark. Mye dårlig sjiktning og mange hogstspor. Løvinnslaget har tydeligvis vært større før og
det er dårlig med ny foryngelse. Av gran er det noen læger i lite til middels nedbrutt virke, og et par i sterkt nedbrutt virke. Av furu er det
noen ferske læger og et par i hvert av stadiene middels og sterkt nedbrutt virke. Av osp er det et par ferske læger og noen flere i hvert av
stadiene middels til sterkt nedbrutt virke. Selje er også representert med noen få læger. Av gadd fins det noen av bjørk og et par av osp,
høgstubber er det noen få av. Vegetasjonstypene er hovedsakelig blåbærskog og et en del innslag av småbregneskog. Bærlyngskog er
representert i biotopen med en mindre andel. Treslagssammensetningen er nesten 100% gran. Furu, bjørk, osp, rogn, selje og einer er
representert i biotopen. De grøvste dimensjonene ligger på ca 50 cm for gran, 40 cm for furu, 20 cm for bjørk. En osp på 35 cm.
Verdisetting: Biotopen er satt av på grunn av topografi, eksposisjon og død ved mengde. Dette er faktorer som er sjeldne i Grue og biotopen
er derfor viktig i lokal målestokk. Eksposisjonen gjør biotopen gunstig for fuktighetskrevende arter.
Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør settes av til fri utvikling uten inngrep.

1197, Skrivilen Ø - SKOG, Gammel barskog (Gammel furuskog) - Verdi C
En bratt, østvendt skråning med skog som veksler mellom gran og furudominans. Bærlyngskog dekker det meste arealet, med enkelte
innslag av blåbærskog. I tillegg til gran og furu er det en del bjørk, samt spredte osp og rogn. Det er noe læger av gran i ulike råtestadier, og
noe færre læger av furu i ulike stadier. Videre er det en håndfull gadd av både gran, furu, bjørk og osp. Maksimale tredimensjoner er opp mot
40 cm for alle treslag med unntak av rogn som er adskillig mer småvokst. I ei gammel osp er det flere gamle spettehull. Det er middels mye
hogstspor etter gamle hogster. Skogen er flekkvis glissen og marka grunnlendt, særlig i nordre del. Arronderingen av området er grei, med
kant mot overgangen til flatt terreng i øvre del og mot yngre skog i nedkant. Utstrekningen nord-sør trekker verdien opp. En svartsonekjuke
ble funnet.
Verdisetting: Osp er sjeldent i Grue, og terrenget i biotopen tilsier at det vil bli en del løv i biotopen også på lengre sikt. Området er dermed i
sum velegnet som restaureringsbiotop for gammel granskog og furuskog med endel løvinnslag.
Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør avsettes til fri utvikling.

1198, Skrivilen - SKOG, Gammel barskog (Gammel furuskog) - Verdi C
Et markert toppområde som heller svakt mot nord og har en viss utstrekning. Gammel, åpen bærlyngfuruskog dominerer hele arealet, og
gran og bjørk forekommer kun som små trær. Skogen er forholdsvis ensjiktet, men i felt hvor grana har fått bedre feste er det tosjiktet skog
med furu i tresjiktet og gran i et undersjikt. Området er tilnærmet rensket for død ved, kun et par gadd og ferske læger av furu er å se.
Boniteten i området er svak, og furua er ikke særlig større enn 30-35 cm i brysthøyde på tross av at noen trær begynner å bli gamle og få
utflatende krone.
Verdisetting: Det er stor mangel på død ved-rik gammel furuskog i Grue. Samtidig fører dagens lave brannfrekvens til at grana får solid feste
på furumark. Skrivilen er et toppområde som kan ha stabil furuskog over tid, og det er således egnet for å gjenskape furuskog med
kontinuitet i både død ved og kronesjikt. På grunn av sin forholdsvis store utstrekning (>100 daa ) egner biotopen seg som hensynsområde.
En forsiktig hogst vil kunne åpne for foryngelse av furu fremfor gran, og kan til en viss grad erstatte brann. Et stort antall furutrær må til
enhver tid få stå og nå sin biologiske maks-alder og få dø en naturlig død, samtidig som en sørger for rekruttering av stadig nye livsløpstrær
av furu. All død ved som produseres må forbli i området.
Hensyn og skjøtsel: En viss andel av dagens tømmervolum må til enhver tid stå igjen i området. I Skrivilen foreslår vi at det til enhver tid bør
stå igjen minst ca 50% av dagens volum. “Generell hogstform” som foreslås for hensynsområder er følgende: *Lukkede hogster *Maks
flatestr. 2 daa for gran og 4 daa for furu. *Alle gamle og/eller grove trær og all død ved spares. *Sjiktingen bevares. NB! Det er ikke et mål å
bevare en ren tosjiktet skog med gran i undersjikt og furu i kronesjiktet. Enkelte granholt (f.eks. i fuktigere søkk) vil imidlertid bidra til
variasjon i skogbildet og skape skjul for vilt. Det er et overordnet mål å oppnå fleraldret furuskog. *Enkelte holt pluss all sumpskog settes
igjen urørt.
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-Naturtypekartlegging i Grue kommune 1199, Måsåsmyra - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi B
Biotopen ligger i et øst-vest-løpende fuktig søkk med høyvokst, noe fleraldret granskog omgitt av “stolpe-furuskog”. Blåbærgranskog er
dominerende vegetasjonstype, men det er også innslag av bærlyngskog og småbregneskog. Noen grupper med yngre skog inni mellom bidrar
til å skape variasjon og sjiktning. Gran dominerer tresjiktet. En del furu og spredte trær av bjørk, osp og rogn forekommer. Det er svært lite
liggende og stående død ved i biotopen. En gammel sti/hestevei krysser gjennom biotopen. Det er jevnt med hogstspor i området; både
svært gamle og noe ferskere. En grøft vitner om ytterligere menneskelige inngrep. Denne grøfta er i ferd med å vokse igjen.
Verdisetting: I østre deler av biotopen ble det funnet et hønsehaukreir (i furutre). Dette reiret i seg selv tilsier ikke-hogst i en 50 meters sone
rundt reiret. Alt i alt vurderes lokaliteten som godt egnet som restauringsbiotop. Funn av hønsehaukreir styrker områdets biologiske verdi og
området verdisettes som et viltområde med høyeste viltvekt.
Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør settes av til fri utvikling.

1200, Løvberget - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
En østvendt li ned mot et fuktdrag (mulig grøft). Ender i en myr i nord. Noen grove graner, men ingen høy alder. Ikke spesielt god sjiktning.
Noen få læger av gran og bjørk i tidlig til middels nedbrytningsstadie. Vegetasjonstypene er hovedsakelig blåbærskog og med et lite innslag
av fattig gran/bjørkesumpskog. Treslagssammensetningen er 100% gran, og bjørk er representert i biotopen. De grøvste dimensjonene ligger
på 40-60 cm for gran. Biotopen er plukket ut grunnet potensiale for grove trær, sjiktningsgraden, død ved mengde og fuktdraget. Ingen av
faktorene er spesielt velutviklet, men dette er den beste kandidaten i området for restaurering.
Verdisetting: Lokaliteten er lokalt viktig.
Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør settes av til fri utvikling.

1201, Skytresætra NV - SKOG, Gammel barskog (Gammel furuskog) - Verdi C
To bestand som fra øst til vest går fra et flatt parti med noe sump og over en liten “rygg”. Skogsbilveien går langs østgrensa. Bra sjktning av
både furu og gran. En del gran som har en brukbar høy alder (150-200 år). Det er mye små dimensjoner i bestandene, men de er relativt
gamle. Det meste av død ved, både læger og gadd, er av små dimensjoner (15-20 cm, selvtynning og hogst), og spesielt av furu. Ganske
mange ferske læger av furu og litt mindre av middels nedbrutt. Av gran er det noen læger i hver av stadiene lite og middels nedbrutt, og et
par som er sterkt nedbrutt. Bjørka er det noen læger i hvert av stadiene. Av gadd fins det noen av både gran og furu, og en del høgstubber.
Igjen er det små dimensjoner. Gjennom sumpen går det en liten bekk. Vegetasjonstypene er stort sett bærlyngskog. Fattig
gran/bjørkesumpskog, og blåbærskog er representert i biotopen. Treslagssammensetningen er hovedsakelig gran og med en del innslag av
furu. Bjørk er representert i biotopen. De grøvste dimensjonene ligger på ca 35 cm for gran, 40-60 cm for furu og 15-20 cm for bjørk.
Verdisetting: Biotopen er plukket ut grunnet den relativt høye alderen på grana, den gode sjiktningen og død ved mengden. Alle faktorene er
det lite av i Grue og biotopen er defor en veldig god restaureringsbiotop.
Hensyn og skjøtsel: Ikke hogst. Standard buffersone mot sør og nordvest. Standard buffersone innebærer en sone på 30 m fra biotopgrensa
og utover hvor man ved hogstinngrep skal bevare eller utvikle et flersjiktet skogbilde. Uttaket av tømmer reduseres til 50% av stående volum
i sonen.

1202, Knappaskjæra - SKOG, Gammel barskog (Gammel furuskog) - Verdi C
Biotopen består av en furukolle med bratt skrent mot øst. Skogen har sterk furudominans (ca. 95% av kubikkmassen) og bærlyngskog er
dominerende vegetasjonstype. Ellers forekommer gran, bjørk og selje. Skogen er en- og flersjikta, men aldri med god spredning på ulike
sjikt. Noe død ved av furu forekommer. Det er også et lite innslag av gadd og høystubber av furu. Furuskogen er ikke ekstremt gammel, men
enkelte trær er klart eldre enn gjennomsnittet (de står i bratthenget). Flere av de eldste furuene er sterkt preget av storfuglbeiting. I
bratthenget er det noe løvskog. På sikt kan området bli en verdifull nøkkelbiotop.
Verdisetting: Lokaliteten har lokal verdi.
Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør settes av til fri utvikling.

1203, Frautjernsmyra V - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
Hensynsområdet består av fleraldret barblandingsskog der deler av skogen har god sjiktning. Vegetasjonstyper er bærlyngskog,
blåbærgranskog og lavfuruskog. Gran er noe vanligere enn furu i tresjiktet. I tillegg er det innslag av bjørk og osp. En del av løvtrærne er
grove. Det er lite død ved i skogen; kun spredte læger av gran og furu. Enkelte furugadd og ospegadd forekommer. Området har en
skogstruktur som trolig gjør det funksjonelt for arealkrevende arter som tretåspett og storfugl. Småflatehogst anbefales for å bevare
naturskogspreg.
Verdisetting: Lokaliteten har lokal verdi.
Hensyn og skjøtsel: Eventuelle hogster i området må gjennomføres slik at naturskogskvalitetene ivaretas. For at dette skal oppfylles må det
til enhver tid stå igjen minst en viss andel av dagens tømmervolum i området. I “Frautjernsmyra vest” foreslår vi at det til enhver tid bør stå
igjen minst ca 50% av dagens volum. "Generell hogstform" som foreslås for hensynsområder er følgende: *Lukkede hogster *Maks flatestr. 2
daa for gran og 4 daa for furu. *Alle gamle og/eller grove trær og all død ved spares. *Sjiktingen bevares. *Enkelte holt pluss all sumpskog
settes igjen urørt.
27. Rybråten

1204, Nersjøen S - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
Biotopen ligger i et svakt, østvendt søkk. En bekk løper gjennom biotopen og munner ut i Rotna. Skogen er ensjikta, men med en viss
aldersspredning. Det er et fåtall løvtrær lands bekken (bjørk, gråor), men gran dominerer i tresjiktet. Blåbærgranskog er dominerende
vegetasjonstype. Mange av bjørkene som står i kant mot myr/elv er felt av bever. I dag er det få nøkkelelementer knyttet til biotopen. P.g.a.
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-Naturtypekartlegging i Grue kommune god topografi og generell mangel på nøkkelbiotoper innen naturtypen “gammel granskog” i kommunen, foreslås området avsatt som
restaureringsbiotop (d.v.s. framtidig nøkkelbiotop).
Verdisetting: Området har lokal verdi.
Hensyn og skjøtsel: Ikke-hogst. Unntatt mot myr/elv, bør det settes av en standard buffersone rundt hele biotopen. Standard buffersone
innebærer en sone på 30 m fra biotopgrensa og utover hvor man ved hogstinngrep skal bevare eller utvikle et flersjiktet skogbilde. Uttaket av
tømmer reduseres til 50% av stående volum i sonen.

1205, Frautjennet NV - SKOG, Gammel barskog (Gammel furuskog) - Verdi C
Et litt større furuområde som egner seg som hensynsområde. Småkupert og svakt hellende østover. Noen små myrer innimellom. Stedvis bra
med stein. Bra med brannspor og det ville vært en fordel om området, eller deler av området ble brent. Skogen har ikke noen spesielt bra
sjiktning, og det er liten spredning i alder på furua, og det er mange hogstspor. Noen få læger av gran og furu i nedbrytningsstadie lite til
middels, og det er noen få gadd av både gran og furu. Vegetasjonstypene er dominert av bærlyngskog, med innslag av lavskog, blåbærskog
og røsslyng-blokkebærskog. Furumyrskog er representert med en mindre andel i biotopen. Treslagssammensetningen er hovedsakelig furu,
men gran, bjørk og osp er representert i biotopen. De grøvste dimensjonene ligger på ca 35 cm for furu og 20 cm for gran.
Verdisetting: Biotopen er plukket ut som et hensynsområde på grunn av at det er et relativt stort sammenhengende og variert område med
egnet furumark. Furuskog med en viss sjiktning er sjeldent i Grue. Inne i denne biotopen er det lagt ut en nøkkelbiotop med furuskog.
Hensyn og skjøtsel: Det er sterkt behov for å fremme furuforyngelsen. Dette kan gjøres enten ved brann eller ved markberedning. Eventuelle
hogster i området må gjennomføres slik at naturskogskvalitetene ivaretas. For at dette skal oppfylles må det til enhver tid stå igjen minst en
viss andel av dagens tømmervolum i området. Ved Frautjennet Nordvest I foreslår vi at det til enhver tid bør stå igjen minst ca 40% av
dagens volum. “Generell hogstform” som foreslås for hensynsområder er følgende: *Lukkede hogster *Maks flatestr. 2 daa for gran og 4 daa
for furu. *Alle gamle og/eller grove trær og all død ved spares. *Sjiktingen bevares. *Enkelte holt pluss all sumpskog settes igjen urørt.

1206, Malitjerna NØ - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
Østvendt liside med varierende bratthet i kombinasjon med et ganske beskyttet, langsløpende søkk i bunnen. En god del blokkmark preger
biotopen, særlig i øvre deler. Gammel granskog med et ikke ubetydelig innslag av furu og en del bjørk på bærlyngskog og noe blåbærskog
kler området. Spredte osp og små rogn finnes og. Bartrærne når dimensjoner opp mot 40 cm, mens løvtrærne har maksimal
brysthøydediameter rundt 30 cm. Enkelte små fuktige felt i søkket går over i gran/bjørkesumpskog. Skogen er flersjiktet med liten til god
spredning og det er enkelte glenner. Kun et fåtall læger av gran, furu og bjørk ligger spredt. Det er flest læger av gran og bjørk i tidlige
råtefaser, men også senere råtefaser opptrer. Spredt finnes gadd av gran, bjørk, furu og osp. Noen små østvendte bergvegger, en liten dam
og mange store steiner er andre nøkkelelementer som forekommer. På gamle grove furustubber er det gamle brannspor og det er mange
stubber etter tidligere hogster. Biotopen er godt arrondert og har en topografi og eksposisjon som ivaretar en jevnt høg fuktighet. En god del
trær har god dekning av hengelav, deriblant mye gubbeskjegg, og de svake signalartene ospeblæreglye og filthinnelav ble funnnet på
ospestammer. Det er god foryngelse og aldersspredning.
Verdisetting: Området har potensiale for å bli en rik biotop for lav, og er i sum en velegnet restaureringsbiotop for gammel, fuktig og død ved
rik granskog på middels bonitet.
Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør settes av til fri utvikling uten inngrep.

1207, Elgmyrbekken - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
I tillegg til gammel granskog på blåbærmark, er det noe fattig sumpskog langs bekken. En delvis tresatt myr er inkludert i biotopen (på
vestsida av bekken). Gran er dominerende treslag (100% av kubikkmasse), men det er noe bjørk, særlig langs bekken. Skogen er svakt
sjiktet/ensjiktet midt i biotopen, men godt sjiktet i sør. Det er svært lite død ved i biotopen. På sikt har skogen potensiale som nøkkelbiotop.
På noen trær forekommer gubbeskjegg. Hakkemerker etter tretåspett ble funnet.
Verdisetting: Lokaliteten er lokalt viktig.
Hensyn og skjøtsel: Ikke hogst. Grøfter kan med fordel fylles igjen.

1208, Bornoberget - SKOG, Gammel barskog (Gammel furuskog) - Verdi C
Småkupert høyde med glissen, fattig furuskog. Biotopen omfatter nord- og nordvestre del av kollen. I sørvest grenser den mot åpen
fattigmyr, i nord og øst mot ungskog/hogstfelt og i vest mot eldre barblandingsskog. Dominerende vegtasjonstype er bærlyngskog ispedd noe
blokkebær- røsslyngskog. I tillegg til furu er det enkelte bjørketrær. Skogen er flersjiktet med god spredning. Det er sparsomt med død ved;
kun til sammen en håndfull ferske læger av gran, furu og bjørk finnes. Noen flere gadd av furu, og mer sporadiske grangadd er å se.
Dimensjonene på furua når ikke over 35-40 cm i brysthøydediameter, og for grana og furua er maksimal diameter nærmere 20 cm. En del av
de gamle furutrærne bærer preg av å være beita av storfugl, og noen furugadd har spor etter tidligere skogbranner. Gamle hogstspor
forekommer jevnt.
Verdisetting: I sum en brukbar restaureringsbiotop for gammel furuskog. Gammel og lite påvirket furuskog er det stor mangel på i
landskapet.
Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør avsettes til fri utvikling uten inngrep.

1209, Elgmyrtjenna - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
Et lite granbestand i forlengelsen av en myrarm. Området er småkupert med et par fuktige, små søkk med en del bjørkeinnslag. Blåbærskog
dekker mye av arealet, fulgt av bærlyngskog. Gran/bjørkesumpskog kommer inn i søkk. Gran er dominerende treslag, med innslag av furu,
bjørk, osp og rogn. Flekkvis er skogen flersjiktet med god spredning, men generelt er spredningen svak. Det er lite død ved, kun enkelte
granlæger og bjørkelæger i ulike råtestadier, samt ei grov ospelåg. Noen gadd av gran, furu og bjørk er også å finne. Det er en del brannspor
på furugadden. Særlig grove dimesjoner på trærne er det ikke; grana og furua har maksimal diameter ved brysthøyde på ca 35-40 cm, mens
osp og bjørk ikke er større enn 25-30 cm. Mange gamle hogstspor vitner om tidligere drifter. 3 funn av lungenever og 1 funn av stiftfiltlav
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dimensjoner. Den er i sum en egnet restaureringsbiotop med potensiale for gammel granskog med rikelig død ved på sikt.
Verdisetting: Lokaliteten har lokal verdi.
Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør settes av til fri utvikling.

1210, Hagalamp V - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
Et nord-østvendt lite søkk med fuktig blåbærgranskog og noe gran/bjørkesumpskog. Det er små innslag med bærlyngskog og røsslyngblokkebærskog. Gran er dominerende treslag, med spredte furuinnspag, og noe bjørk og selje. Skogen er flersjiktet med god spredning. Det
er sævrt sparsomt med død ved, kun en håndfull råtne læger av gran og ferskere læger av bjørk. Et par furugadd finnes og. Skogen er ikke
spesielt storvokst, og de største grantrærne måler ca 30 cm i brysthøydediameter, mens furua når ca 40 cm. Bjørka er ikke større en 25 cm,
og det samme gjelder selje. Et eldgammelt grovt læger og mye steinblokker er andre nøkkelelementer. Det er litt hengelav, deriblant en del
gubbeskjegg i trærne. En skrubbenever ble funnet på ei selje. Biotopen er gunstig arrondert, er flersjiktet, ligger beskyttet til og er gunstig
eksponert for en fuktig gammel granskog. I sum er den derfor en velegnet restaureringsbiotop for gammel, død ved rik granskog, noe det er
stor mangel på i landskapet.
Verdisetting: Området er lokalt viktig.
Hensyn og skjøtsel: Ikke hogst. Standard buffersoner mot sør, vest og nord. Standard buffersone innebærer en sone på 30 m fra
biotopgrensa og utover hvor man ved hogstinngrep skal bevare eller utvikle et flersjiktet skogbilde. Uttaket av tømmer reduseres til 50% av
stående volum i sonen.

1211, Dvalatjernet S - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
Flatt parti mellom myrer, der flersjiktet fattig gran-bjørkesumpskog med flere gamle trær dominerer i nord og mindre sjiktet og yngre
blåbærgranskog i sør. Det finnes noen flekker med småbregneskog i mindre hellinger. Gran dominerer tresjikt med stedvis rikt bjørkeinnslag.
Spredte furu, osp og selje finnes. Det er flekkvis med død ved av gran i sumpområdene og store mengder med lite nedbrutt død ved i de
sørlige delene. Det er innslag av mindre bergvegger flere med rankvistlav. Kontinuiteten i død ved er liten og få interessante arter knyttet til
død ved ble funnet. Lungenever ble registrert på selje.
Verdisetting: Lokaliteten har elementer som er sjeldne i Grue kommune.
Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør settes av til fri utvikling.

1212, Laubergtjennet N - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
Fuktig blåbærgranskog stedvis sump med eldre småvokst gran. Det finnes også noe innslag av bjørk. Vegetasjonen blir noe rikere motbekken
i vest med innslag av bla.a. mjødurt. Skogen er godt sjiktet og har noe død ved spredt. Området har stor forekomst av gubbesjegg på trærne
og gammelgranskål ble registrert på gamle graner. Dverggullnål ble registrert på bjørkegadd.
Verdisetting: Sjeldent element i Grue.
Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør settes av til fri utvikling.

1213, Lukasbekken N - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C
Fuktig granskog langs Lukasbekken med flere sumppartier. Innslag av blåbær og småbregne på tørrere partier. Skogen har et stort
bjørkeinnslag og noe furu. Skogen er noe sjiktet. Det er mye død ved av gran mest i tidlige nedbrytningsstadier også død ved av bjørk er
godt representert, deriblant flere høystubber. Kontinuiteten i død ved av gran er liten og ingen interessante arter ble funnet. Dvergullnål på
høystubbe av bjørk ble registrert. Fuktig blåbærgranskog stedvis sump med eldre småvokst gran. Det finnes også noe innslag av bjørk.
Vegetasjonen blir noe rikere mot bekken i vest med innslag av bla.a. mjødurt. Skogen er godt sjiktet og har noe død ved spredt. Området har
stor forekomst av gubbesjegg på trærne og gammelgranskål ble registrert på gamle graner. Dverggullnål ble registrert på bjørkegadd. Eldre
granskog i fuktig søkk langs bekk og et parti med yngre granskog med stort bjørkeinnslag mot Lukasbekken. Vegetasjonen domineres av
blåbær på tørrere partier og gran-bjørkesump i søkk. Det finnes en del død ved av gran i tidlig nedbrytningsstadier og en del død ved av bjørk
mot Lukasbekken. Gammelgranskål (DC) ble registrert på eldre gran, samt langnål og flere dverggullnål på bjørkegadd.
Verdisetting: Lokaliteten representerer elementer som er sjeldne i Grue.

3.3 Nye naturreservater i 2008
To nye naturreservater ble i 2008 opprettet i Grue kommune. Disse områdene ble ikke
besøkt av BioFokus i feltsesongen 2008 og er heller ikke inkludert i denne undersøkelsen.
Nedenfor finnes informasjon slik lokalitetene er presentert i Naturbase.

3.3.1

Vestre Lukashaugen og Bornoberget naturreservat (6417 daa)

Formål: Å bevare som økosystem et barskogområde med en rekke ulike gran- og
furuskogtyper, deriblant ugrøftede sumpskoger, og med mange små myrer og vassdrag.
Området har særskilt vitenskapelig og pedagogisk betydning fordi det representerer et
typisk, men relativt lite påvirket skoglandskap i en aktiv skogbruksregion. Av særlig
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interesse er det at det i området finnes flere kravfulle og sjeldne gammelskogarter, særlig
knyttet til sumpskoger og død ved.
Områdebeskrivelse: Naturreservatet på 6.350 dekar ligger i et småkupert skoglandskap
med sumpskog, bekker og tjern 2–5 km nordvest for Rotbergsjøen, ca. 10 km nord–nordøst
for Grue Finnskog (Svullrya). Berggrunnen består av kvartsitt og gneis og har varierende
løsmassedekke. Området ligger i mellomboreal vegetasjonssone på grensen til sørboreal
sone. I reservatet er det en skogsbilveg, ei bu, en gapahuk, 5 jakttårn og ei gangbru over
en bekk.
Skogstruktur: Området har en lang skogbrukshistorie fra finnene tok området i bruk på
1600-tallet. Hogst har hovedsakelig vært gjennomført som plukkhogst og gjennomhogst
med påfølgende ildspåsettelse for å skape gode foryngelsesvilkår. Svært få av de tallrike
myrene og sumpskogene er grøftet, og store arealer er preget av flersjiktet, naturforynget
skog, lite påvirket av moderne bestandsskogbruk. Gran og furu er dominerende treslag. Det
er stort innslag av bjørk i kantsoner og sumpskoger. Osp, selje, rogn, gråor og svartor
finnes spredt, men med liten foryngelse på grunn av hardt elgbeite. Det er relativ lite gadd,
høystubber og læger, men i enkelte delområder er det en del død ved.
Verneinteresser: Området domineres av blåbær- og bærlyngskog i tillegg til betydelige
innslag av gran-bjørkesumpskog og furumyrskog. Fragmenter av småbregneskog,
lavfuruskog og høystaudeskog forekommer. Myrene er fattige til intermediære. Området har
mange ugrøftede sumpskoger og er et representativt skoglandskap for regionen. Det er ikke
registrert spesielt interessante karplantearter i området, men det er funnet 7 sopparter og 4
lavarter som er på Norsk Rødliste 2006. Området har potensial som biotop for ytterligere
rødlistearter knyttet til sumpskoger og gammel furuskog.

3.3.2

Vålberget naturreservat (341 daa)

Formål: Å bevare et område med naturskog som økosystem med alt naturlig plante- og
dyreliv. Av særskilt vitenskapelig betydning er det at området har innslag av og potensial
for sjeldne og truede arter.
Områdebeskrivelse: Nord- og vestvendt skogli med et toppområde 1 km sør for Røgden, ca.
4 km øst for Grue Finnskog (Svullrya). Berggrunnen består av gneis. Det er ingen bekker
eller tjern i området.
Skogstruktur: Skogen er relativt ensaldret, men har flere steder åpne glenner med noe
yngre skog. Gran er dominerende treslag, men det finnes også furu, bjørk, selje, rogn,
gråor og osp. Lauvinnslaget er størst i de bratteste delene av lia, hvor det finnes en del
grove osper. Det er stedvis mye død ved av gran med dominans av læger i tidlige
nedbrytningsstadier. Det er også spredte høystubber og læger av selje, gråor og til dels
grove
osper.
Verneinteresser: Området domineres av småbregnegranskog og blåbærgranskog. Noen
mindre partier med storbregneskog finnes i fuktige søkk. Det er ikke registrert spesielt
interessante karplantearter i området. Det er funnet en truet moseart og en rekke kravfulle
sopp- og lavarter i området, deriblant flere signalarter for kontinuitetsskog. Området har et
stort innslag av viktige elementer som død ved av gran og lauvtrær og et betydelig innslag
av grove lauvtrær. Området har stort potensial som biotop for ytterligere rødlistearter
knyttet til lauvtresuksesjoner og død ved.

3.4 Registreringsstatus
I følge naturtypehåndboka (Direktoratet for Naturforvaltning 2007) kapittel 7.7 er det en
målsetting at kommunen skal ha en oversikt over hvilke arealer som er godt kartlagt og

- BioFokus-rapport 2009-1, side 55 -

-Naturtypekartlegging i Grue kommune -

hvilke som ikke er godt kartlagt. I et prosjekt med begrensede midler er det alltid lettere å
peke på hva som er funnet enn på hva som ikke er funnet. Det er videre helt nødvendig å
bryte ned denne oversikten, minst til hovednaturtypenivå for å kunne gi et godt bilde av
kartleggingsstatus.
I alt 169 naturtypelokaliteter er kartlagt og beskrevet etter ny vurdering i 2008. Omtrent
100 av disse er å betrakte som helt nye lokaliteter, mens de resterende er tidligere
avgrensete naturtypelokaliteter som nå er kvalitetssikret og vurdert på nytt.
Kvalitetssikringen har i de aller fleste tilfeller medført endring av avgrensingen, og ofte også
verdivurderingen. Av de opprinnelig 76 naturtypelokalitetene fra forrige generasjons
naturtypebase er ca. 60 lokaliteter videreført i en eller annen form. De fleste av disse er
kvalitetssikret gjennom ny feltbefaring, mens noen lokaliteter er videreført på grunnlag av
eksisterende informasjon. For de sistnevnte er den gamle avgrensingen i mange tilfeller
beholdt, men i tilfeller hvor det har gått klart fram av ortofoto at den gamle avgrensingen
har truffet svært dårlig i forhold til den aktuelle naturtypelokaliteten, er grensene justert
noe. I noen tilfeller er det også lagd polygon på grunnlag av tidligere punkt-lokaliteter. Av
ikke-kvalitetssikrete lokaliteter knytter det seg ganske stor usikkerhet til både avgrensing
og verdivurdering (mange lokaliteter er bare gitt lokal verdi (C) i mangel på god nok
dokumentasjon). Også for en del av de kvalitetssikrete og nyregistrerte lokalitetene knytter
det seg fremdeles noe usikkerhet til avgrensing og verdi grunnet knapphet på tid (og
dermed korte besøk og overflatisk feltinventering).
Ut over de som er nevnt, er det videreført 10 naturtypelokaliteter fra den gamle databasen
til det nye datasettet som foreløpig anses som uprioriterte. Disse fremkommer ikke på det
nye naturtypekartet. Ingen av disse er oppsøkt (eller funnet) i felt av BioFokus, og er satt
som uprioriterte grunnet dårlig stedsangivelse, og som regel også dårlig dokumentasjon av
eventuelle naturkvaliteter. Lokalitetene er de fleste tilfeller kun angitt med et punkt på det
gamle naturtypekartet. Mange av disse er angitt å være kulturmarkslokaliteter. Disse bør
oppsøkes i felt for å kunne vurdere hvorvidt dette er viktige naturtypelokaliteter.
Noen få av de gamle lokalitetene ble under feltbefaring i 2008 ansett å ikke kvalifisere som
naturtyper. Dette gjelder tidligere lok .nr. 1006, 1032, 1034 og 1057.
Noen gamle naturtypelokaliteter er forkastet på grunn av helt manglende informasjon, samt
ingen eller upresis stedsangivelse.
Nedenfor er det gjort en mer detaljert vurdering av kartleggingsstatus for hver enkelt
hovednaturtype i kommunen.

3.4.1

Status for de ulike hovednaturtypene

Myr og kilde: Lokaliteter innen denne hovednaturtypen er i all hovedsak blitt plukket ut ved
hjelp av økonomisk kartverk og ortofoto i første fase av kartleggingen i 2005. I forbindelse
med oppdateringen 2008-2009 er mange av områdene kvalitetssikret på nye ortofoto, men
i liten grad besøkt i felt. Myrer som ikke er besøkt er i hovedsak bare gitt en generell
beskrivelse og verdisatt etter generelle kriterier i naturtypehåndboken. Grue ligger i
overgangen mellom sørboreal og mellomboreal vegetasjonssone (Moen 1998), og
høyereliggende deler av kommunen kan føres til sistnevnte sone. Fattig myr i mellomboreal
sone skal i regelen ikke utfigureres som naturtype. Relativt stor andel av det
høyereliggende arealet i kommunen er myr, og det er derfor ansett nødvendig å gjøre en
strengere prioritering av hvilke som skal utfigureres som naturtypelokaliteter sammenlignet
med praksisen ved forrige kartlegging (Bekken og Kystvåg 2005). I denne omgang er det
valgt å stryke tidligere avgrensete myrareal i høydelaget over 300 mo.h. (= tentativt
mellomboreal sone), med et par unntak, hvor myrene ut fra ortofoto virket spesielt
velutviklete. Enkelte mindre justeringer er gjort i forhold til tidligere avgrensinger i tilfeller
der den gamle avgrensingen var spesielt unøyaktig. Det er ved denne oppdateringen ikke
vurdert hvorvidt nye myrlokaliteter burde vært avgrenset. Trolig er de viktigste intakte
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myrer i lavlandet (under 300 mo.h.) fanget opp, men det er åpenbart også en del mangler.
En betydelig svakhet er at få – om noen – myrer er oppsøkt i felt. Det foreligger derfor bare
unntaksvis dokumentasjon på hvilke konkrete naturverdier naturtypelokalitetene har, og
verdivurderingen er derfor i mange tilfeller også usikker. → Kartleggingsstatus: Dårlig
kartlagt.
Rasmark, berg og kantkratt: Kun 1 lokalitet i kommunen er registrert å omfatte elementer
av denne hovednaturtypen. Inntrykket etter feltbefaring er at hovednaturtypen opptrer
sparsomt i landskapet. De viktigste utformingene er derfor trolig fanget opp.
Naturkvalitetene er imidlertid i liten grad dokumenterte. → Kartleggingsstatus: Godt
kartlagt.
Kulturlandskap: 17 lokaliteter er registrert som kulturlandskapslokaliteter i kommunen. Av
disse er de fleste knyttet til områder i de lavereliggende områdene av Grue. Noen lokaliteter
på Grue Finnskog er besøkt i felt og beskrevet, men det er åpenbart også en del som
gjenstår å kartlegge. Storparten av de viktigste lokalitetene i kommunen er trolig fanget
opp. → Kartleggingsstatus: Godt kartlagt.
Ferskvann/våtmark: I alt 20 lokaliteter innen hovednaturtypen ferskvann/våtmark er
registrert i Grue. Disse områdene er i all hovedsak konsentrert rundt/i Glåma. Noen
lokaliteter er kartlagt på Grue Finnskog. Naturtypen ”dam” er rimelig godt kartlagt, i hvert
fall innenfor jordbrukslandskapet, hvor naturtypen er mest aktuell.
Med hensyn til andre naturtypekategorier innenfor hovednaturtypen er områdene omkring
Glåma og det lavereliggende jordbrukslandskapet prioritert. De fleste viktige bekkedrag,
deltaområder og andre våtmarksområder langs Glåma er trolig rimelig godt fanget opp i
kartleggingen. For de fleste lokaliteter foreligger det rimelig god dokumentasjon av
naturverdiene. → Kartleggingsstatus: Godt kartlagt omkring Glåma. Områder ellers i
kommunen er dårligere kartlagt.
Skog: Skog har i noen grad vært prioritert kartlagt i denne omgang. En rekke lokaliteter er
nyregistrert i 2008. En del av disse baserer seg imidlertid på eldre opplysninger i forbindelse
med kartlegging av MiS-biotoper i kommunen (2004), eller fra en rekke områdekartlegginger (Løvdal 2001, Hofton m.fl. 2003, Reiso m.fl. 2005) . I kommunen forøvrig gjelder
for de fleste MiS-biotoper at informasjonen er for knapp og avgrensingen for snever til å
kvalifisere som naturtypelokalitet etter naturtypehåndboken. I tillegg til nyregistreringer er
en rekke eldre naturtypeavgrensinger kvalitetssikret i 2008, og i mange tilfeller gitt ny
avgrensing og verdivurdering. Noen lokaliteter er videreført uten endring, fordi det ikke er
foretatt ny befaring, men hvor det ut fra beskrivelse eller ortofoto synes at naturtypekvaliteter er tilstede. Disse er i de fleste tilfeller gitt en foreløpig lokal verdi (C). Kommunen
har store areal med skog, og bare en mindre del av arealet er kartlagt i forbindelse med
naturtypekartleggingen. Viktige naturverdier er imidlertid påvist flere steder hvor
feltbefaring er foretatt, noe som tyder på at mange viktige naturtypelokaliteter fremdeles
ikke er fanget opp. → Kartleggingsstatus: Dårlig kartlagt med unntak av noen områder på
Grue Finnskog.

4 Diskusjon
4.1 Ansvars-naturtyper i kommunen
Kapittelet er ment å fokusere på helt spesielle naturkvaliteter som kommunen kan sies å ha
et spesielt ansvar for i et regionalt til nasjonalt perspektiv.
Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti. I forbindelse med Glåma finnes det en
rekke viktige våtmarksområder og kroksjøer. Spesielt kan nevnes områdene Silvatnet, Evja,
Heggertjennet/Namnåa, Gardsjøen naturreservat og Grinder-Mosand. Dette er A-områder
bestående av kroksjøer, flomdammer og meandrerende elvepartier. Det finnes en rekke
interessante arter er registrert i disse områdene; evjeslirekne (EN), vasskryp (VU), trefelt
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evjeblom (NT), sjøpiggknopp (NT), huldregras (NT), doggpil (VU), broddglattkrans (VU),
lerkefalk (VU), makrellterne (VU), hettemåke (NT, mandelpil (VU), sivhøne (NT), sangsvane
(NT).
Gammel barskog/gammel løvskog. Svært viktige naturtyper i skog er registrert i Maliskjæra
naturreservat. I tillegg finnes en rekke viktige områder registrert på Grue Finnskog. Av
særlig interesse i disse områdene kan nevnes arter som svartsonekjuke (NT), ospehvitkjue
(NT), gubbeskjegg (NT), duftskinn (NT), rotnål (NT), sprikeskjegg (NT), gammelgranskål
(NT), kort trollskjegg (NT), Skeletocutis lenis (NT) og taigapiggskinn (NT).
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