


 
Ekstrakt 
BioFokus har på oppdrag fra 

Fylkesmannen i Hedmark 
foretatt en nykartlegging av 

naturtyper i Elverum 
kommune. Totalt 154 ble 

kartlagt og prioritert i 2010. 
Disse fordeler seg på 22 

lokaliteter med A-verdi, 64 
med B-verdi og 66 med C- 

verdi. Naturbeitemark, 

gammel barskog og dammer 
er de hyppigste registrerte 

naturtypene med 
henholdsvis 25, 24 og 18 

lokaliteter. Deretter følger 
kroksjøer, flomdammer og 

meandrerende elvepartier og 
slåttemark med 13 og 11 

lokaliteter. Disse fem 

naturtypene utgjør til 
sammen nesten 55 % av alle 

de registrerte 
naturtypelokalitetene.   
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Forord 
 
Stiftelsen BioFokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Hedmark foretatt naturtypekartlegging i 
Elverum kommune. Hans Chr. Gjerlaug har vært vår kontaktperson hos oppdragsgiver. Øivind 
Gammelmo har vært prosjektansvarlig hos BioFokus. Ole J. Lønnve, Kjell Magne Olsen, Terje 
Blindheim, Torbjørn Høitomt, Tom H. Hofton og Siri Lie Olsen, alle BioFokus, har også deltatt i 
arbeidet.  
 
Denne rapporten har som mål å kort oppsummere data for de naturtypene som er 
nyregistrert/kvalitetssikret i 2009-2010. Rapporten beskriver hvilke oppgaver som er gjort og peker 
på kartleggingsstatus for de enkelte hovednaturtyper. 
 
 
Grua, 14. april 2011 
 
Øivind Gammelmo, BioFokus 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Naturbeitemark med stort artsmangfold på Kråkbergsætra. I bakgrunnen sees Kråkberget med gammel 
granskog. Foto: Øivind Gammelmo. 



Sammendrag 
 
BioFokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Hedmark foretatt nykartlegging og 

kvalitetssikring av naturtypelokaliteter i Elverum kommune. I tråd med kontrakten har vi 
hatt spesielt fokus på hovednaturtypene skog og ferskvann/våtmark. Selv om innsatsen 

primært har vært rettet mot nykartlegging og kvalitetssikring av eksisterende naturtyper 

med A- og B-verdi, er det i noen tilfeller også foretatt endringer i avgrensing eller 
verdivurdering av eldre naturtypelokaliteter med C-verdi (Naturtjenester 2001). 

 
Av de 154 registrerte lokalitetene er 22 vurdert som svært viktige (A-verdi), 64 som viktige 

(B-verdi) og 68 som lokalt viktige (C-verdi). Kun 22 av de 154 lokalitetene er vurdert som 
svært viktige og disse utgjør samlet i underkant av 30 % av det totale arealet avgrensede 

naturtyper. Myr/kilde og skog er arealmessig de vanligste hovednaturtypene med 
henholdsvis 47 % og 31 % av det totale arealet. Ferskvann/våtmark er den naturtypen som 

er avgrenset med flest lokaliteter (51), tett fulgt av kulturlandskap og skog med 

henholdsvis 46 og 42 lokaliteter. 
 
Tabell 1: Fordelingen av hovednaturtyper på antall og areal (daa) og deres andel av totalen. 

Hovednaturtype Antall Andel av antall Areal Andel av areal 

Ferskvann/våtmark 51 33,1 2.419 9,0 

Kulturlandskap 46 29,9 2.927 10,9 

Myr og kilde 10 6,5 12.660 47,2 

Skog 42 27,3 8.274 30,9 

Sørvendt berg og rasmark 4 2,6 532 2,0 

Fjell 1 0,7 3 0,01 

Totalt 154 100 26.815 100 

 

 
 

Løktingdammen med inntakt lavlandsmyr i innlandet. Foto: Øivind Gammelmo. 
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Bronkebrottet. Et ganske bratt og ulendt bekkekløft, som er en svært sjelden naturtype i Elverum.  
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 NOK 600.000 inkludert moms, og omfattet 

kartlegging av Våler, Elverum og Åmot kommuner.  
 

Feltarbeidet ble gjort i feltsesongene 2009-2010 med påfølgende rapportering høsten 2010 
og vinteren 2011. Feltarbeid knyttet til dette prosjektet er blitt utført av Øivind Gammelmo 

(prosjektleder), Ole J. Lønnve, Kjell Magne Olsen, Terje Blindheim, Torbjørn Høitomt og Siri 
Lie Olsen. 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 2-6 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  

2.1  Prioriterte områder 

På grunn av begrensete midler måtte det foretas en prioritering mht. hvordan og hvor 
grundig kartleggingsarbeidet skulle utføres. Det ble bestemt at det skulle være fokus på 

naturtypene ferskvann/våtmark og skog. Spesielt skulle det prioriteres naturtyper knyttet til 
Glomma-systemet. Det ble i tillegg foretatt en systematisk kvalitetssikring av eksisterende 

naturtypelokaliteter fra Elverum sentrum og utover. Dette ble valgt fremfor en mer tilfeldig 

kartlegging av naturtypelokaliteter spredt over et større areal. I tillegg ble Glomma-
systemet grundig kartlagt ned til Strandfossen kraftverk, samt strekningen forbi Leiret og 

deler av strekningen Jømna-Heradsbygd. I området vest for Glomma (Rustadmarka – 
Grundsetskogen) ble det i 1999 foretatt grundige undersøkelser i forbindelse med 

kartlegging av nøkkelbiotoper i skog (Løvdal 1999), disse områdene ble ikke prioritert i 
denne kartleggingen. Innenfor dette arealet kan kartleggingsstatus etter 2010-sesongen 

anses rimelig god mht. hvor stor andel av reelle naturtypelokaliteter som er kartlagt og 
hvor presist disse er avgrenset. 

 

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, dammer 

og noe kulturlandskap. 
 

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. 
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2.2  Tilrettelegging for Natur2000 

Naturtypelokaliteter som er nyregistrerte er gitt nytt nummer innenfor en nummerserie som 
ikke kommer i konflikt med lokalitetsnummer som er benyttet tidligere av Fylkesmannen. 

Gamle nummer er i størst mulig grad forsøkt ivaretatt, men noen lokaliteter har fått nytt 
nummer som erstatter det i den gamle nummerrekken. Nye lokalitetsnummer ligger i 

intervallet 806-833.  

 
Det gamle naturtypedatasettet (Naturtjenester 2001) besto av to filer med 

naturtypelokaliteter; én med polygoner og én med punktlokaliteter. De fleste av polygonene 
er videreført, og nye polygoner laget for flertallet av de punktfestede lokalitetene. Det er 

ikke laget polygoner for et flertall av de punktregistrerte dammene, se videre under 2.4. I 
alt 127 lokaliteter, inklusive flere som er omgjort fra punkt til polygon og nybeskrevet, er 

nytegnet som polygoner i det oppdaterte naturtypekartet. Til sammen er 154 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. 

 
 

2.3  Tidligere undersøkelser 

Første fase av kartlegging av naturtyper i Elverum kommune startet i 2000. Dette resulterte 
i kommunens første datasett i 2001 (Naturtjenester 2001). I tillegg til dette arbeidet er det 

gjort flere andre undersøkelser i Elverum kommune av en viss størrelse. Det er tidligere 
gjort kartlegginger i forbindelse med sørberg (Often 1997), skog i Strandbygda vest (Løvdal 

1999), flommark langs Glomma (Fremstad 1998) og amfibier (Strand 2009). I tillegg er det 
gjennomført MiS-kartlegging i kommunen. 
 
 

2.4  Behandling av gamle naturtypedata 

Kvalitetssikring av gamle naturtypedata (Naturtjenester 2001) ble prioritert. 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, dammer og noe 
kulturlandskap. Det er gjort endringer i tekst, verdivurdering og/eller avgrensing for de 

fleste av disse. Ny avgrensing er gjort på grunnlag av en kombinasjon av feltarbeid, 
ortofoto og markslagskart, og er mer presis sammenlignet med forrige generasjon 

kartavgrensing. Ny avgrensing skal erstatte gammel avgrensing der ny avgrensing er tegnet 
inn for naturtypeobjektene. En gjennomgang av punktregistrerte dammer fra 2001 mot 

ortofoto viser at flere av disse er upresist avgrenset. Dette er imidlertid ikke gjort noe 

videre arbeid med å avgrense disse dammene i denne omgang og naturtypeobjektene 
består som punktobjekter inntil videre og er ikke med i dette datasettet. Alle dammer med 

viktige amfibieforekomster er imidlertid avgrenset med polygoner i det nye naturtypekartet. 
 
 

2.5  Rødlistearter 

Spesielle arter som er kartlagt gjennom prosjektet vil bli tilgjengelig i Artskart 

(Artsdatabanken & GBIF 2010). Legg merke til at rødlistearter listet opp i tabell 3 både er 
artsfunn BioFokus har gjort i 2010-2011 og eldre artsfunn fra naturtypelokalitetene som 

allerede ligger inne i Artskart. 
 

Siden ny revidert utgave av Norsk rødliste for arter ble publisert i 2010, kan det forekomme 
at noen arter har beholdt sin gamle kategori (fra 2006) både i rapporten og i 

naturtypebeskrivelsene. 
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Figur 1. Viser fordelingen av de 19 rødlisteartene 
på rødlistekategorier. Antall arter; prosent av total. 

3 Resultater 

3.1  Oversikt over kartlagte naturtyper 

I dette kapitelet gis en enkel oppsummering av resultatene fra registreringene. Tabell 4 

oppsummerer fordelingen av verdi og areal på de ulike hovednaturtyper og naturtyper, og 
figur 2 viser den geografiske fordelingen av lokalitetene. I tabell 5 gis en oversikt over de 

registrerte lokalitetene, mens det i Kap. 3.2 gis en fullstendig områdebeskrivelse for hver av 

de 154 lokalitetene. Figur 3 og 4 viser fordelingen av biotoparealer i kommunen på 
henholdsvis verdi og ulike arealklasser.  

 
Av de 154 registrerte lokalitetene er 22 vurdert som svært viktige (A-verdi), 64 som viktige 

(B-verdi) og 68 som lokalt viktige (C-verdi). Kun 22 av de 154 lokalitetene er vurdert som 
svært viktige og disse utgjør samlet i underkant av 30 % av det totale arealet avgrensede 

naturtyper. Myr/kilde og skog er arealmessig de vanligste hovednaturtypene med 
henholdsvis 47 % og 31 % av det totale arealet. Ferskvann/våtmark er den naturtypen som 

er avgrenset med flest lokaliteter (51), tett fulgt av kulturlandskap og skog med 

henholdsvis 46 og 42 lokaliteter. Se tabell 4 for en fullstendig fordeling av antall og arealer 
for ulike naturtyper. Figur 5 viser fordelingen av ulike naturtyper på verdi og antall. 

 
 
Tabell 2. Data om naturtypens størrelse 

 Areal 

Gjennomsnitt alle lokaliteter 174 dekar 

Trimmet snitt (5 % minste og største er tatt vekk)  108 dekar 

Totalareal 26.815 dekar 

 
 

3.2  Artsmangfold 

 

Det er registrert totalt 73 rødlistearter i de til sammen 154 registrerte naturtypelokalitetene 
(tabell 3). Disse er fordelt på i alt 205 ulike funn. Artene småsalamander, gubbeskjegg, 

duftskinn og svartsonekjuke er de vanligste artene blant de nær truete artene, en gruppe 
som utgjør 41 % av rødlisteartene.  Av truete arter er det registrert totalt 30 arter innenfor 

de registrerte naturtypelokalitetene. Figur 1 
viser fordelingen av de 73 artene på 

rødlistekategori. Viltarter og fisk er ikke 
inkludert i denne statistikken. 

 

I følge Artskart er det per 2010 registrert 
104 rødlistede arter i Elverum. Da er fisk, 

fugler og pattedyr holdt utenfor. De fleste 
funn av rødlistearter i Elverum er forholdsvis 

nye og har god presisjon, og bør kunne 
fanges opp ved en naturtypekartlegging. 

Insekter, sopp og karplanter er de vanligste 
artsgruppene blant rødlisteartene. 
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Tabell 3. Oversikt over registrerte rødlistearter knyttet til naturtypelokalitetene i Elverum. 
Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn RL Antall lokaliteter 

Amfibier og reptiler Rana arvalis Spissnutet frosk NT 3 

  Triturus vulgaris Småsalamander NT 27 

Andre virvelløse dyr Astacus astacus Edelkreps EN 2 

Karplanter Arnica montana Solblom VU 7 

  Botrychium lunaria Marinøkkel NT 1 

  Dactylorhiza incarnata Engmarihand NT 4 

  Gentianella campestris Bakkesøte NT 2 

  Glyceria lithuanica Skogsøtgras NT 9 

  Gymnadenia conopsea Brudespore NT 1 

  Ulmus glabra Alm NT 3 

  Viola selkirkii Dalfiol NT 6 

  Botrychium multifidum Høstmarinøkkel VU 1 

  Campanula cervicaria Stavklokke NT 1 

  Salix triandra Mandelpil VU 10 

  Lathyrus palustris Myrflatbelg EN 1 

  Potamogeton pusillus Granntjønnaks EN 1 

  Diphasiastrum tristachyum Grannjamne EN 1 

  Persicaria foliosa Evjeslirekne EN 1 

  Epipogium aphyllum Huldreblom NT 1 

  Persicaria minor Småslirekne NT 1 

  Cirsium oleraceum Kåltistel NT 1 

  Carex disperma Veikstarr NT 1 

  Camelina alyssum Lindodre RE 1 

  Salix daphnoides Duggpil VU 7 

  Thalictrum simplex Smalfrøstjerne VU 1 

Lav Alectoria sarmentosa Gubbeskjegg NT 18 

  Bryoria nadvornikiana Sprikeskjegg NT 9 

  Microcalicium ahlneri Rotnål NT 1 

  Cyphelium inquinans Gråsotbeger VU 1 

  Chaenotheca phaeocephala Stautnål VU 1 

  Chaenothecopsis viridialba Rimnål NT 2 

  Chaenotheca gracillima Langnål NT 4 

  Bryoria bicolor Kort trollskjegg NT 1 

  Letharia vulpina Ulvelav VU 1 

  Cyphelium karelicum Trollsotbeger VU 1 

Sopp Cystostereum murrayii Duftskinn NT 10 

  Fomitopsis rosea Rosenkjuke NT 4 

  Geastrum pectinatum Skaftjordstjerne NT 1 

  Junghuhnia collabens Sjokoladekjuke EN 1 

  Phellinus nigrolimitatus Svartsonekjuke NT 13 

  Phlebia centrifuga Rynkeskinn NT 1 

  Skeletocutis kuehneri - NT 1 

  Skeletocutis odora Sibirkjuke VU 1 

  Ceraceomyces cystidiatus - DD 1 

  Tubulicrinis inornatus - DD 1 

  Athelopsis lacerata - DD 1 

  Trametes suaveolens Aniskjuke EN 1 

  Boletopsis leucomelaena Gråkjuke NT 1 

  Kavinia alboviridis Grønnlig narrepiggsopp NT 1 

  Podostroma alutaceum  - NT 2 

  Pseudomerulius aureus - NT 1 

  Tricholoma apium Lakrismusserong NT 3 

  Tricholoma nauseosum Kransmusserong NT 3 

  Phellodon niger Svartsølvpigg NT 3 

  Clavaria fumosa Røykfarget køllesopp NT 1 

  Lycoperdon pedicellatum Vrangrøyksopp NT 1 
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Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn RL Antall lokaliteter 

 Sopp forts. Albatrellus subrubescens Furufåresopp NT 1 

  Oligoporus hibernicus - NT 1 

  Ceraceomerulius albostramineus - VU 1 

  Clitopilus paxilloides Mørk melsopp VU 1 

  Crustoderma dryinum - VU 1 

  Oligoporus lateritius - VU 1 

  Sarcodon scabrosus Besk storpigg VU 1 

Insekter Carterocephalus silvicolus Svartflekksmyger NT 1 

  Monochroa ferrea - EN 1 

  Scythris disparella - EN 1 

  Scythris laminella  - EN 1 

  Eucosma scorzonerana - EN 1 

  Carterocephalus silvicolua Svartflekksmyger NT 1 

  Bryotropha plantariella - VU 1 

  Phiaris rufana Karminprydvikler VU 1 

  Lycaena helle Fiolett gullvinge VU 2 

Alger Nitella flexilis Glansglattkrans NT 3 

Totalt    205 

 

 
 

 
 

 
 

Øyene i Glomma utgjør viktige naturtyper og representerer siste rest av unik elvenatur. 
 Foto: Terje Blindheim.  
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Figur 2. Geografisk fordeling av de 154 naturtypelokalitetene i Elverum kommune. Merket med 
lokalitetsnummer. 
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Tabell 4. Oversikt over fordelingen av de ulike naturtypene i Elverum på hovednaturtype, naturtype, areal 
(daa) og verdi. 

 
  A B C 

  
Hovednaturtype Naturtype An Ar An Ar An Ar Tot. Ant. Tot. Areal 

Ferskvann/våtmark Dam 3 2 8 52 7 71 18 125 

 Kroksjøer, flomdammer og  
meandrerende elveparti 

1 103 4 1100 8 165 
13 1368 

 Rik kulturlandskapssjø 
  

1 26 
  

1 26 

 Viktig bekkedrag 
  

1 11 3 459 4 470 

 Naturlig fisketomme innsjøer  
og tjern  

3 21 2 24 
5 45 

 Evjer, bukter og viker 
    

1 14 1 14 

 Stor elveør 5 279 4 92 
  

9 371 

Fjell Annen viktig forekomst 
    

1 3 1 3 

Kulturlandskap Hagemark 
  

1 30 1 32 2 62 

 Naturbeitemark 1 36 6 1058 18 1028 25 2122 

 Parklandskap 
  

3 165 
  

3 165 

 Slåttemark 3 443 1 8 7 111 11 562 

 Småbiotoper 
    

1 3 1 3 

 Store gamle trær 
  

1 10 1 1 2 11 

 Erstatningsbiotoper 1 2 
  

1 0 2 2 

Myr og kilde Intakt lavlandsmyr i innlandet 1 2759 5 9012 3 855 9 12626 

 Rikmyr 
    

1 34 1 34 

Skog Bekkekløft og bergvegg 1 55 2 298 3 109 6 462 

 Gammel barskog 2 245 16 2708 6 607 24 3560 

 Gammel lauvskog 1 7 3 37 
  

4 44 

 Gråor-heggeskog 1 29 4 269 
  

5 298 

 Rik sumpskog 
    

2 74 2 74 

 Brannfelt 1 3836 
    

1 3836 

Sørvendt berg og rasmark Sørvendt  berg og rasmark 1 178 1 274 2 80 4 532 

Totalt  22 7974 64 15171 68 3670 154 26815 
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Fordeling av biotopene på arealklasser (dekar) 

Figur 3. Fordelingen av antall lokaliteter (røde søyler) og lokalitetsareal (blå søyler) i hektar for de 
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Figur 4. Fordelingen av de 154 lokalitetene på 7 arealklasser. 
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 Figur 5. Viser fordelingen av ulike naturtyper på verdi og antall. Blå farge angir A-verdi, rød angir-B verdi og grønn farge angir C-verdi. 
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Tabell 5. Alfabetisk lokalitetsoversikt over de 154 lokalitetene. NR korresponderer til nummereringen på 
oversiktskartet og på nummeret i lokalitetsbeskrivelsene. 

 
Lokalitet NR Hovednaturtype Naturtype Utforming Verdi Areal 

Bjølsetsætra 685 Kulturlandskap Naturbeitemark (D04) Frisk fattigeng C 16 

Bjørnåsen N 811 Myr og kilde Rikmyr  C 34 

Bjørnåssætra 528 Kulturlandskap Naturbeitemark (D04) Frisk fattigeng C 51 

Borgen 574 Skog Gammel barskog Gammel granskog B 245 

Borgåsen 683 Kulturlandskap Naturbeitemark (D04) Frisk næringsrik "natureng" B 126 

Breum N 561 Ferskvann/våtmark Dam  B 2 

Bronkeberget 641 Sørvendt berg og 
rasmark 

Sørvendt  berg og rasmark Bergknaus og -flate A 178 

Bronkebrottet 640 Skog Bekkekløft og bergvegg Bekkekløft B 88 

Bryggeriberget 200 Myr og kilde Intakt lavlandsmyr i innlandet Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe 
myrtyper 

C 4 

Bryggeriberget NV 551 Ferskvann/våtmark Naturlig fisketomme innsjøer og 
tjern 

Små myrtjern og myrpytter B 4 

Bryggeriberget SØ 550 Ferskvann/våtmark Naturlig fisketomme innsjøer og 
tjern 

Små myrtjern og myrpytter B 2 

Bukkåsen 818 Skog Gammel barskog Gammel granskog B 89 

Christianfjeld 661 Kulturlandskap Parklandskap Parker B 92 

Dalby 548 Ferskvann/våtmark Dam Eldre fisketom dam A 0 

Elverumsengene 718 Kulturlandskap Slåttemark Frisk næringsrik ”natureng” A 80 

Festningsdammen 772 Ferskvann/våtmark Dam Eldre fisketom dam A 1 

Flatåsen 689 Kulturlandskap Naturbeitemark  C 58 

Flotsberget 344 Skog Gammel barskog Gammel granskog B 131 

Flotta 686 Kulturlandskap Naturbeitemark  B 161 

Forårsvea 562 Ferskvann/våtmark Dam Gårdsdam B 2 

Fossholmen 822 Ferskvann/våtmark Stor elveør Elveørkratt B 36 

Furuli N 712 Ferskvann/våtmark Kroksjøer, flomdammer og 
meandrerende elveparti 

 C 1 

Galgebergparken 708 Kulturlandskap Hagemark Bjørkehage C 32 

Garbuåssætra 763 Skog Gammel lauvskog Gammelt ospeholt B 12 

Gardberget 349 Skog Gammel barskog Gammel granskog C 208 

Gardbergsætra 687 Kulturlandskap Naturbeitemark  C 55 

Gjeddsjøberget S 810 Skog Gammel barskog Gammel granskog B 134 

Gjeddsjøberget SØ 809 Skog Gammel barskog Gammel granskog B 173 

Graslandet 682 Kulturlandskap Naturbeitemark (D04) Frisk fattigeng C 47 

Graslandkjølen 652 Myr og kilde Intakt lavlandsmyr i innlandet Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe 
myrtyper 

B 1381 

Grinda Ø 758 Kulturlandskap Slåttemark Frisk/tørr, middels baserik eng A 15 

Gropa 740 Skog Bekkekløft og bergvegg Bekkekløft A 55 

Gryttingskoia Ø 748 Fjell Annen viktig forekomst  C 3 

Gørsildtjenna, S 635 Ferskvann/våtmark Naturlig fisketomme innsjøer og 
tjern 

Små myrtjern og myrpytter C 18 

Gørsildtjønna, N 634 Ferskvann/våtmark Naturlig fisketomme innsjøer og 
tjern 

Små myrtjern og myrpytter C 6 

Hagatjennet 775 Ferskvann/våtmark Rik kulturlandskapssjø Kalkfattigere utforming B 26 

Hakaskallen 802 Skog Gammel barskog Gammel granskog B 690 

Haugsberget 643 Sørvendt berg og 
rasmark 

Sørvendt  berg og rasmark Kalkrik og/eller sørvendt bergvegg C 51 

Hornmoen 554 Ferskvann/våtmark Dam  C 8 

Hovin 796 Kulturlandskap Naturbeitemark  B 50 

Hulvollsætra 812 Skog Rik sumpskog Rik sumpskog C 42 

Håsjøen N 660 Ferskvann/våtmark Kroksjøer, flomdammer og 
meandrerende elveparti 

Kompleks med meandrerende elveparti,  
kroksjøer og dammer 

B 369 

Indsetøya 821 Ferskvann/våtmark Stor elveør Elveørkratt B 19 

Ivjubakken NV 773 Ferskvann/våtmark Dam Eldre fisketom dam C 4 

Jensgangen 713 Ferskvann/våtmark Kroksjøer, flomdammer og 
meandrerende elveparti 

 C 3 

Jømna 651 Ferskvann/våtmark Stor elveør  A 83 

Jømna, Kvernmoen 833 Ferskvann/våtmark Viktig bekkedrag Meandrerende parti med naturlige 
kantsoner 

C 115 

Jømna, Prerien 732 Ferskvann/våtmark Viktig bekkedrag Bekk i intensivt drevne jordbrukslandskap C 153 

Karlbrenna 681 Kulturlandskap Naturbeitemark (D04) Frisk næringsrik "natureng" C 84 

Kassiberget I 815 Kulturlandskap Slåttemark Frisk næringsrik ”natureng” B 8 

Kassiberget II 816 Kulturlandskap Erstatningsbiotoper Bygningsstrukturer med spesiell flora eller 
fauna 

C 0 

Kjeksbergvollen. 701 Kulturlandskap Store gamle trær Gammelt tre C 1 

Kolsætra 639 Kulturlandskap Naturbeitemark (D04) Frisk fattigeng C 48 

Korpereiret 674 Skog Bekkekløft og bergvegg Bekkekløft B 210 

Kråkbergsætra 832 Kulturlandskap Naturbeitemark (D04) Frisk næringsrik "natureng" A 36 

Kråkeberget 760 Skog Gammel barskog Gammel granskog A 88 

Kråkebergsætra V 761 Skog Gammel lauvskog Gammelt ospeholt A 7 

Kvasstadsætra 679 Kulturlandskap Naturbeitemark (D04) Frisk fattigeng C 232 

Kvernbakkøya 829 Ferskvann/våtmark Stor elveør Elveørkratt B 13 
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Lokalitet NR Hovednaturtype Naturtype Utforming Verdi Areal 

Kverndammen 750 Ferskvann/våtmark Kroksjøer, flomdammer og 
meandrerende elveparti 

Betydelig flompåvirkede kroksjøer og 
dammer 

C 11 

Kvernhusslåttene 720 Kulturlandskap Slåttemark  C 10 

Kvernmoen 584 Ferskvann/våtmark Kroksjøer, flomdammer og 
meandrerende elveparti 

Kompleks med meandrerende elveparti,  
kroksjøer og dammer 

B 375 

Kvithammarberget 644 Sørvendt berg og 
rasmark 

Sørvendt  berg og rasmark Kalkrik og/eller sørvendt bergvegg C 29 

Langberget 645 Skog Gammel barskog Gammel granskog B 82 

Lassmyra 728 Skog Gammel barskog Gammel granskog B 135 

Lassmyrkoia S 724 Skog Gammel barskog Gammel granskog C 85 

Leiret 678 Kulturlandskap Parklandskap Parker B 9 

Letjendal 339 Ferskvann/våtmark Dam Eldre fisketom dam B 1 

Lindtjennet 776 Ferskvann/våtmark Dam Eldre fisketom dam C 20 

Linnerud SØ 711 Kulturlandskap Slåttemark  C 8 

Linnerud Ø 710 Ferskvann/våtmark Kroksjøer, flomdammer og 
meandrerende elveparti 

Gamle, mindre flompåvirkede kroksjøer og 
dammer 

C 20 

Losen 817 Kulturlandskap Slåttemark  C 14 

Lundsholmen 830 Ferskvann/våtmark Stor elveør Elveørkratt A 32 

Løbekk 556 Ferskvann/våtmark Dam Eldre fisketom dam B 6 

Løken 649 Skog Gråor-heggeskog Flommarksskog B 232 

Løktingdammen 770 Myr og kilde Intakt lavlandsmyr i innlandet Flatmyr C 51 

Løvhaugsætra 
(Gobakkvollen) 

800 Kulturlandskap Naturbeitemark  C 28 

Løvknuten 577 Skog Gammel barskog Gammel granskog B 391 

Madsberget N 716 Skog Gammel barskog Gammel granskog B 105 

Mellomrustad NØ 820 Ferskvann/våtmark Stor elveør Stor sandur-utforming A 34 

Mokoia S 571 Ferskvann/våtmark Dam  A 1 

Mosvea 625 Ferskvann/våtmark Dam  C 2 

Mosåmyrkoia 799 Skog Gammel lauvskog Gammelt ospeholt B 17 

Myreng VNV 777 Ferskvann/våtmark Dam Eldre fisketom dam C 11 

Møystad S 759 Skog Gammel lauvskog Gammelt ospeholt B 8 

Nerbronka (Oset) 806 Ferskvann/våtmark Kroksjøer, flomdammer og 
meandrerende elveparti 

Kompleks med meandrerende elveparti,  
kroksjøer og dammer 

C 122 

Nistilrønningen 553 Ferskvann/våtmark Dam Eldre fisketom dam B 17 

Nordby 565 Ferskvann/våtmark Dam  B 4 

Norddal Ø 774 Ferskvann/våtmark Kroksjøer, flomdammer og 
meandrerende elveparti 

Gamle, mindre flompåvirkede kroksjøer og 
dammer 

C 3 

Nordhue Ø 725 Skog Gammel barskog Gammel granskog B 56 

Nupen 798 Kulturlandskap Naturbeitemark  C 45 

Nysætra, 
Ulvådalen 

380 Kulturlandskap Naturbeitemark (D04) Frisk fattigeng C 55 

Næringsbekken-
ravinene 

819 Skog Gammel barskog Gammel granskog A 157 

Nøtåsen N 794 Kulturlandskap Naturbeitemark  B 29 

Nøtåsen S 795 Kulturlandskap Hagemark Bjørkehage B 30 

Odden N 831 Skog Gråor-heggeskog Flommarksskog B 25 

Oppsalvollen 680 Kulturlandskap Naturbeitemark (D04) Frisk næringsrik "natureng" C 46 

Oppsetgrenda Ø 808 Skog Gammel barskog Gammel granskog C 15 

Ormåsen 547 Skog Gammel barskog Gammel granskog B 27 

Ormåssætra 242 Kulturlandskap Naturbeitemark (D04) Frisk fattigeng C 40 

Osvang NV 563 Ferskvann/våtmark Dam  B 2 

Prerien N 731 Ferskvann/våtmark Kroksjøer, flomdammer og 
meandrerende elveparti 

Gamle, mindre flompåvirkede kroksjøer og 
dammer 

C 2 

Prerien S 805 Ferskvann/våtmark Kroksjøer, flomdammer og 
meandrerende elveparti 

Gamle, mindre flompåvirkede kroksjøer og 
dammer 

C 3 

Prestøya 706 Kulturlandskap Parklandskap Parker B 64 

Prestøya V 68 Ferskvann/våtmark Stor elveør Elveørkratt A 36 

Ringsåssætra 693 Kulturlandskap Naturbeitemark  C 63 

Rogstad 576 Kulturlandskap Store gamle trær Gammelt tre B 10 

Rogstadbakkvollen 797 Kulturlandskap Naturbeitemark  C 26 

Rogstadbakkvollen 
S 

717 Skog Gammel barskog Gammel granskog B 301 

Rusta 532 Kulturlandskap Naturbeitemark (D04) Frisk fattigeng B 575 

Røtosengen 405 Ferskvann/våtmark Kroksjøer, flomdammer og 
meandrerende elveparti 

Kompleks med meandrerende elveparti,  
kroksjøer og dammer 

B 143 

Røvelberget 684 Kulturlandskap Naturbeitemark  C 42 

Røvelbergsætra 803 Ferskvann/våtmark Dam  C 2 

Sagtjernet SV 771 Ferskvann/våtmark Evjer, bukter og viker Bukter og viker C 14 

Sagåa 127 Ferskvann/våtmark Viktig bekkedrag Bekk i intensivt drevne jordbrukslandskap B 11 

Skavhaugen 560 Ferskvann/våtmark Naturlig fisketomme innsjøer og 
tjern 

Små myrtjern og myrpytter B 15 

Skavhaugtjernet 559 Ferskvann/våtmark Dam Eldre fisketom dam B 18 

Skjærnupen 647 Skog Gammel barskog Gammel granskog C 255 

Skrivermyra 721 Kulturlandskap Slåttemark  C 51 

Starmoen 469 Skog Brannfelt Gammelt brannfelt med fattig utforming A 3836 

Stavåsbekken 752 Ferskvann/våtmark Viktig bekkedrag  C 191 

Steinkjølen 653 Myr og kilde Intakt lavlandsmyr i innlandet Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe 
myrtyper 

B 1706 
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Lokalitet NR Hovednaturtype Naturtype Utforming Verdi Areal 

Stokkerud NNØ 778 Ferskvann/våtmark Dam Eldre fisketom dam C 24 

Storbekken 715 Skog Bekkekløft og bergvegg Bekkekløft C 42 

Storhovsætra 688 Kulturlandskap Naturbeitemark  C 23 

Storkjølen 9 Myr og kilde Intakt lavlandsmyr i innlandet Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe 
myrtyper 

B 1569 

Storløkjølen 654 Myr og kilde Intakt lavlandsmyr i innlandet Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe 
myrtyper 

C 800 

Strandkjølen 638 Myr og kilde Intakt lavlandsmyr i innlandet Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe 
myrtyper 

B 4209 

Støpsberget 476 Sørvendt berg og 
rasmark 

Sørvendt  berg og rasmark Bergknaus og -flate B 274 

Svenkerud V 726 Skog Rik sumpskog Rik sumpskog C 32 

Svenkerudvollen 677 Kulturlandskap Naturbeitemark (D04) Frisk næringsrik "natureng" B 117 

Sætersmoen NØ 828 Ferskvann/våtmark Stor elveør Elveørkratt A 94 

Sølvbergseggen 714 Skog Bekkekløft og bergvegg Bekkekløft C 47 

Sørli 77 Kulturlandskap Slåttemark  C 12 

Sørsætergropa 741 Skog Bekkekløft og bergvegg Bekkekløft C 20 

Terninga V 566 Ferskvann/våtmark Kroksjøer, flomdammer og 
meandrerende elveparti 

Kompleks med meandrerende elveparti,  
kroksjøer og dammer 

B 213 

Tjennslimyra 807 Myr og kilde Intakt lavlandsmyr i innlandet Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe 
myrtyper 

B 147 

Toerkoia 573 Skog Gammel barskog Gammel furuskog B 64 

Torgerstua V 727 Skog Gammel barskog Gammel granskog C 16 

Tuvrønningen 695 Kulturlandskap Slåttemark  C 11 

Tørjevollen 762 Kulturlandskap Slåttemark Frisk fattigeng C 5 

Ulvåbrua 88 Kulturlandskap Småbiotoper Kantsamfunn C 3 

Ulvåsen seter 813 Kulturlandskap Erstatningsbiotoper Bygningsstrukturer med spesiell flora eller 
fauna 

A 2 

Ulvåstrendene 423 Kulturlandskap Slåttemark Frisk fattigeng A 348 

Vesle Rokosjøen 
NR 

179 Fersvkann/våtmark Kroksjøer, flomdammer og 
meandrerende elveparti 

Kompleks med meandrerende elveparti,  
kroksjøer og dammer 

A 103 

Vinabbenga 749 Kulturlandskap Naturbeitemark  C 69 

Ygletjernet N 575 Skog Gammel barskog Gammel furuskog B 46 

Ytterøya Midtre 824 Skog Gammel barskog  B 39 

Ytterøya N 823 Skog Gråor-heggeskog Flommarksskog A 29 

Ytterøya S 825 Ferskvann/våtmark Stor elveør Elveørkratt B 24 

Øksna stasjon 826 Skog Gråor-heggeskog Liskog/ravine B 4 

Øksnas utløp i 
Glomma 

827 Skog Gråor-heggeskog Flommarksskog B 8 

Øvre Tørrholen Ø 723 Skog Gammel barskog Gammel granskog C 28 

Årtjernskjølen 44 Myr og kilde Intakt lavlandsmyr i innlandet Flatmyr A 2759 
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3.3  Registreringsstatus 

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

hvilke som ikke er godt kartlagt. I et prosjekt med begrensede midler vil man ikke kunne 
kartlegge alt areal innen en kommune. BioFokus valgte å starte i en del av kommunen for 

så å arbeide oss relativt systematisk derfra. Det primære fokuset lå på hovednaturtypene 

ferskvann/våtmark og skog, men andre hovednaturtyper ble ikke vesentlig diskriminert. 
Spesielt skulle det prioriteres naturtyper knyttet til Glomma-systemet. Det ble i tillegg 

foretatt en systematisk kvalitetssikring av eksisterende naturtypelokaliteter fra Elverum 
sentrum og utover. Dette ble valgt fremfor en mer tilfeldig kartlegging av 

naturtypelokaliteter spredt over et større areal. I tillegg ble Glomma-systemet grundig 
kartlagt ned til Strandfossen kraftverk, samt strekningen forbi Leiret og deler av 

strekningen Jømna-Heradsbygd. I området vest for Glomma (Rustadmarka – 
Grundsetskogen) ble det i 1999 foretatt grundige undersøkelser i forbindelse med 

kartlegging av nøkkelbiotoper i skog (Løvdal 1999), disse områdene ble ikke prioritert i 

denne kartleggingen. Innenfor dette arealet kan kartleggingsstatus etter 2010-sesongen 
anses rimelig god mht. hvor stor andel av reelle naturtypelokaliteter som er kartlagt og 

hvor presist disse er avgrenset. 
 

 

3.3.1 Status for de ulike hovednaturtypene 

Innenfor arealet beskrevet i foregående kapittel kan kartleggingsstatus etter 2010-sesongen 

anses rimelig god mht. hvor stor andel av reelle naturtypelokaliteter som er kartlagt og 
hvor presist disse er avgrenset. Området er likevel ikke fullstendig kartlagt, og flere viktige 

lokaliteter er ganske sikkert ikke fanget opp. Skogsområdene i øst anses noe mindre godt 

kartlagt ettersom avgrensingene der ofte er noe grove og basert på eldre befaringer eller 
andre kilder uten naturtypebeskrivelse. Dekningsgraden er trolig omtrent like god for alle 

hovednaturtyper innenfor de nevnte areal, og viser den reelle fordelingen av prioriterte 
naturtyper i landskapet mht. naturtypekategori og mosaikkutforminger. Vurderingen er 

fordelt på 4 kategorier (iht. naturtypehåndboken); fullstendig kartlagt, godt kartlagt, dårlig 
kartlagt, og ikke kartlagt (se figur 6). 

 
Myr og kilde (A) 

 

Myrene i kommunen er gjennom tidligere kartlegging og i denne kartleggingen plukket ut 
fra kartverk og er i liten grad undersøkt nærmere i felt. Flere av myrlokalitetene er vernet 

som naturreservater. Ved bruk av forholdsvis nye flybilder har vi gått gjennom alle 
myrområdene som tidligere er avgrenset i kommunen. Der flybildene har avslørt stor grad 

av negativ påvirkning er disse avgrensningene justert i datasettet/kartet. Myrer som ut fra 
bildene ser ut til å ha store myrkvaliteter er inkludert. Alle myrlokaliteter som er plukket ut 

fra bilder har fått en standard beskrivelse i databasen og alle er tildelt samme naturtype. 
Utforming er ikke angitt da det ikke finnes nok data til for en slik angivelse. 

 

De mest verdifulle myrene i Elverum er nå avgrenset som naturtyper og ett av disse er 
vernet som naturreservat. Flere myrområder kan være aktuelle som vernekandidater i 

forbindelse med ”frivillig vern” av skog i kommunen. 
 

Kulturlandslap (D) 
 

Mange viktige naturbeitemarker og slåttemarker var tidligere registrert i forbindelse med 
første generasjons naturtypekartlegging (Naturtjenester 2001). Flere av disse lokalitetene 

har blitt besøkt i denne kartleggingen, men naturtypen har ikke vært et prioritert 

innsatsområde. Avgrensninger har blitt justert for de fleste lokaliteter da disse viste seg å 
være for grovt tegnet inn på kartet. 
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Mange viktige kulturbetingede lokaliteter er funnet og de aller viktigste er trolig avgrenset 
og er godt beskrevet. Gjengroing eller svak hevd har gjort det vanskelig mange steder å 

avdekke viktige kulturlandskapsverdier. Naturtypekartet for denne hovedtypen bør 
oppdateres når viktige lokaliteter evt. oppdages. Systematisk leting etter flere lokaliteter vil 

trolig være lite kostnadseffektivt. Mange lokaliteter er under gjengroing og det bør i første 
omgang rettes inn tiltak mot å bevare allerede registrerte lokaliteter. 

 

Ferskvann/våtmark (E) 
 

Glomma-systemet er kartlagt systematisk fra kommunegrensa til Åmot, ned til 
Strandfossen kraftverk, samt strekningen forbi Leiret og deler av strekningen Jømna-

Heradsbygd. Det har også vært fokus på ferskvann/våtmark i forbindelse med elva Jømna 
og Julussa. Det er avgrenset en rekke store elveører og kroksjøer i kommunen. Elveørene i 

Glomma-systemet er spesielt viktig i denne sammenhengen og det er tilstrebet å få disse 
grundig kartlagt i denne kartleggingen. 

 

Det er kartlagt mange viktige naturtyper innen ferskvann/våtmark i Elverum. Videre innsats 
bør tillegges en grundig kartlegging av Glomma-systemet sørover til kommunegrensa til 

Solør. 
 

Skog (F) 
 

Det aller meste av skogarealet i kommunen er kartlagt i forbindelse med prosjektet 
Miljøregistrering i skog (MiS). Noen eiendommer er imidlertid ikke MiS-kartlaget. I tillegg er 

noen skogsområder kartlagt gjennom undersøkelser for ”frivillig vern”.  

 
Suppleringer av skogregistreringer bør skje på eiendommer som fortsatt mangler 

kartlegging. Områder med større konsentrasjoner av MiS biotoper (kompleksbiotoper) bør 
vurderes bedre undersøkt med tanke på mer helhetlig avgrensning. Dette for å sikre 

fragmentering av viktige naturkvaliteter. 
 

Figur 6. viser en grov skisse av kartleggingsstatus for kommunen. Kartet bør 
sammenholdes med teksten over for å få frem et mer nyansert bilde av status.  

 

 

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.  

 
Hovednaturtypene ”ferskvann/våtmark”, ”skog” og ”kulturlandskap” er de som utmerker 

seg med flest svært viktige lokaliteter.  

 
I forbindelse med Glomma og Jømna finnes det en rekke viktige våtmarksområder og 

kroksjøer. Dette er meget viktige områder som Elverum kommune bør fokusere på å bevare 
i sin helhet. På grunn av oppdyrking av våtmark og elveforbygninger har naturtypen blitt 

mindre vanlig i landskapet. I Elverum finnes ennå store intakte områder som har nasjonal 
verdi. Naturtypen representerer oaser i vassdraget, med særpreget biologisk mangfold og 

høy produksjon. 
 

Skogen i Elverum bærer preg av intensivt skogbruk. De få gjenværende skogsområdene 

med kontinuitetspreg er meget viktige for regionen og opptrer som øyer i et ellers hardt 
drevet skoglandskap. Kontinuitetsmiljø har gått sterkt tilbake, noe som har medført at 

mange arter med tilhørlighet til naturtypen har gått sterkt tilbake. Det er en rekke sjeldne 
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og truete (rødlistede) arter knyttet til gammel granskog. De mest verdifulle gammelskogene 
er eldre enn vanlig hogstmoden skog. Det er derfor vanskelig å kombinere moderne 

skogbruk og bevaring av gammelskog i en og samme biotop. Det finnes svært lite helt urørt 
skog i Norge i dag. 

 
Også kulturlandskapet i Elverum bør ses på som en ansvarstype. Riktignok har disse, særlig 

engarealene, gått sterkt tilbake i senere år og tap av artsrik engareal pågår fortsatt i dag. 

Tilbakegangen skyldes som oftest feil skjøtsel, eller gjengroing som følge av manglende 
skjøtsel. For å ivareta og sikre noen av de siste restene av kommunens kulturlandskap bør 

det utarbeides detaljerte skjøtselsplaner med fokus på biologisk mangfold for alle svært 
viktige (A) og viktige (B) kulturlandskapslokaliteter. Disse bør også prioriteres ved tildeling 

av tiltaksmidler. 
 
 

 
 
Figur 6. Dekningskart for naturtypekartleggingen i Elverum kommune 2010. Grønt område = fullstendig 
kartlagt, oransje område = godt kartlagt, rødt område = dårlig kartlagt.  
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4.2  Verdi- og arealfordeling av lokaliteter 

Av resultatkapittelet ser man at det samlete arealet naturtypelokaliteter vurdert som svært 
viktige (A) og viktig (B) er høyt sammenlignet med lokalt viktige lokaliteter (C). Dette 

skyldes først og fremst at man i et prosjekt med begrensede midler prioriterer å kartlegge 
åpenbart viktige områder. Størrelse er også et kriterium ved verdivurderingen (DN Håndbok 

nr. 13), som også delvis forklarer det relativt store arealet med svært viktige og viktige 

naturtyper. Etter hvert som kartleggingsstatus i kommunen bedres antas antall lokalt 
viktige naturtyper å øke mer enn antall svært viktige og viktige naturtyper. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Typisk sætervoll i Elverum. Her fra Nupen. Foto: Øivind Gammelmo.  
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Vedlegg: Lokalitetsbeskrivelser 

9, Storkjølen - MYR OG KILDE, Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe 

myrtyper) - Verdi B 

Området ligger 500 - 600 moh. De er stort sett uberørt av menneskelig inngrep. Det er gamle stakkstenger og 

hesjer som vitner om tidliger slått. Vegetasjonen og myrtypene er lik de som er registrert i verneområdene i 

området. Jfr .rapport 1984.  

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.  

Verdisetting: 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). 

Hensyn og skjøtsel: På spillplass for storfugl er gjennomhogst og smågruppehogst akseptabelt. Smågrupper maks 

2 trelengder. Min. 50% av skog i hkl. IV og V skal stå igjenn etter avvirkning. Tilstreb variasjon i tretetthet etter 

avvirkning. (Enkelte tette treklynger, skjørtegran bør stå igjenn). Tilstrekkelig undervegetasjon må stå for å hindre 

for god skit i området. Belte av eldre skog rundt leiken for å hindre sikt inn i leikområdet. Grovkvistede furuer skal 

spares som nattetrær. Rekruttering av grovkvistet furu viktig. 

 

44, Årtjernskjølen - MYR OG KILDE, Intakt lavlandsmyr i innlandet (Flatmyr) - Verdi A 

Innledning: BioFokus har, på oppdrag fra Fylkesmannen i Hedmark, kartlagt naturtyper i Elverum kommune. 

Lokaliteten er registrert av Øivind Gammelmo 9.juni 2009. Tidligere registreringer av Moen (1984). Avgrensingen 

er justert i 2009-2010. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Artjernskjølen strekker seg fra Løvbergsmoen i nordvest til Starmoen i 

sørøst. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Ekstremrik planmyr dominerer med tuestrenger og mykmattehøljer. Store parti har 

glissen, lågvokst furuskog. Flatmyr er vanlig og det inngår mange tjern. Hovedsakelig ombrotrof vegetasjon. 

Vannstanden i tjerna har vært påvirka av oppdemming. Omgitt av veier. Myra representerer stort sett trivielle 

typer.  

Artsmangfold: Det er registrert en rekke fuglearter på Årtjennskjølen, deriblant lerkefalk (VU). Av sopp kan nevnes 

svartsølvpigg (NT).  I de mange tjernene er det registrert flere fiskearter; gjedde, lake, abbor og aure. Helt i sørøst 

er det registrert småsalamander (NT). Av karplanter kan nevnes et gammelt funn av høstmarinøkkel (VU). 

Påvirkning/bruk/trusler: Noen grøfter og kanaler finnes. Området er en god del påvirka av tekniske inngrep. 

Fremmede arter:  Ingen registrert. 

Verdisetting: Lokaliteten er et forholdsvis stort og sammenhengende myrområde med store vannspeil. Lokaliteten 

er en god del påvirket av tekniske inngrep, men inneholder likevel kvaliteter iht. prioriterte naturtyper og 

rødlistede arter. Lokaliteten ligger nær bebyggelsen i Elverum sentrum. Lokaliteten gis A-verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør settes av til fri utvikling. 

 

68, Prestøya V - FERSKVANN/VÅTMARK, Stor elveør (Elveørkratt) - Verdi A 

Innledning: På oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, ble lokaliteten undersøkt av Biofokus 

ved og Ole J. Lønnve den 12. juni 2009.  
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Beliggenhet/avgrensning/naturgrunnlag: Avgrensningen omfatter et strandparti langs vestsiden av Gloma ved 

Norsk Skogbruksmuseum/Prestøya ca 1,5 km sør for Elverum sentrum. Lokaliteten utgjør en “bue” hvor den 

nordligste delen er sørvendt, mens den sørligste delen er østvendt. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter et parti bestående vesentlig av strand/sandbank med spredt 

vegetasjon. I kanten ned mot dette partiet finnes mer stabile partier furuskog med innslag av boreale løvtrær. 

Feltsjiktet domineres her av tyttebær. Vegetasjonen utgjøres av en mosaikk av flere vegetasjontyper. I enkelte 

partier dominerer mandelpil, mens andre partier er dominert av gråor, bjørk og andre vierarter.  Langs bredden er 

feltsjiktet glisset med spredt vegetasjon, men ganske mange karplanter er representert: tiriltunge, fuglevikke, rose 

sp. gullris, rød jonsokblom, geitrams, teiebær, blokkebær, balderbrå, sløke, småsyre, ryllik og kattefot og 

engsmelle. I tillegg forekommer en enkelte grasarter.  Mye kvister og annen “drivved” er skylt i land og utgjør en 

egen sone inn mot de mer stabile partiene av området. Lokaliteten er sterkt flompåvirket, og området står mer 

eller mindre under vann opptil flere ganger i løpet av året. 

Artsmangfold: Mandelpil (VU) og mikrosommerfuglene Monochroa ferrea (EN) og karminprydvikler (VU). 

Påvirkning/bruk/trusler: Foruten naturlig flompåvirkning, er området noe påvirket av ferdsel. Det er naturlig å “ta 

seg en tur” over hit når man besøker Norsk Skogbruksmuseum, men inntrykket er at dette området ikke benyttes i 

særlig grad som strand for soltilbedere. Bading er neppe aktuelt, da vannet i Gloma er for kaldt og elva er for stri. 

Et parti ned mot lokaliteten er hugd, og enkelte steder kommer det inn litt hagefykninger fra bebyggelsen i 

overkant. Littl søppel og skrot som er skylt i land ligger strødd utover området. 

Verdisetting: Avgrensningen dekker et område med en mosaikk av flere vegetasjonstyper, hvilket har stor 

betydning for biologisk mangfold. Funn av to rødlistede sommerfuglarter tilsier at dette området kan ha store 

verdier, særlig av insekter. En bedre undersøkelse av de entomologiske verdiene bør gjennomføres. Her kan 

foruten sommerfugler, forekomme interessante veps, tovinger og biller. i tillegg til interessante insektfunn, er det 

forholdsvis mye mandelpil innenfor avgrensningen. På bakgrunn av artsfunn, potensial og områdets størrele og 

utforming vurderes derfor dette område som en svært viktig naturtype (A). 

Hensyn og skjøtsel: Litt rydding av søppel med jevne mellomrom bør gjøres. Det er derimot viktig at kvist og annet 

naturlig trevirke som skyldes i land får ligge siden slike substrater utgjør viktige habitater for en rekke organismer. 

Ellers bør området få ligge i fred. 

 

77, Sørli - KULTURLANDSKAP, Slåttemark - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er tidligere registrert av Lars Sæhlie og Jan Wesenberg. Avgrensing og beskrivelse er 

justert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Elverum kommune i 2009-2010. Dette arbeidet er utført av 

BioFokus på oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Sørli ligger sørøst for Bergesjøen i Bergeberget øst i Elverum. 

Avgrensingen gjelder slåttemarka på Sørli. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Området er relativt åpent, med noe gjenngroing av lauv og gran langs kantene, Løa 

er intakt men ikke vedlikeholdt. Det undersøkte området ligger vest for veien opp mot Sørli. Gammel eng med ei 

lita, gammel, laftet løe sentralt plassert. Enga er i ferd med å bli tatt tilbake av skogen og har betydelige innslag av 

bjørk og gran opp til 10 meter høye. Det går et lite fuktdrag gjennom enga, og langs dette er det noe gråor i et 

tett kratt av ung blandingsskog. Selve enga inneholder høyvokste, nitrofile arter som mjødurt, brennnesle, 

skogstorkenebb, bringebær og geitrams. Dominerende grasarter er skogrørkvein og sølvbunke med innslag av 

timotei og hundegras. Nord for utløa er det et lite område med kjørespor fra traktor. Her er det en sparsom 

forekomst av blåknapp, marikåpe, engfiol, ryllik og fuglevikke. I nordenden av området er det et par 

rydningsrøyser, godt begrodd med lav og moser. 

Artsmangfold: Ingen rødlistede eller sjeldne arter ble registrert. 

Påvirkning/bruk/trusler: Lokaliteten er under sterk gjengroing. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter er registrert i lokaliteten. 

Verdisetting: Slåttemarka på Sørli er under sterk gjengroing, men inneholder fremdeles et godt artsutvalg og 

innehar fremdeles kvaliteter som slåttemark. Flere slike slåttemarker er i samme situasjon i regionen. Lokaliteten 

har lokal verdi (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Slåttemarka bør åpnes opp. 
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88, Ulvåbrua - KULTURLANDSKAP, Småbiotoper (Kantsamfunn) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er tidligere registrert av Jan Wesenberg. Avgrensing og beskrivelse er justert i forbindelse 

med naturtypekartleggingen i Elverum kommune i 2009-2010. Dette arbeidet ble gjennomført av BioFokus på 

oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs gamleveien nær Ulvåbrua øst i Elverum. 

Avgrensingen gjelder et engpart på begge sider av vegen. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Sparsom forekomst av storengkall, en uvanlig art knyttet fuktig eng, rødlistet som 

hensynskrevende. Her vokser den på veikant på begge sider av veien og i forsumpet eng rett N for veien. 

Artsmangfold: Ingen rødlistede arter er observert i lokaliteten. 

Fremmede arter: Ingen fremmed arter er observert i lokaliteten. 

Verdisetting: Storengkall er en uvanlig art knyttet til fuktig eng. Lokal verdi (C-verdi). 

 

127, Sagåa - FERSKVANN/VÅTMARK, Viktig bekkedrag (Bekk i intensivt drevne jordbrukslandskap) - Verdi B 

Innledning: BioFokus har i 2009-2010, på oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark, miljøavdelingen, kartlagt 

naturtyper i Elverum kommune. Lokaliteten ble befart av Øivind Gammelmo 9.juni 2009. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Sagåa er en bekk som renner ut fra Damtjennet på Årtjennskjølen rett øst 

for Øverleiret i Elverum kommune. Dette er en stilleflytende bekk i de øvre partiene der den renner gjennom myr- 

og skogsterreng. Ved Løkting renner bekken inn i nybebyggelsen i Øverleiret før den faller utfor Sagfossen. Herfra 

er bekken lagt i rør resten av løpet. Avgrensingen gjelder de øvre delene av bekken og fossen. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Bekken danner en korridor i et ellers nedbygget og oppdyrket landskap. Lokaliteten 

er vikting for akvatiske organismer. Verdien ligger i både vannet og i kantsonen langs bekken. Her finnes spesielle 

naturmiljøer som mangler eller si landskapet rundt. 

Artsmangfold: Det er registrert edelkreps (EN) i vassdraget. 

Påvirkning/bruk/trusler: Nedre deler av Sagåa, fra Løkting  til Rv. 25 er under sterk påvirkning av menneskelig 

aktivitet. Kantsonene er flere steder fjernet helt, spesielt lands kantene der bekken går gjennom bebyggelsen.  

Verdisetting: Verdien ligger i både vannet og i kantsonen langs bekken. Her finnes spesielle naturmiljøer som 

mangler eller si landskapet rundt. De eldre funnene av edelkreps (EN) tyder også på at lokaliteten innehar 

interessante arter. Lokaliteten gis B-verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Kantsonene langs bekken bør settes av og restaureres der de er forsvunnet. 

 

179, Vesle Rokosjøen NR - FERSKVANN/VÅTMARK, Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti (Kompleks 

med meandrerende elveparti,  kroksjøer og dammer) - Verdi A 

En liten del av reservatet ligger i Elverum kommune, totalareal 1950 daa, herav 600 daa vann. Vesle Rokosjøen er 

forholdsvis grunn og inneholder en rekke store flytetorver. En del bløtmyrpartier grenser ut til sjøen. Omgivelsene 

er for øvrig preget av barskog. Sjøen er tidligere demmet opp, og den nåværende vannstanden er en forutsetning 

for å bevare det rike fuglelivet. Grunneierne foretok i 1976 på eget iniativ en privat fredning av området.  

I Vesle Rokosjøen finnes blant annet nøkkeroser og vanlig tjønnaks. Strandsonene domineres av flaskestarr- og 

trådstarrbelter med innslag av mer kravfulle arter, blant annet mannasøtgras, myrhatt og gulldusk. I reservatet 

forekommer både furusumpskog, lav- og lyngrik furuskog og blåbærgranskog.  

Vekslingen mellom gruntvannsområder, flytetorv, fuktige og tørrere myrer og fatsmarkspartier gjør reservatet 

attraktivt som hekkeområde for våtmarksfugl. Det var pr. 1978 påvist i alt 78 arter i området. Reservatet har også 

en viss betydning som rasteplass under trekket vår og høst. Storspove er en karakterart for reservatet. Andre 

hekkende vadefugler er vipe, brushane, rødstilk og strandsnipe. Kvinand er den mest tallrike andearten. Den 

hekker i oppsatte rugeholker rundt sjøen, Stokkand, krikkand og toppand kan også sees i området. Et stort antall 

fiskemåker hekker på flytetorvsøyene spredt over hele Rokosjøen.  

Verdisetting: Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde og å verne om vegetasjonen, det 

spesielt rike og interessante fuglelivet og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. 
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200, Bryggeriberget - MYR OG KILDE, Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe 

myrtyper) - Verdi C 

Umiddelbart N for tjernet er det ei relativt stor åpen myr, stort sett fattig/intermediær svakt skrånende 

fastmattemyr, med store mengder blystarr (bl.a. PN 4052,5184) og en del sveltull, og ellers vanlige myrarter som 

bjønnskjegg, rundsoldogg, hvitlyng, molte og hvitmyrak. Det er registrert småsalamander (NT) i lokaliteten. 

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.  

Verdisetting: Lokaliteten er gitt verdi C da den er rett under 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). Den velutviklete og intakte myra og spesielt de store mengdene blystarr er det mest 

interessante trekket i området. 

Hensyn og skjøtsel: Myrområdet bør settes av til fri utvikling og spares for inngrep. 

 

242, Ormåssætra - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk fattigeng) - Verdi C 

Innledning:  På oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, ble lokaliteten undersøkt av Biofokus 

ved Øivind Gammelmo 24. august 2009. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Rv. 25 ved Ulvåa bru mellom Trysil og Elverum. 

Avgrensingen gjelder den gamle beitemarka på sætra.  

Naturtyper/vegetasjonstyper: Lokaliteten er en eldre naturbeitemark med utformingen frisk fattigeng. Dette er en 

forholdsvis vanlig engform i disse traktene, men området er lite gjengrodd og innehar således lokale verdier. På 

naturbeitemarka ble det registrert arter som: ryllik, blåklokke, røyksopp, tepperot, engstjerneblom, bringebær, 

geitrams, engsyre, stornesle, skogstorkenebb, tyrihjelm, knolmjødurt, nyseryllik, meldestokk, mjødurt, marikåpe, 

kratthumleblom, kvitbladtistel, einer, tveskjeggveronika, engsoleie, bjørk, gran, furu, gullris.Seterområdet har 

vært ute av drift i mange år. Løene forfaller mens noen av husene er vedlikeholdt og brukes som hytte. 

Artsmangfold: Det ble ikke registrert rødlistede eller sjeldne arter på lokaliteten.  

Påvirkning/bruk/trusler: Naturbeitemarka er i en begynnende fase for gjengroing. Mjødurt begynner å gjøre seg 

gjeldene og mye tyder på at seterområdet er i ferd med å gro igjen. 

Verdisetting: Verdiene er knyttet til naturbeitemarka. Denne er nokså ordinær, men siden gjengroingen ikke har 

kommet lengre enn den har innehar marka fremdeles veri av lokal betydning. 

Hensyn og skjøtsel: Beite bør gjeninnføres på marka slik at gjengroingen stanser. 

 

339, Letjendal - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam (Eldre fisketom dam) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten er tidligere registrert som naturtype. Avgrensingen er oppdatert i 2009-2010 av Øivind 

Gammelmo, BioFokus. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rett nord for Svanåsen langs Letjenna i Elverum 

kommune. Avgrensingen gjelder selve dammen og kantsonen rundt denne. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Dammen ligger inntil Letjendalsvegen. Lokaliteten har naturtype dam og utforming 

eldre fisketom dam.  

Artsmangfold: Småsalamander (NT) er registrert i dammen. 

Påvirkning/bruk/trusler: Veggrøfta drenerer delevis ut dammen.  Tiltak for å heve vannstanden i dammen vil være 

å fylle opp i grøfta slik at den blir noe grunnere. 
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Fremmede arter: Ingen registrerte.  

Verdisetting: På grunn av naturtypens tilbakegang generelt og funnet av småsalamander (NT) gis lokaliteten B-

verdi. For at ikke damartene skal dø ut, er det viktig at det ikke er for langt mellom lokalitetene.  

Hensyn og skjøtsel: Forvaltning av dammer innebærer hensyn til at dyra utenom larvestadiet og reproduksjonfasen 

er landlevende dyr. Adkomst til og fra dammer må sikres, og bebygninger og veier må ikke anlegges kloss inntil 

bredden. Intensivt skogbruk i dammens nærområde må unngås. 

 

344, Flotsberget - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi B 

Innledning: BioFokus har å oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, registrert naturtyper i 

Elverum kommune. Flotsberget er tidligere kartlagt av Anders Often i forbindelse med sørbergkartleggingen. 

Avgrensingen er justert i 2009-2010. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Flotsberget ligger ca 8 km østnordøst for Jømna i Elverum kommune. Kun 

de bratteste delene i sørvest ble undersøkt, litt nord for Flotta seter. Det er en stor, bratt gabroås, ikke egentlig 

sørberg. Geologi: Hyperitt og gabro.  

Naturtyper/vegetasjonstyper: Nedre del av lia har frodig høgstaudeskog, dominert av gran og or. Oppover i lia har 

vegetasjonen lågurtpreg med arter som blåveis og skogvikke. Ca midt oppe i lia er et lite område med fragmenter 

av tørreng og tørrberg. Her er bergflate-elementet ganske rikt representert, bl.a. kantkonvall og tjæreblom. På 

tørbergene vokser noe filtsveve (Hieracium glomeratum), en kulturmarksart som antyder at stedet er en gammel 

utslott. I de øvre delene av berget har skogen lågurtpreg. Her er store mengder blåveis og erteblomst-elementet er 

rikt representert. Knollerteknapp og fagerklokke vokser her nær sin nord- og høydegrenser i Hedmark. De 

bratteste områdene i SV del av Flottsberget har urskogspreg med innslag av læger av varierende grad av 

nedbryting. Rekrutteringen av død ved er god i området. 

Artsmangfold: Sibirkjuke (VU), gaupe (VU), duftskinn (NT) kantkonvall, tjæreblom, filtsveve, blåveis, 

knollerteknapp og fagerklokke kan nevnes. 

Påvirkning/bruk/trusler: Den nordre delen av berget er snauvhogget.  

Fremmede arter: Ingen registrerte. 

Verdisetting: Gammel granskog er en naturtype som er på tilbakegang i Elverum og regionen generelt. Det er 

funnet en rekke interessante arter og rødlisteartene duftskinn og sibirkjuke er funnet i lokaliteten. Lokaliteten 

fremstår som nokså urørt, har god rekrutering og kontinuitet av død ved og har et rikt innslag av karplanter. 

Lokaliteten er regionalt viktig (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør settes av til fri utvikling. 

 

349, Gardberget - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten ble registrert av Anders Often i forbindelse med kartlegging av sørberg i 1991. 

Avgrensingen er justert i 2009-2010 av Øivind Gammelmo, BioFokus. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Gardberget ligger ca 17 km øst for Elverum sentrum, helt nord i 

Kynndalen.  

Naturtyper/vegetasjonstyper: På denne lille “gabroklumpen” er det en barblanding- lågurtskog med stort innslag 

av løvtrær. Gardberget har mange av de samme botaniske kvalitetene som Flotsberget. Men arealet er mye 

mindre, og flere av tørrengartene og bergflatearter som ble funnet i Flotsberget mangler. Det totale antallet arter 

er derfor mye lavere. Likevel er det å håpe ar SV- skrenten av berget også i fremtiden skånes for hogst eller andre 

inngrep. 

Artsmangfold: Store mengder blåveis, og erterblomstelementet er rikt representert. Med unntak av gaupe (VU) er 

det ikke registrert rødlistede arter i lokaliteten. 

Påvirkning/bruk/trusler: Det meste av Gardberget, og flatene rundt er snauhogd. Det er kun satt igjen et område 

skog i SV-skråninga.  

Fremmede arter:  Ingen registrerte. 
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Verdisetting: Gardberget har mange av de samme verdiene som Flotsberget, men arealet er mye mindre, og flere 

av tørreng- og bergflateartene mangler. Lokaliteten er lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Området bør settes av til fri utvikling. 

 

380, Nysætra, Ulvådalen - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk fattigeng) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Øivind Gammelmo (BioFokus) i forbindelse med kartlegging av naturtyper i 

Elverum kommune i 2009-2010, på oppdrag for fylkesmannen i Hedmark. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Nysætra er en sætervoll som ligger i Ulvådalen helt nordøst i Elverum 

kommune. Avgrensingen gjelder beitemarka og fuktdrag vest for sætervollen. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Seterområdet har vært ute av drift i en del år. Seterhusene er vedlikeholdt som 

hytter. Området består av naturbeitemark med utformingen frisk fattigeng. På beitemarka finnes arter som: 

geitrams, stemorsblomst, rød jonsokkblom, engsoleie, hundekjeks, marikåpe, engsyre, bekkeblom, enghumleblom, 

skogstjerne, ballblom, tepperot, timotei, gran, bjørk, fiol, skogstorkenebb, einer, hvitveis, stornesle, bringebær, 

mjødurt, rogn, tyrihjelm, rødkløver. 

Artsmangfold: Ingen rødlistearter registrert. 

Påvirkning/bruk/trusler: Området er i en tidlig fase av gjengroing. 

Fremmede arter:  Ingen registrerte. 

Verdisetting: Naturbeitemark er en naturtype som har gått sterkt tilbake de siste tiårene - også i Elverum og 

regionen for øvrig. Beitemarka på Nysætra er i en tidlig fase av gjengroing, og har fremdeles en stor del av 

artsmangfoldet knyttet til slike områder. Lokaliteten har lokal verdi (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør beites. 

 

405, Røtosengen - FERSKVANN/VÅTMARK, Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti (Kompleks med 

meandrerende elveparti,  kroksjøer og dammer) - Verdi B 

Innledning: BioFokus har på oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark kartlagt naturtyper i Elverum kommune. 

Lokaliteten ble registrert av Øivind Gammelmo 10.06.2009. Området er tidligere undersøkt av Even Høgholen. 

Avgrensingen er justert i 2009-2010. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Området ligger langs Julussa, øst for Lindberget i Julussdalen i Elverum 

kommune. Avgrensingen gjelder et område med meandrerende evlepartier, kroksjøer, dammer og slåttemark. Det 

finnes gamle slåtteenger i området. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Lokaliteten består av naturtypene kroksjøer, flommdammer og meandrerende 

elveparter, samt slåttemark.  

Artsmangfold: Alm (NT), veikstarr (NT) og grønnlig narrepiggsopp (NT) er registrert i lokaliteten.  

Påvirkning/bruk/trusler: Gjengroing av gamle slåtteenger. 

Fremmede arter:  Ingen registrerte. 

Verdisetting: Røtosengen representerer naturtyper som fremviser et rikt artsmangfold, med interessante arter som 

alm, vikstarr og grønnlig narrepiggsopp. Dette samt naturtypens generelle tilbakegang gjør lokaliteten regionalt 

viktig (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør settes av til fri utvikling, med unntak av de gamle slåtteengene som bør holdes 

åpne for å hindre gjengroing. 
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423, Ulvåstrendene - KULTURLANDSKAP, Slåttemark (Frisk fattigeng) - Verdi A 

Innledning: BioFokus har på oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen gjennomført 

naturtypekartlegging i Elverum kommune. Ulvåstrendene er tidligere registrert av Naturtjenester. Avgrensning og 

beskrivelse er justert i 2009-2010 av Øivind Gammelmo, BioFokus. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Ulvåstrendene er et meandrerende elveparti av Ulvåa ca. 1 km sørøst for 

Ulvåbrua øst i Elverum kommune. Avgrensingen gjelder de sammenhengende områdene med slåtteng langs Ulvåa.  

Naturtyper/vegetasjonstyper: Lokaliteten består av sammenhengende områder med gammel slåtteng. Området 

består av flere deler som til sammen utgjør et forholdsvis stort område med slåttemark. Vegetasjonen i området er 

svært artsrik med bl.a. firkantperikum, blåklokke, gjeldarve, teiebær, gulaks, slirestarr, blåknapp, hvitmaure, 

harerug, ryllik, sølvbunke, smyle, sauesvingel, gulaks, bleikstarr, engkvein, engfrytle, matsyre, følblom, 

skogstorkenebb, tepperot, mjødurt, hvitveis, flekkgrisøre, engfiol, fuglevikke, knollerteknapp. Nordøst for Nordre 

Ulvåstranda er det myrterreng, både ombrotrof (dvergbjørk, torvull) og fattigmyr (trådstarr) med intermediære 

strenger (større blystarrfelt ved PN 5550 6893). Myrene strekker seg med avbrekk nordover mot 

Ormåsen/Ormåssætra og nordvestover mot riksveien. Ingen av myrene ser ut til å kunne gi noe særlig høy, og 

ingen rester etter hesjer/staker eller løer er observert i tilknytning til disse myrene. Det virker usannsynlig at disse 

myrene har vært brukt som slåttemyr. Langs elva nord for Ulvåstrendene er det små beiteganger langs stien, med 

arter som blåklokke, hvitmaure, aurikkelsveve, harerug, ballblom. 

Artsmangfold: Området har en velbevart gammeldags engvegetasjon. Ingen rødlistede arter ble registrert. 

Fremmede arter:  Ingen registrerte. 

Verdisetting: Ulvåstrendene er et område med velbevart gammeldags engvegetason. Området består av et større 

sammenhengende område med artsrik slåttemark. Ulvåstrendene representerer en naturtype som er på 

tilbakegang både i Elverum og regionen forøvrig, pga. bl. a. gjengroing og opphør av slått. Selv om det ikke er 

funnet rødlistede arter i lokaliteten, viser den et høyt artsmangfold og den er således meget viktig for 

slåttemarksarter og andre artsgrupper som bl. a. insekter. Ulvåstrendene ansees som et nasjonalt viktig område 

og gis A-verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Området bør opprettholdes som slåttemark for å hindre gjengroing. 

 

469, Starmoen - SKOG, Brannfelt (Gammelt brannfelt med fattig utforming) - Verdi A 

Innledning: Lokaliteten er tidligere registrert, men kun som et punkt. Avgrensing er justert i forbindelse med 

kartlegging og kvalitetssikring av naturtyper i Elverum kommune i 2009-2010. Dette arbeidet er utført av BioFokus 

på oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Starmoen ligger langs Jømna øst for Elverum sentrum. Avgrensinga gjelder 

et tidligere brannfelt med tilhørende furuskog. 

Naturtyper/vegetasjonstyper:  Skogbrann 30. juni 1976. Ca 10 000 daa brant opp. Lite eller ingen trær står igjen 

etter brannen. Etter avvirkning er det utført aktive skogreisingstiltak. Store deler av området er i dag skogsatt med 

furuskog i hkl II. Trehøyde 1- 5 m. Varierende tetthet. Ca 1 500 daa oppdyrket og brukes i dag. 

Artsmangfold: Hortulan (CR) er registrert i lokaliteten.  

Påvirkning/bruk/trusler: Lokaliteten er sterkt påvirket av bl.a. flyplass, golfbane, motorcrossbane og skogsdrift. 

Verdisetting: I juni 1976 ble området utsatt for den største skogbrannen i Norge i etterkrigstiden. Skogbranner 

bekjempes i dag naturlig nok aktivt, noe som reduserer omfanget av brannfeltene betraktelig. Det er derfor viktig 

å ta vare på de få brannfeltene som allikevel oppstår etter skogbranner. Starmoen er i dag stort sett skogsatt med 

furuskog i hogstklasse II, større deler av brannfeltet er i tillegg oppdyrket og brukes i dag. Det er registrert 

Hortulan, en sterkt truet fugleart i Norge, i lokaliteten. Det er i tillegg registrert en rekke andre fuglearter som 

trives her, bl. a. dvergirisk, vandrefalk og dverglo. Lokaliteten har nasjonal verdi og gis A-verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Hortulan er i Hedemark utbredtpå Starmoen, noen få torvmyrer i  Sør-Odal, Kongsvinger, 

Grue, Åsnes og Våler. Starmoen er svert viktig i nasjonal sammenheng. Ca. 50 % av den norske bestanden har 

tilhold her. Sterk tilbakegang i Norge siste 20 år. Bestanden estimert til ca.150 hanner i 1997.  80 % i Hedmark. 

Hortulan foretrekker et åpent kulturlandskap med spredte trær, hekker og et variert innslag av korn og rotvekster. 

Åpne og tørre soleksponerte flater etter hogst og skogbranner kan også benyttes. I Norge er det brannflaten på 

Starmoen og torvmyrer i Akershus og Hedmark som i dag er benyttet som hekkebiotoper. Nærhet til 

kulturlandskap er trolig en forutsetning for å bruke disse habitatene til hekking. Hortulan er i dag så godt som 

utryddet i norsk kulturlandskap. Forvaltningstiltak: Unngå sprøyting nær hekkelikalitetene. Behold eller gjennskap 

slåtteenger, beitemarker og og ugrasrike åkre, samt øk innslaget av kantsoner med busker og trær. 
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476, Støpsberget - SØRVENDT BERG OG RASMARK, Sørvendt  berg og rasmark (Bergknaus og -flate) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten Støpsberget ble kartlagt av BioFokus ved Øivind Gammelmo 16. juni 2009 på oppdrag fra 

Fylkesmannen i Hedmark, Miljøavdelingen. Området er tidligere undersøkt av Anders Often (Often 1997). Det er 

gjort justeringer på avgrensing og beskrivelse. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Støpberget er et lavt, men markert, knollformet gabroberg på østsiden av 

Glomma, 1 km øst for Jømna. Avgrensingen gjelder den lysåpne naturskogen mot toppen, samt rasmark/berg og 

noe granskog på sør- og vestsiden av berget.  

Naturtyper/vegetasjonstyper: I midtre del av vestsiden er det noen småskrenter og noe ur. Her er bergflate-

elementet ganske rikt representert, bl.a. kantkonvall og tjæreblom; på en tørr kulturbetinget grasbakke på toppen 

vokser mye sandfiol. De botanisk sett mest interessante områdene er den lysåpne naturskogen nær toppen på SV 

siden av Støpberget. Her er lysåpen ur, rasmark og små stup. Rasmarkelementet er overraskende rikt 

representert. I den tørre, steinete barblandingsskogen på et moldjordsområde, fins noe brunrot. Sandfiolen er 

verdt å omtale særskilt. Det er store mengder av arten på toppen av berget, på kortvokst, noe kulturpåvirket 

tørrberg. Individene vokser så tett at de danner små matter. Anders Often har ikke sett sandfiol vokse på denne 

måten noen andre steder. I rasmarka rett ned for toppen, og på tørre, åpne områder på vestsiden av berget fantes 

enkelindivid. Det botanisk sett mest verdifulle området av Støpberget synes intakte. Det totale antall arter er 

ganske lite, men skjeldne arter er overraskende høyt.  

Artsmangfold: Området har en rik flora. Rødlisteartene Marinøkkel (NT) og skaftjordstjerne (NT) er registrert i 

området. I tillegg er det observert gaupe (VU). Området innehar trolig en rik insektfauna, men denne ble ikke 

undersøkt.  

Påvirkning/bruk/trusler: Det er store hogstfelt på vest- og nordvest-siden av berget.  

Fremmede arter:  Ingen registrert. 

Verdisetting: Det botanisk sett mest verdifulle området av Støpsberget synes å være intakt. Det totale antall arter 

er forholdsvis lite, men sjeldne arter er overraskende høyt her. Støpsberget vurderes til å ha B-verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Området bør i størst mulig grad settes av til fri utvikling. 

 

528, Bjørnåssætra - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk fattigeng) - Verdi C 

Innledning: På oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen ble lokaliteten undersøkt torsdag 11. juni 

av Øivind Gammelmo, BioFokus. Området er tidligere registrert av Lars Sæhlie. Avgrensing og beskrivelse er 

justert i 2009-2010. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Bjørnåssætra ligger nord for Styggberget helt øst i Elverum kommune. 

Avgrensingen gjelder selve setervollen og tilhørende åpne naturbeitemarksområder.  

Naturtyper/vegetasjonstyper: Seterområdet er delvis gjengrodd, men inneholder fremdeles kvaliteter som gammel 

naturbeitemark. Floraen er forholdsvis artsrik med arter som; jonsokkoll, hvitveis, engsoleie, bekkeblom, 

marikåpe, fuglevikke, skogstorkeneb, tepperot, harerug, setermjelt, ballblom, mjødurt, rød jonsokkblom, bjørk, 

gran, timotei, Salix sp., kattefot, enghumleblom, engsyre, skogtistel, marikåpe, skogsnelle, furu, løvetann, 

tveskjeggveronika, ryllik, skogfiol, dunkjempe, stornesle, skogstjerne, bringebær, tyrihjelm, rødkløver, tyttebær, 

marimjelle, myrhatt, einer, selje, stortveblad, markjordbær, geitrams. Enkelte hus på setervollen er er dårlig 

vedlikeholdt, mens andre brukes som fritidsbolig.  

Artsmangfold: Ingen rødlistede arter er registrert i området. Det er observert bjørn (EN) i området. 

Påvirkning/bruk/trusler: Området er preget av gjengroing, og en god del større graner er i ferd med å ta over 

beitemarkene. Oppslag av løvtrær er også betydelig. 

Fremmede arter:  Ingen registrerte. 

Verdisetting: Området er, i likhet med flere sætervoller i området, i ferd med å gro igjen. Lokaliteten inneholder 

likevel verdier og ansees som viktig for flora og fauna i omrdået. Den forholdsvis rike floraen på beitemarken viser 

dette. Området har lokal verdi og gis C-verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Beitemarkene bør åpnes opp og beitetrykket bør økes/gjenopptas. 
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532, Rusta - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk fattigeng) - Verdi B 

Området ble ikke besøkt i 2009-2010, men avgrensingen er justert på ortofoto. 

Området har vært aktivt beitet av sau tid de siste årene. Beitetrykket er redusert grunnet rovdyrproblemer. 

Seterområdet er åpent og har liten grad av gjenngroing. Gråsotbeger (VU) og stautnål (VU) er registrert på den 

gamle ubehandlete bygningen i kanten av veien.  

Verdisetting: Siden lokaliteten er lite preget av gjengroing og det er funnet rødlistede arter her er lokaliteten ansett 

å være regionalt viktig (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Beite bør opprettholdes. 

 

547, Ormåsen - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi B 

Innledning: På oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, ble lokaliteten undersøkt av Biofokus 

ved Øivind Gammelmo 24. august 2009. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Ormåsen er et berg som ligger helt øst i Elverum kommune, øst for Rv. 25 

ved Ulvåa bru. Det avgrensede området gjelder den sørvendte bergsiden ned mot Ormsætra.  

Naturtyper/vegetasjonstyper: Området er dominert av gammel granskog, berg og rasmark. Den dominerende 

vegetasjonstypen er blåbærgranskog med innslag av rasmark-, berg- og kantvegetasjon. Det finnes en del død ved 

i lokaliteten og tilveksten av dette synes å være god.  

Artsmangfold: Det ble registrert gubbeskjegg (NT) og sprikeskjegg (NT) på lokaliteten. Tidligere er det registrert 

hønsehauk (VU) i området. 

Påvirkning/bruk/trusler: Det finnes hogstflater i tilknytning til lokaliteten. 

Verdisetting: Verdiene er først og fremst knyttet til den gamle granskogen som finnes i bergsiden. Her ble det 

funnet flere rødlistede lavarter og det er svært sannsynlig at det finnes ytterligere verdifulle arter i området. 

Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Området bør settes av til fri utvikling. 

 

548, Dalby - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam (Eldre fisketom dam) - Verdi A 

Innledning: Lokaliteten er tidligere registrert i forbindelse med amfibieregistreringer i Elverum. Avgrensing og 

beskrivelse er justeert i forbindelse med kartlegging og kvalitetssikring av naturtyper i Elverum i 2009-2010. Dette 

arbeidet er utført av BioFokus på oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Skogsdam sør -vest for Dalby, ligger øst for Holbekken/Letjenna. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Lokaliteten er en skogsdam som er viktig for amfibier. 

Artsmangfold: Totalt 2 art(er) påvist: liten salamander (NT), vanlig frosk. 

Verdisetting: Dammen er en svært god ynglebiotop for småsalamander (NT) og ansees som svært viktig (A-verdi).  

Hensyn og skjøtsel: Forvaltning av dammer innebærer hensyn til at dyra utenom larvestadiet og reproduksjonfasen 

er landlevende dyr. Adkomst til og fra dammer må sikres, og bebygninger og veier må ikke anlegges kloss inntil 

bredden. Intensivt skogbruk i dammens nærområde må unngås. 

 

550, Bryggeriberget SØ - FERSKVANN/VÅTMARK, Naturlig fisketomme innsjøer og tjern (Små myrtjern og 

myrpytter) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten er tidligere registrert i forbindelse med amfibiekartlegging i Elverum. Avgrensing og 

beskrivelse er justert i forbindelse med kartlegging og kvalitetssikring av naturtyper i Elverum kommune i 2009-

2010. Dette arbeidet er utført av BioFokus på oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark. 
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Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i skogen øst for bebyggelsen bak Hedmark 

sentralsjukehus. Avgrensingen gjelder et område med myr- og myrtjern med tilhørende kantsoner. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Lite skogstjern nesten uten åpent vannspeil. Mesotrof/intermediær sump/sumpkratt 

rundt, med blåtopp, flaskestarr, slåttestarr, skogrørkvein, trådsiv, myrfiol, myrhatt, og myrarter som blokkebær, 

tranebær, krekling og hvitlyng; busker av ørevier og lappvier. Skogen rundt er til dels relativt rik ung granskog 

med lågurtarter som liljekonvall og småmarimjelle.  

Umiddelbart N for tjernet er det ei relativt stor åpen myr, stort sett fattig/intermediær svakt skrånende 

fastmattemyr, med store mengder blystarr og en del sveltull, og ellers vanlige myrarter som bjønnskjegg, 

rundsoldogg, hvitlyng, molte og hvitmyrak. 

Artsmangfold: Småsalamander (NT) er registrert i lokaliteten. 

Verdisetting: Den velutviklete og intakte myra og spesielt de store mengdene blystarr er det mest interessante 

trekket i området. 

Hensyn og skjøtsel: Forvaltning av dammer innebærer hensyn til at dyra utenom larvestadiet og reproduksjonfasen 

er landlevende dyr. Adkomst til og fra dammer må sikres, og bebygninger og veier må ikke anlegges kloss inntil 

bredden. Intensivt skogbruk i dammens nærområde må unngås. 

 

551, Bryggeriberget NV - FERSKVANN/VÅTMARK, Naturlig fisketomme innsjøer og tjern (Små myrtjern og 

myrpytter) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten er tidligere registrert i forbindelse med amfibieregistreringer i Elverum. Avgrensing og 

beskrivelse er justert i forbindelse med kartlegging og kvalitetssikring av naturtyper i Elverum kommune i 2009-

2010. Dette arbeidet er utført av BioFokus på oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i skogen øst for begyggelsen bak Hedmark 

sentralsjukehus. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Langstrakt forsumpet søkk/forsenkning. Klarer ikke umiddelbart bedømme om dette 

er en naturlig eller kunstig forsenkning. Ikke åpent vannspeil, hele dammen er svært grunn og antakelig kun 

vannfylt i fuktige værperioder, og overgrodd med slåttestarr og trådsiv, ispedd litt myrhatt.  

Forsenkningen omkranset av spredt sumpkratt av ørevier og lappvier; ved S-enden forekommer krypvier (PN 

4029,5188; nær sin innergrense på Østlandet) og granstarr. Mindre arealer med myrvegetasjon (blokkebær, 

krekling, tranebær, hvitlyng).  

Skogen rundt er fattig lav- og tyttebærskog uten merkbart lågurtinnslag, og gir et ungt inntrykk, med stort sett 

tett tynnstammet furu, noe gran, noen store osper; en god del einerkratt som kan tyde på en fortid med et visst 

beitetrykk. 

Artsmangfold: Småsalamander (NT) er registrert i lokaliteten. 

Verdisetting: Lokaliteten har ingen særskilt botanisk interesse bortsett fra kanskje forekomsten av krypvier, som 

det er relativt langt mellom i området. Som amfibielokalitet er imidlertid lokaliteten viktig. 

Hensyn og skjøtsel: Forvaltning av dammer innebærer hensyn til at dyra utenom larvestadiet og reproduksjonfasen 

er landlevende dyr. Adkomst til og fra dammer må sikres, og bebygninger og veier må ikke anlegges kloss inntil 

bredden. Intensivt skogbruk i dammens nærområde må unngås. 

 

553, Nistilrønningen - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam (Eldre fisketom dam) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten er idligere registrert av Leif Åge Strand. Avgrensingen er justert i 2009. Lokaliteten er ikke 

videre befart. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Åkertjørn sør for Nistillrønningen. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Lokaliteten huser småsalamander (NT) og vanlig frosk, og grunneier hevder å ha 

sett massevis av nymetamorfoserte småpadder her i 1996. Tjønna er svært tilgrodd og inneholdt mye 

algeklumper, noe som skyldes avrenning fra de omkringliggende jordene, et eksempel på konsekvenser av tilførsel 

av nøringsstoffer fra landbruket. 
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Artsmangfold: Småsalamander (NT) 

Verdisetting: Verdien er i første rekke knyttet til lokaliteten som amfibielokalitet. Funn av småsalamander 

vektlegges og lokaliteten har regional verdi (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Forvaltning av dammer innebærer hensyn til at dyra utenom larvestadiet og reproduksjonfasen 

er landlevende dyr. Adkomst til og fra dammer må sikres, og bebygninger og veier må ikke anlegges kloss inntil 

bredden. Intensivt skogbruk i dammens nærområde må unngås. 

 

554, Hornmoen - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam - Verdi C 

Innledning: På oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, ble lokaliteten undersøkt av Biofokus 

ved Øivind Gammelmo og Ole J. Lønnve den 9. Juni 2009. Lokaliteten er tidligere undersøkt av Leif Åge Strand 

(Strand 1999). 

Beliggenhet/avgrensning/naturgrunnlag: Avgrensningen omfatter et lite skogstjern noen hundrede meter øst for 

Starmoen flyplass. Lokaliteten grenser mot tørr furudominert skogsmark med lavere prioritet. 

Naturtyper/naturgrunnlag: Naturtypen må karakteriseres som en naturlig skogsdam. Vegetasjonen er fattig og lite 

utviklet, men det forekommer en del nøkkeroser, særlig i den ene enden. Tjernet er ikke fisketomt. Fisk ble 

observert den 10. juni 2009, men det er uklart hvilken art det var (trolig abbor eller mort).  

Artsfunn: Småsalamander (NT) er registrert her i 1999. 

Verdisetting: Dammer av denne typen er verdifulle for enkelte grupper, f.eks. amfibier og øyenstikkere. Derimot 

ble det registrert fisk her, hvilket gjør at denne lokaliteten neppe er veldig egnet for arter som helst bør ha 

fisketomme habitater. Potensialet for slike arter er derfor ganske lavt. Liten salamander kan derimot også 

forekomme i vann med fisk. På bakgrunn av dette gis denne lokliteten verdi som lokalt viktig naturtype (C). 

Hensyn og skjøtsel: Forvaltning av dammer innebærer hensyn til at dyra utenom larvestadiet og reproduksjonfasen 

er landlevende dyr. Adkomst til og fra dammer må sikres, og bebygninger og veier må ikke anlegges kloss inntil 

bredden. Intensivt skogbruk i dammens nærområde må unngås. 

 

556, Løbekk - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam (Eldre fisketom dam) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble ikke befart i 2009-2010. Avgrensingen er justert på ortofoto. Lokaliteten er tidligere 

registrert av Leif Åge Strand (Strand 1999). 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Skogsdam vest for Løbekk. Ligger like nord for Løvbergsmoen, Nær rv. 25.  

Naturtyper/vegetasjonstyper: I denne relativt store og grunne dammen finnes småsalamander (NT), vanlig frosk, 

samt stor vannkalv. Dammen kan tørke helt ut i vannfattige perioder. 

Artsmangfold: Småsalamander (NT). 

Verdisetting: Naturlig fisketomme tjern er viktige for organismer som er særlig følsomme overfor fiskepredasjon. 

Denne lokaliteten bør derfor undersøkes nøyere med hensyn på dette. Lokaliteten kan derfor ha stort potensial, og 

vurderes derfor som viktig naturtype (B). 

Hensyn og skjøtsel: Forvaltning av dammer innebærer hensyn til at dyra utenom larvestadiet og reproduksjonfasen 

er landlevende dyr. Adkomst til og fra dammer må sikres, og bebygninger og veier må ikke anlegges kloss inntil 

bredden. Intensivt skogbruk i dammens nærområde må unngås. 

 

559, Skavhaugtjernet - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam (Eldre fisketom dam) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten er befart av Øivind Gammelmo, BioFokus, den 11.06.2009. Tidligere registrert av Leif Åge 

Strand (Strand 1999). 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Skogstjørn sør-sørvest for Skavhaugen ligger i Julussdalen, 280 moh.  

Naturtyper/vegetasjonstyper: Vannet er klart og humusfattig, men svært surt og ionefattig. Vannliljer dekker noe 

av vannflata langs bredden.  
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Artsmangfold: Småsalamander (NT) er registrert i lokaliteten. 

Verdisetting: Verdien er i første rekke knyttet til lokaliteten som amfibielokalitet. Funn av småsalamander 

vektlegges og lokaliteten har regional verdi (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Forvaltning av dammer innebærer hensyn til at dyra utenom larvestadiet og reproduksjonfasen 

er landlevende dyr. Adkomst til og fra dammer må sikres, og bebygninger og veier må ikke anlegges kloss inntil 

bredden. Intensivt skogbruk i dammens nærområde må unngås. 

 

560, Skavhaugen - FERSKVANN/VÅTMARK, Naturlig fisketomme innsjøer og tjern (Små myrtjern og myrpytter) - 

Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble ikke befart i 2009-2010. Avgrensingen er justert på ortofoto. Tidligere registrert av Leif 

Åge Strand (Strand 1999, Strand 2009). 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs vegen i Julussdalen øst i Elverum. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Skogsdam/myrdam med trivielle botaniske verider. 

Artsmangfold: Småsalamander (NT) er registrert i lokaliteten 

Verdisetting: Verdien er i første rekke knyttet til lokaliteten som amfibielokalitet. Funn av småsalamander 

vektlegges og lokaliteten har regional verdi (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Forvaltning av dammer innebærer hensyn til at dyra utenom larvestadiet og reproduksjonfasen 

er landlevende dyr. Adkomst til og fra dammer må sikres, og bebygninger og veier må ikke anlegges kloss inntil 

bredden. Intensivt skogbruk i dammens nærområde må unngås. 

 

561, Breum N - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten er ikke befart ifm kartleggingen i 2009-2010. Avgrensingen er justert på ortofoto. 

Lokaliteten er tidligere kartlagt av Leif Åge Strand (Strand 1999, Strand 2009). 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for sørenden av Bergesjøen i Elverum kommune. 

Avgrensingen gjelder selve dammen og kantsonen rundt denne. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Lokaliteten er en skogsdam. 

Artsmangfold: Småsalamander (NT) er registrert her. 

Verdisetting: Verdien er i første rekke knyttet til lokaliteten som amfibielokalitet. Funn av småsalamander 

vektlegges og lokaliteten har regional verdi (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Forvaltning av dammer innebærer hensyn til at dyra utenom larvestadiet og reproduksjonfasen 

er landlevende dyr. Adkomst til og fra dammer må sikres, og bebygninger og veier må ikke anlegges kloss inntil 

bredden. Intensivt skogbruk i dammens nærområde må unngås. 

 

562, Forårsvea - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam (Gårdsdam) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten er ikke befart ifm kartleggingen i 2009-2010. Avgrensingen er justert på ortofoto. 

Lokaliteten er tidligere registrert av Leif Åge Strand ifm amfibiekartlegging i Hedmark (Strand 1999, Strand 2009). 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten er en kunstig gårdsdam som ligger i utkanten av åker på 

Forårsvea i Sørskogbygda. Avgrensingen gjelder selve dammen og kantsonen rundt denne. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Kunstig gårdsdam beliggende i utkanten av åker. Vanner er svært humusrikt og 

rødlig brunt av farge. En rekke øyenstikkerlarver er observert. 

Artsmangfold: Småsalamander (NT) er registrert i lokaliteten. 

Verdisetting: Verdien er i første rekke knyttet til lokaliteten som amfibielokalitet. Funn av småsalamander 

vektlegges og lokaliteten har regional verdi (B-verdi). 
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Hensyn og skjøtsel: Forvaltning av dammer innebærer hensyn til at dyra utenom larvestadiet og reproduksjonfasen 

er landlevende dyr. Adkomst til og fra dammer må sikres, og bebygninger og veier må ikke anlegges kloss inntil 

bredden. Intensivt skogbruk i dammens nærområde må unngås. 

 

563, Osvang NV - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam  - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten er ikke befart ifm kartleggingen i 2009-2010. Avgrensingen er justert på ortofoto. 

Lokaliteten er tidligere registrert ifm amfibiekartleggingen i Hedmark (Strand 1999, Strand 2009). 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Kynnsjøen ved Risberget i Elverum kommune. 

Avgrensingen gjelder selve dammen og kantsonen rundt denne. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Skogsdam nord-vest for Osvang ligger 250 moh. like nord for Kynnsjøen og har en 

tett bestand av liten salamander. Vannet er surt og ionefattig. 

Artsmangfold: Småsalamander (NT) er registrert i lokaliteten. 

Verdisetting: Verdien er i første rekke knyttet til lokaliteten som amfibielokalitet. Funn av småsalamander 

vektlegges og lokaliteten har regional verdi (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Forvaltning av dammer innebærer hensyn til at dyra utenom larvestadiet og reproduksjonfasen 

er landlevende dyr. Adkomst til og fra dammer må sikres, og bebygninger og veier må ikke anlegges kloss inntil 

bredden. Intensivt skogbruk i dammens nærområde må unngås. 

 

565, Nordby - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten er tidligere registrert av Leif Åge Strand i forbindelse med amfibiekartlegging. Avgrensing 

og beskrivelse er justert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Elverum kommune i 2009-2010. Dette arbeidet 

ble utført av BioFokus på oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten består av tre hagedammer som ligger på Nordby gård langs rv. 

207 øst for Sætre i Elverum kommune. Avgrensingen gjelder de tre dammene og kantsonen rundt disse. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Små dammer i kulturlandskapet er viktig for de artene som er knyttet til dem. 

Funnet av småsalamander (NT) i den midtre dammen viser at denne lokaliteten har stor verdi som amfibielokalitet. 

Artsmangfold: Småsalamander (NT) er registrert i lokaliteten. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter er registrert i lokaliteten. 

Verdisetting: Verdien er i første rekke knyttet til lokaliteten som amfibielokalitet. Funn av småsalamander 

vektlegges og lokaliteten har regional verdi (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Dammene bør få stå mest mulig i fred. 

 

566, Terninga V - FERSKVANN/VÅTMARK, Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti (Kompleks med 

meandrerende elveparti,  kroksjøer og dammer) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten er tidligere registrert av Leif Åge Strand (1996) og Jan Wesenberg (2001). Avgrensingen er 

justert i 2009-2010 ifm kartlegging av naturtyper i Elverum kommune. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Evje ved Terninga, ligger mellom Terninga og Glomma ved Åbo - Terningas 

løp gjennom Glommas elveslette, mellom Vindheiavegen og Vestsivegen.. Avgrensingen gjelder de meandrerende 

delene av elva med tilhørende kroksjøer og dammer. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Kun den nedre delen av lokaliteten observert. Hele søndre del av Industrigata 

(smelteverket) er avstengt, og adgangen til lokalitetens øvre del er derfor vanskelig. Elva er her meandrerende og 

danner sin egen lille elveslette i løsmasser som antakelig er gamle deltaavsetninger. Der elva kommer i kontakt 

med  kantene av sin elveslette dannes bratte rasskråninger, og den får et dypt løp. Aller nederst er det ei høy, lita 

øy som en isolert rest av de samme løsmassene. På selve elvesletta er det veksling mellom aktive, åpne løp, nye 

sedimentasjonsflater og vegetasjonsdekt, men oversvømmet våtmark. En nyoppstått sedimentasjonsflate forbinder 
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for eksempel den nevnte øya med bredden. Våtmarka på elvesletta er preget av høgstarrarter, mest flaskestarr, og 

lappvier.  

Løsmassene ser ut til å være noe næringsrike, og både de bratte skrentene og sumpa har innslag av kravfulle arter 

(liljekonvall, blåknapp, skjermsveve, snerprørkvein, stor myrfiol, fredløs, sennegras).  

Artsmangfold: I flommperioden kommer gjedde inn fra Terninga, men padda trives likevel. Ingen rødlistede arter 

observert. 

Påvirkning/bruk/trusler: Området er noe påvirket av omkringliggende industri og bebyggelse. 

Fremmede arter:  Ingen registrerte. 

Verdisetting: Lokaliteten representerer et velutviklet småskala elveslette/meandersystem, men inneklemt mellom 

industriområder. Lokaliteten har regional verdi (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Forvaltning av dammer innebærer hensyn til at dyra urenom larvestadiet og 

reproduksjonfasen er landlevende dyr. adkomst til og fra dammer må sikres, og bebygninger og veier må ikke 

anlegges kloss inntil bredden. Intensivt skogbruk i dammens nærområde må unngås. 

 

571, Mokoia S - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam - Verdi A 

Innledning: BioFokus har på oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, kartlagt naturtyper i 

Elverum kommune. Lokaliteten ble besøkt av Øivind Gammelmo 10. juni 2009. Registrert tidligere (Strand 1999). 

Avgrensingen er justert i 2009. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Dammen ligger sør for Mokoia på Starmoen i Elverum kommune. 

Avgrensingen gjelder selve vannet og kantsonen rundt. 

Naturtyper/vegetasjonstyper:  Dammen er omgitt av skog like i utkanten av eng. Rik øyenstikkerflora. Vannet er 

svært surt, humusrikt og ionefattig. 

Artsmangfold: Småsalamander (NT) og spissnutet frosk (NT) er registrert på lokaliteten. 

Påvirkning/bruk/trusler: Lokaliteten ligger utsatt til mht. skogsdrift. 

Fremmede arter:  Ingen registrerte. 

Verdisetting: Funnene av rødlisteartene småsalamander (NT) og spissnutet frosk (NT) gjør at lokaliteten er svært 

viktig. Lokaliteten gis A-verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Forvaltning av dammer innebærer hensyn til at dyra utenom larvestadiet og reproduksjonfasen 

er landlevende dyr. Adkomst til og fra dammer må sikres, og bebygninger og veier må ikke anlegges kloss inntil 

bredden. Intensivt skogbruk i dammens nærområde må unngås. 

 

573, Toerkoia - SKOG, Gammel barskog (Gammel furuskog) - Verdi B 

Innledning: Siste Sjanse ved Ingunn Løvdal har på oppdrag for Glommen Skogeierforening registrert 

nøkkelbiotoper i Elverum kommune, Strandbygda vest. Standard Siste Sjanse metodikk ble brukt i undersøkelsene. 

Avgrensingene er justert i 2009-2010. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Strandbygda vest (vestsiden av Glomma) i Elverum 

kommune. Nøyaktigheten er usikker, men lokaliteten er avgrenset slik at det biotopen befinner seg innenfor  det 

avgrensete området. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Biotopen er en flersjiktet og fleraldret barblandingsskog med furu som herskende 

treslag, og gran som understand. Det er et visst inslag av bjørk, og rogn forekommer sparsomt. De grove granene 

og furuene har en diameter på rundt 50 cm, mens bjørka ikke overskrider 25 cm i diameter. Terrenget heller svakt 

mot sør-øst, og har enkelte mer markerte søkk med fattige gran-bjørksumpskog og små flekker med 

småbregneskog i den sør-østlige delen. Sumpskogen er grøftet. To små bekker løper gjennom biotopen. 

Lokaliteten skiller seg likevel ut fra det omkringliggende landskap med en relativt stor mengde læger og gadd av 

både gran, furu og lauv. Videre preges skogen av glennevis foryngelse, samt glenner med mindre ansamlinger av 

gadd og læger. Disse faktorene skaper et visst naturpreg. Den største andelen av granlæger, og nesten alle 

furulægerene er lite eller middels nedbrutt.  Av gran finnes det spredt sterkt nedbrutt læger, mens det for furu kun 
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finnes et par stokker av denne kvaliteten. Andre nøkkelelementer som kan nevens er 2-3 høgstubber av furu og 

gran og enkelte stiener.   

Artsmangfold: Et par hekkehull etter hakkespetter ble registrert. Gubbeskjegg finnes spredt i biotopen, og det vil 

antakelig på sikt være potensiale for sterkere populasjoner av hengelav.  

Påvirkning/bruk/trusler: Biotopen er tydelig hogstpåvirket, og det finnes mange stubber. 

Fremmede arter:  Ingen registrerte. 

Verdisetting: Lokaliteten skiller seg likevel ut fra det omkringliggende landskap med en relativt stor mengde læger 

og gadd av både gran, furu og lauv. Videre preges skogen av glennevis foryngelse, samt glenner med mindre 

ansamlinger av gadd og læger. Disse faktorene skaper et visst naturpreg. Lokaliteten ansees som viktig (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Standard buffersone rundt hele.(Standard buffeesone tilsvarer en sone på 30 m. fra 

nøkkelbiotopgrensa hvor 50 % av volumet i hogstmoden alder til enhvær tid skal stå. Skjikting av lauvskoginnslag 

skal opprettholdes.) 

 

574, Borgen - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi B 

Innledning: Siste Sjanse, ved Ingunn Løvdal, har på oppdrag for Glommen Skogeierforening registrert 

nøkkelbiotoper i Elverum kommune, Strandbygda vest. Standard Siste Sjanse metodikk ble brukt i undersøkelsene. 

Avgrensing og beskrivelse er justert i forbindelse med kartlegging og kvalitetssikring av naturtyper i Elvrum 

kommune i 2009-2010. Dette arbeidet er utført av BioFokus på oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Strandbygda vest (vest for Glomma) i Elverum 

kommune. Avgrensingen gjelder et område med fjellskog. Nøyaktigheten er usikker, men lokaliteten er avgrenset 

slik at det biotopen befinner seg innenfor  det avgrensete området. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Biotopen er en østvendt og ganske bratt li med fjellskog. Det er noe innslag av 

småbregneskog i blåbærgranskogen. Grana er det dominerende treslag i volum, men enkelte rognetrær er opp mot 

35 cm diameter i brysthøyde, noe som er meget sjeldent i landskapet. Bestandet er flersjikta med god spredning. 

Det finnes enkelte gadd av både gran og rogn, og læger av gran i tidlig og midlere nedbrytingsfaser forekommer 

jevnt. Også av rogn og bjørk er det endel liggende død ved, da i alle faser av nedbrytinga. Et par grove læger av 

gran peker seg ut som sjeldene elementer, og noen av  grantrærne har irregulære vekstformer som er med og 

øker variasjonen i skogbildet. Det finnes gamle hakkemerker etter tretåspettens fødesøk tyder på at det er 

potensiale for at området kan fungere som habitat for arten. Kontinuiteten i dødt virke er lav, men skogen har, på 

tross av forekomst av mange gamle stubber, et klart naturskogpreg. Det rommer dessuten løvelementer i en 

tetthet som er sjelden i området.  

Artsmangfold: To rødlistede arter av sopp, duftskinn (NT) og svartsonekjuke (NT), og lavarter som grynvrenge, 

glattvrenge og filthinnelav ble funnet.  

Påvirkning/bruk/trusler: Skogen har noe spor etter gammel hogst, men skogen har et klart naturskogpreg. 

Fremmede arter:  Ingen registrerte. 

Verdisetting: Lokaliteten innehar elementer som er sjeldne i landskapet og rødlistede arter som duftskinn (NT) og 

svartsonekjuke (NT). Området gis B-verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Standard buffersone rundt hele.(Standard buffeesone tilsvarer en sone på 30 m. fra 

nøkkelbiotopgrensa hvor 50 % av volumet i hogstmoden alder til enhvær tid skal stå. Skjikting av lauvskoginnslag 

skal opprettholdes.) 

 

575, Ygletjernet N - SKOG, Gammel barskog (Gammel furuskog) - Verdi B 

Innledning: Siste Sjanse ved Tom Hellik Hofton har på oppdrag for Glommen Skogeierforening registrert 

nøkkelbiotoper i Elverum kommune, Strandbygda vest. Standard Siste Sjanse metodikk ble brukt i undersøkelsene. 

Avgrensing ob beskrivelse er justert i forbindelse med kartlegging og kvalitetssikring av naturtyper i Elverum 

kommune i 2009-2010. Dette arbeidet er utført av BioFokus på oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Stranbygda vest (vest for Glomma) i Elverum 

kommune. Avgrensingen gjelder et området med gammel furuskog med tilhørende kantsoner. Nøyaktigheten er 

usikker, men lokaliteten er avgrenset slik at det biotopen befinner seg innenfor  det avgrensete området. 
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Naturtyper/vegetasjonstyper: Lokaliteten er en flat barblandingsskog som er flersjiktet med god spredning, og har 

stor aldersspredning. Det er mest furu, en god del gran, og et relativt stort innslag av bjørk. En bekk renner 

gjennom biotopen og skaper en fuktig åre med små flekker av fattig sumpskog. Det er ingen grove trær, og 

maksimal diameter ved brysthøyde er for furu ca. 40 cm, gran ca. 25 cm og for bjørk ca. 35 cm. Granlæger finnes 

det noe av i alle nedbrytningsstadier, men mest i midlere nedbrytningsstadie, og svært få som er helt ferske eller 

sterkt nedbrutte. Furulæger finnes det også noen av, men kun noen få helt ferske, og en del som er middels 

nedbrutt. Noen gadd av gran, og litt flere av furu forekommer også. 

Artsmangfold: Ingen spesielle registrert. 

Påvirkning/bruk/trusler: Gamle stubber vitner om tidligere hogster. 

Fremmede arter:  Ingen registrerte. 

Verdisetting: Skogbildet skiller seg ut fra det omkringliggende landskapet ved å ha et tydelig naturskogspreg. 

Lokaliteten gis B-verdi (viktig). 

Hensyn og skjøtsel: Standard buffersone rundt hele. (Standard buffeesone tilsvarer en sone på 30 m. fra 

nøkkelbiotopgrensa hvor 50 % av volumet i hogstmoden alder til enhvær tid skal stå. Skjikting av lauvskoginnslag 

skal opprettholdes). Lokaliteten bør settes av til fri utvikling. 

 

576, Rogstad - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Gammelt tre) - Verdi B 

Innledning: På oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, ble lokaliteten undersøkt av BioFokus 

ved Øivind Gammelmo og Ole J. Lønnve den 10. juni 2009. Lokaliteten er tidligere registrert av Reidar Haugan. 

Beliggenhet/avgrensning/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder en allee samt noen tuntrær på Rogstad gård, for 

det meste av alm, langs Fylkesvei 545 ved Rogstad gård i Hernes, ca 8 km nord-øst for Elverum sentrum. Alleen 

utgjør både et estestisk og skjeldent element i et intensivt drevet jordbrukslandskap. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Alleen består av 58 almetrær og 16 spisslønnetrær langs begge sider av Fylkesvei 

545. I tillegg finnes 4 store almetrær inne på tunet på Rogstad gård. Noen mindre almetrær forekommer også 

spredt langs åkerkanten i tilknytning til alleen. Størrelsen på trærne varierer noe, og øvre dbh er ca 50-60 cm. 

Ingen av trærne viser tegn på hulhet, og de kan heller ikke karakteriseres som styvet. Det eneste er at enkelte 

greiner er fjernet av hensyn til veien. Alleen strekker seg ca 500-600 meter langs veien. 

Artsmangfold: Alm (NT). 

Påvirkning/bruk/trusler: Trærne står langs en fylkesvei, og er derfor naturlig nok påvirket noe av dette. 

Problematiske greiner er fjernet. Felling er primært den mest reelle trussel for denne lokaliteten, kanskje særlig i 

forbindelse med en eventuell utvidelse/forbedring av fylkesveien. 

Verdisetting: Storre edelløvtrær som dette som er plantet i marginalen av deres naturlige utbredelsesområde kan 

representere utpostlokaliteter for en del arter knyttet til store tær. Lokaliteten utgjør derfor et ikke typisk element i 

landskapet. Lokaliteten omfatter flere hundrede meter med allee, hvilket må sies å være betydelig og uvanelig i 

regionen. Alm, som utgjør majoritetstreet innefor avgrensningen, er en nær truet (NT) art, og det faktum at det er 

over 60 slike trær, i tillegg til litt naturlig foryngelse rundt, gjør denne lokliteten interessant. På bakgrunn av dette 

gis denne loklaiteten verdi som viktig naturtype (B). Gitt at dissse trærne får stå i fred i fremtiden, vill dessuten 

deres potensial for andre organismegrupper knyttet til store gamle trær også øke. 

Hensyn og skjøtsel: Trærne bør så langt det er mulig få stå i fred. Døde greiner bør ikke fjernes med mindre det 

ikke er helt nødvendig. 

 

577, Løvknuten - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi B 

Innledning: BioFokus har på oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen, kartlagt naturyper i 

Elverum kommune i perioden 2009-2010. Lokaliteten Løvknuten ble befart av Øivind Gammelmo 14 september 

2010. Lokaliteten er tidligere registrert av Reidar Haugan i 1998. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Løvknuten ligger like øst for Hakaskallen på grensen mellom Elverum og 

Våler kommuner. Avgrensingen gjelder et område med eldre granskog. 
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Naturtyper/vegetasjonstyper: Lokaliteten består av naturtypen gammel barskog med utformingen gammel 

granskog. Vegetasjonstypen er i all hovedsak blåbærgranskog, med innslag av myr- og myrskogvegetasjon. det 

finnes også elementer av sumpskog i lokaliteten. Skogen i området er nokså futkig. 

Artsmangfold: Gubbeskjegg (NT) og sprikeskjegg (NT) er registrert i lokaliteten. Ellers finnes det en rekke 

signalarter for gammel kontinuitetsskog i området. 

Påvirkning/bruk/trusler: Området er en del påvirket av hogst, særlig i kantene. Det går også noen 

skogsbil/traktorveger gjennom lokaliteten. 

Fremmede arter:  Ingen registrerte. 

Verdisetting: Lokaliteten inneholder elementer som er blitt sjeldnere i Elverum og omegn. Gammel 

kontinuitetsskog med innslag av gammelskogssarter er på tilbakegang. Dette området bør sees i sammenhang 

med lokaliteten Hakaskallen som ligger rett vest for Løvknuten. Sammen utgjør de et forholdsvis stort området 

med eldre granskog. 

Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør settes av tl fri utvikling. Hogst bør unngås. På sikt kan denne lokaliteten utvikle 

seg til et flott område med gammelskog. 

 

584, Kvernmoen - FERSKVANN/VÅTMARK, Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti (Kompleks med 

meandrerende elveparti,  kroksjøer og dammer) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten er tidligere registrert i forbindelse med kartlegging av naturtyper i Elverum (Naturtjenester 

2001). Avgrensing og beskrivelse er justert i forbindelse med kartlegging og kvalitetessikring av naturtyper i 

Elverum kommune i 2009-2010. Dette arbeidet ble utført av BioFokus på oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Jømnas utløp i Glomma, sør i Elverum kommune. 

Avgrensingen gjelder området fra jernbanebrua og sørover til de første store flomdamsystemene. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: I skogen rundt elva mye forvillet blåhegg. Langs elva i øverste del av lokaliteten et 

parallelt flomløp med gråor-heggeskog, broddtelg, skogburkne, hundekveke, myrfiol, stor myrfiol, bekkeblom, 

vendelrot, mjødurt, myrmaure, stornesle, krypsoleie og moser som palmemose, taggmose og fagermoser. Videre 

S-over blir terrenget etter hvert forsumpet, med fredløs, skjoldbærer, myrhatt, skogsivaks, sennegras, myrtistel, 

åkermynte, et par tuer med langstarr. Kroksjøen har vannspeil med gul nøkkerose og vanlig tjønnaks, og er 

omkranset av elvesnelle- og nordlandsstarrsump. Områdene S for kroksjøen lot seg ikke nå. Mot vest hever 

terrenget seg noe, og går over i en mer veldrenert skog med småmarimjelle, mye liljekonvall, slirestarr, engsnelle, 

kanelrose, trollhegg. Denne skogen er antakelig ung og etablert på sedimentasjonsflata/deltaet elva danner i 

kroksjøen, ØK viser på dette stedet åpent vann. Den V-ligste vika av ØKs åpne vann er likevel fortsatt en sump 

som ikke kan krysses. Her er nordlandsstarr og sennegras dominerende, og rundt er det bremmer av gråor, ørevier 

og lappvier. 

Artsmangfold: Mandelpil (VU) er registrert i lokaliteten. 

Verdisetting: Lokaliteten inneholder elementer som er viktige og på tilbakegang i hele Glomma-systemet. Dette 

samt funnet av rødlistearten mandelpil (VU) gjør at lokaliteten får B-verdi. 

 

625, Mosvea - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Leif Åge Strand ifm amfibiekartlegging i Hedmark (Strand 1999, Strand 

2009). Avgrensing og beskrivelse er justert i forbindelse med kartlegging og kvalitetssikring av naturtyper i 

Elverum i 2009-2010. Dette arbeidet er utført av BioFokus på oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs rv. 540 og i utkanten av åker på Mosvea, sør for 

Bergesjøen i Elverum kommune. Avgrensingen gjelder selve damen og kantsonen rundt denne. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Lokaliteten består av en åkerdam i tilknytning til jordbruksarealene på Mosvea gård. 

Dammen huser amifbier, øyenstikkere og andre insektarter. 

Artsmangfold: Småsalamander (NT) er registrert i lokaliteten itillegg til vanlig frosk.  

Påvirkning/bruk/trusler: Dammen er noe åvirket av omkringliggene jordbruksarealer. 

Fremmede arter:  Ingen registrerte. 
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Verdisetting: Verdiene er knyttet til dammen som amfibie- og insektlokalitet. Slike dammer er viktige for å sikre 

overlevelsen av disse artene i området. Lokaliteten gis C-verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Forvaltning av dammer innebærer hensyn til at dyra utenom larvestadiet og reproduksjonfasen 

er landlevende dyr. Adkomst til og fra dammer må sikres, og bebygninger og veier må ikke anlegges kloss inntil 

bredden. Intensivt skogbruk i dammens nærområde må unngås. 

 

634, Gørsildtjønna, N - FERSKVANN/VÅTMARK, Naturlig fisketomme innsjøer og tjern (Små myrtjern og myrpytter) - 

Verdi C 

Innledning: På oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, ble lokaliteten undersøkt av BioFokus 

ved Øivind Gammelmo og Ole J. Lønnve den 9. Juni 2009. Det har tidligere vært gjort amfibieregistreringer i 

området (Amfibieregistrering nr. 63). 

Beliggenhet/avgensning/naturgrunnlag: Avgrensningen omfatter et lite skogstjern omgitt av litt myr og skogsmark 

med lavere verdi. Lokaliteten ligger på vestsiden av Gloma, ca 15-16 km sør for Elverum sentrum. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter et lite skogstjern som er antatt å være fisketomt. Dette er 

drimot en antagelse, og forholdet omkring fisk bør undersøkes nøyere. Her kan det meget vel forekomme fisk. 

Vegetasjonen er fattig . Langs bredden finnes matter med flytetorv, fattig myrvegetasjon og flaskestarr. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert. Bukkeblad, flaskestarr, hvitlyng, gul nøkkerose, multe, røsslyng, 

furu, bjørk, krekling og blokkebær ble registrert. 

Påvirkning/bruk/trusler: Ingen spesiell påvirkning, bruk eller trusler er antatt for denne lokaliteten. 

Verdisetting: Denne lokaliteten bør undersøkes bedre med hensyn på arter knyttet til slike miljøer. Den kan ha 

potensial for amfibier og andre organismer knyttet til slike miljøer. Lokaliteten virker inntakt og lite berørt av 

inngrep. På bakgrunn av dette gis loklaiteten lokal verdi (C). 

Hensyn og skjøtsel: Forvaltning av denne type tjern innebærer hensyn til at dyra utenom larvestadiet og 

reproduksjonfasen er landlevende dyr. Adkomst til og fra dammer må sikres, og bebygninger og veier må ikke 

anlegges kloss inntil bredden. Intensivt skogbruk i dammens nærområde må unngås. 

 

635, Gørsildtjenna, S - FERSKVANN/VÅTMARK, Naturlig fisketomme innsjøer og tjern (Små myrtjern og myrpytter) - 

Verdi C 

Innledning: På oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, ble lokaliteten undersøkt av BioFokus 

ved Øivind Gammelmo og Ole J. Lønnve den 9. Juni 2009. Det har tidligere vært gjort amfibieregistreringer i 

området (Amfibieregistrering nr. 64). 

Beliggenhet/avgensning/naturgrunnlag: Avgrensningen omfatter et lite skogstjern omgitt av litt myr og skogsmark 

med lavere verdi. Lokaliteten ligger på vestsiden av Gloma, ca 15-16 km sør for Elverum sentrum. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter et lite skogstjern som er antatt å være fisketomt. Dette er 

drimot en antagelse, og forholdet omkring fisk bør undersøkes nøyere. Her kan det meget vel forekomme fisk. 

Vegetasjonen er fattig . Langs bredden finnes matter med flytetorv, fattig myrvegetasjon og flaskestarr. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert. 

Påvirkning/bruk/trusler: Ingen spesiell påvirkning, bruk eller trusler er antatt for denne lokaliteten. 

Verdisetting: Denne lokaliteten bør undersøkes bedre med hensyn på arter knyttet til slike miljøer. Den kan ha 

potensial for amfibier og andre organismer knyttet til slike miljøer. Lokaliteten virker inntakt og lite berørt av 

inngrep. På bakgrunn av dette gis loklaiteten lokal verdi (C). 

Hensyn og skjøtsel: Forvaltning av denne type tjern  innebærer hensyn til at dyra utenom larvestadiet og 

reproduksjonfasen er landlevende dyr. Adkomst til og fra dammer må sikres, og bebygninger og veier må ikke 

anlegges kloss inntil bredden. Intensivt skogbruk i dammens nærområde må unngås. 

 

 



- Naturtypekartlegging i Elverum kommune 2009-2010 - 

- BioFokus-rapport 2011-3, side 41 - 

638, Strandkjølen - MYR OG KILDE, Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe 

myrtyper) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten er registrert i forbindelse med myrregistreringer i 1978 (Heiberg 1978). Avgrensingen og 

beskrivelsen er justert i forbindelse med naturtypergistrering i Elverum kommune i 2009-2010. BioFokus har utført 

dette arbeidet på oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Strandkjølen- Sjutjenna. Myrområdet ligger i en bred nesten flat dalbunn 

et par km sør for Ryssjøen i Elverum kommune. Avgrensingen gjelder et større sammenhengende område med 

myr. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Nord og sør for daldraget er høye åser. Skogen veksler fra røsslyng-furuskog og 

bærlyng-blandingsskog på tørre lokaliteter, til blåbærgranskog på steder med bedre fuktighet. I nærheten av myr 

finnes endel sumpskog med gran og bjørk. Tjernene i myrdraget er forbundet med en bekk som renner mot sør og 

vest. Partiene sør for bekken heller mot nord. Det er bare svak helling over det meste av myrområdet. Ombrotrofe 

myrområder utgjør ca. 20 % av myrarealet, og omfatter i første rekke små kantmyrer i østre halvdel av 

myrområdet. Kantmyrene har markerte eksentriske strukturer og som regel tydelig lagg og kantskog. Tuestrenger 

utgjør 50-80 % av arealet. Strengene er vanligvis ca. 30 cm høye, noen få meter brede og har en spredt tresetning 

av furu. De 4 store tjernene i området er forbundet med bekker og dråg. Ved tjernene er det mange små 

flatmyrpartier med fast- og mykmattevegetasjon. Det meste av Strandkjølen er svakt hellende forsumpningsmyr. 

Det er strengestruktur over store deler av myrflaten. De beste strukturene finnes i 2 store strengblandmyrpartier, 

ett på hvær side av “vegen”. Strengene har tuevegetasjon, er ofte 40-50 cm høy og 3-4 m bred. Flankene er ofte 

10-30 m brede, med mykmatte- og løsbunnsamfunn. Utenfor disse partiene er strukturene mindre tydelige. 

Strengene hever seg lite over flankenivå, både strenger og flanker er smale og er dominert av fastmattearter.  

Artsmangfold: Det er registrert edelkreps (EN) i Sjutjenna. I tillegg er det registrert brunbjørn (EN) og ulv (CR) i 

området.  

Fremmede arter: Det er registrert edelkreps (LR) i Sjutjenna. Når arten oppføres både på rødlista og svartelista 

skyldes dette ulik tidsavgrensning bakover i tid for hva som regnes som fremmed art (introdusert etter 1800 for å 

bli regnet som fremmed art i rødlista). 

Verdisetting: Myrområdet er vurdert til å ha landsdelsinteresse og gis B-verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør settes av til fri utvikling uten inngrep. 

 

639, Kolsætra - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk fattigeng) - Verdi C 

Innledning: På oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, ble lokaliteten undersøkt av Biofokus 

ved og øivind Gammelmo og Ole J. Lønnve den 10. juni 2009.  

Beliggenhet/avgrensning/naturgrunnlag: Avgrensningen omfatter en gammel setervoll ca 12 km nor-øst for 

Elverum sentrum. Stervollen utgjør et området rundt tre setre. Området omfatter også tre sager med tilhørende 

dammer i vesletjerna sør for Kolsætra. En av setrene var i bruk til utpå 60-tallet. Arealene blir muligens beitet av 

sau om sommeren (2009), men detter er ikke helt klart. Utenfor avgrensningen finnes skogsmark med lavere 

verdi. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Avgrensningen utgjør et område gammel naturbeitemark med tilhørende 

bygningsmasse. Området er sterkt preget av opphør av drift, og gjengroing med trær preger store deler av 

området. Bygningene er av varierende kvalitet. Hos de fleste er taket godt vedlikeholdt, mens noen har også 

ramlet sammen. Engområdet har et forholdsvis begrenset artsinventar og kan karakteriseres som frisk fattigeng. 

Sølvbunke dominerer, men det er også innslag av engsyre, hundekjeks, skogstorkenebb, engsolleie, rød 

jonsokblom, tepperot, hvitveis, harerug, ballblom, skog/engfiol, marikåpe sp, firkantperikum, tveskjeggveronika og 

jonsokkoll. Flere av bygningene har knappenålslav, men disse ble ikke artsbestemt. 

Artsmangfold: Det er funnet fjellflokk i området, men hvor dette er, og om dette dreier seg om en naturlig 

forekomst, er uklart. 

Påvirkning/bruk/trusler: Opphør av drift gjør at arealenen er i ferd med å gro igjen. I all fall en av bygningene 

brukes nok til en viss grad som fritidsbolig. 

Verdisetting: Enger av denne typen er i ferd med å forsvinne. Bygningene har et stort potensial som restbiotop for 

interessante lavarter.På bakgrunn av dette gis lokaliteten lokal verdi (C) til tross for at manglende artsinventar. 

Hensyn og skjøtsel: For å hindre gjenngroing må området skjøttes. Innføring av beitedyr og fjerning av trær bør 

vurderes. potensialet for interssante arter kan øke ved skjøtsel. 
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640, Bronkebrottet - SKOG, Bekkekløft og bergvegg (Bekkekløft) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten er tidligere registrert i forbindelse med botaniske undersøkelser av sørberg i Østerdalene. 

Avgrensing og beskrivelse er justert i forbindelse med kartlegging og kvalitetssikring av naturtyper i Elverum i 

2009-2010. Dette arbeidet er utført av BioFokus på oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Bronkebrottet ligger på vestsida av Glomma, ca. 6 km sør for Jømna i 

Elverum kommune. Avgrensingen gjelder selve kløfta samt kantsoner/buffer rundt denne. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Lokaliteten er ei bekkekløft med små sørvendte partier og skrenter. Her finnes en 

meget begrenset sørbergflora. Det finnes partier med svært frodig høgstaudeskog. I slik vegetasjon ca. midt i 

kløfta vokste en ca. 1,5 m høy alm (NT). Dominerende treslag i kløfta er gråor og gran. I frodig blandingsskog, på 

nordre side av åa, ca. 300 m nord for gården, vokser mye dalfiol (NT), og i en skrent ca. midt i kløfta er det 

registrert en relativt stor populasjon av sandfiol ( og noe av hybriden krattfiol x sandfiol). Det finnes en del læger i 

området mot Bronken gård og det er bra rekrutering av død virke i området.  

Artsmangfold: Dalfiol (NT) og alm (NT). 

Påvirkning/bruk/trusler: Selv om området er noe skjemmet av store flatehogster, vurderes lokaliteten som 

verdifull, dog ikke som sørberglokalitet, men som ei variert bekkekløft. 

Fremmede arter: Ingen registrerte. 

Verdisetting: Et ganske bratt og ulendt elvegjel er en svert sjelden naturtype i Elverums-trakten. Det totale 

artsantallet er ganske høyt da mange ulike naturtyper finnes i kløfta. Lokaliteten gis B-verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør settes av til friutvikling. 

 

641, Bronkeberget - SØRVENDT BERG OG RASMARK, Sørvendt  berg og rasmark (Bergknaus og -flate) - Verdi A 

Innledning: På oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen ble lokaliteten undersøkt den 23. juni av 

Øivind Gammelmo, BioFokus. Lokaliteten er tidligere undersøkt av Anders Often i 1991. Grunneier er Elverum 

kommuneskoger. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Bronkeberget ligger på vestsiden av Glomma, ca 5 km sør for Jømna. Det 

er en kuppelformet ås med en ganske bratt øst- og sørøst-side. Avgrensingen gjelder de bratteste og mest 

uberørte delene av bergets østside. Berggrunnen består av finkornet til grovkornet granittisk gneiss. Det er noe 

bart fjell i området, ellers stedvis tynt løsmassedekke og morene. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: I de bratteste, mest uberørte delene av berget vokser en barblandingsskog med et 

stort innslag lauvtrær. Feltskjiktet varierer fra fattig lavfuruskogtype til rik lågurttype. På nordsiden er fattige 

grunnfjellsva med lavrik furuskog. Her vokste overraskende nok en liten klon kantkonvall. I de øvre partiene av 

SØ-skrenten er et område med små skrenter og tresatt, grovsteinet ur. Her er det tydligvis bedre berggrunn med 

lågurter som blåveis og vårerteknapp. Her vokser 3 små lindetrær. Litt høyere opp, i en frodig liten forsenkning 

nær toppen vokser ett stort lindetre. O. Furuset har funnet noen varmekjære arter her som ikke ble gjennfunnet i 

1991; lakrismjelt, storklokke og krossved). I de bratte partiene av berget vokser naturskog.  

Artsmangfold: Furuset (1959) nevner følgende arter fra Bronkeberget. nattfiol, skogvikke, kantkonvall, 

kranskonvall, storklokke, trollurt, trollbær, leddved, krossved, rødhyll,  blåveis, lind, lønn, lakrismjelt, brunrot og 

skogsvinerot. I tillegg er det registrert hengeaks, markjordbær, liljekonvall og firblad. 

Påvirkning/bruk/trusler: Det er store hogstfelt på de andre kantene av berget. 

Verdisetting: Verdiene er knyttet til den rike vegetasjonen i det sørvendte berget. Det er også knyttet verdier til 

den gamle skogen som står i de bratteste og mest utilgjengelige delene av berget. Her vokser en rekke planter 

som er sjeldne i denne delen av landet. Lokaliteten har nasjonal verid (A-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør settes av til fri utvikling. 

 

643, Haugsberget - SØRVENDT BERG OG RASMARK, Sørvendt  berg og rasmark (Kalkrik og/eller sørvendt bergvegg) - 

Verdi C 

Innledning: På oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, ble lokaliteten undersøkt av BioFokus 

ved Øivind Gammelmo og Ole J. Lønnve den 9. juni 2009.  
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Beliggenhet/avgrensning/naturgrunnlag: Haugsberget ligger på vestsiden av Gloma 4-5 km sør-øst for Elverum 

sentrum. Avgrensningen omfatter et parti sørvendt berg med tilstøtende buffersone. Lokaliteten grenser mot 

skogsmark med lavere prioritering. Berggrunnen har innslag av gabbro og amfibolitt (NGU 2010). Dette er basiske 

bergarter. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Den sørvendte delen av Haugsberget består av et forholdsvis bratt parti sørvendt 

berg og rasmark. Lokaliteten er forholdsvis liten av utstrekning. Avgrensningen omfatter fatting lav- til 

lyngblandingsskog med noe fuktig bregneskog langs den lille bekken på vestsiden av berget. På sørsiden er noen 

lysåpne grunnfjellsva. Tresjiktet utgjøres for det meste av gran og furu med maks dbh på ca 30-40 cm. 

Kontinuiteten er forholdsvis lav, men i enkelte partier forekommer en del død ved, mest som læger. Spor ettr 

gammel hugst finnes, og på en gammel furustubbe er det spor etter brann. En liten kraftlinje skjærer gjennom 

lokaliteten. I feltskjiktet finnes små partier med smørbukk, linea, engfiol, skogveve, stormarimjelle og 

lodnebregne. 

Artsmangfold: Ingen spesielle artsfunn er gjort, men huldreblom (NT) og Pseudomerulius aureus (NT) er registrert 

i området, men disse funnene er trolig gjort utenfor avgrensningen. 

Påvirkning/bruk/trusler: I enkelte av de bratteste partiene drives klatring. Flere bolter er festet i fjellet. Denne 

aktiviteten har neppe noen stor betydning for lokaliteten, selv om dette nok kan medføre en viss slitasje. 

Aktiviteten kan også trolig virke forstyrrende for eventuelle fugler, særlig rovfugl, som kan tenkes å hekke her. I 

nedkant av lokaliteten er det et vist oppslag av rødhyll. Denne kan muligens spre seg inn i avgrensningen. 

Verdisetting: Sørvendt berg og rasmark utgjør en spesiell naturtype som ofte er rik på arter. De kan ofte huse lys- 

og varmekrevende og tørketolerante arter. Utformingen av denne lokaliteten er ikke god, og det er ikke påvist 

noen spesielle arter her som kan vektlegges i særlig grad. potensialet for lkaliteten vurders heller ikke som spesielt 

stort. Derimot kan lokaliteten fungere som et viktig element i landskapet. På bakgrunn av dette vurderes derfor 

lokaliteten som lokalt viktig naturtype (C). 

Hensyn og skjøtsel: Klatrevirksomheten som bedrives på lokaliteten bor foregå på en skonsom måte. Skogen 

innenfor avgrensningen bør få stå i fred slik at den utvikler seg fritt. 

 

644, Kvithammarberget - SØRVENDT BERG OG RASMARK, Sørvendt  berg og rasmark (Kalkrik og/eller sørvendt 

bergvegg) - Verdi C 

Innledning: På oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, ble lokaliteten undersøkt av BioFokus 

ved og Ole J. Lønnve den 12. juni 2009. Lokaliteten har tidligere vært undersøkt av Anders Often. 

Beliggenhet/avgrensning/naturgrunnlag: Kvithammerberget er en lav forkastning på østsiden av Glomma, lengst 

nord i Heradsbygda, rett bak gården Skanshagen. Skrenten er fra 0 - 10 m høy. Ganske uanselig og vanskelig å 

oppdage. Avgrensningen er dels basert på feltundersøkelser og dels flyfoto. Lokaliteten grenser i vest mot intensivt 

jorbruksland, i nord mot mindre prioritert skogsmark, i øst mot bebyggelse (små gårder) og i sør mot kraftgate og 

mindre prioritert skogsmark. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: På nedsiden vokser en frodig granskog. Denne skogen er ensaldret og sjiktingen er 

ikke god. Størrelesen på trærne er ganske stor, med en øvre dbh på ca 50 cm. I enkelte partier forekommer en del 

død ved, men kontinuiteten er forholdsvis lav. Boreale løvtrær som gråor, rogn osp og  bjørk er godt representert. 

Spissønn og hegg forekommer sprdt. Nær beliggenhet til åker og bebyggelse gir et stort velutviklet buskskjikt av 

leddved, rødhyll, og trollhegg. Feltsjiktet er variert, og i partier forekommer lågurtvegtasjon med firblad, hvitveis, 

skogsalat, jordbær og knollerteknapp. Enkelte mer fuktige partier finnes også i nedkant. I lyng-lavfuruskogen i 

skrenten er bergflate-elementet rikt tepresentert. På små parti moldjord, i overgangen mellom granskogen og 

furuskogen, vokste dalfiol (NT). Smørbukk forekommer også i disse partiene.  

Artsmangfold: Dalfiol (NT). 

Fremmedarter: Rødhyll, mispel sp. og syrin. 

Påvirkning/bruk/trusler: Området er preget av nærhet til bebyggelse og jordbrukslandskap. Hugst har vært drevet 

her. Granskogen er ensaldret. Fremmedartene syrin, rødhyll og mispel sp. forekommer innenfor eller i utkant av 

avgrensningen, og kan utgjøre en viss trussel for den hjemmehørende vegetasjonen. 

Verdisetting: Sørvendt berg og rasmark er en naturtype med potensial for en rekke krevende og spesielle arter. 

Utformingen av denne lokaliteten er ikke spesielt god, men den har likevel et vist potensial. Den utgjør også et 

viktig element i landskapet. Selv om området er lite og har store innslag av kulturplanter, vurderes lokaliteten som 

lokalt viktig (C). Dette begrunnes ut fra stor artsrikdom innen et lite område. 

Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør få stå mest mulig i fred 
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645, Langberget - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi B 

Innledning: På oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, ble lokaliteten undersøkt av BioFokus 

ved Øivind Gammelmo og Ole J. Lønnve den 9. Juni 2009. Det har tidligere vært gjort enkelte botaniske 

registreringer i området. 

Beliggenhet/avgensning/naturgrunnlag: Avgrensningen omfatter et høyt østvendt “stup” på vestsiden av Gloma 

ved Jømma, ca 15 km sør for Elverum sentrum, og omfatter et parti eldre granskog i nedkant av Langberget. 

Langberget er den nordligste toppen i “Bronkeberget-formasjonen”. Lokaliteten grenser mot mindre prioritert 

skogsmark. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter et parti eldre granskog. Noe innslag av andre boreale eldre 

løvtrær som osp, rogn og bjørk forekommer spredt. Enkelte steder er det et vist oppslag av osp. Skogen virker 

ensaldret og øvre dbh er ca 40 cm., men sjiktingen er forholdsvis god. Ganske mye død ved forekommer gjennom 

hele lokaliteten, og kontinuiteten av dette elementet må karakteriseres som god. Feltsjiktet har innslag av 

lågurtutformiing med spredte forekomster av liljekonvall, maiblom og skogstjerne. Bergflate-elementet er nesten 

fraværende. Tre små lindebusker er registrert i nedre del av lokaliteten, hvilket viser at arten i midt-Østerdalen 

kan vokse i næringsfattig og ganske tett skog bare det er noe gunstig lokalklima, slik som her, inn mot en skrent.  

Artsmangfold: Lind, gubbeskjegg (NT). Lungenever ble registrert på ospegadd og på gammel rogn. 

Påvirkning/bruk/trusler: Det er gamle spor etter hugst innefor avgrensningen. Ny hugst er den mest reelle trussel 

mot dette området i dag. 

Verdisetting: Barskogsmiljøer med kontinuitet i død ved gir stort potensial for ulike organismer knyttet til dette 

substratet. Innenfor avgrensningen er dette elementet forholdsvis godt representert. Forekomst av gubbeskjegg og 

lungenever er signalarter som viser at skogen kan inneholde mer interessante lavarter. Forekomsten av lind er 

interesant, selv om den nok først og fremst må sees på som en kuriosa. Denne forekomsten er såpass isolert at 

man neppe kan forvente å finne særlig mange andre arter knyttet til dette treslage på lokaliteten. Svært spesielle 

artsforekomster er ikke registrert innefor avgrensningen og utformingen er heller ikke av de beste. Av den grunn 

gis derfor lokaliteten verdi som viktig naturtype (B). 

Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør settes av til fri utvikling. 

 

647, Skjærnupen - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Anders Often i 1991 ifm botaniks undersøkelse av sørberg i Østerdalene 

(Often 1997). Avgrensingen og beskrivelsen er justert i 2009-2010 ifm kartlegging av naturtyper i Elverum 

kommune. Arbeidet er utført av BioFokus på oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Skjærnupen ligger i Julussdalen på grensen mellom Åmot og Elverum 

kommuner. Selve toppen ligger i Åmot. Avgrensingen gjelder et parti med gammel granskog i en østvendt 

forkastnngsskrent . 

Naturtyper/vegetasjonstyper: En lang østvendt forkastningsskrent på vestsiden av Julussdalen. Det er en ganske 

lang, smal spredt tresatt ur under en 5-20 m høy skrent. Bergflate-elementet er godt representert. I bergrota, og 

hist og her i den tresatte ura vokser noe krattfiol. Nedenfor er det noe høgstaudeskog, med bl.a. kvitsoleie. 

Artsmangfold: Lokaliteten synes å ha begrensede botaniske verdier, men den representerer en typisk geologisk 

formasjon for denne delen av midt-fylket. Ut fra geologien hadde man forventet en rikere flora. Kåltistel (NT) er 

registrert i lokaliteten. Ellers er følgende arter påvist: Salix caprea, engsnelle, svartburkne ssp. trichomanes, 

cystopteris fragilis coll. x regia, sauetelg, ormetelg, sisselrot, osp, gråor, hengebjørk, bjørk, engsyre, småsyre ssp. 

acetosella, arve, rød jonsokblom, tyrihjelm, trollbær, hvitveis, hvitsoleie, enghumleblom, hegg ssp. padus, 

bringebær, teiebær, rogn ssp. aucuparia, hvitkløver, skogstorkenebb, krattfiol, skogfiol, småmarimjelle, 

legeveronika, glattveronika, geitrams, krattmjølke, hundekjeks, vendelrot, nikkevintergrønn, turt, skogsvever, 

føllblom var. autumnalis, fingerstarr, bleikstarr, fjellgulaks, snerprørkvein, skogrørkvein, hengeaks, myskegras, 

fjelltimotei, tunrapp, lundrapp, seterrapp. 

Påvirkning/bruk/trusler: Området er noe påvirket av hogst. 

Fremmede arter:  Ingen registrerte. 

Verdisetting: Lokaliteten synes å ha begrensede botaniske verdier, men den representerer en typisk geologisk 

formasjon for denne delen av midt-fylket. Gammel granskog er en naturtype på tilbakegang i regionen og området 

har potensiale som restaureringsbiotop. Lokaliteten har lokal verdi (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør settes av til fri utvikling. 
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649, Løken - SKOG, Gråor-heggeskog (Flommarksskog) - Verdi B 

Innledning: BioFokus har å oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, registrert naturtyper i 

Elverum kommune. Løken er tidligere kartlagt i forbindelse med kartlegging av flommark langs Glomma (Fremstad 

1998). Avgrensingen er justert i 2009-2010. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Løken ligger i Heradsbygda sør for Elverum sentrum. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Utenfor flomverket går en sandskråning i to avsatser. Øvre avsats har blandingsskog 

av bjørk og furu. Langs den nederste finnes smale belter med grasrik pionerskog og elvesnelle-starrsump. Mengder 

av kransalge i elveløpet. Kantskogen kan også ha karakter av gråor-heggeskog. I en kanal som går østover fra 

flomverket sørøst for Houm vokser småslirekne. Kanalen er ganske artsrik og inneholder bl.a. vassgro, vass-

slirekne, småtjønnaks og stautpiggknopp. Langt vest i kanalen står spredt dunkjevle, åpenbart på en 

sekundærlokalitet for arten. 

Artsmangfold: Duggpil (VU), småslirekne (NT) og glansglattkrans (NT) kan nevnes. 

Påvirkning/bruk/trusler: Flomverk anlagt ved lokaliteten. 

Fremmede arter: Ingen registrerte. 

Verdisetting: Forekomst av rødlisteartene duggpil (VU), småslirekne (NT) og glansglattkrans (NT) viser at området 

innehar viktige verdier som flommarksskog. Lokaliteten ansees som viktig å gis B-verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør settes av til fri utvikling. 

 

651, Jømna - FERSKVANN/VÅTMARK, Stor elveør - Verdi A 

Nedenfor jernbanen faller Jømna bratt ned mot Glomma. Den har skåret høye mæler i løsmassene slik at elva med 

elveslette er klart avgrenset mot dyrket mark eller barskog. På elvesletta danner Jømna meandre. Mellom 

meandrene finnes Elvesnelle-starrsumper. Deler av starrengene ser ut til å vike plassen for fukteng med mjødurt. 

Starrsumpene og fuktengene som finnes her er karakteristiske for søndre del av Glommas flommarker. På 

sør/østsiden av løpet (nedenfor enden av en skogsbilvei) finnes en forholdsvis rik fuktskog med mye mjødurt. Gran 

er hugd ut i området. 

Sumpområdet rundt Jømna-utløpet dekker et relativt stort areal, er i stor grad intakt, dvs. at løpet ikke er 

manipulert, og er uten større, skjemmende inngrep, med unntak av en kraftlinje som krysser det. Jømnas 

elveslette er ikke lett tilgjengelig og vanskelig å overblikke; den bør undersøkes nærmere. 

Supplerende informasjon innlagt den 31.10.2001: 

Jømnas utløp i Glomma  Større elveører  

Undersøkt: uke 30 - 2001 

Et stort og meget velutviklet meandersystem, elva dypt nedskåret i løsmasser, men danner ei sekundær elveslette 

med mye våtmark mellom de aktive løpene. I NØ går den antakelig mer eller mindre direkte over i lokalitet 21, 

men dette stykket ble ikke oppsøkt. 

Lokaliteten observert på to punkter: PN 469-471,433-434 (Ø-sida av den nederste svingen) og området rundt JFF-

hytta 2-3 svinger lenger opp (PN 474-476, 432-435). 

Nederst meandrerer elva mellom middels høye bredder, med en brem av gråor-heggeskog. Elvebreddene har en 

smal kant av sennegras, nordlandsstarr, spredt elvesnelle, og noe gul nøkkerose ute i vannet. 

På høyde med JFF-hytta er skrentene ned til elvesletta mye større og brattere, og meanderne går mellom unge, 

lave sedimentasjonsflater og helt oversvømmet våtmark. Mye av elvesletta dominert av vassrørkvein, rundt løpene 

border av elvesnelle, sennegras og nordlandsstarr. Lappvier-busker spredt utover.  

Lokaliteten er en viktig våtmarkslokalitet på grunn av sin størrelse og urørthet. 

Verdisetting: Et stort og meget velutviklet meandersystem, elva dypt nedskåret i løsmasser, men danner ei 

sekundær elveslette med mye våtmark mellom de aktive løpene. Lokaliteten er en viktig våtmarkslokalitet på 

grunn av sin størrelse og urørthet. Det er registrert en rekke sjeldne og truede arter i lokaliteten. Jømna gis 

nasjonal verdi (A-verdi). 
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652, Graslandkjølen - MYR OG KILDE, Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe 

myrtyper) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Asbjørn Moen ifm myrreservatplanen (Moen 1984). Avgrensingen er justert 

ifm kartleggingen av naturtyper i Elverum kommune i 2009-2010. BioFokus har på oppdrag for Fylkesmannen i 

Hedmark utført dette arbeidet. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Graslandskjølen ligger på grensen mellom Elverum og Trysil kommuner, 

rett øst for det ekisterende Vierriskjølen naturreservat. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Flatmyr, strengmyr, strengblandingsmyr og partier av ombrotrof myr. Lokaliteten 

ligger i utkanten av området for dannelse av ombrotrofe myrkompleks, og det er ofte overgangstyper mellom 

strengblandingsmyr og eksentrisk planmyr. Flankene har dels løsbunn, dels mykmatte/fastmatte. Store urørte 

myrer. Lokalitet nr 11 i Rapport botanisk serie 1983-4. Nasjonalt verneverdig, typeområde. 

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.  

Artsmangfold: Ingen rødlistede arter registrert. 

Verdisetting: 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). 

Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør spares for inngrep. 

 

653, Steinkjølen - MYR OG KILDE, Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe 

myrtyper) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Asbjørn Moen ifm myrreservatplanen (Moen 1984). Avgrensingen er justert 

ifm natyrtypekartleggingen i Elverum kommune 2009-2010. Dette arbeidet er utført av BioFokus på oppdrag for 

Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen. Lokaliteten er per i dag en del av Ulvåkjølen naturreservat. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nordøst for Ulvåa i Ulvådalen, helt nordøst i Elverum 

kommune. Lokaliteten grenser til Steinkjølen og Ulvåkjølen. Avgrensingen gjelder et sammenhengede urørt 

myrområde med kantsone. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Flatmyr, strengmyr, strengblandingsmyr og svakt hellende bakkemyr. Dels meget 

våte myrparti. Løsbunnvegetasjon er vanlig i flankene. mest tuestrenger, men og mye fastmattestrenger. 

Fattigmyr dominerer sammen med intermediær vegetasjon.Det finnes også intermediær vegetasjon som ligger på 

overgangen mot rikmyr. 

Artsmangfold: Engmarihånd (NT) er registrert i lokaliteten. 

Fremmede arter:  Ingen registrerte. 

Verdisetting: Myrområdene ved Steinkjølen og Ulvåkjølen bør ses i sammenheng med sumpskogområdene langs 

elva og bekkene gjennom området. Disse er beskrevet av Skattum og Sonerud i 1974 i forbindelse med 

ornitologiske undersøkelser. Det dreisr seg om store arealer med bjørke-dominert skogrørkveinsumpskog av 

vekslende rikhet, stedvis med sterkt innslag av gran og gråor. Disse sumpskogområdene danner biotoper for flere 

par av den sjeldne, østlige vierspurven. Langs elvebreddene her finnes også åpne, frodige engesamfunn. 

Lokaliteten vurderes på denne bakgrunn å ha minst regionale verdier (B verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør settes av til fri utvikling. 
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654, Storløkjølen - MYR OG KILDE, Intakt lavlandsmyr i innlandet (Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe 

myrtyper) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Asbjørn Moen i forbindelse med utarbeidelsen av myrreservatplanen (Moen 

1984). Avgrensingen er justert ifm naturtypekartlegginen i Elverum kommune i 2009-2010. BioFokus har  utført 

dette arbeidet på oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Storløkjølen ligger på grensen mellom Elverum og Trysil ca. 6 km nord for 

Skallberget.  Avgrensingen gjelder et større sammenhengede myrområde. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Veksling mellom flatmyr, bakkemyr og strengmyr. Myrpartier har helt opp til 17% 

helling. Overveiende fattigmyrvegetasjon der fastmatte dominerer men løsbunn og mykmattesamfunn er også 

vanlig. Intermediære samfunn med krevende ”Sphagnum-arter”  er vanlig. Rikmyrarter forekommer i små 

områder. 

Artsmangfold: Engmarihånd (NT) er registrert i lokaliteten. Registrerte karplanter er lik det som er registrert i 

verneområdene i området. Jfr .rapport 1984. 

Påvirkning/bruk/trusler: Slottemyrer der mange stakkstenger og hesjer vitner om tidligere utnytting.  

Fremmede arter:  Ingen registrerte. 

Verdisetting: Området inneholder elementer som er viktige i området. Området bør sees i sammenheng med flere 

andre myrområder i umiddelbar nærhet.Lokaliteten gis lokal verdi (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør settes av til fri utvikling uten inngrep. 

 

660, Håsjøen N - FERSKVANN/VÅTMARK, Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti (Kompleks med 

meandrerende elveparti,  kroksjøer og dammer) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Eirik Skattum i 1983. Avgrensing og beskrivelse er justert ifm 

naturtypekartleggingen i Elverum kommune i 2009-2010. BioFokus har utført dette arbeidet på oppdrag for 

Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på grensen mellom Elverum og Trysil kommuner. Deler 

av lokaliteten ligger i Trysil. Avgrensingen utgjør et kompleks av meandrerende elveparti der Flisa renner ut i 

Håsjøen. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Elva har her avsatt mer eller mindre næringsrikt materiale over store flater. Området 

består av et kompleks av vierkjerr, sumpskoger, høgstaudeskoger og ødenger, samt små partier med 

storstarrsump og fukteng. Sentralt i området ligger ei ca. 3 da stor, helt åpen ødeng med både fuktighetselskende 

og tørkeelskende arter. Høgstaudene var utpreget lavvokste og sto ofte side om side med de utpregede 

tørkeelskende artene. Dette fenomenet skyldes trolig at området er fuktig i flomperioder, men er relativt tørt det 

meste av vekstsesongen. Enga bærer endel preg av beiting, trolig mest av vilt. Flere mindre ødenger forekommer 

også. Iområdet finnes mange ulike sumpskoger.  

Artsmangfold: Solblom (VU) er registrert i lokaliteten. Ellers arter som; lappvier, gråor, bekkeblom, krypsoleie, gul 

frøstjerne, mjødurt, enghumleblom, åkerbær, firkantperikum, stemorsblom, småmarimjelle, småengkall, 

gjeldkarve, rødknapp, blåklokke, ryllik, kattefot,hvitbladtistel, prestekrage, hvitmaure, myrmaure, bleikstarr, 

hjertegras, skogrørkvein, sølvbunke. 

Fremmede arter:  Ingen registrerte. 

Verdisetting: Lokaliteten innehar viktige elementer som er sjeldne i landskapet, og som er viktige for 

artsmangfoldet i området. Lokaliteten har et rikt artsmangfold og solblom er observert i lokaliteten. Størrelse, 

urørthet og artsmangfoldet gjør at lokaliteten gis B-verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør spares for inngrep. 

 

661, Christianfjeld - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Parker) - Verdi B 

Innledning: På oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen ble lokaliteten unersøkt den 9. juni av 

Øivind Gammelmo og Ole J. Lønnve. Det har tidligere vært gjort registreringer her (uke 32-2001). 
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Beliggenhet/avgrensning/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for brannstasjonen ved Gamle Trysilvei. 

Avgrensningen omfatter et areal rundt Christianfjeld festning i Elverum. Området er delevis opparbeidet 

parkområde på ØSØ siden. Tufter etter bebyggelse fra festningen er godt synlig i området. N og Ø deler av 

området har høy bregne-/grasegetasjon med preg av gjenngroing. Området har en festningsdam som trenger 

vedlikehold. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Festningsanlegget/vanntårnet på toppområdet og vestskrenten av åsen har en åpen 

(nylig tynnet/hogd) skogsvegetasjon med spredtstående trær av furu og lyselskende løvtrær som lavlandsbjørk, 

rogn, selje og noe spisslønn. Vegetasjonen har nylig vært mye tettere, og har derfor lite utviklet feltsjikt og et 

sterkt buskoppslag av treslagene, og stedvis bringebærkratt. Også forvillet blåhegg finnes. Snerprørkvein er vanlig, 

og termofile skogs- og bergflatearter som smørbukk og mjølbær finnes. Vegetasjonen har et sterkt ustabilt preg og 

likner foreløpig mer en hogstflate enn hagemarkskog. 

De perifere delene av området mot nord og øst har mer vanlig skogsvegetasjon. 

Den vestvendte skråningen har, spesielt nederst, et sterkt innslag av artsrik, termofil eng- og beitemarksflora, med 

arter som enghavre (for eksempel PN 3939,5255), gulmaure, hvitmaure, gulflatbelg, fløyelsmarikåpe, flekkgrisøre, 

tveskjeggveronika, rødknapp, dunkjempe, gjeldkarve og engtjæreblom.  

På en avsats i SV er det rester av en liten dam med flaskestarr og elvesnelle og litt fuktvegetasjon med tepperot, 

harestarr og myrhatt. 

Artsmanfold: Dvergspett (VU) og bøksanger (NT) er registrert i lokaliteten.  

Fremmede arter: Hagalupin er registrert i lokaliteten. 

Verdisetting: Området er en oase midt i sentrumsbebyggelsen i Leiret. Stedet er viktig for mange arter og spesielt 

insektfaunaen ser ut til å være spennende her. Lokaliteten gis B-verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Området bør skjøttes, hagelupin fjernes, og holdes åpent. Det virker som skjøtsel av området 

fungerer bra per i dag. 

 

674, Korpereiret - SKOG, Bekkekløft og bergvegg (Bekkekløft) - Verdi B 

Innledning: Siste Sjanse (BioFokus) har på oppdrag for Glommen Skogeierforening registrert nøkkelbiotoper i 

Elverum kommune,Strandbygda vest. Standard Siste Sjanse metodikk ble brukt i undersøkelsene. Avgrensingen er 

justert i 2009-2010. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Korpreiret ligger helt på grensen mot Løten kommune i Strandbygda vest 

(vest for Glomma) i Elverum. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Lokaliteten er en markant bekkekløft som strekker seg langs en svingete elv med 

ganske god vannføring. Det er stor variasjon i rikhet i vegetasjonen; rik høgstaudeskog og storbregneskog med 

små innslag av sumpskog i søkkene glir over i småbregneskog og lågurtskog opp i sidene i kløfta. I øvre deler av 

kløfta er det dominans av blåbærgranskog og noe bærlyngskog. Gran er dominerende treslag i hele biotopen, med 

spredte innslag av furu og boreale løvtrær som bjørk, osp, gråor, hegg, rogn og selje. Skogen er flerskiktet med 

liten spredning, og er klart kulturpåvirket med mange gamle stubber.  Gjennomsnittlig trealder er ikke spesielt 

høy, men stedvis er det likevel nokså mye læger på grunn av ras og tidlig fase av sammenbrudd. Det er særlig 

mye av granlæger i tidlige og midlere nedbrytingsfaser, mens kun enkelte sterkt nedbrutte læger finnes. Noe av 

granlægerene har grove dimensjoner. Av løv både ligger og står det en del dødt virke. Grangadd er det en del av i 

biotopen. Bjørk, osp og selje finnes i dimensjoner opp mot 40 cm i diameter i brysthøyde, mens grana ikke når 

over 55 cm. I biotopen er det ellers mindre områder med rasmark, samt nøkkelelementer som store steiner, noen 

bergvegger og berg med overheng, spredte grantrær med grov bark, og mange høgstubber av gran. Stedvis er det 

mye hengelav, spesielt gubbesjegg (NT) og noe sprikeskjegg (NT).  

Artsmangfold: Gubbeskjegg (NT), sprikeskjegg (NT), svartsonekjuke (NT), rimnål (NT), langnål (NT) og duftskinn 

(NT). 

Fremmede arter: Ingen registrerte. 

Verdisetting: Den utpregede høye fuktigheten i kløfta gjør at biotopen kan fungere som et refugium for 

fuktighetskrevende arter i et landskap som er preget av mye tørre og eksponertevegetasjonstyper. Lokaliteten 

innehar også et høyt antall rødlistede arter og ansees son viktig - B-verdi. 
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Hensyn og skjøtsel: Standard buffersone rundt hele. (Standard buffersone tilsvarer en sone på 30 m fra 

nøkkelbiotopen hvor 50% av volumet i hogstmoden alder til enhvær tid skal stå. Sjiktning og løvinnslag skal 

opprettholdes). Lokaliteten bør settes av til fri utvikling. 

 

677, Svenkerudvollen - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk næringsrik "natureng") - Verdi B 

Innledning: På oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, ble lokaliteten undersøkt av BioFokus 

ved Øivind Gammelmo og Ole J. Lønnve den 10. Juni 2009.  

Beliggenhet/avgrensning/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder en gammel sætervoll som ble benyttet som beite 

til utpå 1970-tallet. Lokaliteten ligger omtrent 1 km vest for Starmoen flyplass. Løsmassene i området består av 

tykk morene (NGU 2010) 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter et areal med naturbeitemark. Vegetasjonstypen kan 

karakteriseres som frisk næringsrik natureng. I kantene forekommer foruten gran også osp, bjørk, rogn, hegg og 

lønn. I feltsjiktet er det innslag av lågurtvegetasjon med liljekonvall og teiebær. Engvegetasjonen domineres av 

store mengder skogstorkenebb, hvitveis, enhumleblom, ballblom og engsolleie. Tveskjeggveronika, gjerdevikke, 

knollerteknapp, nyresolleie og vårpengeurt. Området preges av opphør av beite. Oppslag av bringebær einer,  løv- 

og grantrær utover engarealene er markant. Deler av området nord for hytta er i tillegg markberedet og plantet til 

med gran i 1995.  

Artsmangfold: Podostroma alutaceum (NT) og svartsølvpigg (NT) er registrert for området, men det er litt uklart 

om funnet er gjort innefor avgrensningen. Steinskvett (NT) er også registrert her, men det er uklart om området er 

viktig for denne arten i forbindelse med hekking. 

Påvirkning/bruk/trusler: Fravær av beite de siste ca 35 år preger arealene. Gjenngroingen er i full gang, men 

området har fremdeles et åpent eng-preg. Planting av gran på deler av arealene er i tillegg svært uheldig. 

Verdisetting: Frisk, næringsrik natureng er en truet (VU) vegetasjonstype. Svenkerudvollen er en forholdsvis stor 

lokalitet, og i så måte viktig. Dessvverre har opphøret av bruk som beitemark gjort at det hele er i ferd med å gro 

igjen, men gjenngroingen har ennå ikke kommet så langt at arealet ikke kan settes til bake til opprinnelige tilstand 

uten for store og omfattende grep. Dessverre er deler av lokaliteten beplantet med gran. Potensialet for høy 

diversitet av insekter er stor, og det er sannsynelig at det i den suksesjonsfasen som området befinner seg i per i 

dag, utgjør den mest artsrike fasen for denne gruppen. Arealet har et stort potensial for arter knyttet til beitemark. 

På grunn av dette potensialet (gitt skjøtsel) og arealenes størrelse vurderes derfor lokaliteten som en viktig 

naturtype (B). 

Hensyn og skjøtsel: Arealene bør kunne rehabiliteres ved slått eller innføring av beitedyr. Skog som kommer opp 

bør ryddes. Skjøtsel vil derimot avhenge litt av hva man ønsker å ta hensyn til. Høyt beitetrykk av husdyr vil f.eks. 

ikke være gunstig for insekter. 

 

678, Leiret - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Parker) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten er tidligere registrert av Jan Wesenberg. Avgrensingen er justert i 2009-2010 i forbindelse 

med kartlegging av naturtyper i Elverum kommune. BioFokus har utført dette arbeidet på oppdrag for 

Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på østsiden av Glomma, mellom Gamlebrua og Norsk 

Skogmuseum.  Avgrensingen gjelder et lite skogparti mellom Glomma og gang-/sykkelvegen. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Terrenget veksler mellom turveikant med preg av ødeeng/gjenvoksningsvegetasjon 

med høye, delvis nitrofile  gras/urter og oppslag av hegg, selje, mandelpil (VU), og mer parkmessig opparbeidete 

arealer med buskfelt. Glomas strandsone er smal og kun stedvis med sparsom strand- og vannvegetasjon 

(nordlandsstarr, elvesnelle, flotgras). I søndre del av området byggåker mellom turveien og riksveien. 

Artsmangfold: Mandelpil (VU) og aniskjuke (EN) er registrert i lokaliteten. 

Påvirkning/bruk/trusler: Området er delt i to av et opparbeidet parkanlegg ved ELVIS. 

Fremmede arter:  Ingen registrerte. 

Verdisetting: Området inneholder arter som er sjeldne i regionen, og opptrer som et “friområde” i et ellers 

tettbegygd område. Lokaliteten gis B-verdi. 
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Hensyn og skjøtsel: Området bør i mest mulig grad settes av til fri utvikling. 

 

679, Kvasstadsætra - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk fattigeng) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er ikke befart. Avgrensingen er justert i 2009-2010.  

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Kvasstadsætra ligger nord for Agsjøen i Kynndalen i Elverum kommune. 

Avgrensingen naturbeitemarka på Kvasstadsætra. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Gammelt sæteromnråde med mange løkker som holdes åpne. Sentrale deler av 

seterområdet er godt vedlikeholdt. Deler er gjenngrodd. Stor gammel furu ved veien lengst sør på løkka til E. 

Opsahl Gnr/bnr 56/22. Den har en diameter på min. 50 cm og ca 5 m oppe på treet er det et hakkespetthull.  

Artsmangfold: Furu. 

Påvirkning/bruk/trusler: Furua oppgis å være adm. fredet i minst 60 år.  

Fremmede arter:  Ingen registrerte. 

Verdisetting: Store gamle trær er ikke en naturtype i egentlig forstand, men et kulturlandskapselement. Mange av 

de gamle løkkene holdes åpne. Lokaliteten gis C-verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Treet bør få stå urørt. 

 

680, Oppsalvollen - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk næringsrik "natureng") - Verdi C 

Innledning: På oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, ble lokaliteten undersøkt av BioFokus 

ved Øivind Gammelmo og Ole J. Lønnve den 10. Juni 2009.  

Beliggenhet/avgrensning/naturgrunnlag: Avgrensningen gjelder en gammel sætervoll. Lokaliteten ligger omtrent 1 

km sør-vest for Starmoen flyplass.  

Naturtyper/vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter en gammel sætervoll, karakterisert som naturbeitemark. 

Enga kan karakteriseres som en frisk næringsrik natureng. Den dominerende karplanter er skogstorkenebb og 

ballblom. Mjlødurt dominerer i enkelte partier. Området preges av gjenngroing, og gran, løvtrær og bringebær 

preger betydlige arealer. Bygningene er derimot pent vedlikeholdt, og ser ut til å være i bruk. 

Artsfunn: Ingen rødlistearter registrert, men et eksemplar av klubbvepsen Corynis obscura (Cimicidae) ble funnet 

på skogstorkenebb. Dette funnet er interessant, siden dette dreier seg om en art som i hovedsak finnes i de ytre 

kystsrøk på Østlandet hvor blodstorkenebb vokser. På slike lokaliteter er den ofte svært tallrik. Funn i innlandet er 

skjeldne, og dette funnet er det nordligste så langt. Næringsplanten er antatt å være blodstorkenebb. Funnet 

indikerer at skogstorkenebb også kan bli benyttet som næringsplante på egnede lokaliteter i innlandet. 

Påvirkning/bruk/trusler: Lokaliteten er sterkt preget av opphør som beitemark. Sannsynligvis skjedde dette 

opphøret i løpet av 1960-70-tallet. Gjenngroiningen har kommet ganske langt, og mange av grantrærne var 

ganske store. 

Verdisetting: Lokaliteten bærer sterkt preg av gjenngroing, men denne prosessen har ennå ikke kommet så langt 

at rehabilitering av området ikke er veldig ressurskrevende. Arealet kan fortsatt karakteriseres som en åpen eng. 

Potensialet for interessante insektfunn vurderes som forholdsvis stort, hvilket funnet av C. obscure indikerer. På 

bakgrunn av dette gis lokaliteten lokal verdi (C). 

Hensyn og skjøtsel: For å redde denne lokaliteten, må trær fjernes og gjenninføring av beitedyr bør prioriteres. 

 

681, Karlbrenna - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk næringsrik "natureng") - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er tidligere meldt inn av Lars Sæhlie. Avgrensingen er justert i 2009-2010 i forbindelse 

med naturtypekartlegging i Elverum kommune. Arbeidet er utført av BioFokus på oppdrag for Fylkesmannen i 

Hedmark. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Karlbrenna er et seterområde som ligger helt nordøst i Elverum, ved 

Graslandet. Avgrensingen gjelder naturbeitemarka. 
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Naturtyper/vegetasjonstyper: Området fremstår som lite gjengrod og opplyses å være beitet inntill de seneste 

årene. Engområdene har en typisk flora for området med bl.a. rød jonsokkblom, engsoleie, skogstjerne, 

bringebær, stornesle, ballblom, ryllik, rødkløver og hundekjeks. 

Artsmangfold: Ingen rødlistede eller sjeldne arter registrert. 

Påvirkning/bruk/trusler: Aktivt beitet inntill de seneste årene. 

Fremmede arter: Ingen registrerte. 

Verdisetting: Seterområdet framstår noe mer åpent en andre sammenlignbare setervoller i området. Således 

innehar den verdier som ansees som lokalt viktig. Lokaliteten gis C-verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Området bør beites for å hindre gjengroing. 

 

682, Graslandet - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk fattigeng) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er registrert i forbindelse med kartlegging og kvalitetssikring av naturtyper i Elverum 

kommune av BioFokus ved Øivind Gammelmo, 11.06.2009, på oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark, 

miljøvernavdelingen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger helt nordøst i Elverum kommune, rett øst for 

Vierriskjølen naturreservat. Avgrensingen gjelder naturbeitemakra på setervollen.  

Naturtyper/vegetasjonstyper: Området er et større ikke trebesatt beiteområde med lang hevd. Området virker lite 

gjødslet. Lokaliteten føres i naturtypen naturbeitemark. 

Artsmangfold: Ingen rødlistede eller sjeldne arter observert. 

Påvirkning/bruk/trusler: Lokaliteten skal være aktivt beitet inntill de senere årene. Området er i en begynnende 

fase av gjengroing. 

Fremmede arter: Ingen registrerte. 

Verdisetting: Siden området et lite gjengrodd og fremdeles innehar verdiene som naturbeitemark gis lokaliteten C-

verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Området bør beites for å hindre gjengroing. 

 

683, Borgåsen - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk næringsrik "natureng") - Verdi B 

Innledning: BioFokus ved Øivind Gammelmo har kartlagt Borgåsen 12. juni 2009, på oppdrag for Fylkesmannen i 

Hedmark, Miljøvernavdelingen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Borgåsen er et stort sæterområde med mange gamle sætrer. Sætergrenda 

ligger rett sør for selve Borgåsen, øst for Skybakkgrenda ved Jømna i Elverum commune. Avgrensingen gjelder 

engområder og gammel beitemark ved og rundt setervollene. Noen gamle trær og veikanter er også med i 

avgrensingen. 

Naturtyper/vegetasjonstyper:  

Artsmangfold: Det ble ikke registrert rødlistede arter på setervollene. Andre arter som ble registrert : Engsoleie, 

skogstorkenebb, gran, rogn, stornesle, bringebær, hundekjeks, løvetann, tveskjeggveronika, marikåpe, selje, 

ballblom, skogfiol, engsyre, harerug, enghumleblom, bjørk, fuglevikke, tepperot, hvitveis, ryllik, hvitbladtistel, 

geitrams, markjordbær, rød jonsokkblom, marimjelle, mjødurt, skogstjerne, blåbær, tyttebær, maiblom, furu, 

elghornslav, einer, rødrandkjuke, Salix sp., tyrihjelm, rødkløver, gråor, lys reinlav, firkantperikum, maigull, 

gaukesyre, ormetelg, skogburkne, gulkrinslav, snerprørkvein, myrhatt, hengeving, gullris, timotei, stemorsblomst, 

svever, meldestok, nyresoleie. 

Påvirkning/bruk/trusler: Området blir aktivt beitet av sau. 

Fremmede arter: Ingen registrerte. 
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Verdisetting: Området innehar viktige elementer forbundet med gammel naturbeitemark, gamle trær og artsrike 

veikanter. Lokaliteten ansees som viktig og gis B-verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Området bør beites/slåes for å hindre den økende gjengroing av setervollen(e). De gamle 

trærne som står i lokaliteten bør få stå i fred og evntuelle døde greiner/trær som faller ned bør få ligge. 

 

684, Røvelberget - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark - Verdi C 

Sterområdet var delvis gjenngrodd. De siste to årene er seterløkka ryddet og skigard er satt opp langs veien. 

Setervollen blir utnyttet til beite for hest og geiter. Husene har fått nødvendig vedlikehold. Setra er utgangspunkt 

for utleie av hest for turriding.  

Supplerende informasjon innlagt av LSÆ den 17.01.2003: 

Området er besøkt den 1. sept 2002 i forbindelse med soppdagene i Elverum og kartlegging av storsopper i Norge. 

I rapporten er lokaliteten beskrevet som granskog (PN 518-520 461-463 rett syd for setervangen), 80 arter 

funnet. 

Verdisetting: Gammel naturbeitemark er under generel gjengroing i regionen. Lokaliteten ansees som lokalt viktig 

på grunn av størresle og grad av gjengroing. Lokalitetengis C-verdi. 

 

685, Bjølsetsætra - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk fattigeng) - Verdi C 

Innledning: På oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, ble lokaliteten undersøkt av Biofokus 

ved Øivind Gammelmo og Ole J. Lønnve den 9. Juni 2009. Det har tidligere vært gjort enkelte botaniske 

registreringer i området. 

Beliggenhet/avgrensning/naturgrunnlag: Avgrensningen omfatter en gammel sætervoll, ca 15 km sør-vest for 

Elverum sentrum. Lokaliteten ligger ikke langt fra grensen til Løten og Våler kommune. Lokaliteten grenser mot 

mindre prioritert skogsmark. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter et forholdsvis godt vedlikeholdt seterområde med 

vedlikeholdte seterhus. Seterområdet er åpent og lite gjenngrodd. Området må karakteriseres som en 

naturbeitemark, og det blir trolig fremdeles aktivt beitet av hest og sau, men enkelte steder er det litt oppslag av 

smågran og tegn på gjengroing (litt varierende fra eng til eng). På engene forekommer bl.a. ballblom, rød 

jonsokkblom, markjordbær, stornesle, hvitveis, vårpengeurt, skogstorkenebb, marikåpe, tepperot, skogfiol, 

hundekjeks, harerug, knollmjødurt, stemorsblomst, tveskjeggveronika, engsyre, engsolleie, hvitves, jonsokkoll, 

ryllik, veitistel og øyentrøst. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter er registrert: 

Påvirkning/bruk/trusler: Den 9. juni 2009 beitet det hester på deler av engarealene. På andre arealer var det ikke 

et husdyr å se. Sannsynligvis blir broparten av arealene beitet i løpet av sesongen. Gjerder tydet på det. Allikevel 

er nok beietetrykket variabelt, sannsynligvis fordi forskjellige grunneiere har ulik prioritering. Flere av sætrene så i 

dag ut til å bli benyttet som fritidsboliger. Totalt opphør av beite vil derfor akslerere en svak begynnede 

gjenngroing av området. 

Verdisetting: Gammel beietmark der det fremdeles holdes husdyr, er etterhver et skjeldent syn i distriktet. 

Beitemarker der det har vært forholdsvis kontinuerlig beiting over svært lang tid, kan huse spesielle arter, særlig 

beitemarkssopp, som i dag blir mindre og mindre vanlige. Lokaliteten kan også ha potensial for spesielle insekter, 

kanskje særlig enkelte sommerfugler, som er avhengig av slike habitater. På bakgrunn av dette gis lokaliteten 

verdi som lokalt vikytig naturtype (C). 

Hensyn og skjøtsel: Området bør skjøttes på den måten at tradisjonell drift med beitedyr (hest, storfe og sau) bør 

oppretholdes så ikke området gror igjen. 

 

686, Flotta - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten er meldt inn av Lars Sæhlie. Avgrensingen og beskrivelsen er justert i forbindelse med 

naturtypekartleggingen i Elverum kommune i 2009-2010. Dette arbeidet ble utført av BioFokus på oppdrag for 

Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen. 
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Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Flotta ligger sør for Flotsberget sør i Elverum kommune. Avgrensingen 

gjelder gammel naturbeitemark på setrene i området.  

Naturtyper/vegetasjonstyper: Sørflotta, seterområdet er relativt åpent. Gjenngroing på deler av tidligere 

seterområde. Seterhusene bra vedlikeholdt. Seterområdene lenger nord  i Flottsberget er mer eller mindre 

gjenngrodd og husene er lite vedlikeholdt. Enkelte setervoller er plantet igjenn og tett gran i HKL 3 dekker 

arealene.  

Artsmangfold: Bakkesøte (NT), tretåspett (NT) og hønsehauk (VU) er registrert i lokaliteten. 

Påvirkning/bruk/trusler: Deler av området er under gjengroing. Lite eller ingen beiting i området på lang tid. 

Fremmede arter: Ingen registrerte. 

Verdisetting: Seterområdet er fremdeles relativt åpent og innehar verdier som naturbeitemark. Lokaliteten gis B-

verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Beiting bør vurderes gjenninnført og seterområdet åpnes helt. 

 

687, Gardbergsætra - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Lars Sæhlie. Avgrensingen er jusyert i forbindelse med 

naturtypekartleggingen i Elverum kommune i 2009-2010. Dette arbeidet er utført av BioFokus på oppdrag for 

Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Gardbergsætra ligger nordøst for Flotsberget sør i Elverum kommune. 

Avgrensingen gjelder naturbeitemarka på setervollen(e). 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Gammel setervoll ute av drift, delevis gjennplantet. Gjenngroing. Lite vedlikeholdte 

hus.  

Artsmangfold: Ingen rødlistede eller sjeldne arter registrert i lokaliteten. 

Påvirkning/bruk/trusler: Ingen aktiv beiting i området. 

Fremmede arter: Ingen registrerte. 

Verdisetting: Lokaliteten innehar lokalt viktige verdier, og synes bl.a. å være en viktig fuglelokalitet. 

Gardbergsætra gis C-verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Setervollene bør åpnes opp og beite bør vurderes gjeninnført. 

 

688, Storhovsætra - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er meldt inn av Lars Sæhlie. Avgrensingen er justert i forbindelse med 

naturtypekartleggingen i Elverum kommune i 2009-2010. Dette arbeidet ble utført av BioFokus på oppdrag for 

Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Storhovsætra ligger øst for Agåsen og nord for Flotsberget i Kynndalen i 

Elverum kommune. Avgrensingen gjelder naturbeitemakra på setervollen. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Åpen setervoll, lite oppslag av lauvvegetasjon.  

Artsmangfold: Ingen arter registrert. 

Påvirkning/bruk/trusler: Ingen beitebruk eller annen bruk på mange år. 

Fremmede arter: Ingen registrerte. 

Verdisetting: Omnrådet er ikke befart og det foreligger ingen artsfunn herfra. Slike områder er imidlertid under 

hurtig gjenvoksing i regionen og lokaliteten gis C-verdi da det antas at den inneholder lokale verdier. 

Hensyn og skjøtsel: Gjengroing bør stoppes og beite vurdert gjeninnført. 
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689, Flatåsen - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Lars Sæhlie. Avgrensingen er justert i forbindelse med 

naturtypekartleggingen i Elverum kommune i 2009-2010. Dette arbeidet er utført av BioFokus på oppdrag for 

Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Flatåsen seter ligger nord for Hakaskallen helt sør i Elverum på grensa til 

Våler kommune. Avgrensingen gjelder naturbeitemarka på setervollen(e). 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Gammelt seterområde, delevis gjenngrodd. 

Artsmangfold: Ingen artsregistreringer, men området antas å ha en typisk flora for området. 

Påvirkning/bruk/trusler: Området er delvis gjengrodd. 

Fremmede arter: Ingen registrerte. 

Verdisetting: Lokaliteten inneholder en naturtype som er på generell tilbakegang i Elverum og regionen forøvrig. 

Området oppgis å være delvis inntakt og således ha lokal verdi (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Seterområdet bør åpnes opp og beites. 

 

693, Ringsåssætra - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er meldt inn av Lars Sæhlie. Avgrensingen er justert i forbindelse med 

naturtypekartleggingen i Elverum kommune i 2009-2010. Dette arbeidet ble utført av BioFokus på oppdrag for 

Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nordøst for Neverlia i Julussdalen i Elverum kommune. 

Avgrensingen gjelder et større område med gammel naturbeitemark. 

Naturtyper/vegetasjonstyper:  Gammelt seterområde.  Noen seterhus er vedlikeholdt og brukes som hytte. 

Artsmangfold: Ingen rødlistede eller sjeldne arter registrert. 

Påvirkning/bruk/trusler: Delvis gjengrodd. Noe beiting av sau i området. 

Fremmede arter:  Ingen registrerte. 

Verdisetting: Lokaliteten gis lokal verdi (C-verdi) da det er et større område med gammel naturbeitemark.  

Hensyn og skjøtsel: Området bør åpnes opp og beitetrykke øke. 

 

695, Tuvrønningen - KULTURLANDSKAP, Slåttemark - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er tidligere registrert av Jan Wesenberg. Avgrensingen er justert i forbindelse med 

naturtypekartleggingen i Elverum kommune i 2009-2010. Dette arbeidet ble utført av BioFokus på oppdrag fra 

Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs Agåa sørøst for Rølsåsen i Elverum. Avgrensingen 

gjelder gammel slåttemark langs elva. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Gammel rønning. Området sørvest for agåa er myrslott. Området er lite gjenngrodd. 

Brakk fukteng, sterkt tuepreg av stolpestarr. Ellers dominerende arter skogrørkvein og sølvbunke. Begynnende 

gjenvoksing med busker av lappvier, svartvier, istervier og dunbjørk. En del bringebær. Noe svake engindikatorer: 

blåklokke, tepperot, tveskjeggveronika, timotei.  

Artsmangfold: Det er ikke registrert rødlistede eller sjeldne arter i tilknytning til slåttemarka. 

Påvirkning/bruk/trusler: Området er lite gjengrodd. 

Fremmede arter: Ingen registrerte. 
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Verdisetting: Området innehar ikke spesielle botaniske verdier, men slikte slåttemarker gror hurtig igjen ellers i 

området. Lokaliteten har derfor lokal verdi (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Gjengroingen bør stoppes. 

 

701, Kjeksbergvollen. - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Gammelt tre) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er tidligere meldt inn av Lars Sæhlie. Avgrensing og beskrivelse er justert i forbindelse med 

kartlegging og kvalitetssikring av naturtyper i Elverum kommune i 2009-2010. Dette arbeidet er utført av BioFokus 

på oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Kjeksberget, sørøst for Skybakkgrenda i Jømna sør i 

Elverum kommune. Avgrensinga gjelder 2 gamle, grove furutrær. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: 2 stk furu. ved koia, i grensen mot en hkl 2. Diameter i brysthøyde: Furu ca. 10 m 

fra koia. 100 cm. Furu ca 50 m nord 86 cm (ca 8 m3, ca 6,5 m3.) 

Verdisetting: Gamle trær representerer lang kontinuitet. De kan derfor være levesteder for arter som var mer vidt 

utbredt tidligere. Gamle trær er viktige habitater for sjeldne og rødlistede arter av sopp, lav, mose og insekter. 

Lokaliteten ansees som lokalt viktig - C-verdi. 

 

706, Prestøya - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Parker) - Verdi B 

Innledning: På oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, ble lokaliteten undersøkt av Biofokus 

ved og Ole J. Lønnve den 12. juni 2009. Lokaliteten har tidligere vært undersøkt av Jan Wesenberg (uke 32, 

2001). 

Beliggenhet/avgrensning/naturgrunnlag: Avgrensningen omfatter Prestøya i Gloma. Øya utgjør den høye delen av 

terskelen som danner de to strykpartiene Prestfossen og Klokkerfossen. På denne terskelen er det avleiret 

løsmasser. I overkant beskyttes øya av en fylling og lengst i nord-øst er det inntak til et kunstig bekkefar som 

løper øst-vest. Prestøya ligger ved Norsk Skogbruksmuseum, ca 1,5 km sør for Elverum sentrum. Det går bru fra 

fastlandet og over på øya, som også er en del av museet. Her finnes en rekke gamle bygninger, gangveier og 

annet som publikum kan studere. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Mesteparten av Prestøya er en åpen, parkmessig granskog, til dels med forholdsvis 

store og grove trær (øvre dbh ca 50 cm), med ei større slette på midten Grunnvannet er høyt på øya, til forskjell 

fra oppe på Glomdalsmuseet, og finsedimentene som danner øya er antakelig noe næringsrike, dermed er det 

stedvis et klart lågurtpreg på feltsjiktet, med arter som liljekonvall, teiebær og småmarimjelle. Langs Prestfossen 

og Klokkerfossen er det bratte flomsoner med kratt av gråor, hegg, dunbjørk og Salix-arter og ellers arter som 

bringebær, hundekveke, blåtopp, hvitmaure, blåklokke, blåknapp, brennesle og rød jonsokblom. Lesida av øya 

(vest- og sørsida) har sand/siltgrunn og er relativt slak, med åpen skog og noe flommarkspreg. Helt i sør er det en 

vik/fiskedam med nordlandsstarr, kvasstarr, elvesnelle, skogsivaks og mandelpil. I sørøsthjørnet er det et vik med 

noe flotgras som fortsetter i et fuktdråg med vendelrot, strutseving, hengeving, sauetelg og skogburkne, denne går 

mot Klokkerfossen over i en steinrik flommark med ungbusker av gråor og Salix-arter, samt skogrørkvein, 

vendelrot, mjødurt og blåknapp. Prestøya er først og fremst et fint friområde, de biologiske verdiene er begrensete. 

Artsmangfold: Mandelpil (VU). Størst forekomst på den sørlige og sør-vestlige delen av øya. 

Påvirkning/bruk/trusler: Prestøya er en del av Norsk Skogbruksmuseum, og bygningene og annet som er på øya er 

derfor en del av museet. Øya er derfor tilrettelagt for publikum. De delene av øya med de viktigste biologiske 

verdiene ligger litt utenom der de fleste ferdes. Dette gjelder særlig forekomstene av mandelpil, spesielt sør, sør-

vest på øya. Det vil derfor være viktig at disse blir tatt hensyn til ved en eventuell utvidelse av 

museumsvirksomheten på øya. 

Verdisetting: Skogen på Prestøya har dels karakter som parklandskap, dels som mer naturlig vegetasjon. De 

biologiske verdiene regnes som forholdsvis begrensete. De største verdiene er knyttet til områdene hvor det står 

en del mandelpil. Øye har riktignok ganske stor variasjon av natur og vegetasjonstyper, og på den måten et vist 

potensial for en rekke arter. Lokaliteten vurders som en viktig naturtype (B), først og fremst pga. forekomsten av 

mandelpil. 

Hensyn og skjøtsel: Forekomstene med mandelpil bør tas hensyn til ved eventuelle uvidelser av 

museumsvirksomheten på Prestøya. 
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708, Galgebergparken - KULTURLANDSKAP, Hagemark (Bjørkehage) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er tidligere registrert av Jan Wesenberg. Avgrensing og beskrivelse er justert i forbindelse 

med kartlegging og kvalitetssikring av naturtyper i Elverum i 2009-2010. Dette arbeidet er utført av BioFokus på 

oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Galgebergparken ligger midt i Leiret Politistasjonen/Rådhuset og Gamle 

Trysilvei/festningen. Avgrensinga gjelder et området med hagemarkpreg som grenser til bebyggelse på alle kanter. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Skogkledd kolle nærmest totalt dominert av 1-2 m høyt ungt løvkratt, stedvis svært 

tett; åpent først og fremst langs stiene. Spredte større trær (bjørk, furu, litt gran), som vitner om et langt åpnere 

landskap inntil nylig. Løvkrattet består først og fremst av nøysomme løvtrær som bjørk, rogn, selje, hegg og 

svartvier, men også noe lønn. Forvillet blåhegg observert. Undervegetasjonen er dels grasmark med engkvein, 

ryllik, rød- og hvitkløver, reinfann, gullris, blåklokke, engfiol og mange flere arter, dels knausvegetasjon med 

smørbukk, småsyre osv. Stedvis tydelig lågurtpreg, med liljekonvall, snerprørkvein, teiebær og knollerteknapp. 

Artsmangfold: Det er ikke registrert rødlistede eller sjeldne arter i lokaliteten. 

Påvirkning/bruk/trusler: Lokaliteten er i klar og langt kommet gjenvoksning fra et åpent hagemarkpreg. 

Fremmede arter:  Forvillet blåhegg observert. 

Verdisetting: Lokaliteten er i klar og langt kommet gjenvoksning fra et åpent hagemarkpreg. Det finnes likevel 

verdier og artsmangfoldet er forholdsvis stort. Lokaliteten gis C-verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør åpnes opp og beite bør vurderes. 

 

710, Linnerud Ø - FERSKVANN/VÅTMARK, Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti (Gamle, mindre 

flompåvirkede kroksjøer og dammer) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er ikke befart. Avgrensing og beskrivelse er justert i forbindelse med kartlegging og 

kvalitetssikring av naturtyper i Elverum i 2009-2010. Dette arbeidet er utført av BioFokus på oppdrag for 

Fylkesmannen i Hedmark. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Ryssjøen ved Linnerud i Julussdalen, helt nordøst 

i Elverum kommune. Avgrensinga gjelder to kroksjøer på gammelt slotteområde. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Lokaliteten består av to kroksjøer på gammelt slåtteland.  

Artsmangfold: Det er antatt at lokaliteten kan inneholde en rekke spennende arter. 

Verdisetting: Lokaliteten representerer en “oase” i vassdraget, og det er antatt at det finnes en rekke interessante 

arter her, spesielt insekter. Slike områder er under sterkt press i Elverum og regionen forøvrig i form av bl.a. 

kanalisering, forbygging, gjenfyllinger etc... Lokalitetens insektfauna bør undersøkes. Lokaliteten er lokalt viktig 

(C-verdi). 

 

711, Linnerud SØ - KULTURLANDSKAP, Slåttemark - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er ikke befart. Avgrensing og beskrivelse er justert i forbindelse med kartlegging og 

kvalitetssikring av naturtyper i Elverum i 2009-2010. Dette arbeidet er utført av BioFokus på oppdrag for 

Fylkesmannen i Hedmark. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Linnerud langs Julussa i Julussdalen, helt nordøst 

i Elverum kommune. Avgrensinga gjelder et område med gammelt slåtteland. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Gammelt slotteland langs meanderende elveparti.  

Artsmangfold: Det er antatt at lokaliteten kan inneholde en rekke spennende arter. 

Verdisetting: Lokaliteten er gitt lokal verdi - C-verdi, og bør undersøkes nærmere for å endelig fastsette verdien. 

Gammel slåttemark er på tilbakegang i Elverum og regionen, og her finnes det i kombinasjon med et 

meandrerende elveparti hvor det er antatt et høyt artsmangfold, spesielt mtp insekter. 
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712, Furuli N - FERSKVANN/VÅTMARK, Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti  - Verdi C 

Innledning:  Lokaliteten er ikke befart. Avgrensing og beskrivelse er justert i forbindelse med kartlegging og 

kvalitetssikring av naturtyper i Elverum i 2009-2010. Dette arbeidet er utført av BioFokus på oppdrag for 

Fylkesmannen i Hedmark. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Furuli i tillknytning til Julussa i Julussdalen, 

nordøst i Elverum kommune. Avgrensinga gjelder en kroksjø med tillhørende kantsone. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Kroksjøen fremstår som nokså gammel og er noe gjenvokst. 

Artsmangfold: Det er antatt at lokaliteten kan inneholde en rekke spennende arter. 

Verdisetting: Lokaliteten representerer en “oase” i vassdraget, og det er antatt at det finnes en rekke interessante 

arter her, spesielt insekter. Slike områder er under sterkt press i Elverum og regionen forøvrig i form av bl.a. 

kanalisering, forbygging, gjenfyllinger etc... Lokalitetens insektfauna bør undersøkes. Lokaliteten er lokalt viktig 

(C-verdi). 

 

713, Jensgangen - FERSKVANN/VÅTMARK, Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti  - Verdi C 

Innledning:  Lokaliteten er ikke befart. Avgrensing og beskrivelse er justert i forbindelse med kartlegging og 

kvalitetssikring av naturtyper i Elverum i 2009-2010. Dette arbeidet er utført av BioFokus på oppdrag for 

Fylkesmannen i Hedmark. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Furuli i tillknytning til Julussa i Julussdalen, 

nordøst i Elverum kommune. Avgrensinga gjelder to kroksjøer med tillhørende kantsoner. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Kroksjøene fremstår som nokså gamle og er noe gjenvokst, spesielt den i sør. 

Artsmangfold: Det er antatt at lokaliteten kan inneholde en rekke spennende arter. 

Verdisetting: Lokaliteten representerer en “oase” i vassdraget, og det er antatt at det finnes en rekke interessante 

arter her, spesielt insekter. Slike områder er under sterkt press i Elverum og regionen forøvrig i form av bl.a. 

kanalisering, forbygging, gjenfyllinger etc... Lokalitetens insektfauna bør undersøkes. Lokaliteten er lokalt viktig 

(C-verdi). 

 

714, Sølvbergseggen - SKOG, Bekkekløft og bergvegg (Bekkekløft) - Verdi C 

Innledning:  Lokaliteten er ikke befart. Avgrensing og beskrivelse er justert i forbindelse med kartlegging og 

kvalitetssikring av naturtyper i Elverum i 2009-2010. Dette arbeidet er utført av BioFokus på oppdrag for 

Fylkesmannen i Hedmark. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs Ulvåa, sør for Graslandsdammen nordøst i 

Elverum. Avgrensinga gjelder ei lita bekkekløft langs Ulvåa. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Bekkekløft langs Ulvåa ca. 600 m fra Graslanddammen. Høydeforskjell på 20 til 25 

meter.  Lita elveslette ved bunn av egga. Ikke befart.  

Artsmangfold: Det er antatt at lokaliteten kan inneholde en rekke spennende arter. 

Verdisetting: Lokaliteten er gitt lokal verdi - C-verdi, og bør undersøkes nærmere for å endelig fastsette verdien. 

 

715, Storbekken - SKOG, Bekkekløft og bergvegg (Bekkekløft) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er ikke befart. Avgrensing og beskrivelse er justert i forbindelse med kartlegging og 

kvalitetssikring av naturtyper i Elverum i 2009-2010. Dette arbeidet er utført av BioFokus på oppdrag for 

Fylkesmannen i Hedmark. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs Storbekken i Styggberget i Elverum kommune. 

Avgrensinga gjelder ei bekkekløft med tilgrensende buffersone. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Lokaliteten har naturtype “bekkekløft og bergvegg” med utforming “bekkekløft”. 
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Artsmangfold: Det er antatt at lokaliteten kan inneholde en rekke spennende arter. 

Verdisetting: Lokaliteten er gitt lokal verdi - C-verdi, og bør undersøkes nærmere for å endelig fastsette verdien. 

 

716, Madsberget N - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt 11 juni 2009 av Øivind Gammelmo, BioFokus, i forbindelse med oppdatering og 

kvalitetssikring av naturtyper i Våler, Elverum og Åmot. Lokaliteten er tidligere meldt inn og avmerket på kart. 

Grensene er justert i 2009. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten befinner seg ved Flisbrua helt øst i Elverum kommune på 

grensen mot Trysil kommune. Avgrensingen gjelder et parti med gammel granskog. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Skogen består for det meste av ensaldret gammel granskog med store dimensjoner, 

sentvoksende gran. I noen deler av området er det også noe fleraldret og flerskiktet skog. Det er en god del 

liggende og stående død ved med store dimensjoner. Det finnes også områder med gransumpskog. 

Artsmangfold: Svartsonekjuke (NT), Gubbeskjegg (NT) og sprikeskjegg (NT). 

Påvirkning/bruk/trusler:  Det finnes noe spor av hogst, men stort sett virker området uberørt. 

Fremmede arter:  Ingen registrerte. 

Verdisetting: Verdiene er knyttet til den gamle granskogen. Slik skog er forholdsvis sjelden i Elverum kommune. 

Det er funnet en rekke rødlistede arter i lokaliteten og potensialet for å bygge opp større mengder med død ved på 

sikt er god. Området er vurdert til å ha regional verid (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør settes av til fri utvikling. 

 

717, Rogstadbakkvollen S - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi B 

Innledning: På oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, ble lokaliteten undersøkt av BioFokus 

ved Øivind Gammelmo den 11 juni 2009. Området er tidligere markert som punkt, men er ikke befart av biolog. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger helt øst i Elverum kommune, rett sør for 

Rogstadbakkvollen og nord for Madsberget. Avgrensingen gjelder et område med gammel granskog med innslag av 

sumpskog og skogkledd myr.  

Naturtyper/vegetasjonstyper: Hele lokaliteten består av naturtypen gammel barskog med utformingen gammel 

granskog. Den dominerende vegetasjonstypen er blåbærgranskog med innslag av noe småbregnegranskog og 

fattig sumpskog.  

Artsmangfold:  Rikelig med gubbeskjegg (NT) og noe sprikeskjegg (NT). Andre arter som ble registrert var multe, 

blåbær, tyrihjelm, gaukesyre, bekkeblom, skogsnelle. 

Påvirkning/bruk/trusler: Området er påvirket av skogsdrift og grenser til tidligere hogstflater på flere kanter. 

Fremmede arter: Ingen registrert. 

Verdisetting: Lokaliteten representerer et element som er forholdsvis uvanlig og på tilbakegang i Elverum og 

tilstøtende områder. Den store forekomsten av rødlistearten gubbeskjegg (NT) samt sprikeskjegg (NT) i tillegg til 

områdets urørthet og størrelse gjør at dette området har stor lokal verdi (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Området bør settes av til fri utvikling. 

 

718, Elverumsengene - KULTURLANDSKAP, Slåttemark (Frisk næringsrik ”natureng”) - Verdi A 

Innledning: På oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, ble lokaliteten undersøkt av Biofokus 

ved Øivind Gammelmo og Ole J. Lønnve den 10. Juni 2009. Det har tidligere vært gjort botaniske og  registreringer 

i området (30 - 2001). 
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Beliggenhet/avgrensning/naturgrunnlag: Avgrensningen omfatter et engområde mellom elvene Jømna/Horna og 

Vesl-Jømna , ca 6-700 meter rett øst for Starmoen flyplass. Berggrunnen er fattig, men området er dekke av 

elveavsetninger (NGU 2010). 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter et større område med åpen engvegetasjon av ulike typer, 

på tre sider av elvemøtet mellom. Best undersøkt: den nordvestre sektoren av elvemøtet. En god del kortvokst rik 

lågurteng med engkvein, engsoleie, matsyre, fuglevikke, hvitmaure, ryllik, nyseryllik, engrapp, vårpengeurt, 

rødknapp, skjermsveve, engsmelle, småsyre, grasstjerneblom, teiebær, rødsvingel, knollerteknapp. Enkelte steder 

forekommer fukteng og flomengpartier med trådsiv, mannasøtgras, knereverumpe, myrfiol. En dypere forsenkning 

med sennegras og nordlandsstarr. Nær elva finnes partier med mer fuktig grasmark med bueminneblom, 

brønnkarse, åkermynte, fredløs, bekkekarse, amerikamjølke og myrmaure. Mot elva kanter med mjødurt, 

vendelrot, hvitbladtistel, bekkeblom, skjoldbærer og skogsivaks. Områdets østre sektor har litt andre utforminger: 

kortvokst lågurteng bare observert som et lite fragment nær en hytte, men til gjengjeld er det store mjødurt- og 

sølvbunkedominerte fuktenger. Langs kantene og langs elveleie finnes partier med løvskog med bjørk, gråor, hegg 

og ulike arter Salix. Et par traner, enkeltbekasin, gjøk, rugde og møller ble observert under undersøkelsen den 10. 

juni 2010. Bever ble observert i elva. 

Området utgjør et rikt og variert system av ulike typer engvegetasjon. Spesielt den velutviklete kortvokste 

lågurtenga trekker områdets verdi opp. 

Artsmangfold: Haukesanger (CR) er observert her høsten 2001. Dette dreier seg etter all sannsynlighet bare om en 

fugl på trekk. 

Påvirkning/bruk/trusler: Mye av arealet ser ut til å aktivt være i drift, særlig arealene på vestsiden av 

elva.Arealene på østsiden viser tegn på begynnende gjenngroing med oppslag av løvtrær. Fravær av drift vil 

dermed på sikt være en trussel mot dette området. 

Verdisetting: Lokaliteten har rik flora. Mange arter er registrert her, dog ingen rødlistearter. Vegetasjonstypen 

“Frisk, næringsrik natureng” regnes om en truet (VU) vegetasjonstype.Denne vegetasjonstypen dominerer 

arealene. Sannsynligvis utgjør området også en viktig lokalitet for en rekke fugler. Området må karakteriseres som 

en interessant insektlokalitet, selv om værforholdene (regn) den 10. juni 2010 umuliggjorde observasjoner av 

dette. Her kan man forvente svært høy diversitet av arter, inkludert rødlistearter,  knyttet til engmiljøer 

(sommerfugler, tovinger, biller etc.) samt til løvskogelementene i kantene og langs elvestrengen. En nærmere 

undersøkelese av disse gruppene bør prioriteres. På bakgrunn av relatit høy dokumentert artsdiversitet, samt stort 

potensial for en rekke grupper som ikke er undersøkt, vurderes dette området som en svært viktig naturtype (A). 

Hensyn og skjøtsel: Fortsatt drift med slått bør opprettholdes. Beitedyr kan også vurderes for dette området. 

 

720, Kvernhusslåttene - KULTURLANDSKAP, Slåttemark - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er tidligere registrert i forbindelse med naturtypekartlegging i Elverum kommune. 

Avgrensing og beskrivelse er justert i forbindelse med kartlegging og kvalitetssikring av naturtyper i Elverum 

kommune i 2009-2010. Dette arbeidet er utført av BioFokus på oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Kvernhusslåttene ligger langs Agåas nedreløp og utløp i Jømna. 

Avgrensinga gjelder eldre slåtteenger langs Ågåa. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Lita slåtteng i skogen, ved Agåas nedre løp. Enga nyslått, høy tørker. Ser ut til å 

være sølvbunkedominert, noe engkvein og ryllik.  

Artsmangfold: Det ble ikke registrert rødlistede eller sjeldne arter i lokaliteten 

Verdisetting: Eldre slåtteeng med lokalt viktige elementer - C-verdi. Slike slåtteenger er generelt på tilbakegang og 

dermed også dets artsmangfold. 

 

721, Skrivermyra - KULTURLANDSKAP, Slåttemark - Verdi C 

Innledning:  Lokaliteten er tidligere registrert i forbindelse med naturtypekartlegging i Elverum kommune. 

Avgrensing og beskrivelse er justert i forbindelse med kartlegging og kvalitetssikring av naturtyper i Elverum 

kommune i 2009-2010. Dette arbeidet er utført av BioFokus på oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs Jømna ved Starmoen i Elverum kommune. 

Avgrensinga gjelder slåttemark i forbindelse med området Skrivermyra. 
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Naturtyper/vegetasjonstyper: Skrivermyra er et relativt stort område med gammel slåtteeng som avgrenses av et 

ungskogområde (bjørk og furu) i vest og bredden av elva Jømna i øst og nord. Sør for området ligger en stor 

kornåker. En tilsvarende, men mindre slåtteeng ligger på nordsiden av elva der den svinger fra vest/øst til 

nord/sør. Kantvegetasjonen er glissen og det er mange beverstier og spor av beveraktivitet langs elvebredden. 

Fuktig slåtteeng som domineres av høyvokst sølvbunke og mjødurt. Noen få og små bjørketrær har etablert seg i 

enga. Skogrørkvein, brennnesle, bringebær og skogstorkenebb finnes spredt over hele området. I nordøst er det et 

lite nypekratt.   

Verdisetting: Lokaliteten er stor, men virker lite interessant botanisk. Den kan ha et visst restaureringspotensiale 

ved gjenopptatt slått eller beite.  C-verdi. 

 

723, Øvre Tørrholen Ø - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C 

Innledning: Siste Sjanse har på oppdrag for Glommen Skogeierforening registrert nøkkelbiotoper i Elverum 

kommune, Strandbygda vest. Standard Siste Sjanse metodikk ble brukt i undersøkelsene. Lokaliteten er registrert 

av Ingunn Løvdal 16.06.1999. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Øvre Tørrholen ligger i Rustadmarka rett øst for Nordhue i Strandbygda i 

Elverum kommune. Avgrensingen gjelder  en rik og fuktig granskogsbiotop. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Biotopen består av rik fuktig granskog i et svakt søkk som heller svakt mot øst. Den 

skiller seg klart ut i landskapet med sin rike vegetasjon med bl. a. Kranskonvall og firblad. Tresettinga av gran er 

nokså tett, og skogen er svakt sjikta med noe aldersspredning. Stubbene er mange og står tett. Løvinnslaget 

består av spredt bjørk, gråor og rognetrær. Det finnes en del læger av gran i tidlig og midlere medbrytnigsstadier, 

men det er ingen kontinuitet i liggende død ved. Gadd av gran står enkeltvis og i mindre grupper, særlig i vestre 

kant og i de fuktigste søkkene. Det er ingen spesielt grove trær på lokaliteten, og maksimal diameter i brysthøyde 

er for grana ca. 40 cm. En bekk løper gjennom hovedsøkket, og 2-3 høgstubber finnes. I en av gaddene er det 

ganske nytt hekkehull etter en hakkespett. og en ung tretåspett(hann) ble observert på fødesøk i området. Dette 

kan tyde på at lokaliteten har kvaliteter som har potensiale til å tilfredsstille noen av denne artens krav.  

Artsmangfold: Tretåspett (NT), firblad og kranskonvall kan nevnes. 

Fremmede arter:  Ingen registrerte. 

Verdisetting: Biotopen har et meget stort potensiale form stor produksjon av død ved og for utvikling av grove 

trær; elementer som det er stor mangel på i landskapet for øvrig. 

Hensyn og skjøtsel: Standard buffersone rundt hele.(Standard buffeesone tilsvarer en sone på 30 m. fra 

nøkkelbiotopgrensa hvor 50 % av volumet i hogstmoden alder til enhvær tid skal stå. Skjikting av lauvskoginnslag 

skal opprettholdes.) 

 

724, Lassmyrkoia S - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C 

Innledning: Siste Sjanse har på oppdrag for Glommen Skogeierforening kartlagt nøkkelbiotoper i Elverum 

kommune, Strandbygda vest. Standard Siste Sjanse metodikk ble benyttet under registreringene. Lokaliteten ble 

registrert av Ingunn Løvdal 20.07.1999. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag:  

Naturtyper/vegetasjonstyper: Biotopen består av granskog i et nokså markert søkk med en gjennomløpende bekk i 

slakt hellende østvendt li. Fuktige og middels rike vegetasjonstyper dominerer. Småbregne er den vanligste 

vegetasjonstypen, og det finnes kun mindre innslag av blåbærgranskog på kammen sør for søkket. Langs bekken 

er skogen flersjiktet med god spredning, mens sjiktningen avtar noe sørover fra bekken. Bjørk finnes spredt og kun 

med små dimensjoner. Granlæger i tidlige, og særlig midlere nedbrytingsstadier forekommer jevnt i biotopen, mest 

i nær tilknytning til bekken. Et par grove graner på ca. 55 cm i diameter, et par høystubber av gran, samt endel 

gadd av gran er nøkkelelementer som finnes 

Artsmangfold: Et par hensynskrevende arter av veboende sopp ble funnet; svartsonekjuke (NT), granrustkjuke og 

praktbarksopp. 

Fremmede arter:  Ingen registrerte. 

Verdisetting: Lokaliteten representerer elementer som er forholdsvis sjeldne i landskapet, og innslaget av 

hensynskrevende arter gir lokaliteten lokal verdi (C-verdi). 
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Hensyn og skjøtsel: Standard buffersone rundt hele.(Standard buffeesone tilsvarer en sone på 30 m. fra 

nøkkelbiotopgrensa hvor 50 % av volumet i hogstmoden alder til enhvær tid skal stå. Skjikting av lauvskoginnslag 

skal opprettholdes). Lokaliteten bør settes av til fri utvikling. 

 

725, Nordhue Ø - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi B 

Innledning: Siste Sjanse har på oppdrag for Glommen Skogeierforening registrert nøkkelbiotoper i Elverum 

kommune, Strandbygda vest. Standard Siste Sjanse metodikk ble benyttet under registreringene. Ingunn Løvdal 

registrerte lokaliteten 20.07.1999. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Nordhue i Rudstadmarka helt vest i Elverum 

kommune. Avgrensingen gjelder en biotop i det øverste granbeltet i ei østvendt li og har tydelig fjellskogpreg. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Biotopen ligger i de øverste granbeltet i en østvendt relativt bratt li med tydelig 

fjellskogpreg. Vegetasjonene har en frisk fuktighet, og det er kun små flekker med blåbærgranskog og litt 

storbregneskog ispredt i den dominerende småbregneskogen. Gran er hovedtreslag, og har god aldersspredning og 

sjiktning. Bjørk og rogn forekommer, også som læger og gadd, men kun med små dimensjoner. Innimellom finnes 

ganske grove trær med dimensjoner opp til 70 cm i brysthøydediameter. En del grove gamle stubber vitner om at 

lokaliteten har vært utsatt for omfattende dimensjonshogst i tidligere tider. Dette har ført til at det finnes svært få 

sterkt nedbrutte granlæger på lokaliteten, mens det finnes noe flere middels og lite nedbrutte læger. Kontinuiteten 

i død ved er derved lav. Enkelte av rognetrærne huser arter av lav som stiftefiltlav, skålfiltlav, grunvrenge og 

glattvrenge. Disse er knyttet til elementer som ikke er trivielle i landskapet, 2 rødlistede sopparter ble funnet. 

Biotopen har potensiale for utvikling av grovvokst gran, samt for dannelse av død ved som har kvaliteter som er 

sjeldne i landskapet. (grove og tettvokste). 

Artsmangfold: Duftskinn (NT), svartsonekjuke (NT), stiftfiltlav, skålfiltlav, grynvrenge og glattvrenge kan nevnes. 

Fremmede arter:  Ingen registrerte. 

Verdisetting: Lokaliteten innehar elementer som er forholdsvis sjeldne ellers i landskapet og innslaget av rødlistede 

og hensynskrevende arter gjør at lokaliteten gis B-verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Standard buffersone rundt hele.(Standard buffeesone tilsvarer en sone på 30 m. fra 

nøkkelbiotopgrensa hvor 50 % av volumet i hogstmoden alder til enhvær tid skal stå. Skjikting av lauvskoginnslag 

skal opprettholdes.) 

 

726, Svenkerud V - SKOG, Rik sumpskog (Rik sumpskog) - Verdi C 

Innledning: Siste Sjanse har på oppdrag for Glommen Skogeierforening kartlagt nøkkelbiotoper i Elverum 

kommune, Strandbygda vest. Standard Siste Sjanse metodikk ble benyttet under registraringene. Lokaliteten ble 

registrert av Tom Hellik Hofton 15.06.1999. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest for Svenkerud gård i Strandbygda vest for Glomma i 

Elverum kommune. Avgrensingen gjelder en gran-bjørkesumpskog med en gjennomløpende meandrerende bekk.  

Naturtyper/vegetasjonstyper: Biotopen er en flat gran-bjørkesumpskog med en gjennomløpende bekk. Et par små 

dammer ligger i de fuktigste partiene. Trærne er nokså unge, og det er ingen bartrær over 45 cm i diameter i 

brysthøyde, og ingen bjørk over 35 cm. Enkelte av grantrærne har imidlertid utviklet grovere barkstruktur, og et 

gammelt hull etter spetthekking ble funnet. Dominerende treslag er gran og furu, med et bra innslag av bjørk, og 

noen enkeltstående gråor og rogn innimellom. Det er noen få læger og gadd av både bar og løvtrær.  

Artsmangfold: Skjegglavene gubbeskjegg (NT) og sprikeskjegg (NT) forekommer sparsomt. 

Fremmede arter: Ingen registrerte. 

Verdisetting: Lokaliteten innehar elementer som er forholdsvis sjeldne i landskapet. Rødlisteartene gubbeskjegg 

(NT) og sprikeskjegg (NT) forekommer også i lokaliteten. Området gis lokal verdi (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Standard buffersone rundt hele.(Standard buffeesone tilsvarer en sone på 30 m. fra 

nøkkelbiotopgrensa hvor 50 % av volumet i hogstmoden alder til enhvær tid skal stå. Skjikting av lauvskoginnslag 

skal opprettholdes.) 
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727, Torgerstua V - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C 

Innledning: Siste Sjanse har på oppdrag for Glommen Skogeierforening registrert nøkkelbiotoper i Elverum 

kommune, Strandbygda vest. Standard Siste Sjanse metodikk ble benyttet under registreringene. Lokaliteten ble 

registrert av Tom Hellik Hofton 20.07.1999. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest for Torgerstua gård i Strandbygda i Elverum 

kommune. Avgrensingen gjelder  et område med gammel granskog. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Biotopen er en gammel blåbærgranskog i svakt hellende terreng, og kun små flekker 

med småbregneskog og gran-bjørkesumpskog forekommer i de fuktigste partiene. Skogen er flerskiktet med god 

spredning og preges av små glenner. Alderen på trærne varierer. Gjennomsnittsalderen på trærne er likevel 

ganske lav, og det er ingen spesielt grove trær. Det forekommer en del læger av gran, særlig lite og middels 

nedbrutte, og noen få sterkt nedbrutte læger forekommer også. Det står videre en god del grangadd på lokaliteten. 

I skogbunnen ligger det jevnt med mosedekket stein, og noen høgstubber og noen få grantrær med grov bark står 

spredt. På trærne henger en del gubbeskjegg (NT) og sprikeskjegg (NT). En signalart av lav ble funnet på stein. 

Mengden av død ved i biotopen er klart høgere enn i omkringliggende landskap og dette gjør biotopen spesiell for 

området. 

Artsmangfold: Lavartene gubbeskjegg (NT) og sprikeskjegg (NT) ble registrert i lokaliteten. 

Fremmede arter:  Ingen registrerte. 

Verdisetting: Lokaliteten inneholder elementer som er forholdsvis sjeldne i landskapet, gammel granskog. Området 

gis C-verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Standard buffersone rundt hele.(Standard buffeesone tilsvarer en sone på 30 m. fra 

nøkkelbiotopgrensa hvor 50 % av volumet i hogstmoden alder til enhvær tid skal stå. Skjikting av lauvskoginnslag 

skal opprettholdes.) 

 

728, Lassmyra - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi B 

Innledning: Siste Sjanse har på oppdrag for Glommen Skogeierforening kartlagt nøkkelbiotoper i Elverum 

kommune, Strandbygda vest. Standard Siste Sjanse metodikk ble benyttet under undersøkelsene. Lokaliteten ble 

registrert av Tom Hellik Hofton 20.07.1999. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lassmyra ligger i Rustadmarka i Stranbydga, vest for Glomma, i Elverum 

kommune. Avgrensingen gjelder et område med gran-bjørkesumpskog. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Biotopen er et ganske stort flatt område med høy andel ugrøftet gran-

bjørkesumpskog. Gran er hovedtreslag, med litt furu og spredt bjørk innimellom. Sumpvegetasjon dominerer i sør, 

mens vegetasjonen i nord går mer over i fuktig småbregne og blåbærskog.  Skogen er jevnt over noe glissen, og 

den er flerskjiktet med god spredning. Et par kilder og omtrent 5 bekker er med på å skape og opprettholde det 

fuktige miljøet i biotopen. I sør er det imidlertid grøftet, og følgelig et noe tørrere marksjikt. Flekkvis ligger det 

nokså mye død ved, særlig av lite og middels nedbrutt gran og furu, samt endel lauvlæger i alle råtekategorier. Det 

er nokså mye gadd på lokaliteten. Grana og furua har dimensjoner på opp mot 50m cm i brysthøydediameter, og 

bjørka opp mot 40 cm. Sammenlignet med andre nøkkelbiotoper i sumpskog er dette større dimensjoner enn 

vanlig. Andre nøkkelelementer som finnes i en del høgstubber og trær med grov bark. Ferske hakkemerker etter 

tretåspett ble også funnet, og noen av furuene var tydelig brukt som beitetrær for storfugl. I trærne henger det 

sjeldent mye epofyttisk lav sammenlignet med resten av området. I tillegg til dette ble det funnet tre signalarter av 

sopp og flere signalarter av knappnålslav. 

Artsmangfold: Lavartene rimnål (NT) , langnål (NT) og rotnål (NT) er registrert i lokaliteten. I tillegg er det gjort 

funn av duftskinn (NT). 

Fremmede arter:  Ingen registrerte. 

Verdisetting: Lokaliteten inneholder elementer som er sjeldne i landskapet ellers, og sammen med funnene av 

rødlistede og hensynskrevende arter gjør at lokaliteten får B-verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Standard buffersone rundt hele.(Standard buffeesone tilsvarer en sone på 30 m. fra 

nøkkelbiotopgrensa hvor 50 % av volumet i hogstmoden alder til enhvær tid skal stå. Skjikting av lauvskoginnslag 

skal opprettholdes.) 
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731, Prerien N - FERSKVANN/VÅTMARK, Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti (Gamle, mindre 

flompåvirkede kroksjøer og dammer) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er tidligere registrert av Jan Wesenberg i 2001. Avgrensingen er justert i forbindelse med 

naturtypekartleggingen i Elverum kommune i 2009-2010. Arbeidet er utført av BioFokus på oppdrag fra 

Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på østsiden langs Jømnas elveløp over Prerien - sør i 

Elverum. Avgrensingen gjelder selve kroksjøen og tilhørende kantsone. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Kroksjøen ligger tett på elva og er omgitt av jordbrukslandskap. Det finnes noe 

flotgras og undervannsformen av hesterumpe i elva; ellers ikke vannvegetasjon. Kroksjøen helt gjenvokst av 

nordlandsstarr, flaskestarr og noe elvesnelle; ytterst mot elva noe tørrere grunn og vassrørkvein overtar langs 

breddene. 

Artsmangfold: Ingen rødlistede eller sjeldne arter er registrert i lokaliteten. 

Påvirkning/bruk/trusler: Kroksjøen er påvirket av jordbrukslandskapet som omgir den. Under flommer blir trolig 

korksjøen påvirket av flomvann også. 

Fremmede arter: Ingen registrerte. 

Verdisetting: Kroksjøen er liten, men sett i sammenheng med resten av Jømnas elveløp, danner den en oase i et 

ellers intensivt drevet jordbrukslandskap. Lokaliteten gis lokal verdi (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Kroksjøen bør forbli minst mulig påvirket. 

 

732, Jømna, Prerien - FERSKVANN/VÅTMARK, Viktig bekkedrag (Bekk i intensivt drevne jordbrukslandskap) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er tidligere registrert av Jan Wesenberg. Avgrensingen er justert i forbindelse med 

naturtypekartleggingen i Elverum kommune i 2009-2010. Dette arbeidet er utført av BioFokus på oppdrag for 

Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs Jømnas elveløp over nedre deler av Prerien - 

Kvernmoen ved Jømna - sør i Elverum. Avgrensingen gjelder det meandrerende elvepartiet med tilhørende 

kroksjøer, dammer og kantsoner.  

Naturtyper/vegetasjonstyper: Meanderende elveparti langs Jømna, med markerte kroksjøer og flomdammer. 

Området på begge sider er dyrket og er derfor påvirket av jordbruk/ kornproduksjon.  

Artsmangfold: Ingen rødlistede eller sjeldne arter er registrert i lokaliteten. 

Påvirkning/bruk/trusler: Lokaliteten er påvirket av jordbruksarealene den grenser til. 

Fremmede arter: Ingen registrerte. 

Verdisetting: Bekker/elver i intensivt drevede jordbrukslandskaper danner oaser og migrasjonskorridorer for det 

biologiske mangfoldet. Således er lokaliteten viktig. På grunn av mangelen på sjeldne og rødlistede arter settes 

verdien til C. 

Hensyn og skjøtsel: Kantsonene bør settes av og frigjøres fra inngrep. 

 

740, Gropa - SKOG, Bekkekløft og bergvegg (Bekkekløft) - Verdi A 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av BioFokus v/Torbjørn Høitomt og Siri Lie Olsen i forbindelse med 

naturtypekartlegging i Elverum kommune 2009-2010. Lokaliteten er tidligere registrert av Lars Sæhlie og relevante 

opplysninger er inkludert i teksten. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Gropa er en “bekkekløft” langs Gropbekken på nordøst-siden av 

Kynnberget i Elverum kommune. Avgrensingen gjelder selve kløfta samt en kantsone/buffer rundt denne. De 

øverste 100 metrene av kløfta er flatehogd og dermed ikke inkludert i avgrensningen. Kløfta er 10 til 20 meter 

bred i bunn og maks. 100 m bred i toppen. Dybden varierer noe, men er typisk ca. 15-20 meter.  
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Naturtyper/vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen bekkekløft og bergvegg med utformingen 

bekkekløft. Dette er imidlertid noe upresist da det ikke renner noen bekk gjennom øvre deler av kløfta. Trolig er 

kløfta et lignende geologisk fenomen som Jutulhogget.  Store deler av kløfta har et fuktig mikroklima og huser til 

dels svært fuktighetskrevede arter. Gran dominerer tresjiktet, men det finnes en del bjørk og noe rogn. 

Vegetasjonen er fattig, hovedsakelig bærlyngdominert, men med innslag av enkelte rikere partier med blåbær- og 

småbregneskog. I nedre deler er det små partier med grantorvmosedominert, fattig sumpskog.    

Artsmangfold: Det er påvist en rekke fuktighetskrevende arter i lokaliteten. Mest spesiell er trolig mosefloraen. De 

to suboseaniske artene rødmuslingmose og småstylte ble påvist i store mengder i kløfta. Begge disse artene er 

sjeldne i Hedmark. Rødmuslingmose er kun påvist en gang før i Hedmark og da ved Tolga i 1913. Nærmeste kjente 

voksesteder er i Lillehammer og Nannestad. Det ble også funnet en lokalitetet med fleinljåmose. Denne arten er 

også svært fuktighetskrevende og er tidligere kun påvist en gang i Hedmark. Av lav ble kort trollskjegg (NT), 

randkvistlav, lodnevrenge, gubbeskjegg (NT), gammelgranlav, lodnevrenge og storvrenge påvist. Selv om det 

finnes den del dødved, var vedsopputvalget svært begrenset. Svartsonekjuke (NT) ble påvist på en gammel 

granlåg. Av fugl bør konglebit (VU), spurveugle, toppmeis og lavskrike nevnes.  

Påvirkning/bruk/trusler: Lokaliteten er tydelig påvirket gjennom skogbruk. Tidligere gjennomhogster har ført til at 

kontinuiteten i dødved er brutt og det finnes derfor nesten utelukkende nydannet dødved på lokaliteten i dag. 

Skogen er i midlertid relativt godt sjiktet at potensialet på sikt er godt. Lokaliteten representerer uansett noe av 

det mest urørte i området. 

Verdisetting: Verdiene i lokaliteten er først og fremst knyttet til det fuktige mikroklimaet og lav og mosefloraen 

som dette fører med seg. I tillegg finnes en del dødved og potensialet for dødvedarter må kunne ansees som godt 

på litt sikt. Det er svært få liknende lokaliteter i denne regionen, særlig sett med tanke på den høye 

luftfuktigheten. Lokaliteten vurderes derfor som svært viktig (A-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Lokalitetens verdier er avhengige av fri utvikling. 

 

741, Sørsætergropa - SKOG, Bekkekløft og bergvegg (Bekkekløft) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Lars Sæhlie. Avgrensing og beskrivelse er justert i forbindelse med 

naturtypekartleggingen i Elverum kommune i 2009-2010. Dette arbeidet er utført av BioFokus på oppdrag for 

Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Sørsætergropa ligger nordøst for Gyltberget i Kynndalen i Elverum 

kommune. Avgrensingen gjelder selve kløfta og en kantsone rundt denne. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Trang, tørr kløft med skrent på ca. 20 m høyde på østsiden. Hovedsaklig granmark 

av middels og lav bonitet noe innslag av bjørk og enkelte rogner. Skogeier er Elverum kommuneskoger. Mot sør 

noe høyere bonitet og friskere fuktighet. Her er enkelte grove graner med dimensjon på  ca. 70 cm i diam. Rikere 

innslag av død ved i alle nedbrytingsstadier. Kløfta eneder ut i et fuktig smalt myrdrag.  

Artsmangfold: Ingen rødlistede eller sjeldne arter er registrert i lokaliteten. 

Påvirkning/bruk/trusler:  I vest er skogen avvirket helt ned til kanten av gropa. Gammel grøft leder vannet ut slik 

at myra hovedsaklig er tresatt.  

Fremmede arter: Ingen registrerte. 

Verdisetting: Kløfta har innslag av eldre skog og død ved i forskjellige nedbrytningsstadier som gjør den 

interessant for gammelskogsarter. Lokaliteten gis lokal verdi - C-verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør settes av til fri utvikling. 

 

748, Gryttingskoia Ø - FJELL, Annen viktig forekomst - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er tidligere registrert av Jan Wesenberg. Avgrensingen og beskrivelsen er justert i 

forbindelse med naturtypekartleggingen i Elverum kommune i 2009-2010. Dette arbeidet er utført av BioFokus på 

oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Gryttingkoia ligger ved veien rett vest for Ulvåkjølen naturreservat i 

Ulvådalen nordøst i Elverum. Avgrensingen gjelder et skogsparti langs veien med velutviklet høystaudeskog. 
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Naturtyper/vegetasjonstyper: På sørsiden av veien er det et parti med velutviklet høystaudeskog. Her finnes bl.a. 

turt, kranskonvall, hengeaks, skogmarihand, maigull osv. Rett ved veidelet, nord for veien, en liten forekomst av 

storrapp. 

Artsmangfold: Vegetasjonen i lokaliteten er forholdsvis rik. Ingen rødlistede eller sjeldne arter er observert. 

Påvirkning/bruk/trusler: Skogsdriften i området er intensiv. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter er registrert. 

Verdisetting: Lokaliteten representerer et element som er forholdsvis sjelden i området. Lokaliteten gis lokal verdi 

(C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør settes av til fri utvikling. 

 

749, Vinabbenga - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er tidligere registrert av Jan Wesenberg. Avgrensing og beskrivesle er justert i forbindelse 

med naturtypekartleggingen i Elverum kommune i 2009-2010. Dette arbeidet ble utført av BioFokus på oppdrag for 

Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Vinabbenga ligger langs Jømnas elveløp sør for Skrivermyra på 

Starmoen/Hornmoen i Elverum. Avgrensingen gjeldr et område med gammel slåttemark. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Her er det en fin høystaudeeng med ballblom og hvitbladtistel. I elva er det flotgras 

og rusttjønnaks. Videre søroverover er det flomsoner med høystauder og vierkratt og små beiteenger; skogen er 

høystaudeskog med mye hvitbladtistel og teiebær. 

Artsmangfold: Det er ikke registrert rødlistede eller sjeldne arter i lokaliteten. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter er registrert i lokaliteten. 

Verdisetting: Lokaliteten inneholder elementer som er verdifulle lokalt. Området får derfor C-verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Området bør slåes slik at lokaliteten ikke gror igjen. 

 

750, Kverndammen - FERSKVANN/VÅTMARK, Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti (Betydelig 

flompåvirkede kroksjøer og dammer) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er tidligere registrert av Jan Wesenberg. Avgrensing og beskrivelse er justert i forbindelse 

med naturtypekartleggingen i Elverum kommune i 2009-2010. Dette arbeidet ble utført av BioFokua på oppdrag 

for Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten er et eldre elveløp på østsiden av Jømna vest for Olerønningen 

på Hornmoen/Starmoen i Elverum. Avgrensingen gjelder “elveløpet”kroksjøen” og kantsonen rundt denne. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Lokaliteten er et eldre elveløp på østsiden av Jømna. Elveløpets nordre del har 

flaskestarrsump, noe nordlandsstarr og elvesnelle og litt åpent vann med tjønnaks. Elveløpet er delvis overdemt av 

deltaet til en tilløpsbekk fra øst, bekken går djupt nedgravd. På bankene bl.a. jåblom, myrfiol, åkermynte, 

tepperot, elvesnelle. Øst for elva er det ei våt skogsmyr med tilløp til stolpestarrsump, samt litt gulstarr. Det gamle 

elveløpets søndre del utgjør en bakevje av elva. 

Artsmangfold: Lokaliteten har begrenset verdi botanisk sett. Ingen rødlistede eller sjeldne arter er registrert i 

lokaliteten. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter er observert i lokaliteten. 

Verdisetting: Lokaliteten representerer en “oase” i vassdraget, og det er antatt at det finnes en rekke interessante 

arter her, spesielt insekter. Slike områder er under sterkt press i Elverum og regionen forøvrig i form av bl.a. 

kanalisering, forbygging, gjenfyllinger etc... Lokalitetens insektfauna bør undersøkes. Lokaliteten er lokalt viktig 

(C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør settes av til fri utvikling. 
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752, Stavåsbekken - FERSKVANN/VÅTMARK, Viktig bekkedrag - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er tidligere registrert av Lars Sæhlie. Avgrensing og beskrivelse er justert i forbindelse med 

naturtypekartleggingen i Elverum kommune i 2009-2010. Dette arbeidet er utført av BioFokus på oppdrag for 

Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdeligen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Elverum sentrum (Leiret). Stavåsbekken renner 

ut fra Stavåsdammen og ut i Vesletjernet øst for Sagtjernet på Søbakken. Avgrensingen gjelder Stavåsbekken og 

Stavåsdammen, samt kantsonen rundt. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Lokaliteten er et bekkedrag som omfatter Stavåsdammen og Stavåsbekken herfra og 

ned til Vesletjernet. Bekken slynger seg gjennom et område som er preget av menneskelige aktiviteter. 

Bekkedraget er viktig for områdets fauna of flora. Slike bekker er blodårer i landskapet, særlig i intensivt drevet 

kulturlandskap og i fattige skogsmiljøer. Verdien ligger både i vannet og i kantsonen langs bekken. Av flere årsaker 

kan små vassdrag karakteriseres som bilogiske oaser i landskapet. De inneholder ofte spesielle naturmiljøer som 

mangler ellers i landskapet. De fungerer dessuten som spredningskorridorer/vandringsveger. Den biologiske 

prosduksjonen er generelt høy, og naturtypen er ofte artsrik. 

Artsmangfold: Ingen rødlistede eller sjeldne arter er registrert i lokaliteten. 

Påvirkning/bruk/trusler: Stavåsdammen er en kunstig oppdemmet dam. Bekkeløpet er en del påvirket av 

forsjellige menneskelige aktiviteter, spesielt i nedre del. 

Fremmede arter: Det er registrert ørekyt i Stavåsdammen. 

Verdisetting: Lokaliteten er viktig da den binder sammen naturområder og virker som en korridor for det biologiske 

mangfoldet. Stavåsbekken gis C-verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Området bør spares for videre inngrep som nedbygging og ferdsel. 

 

758, Grinda Ø - KULTURLANDSKAP, Slåttemark (Frisk/tørr, middels baserik eng) - Verdi A 

Innledning: På oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, ble lokaliteten undersøkt av BioFokus 

ved og Øivind Gammelmo og Ole J. Lønnve den 10. juni 2009.  

Beliggenhet/avgrensning/naturgrunnlag: Avgrensningen omfatter en forholdsvis stor slåtteng langs østsiden av 

Fylkesvei 542 ved Grina i Hernes, Elverum. Lokaliteten grenser mot vei og intensivt drevne jorder på alle kanter. 

Berggrunnen er fattig, men en tykk morene dekker området (NGU 2010) 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter et engareal som inntil for relativt få år siden ble benyttet 

som beite for kyr. I dag blir arealene brukt som eng og blir slått regelmessig i løpet av sesongen. Enga kan 

karakteriseres som en frisk/tørr, middels baserik eng. Enga er allikevel ikke helt homogen. Et litt fuktig søkk finnes 

innefor avgrensningen, og en litt skrinnere rygg med litt spredt buskvegetasjon og rik karplanteflora strekker seg i 

vest-øst-retning innefor avgrensningen. Det er ikke foretatt noen grundig beskrivelse karplantefloraen på 

lokaliteten, men engtjereblom, skogstorkenebb (særlig rundt fuktpartiet), engsolleie og prestekrage er notert. 

Artsmangfoldet er trolig ganske stort. Rundt 1980 ble det inventert etter sommerfugler i området, og dette gav 

flere skjeldne og rødlistete arter. 

Artsmangfold: Det er registrert flere rødlistearter av sommerfugler i området. Dette er arter knyttet til slike eng-

miljøer. Følgende rødlistearter er registrert. 

Påvirkning/bruk/trusler: Enga blir slått. Det er uklart om den blir gjødslet med kunstgjødsel. En omdisponering av 

arealene fra eng til evnt. korn- og potetdyrking er en reell trussel mot dette arealet. 

Fremmede arter: Ingen registrert. 

Verdisetting: Lokaliteten har særlig verdi som viktig insektlokalitet, spesielt for sommerfugler, men den har også et 

stort potensial for arter innen andre grupper. Funn av arter med høy rødlistekategori tilsier at dette er en svært 

viktig naturtype (A). 

Hensyn og skjøtsel: Den bruken av arealene som nå er, bør vedvare. 
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759, Møystad S - SKOG, Gammel lauvskog (Gammelt ospeholt) - Verdi B 

Innledning: På oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, ble lokaliteten undersøkt av Biofokus 

ved og Øivind Gammelmo og Ole J. Lønnve den 10. juni 2009.  

Beliggenhet/avgrensning/naturgrunnlag: Avgrensningen omfatter et område ca 500 meter sør for Møystad gård. 

Lokaliteten grenser mot vei (F542), intensivt drevet jorbrukslandskap og skog med lavere prioritet. 

Naturtyper/vegetasjonstyper:  Avgrensningen omfatter en gammel beitemark som i dag kan karakteriseres som 

skog. Osp, rogn, bjørk, spisslønn og hegg forekommer her. Ospa har en øvre dbh på ca 30-40 cm. Feltsjiktet kan 

karakteriseres som lågurtvegetasjon med partier med et stort innslag av liljekonvall. I tillegg forekommer teiebær, 

vårpengeurt, ballblom, skogstorkenebb, hvitveis, tveskjeggveronika, knollerteknapp, gjerdevikke, balderbrå, 

nyresolleie, gullris og hundekjeks (mye i partier). En del bringebær og rips forekommer innemellom. 

Artsmangfold: Sommerfuglen svartflekksmyger (Carterocephalus silvicola) (NT) er registrert her i 1979 og fiolett 

gullvinge (Lycaena helle) (VU) så sent som i 1986. 

Påvirkning/bruk/trusler: Området er ikke lenger i bruk som beitemark, og er i ferd med å utvikle seg til tett tildels 

krattaktig skog. 

Fremmede arter:  Ingen påvist. 

Verdisetting: Lokaliteten er variert med ganske stor treslagvariasjon. I tillegg er feltsjiktet dominert av 

lågurtvegetasjon. Funn av interessante sommerfugler tilsier at dett er en interessant og viktig lokalitet. Det bør 

undersøkes om registrerte rødlistearter av sommerfugler fremdeles forekommer her. Lokaliteten har også potensial 

for en rekke andre insektarter innen andre grupper, og dette bør også undersøkes bedre. Botanisk er nok 

loklaiteten mindre interessant. På bakgrunn av potensial og registrerte insektfunn gis lokliteten verdi som viktig 

naturtype (B). 

Hensyn og skjøtsel: Området bør åpnes litt, slik at mer lys kommer til i feltsjiktet. 

 

760, Kråkeberget - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi A 

Innledning: På oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, ble lokaliteten undersøkt av Biofokus 

ved og Øivind Gammelmo og Ole J. Lønnve den 10. juni 2009.  

Beliggenhet/avgrensning/naturgrunnlag: Avgrensningen omfatter et bratt parti med eldre granskog i østhellingen 

av Kråkeberget, ca 18 km nord-øst for Elverum sentum, helt på grensen til Åmot kommune. Området grenser mot 

skogsmark med lavere verdi, samt Kråkbergsætra og Kråkebergsætra vest, som er avgrenset som naturtyper. 

Naturtper/vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter et parti med gammel granskog. Øvre dbh er ca 60 cm. På en 

ca 50 cm bred stubbe til et nylig felt tre i utkant av avgrensningen ble åringer talt, og dette treet var omtrent 100 

år gammelt. Sjiktingen er middels god, og skogen virker å være fleraldret. Gamle stubber vitner om at det har 

vært drevet hugst her tidligere. Ganske meye død ved er representert og kontinuiteten av dette elementet er 

forholdsvis god. Feltsjiktet domineres av blåbær. Gubbeskjegg og duftskinn er registrert i området, og den 10 june 

ble det registrert forholdsvis mye gubbeskjegg på gran. 

Artsmangfold: Gubbeskjegg (NT) og duftskinn (NT). 

Påvirkning/bruk/trusler: Hugst har vært utført her mange år tilbake i tid. Skogsdrift er i det hele tatt den mest 

reelle trussel mot dette området. Et stor areal med eldre skog er nylig hugd inn mot avgrensningen. 

Fremmede arter: Ingen registrerte. 

Verdisetting: Lokaliteten er forholdsvis stor. Selv om det har vært hugst her for lenge siden, er skogens dynamikk i 

dag stort sett naturlig. Funn av to rødlistete signalarter tilsier at det også kan forekomme flere andre interessante 

arter i området. Forholdsvis store og intakte barskogsmiljøer av denne typen vil være et viktig bidrag til å øke 

arealet av denne typen skog i mellomboreal sone (Framstad et al., 2003). Lokaliteten må dessuten sees i 

sammenheng med lokalitetene Kråkebergsætra og Kråkebergsætra vest. Disse tre lokalitetene grenser mot 

hverandre, og sammen utgjør de derfor en  helhet av nasjonal interesse med stor variasjon i livsmiljøer for ulike 

organismer. På bakgrunn av dette vurders lokaliteten som en svært viktig naturtype (A). 

Hensyn og skjøtsel: Området bør få stå i fred slik at det kan utvikle seg fritt. Verdiene vil dermed øke. 
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761, Kråkebergsætra V - SKOG, Gammel lauvskog (Gammelt ospeholt) - Verdi A 

Innledning: På oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, ble lokaliteten undersøkt av Biofokus 

ved og Øivind Gammelmo og Ole J. Lønnve den 10. juni 2009.  

Beliggenhet/avgrensning/naturgrunnlag: Avgrensningen omfatter etforholdsvis bratt parti med gammel løvskog 

sør-vest for Kråkebergsætra. Lokaliteten ligger ca 18 km nord-øst for Elverum sentum, helt på grensen til Åmot 

kommune. Området grenser mot skogsmark med lavere verdi, samt Kråkbergsætra og Kråkebergett, som er 

avgrenset som naturtyper. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter et treatttildels frodig parti som best kan karakteriseres som 

gammel løvskog. Partiet er preget av forholdsvis tett osp-, gråor- og bjørkedominert skog. Øvre dbh på osp er ca 

45 cm. Noe læger og gadd av gråor og osp forekommer spredt. Feltsjiktet er dels preget av høgstauder og 

lågurtvegetasjon. Her forekommer tyrihjelm, mjødurt, vendelrpot, firblad, kvitbladtistel, enghumleblom, hvitsolleie, 

maigull, stornesle, blåveis, skogsalat, hengeving og vårerteknapp. I tillegg forekommer orkideer her. Stortveblad 

står innemellom de fuktigste partiene, men det er også andre orkidearter, men de var kommet for kort til at de var 

mulige å bestemme i felt den 10. juni. Hakkespett sp. og gjøk ble hørt i området den 10 . juni.  

Artsmangfold: Blåveis, våreteknapp, hvitsolleie og stortveblad. I følge Artskart (2010), er forekomsten av blåveis 

den østligste registrerte i Elverum kommune og en av de østligste så langt nord i Hedmark 

Påvirkning/bruk/trusler: Det er sannsynelig at arealet har vært brukt som beite tidligere. Muligens også lauving av 

gråor har blitt gjort i tidligere tider. 

Verdisetting: Lokaliteten må betegnes som rik med et stort artsinventar. Funn av krevende arter som blåveis, 

vårerteknapp, hvitsolleie og stortvedblad indikerer baserikt jordsmonn. Loklaiteten må sies å ha et stort potensial 

for insekter. Dette bør undersøkes nøyere. Litt varierte lokaliteter som denne gir høy artsrikdom. Partiet med 

gråor, bjørk  og osp er dessuten viktige levesteder for fugl, f.eks. hakkespetter. Lokaliteten må sees i sammenheng 

med lokaliteten Kråkebergsætra og Kråkeberget. Disse tre lokalitetene grenser mot hverandre, og sammen utgjør 

de derfor en  helhet av nasjonal interesse med stor variasjon i livsmiljøer for ulike organismer. På bakgrunn av 

dette gis lokaliteten verdi som en svært viktig naturtype (A).   

Hensyn og skjøtsel: Området bør få utvikle seg fritt. 

 

762, Tørjevollen - KULTURLANDSKAP, Slåttemark (Frisk fattigeng) - Verdi C 

Innledning: På oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, ble lokaliteten undersøkt av Biofokus 

ved og Øivind Gammelmo og Ole J. Lønnve den 10. juni 2009.  

Beliggenhet/avgrensning/naturgrunnlag: Avgrensningen omfatter et en gammel setervoll mellom Bjørnåsen og 

Garbuåsen ca 16 km nord-øst for Elverum sentrum. Arealet er ikke stort. Lokaliteten er omgitt av skogsmark med 

lavere prioritet 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Avgrensingen omfatter en gammel slåttemark. Vegetasjonstypen kan karakteriseres 

som en frisk fattigeng dominert av bl.a. hundekjeks og engsolleie. Andre forekommende karplanter er: jonsokkoll, 

skogstorkenebb, jordbær, marimjelle, engsyre, hvitveis, rød jonsokblom, tveskjeggveronika og gullris. I enkelte 

partier er det mye bringebær. Arealet har har trolig vært større tidligere, men dette er nå plantet igjen og skogen 

her har blitt forholdsvis stor og tett. 

Artsmangfold: Ingen spesielle artsfunn. 

Påvirkning/bruk/trusler: Stedet brukes i dag som fritidsbolig. Arealene rundt blir ikke benyttet, men de holdes 

trolig åpne slik at de gror helt igjen. 

Fremmede arter:  Ingen påvist. 

Verdisetting: Lokaliteten er forholdsvis liten og artsinventaret må betraktes som heller ordinært. Allikevel er slike 

små restbiotoper viktige, særlig for insekter. Med bakgrunn i dette vurderes derfor lokaliteten som en lokalt viktig 

naturtype (C). 

Hensyn og skjøtsel: Hindre gjengroing er det viktigste sjøtseltiltak for denne lokaliteten. 
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763, Garbuåssætra - SKOG, Gammel lauvskog (Gammelt ospeholt) - Verdi B 

Innledning: På oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, ble lokaliteten undersøkt av Biofokus 

ved og Øivind Gammelmo og Ole J. Lønnve den 10. juni 2009.  

Beliggenhet/avgrensning/naturgrunnlag: Avgrensningen omfatter et en gammel ospesuksejon i et litt fuktig vest-

vendt parti på nedsiden av Garbuåssætre omlag 14-15 km nord-vest for Elverum sentrum. Arealet strekker seg fra 

sætra og langs en stripe ned mot skogsbilveg. Området grenser mot skogsmark med lavere prioritet. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Avgrensningen omfatter et parti gammel ospesuksejon. Øvre dbh på ospa er omlag 

40-50 cm. Forholdsvis mye død ved er representert og kontinuiteten av dette elementet er god. I feltsjiktet 

forekommer firblad, trollbær, mjødurt, tyrihjelm og hvitveis. I tillegg til en del bregner (hengeving, skogburkne). 

Hakkespett ble hørt under undersøkelsen den 10. juni 2009. 

Artsmangfold: Stor ospeildkjuke påvist på osp. 

Påvirkning/bruk/trusler: Hugst er en reell trussel.  

Fremmede arter:  Ingen påvist 

Verdisetting: Gamle ospesuksesjoner er svært artsrike og her kan forekomme rekke skjeldne og sårbare arter. Stor 

ospeildkjuke er en signalart som indiker høy alder og dermed også stort potensial. Mengde og kontinuitet i død ved 

øker dessuten verdien av området. I feltsjiktet er det høystaudevegetasjon. Jordsmonnet er dessuten rikt, og kan 

derfor huse mange interessante arter sopp og  virvelløse dyr. På bakgrunn av dette gis denne lokaliteten verdi som 

viktig naturtype (B). 

Hensyn og skjøtsel: Området bør få stå i fred. 

 

770, Løktingdammen - MYR OG KILDE, Intakt lavlandsmyr i innlandet (Flatmyr) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt 12.VIII.2009 av Kjell Magne Olsen, BioFokus, i forbindelse med oppdatering og 

kvalitetssikring av naturtyper i Våler, Elverum og Åmot. Området har også vært kartlagt tidligere (med lok.nr. 67), 

men beskrivelsen er justert i 2009. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten befinner seg ved Løkting, like nordøst for Elverum sentrum. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området består av en ganske stor og intakt myr med en ganske stor 

myrdam/-tjern i vestre del. Tjernet er omkranset av flaskestorrsump, hvor det også finnes noe pors, kvitlyng, 

stortranebær, mjølkerot, frynsestorr, dunbjørk, myrhatt, bukkeblad, sveltstorr, rundsoldogg og elvesnelle. I vannet 

dominerer gul og stor nykkerose, sammen med noe blærerot. 

Artsmangfold: Det ble ikke observert noen spesielt nevneverdige arter under feltarbeidet. Noe øyenstikkere finnes, 

og tjernet anses å ha potensial som salamanderlokalitet. Fra tidligere er det registert en del sommerfugler i 

området, bl.a. Bryotropha plantariella (VU). Det er tatt prøver av ferskvannsfaunaen, men disse er ikke 

viderebehandlet. 

Bruk, tilstand og påvirkning: I liten grad påvirket. Noe turaktivitet i områdene rundt. 

Fremmede arter:  Ingen observert. 

Verdisetting: Realtivt stor og intakt myr med myrtjern som har potensial som salamanderlokalitet, verdi C. 

Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør settes av til fri utvikling. 

 

771, Sagtjernet SV - FERSKVANN/VÅTMARK, Evjer, bukter og viker (Bukter og viker) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt 12.VIII.2009 av Kjell Magne Olsen, BioFokus, i forbindelse med oppdatering og 

kvalitetssikring av naturtyper i Våler, Elverum og Åmot. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjøres av den sørvestre bukten i Sagtjennet, like nord for Elverum 

sentrum. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Sagtjennet er antakelig en stor grytehullsjø. Vegetasjonen rundt og i 

den kartlagte bukten domineres av pors, bukkeblad, vanleg tjørnaks og gul nykkerose. Ellers finnes bl.a. gulldusk, 
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sjøsivaks, myrhatt, flaskestorr, stortranebær, blokkebær, trådstorr, hundekvein, mjølkerot, selsnepe og elvesnelle. 

Noe gråselje finnes, men den danner ikke kratt. 

Artsmangfold: Det ble ikke observert noen spesielt nevneverdige arter under feltarbeidet, men lokaliteten har 

potensial for å hus sjeldne arter. Det er tatt prøver av ferskvannsfaunaen, men disse er ikke viderebehandlet. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Flere steder rundt Sagtjennet er det menneskelig aktivitet mer eller mindre helt inntil 

tjernet, inklusive flere badestrender. Den kartlagte bukten er antakelig nokså skjermet, men det ligger en 

badestrand på nordsiden og  det foregår noe fiske fra land. 

Fremmede arter:  Ingen notert, bortsett fra at det ble observert noen karpefisk, muligens mort eller sørv, og disse 

kan godt være introdusert av mennesker. 

Verdisetting: Vegetasjonsrik bukt med potensial for sjeldne dyre- og plantearter, verdi C. 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. Det må ikke legges til rette for økt ferdsel og aktivitet i og nær inntil området. 

 

772, Festningsdammen - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam (Eldre fisketom dam) - Verdi A 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt 12.VIII.2009 av Kjell Magne Olsen, BioFokus, i forbindelse med oppdatering og 

kvalitetssikring av naturtyper i Våler, Elverum og Åmot. Området har også vært kartlagt tidligere (med lok.nr. 

662), men både beskrivelse og avgrensing er justert i 2009. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Dammen ligger sørvest i festningsområdet, i nordre del av Elverum sentrum.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En kunstig og oppdemt, oval dam med bra vegetasjonssone langs 

kantene. Dammen er sannsynligvis ikke mer enn ca. 1 m dyp. Vegetasjonen domineres av flaskestorr, mjuksivaks, 

vanleg tjørnaks og vassrøyrkvein. Ellers finnes elvesnelle, trådsiv, ryllsiv, sumpmaure, småvasshår og istervier, 

samt noe mose. 

Artsmangfold: Det er generelt meget bra dyreliv i dammen, bl.a. svært mange rumpetroll av småsalamander (NT). 

Mye øyenstikkere. Det er tatt prøver av ferskvannsfaunaen, men disse er ikke viderebehandlet. 

Bruk, tilstand og påvirkning: En liten fontene i midten av dammen. Stier går helt inntil dammen på flere sider, og 

det er antakelig en del turgåing i området. 

Fremmede arter:  Noe hagelupin står i området. 

Verdisetting: Dam med et rikt plante- og dyreliv, bl.a. finnes en stor populasjon av den rødlistede 

småsalamanderen (NT), og det er bra potensial for ytterligere sjeldne arter, verdi A. 

 

773, Ivjubakken NV - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam (Eldre fisketom dam) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt 12.VIII.2009 av Kjell Magne Olsen, BioFokus, i forbindelse med oppdatering og 

kvalitetssikring av naturtyper i Våler, Elverum og Åmot. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Dammen ligger nær vestsiden av Glomma, ca. 400 m nord–nordvest for gården 

Ivjubakken. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Relativt skyggefull, lang dam i gråor–heggeskog som utgjør en del 

av kantsonen langs Glomma. Dammen er imidlertid helt avsnørt fra Glomma, og har ved normalvannstand et 

høyereliggende vannspeil enn elva. Dammen er vegetasjonsrik; floraen domineres av vanleg tjørnaks, flaskestorr, 

skogsivaks og skogrøyrkvein. Ellers finnes bl.a. gulldusk, myrmaure, elvesnelle og nordlandsstorr, samt noe 

gråselje (men stort sett bare spredte busker). 

Artsmangfold: Tre rumpetroll av småsalamander (NT) ble funnet i nordenden. En del beveraktivitet. Det er tatt 

prøver av ferskvannsfaunaen, men disse er ikke viderebehandlet. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Ikke i bruk. 

Fremmede arter:  Ingen påvist. 
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Del av helhetlig landskap:  Det finnes (og fantes) flere større elle mindre dammer innen en radius på ca. 600 m, 

men minst et par av dem ser ut til å ha blitt gjenfylt i senere tid. 

Verdisetting: Vegetasjonsrik dam med ynglende småsalamander (NT), verdi C. 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. Terskelen mot Glomma må ikke senkes. 

 

774, Norddal Ø - FERSKVANN/VÅTMARK, Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti (Gamle, mindre 

flompåvirkede kroksjøer og dammer) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt 13.VIII.2009 av Kjell Magne Olsen, BioFokus, i forbindelse med oppdatering og 

kvalitetssikring av naturtyper i Våler, Elverum og Åmot. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjøres av en eldre og vel etablert flomdam øst for gården Norddal, på 

“øya” ved utløpet av Kvernbekken. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dammen er del av et eldre flomløp som løper på utsiden av og 

parallelt med flomløpet som i dag utgjør en kanal langs veien (vannet i kanalen strømmer, i hvert fall tidvis, vest-

/nordover), og som avsnører en øy som dammen ligger på. Ved høy vannstand i Glomma er det åpent vann i hvert 

fall nordover fra dammen og opp til nordenden av øya. Ved normal vannstand er dammen vel avgrenset, og med 

ganske lang avstand til annet åpent vannspeil. Vegetasjonen rundt og i dammen domineres av breitt dunkjevle, 

vanleg tjørnaks og småtjørnaks. Ellers finne bl.a. myrmaure, dikje(?)vasshår, krypsoleie, nordlandsstorr, 

flaskestorr, myrhatt, skogsivaks, vassrøyrkvein, myrrapp og en ubstemt blærerot. 

Artsmangfold: Det ble ikke påvist noen spesielt nevneverdige arter under feltarbeidet, men potensialet for sliek 

anses som bra. Det er tatt prøver av ferskvannsfaunaen, men disse er ikke viderebehandlet. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Ikke i bruk. Påvirkes av vann fra Glomma ved høy vannstand. 

Fremmede arter:  Ingen påvist. 

Del av helhetlig landskap:  Det ligger flere dammer vest og nordvest for denne, hvorav i hvert fall én inneholder 

småsalamander. 

Verdisetting: Vegetasjonsrik dam med bra potensial for interessant flora og fauna, verdi C. 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 

 

775, Hagatjennet - FERSKVANN/VÅTMARK, Rik kulturlandskapssjø (Kalkfattigere utforming) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt 13.VIII.2009 av Kjell Magne Olsen, BioFokus, i forbindelse med oppdatering og 

kvalitetssikring av naturtyper i Våler, Elverum og Åmot. Området har også vært kartlagt tidligere (med lok.nr. 

567), men både beskrivelse og avgrensing er justert i 2009. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Tjernet befinner seg sør for gården Hagen, omtrent 600 m vest for Glomma. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Tjernet er omkranset av jordbrukslandskap på alle kanter, og 

kartlegges som rik kulturlandskapssjø. Tjernet er vegetasjonsrikt, men pH i området er ukjent, så det er ikke 

nødvendigvis næringsrikt, selv om det er grunn til å tro at det påvirkes noe av avrenning fra jordbruket. Rundt 

tjernet er det et bredt belte med flytetorv, delvis adskilt av en kanal. Vegetasjonen domineres av myrkongle, 

myrhatt og flaskestorr, sammen emd bl.a. vassrøyrkvein, myrmjølke, myrmaure, gulldusk, bukkeblad, gråstorr og 

hundekvein. Ingen flytebladsplanter ute i tjernet. Gråselje finnes i et par små kratt. Stedvis er det noe vassjuk 

bjørkeskog. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble påvist under feltarbeidet, men potensialet for slike anses som stort. Fra 

tidligere er spissnutefrosk (NT) kjent. Det er tatt prøver av ferskvannsfaunaen, men disse er ikke viderebehandlet. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Tjernet benyttes sannsynligvis til vanning av omkringliggende jordbruksarealer. Disse 

avgir sannsynligvis i sin tur noe næringsstoffer til tjernet. 

Fremmede arter:  Ingen påvist. 

Verdisetting: Vegetasjonsrikt tjern med stort potensial for interessante dyre- og plantearter, verdi B. 
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Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. Begrense avrenning fra jordbruket. 

 

776, Lindtjennet - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam (Eldre fisketom dam) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt 13.VIII.2009 av Kjell Magne Olsen, BioFokus, i forbindelse med oppdatering og 

kvalitetssikring av naturtyper i Våler, Elverum og Åmot. Området har også vært kartlagt tidligere (med lok.nr. 

570), men både beskrivelse og avgrensing er justert i 2009. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lindtjennet ligger mellom Rv 505 og Glomma ca. 600 m sør for Engebakken/Enga. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten kartlegges som dam, men kunne nesten like godt vært 

kartlagt som intakt lavlandsmyr, ettersom en stor del av området utgjøres av myra. Denne er imidlertid i seg selv 

mindre interessant enn myrdammen/tjernet. Hele området har antakelig opprinnelig vært en dødisgrop. Bjørk og 

furu vokser i kanten av myra, som ellers er helt åpen. På myra dominerer kvitmyrak, i tjernkanten dominerer 

flaskestorr og ute i tjernet dominerer soleinykkerose. Ellers finnes granstorr, stortranebær, kvitlyng, frynsestorr, 

bjørnskjegg, molte, rundsoldogg, torvull, dystorr, sivblom, bukkeblad, blokkebær og smalsoldogg. 

Artsmangfold: Rumpetroll av småsalamander (NT) ble påvist i felt i 2009, og denne aerten er også kjent herfra fra 

før. Det er tatt prøver av ferskvannsfaunaen, men disse er ikke viderebehandlet. 

Bruk, tilstand og påvirkning: En nylig sanert kraftgate skjærer tvers gjennom området i retning nord–sør, men 

selve myra ser uberørt ut. Noe gammelt, rustent nettinggjerde ligger sør for tjernet. 

Fremmede arter:  Ingen påvist. 

Del av helhetlig landskap:  Det ligger flere dødisgroper i området, men dette er muligens den største (og den 

eneste som ble undersøkt i 2009). 

Verdisetting: Dødisgrop med yngling av småsalamander (NT), verdi C. 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 

 

777, Myreng VNV - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam (Eldre fisketom dam) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt 13.VIII.2009 av Kjell Magne Olsen, BioFokus, i forbindelse med oppdatering og 

kvalitetssikring av naturtyper i Våler, Elverum og Åmot. Området har også vært kartlagt tidligere (med lok.nr. 

569), men både beskrivelse og avgrensing er justert i 2009. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjøres av den østligste, store grytehullsjøen i et system av slike 

mellom Myreng og fylkesveien ved Søndre Bronken, vannspeile 195,7 mo.h.. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Grytehullsjø, sannsynligvis nokså grunn, men med unormalt høy 

vannstand på undersøkelsestidspunktet. Rundt dammen er det lyng- og lavfuruskog. Bergrøyrkvein dominerer 

vegetasjonen rundt dammen, sammen med bl.a. slåttestorr. 

Artsmangfold: Flere rumpetroll av småsalamander (NT), en art som også er kjent herfra fra før. Det er tatt prøver 

av ferskvannsfaunaen, men disse er ikke viderebehandlet. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Ikke i bruk. 

Fremmede arter: Ingen. 

Del av helhetlig landskap: Det er et større system av større og mindre liknende dammer i området, minst én av de 

andre inneholder også småsalamander. 

Verdisetting: Grytehullsjø med tilhold av småsalamander (NT), verdi C. 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 
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778, Stokkerud NNØ - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam (Eldre fisketom dam) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt 13.VIII.2009 av Kjell Magne Olsen, BioFokus, i forbindelse med oppdatering og 

kvalitetssikring av naturtyper i Våler, Elverum og Åmot. Området har også vært kartlagt tidligere (med lok.nr. 

568), men både beskrivelse og avgrensing er justert i 2009. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjøres av den vestligste, store grytehullsjøen i et system av slike 

mellom Myreng og fylkesveien ved Søndre Bronken, vannspeile 199,4 mo.h.. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Grytehullsjø, sannsynligvis nokså grunn, men med unormalt høy 

vannstand på undersøkelsestidspunktet. Denne dammen er antakelig noe dypere enn den østligste store dammen. 

Rundt dammen er det lyng- og lavfuruskog. Bergrøyrkvein dominerer vegetasjonen rundt dammen, sammen med 

bl.a. slåttestorr. I dammen vokser vanleg tjørnaks. 

Artsmangfold: Noen rumpetroll av småsalamander (NT). Fra tidligere er både småsalamander og spissnutefrosk 

(NT) kjent herfra. Det er tatt prøver av ferskvannsfaunaen, men disse er ikke viderebehandlet. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Ikke i bruk. 

Fremmede arter: Ingen. 

Del av helhetlig landskap: Det er et større system av større og mindre liknende dammer i området, minst én av de 

andre inneholder også småsalamander. 

Verdisetting: Grytehullsjø med tilhold av småsalamander (NT) og spissnutefrosk (NT), verdi C. 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 

 

794, Nøtåsen N - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten er registrert i forbindelse med kartlegging av utvalgte kulturlandskap i Hedmark i 2007 

(Larsen & Fjeldstad 2008). Beskrivelse og avgrensing er justert i forbindelse med kartlegging og kvalitetssikring av 

naturtyper i Åmot kommune i 2009-2010. Dette arbeidet er utført av BioFokus på oppdrag for Fylkesmannen i 

Hedmark. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Nøtåsen ligger et stykke vest for Glomma og 6-7 km sørøst for Elverum. 

Avgrensingen gjelder et område med hagemark/beitemark på gården Nøtåsen Nordre. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: På Nøtåsen Nordre finnes det relativt store arealer med tørr lågurteng av 

dunkjempe-gjeldkarve-utforming. Spredte hengebjørker gir et hagemarkpreg på deler av beitet. Som 

vegetasjonstype kan den føres til boreal slåtteeng (flekkgrisøreeng), som regnes som sterkt truet i Norge (Moen & 

Fremstad 2001).  

Artsmangfold: Totalt 21 art(er) påvist: harerug, smalfrøstjerne, fløyelsmarikåpe, gåsemure, tepperot, 

knollerteknapp, tiriltunge, kjerteløyentrøst, rødknapp, kattefot, solblom (VU), fagerknoppurt, aurikkelsveve, 

hårsveve, bakkesøte, hvitmaure, brudespore, gråstarr, skogsivaks, gulaks, finnskjegg. 

Fremmede arter:  Ingen fremmede arter er registrert i lokaliteten. 

Verdisetting: Det er middels store biologiske verdier i området knyttet til naturbeitemark og hagemark med 

forekomst av en sterkt truet vegetasjonstype (boreal slåtteeng), med enkelte kravfulle arter og potensial for funn 

av rødlistearter. Lokaliteten får B-verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Det er middels store biologiske verdier i området knyttet til naturbeitemark og hagemark med 

forekomst av en sterkt truet vegetasjonstype (boreal slåtteeng), med enkelte kravfulle arter og potensial for funn 

av rødlistearter. Lokaliteten får B-verdi. 

 

795, Nøtåsen S - KULTURLANDSKAP, Hagemark (Bjørkehage) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten er registrert i forbindelse med kartlegging av utvalgte kulturlandskap i Hedmark i 2007 

(Larsen & Fjeldstad 2008). Beskrivelse og avgrensing er justert i forbindelse med kartlegging og kvalitetssikring av 

naturtyper i Åmot kommune i 2009-2010. Dette arbeidet er utført av BioFokus på oppdrag for Fylkesmannen i 

Hedmark. 
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Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Nøtåsen ligger et stykke vest for Glomma og 6-7 km sørøst for Elverum. 

Avgrensingen gjelder et område med hagemark/beitemark på gården Nøtåsen Søndre. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: På Nøtåsen Søndre finnes det et område med artsrik kulturmark som veksler mellom 

åpen/halvåpen naturbeitemark og hagamark med hengebjørk, gran, osp, gråor og rogn.  

Artsmangfold: Totalt 21 art(er) påvist: harerug, smalfrøstjerne, fløyelsmarikåpe, gåsemure, tepperot, 

knollerteknapp, tiriltunge, kjerteløyentrøst, rødknapp, kattefot, solblom (VU), fagerknoppurt, aurikkelsveve, 

hårsveve, bakkesøte, hvitmaure, brudespore, gråstarr, skogsivaks, gulaks, finnskjegg. 

Fremmede arter:  Ingen fremmede arter er registrert i lokaliteten. 

Verdisetting: Det er middels store biologiske verdier i området knyttet til naturbeitemark og hagemark med 

forekomst av en sterkt truet vegetasjonstype (boreal slåtteeng), med enkelte kravfulle arter og potensial for funn 

av rødlistearter. Lokaliteten får B-verdi. 

 

796, Hovin - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten er tidligere registrert i forbindelse med kulturlandskapsregistreringer i Hedmark i 2007 

(Larsen & Fjeldstad 2008). Avgrensing og beskrivelse er justert i forbindelse med kartlegging og kvalitetssikring av 

naturtyper i Åmot kommune i 2009-2010. Dette arbeidet er utført av BioFokus på oppdrag for Fylkesmannen i 

Hedmark. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Hovin ligger ca. 10 km nordøst for Leiret i Elverum kommune. Avgrensinga 

gjelder et større område med naturbeitemark på gården Hovin på Hovinberget.  

Naturtyper/vegetasjonstyper: Et større område med naturbeitemark er avgrenset. Beitet består av spredte einer, 

og mindre skogholt med gran, bjørk og osp. Engene er forholdsvis tørre og artsrike, og en god forekomst av 

naturengarter viser at det finnes ugjødslete eller lite gjødslete partier. 

Artsmangfold: Totalt 18 art(er) påvist: småsyre, engnellik, ettårsknavel, bitterbergknapp, sølvmure, legeveronika, 

gjeldkarve, rødknapp, kattefot, engknoppurt, kvastsveve, hårsveve, gulmaure, gulaks, dunhavre, finnskjegg, 

fjellrapp, smårapp. 

Påvirkning/bruk/trusler: Området beites aktivt av storfe og sau i kombinasjon, noe som synes å være en ideell 

skjøtsel for lokaliteten. 

Fremmede arter:  Ingen fremmede arter er registrert i lokaliteten. 

Verdisetting: De biologiske verdiene i området er middels store, og de viktigste delene er de ugjødslete 

beitemarkene som fortsatt blir beitet. Dette samt funnene av de regionalt uvanlige artene som bitter bergknapp, 

smårapp, sølvmure, dunhavre, engknoppurt, fjellrapp, ettårsknavel og rødknapp gjør lokaliteten viktig, B-verdi. 

 

797, Rogstadbakkvollen - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Øivind Gammelmo, BioFokus 11.06.2009. Området er kartlagt i forbindelse 

med naturtypekartleggingen i Elverum kommune i 2009-2010. Dette arbeidet er utført av BioFokus på oppdrag for 

Fylkesmannen i Hedmark. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Rogstadbakkvollen ligger sørøst for Vesleåsen ved Flisbrua på grensa 

mellom Tryisl og Elverum kommuner. Avgrensingen gjelder naturbeitemakra på setervollen. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Området består av naturbeitemark som virker forholdsvis upåvirket av gjødsling. 

Denne naturtypen har gått sterkt tilbake de siste tiårene. Den er viktige leveområder for en rekke arterav både 

karplanter sopp og insekter. Artsinventaret på Rogstadbakkvollen indikerer langvarig drift uten eller med liten bruk 

av gjødsel. 

Artsmangfold: Ingen rødlistede eller sjeldne arter ble registrert, men området har en rik engflora med bl.a. rogn, 

rød jonsokkblom, hundekjeks, engsyre, bringebær, hvitveis, tyrihjelm, geitrams, bjørk, ryllik, engsoleie, stornesle, 

ballblom, skogstjerne, marikåpe, hvitsoleie, engsnelle/skogsnelle, dunkjempe, skogstorkenebb, enghumleblom, 

maigull, fioler, maiblom, mjødurt, bekkeblom, myrhatt, tepperot, tyttebær. 

Påvirkning/bruk/trusler: Området er i en begynnende fase av gjengroing. 
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Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble observert i naturtypelokaliteten. 

Verdisetting: Artsinventaret indikerer langvarig drift uten eller med liten bruk av gjødsel. Området ansees som 

lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Området bør skjøttes slik at naturtypen ikke gror igjen. 

 

798, Nupen - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Øivind Gammelmo, BioFokus 11 juni 2009. Kartleggingen ble utført på 

oppdrag fra Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Området består av naturbeitemark som virker forholdsvis upåvirket av 

gjødsling. Denne naturtypen har gått sterkt tilbake de siste tiårene. Den er viktige leveområder for en rekke 

arterav både karplanter sopp og insekter. Artsinventaret på Nupen indikerer langvarig drift uten eller med liten 

bruk av gjødsel. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Lokaliteten består av gammel naturbeitemark som synes å være ugjødslet i større 

partier.  

Artsmangfold: Ingen rødlistede arter ble observert i lokaliteten, men området har en forholdsvis rik engflora. Totalt 

25 art(er) påvist: gran, einer, bjørk, stornesle, engsyre, rød jonsokblom, hvitveis, engsoleie, vårpengeurt, 

tepperot, bringebær, rogn, rødkløver, fuglevikke, skogfiol, stemorsblom, jonsokkoll, kjerteløyentrøst, 

tveskjeggveronika, legeveronika, hundekjeks, blåbær, ryllik, skogstjerne, timotei. 

Påvirkning/bruk/trusler: Området er i en begynnende fase av gjengroing. 

Verdisetting: Artsinventaret indikerer langvarig drift uten eller med liten bruk av gjødsel. Området ansees som 

lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Området bør skjøttes slik at naturtypen ikke gror igjen. 

 

799, Mosåmyrkoia - SKOG, Gammel lauvskog (Gammelt ospeholt) - Verdi B 

Innledning: BioFokus har på oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, kartlagt naturtyper i 

Elverum kommune. Lokaliteten ble kartlagt av Øivind Gammelmo. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten liggeerved Løvhaugen i Julussdalen øst i Elverum kommune. 

Avgrensinge gjelder et ospeholt og tilhørende beitemark.  

Naturtyper/vegetasjonstyper: Lokaliteten består av et ospeholt med forholdsvis ung trær, men også noen eldre. 

Området har et stort potensial til å bli løvskogsskuksesjon med ops. Det finnes bådegran, furu, bjørk og rogn 

tillegg til osp i lokaliteten. Lokaliteten består også av en gammel naturbeitemark som nesten omslutter ospeholtet. 

Her vokser blant annet; engsyre, engsoleie, hundekjeks, geitrams, tepperot, blåbær, hvitveis, gullris, jonsokkoll, 

marikåpe, tveskjeggveronika, skogstorkenebb, timotei, rød jonsokkblom, løvetann, einer, markjordbær, skogfiol, 

fuglevikke, bekkeblom, ryllik, dunkjempe, stornesle, maiblom, setermjelt, liljekonvall, gullris, stemorsblomst, 

rødkløver, skogstjerne, firblad, tyrihjelm, marimjelle, harerug, hestehov, hengeaks. 

Artsmangfold: Ingen rødlistearter ble påvist, men lokaliteten har en forholdsvis rik flora og et godt potensial for 

rødlistede insekter. 

Fremmede arter:  Ingen registrerte. 

Verdisetting: Lokaliteten representerer elementer som er sjeldne i landskapet omkring. Området bør undersøkes 

for insekter, og det vurderes som stor sannsynlighet for sjeldne og rødlistede inesktarter her. Lokaliteten gis lokal 

B-verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Ospeholtet bør spares og settes av til fri utvikling. Naturbeitemarka bør fortsatt beites og 

holdes i hevd. 
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800, Løvhaugsætra (Gobakkvollen) - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Øivind Gammelmo, BioFokus 11 juni 2009. Kartleggingen ble gjort i 

forbindelse med naturtypekartleggingen i Elverum kommune i 2009-2010. Dette arbeidet ble utført av BioFokus på 

oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark, miljøavdelingen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Løvhaugsætra (Gobakkvollen) ligger øverst i Løvhaugen på Julussdalen øst 

i Elverum kommune. Avgrensingen gjelder naturbeitemarka på setervollen. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Området består av naturbeitemark som virker forholdsvis upåvirket av gjødsling. 

Denne naturtypen har gått sterkt tilbake de siste tiårene. Den er viktige leveområder for en rekke arterav både 

karplanter sopp og insekter. Artsinventaret på Nupen indikerer langvarig drift uten eller med liten bruk av gjødsel. 

Artsmangfold: Ingen rødlistede arter er registrert, men lokaliteten inneholder en rekke engarter. 

Påvirkning/bruk/trusler: Løvhaugsætra er sterkt preget av gjengroing. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter er registrert i lokaliteten. 

Verdisetting: Artsinventaret indikerer langvarig drift uten eller med liten bruk av gjødsel. Området ansees som 

lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Løvhaugsætra er sterkt preget av gjengroing. 

 

802, Hakaskallen - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi B 

Innledning: På oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen, har BioFokus gjennomført 

naturtypekartlegging i Elverum kommune i perioden 2009-2010. Området Hakaskallen ble befart av Øivind 

Gammelmo 14 september 2010. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Hakaskallen er et eldre barskogsområde på grensen mellom Elverum og 

Våler kommuner. Avgrensingen gjelder et eldre skogsparti på og rundt toppen av Hakaskallen i Elverum kommune. 

Våler -siden er nokså uthogd. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Lokaliteten er dominert av blåbærgranskog. Det finnes innslag av fattig 

gransumpskog og fattige myrtyper. Store deler av lokaliteten står på fuktig mark og det finnes godt utviklede 

hengelavsamfunn med bl. gubbeskjegg (NT) og sprikeskjegg (NT). Det finnes en del stående død ved av gran i 

området, men generelt lite liggende død ved, om man ser bort fra enkelte mindre områder. 

Artsmangfold: Flere signalarter ble funnet; gubbeskjegg (NT), sprikeskjegg (NT), lungenever og skrubbenever. I 

tillegg er det registrert tornskate (VU) i området.  

Påvirkning/bruk/trusler: Området bærer i enkelte partier preg av intensivt skogbruk, men har også partier som er 

mindre berørte. Det finnes en del dreneringsgrøfter i området. 

Fremmede arter:  Ingen registrerte. 

Verdisetting: Området representerer en naturtype som er blitt sjeldnere i Elverum (og Våler). Områdets 

beskaffenhet og størrelse, samt funn av signalarter, gjør at det blir ansett som reginalt viktig (B-verdi). Det ligger 

også et stort potensiale i omrdået på sikt dersom det blir satt av til fri utvikling. 

Hensyn og skjøtsel: Området bør skåens og settes av til fri utvikling. 

 

803, Røvelbergsætra - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten ble befart av BioFokus ved Øivind Gammelmo 12.06.2009 på oppdrag for Fylkesmannen i 

Hedmark, miljøvernavdelingen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Melåsberget (Heradsbygda) i Elverum kommune. 

Avgrensingen gjelder en skogsdam med tilhørende kantsone. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Lokaliteten er en skogsdam som ligger i utkanten av kulturlandskapet på 

Røvelbergsætra. Den ligger tett på veisystemet på to kanter. Småsalamander (NT) er registrert i lokaliteten. 
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Artsmangfold: Småsalamander (NT). 

Påvirkning/bruk/trusler: En brygge er anlagt sør i dammen. 

Fremmede arter: Ingen registrerte. 

Verdisetting: Verdiene i dammen er knyttet til funnet av småsalamander. Lokaliteten gis C-verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Forvaltning av dammer innebærer hensyn til at dyra utenom larvestadiet og reproduksjonfasen 

er landlevende dyr. Adkomst til og fra dammer må sikres, og bebygninger og veier må ikke anlegges kloss inntil 

bredden. Intensivt skogbruk i dammens nærområde må unngås. 

 

805, Prerien S - FERSKVANN/VÅTMARK, Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti (Gamle, mindre 

flompåvirkede kroksjøer og dammer) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er tidligere registrert av Jan Wesenberg i 2001. Avgrensingen er justert i forbindelse med 

naturtypekartleggingen i Elverum kommune i 2009-2010. Dette arbeidet ble utført av BioFokus på oppdrag for 

Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Kroksjøen ligger tett på elveløpet til Jømnåa på Prerien i Jømna - sør i 

Elverum. Avgrensingen gjelder selve kroksjøen og tilhørende kantsone, samt noe gråor-heggeskog i vest. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Forbindelsen med elva smal, helt gjengrodd av sennegras, skogsivaks og 

vassrørkvein. Mot selve elva: en voll med gråor/heggekratt. Selve flomsjøen med flaskestarr og sennegras i 

blanding; videre utvidelse til et lite vannspeil; nordlandsstarr langs breddene, vanlig tjønnaks i vannet. Midt i 

vannspeilet en slags demning/gjerde; oppstrøms dette virker vannet sterkt eutrofiert. Den nordre enden av 

flomsjøen igjen smal, gjengrodd av nordlandsstarr, flaskestarr og skogsivaks. 

Artsmangfold: Ingen rødlistede eller sjeldne arter er registrert i lokaliteten. 

Påvirkning/bruk/trusler: Kroksjøen er påvirket av omkringligende jordbrukslandskap. Noe påvirkning i forbindelse 

med flommer forekommer også. 

Fremmede arter: Ingen registrerte. 

Verdisetting: Kroksjøer er biologiske oaser i et ellers intensivt drevet jordbrukslandsakp. Denne kroksjøen er liten, 

men sett i sammenheng med resten av Jømnas elveløp danner den et viktig økologisk samfunn. Lokaliteten gis 

lokal verdi (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Kroksjøen bør i størst mulig grad få stå i fred. 

 

806, Nerbronka (Oset) - FERSKVANN/VÅTMARK, Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti (Kompleks med 

meandrerende elveparti,  kroksjøer og dammer) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Elverum kommune i 2009-2010. 

Dette arbeidet er utført av BioFokus på oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Bronkas utløp i Glomma ved Oset på grensen mellom 

Elverum og Våler kommuner. Avgrensingen gjelder de nedre delene av utløpet og kantsonen rundt denne. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Bronkas utløp i Glomma danner et meandrerende elveparti med tilhørende små 

dammer og “kroksjøer”. Området har også en del flompåvirket skog langs kantene.  

Artsmangfold: Det ble ikke registrert noen rødlistede arter under befaringen. 

Påvirkning/bruk/trusler: Elveløpet virker forholdsvis upåvirket av menneskelig aktivitet. 

Fremmede arter: Ingen registrerte fremmede arter i lokaliteten. 

Verdisetting: Nerbronka (Oset) fremstår som en “oase” i vassdraget, og det er forventet at det finnes flere sjeldne 

arter her. Området blir ansett som lokalt viktig (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Området bør spares for påvirkning, og det bør settes av tilstrekkelig areal rundt naturtypen. 
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807, Tjennslimyra - 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. 

Verdisetting: 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). 

 

808, Oppsetgrenda Ø - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er registrert av Tom Hellik Hofton i 2002. Avgrensing og beskrivelse er justert i forbindelse 

med naturtypekartleggingen i Elverum kommune i 2009-2010. Dette arbeidet ble utført av BioFokus på oppdrag for 

Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Oppsetgrenda ved Bånerud i Strandbygda, nord 

for Leiret. Avgrensingen gjelder et område med gammel granskog. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Området er vestvendt og består av mye småbregneskog og blåbærskog på tørrere 

partier, noe sumpskog i søkkene. Helt i vest grenser lokaliteten til myr med fattig furumyrskog. Skogen er hardt 

påvirket, men den fremstår som noe flersjiktet. Noe død ved i området. 

Artsmangfold: Ingen rødlistede eller sjeldne arter er registrert. 

Påvirkning/bruk/trusler: Granskogen er hardt påvirket, men i det mins 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter er registrert i lokaliteten. 

Verdisetting: Lokaliteten innehar verdier som på sikt kan gi et gammelskogspreget område. Lokaliteten gis C-verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør settes av til fri utvikling. 

 

809, Gjeddsjøberget SØ - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten er tidligere registrert av Tom Hellik Hofton i forbindelse med et prosjekt via SB Skog. 

Avgrensing og beskrivelse er justert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Elverum kommune 2009-2010. 

Dette arbeidet ble utført av BioFokus på oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Gjeddsjøberget ligger i Ulvådalen helt sør i Elverum på grensen mot Våler 

kommune. Avgrensingen gjelder et område med gammel gran- og sumpskog. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Området ligger i et nordvest-vendt terreng. Øvre del er en hellende bekkedal med 

fuktig granskog, storbregneskog i søkket. Lenger ned, på flatene ved myrene, finnes det fattig til intermediær 

sumpskog. Tydelig slutt på virket i øvre del (mange stubber), men ganske bra sjiktet og bra utviklingspotensiale. I 

sumpskogen er den ganske bra med død bjørk (gode knappenålslavsubstrater), særlig høgstubber. 

Artsmangfold: Gubbeskjegg (NT) finnes spredt og sparsomt i lokaliteten. Ellers kan nevnes langnål (NT), 

svartsonekjuke (NT) og tretåspett (NT). 

Påvirkning/bruk/trusler: Området er rundt er sterkt påvirket av skogsdrift. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter er registrert i lokaliteten. 

Verdisetting: Området inneholder et stort antall rødlistede skogsarter, noe som er et bevis på at det her finnes 

store biologiske verdier. Området gis B-verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Området bør settes av til fri utvikling. 
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810, Gjeddsjøberget S - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten er tidligere registrert av Tom Hellik Hofton i forbindelse med et prosjekt via SB Skog. 

Avgrensing og beskrivelse er justert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Elverum kommune i 2009-2010. 

Dette arbeidet er utført av BioFokus på oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag:  Gjeddsjøberget ligger i Ulvådalen helt sør i Elverum på grensen mot Våler 

kommune. Avgrensingen gjelder et område med gammel gran- og sumpskog. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Lokaliteten er et øst-vendt, slakt hellende, søkk med mye fattig gransmupskog. 

Skogen er bra sjiktet. Trærne begynner å få brukbar alder, men dimensjonene er ganske beskjedne (naturlig 

betinget). Det finnes spredt med gadd og noe læger. 

Artsmangfold: Det finnes flere merker i området etter tretåspett (NT). I tillegg ble soppen svartsonekjuke (NT) og 

lavartene gubbeskjegg (NT) og langnål (NT) registrert. 

Påvirkning/bruk/trusler: Området er sterkt påvirket av skogsdrift. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter er registrert i lokaliteten. 

Verdisetting: Området inneholder et stort antall rødlistede skogsarter, noe som er et bevis på at det her finnes 

store biologiske verdier. Området gis B-verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Området bør settes av til fri utvikling. 

 

811, Bjørnåsen N - MYR OG KILDE, Rikmyr - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er tidligere registrert av Sigve Reiso. Avgrensing og beskrivelse er justert i forbindelse med 

naturtypekartleggingen i Elverum kommune i 2009-2010. Dette arbeidet ble utført av BioFokus på oppdrag for 

Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Bjørnåsen i Nordskogbygda, nord for Kulbulia i 

Elverum. Avgrensingen gjelder ei lita rikmyr i skogen. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Lokaliteten er ei lita rikmyr i skogen. Område med hogstklasse 5 i sør er tett 

granskog. Området er litt floristisk interresant, og vurderes derfor som en lokalt viktig nøkkelbiotop. 

Artsmangfold: Arter som kan nevnes er stortveblad, skogmarihånd og gulstarr. 

Påvirkning/bruk/trusler: -. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter er registrert i lokaliteten. 

Verdisetting: Området er litt floristisk interresant, og vurderes derfor som en lokalt viktig nøkkelbiotop (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. Lage flersjiktet kant og tynne rundt myra. H. kl. 5 i sør er tett granskog. Denne 

bør tynnes en del så myra ikke gror igjen. Eventuelt tette gamle grøfter i nærheten. 

 

812, Hulvollsætra - SKOG, Rik sumpskog (Rik sumpskog) - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er tidligere kartlagt av Kjersti Dahl i forbindelse med kartleging av biologisk viktige 

områder på SB Skog sine eiendommer. Avgrensing og beskrivelse er justert i forbindelse med kartlegging av 

naturtyper i Elverum kommune i 2009-2010. Dette arbeidet er utført av BioFokus på oppdrag for Fylkesmannen i 

Hedmark, miljøvernavdelingen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Bånerud i Strandbygda, nord for Elverum sentrum 

(Leiret). Avgrensingen gjelder en eldre gran-/bjørkesumpskog. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Eldre, men ikke grovvokst, tidligere grøftet, tett gran-/bjørkesumpskog. Stedvis noe 

rikere partier og meget god foryngelse. Det er mangel på fuktskog og død ved i landskapet.  

Artsmangfold: Ingen rødlistede eller sjeldne arter registrert. 
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Påvirkning/bruk/trusler: Området rundt lokaliteten er sterkt påvirket av skogsdrift. Selve lokaliteten er tidligere 

grøftet. 

Fremmede arter:  Ingen registrert. 

Verdisetting: Biotopen rommer flere kvaliteter som er sjeldent i landskapet; godt sjiktet skog, fuktig lokalklima, 

rikt innslag av løv, samt død ved av både bjørk og gran i flere nedbrytningsstadier. Kvalitetene er særlig viktige for 

vilt og lav og i noen grad moser. Biotopen kvalifiserer med dette som lokalt viktig nøkkelbiotop (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør settes av til fri utvikling. 

 

813, Ulvåsen seter - KULTURLANDSKAP, Erstatningsbiotoper (Bygningsstrukturer med spesiell flora eller fauna) - 

Verdi A 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av BioFokus v/Torbjørn Høitomt og Siri Lie Olsen i forbindelse med 

naturtypekartlegging i Elverum kommune 2009-2010. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter et seterområde på Ulvåsen rett vest for elva Ulvåa. 

Her finnes en stor, gammel, ubehandlet låve med en interessant lavflora, samt tre sammenraste bygninger med 

interessante soppfunn. Seterområdet er ikke lenger i bruk. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen erstatningsbiotop med utformingen 

bygningsstruktur med spesiell flora eller fauna. På Ulvåsen står en gammel ubehandlet låve som huser flere sjeldne 

og rødlistede lavarter. Rett i nærheten finnes også flere sammenraste bygninger med funn av rødlistet sopp.  

Artsmangfold: På den store låven er følgende krevende lavarter registrert: ulvelav (VU), gråsotbeger (VU) 

trollsotbeger (VU (EN på ny rødliste 2010)), stautnål (VU) og vortenål. På de gamle sammenraste bygningene ble 

det påvist rosenkjuke (NT) og svartsonekjuke (NT).  

Påvirkning/bruk/trusler: Den store låven her intakt blikktak og står ganske trygt. Den er imidlertid i ferd med å 

råtne nedenfra og burde hatt bedre fundamenteirng. De gamle sammenraste bygningene er ikke mye å gjøre med. 

De er kun egnet substrat i en gitt periode. 

Verdisetting: Lokaliteten huser flere arter som er svært sjeldne i naturlandskapet i denne regionen. Dette skyldes 

stor mangel på nøkkelementer. Slike erstatningsbiotoper kan dermed fungere som spredningssentra for flere 

krevende arter. Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi).  

Hensyn og skjøtsel: Den store låven bør få ny fundamentering. Ellers er det viktig at bygningen forblir ubehandlet. 

 

815, Kassiberget I - KULTURLANDSKAP, Slåttemark (Frisk næringsrik ”natureng”) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av BioFokus v/Torbjørn Høitomt og Siri Lie Olsen i forbindelse med 

naturtypekartlegging i Elverum kommune 2009-2010. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Kassiberget rett vest for Ulvåa i Elverum. Setervollen 

som avgrensningen gjelder er på enkelte kart gitt navnet Svevollen.  

Naturtyper/vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen slåttemark med utformingen frisk næringsrik 

natureng. Vegetasjonen domineres av arter som ballblom, skogstorkenebb, sølvbunke, bleikstarr, 

sumphaukeskjegg, knollerteknapp, finnskjegg og tepperot. Det finnes en mosaikk av “typisk” ballblomeng, 

“finnskjegg-tepperot” eng og mer myrliknende arealer med mye sumphaukeskjegg. Det står en eldre furu og et par 

bjørketrær på setervollen.  

Artsmangfold: Av interessante arter bør kvitsoleie, fjellflokk (kanskje innført) og hjertegras nevnes spesielt. 

Svartsonekjuke (NT) ble observert på en gammel, råtten benk på   

Påvirkning/bruk/trusler: Lokaliteten er egentlig en gjengroende beitemark som ble ekstensivt beitet av sau fram til 

for omtrent fem år siden, da sauene ble fjernet fra området p.g.a. ulvefare. I 2008-2010 ble hele lokaliteten ryddet 

for alt buskas og kratt og ca halvparten av lokaliteten ble slått med ljå i august 2010. Denne hevden vil fortsette i 

årene som som kommer og trolig vil halve vollen slås annet hvert år.  

Verdisetting: Lokaliteten var truet av gjengroing, men store deler av vollen har hele tiden vært intakt. Nå er det 

startet med slått på vollen og potensial på sikt for flere konkuransesvake arter er til stede. Lokaliteten vurderes 

som viktig (B-verdi). 
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Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør slåes regelmessig og grasset må fjernes fra marka. 

 

816, Kassiberget II - KULTURLANDSKAP, Erstatningsbiotoper (Bygningsstrukturer med spesiell flora eller fauna) - 

Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av BioFokus v/Torbjørn Høitomt og Siri Lie Olsen i forbindelse med 

naturtypekartlegging i Elverum kommune 2009-2010. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Svevollen ved Kassiberget i Elverum og omfatter en 

gammel tømret bygning som i dag er brukt til oppbevaring av redskaper.  

Naturtyper/vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen erstatningsbiotop med utformingen 

bygningsstruktur med spesiell flora eller fauna. På Svevollen står en gammel ubehandlet bygning som huser flere 

sjeldne og rødlistede lavarter.  

Artsmangfold: Følgende lavarter  av interesse er påvist på bygningen: vortenål, dverggullnål og stautnål (VU). I 

tillegg hekker det taksvale inne i bygningen. 

Påvirkning/bruk/trusler: Bygningen har intakt blikktak og står ganske trygt. Bygningen må ikke beises eller males.  

Verdisetting: Lokaliteten huser en sårbar art som trolig knapt finnes på naturlige lokaliteter i regionen lenger. 

Avgrensningen vurderes som lokalt viktig  (C-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Bygningen må ikke beises eller males. 

 

817, Losen - KULTURLANDSKAP, Slåttemark  - Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er tidligere registrert i forbindelse med naturtypekartlegging i Elverum kommune. 

Avgrensing og beskrivelse er justert i forbindelse med kartlegging og kvalitetssikring av naturtyper i Elverum 

kommune i 2009-2010. Dette arbeidet er utført av BioFokus på oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Agåas utløp i Jømna ved Starmoen i Elverum. 

Avgrensinga gjelder et området med gammel slåttemark. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Her er det ei ganske rik høystaudeeng med mye ballblom, rødknapp, blåknapp, 

prestekrage, hvitbladtistel, mjødurt, sølvbunke. 

Artsmangfold: Det ble ikke registrert rødlistede eller sjeldne arter i lokaliteten. 

Verdisetting: Lokaliteten innehar lokalt viktige elementer som er blitt sjeldnere i Elverum. Lokalt vikig - C-verdi. 

 

818, Bukkåsen - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten er tidligere registrert av Øivind Gammelmo i forbindelse med MiS-registrering. Avgrensing 

og beskrivelse er justert i forbindelse med kartlegging og kvalitetssikring av naturtyper i Elverum kommune i 2009-

2010. Dette arbeidet er utført av BioFokus på oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Bukkåsen nordøst for Siljuberget i Elverum kommune. 

Avgrensinga gjelder et område med gammel granskog. 

Naturtyper/vegetasjonstyper:  Treslag er gran og furu, samt noen løvtrær (hovedsakelig bjørk). Dominerende 

vegetasjonstyper er blåbærskog og bærlyng-barblandingsskog. Noe fattig gran- og bjørkesumpskog forekommer. 

Store deler av teigen domineres av myr 

Artsmangfold: I lokaliteten vokser gubbeskjegg (NT) og sprikeskjegg (NT). 

Påvirkning/bruk/trusler: Området er noe preget av grøfting.  

Fremmede arter:  Ingen fremmede arter er registrert i lokaliteten. 
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Verdisetting: Området inneholder viktige elementer som trær med hengelav, stående død ved og liggende død ved. 

Lokaliteten er viktig - B-verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Nøkkelbiotopen spares urørt. 

 

819, Næringsbekken-ravinene - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi A 

Innledning: Lokaliteten er registrert av BioFokus v/Tom Hellik Hofton i forbindelse med arbeidet med frivillig vern.  

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ca 2,5-3 km ØNØ for Indset, og består av et 

ravinesystem øverst i Næringsbekken, bestående av fire markerte raviner og mellomliggende slake rygger/platå. 

Terrenget drenerer mot sørvest. Området grenser til stor hogstflate i nedkant og til en mosaikk av mer triviell 

yngre og eldre skog ellers. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Høyproduktiv, fuktig og kompakt granskog dekker området. Gran er helt 

dominerende treslag, men stedvis inngår litt osp og sparsomt bjørk, selje, gråor, samt så vidt furu på ryggene. 

Blåbærskog er vanligst, og dominerer på rygger/platåer (lokalt med små innslag av bærlyngskog på de tørreste 

stedene). Nede i ravinene er det mye småbregneskog, på solsidene lågurtskog (med nakne barmatter under 

trærne), mens det nede i bunnen er mye høgstaudeskog og en del sumpskog. Stedvis er det svært frodig. 

Sumpskogen er for det meste av intermediær rikhet, men det er også innslag av rik sumpskog og fattig ”torvmose-

skog”. 

Storparten av kjerneområdet har mer eller mindre gammel skog, selv om tidligere hogstpåvirkning varierer. 

Skogbildet veksler mellom (mindre partier) tett, relativt homogen og jevnaldret, middelaldrende skog (sein 

optimalfase), og (vanligst, dekker mye av området) godt sjiktet aldersfase-naturskog, med god alders- og 

dimensjonsspredning og med innslag av relativt grovdimensjonerte og ”halvgamle” trær. Biologisk gamle trær er 

imidlertid praktisk talt fraværende. Store deler av området har rikelig med død ved, til dels i større konsentrasjoner 

etter små sammenbrudd, men mest dannet som selvtynning og enkelttre-avgang i lukket skog. I all hovedsak er 

dette dannet de siste 20-30 år (selv om godt råtne læger er vanlige, dette skyldes rask nedbrytning), og 

kontinuiteten i død ved er gjennomgående svak. Enkelte steder skiller seg ut ved å ha et visst innslag også av 

gamle, grøvre læger. Det er stedvis også en del gadd og høgstubber (gjerne dannet fra rødrandkjukeangrep). Den 

fineste skogen står i den søndre ravina og i øvre deler av den nest nordligste ravina. Særlig i sistnevnte er det 

gammel naturskog med et sterkt sjiktet skogbilde og mye læger i ulike nedbrytningsstadier. På platået i sør er det 

et større parti med eiendommelig fattig sumpskog, skogbunn helt dominert av torvmoser, tett og kompakt, men 

godt sjiktet skog bestokket av små- til middelsdimensjonerte, dels seinvokste trær, og mye nydannete læger fra 

slike trær. 

Det er noen steder innslag av grov, gammel osp (dels som små holt), og mindre ansamlinger av gamle ospelæger. 

Bl.a. står en svær ospegadd i den vestre ravina. Enkelte kraftige levende bjørk og bjørkehøgstubber og -læger 

finnes også. Ospeinnslaget er suksesjonsbetinget og skyldes en forstyrrelse langt tilbake i tid, foryngelse har vært 

fraværende lenge, og grana har tatt helt over. Et fåtall eldgamle furulæger med brannspor ligger spredt, og viser 

at i det minste ryggene/platåene har vært brannutsatt for svært lenge siden. 

Artsmangfold: Karplantefloraen er frodig og også relativt artsrik, først og fremst i sumpskog og høgstaudeskog. 

Her inngår vanlige arter som kranskonvall, skogsvinerot, sumphaukeskjegg, firblad, skogmarihånd, hundekveke, 

tyrihjelm, vendelrot, skogburkne, strutseving, og i våt sumpskog bl.a. bekkekarse, bekkeblom, krypsoleie, 

myrmaure, sumpmaure, maigull, trollurt. I sumpskog inngår også sjeldne arter som skogsøtgras (VU) og en 

evjeblomart (enten kors- eller nordlig evjeblom). Rikelig med død ved gir gode forhold for vedlevende arter, men 

tidligere gjennomhogster har ført til brudd i kontinuiteten, og trivialarter dominerer på stokkene, mens kravfulle 

arter synes å mangle. Et mindre antall mer vanlige signal- og rødlistearter ble sett på granlægrene, men de 

opptrer med lav frekvens. Granrustkjuke (Phellinus ferrugineofuscus) finnes spredt, svartsonekjuke (P. 

nigrolimitatus) (NT) og vasskjuke (Climacocystis borealis) ble sett noen få steder, mens det ble gjort enkeltfunn av 

rosenkjuke (Fomitopsis rosea) (NT), ullnettsopp (Leucogyrophana sororia) (NT), og rynkeskinn (Phlebia centrifuga) 

(NT). Den nokså sjeldne (men i liten grad naturskogstilknyttede) snyltetynnkjuke (Skeletocutis kuehneri) ble også 

funnet. Dødved-artsmangfoldet på løvtrær er fattigere enn på gran, men begerfingesopp (Artomyces pyxidatus) ble 

funnet, og på enkelte grove, levende ospetrær vokser stor ospeildkjuke (Phellinus populicola). Skogen er stabilt 

fuktig, og det er en del skjegglav på trærne i litt lysåpne parti. Signal- og rødlistearter er imidlertid fåtallige. 

Gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa) (NT) finnes spredt, og i de fuktigste partiene er det noe gammelgranlav 

(Lecanactis abietina) på granstammene, mens det på osp finnes en del lungenever (Lobaria pulmonaria) og 

stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla), samt brun blæreglye (Collema nigrescens). Det kan være potensial for 

sjeldnere skorpelav på granstammene i de fuktigste partiene, men slike er ikke påvist. 

Verdisetting: Kvalitetene varierer i ulike deler av området, men er generelt store, knyttet til relativt stort areal med 

høyproduktiv, fuktig gammel granskog med mye død ved, og til intermediær-rik sumpskog med intakt hydrologi. 

Selv om tidligere plukkhogstpåvirkning har vært stor, har området ligget lenge urørt, og mye har i dag godt 

utviklet naturskogsstruktur. Kontinuiteten i død ved er imidlertid gjennomgående svak. Artsmangfoldet er moderat 

rikt, med en frodig og variert karplanteflora (inkludert enkelte sjeldne sumpskogsarter), og innslag av 

naturskogsarter av dødvedsopp og epifyttisk lav, men mangel på biologisk gamle trær og dårlig kontinuitet i død 
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ved gjør at signal- og rødlistearter opptrer med lav frekvens, og kravfulle og sjeldne naturskogsarter er ikke påvist. 

Spesielt på høyproduktiv mark er gammel granskog med mye død ved sjelden i distriktet, og i dette høydelaget 

finnes det trolig knapt noen områder med tilsvarende stort areal av slik skog i Elverumstraktene. 

Området har naturverdier som er meget sjeldne i distriktet, og vurderes som svært viktig (verdi A). 

Hensyn og skjøtsel:  Fri utvikling. 

 

820, Mellomrustad NØ - FERSKVANN/VÅTMARK, Stor elveør (Stor sandur-utforming) - Verdi A 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus i juni 2010 i forbindelse med naturtypekartlegging i Elverum 

kommune.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør en typisk løsmasseøy i Glomma og ligger rett sør for grensa til 

Åmot kommune.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypelokaliteten er typisk utformet med en grovsteinet og 

ganske åpen elveør i nord, hvor det mest av den fine sanden er vasket ut, i det høyereliggende mellompartiet 

finnes blandingsskog med dominans av gran, mens det i sør finnes åpne sanddyner, noe steindominert mark og 

sanddyne med kratt. Ørene har forholdsvis lite urter og gras, men med spredte forekomster av bl.a. doggpil, 

mandelpil og svartvier. På langsidene er det stedvis tettere krattsamfunn i overgang mot gråor-heggeskog. Fra de 

åpne partiene er det gradvise overganger fra små flomdammer og flompåvirket gråor-heggeskog med strutseving 

via blandingsskog med mye gråor og bjørk til den høyestliggende granskogen på toppen, som er veldrenert og med 

et typisk feltsjikt av liljekonvall, gjøksyre og hvitveis. På noe fuktigere partier finnes også tysbast, myskegras, 

firblad, skogstjerneblom, langstarr og skogmarihånd. Skogbildet på øya er meget variert, med god sjiktning og 

mange ulike treslag representert. Det finnes en del gadd og læger i ulike nedbrytningsstadier, av ulike treslag og 

med til dels ganske grove dimensjoner. Trærne er forholdsvis grove, med gran opp til 75 cm i diameter og furu på 

50. Øya har en del småtopografi (1–3 meters høydeforskjeller), som øker variasjonen i treslag og vegetasjon 

betraktelig. Øya inneholder en karakteristisk vegetasjon som på de samme arealene inneholder, både 

høgstaudearter og lågurtarter, en type som oppstår der det er høy markfuktighet i perioder med flom, mens de 

veldrenerte løsmassene mellom flommene gir ganske tørre forhold.   

Artsmangfold: I tilknytning til elveørene og flomdammer er det kartlagt mandelpil, doggpil og skogsøtegras som 

alle er rødlistet som sårbare i 2010. Det forventes at øya kan være interessant for biller knyttet til åpen sand og for 

andre insekter som lever i fuktige flompåvirkede skoger og kratt. På noe sikt også viktig for arter som er avhengig 

av gammel løv- og barskog.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Øya har ikke vært påvirket av skogbruk eller beitebruk på en god stund. Ingen 

spesielle påvirkninger ut over de naturlige flommene.  

Fremmede arter: Ingen registrerte arter. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten utgjør en av flere øyer i Glomma som er dannet og fortsatt nydannes av 

naturlige sedimentasjonsprosesser. Øyene har i så måte vist seg å være meget verdifulle da, kantsonene til elva i 

stor grad er påvirket av ulike flomforebyggende tiltak.  

Verdisetting: Lokaliteten utgjør en flompåvirket øy i glomma uten nyere inngrep. De ulike suksesjonsfasene fra 

åpen ør til etablert skog er til stede, noe som gjenspeiles i variert vegetasjon og stor treslagsblanding. Funn av 

noen typiske flommarksarter og det faktum at intakt flommarksnatur er meget sjeldent forekommende gir 

lokaliteten verdi som svært viktig (A-verdi) til tross for at arealet ikke er veldig stort. 

Hensyn og skjøtsel: Det anbefales at lokaliteten overlates til fri utvikling. Grenser bør justeres når kommende 

flommer har “flyttet” mye på øya. Naturlige flommer er en forutsetning for at kvalitetene opprettholdes på sikt. 

 

821, Indsetøya - FERSKVANN/VÅTMARK, Stor elveør (Elveørkratt) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus i juni 2010 i forbindelse med naturtypekartlegging i Elverum 

kommune.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør den nordlige delen av Indsetøya i Glomma, ca. 3 km sør for 

grensa til Åmot kommune. Lokaliteten grenser mot yngre og mer homogen skog i sør. Øya utgjør en typisk 

løsmasseøy formet av flommer og strømninger i elva.  
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: I nord består lokaliteten av en ør som er foholdsvis steindominert og 

lite bevokst, mens de indre delene er krattsamfunn, gressbevokste partier på sand og åpne sandpartier. I 

overgangen mellom skog og elv finnes flomdammer/evjer, og et gammelt flomløp går gjennom skogen i sør. 

Granskogen har innslag av en del løv, og er forholdsvis grov og med noe død ved. Vegetasjonen er typisk 

lågurtpreget, men med innslag av fuktighetskrevende arter som følge av flompåvirkning. 

Artsmangfold: Både doggpil og mandelpil finnes som del av kratskogen i overgang mellom åpen ør og etablert 

skog. Potensial for arter knyttet til åpne sandområder og arter generelt som er avhengig av årvisse flommer. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Det avgrensede området er i nyere tid kun påvirket av elvas naturlige forstyrrelse. 

Fremmede arter: Ingen registrerte. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten utgjør en av flere øyer i Glomma som er dannet og fortsatt nydannes av 

naturlige sedimentasjonsprosesser. Øyene har i så måte vist seg å være meget verdifulle da, kantsonene til elva i 

stor grad er påvirket av ulike flomforebyggende tiltak.  

Verdisetting: Velutviklet elveør og flompåvirket skog med intakte suksesjonsstadier gir verdi som viktig (B-verdi). 

Lokaliteten er ikke gitt A-verdi som for øya lenger nord, da kun nordre del av øya er avgrenset som viktig 

naturtype. På noe sikt vil den søndre delen av øya imidlertid også kunne utvikle verdifulle kvaliteter, men dette 

avhenger av at skogen ikke hugges. 

Hensyn og skjøtsel: Området bør overlates til fri utvikling. 

 

822, Fossholmen - FERSKVANN/VÅTMARK, Stor elveør (Elveørkratt) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus i juni 2010 i forbindelse med naturtypekartlegging i Elverum 

kommune. Øyene er kun vurdert fra elva, da det ikke var tid til grundigere befaring.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Avgrensningen omfatter en hel og deler av en annen øy som ligger rett nedenfor 

fossen ved Haugen i Glomma. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Øyene er typisk utformet med åpne ører, krattsamfunn med vier og 

mer etablert skog, delvis med storvokst gran. 

Artsmangfold: Det forventes at øyene har bestander av mandelpil og doggpil, samt at potensialet for 

flomavhengige arter og arter knyttet til åpen sand er stort.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Området er trolig noe påvirket hogst i nyere tid. Det er hytter sør for avgrensningen 

på den sørlige øya.  

Fremmede arter: Ingen registrerte. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten utgjør en av flere øyer i Glomma som er dannet og fortsatt nydannes av 

naturlige sedimentasjonsprosesser. Øyene har i så måte vist seg å være meget verdifulle da, kantsonene til elva i 

stor grad er påvirket av ulike flomforebyggende tiltak.  

Verdisetting: Øyene i Glomma utgjør viktige arealer hvor årvisse flommer for forme naturen. Området er 

forholdsvis stort og utgjør en hel øy og deler av en annen. Til tross for at området ikke er nærmere undersøkt, 

settes verdien til svært viktig (A-verdi), ut fra føre var-hensyn og naturtypens sjeldenhet. 

Hensyn og skjøtsel: Området bør overlates til fri utvikling. 

 

823, Ytterøya N - SKOG, Gråor-heggeskog (Flommarksskog) - Verdi A 

Innledning: Lokalitetsbeskrivvelsen er basert på to ulike befaringer. Reidar Haugan befarte øya 14. oktober 2009 

og BioFokus i juni 2010 i forbindelse med naturtypekartlegging i Elverum kommune. Et notat fra Reidar Haugan 

ligger til grunn for hans bidrag. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Ytterøya ligger sør for fosseholmene nedenfor fossen ved Haugen. Lokaliteten utgjør 

den nordlige delen av Ytterøya, som er dominert av grov og flompåvirket gråor-heggeskog på tykke løsmasser og 

helt i nord av elveørkratt. Området har mye småtopografi som skaper variasjon mellom fuktige og tørrere partier. 

Flomdammer finnes flere steder. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: I nord består området av typisk grovsteinet elveør med 

krattsamfunn av bl.a. mandelpil og doggpil. Dette er vegetasjonstyper som er vurdert som sårbare i Norge pga. 

reguleringstiltak og flomforebyggende tiltak i kantsoner til vassdrag. Det er lite åpne sandområder i denne 

lokaliteten. Sør for disse krattsamfunnene finnes den desitert groveste og mest velutviklede og varierte 

gråorskogen som ble registrert mellom Rena og Strandfossen kraftverk. Skogen er grov, med flere trær av gråor 

opp mot 50 cm i diameter, og rogn, samt noe bjørk. Spredt finnes gadd og læger av ulike løvtrær, til dels i grove 

dimensjoner og av ulik nedbrytningsgrad. Skogen er flompåvirket og vegetasjonen er spesielt utformet, med en 

blanding av lågurtarter som liljekonvall og høgstaudearter som tyrihjelm og engsnelle på de samme arealene. 

Strutseving dominerer på de fuktigste og rikeste arealene, og danner små enger i mosaikk med tettere løvskog. 

Nede i eller på kantene av de mest utpregede flomdammene finnes flere forekomster av skogsøtegras, som er 

rødlistet som en sårbar art og som har en av sine hovedforekomster i Norge på flompåvirkede arealer i tilknytning 

til Glomma. Vegetasjonen inneholder også arter som langstarr, bekkekarse, firblad og myskegras.  

Artsmangfold: Potensiaelet for en rik insektfauna av særlig tovinger vurderes som høyt, og på sikt også bra 

potensial for arter knyttet til død ved i rike og fuktige habitater. Det er mye gnagemerker etter elg på mange trær.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Alle øyene i Glomma bærer mer og mindre preg av å være utnyttet til beite/slått og 

kanskje oppdyrking i tidligere tider. Dette ser ut til å være tilfelle også for denne delen av Ytterøya, med få spor 

etter stubber fra tidligere hogster. Trolig har aktiv hevd opphørt for 50–60 år siden. Det finnes ingen nyere inngrep 

på lokaliteten. 

Fremmede arter: Ingen registrerte. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten utgjør en av flere øyer i Glomma som er dannet og fortsatt nydannes av 

naturlige sedimentasjonsprosesser. Øyene har i så måte vist seg å være meget verdifulle da, kantsonene til elva i 

stor grad er påvirket av ulike flomforebyggende tiltak.  

Verdisetting: I følge DN-håndbok 13 skal alle større flompåvirkede områder som fortsatt er flompåvirket og har 

kontinuitetspreg ha verdi som svært viktig (A-verdi). Lokaliteten oppfyller disse kriteriene selv om den ikke kan 

vurderes som veldig stor.  

Hensyn og skjøtsel: Området bør overlates til fri utvikling. 

 

824, Ytterøya Midtre - SKOG, Gammel barskog - Verdi B 

Innledning: Lokalitetsbeskrivvelsen er basert på to ulike befaringer. Reidar Haugan befarte øya 14. oktober 2009 

og BioFokus i juni 2010 i forbindelse med naturtypekartlegging i Elverum kommune. Et notat fra Reidar Haugan 

ligger til grunn for hans bidrag. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Ytterøya ligger sør for Fosseholmene nedenfor fossen ved Haugen. Lokaliteten 

utgjør den midtre og søndre delen av Ytterøya, som er en flompåvirket løsmasseøy. Denne delen av øya har 

mindre småtopografi og jevnt over vegetasjonstyper som er tørrere enn lenger nord. Helt i sør er det noe frodigere 

skog grunnet forsnkninger i terrenget.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det meste av området skiller seg klart fra lokaliteten nord på øya 

ved å ha mer ensaldret og ensjiktet skog av gran, furu og bjørk som står tett. Gammel barskog er valgt som 

hovedtype, men det finnes kvaliteter knyttet til eldre løvskog og gråor-heggeskog. Vegetasjonen er av lågurttype 

på de høyereliggende partiene, mens det det er gråor-heggeskog og høgstaudeskog i mindre forsenkninger. Det er 

en del død ved i form av selvtynningsvirke i hele lokaliteten, samt at to nedraste hus fungerer som habitat for 

vedboende arter. Enkelte grovere overstandere finnes, men generelt er skogen ikke veldig gammel, med et 

diametersnitt på ca. 20 cm. 

Artsmangfold: Det er registrert svartsonekjuke og rosenkjuke på tømmer av de to nedraste bygningene på 

vestsiden av øya. Potensialet vurderes som bra for insekter knyttet til flommarksskog, mens det trolig vil gå en 

stund før arter knyttet til gammel skog kan etablere seg for fullt på denne lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Alle øyene i Glomma bærer mer og mindre preg av å være utnyttet til beite/slått og 

kanskje oppdyrking i tidligere tider. Dette ser ut til å være tilfelle også for denne delen av Ytterøya, hvor det bl.a. 

finnes rester av gamle bygninger og svært få stubber etter tidligere hogster. Skogen er ganske ensaldret, med 

enkelte eldre og grovere overstandere. Trolig har aktiv hevd opphørt for 50–60 år siden. Det finnes ingen nyere 

inngrep på lokaliteten. 

Fremmede arter: Ingen registrerte. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten utgjør en av flere øyer i Glomma som er dannet og fortsatt nydannes av 

naturlige sedimentasjonsprosesser. Øyene har i så måte vist seg å være meget verdifulle, da kantsonene til elva i 

stor grad er påvirket av ulike flomforebyggende tiltak.  
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Verdisetting: Ytterøya som helhet har verdi som svært viktig, men denne lokaliteten isolert kan ikke gis høyere 

verdi enn viktig (B-verdi), da den bærer for stort preg av tidligere brukshistorie og enda har en vei å gå for å 

bygge opp solide skoglige kvaliteter.  

Hensyn og skjøtsel: Området bør overlates til fri utvikling. 

 

825, Ytterøya S - FERSKVANN/VÅTMARK, Stor elveør (Elveørkratt) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus i juni 2010 i forbindelse med naturtypekartlegging i Elverum 

kommune. Lokaliteten er kun raskt befart og vurdert fra elva. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Øya er forholdsvis nydannet og ligger rett sør for Ytterøya. Åpen stein og sandør og 

elveørkratt dominerer hele lokaliteten.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åpen grovsteinet ør og partier med sandør dominerer de ytre delene 

av øya, mens de mitdre delene domineres av elveørkratt og til dels løvskog. Vegetasjonen er forholdsvis karrig, 

men inneholder de typiske karplantene for denne typen vegetasjon på øyene i Glomma.   

Artsmangfold: Doggpil og mandelpil finnes vierartene på øya. Potensial for flomavhengige arter og arter knyttet til 

åpen fin sandmark. En del sandtilknyttede biller og andre insekter ble funnet, men ingen spesielt nevneverdige.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Denne øra er nokså nydannet og er trolig lite påvirket i nyere tid (mesteparten av 

området er ikke med på ulike kart, men fremkommer på ortofoto).  

Fremmede arter: Ingen registrerte. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten utgjør en av flere øyer i Glomma som er dannet og fortsatt nydannes av 

naturlige sedimentasjonsprosesser. Øyene har i så måte vist seg å være meget verdifulle, da kantsonene til elva i 

stor grad er påvirket av ulike flomforebyggende tiltak.  

Verdisetting: Isolert sett vurderes øra til å være av regional verdi (B-verdi), men i sammenheng med Ytterøya og 

de andre nærliggende flompåvirkede øyene sør for fossen har området nasjonalt viktige kvaliteter.  

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling anbefales. 

 

826, Øksna stasjon - SKOG, Gråor-heggeskog (Liskog/ravine) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus i juni 2010 i forbindelse med naturtypekartlegging i Elverum 

kommune.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Området utgjør en liten bekkedal i løsmasser rett sør for Øksna stasjon på 

vestsiden av Glomma.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten utgjør en ganske enhetlig naturtype med halvgammel 

gråorskog med stedvis innslag av en del bjørk. Skogen er ganske ensjiktet og jevngammel og er trolig beitet i 

tidligere tider. Vegetasjonen i kantene ned mot bekken er av lågurttype med mye innslag av skogburkne. Helt 

nede ved bekken er det fuktigere med innslag av bl.a. skogsøtgras, langstarr og strutseving og kan karakteriseres 

som gråor-heggeskog. Det er jevnt over lite gamle trær og nesten ikke død ved, foruten noe helt i nord. 

Artsmangfold: Området vurderes å ha et rimelig potensial for fuktighetskrevende arter av insekter, og på lengre 

sikt for gammelskogstilknyttede arter. Området har påvist funksjon for bevaring av skogsøtgras. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er ikke påvirket mye i nyere tid og bekkedalen er ikke planert på noen 

måte. Lokaliteten utgjør en av få intakte ravinedaler i kantsonen mot Glomma. 

Fremmede arter: Ingen registrerte. 

Verdisetting: Intakte ravinedaler i tilknytning til Glomma er meget sjeldne. Til tross for at lokaliteten ikke har 

spesielle gammelskogskvaliteter tilsier funn av skogsøtgras og fravær av nyere inngrep verdi som viktig (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling anbefales. 
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827, Øksnas utløp i Glomma - SKOG, Gråor-heggeskog (Flommarksskog) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus i juni 2010 i forbindelse med naturtypekartlegging i Elverum 

kommune.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på nordsiden av Øksna, der denne renner ut i Glomma og utgjør 

en gråor-dominert løvskog på forholdsvis grovsteinet substrat som elva har lagt igjen. Området grenser mot Øksna 

i sør, mot høyspent i vest, Glomma i øst og fulldyrket mark i nord.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten må kunne karakteriseres som en flompåvirket gråor-

heggeskog. Lokaliteten utgjør den mest intakte skogen som finnes igjen i dette området, etter omfattende hogster 

siste år. Vegetasjonen er dårlig undersøkt, men er ikke av strutsevingtype, da grunnen er for veldrenert. Gråor 

dominerer, men det er også en del innslag av bjørk og hegg. Skogen er ikke veldig gammel, men har begynt å 

produsere en del død ved som finnes spredt.  

Artsmangfold: Det er ikke påvist noen spesielle arter, men på sikt har lokaliteten potensial både for insekter, sopp, 

moser og fugler som er knyttet til rike og fuktige miljøer.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er ikke gammel og er trolig påvirket av beite fra tidligere. Det går en slags 

kanal mellom skogen og jordet i nord, og trolig er det en del masse fra oppgraving og kanskje rydding som ligger 

innenfor biotopens grenser.  

Fremmede arter: Ingen registrerte. 

Verdisetting: Gråor-heggeskog med noen gammelskogselementer og årlig flompåvirkning gir verdi som viktig (B-

verdi) i henhold til DN håndbok 13. 

Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør overlates til fri utvikling. 

 

828, Sætersmoen NØ - FERSKVANN/VÅTMARK, Stor elveør (Elveørkratt) - Verdi A 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus i juni 2010 i forbindelse med naturtypekartlegging i Elverum 

kommune. Kun de to østre øyene er befart til fots, mens vestlig del er avstandsbedømt fra elva. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ca. en kilometer nedstrøms fra Øksna sitt utløp i Glomma og 

utgjør et kompleks av flere øyer som er adskilt av større og mindre flom- og elveløp. Typiske løsmasseøyer formet 

av flom og strømninger i elva. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Den sørlige øya er todelt med en høyereliggende skogkledd del i 

nord og en mindre, sandig ør i sør. Sandøren er typisk utformet med åpne sandflater, grasbevokste partier og 

partier med viersamfunn av doppil og mandelpil. Her ligger også en flomdam. Skogen nord for øren er 

bjørkedominert, men med en del innslag av gråor, hegg, rogn, selje og osp, samt noe gran og furu. Skogen er 

forholdsvis grov, men ganske ensjiktet og preget av å være en typisk gjengvoksningsskog etter opphør av beite for 

en tid tilbake. Det er nå begynt å falle en del trær, men ennå er det forholdsvis beskjedne mengder med død ved. 

Vegetasjonen er av typisk lågurttype, med liljekonvall, firblad, mye bringebær, gullris, snerprørkvein og teiebær. 

De to nordøstre øyene (den sørligste biten av denne fremkommer ikke på diverse kart, men vises på ortofoto) har 

tre noe ulike kvaliteter. I sør er det en sand- og grusør dominert av doggpil, men med noe mandelpil, svartvier og 

gråor. Nord for denne delen, delvis adskilt av et lite flomløp, er det en glissen/åpen oreskog med mye rogn og noe 

gran og bjørk. Vegetasjonen er dominert av bringebær og liljekonvall i feltsjiktet. Nord for denne skogen er det en 

ganske åpen stein/grusør med doggpil og andre typiske arter for denne naturtypen. Den vestligste øya, som er 

atskilt fra elvebredden med kun en smal kanal, har bjørkedominert og antakelig sterkt påvirket skog. 

Artsmangfold: Foruten doggpil og mandelpil, som har viktige forekomster på øyene i Glomma, er det et bra 

potensial for insekter knyttet til sandig mark, og på noe sikt for arter som er knyttet til eldre løvskog. De største 

løvdekte øyene er allerede i dag viktige habitater for fugler.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Det er ingen nyere inngrep på øyene. Det går en høyspent over søndre del av 

biotopen, dette skaper noe kanteffekter. Effektene av tidligere beite er fremdeles merkbare. 

Fremmede arter: Ingen registrerte. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten utgjør en av flere øyer i Glomma som er dannet og fortsatt nydannes av 

naturlige sedimentasjonsprosesser. Øyene har i så måte vist seg å være meget verdifulle, da kantsonene til elva i 

stor grad er påvirket av ulike flomforebyggende tiltak.  
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Verdisetting: Øyene har lite småtopografi og er derfor ganske homogene i sin utforming, men det totale arealet 

inneholder likevel ganske mye variasjon. Denne typen elvenatur er under sterkt press mange steder, og lokaliteten 

har en rekke kvaliteter forbundet med det å være en uberørt, flompåvirket natutype med en rekke 

suksesjonsstadier intakt. Dette, og lokalitetens størrelse og arrondering, tilsier verdi som svært viktig (A-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør få utvikle seg fritt. 

 

829, Kvernbakkøya - FERSKVANN/VÅTMARK, Stor elveør (Elveørkratt) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus i juni 2010 i forbindelse med naturtypekartlegging i Elverum 

kommune.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør den nordre delen av Kvernbakkøya i Glomma. Typisk utformet 

sedimentasjonsøy med grov elveør i nord og bakenforliggende skog og flomløp. Lokaliteten er avgrenset mot yngre 

skog og åpen kulturmark i sør. Den sørlige delen er vurdert som mindre interessant i denne sammenheng, og 

grensen er derfor satt ca. 50 meter sør for flomløp. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: I nord er det en grovsteinet ør med noe doggpil og mandelpil, men 

mest svartvier. I bakkant av denne, inn mot skogen, ligger to flomdammer med rik vegetasjon rundt. Skogen er 

forholdsvis grovvokst, grandominert med ganske stort løvinnslag, brukbar sjiktning og spredt med gadd og læger. 

Vegetasjonen er typisk utformet, med en blanding av lågurtmark på de øvre veldrenerte partiene og 

høgstaudemark på de frodigste lavereliggende partiene.  

Artsmangfold: Foruten doggpil og mandelpil er det ikke påvist noen spesielle arter på lokaliteten, men det er 

potensial for insekter knyttet til åpen elveør og elveørkratt, fuktig blandingsskog og flomdammer. På sikt potensial 

for arter knyttet til eldre skog med grove trær og død ved.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Øya er brukt til beite-/slåtteformål tidligere, men det avgrensede området er nå i ferd 

med å miste sine kvaliteter knyttet til åpen kulturmark. Det er ellers ingen nyere påvirkning på øya. 

Fremmede arter: Ingen registrerte. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten utgjør en av flere øyer i Glomma som er dannet og fortsatt nydannes av 

naturlige sedimentasjonsprosesser. Øyene har i så måte vist seg å være meget verdifulle, da kantsonene til elva i 

stor grad er påvirket av ulike flomforebyggende tiltak.  

Verdisetting: Denne typen elvenatur er under sterkt press mange steder, og lokaliteten har en rekke kvaliteter 

forbundet med det å være en uberørt, flompåvirket natutype med en rekke suksesjonsstadier intakt. Da kun deler 

av øya er vurdert som interessant, gis imidlertid lokaliteten verdi som viktig (B-verdi).  

Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør overlates til fri utvikling. 

 

830, Lundsholmen - FERSKVANN/VÅTMARK, Stor elveør (Elveørkratt) - Verdi A 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus i juni 2010 i forbindelse med naturtypekartlegging i Elverum 

kommune.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Øya utgjør den nordre delen av Lundsholmen i Glomma, og består av typisk 

utformede sedimentasjonspartier som i liten grad er vokst igjen med stor skog. Søndre del er ikke tatt med, da 

den består av veldig ensjiktet og elementfattig skog. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: I nord finnes en typisk grovsteinet elveør. Sør for denne et høyere 

parti med løvskog som har dannet en beskyttet lone, dominert av en mosaikk mellom åpne finsandområder, gras-, 

starr- og sivkledd sand, krattbevokst sand og små flomdammer. Lengst sør et nytt høyereliggende parti med 

løvskog. Krattsamfunnene består av mye mandelpil, men også doggpil og svartvier.  

Artsmangfold: Doggpil og mandelpil finnes blant vierartene på øya. Potensial for flomavhengige arter og arter 

knyttet til åpen fin sandmark, samt flomdammer.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Området virker forholdsvis nydannet av elva og trolig i liten grad påvirket av noen 

form for inngrep eller bruk.  

Fremmede arter: Ingen registrerte. 
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Del av helhetlig landskap: Lokaliteten utgjør en av flere øyer i Glomma som er dannet og fortsatt nydannes av 

naturlige sedimentasjonsprosesser. Øyene har i så måte vist seg å være meget verdifulle, da kantsonene til elva i 

stor grad er påvirket av ulike flomforebyggende tiltak.  

Verdisetting: Lokaliteten virker upåvirket av mennesker og utgjør et ganske stort område med ulike suksesjoner 

knyttet til finsand. Dette er en naturtype som er blitt svært mye sjeldnere i Norge, og som inneholder flere sjeldne 

og trua arter. Til tross for lite areal vurderes lokaliteten som svært viktig (A-verdi) på grunn av sin spesielle 

utforming.  

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling anbefales. 

 

831, Odden N - SKOG, Gråor-heggeskog (Flommarksskog) - Verdi B 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Eli Fremstad i 1996/97 i forbindelse med botaniske registreringer langs 

Glomma. Beskrivelsen er hentet direkte fra Fremstad (1998). 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom Glomma og veien nord for Odden, på østsiden av elva. I 

Miljøregistrering i skog sin kartportal for miljøfigurer er det avgrenset to figurer i det aktuelle området – én i sør og 

én i nord. Da bruttoregistreringene fra MIS ikke er kjent, velges det her å avgrense også det mellomliggende 

arealet, som da potensielt bør restaureres. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gråor-heggeskogen er en av de beste som ble sett under Fremstads 

inventering langs Glomma i Hedmark. Lokaliteten er ikke mer en ca. 150 meter lang. Trærne er ca. 15 meter høye 

og en del individer har stammediamtre over 30 cm i brysthøyde. Villrips er svært vanlig i busksjiktet og 

artssammensetningen forøvrig litt rikere enn det som er vanlig i gråor-heggeskog langs Glomma, med bl.a. 

kranskonvall og skogsvinerot. I sør går skogen over i grasrik pionerskog der det finnes senkninger med gulldusk og 

skogsivaks. Nordover går gråor-heggeskogen ned til vannkanten, som er forbygd. Små partier fast berg når også 

ut til elva. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter står oppført i rapporten for denne lokaliteten.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Usikkert, da det er 13 år siden registrering. 

Fremmede arter: Ukjent. 

Verdisetting: Lokaliteten er vurdert skjønnsmessig ut fra tekst i litteratur til viktig (B-verdi). 

Hensyn og skjøtsel: Fri utvikling. 

 

832, Kråkbergsætra - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk næringsrik "natureng") - Verdi A 

Innledning: På oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, ble lokaliteten undersøkt av Biofokus 

ved og øivind Gammelmo og Ole J. Lønnve den 10. juni 2009.  

Beliggenhet/avgrensning/naturgrunnlag: Avgrensningen omfatter en gammel setervoll i sør-øst enden av 

Kråkeberget ca 18 km nor-øst for Elverum sentrum. Lokaliteten ligger mot grensen til Åmot kommune. Området er 

forholdsvis bratt, og ligger mellom 420-460 m.o.h. Husmassen er godt vedlikeholdt. Setra har vært ute av drift i 

mange år. Noe beiting har forekommet inntil nylig, trolig sau, men det er usikkert om dette nå har opphørt (det er 

noe uklart om det lenger går sau fritt på utmarksbeite i dette område (Et større areal i nærheten er gjerdet inn og 

sikret mot rovdyr. All sauen går trolig her.). Området grenser mot skogsmark med lavere verdi, samt 

Kråkbergsætra vest og Kråkeberget, som er avgrenset som naturtyper. 

Naturtyper/vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en gammel serervoll med naturbeitemark med tilhørende 

bygningsmasse. Området er preget av begynnende gjengroing. Engvegetasjonen kan karakteriseres som en frisk 

næringsrik natureng med rikt artsinventar: Jordbær, gullris, engsolleie, marimjelle sp., rød jonsokblom, 

hundekjeks, engsyre, skogstorkenebb, tepperot, kvitbladtistel, ballblom, setermjelt, firblad, firkantperikum, 

jonsokoll, engsmelle, tveskjeggveronika, skogsveve, eng/skogfiol, harerug, rødkløver, vårpengeurt, fuglevikke, 

teiebær, blåklokke, mjødurt, liljekonvall (i partier), marikåpe sp., enghumleblom og ryllik ble registrert under en 

kort befaring. I kantene mot skog kommer det inn litt blåbær, særlig på den nederste delen av avgrensningen. 

Rundt noen av de gamle bygningene kommer mer nitrofile arter inn som geithams og stornesle. På en av de gamle 

bygningene ble det registrert knappenålslav sp. Noen stor gamle rognetrær fungerer som tuntrær. 

Artsmangfold: Ingen spesielle funnet, men knappenålslaven på gamle bygninger kan være interessant. 
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Påvirkning/bruk/trusler: Arealene er ferd med å gro igjen pga. opphør av drift. Dette er den største trusselen mot  

området i dag. Bygningene brukes nok til en viss grad som fritidsbolig. Ingen av bygningen er i ferd med å ramle 

sammen. 

Verdisetting: Lokaliteten må betegnes som rik med et stort artsinventar. Loklaiteten må sies å ha et stort potensial 

for insekter. Dette bør undersøkes nøyere. Lokaliteten må sees i sammenheng med lokaliteten Kråkebergsætra 

vest og Kråkeberget. Disse tre lokalitetene grenser mot hverandre, og sammen utgjør de derfor en  helhet av 

nasjonal interesse med stor variasjon i livsmiljøer for ulike organismer. På bakgrunn av dette gis lokaliteten verdi 

som en svært viktig naturtype (A).   

Hensyn og skjøtsel: For å hindre gjengroing må området skjøttes. Hvis man ønsker å innføre beitedyr, må ikke 

beitepresset bli så stort at det reduserer artsinventaret. Oppslag av småbusker og trær bør fjernes. 

 

833, Jømna, Kvernmoen - FERSKVANN/VÅTMARK, Viktig bekkedrag (Meandrerende parti med naturlige kantsoner) - 

Verdi C 

Innledning: Lokaliteten er tidligere registrert av Jan Wesenberg. Avgrensingen er justert i forbindelse med 

naturtypekartleggingen i Elverum kommune i 2009-2010. Arbeidet er utført av BioFokus på oppdrag for 

Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen. 

Beliggenhet/avgrensing/naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs Jømnas nedre løp over Kvernmoen, fra 

jernbanebrua og nordøstover. Avgrensingen gjelder et meandrerende parti med naturlige katsoner.  

Naturtyper/vegetasjonstyper: Meandrerende elveparti inneklemt mellom åkrer. Elva dyp, vegetasjonsløs bortsett 

fra litt flotgras. På en hylle nedenfor dagens åkre rester av ei tidligere eng, nå sølvbunke- og mjødurtdominert, 

med grove trær. Spor etter beveraktivitet.  

Artsmangfold: Ingen rødlistede eller sjeldne arter er registrert i lokaliteten. 

Påvirkning/bruk/trusler: Området er noe påvirket av omkringliggende jordbrukslandsakp. 

Fremmede arter: Ingen registrerte. 

Verdisetting: Bekkedrag i intensivt drevet jordbrukslandskap utgjør biologisk oaser og migrasonskorridorer for 

spredning av arter. Således utgjør dette en lokalt viktig naturtype - C-verdi. 

Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten bør forbli så urørt som mulig. 

  




