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Referansedata
Fylke: Hedmark, Akershus Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011
Kommune: Nord-Odal, Nes Inventør: THØ, TBL, ALA, KMO, UJA, OGA
Kartblad:  Dato feltreg.: 13.10.2011
H.o.h.: 340-500moh  Vegetasjonsone: mellomboreal 100% (6210 daa) 
Areal:  6209 daa Vegetasjonseksjon: OC-Overgangsseksjon

Sammendrag

Området ligger sørvest i Nord-Odal kommune i Hedmark og nord i Nes kommune i Akershus og omfatter deler av det høy-
HUHOLJJHQGH�NROOHSDUWLHW�UXQGW�8UVNQDSSHQ��VDPW�HW�QRH�ÀDWHUH�RPUnGH�QRH�OHQJHU�¡VW��7RSRJUD¿HQ�NDQ�EHVNULYHV�VRP�HW�
typisk bølgende østlandsk åslandskap med rolige landskapsformer avbrutt av enkelte mindre sprekkedaler. 
Forslaget til verneområde avviker noe i fra det opprinnelige tilbudet. Hovedårsaken til dette er sterk påvirkning i form av 
KRJVW�L�UDQGVRQHQH�WLO�RPUnGHW��6 UOLJ�L�QRUG�RJ�¡VW�¿QQHV�L�GDJ�Vn�P\H�XQJVNRJ�RJ�WLO�GHOV�KRJVWÀDWHU�DW�QRH�DUHDO�PnWWH�
skjæres bort fra verneforslaget for å kunne forsvare verdsettingen av det gjenværende området. En del yngre skog er 
imidlertid fortsatt inkludert av arronderingsmessige årsaker. Det er avgrenset 15 kjerneområder innenfor verneforslaget.  
Området domineres i all hovedsak av fattige vegetasjonstyper med trivielt artsmangfold. Det er mest fastmark, men noe 
P\U�LQQJnU��*UDQ�HU�GRPLQHUHQGH�WUHVODJ��PHQ�GHW�¿QQHV�VWHGYLV�HW�EHW\GHOLJ�LQQVODJ�DY�IXUX�Sn�W¡UUH�KDXJHU�RJ�ODQJV�
P\UHU��,�WLOOHJJ�LQQJnU�HQ�GHO�EM¡UN��VDPW�OLWW�RVS��VHOMH�RJ�URJQ��1RHQ�PLQGUH�DUHDOHU�PHG�ULNHUH�YHJHWDVMRQVW\SHU�¿QQHV�
imidlertid spredt, blant annet nordøst for Nordre Bjørtjernet, vest for Søndre Bjørtjernet og østover fra Steinsjøen. I disse 
QRH�ULNHUH�ORPPHQH�¿QQHV�DUWHU�VRP�EOnYHLV��YnUHUWHNQDSS��VNRJVWMHUQHEORP��VNRJYLNNH��YHQGHOURW�RJ�P\VNHJUDV�
Skogen i Ursknappenområdet er for det meste veldig sterkt påvirket av tidligere tiders plukk- og gjennomhogster. I rand-
VRQHQH�¿QQHV�RJVn�UHODWLYW�VWRUH�DUHDOHU�PHG�\QJUH�VNRJ�RJ�XQJVNRJ�KRJVWÀDWHU��'HQ�HOGVWH�RJ�PLQVW�SnYLUNHGH�VNRJHQ�
¿QQHV�WUROLJ�L�NMHUQHRPUnGH���RJ����+HU�¿QQHV�HQ�GHO�JDQVNH�JDPOH�WU U��KRYHGVDNOLJ�DY�JUDQ��PHQ�RJVn�OLWW�IXUX��'HW�HU�
GDQQHW�HQ�GHO�G¡GYHG��RJ�VHOY�RP�GHW�PHVWH�HU�UHODWLYW�Q\GDQQHW�¿QQHV�HW�YLVVW�NRQWLQXLWHWVSUHJ�PHG�LQQVODJ�DY�O JHU�L�
sene stadier.
Mer eller mindre hele forslaget til verneområde er så sterkt påvirket av gamle og nye hogstinngrep at det artsmangfoldet 
knyttet til kontinuitetsbærende strukturer som vi ser i dag, er temmelig utarmet. Noen av de vanligst forekommende signal- 
og rødlisteartene knyttet til eldre granskog ble imidlertid påvist. Det er til sammen påvist åtte rødlistede arter i området, 
alle nær truet (NT). 
Området scorer lavt til middels på alle aktuelle kriterier og ligger i utgangspunktet på vippen mellom én og to stjerner. Vi 
velger imidlertid å vektlegge at Ursknappen er et av få større, sammenhengende gammelskogsområdet i denne regionen. 
Ursknappen bør også sees i sammenheng med det nærliggende området Songkjølen.   
Ursknappen vurderes som regionalt verneverdig (**)

Feltarbeid

'HW�WLOEXGWH�DUHDOHW�EOH�NDUWODJW�DY�ÀHUH�DQVDWWH�L��%LR)RNXV�L�O¡SHW�DY�WR�GDJHU�L�RNWREHU�������'HW�YDU�JRGH�NDUWOHJJLQJIRU-
hold og hele tilbudsområdet vurderes som godt kartlagt.  

Utvelgelse og undersøkelsesområde

Området er meldt inn i forbindelse med ordningen frivillig vern og kartlegges i regi av Direktoratet for Naturforvaltning. Kart 
med arbeidsgrenser er oversendt fra oppdragsgiver.   

Tidligere undersøkelser

'HW�HU�WLGOLJHUH�IRUHWDWW�HQ�HOOHU�ÀHUH�0L6�Q¡NNHOELRWRSNDUWOHJJLQJHU�VRP�VHU�XW�WLO�n�GHNNH�GHW�PHVWH�DY�RPUnGHW��'LVVH�
kartleggingene har resultert i en rekke polygoner. I tillegg er deler av området tidligere kartlagt i forbindelse med naturtype-
kartlegging i Nord-Odal kommune (Klepsland 2009). I forbindelse med dette arbeidet ble det blant annet avgrenset en stor 
avgrensning i området rundt Ursknappen. Denne store avgrensningen ble laget for fange opp et område med høg tetthet 
av MiS-biotoper.  

Beliggenhet

Området ligger sørvest i Nord-Odal kommune i Hedmark og nord i Nes kommune i Akershus og omfatter deler av det høy-
HUHOLJJHQGH�NROOHSDUWLHW�UXQGW�8UVNQDSSHQ��VDPW�HW�QRH�ÀDWHUH�RPUnGH�QRH�OHQJHU�¡VW��



Naturgrunnlag

7RSRJUD¿
7RSRJUD¿HQ�NDQ�EHVNULYHV�VRP�HW�W\SLVN�E¡OJHQGH�¡VWODQGVN�nVODQGVNDS�PHG�UROLJH�ODQGVNDSVIRUPHU�DYEUXWW�DY�HQNHOWH�
mindre sprekkedaler. 

Geologi

%HUJJUXQQHQ�L�RPUnGHW�GRPLQHUHV�DY�JUDQLWWLVN�JQHLV�RJ�¡\HJQHLV��1*8��������'HW�¿QQHV�VWHGYLV�HW�PRUHQHGHNNH�DY�
varierende tykkelse.  

9HJHWDVMRQVJHRJUD¿
Vegetasjonseksjon: OC-Overgangsseksjon, vegtasjonsone: mellomboreal 100% (6210 daa) .
/RNDOLWHWHQ�EH¿QQHU�VHJ�IRU�GHW�PHVWH�L�PHOORPERUHDO�YHJHWDVMRQVVRQH�RJ�L�YHJHWDVMRQVVHNVMRQHQ�RYHUJDQJVVHNVMRQ��2&��
(Moen 1998)

Vegetasjon og treslagsfordeling

Forslaget til verneområde domineres i all hovedsak av fattige vegetasjonstyper med trivielt artsmangfold. Gran er domi-
QHUHQGH�WUHVODJ��PHQ�GHW�¿QQHV�VWHGYLV�HW�EHW\GHOLJ�LQQVODJ�DY�IXUX�Sn�W¡UUH�KDXJHU�RJ�ODQJV�P\UHU��,�WLOOHJJ�LQQJnU�HQ�GHO�
EM¡UN��VDPW�OLWW�RVS��VHOMH�RJ�URJQ��1RHQ�PLQGUH�DUHDOHU�PHG�ULNHUH�YHJHWDVMRQVW\SHU�¿QQHV�LPLGOHUWLG�VSUHGW��EODQW�DQQHW�
QRUG¡VW�IRU�1RUGUH�%M¡UWMHUQHW��YHVW�IRU�6¡QGUH�%M¡UWMHUQHW�RJ�¡VWRYHU�IUD�6WHLQVM¡HQ��,�GLVVH�QRH�ULNHUH�ORPPHQH�¿QQHV�
arter som blåveis, vårerteknapp, skogstjerneblom, skogvikke, vendelrot og myskegras. Enkelte steder, særlig i nordvendte 
VNUnQLQJHU�RJ�VSUHNNHGDOHU�¿QQHV�LQQVODJ�DY�VXERVHDQLVN�PLOM¡�PHG�ÀHUH�QRH�IXNWLJKHWVNUHYHQGH�PRVH��RJ�ODYDUWHU��'HOHU�
av området har et til dels ganske stort innslag av myr. Mest myr er det i den østlige delen av området, som gjennomgå-
HQGH�HU�QRH�PLQGUH�WRSRJUD¿VN�YDULHUW�HQQ�GHQ�YHVWUH�GHOHQ��0\UHQH�HU�IDWWLJH�PHG�WULYLHOOH�DUWHU��PHQ�JnU�RIWH�RYHU�L�VYDNW�
intermediære sumpskogsområder langs kanter og bekker, særlig i området øst for Nordre Bjørtjernet. 

Skogstruktur og påvirkning

Skogen i Ursknappenområdet er for det meste veldig sterkt påvirket av tidligere tiders plukk- og gjennomhogster. I rand-
VRQHQH�¿QQHV�RJVn�UHODWLYW�VWRUH�DUHDOHU�PHG�\QJUH�VNRJ�RJ�XQJVNRJ�KRJVWÀDWHU��'HQ�HOGVWH�RJ�PLQVW�SnYLUNHGH�VNRJHQ�
¿QQHV�WUROLJ�L�NMHUQHRPUnGH���RJ����+HU�¿QQHV�HQ�GHO�JDQVNH�JDPOH�WU U��KRYHGVDNOLJ�DY�JUDQ��PHQ�RJVn�OLWW�IXUX��'HW�HU�
GDQQHW�HQ�GHO�G¡GYHG��RJ�VHOY�RP�GHW�PHVWH�HU�UHODWLYW�Q\GDQQHW�¿QQHV�HW�YLVVW�NRQWLQXLWHWVSUHJ�PHG�LQQVODJ�DY�O JHU�L�
VHQH�VWDGLHU��'HW�¿QQHV�RJVn�QRHQ�VWnHQGH�JDPOH�VWUXNWXUHU�L�GH�PLQVW�SURGXNWLYH�GHOHQH��,�IRUVODJHW�WLO�YHUQHRPUnGH�IRU�
¡YULJ�¿QQHV�RJVn�JDPOH�WU U�RJ�G¡G�YHG�VSUHGW�GHU�GHW�HU�HOGUH�VNRJ��V UOLJ�L�WLONQ\WQLQJ�WLO�EUDWWH�VNUHQWHU��1RH�G¡GYHG�
¿QQHV�RJVn�L�GH�PHVW�SURGXNWLYH�GHOHQH�DY�RPUnGHW��PHQ�KHU�HU�GHW�NXQ�Q\GDQQHWH�O JHU�RJ�NRQWLQXLWHWHQ�HU�I¡OJHOLJ�ODY��
6OLNH�YLUNHVULNH�DUHDOHU�PHG�NRPSDNW�HOGUH�JUDQVNRJ�¿QQHV�EODQW�DQQHW�QRUGRYHU�IUD�8UVNQDSSHQ��¡VW�IRU�7UHWMHUQD�RJ�Sn�
EHJJH�VLGHQH�DY�1RUGUH�%M¡UWMHUQHW��(OGUH�ERUHDOH�ODXYWU U�¿QQHV�VSUHGW�HOOHU�L�VPn�DQVDPOLQJHU�ÀHUH�VWHGHU�L�RPUnGHW����

Kjerneområder

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Ursknappen. Nummereringen referer til 
inntegninger vist på kartet.

1  Nordre Bjørtjenet Ø

Naturtype: Gammel barskog - Gammel granskog Areal: 67,7daa
BMVERDI: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av BioFokus v/Torbjørn Høitomt den 21.10.2011 i forbindelse med kartlegging av skog under ordningen 
med frivillig vern.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i den vestvendte lia rett øst for Nordre Bjørtjernet, inne på kjølen helt sørvest i Nord-Odal 
kommune. Området ligger i et regiontypisk småkuppert åslandskap. Berggrunnen domineres av granittisk gneis og øyegneis. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen gammel barskog med utforminga gammel granskog. Bratt 
OLVLGH�PHG�NRPSDNW�JUDQVNRJ�Sn�IULVN�E UO\QJ��RJ�EOnE UPDUN��,�VHQWUDOH�GHOHU�DY�ORNDOLWHWHQ�¿QQHV�JDQVNH�P\H�G¡GYHG�PHG�WLO�GHOV�
JDQVNH�JRG�NRQWLQXLWHW��+HU�¿QQHV�O JHU�L�GH�ÀHVWH�NODVVHU�RJ�VWDGLHU��VDPW�HQ�GHO�JDQVNH�JDPOH�JUDQWU U��3nYLUNQLQJVJUDGHU�¡NHU�QRH�
både nordover og sørvoer i lia. 
Artsmangfold: Det ble påvist et knippe med middels kontinuitetskrevende arter. Granstokk-kjuke, granrustkjuke, duftskinn (NT), svartso-
QHNMXNH��17��RJ�NM¡WWNMXNH��SUDNWEDUNVRSS�RJ�EDUYHGEURGGVRSS�EOH�DOOH�SnYLVW�Sn�G¡GYHG�DY�JUDQ��$Y�ODY�¿QQHV�JXEEHVNMHJJ��17��RJ�
VSULNHVNMHJJ��17��YDQOLJ�PHQV�URWQnO��17��EOH�SnYLVW�Sn�HQ�OXWHQGH�K¡JVWXEEH�DY�JUDQ��3n�EHUJYHJJHU�¿QQHV�UDQGNYLVWODY�VSUHGW��*DP-
PHOJUDQODY�¿QQHV�Sn�VWDPPHQ�DY�HOGUH�JUDQWU U��'HQ�QRH�XYDQOLJH�SXVOHGUDXJPRVH�¿QQHV�Sn�IXNWLJH�JUDQO JHU�L�RPUnGHW��
Bruk, tilstand og påvirkning: Ingen spor etter menneskelig aktivitet utover “normal” historisk plukkhogstaktivitet. 
Verdivurdering: Intakt og velutviklet lokalitet med gammel granskog. Det er påvist et knippe signal- og rødlistearter knyttet til kontinuitets-
bærende strukturer av gran. Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi). 
Skjøtsel og hensyn: Lokalitetens verdier bevares best under fri utvikling. 



2  Nordre Bjørtjennet V

Naturtype: Gammel barskog - Gammel granskog Areal: 18,1daa
BMVERDI: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av BioFokus v/Kjell Magne Olsen den 21.10.2011 i forbindelse med kartlegging av skog under ordningen 
med frivillig vern.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i den bratte østvendte lia ned mot Nordre Bjørtjernet og omfatter et areal med eldre bar-
skog med innslag av boreale lauvtrær på fattig berggrunn. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Grandominert skog med mye mose, relativt skyggefullt. En del innslag av løvtrær, men ikke 
av store dimensjoner. Noe død ved, både gadd og læger, av gran og løvtrær. 
Artsmangfold: Rødlistearter ikke påvist, men lav fra lobarion-samfunnet og en del kjuker, barksopper og lav viser at området har et visst 
potensial. Lungenever, kystvrenge og dverggullnål er blant artene som ble påvist. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes å ha lokal verdi (C verdi) da området er lite og antallet gamle trær og mengden død ved er begrenset. 
Dersom området får stå i fred vil verdien øke med årene. 
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør overlates til fri utvikling. 

3  Nordre Bjørtjennet NØ

Naturtype: Gammel barskog - Gammel granskog Areal: 13,2daa
BMVERDI: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av BioFokus v/Terje Blindheim den 21.10.2011 i forbindelse med kartlegging av skog under ordningen 
med frivillig vern.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Loaliteten utgjør en slak nordøstvendt skråning med gran nordøst for Nordre Bjørtjernet vest i Nord-Odal 
kommune. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er valgt ut som naturtype da den inneholder skog med en del skjegglav. Her 
vokser bl. a. gubbeskjegg, sprikeskjegg og kort trollskjegg på grangreinene. Skoger er forholdsvis åpen, men ikke spesielt grovvokst. Det 
ble også registrert en gammel ospegadd med lungenever. Skråningens eksposisjon og beliggenhet i tilknytning til myr er trolig gunstig for 
lavarter som er avhengig av både stabil fuktighet og god lystilgang.
Verdivurdering: Granskog med forekomst av de registrerte artene har blitt langt mindre vanlig i dette skoglandskapet de siste tiårene. Lo-
kalitetene skiller seg derfor ut som et viktig område for bevaring av biologisk mangfold. Mangel på gamle trær og død ved trekker verdien 
ned, mens forekomst av tre mindre vanlige arter trekker verdien opp, men ikke høyere enn til lokal verdi (C verdi) per 2011. Arealet er 
også svært begrenset.
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør overlates til fri utvikling.

4  Brettemyra N

Naturtype: Gammel barskog - Gammel granskog Areal: 26,7daa
BMVERDI: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av BioFokus v/Terje Blindheim den 21.10.2011 i forbindelse med kartlegging av skog under ordningen 
med frivillig vern.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Loaliteten utgjør en småkuppert slakt østvendt skog vest og nord for Brettemyra vest i Nord-Odal kom-
mune. 
1DWXUW\SHU��XWIRUPLQJHU�RJ�YHJHWDVMRQVW\SHU��/RNDOLWHWHQ�EHVWnU�DY�HQ�ÀHUVMLNWHW�JUDQVNRJ�PHG�QRH�LQQVODJ�DY�IXUX��EM¡UN�RJ�RVS�L�SDUWLHU��
6NRJHQ�HU�LNNH�VSHVLHOW�JURY��PHQ�GHW�¿QQHV�ULNHOLJ�PHG�G¡G�YHG�DY�JUDQ�L�DOOH�QHGEU\WQLQJVVWDGLHU��PHQ�PHG�RYHUYHNW�DY�VWRNNHU�VRP�HU�
OLWH�QHGEUXWW��'HW�¿QQHV�RJVn�QRH�G¡G�YHG�RJ�JDGG�DY�RVS��9HJHWDVMRQHQ�HU�DY�EOnE UW\SH�VRP�YHNVOHU�PHOORP�HQ�W¡UU�RJ�IXNWLJ�W\SH�IUD�
kollene og ned i dalbunnene. 
$UWVPDQJIROG��'HW�EOH�UHJLVWUHUW�ÀHUH�IXQQ�DY�GXIWVNLQQ��VYDUWVRQHNMXNH�RJ�JUDQUXVWNMXNH�Sn�VWRNHU�DY�JUDQ��'HW�YDU�HQ�IRUKROGVYLV�K¡\�
tetthet av disse artene noe som er uvanlig for denne delen av Hedmark. Lungenever vokste på osp og gubbeskjegg ble funnet sparsomt 
på enkelte graner. Randkvistlav ble registrert på en eldre mosekledd bjørk.
Bruk, tilstand og påvirkning: Deler av den døde veden i området kan trolig tilskrives hogsten i øst som er utført for en tid tilbake.
9HUGLYXUGHULQJ��0HQJGH�G¡G�YHG��IRUHNRPVW�DY�ÀHUH�U¡GOLVWHDUWHU�RJ�ORNDOLWHWHQV�VW¡UUHOVH�WLOVLHU�YHUGL�VRP�YLNWLJ��%�YHUGL��
Skjøtsel og hensyn: Kvalitetene bevares og videreutvikles best ved og overlate det til fri utvikling.

5  Brettemyra

Naturtype: Gammel barskog - Gammel granskog Areal: 148daa
BMVERDI: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av BioFokus v/Torbjørn Høitomt den 21.10.2011 i forbindelse med kartlegging av skog under ordningen 
med frivillig vern. Lokaliteten er noe omtrentelig avgrenset da det er en gradvis overgang mot mindre verdifullt areal rundt. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom Tretjerna og Brettemyra, inne på kjølen helt sørvest i Nord-Odal kommune. Om-
rådet ligger i et regiontypisk småkuppert åslandskap. Berggrunnen domineres av granittisk gneis og øyegneis.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen gammel barskog med utformingen gammel granskog. 
Barblandingsskog dominert av gran, men med innslag av en del furu i tørrere partier og ut mot myrer. Ellers en del bjørk og spredt osp og 
URJQ�6¡URYHU�L�ORNDOLWHWHQ�¿QQHV�ÀHUH�IXNWLJ�V¡NN�PHG�NRPSDNW�JUDQVNRJ�PHG�RYHUJDQJHU�PRW�IDWWLJ�VXPSVNRJ��)RU�¡YULJ�HU�ORNDOLWHWHQ�
dominert av relativt tørr til frisk skogsmark. Skogen er til dels ganske gammel med god sjiktning og aldersspredning, selv om virkelig 
JDPOH�WU U�NXQ�RSSWUHU�VSUHGW��,�SDUWLHU�¿QQHV�HQ�GHO�G¡GYHG�L�IRUP�DY�O JHU�RJ�JDGG��IRU�GHW�PHVWH�UHODWLYW�Q\GDQQHW��PHQ�JDPOH�O JHU�
¿QQHV�VSUHGW��*DPPHO�JDGG�DY�EM¡UN�IRUHNRPPHU�JDQVNH�YDQOLJ�RJ�HU�HW�YLNWLJ�VXEVWUDW�IRU�VMHOGQH�NQDSSHQnOVODY��'HW�¿QQHV�In�V\QOLJH�
hogstspor i lokaliteten.  
Artsmangfold: Det ble ikke søkt særlig mye etter arter under kartleggingen, men gubbeskjegg (NT) og sprikeskjegg (NT) forekommer i 



VWRUH�PHQJGHU��9LGHUH�EOH�GYHUJJXOOQnO��OXQJHQHYHU�RJ�VYDUWVRQHNMXNH��17��SnYLVW��'HW�¿QQHV�HW�\WWHUOLJHUH�SRWHQVLDO�IRU�VMHOGQH�RJ�WUXHWH�
arter knyttet til dødved av gran. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Utover enkelte spor etter gamle plukkhogster ble det ikke påvist spor etter menneskelig aktivitet i lokaliteten.  
9HUGLYXUGHULQJ��*DQVNH�VWRU�RJ�LQWDNW�RPUnGH�PHG�HOGUH��JUDQGRPLQHUW�EDUEODQGLQJVVNRJ��'HW�¿QQHV�WLO�GHOV�JDQVNH�ULNHOLJ�PHG�YLNWLJH�
strukturer og skogen er godt sjiktet og med god aldersspredning. Lokaliteten vurderes derfor som viktig (B-verdi). 
Skjøtsel og hensyn: Lokalitetens verdier bevares best under fri utvikling. 

6  Nordre Bjørtjennet N

Naturtype: Rik blandingsskog i lavlandet - Sørboreal blandingsskog Areal: 50,8daa
BMVERDI: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av BioFokus v/Terje Blindheim den 21.10.2011 i forbindelse med kartlegging av skog under ordningen 
med frivillig vern.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør i hovedsak en mindre dalkløft nord for nordre Bjørtjenet vest i Nord-Odal kommune. I 
sørøst er også deler av et kolleparti med eldre gran- og ospeskog inkludert i lokaliteten. Deler av den vestvendte dalsiden har rike mark-
forhold, mens vestsiden er mer berglendt med fattigere vegetasjon. De bekkenære delene av dalføret har trolig stabilt høy luftfuktighet, 
mens ryggen i vest og den østre dalsiden har tørrere lokalklima.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: De viktigste kvalitetene i området er knyttet til en vestvendt rik dalside som har stort lø-
YLQQVODJ�RJ�ULN�YHJHWDVMRQ��+HU�YRNVHU�YnUHUWHNQDSS��VNRJVWMHUQHEORP��VNRJYLNNH��YHQGHOURW�RJ�P\VNHJUDV�RJ�VWHGYLV�¿QQHV�NLOGHVLJ�PHG�
mye fagermoser. Skogen i selv dalen er forholdsvis ung med hurtigvoksende gran og løvskog av bjørk, selje, rogn, gråor og osp som nå 
HU�L�IHUG�PHG�n�VN\JJHV�XW��'HW�HU�OLWH�G¡G�YHG�DY�JUDQ��PHQ�HQ�GHO�O JHU�DY�O¡Y�¿QQHV�L�KHOH�RPUnGHW��6NRJHQ�IUHPVWnU�VRP�WRVMLNWHW�PHG�
HW�VMLNW�DY�JUDQ�RJ�HW�DY�O¡Y��'HQ�HOGVWH�VNRJHQ�HU�NQ\WWHW�WLO�GHQ�¡YUH�GHOHQ�DY�GDOHQV�YHVWVLGH��+HU�¿QQHV�HOGUH�VNM¡UWHJUDQHU�L�WLGOLJHUH�
plukkhogd skog, samt gamle ospetrær med grov sprekkebark. 
$UWVPDQJIROG��3n�JDPPHO�RVS�¿QQHV�OXQJHQHYHU�Sn�ÀHUH�WU U��3n�HQ�EHUJYHJJ�Sn�GHQ�V¡UYHVWUH�NROOHQ�YRNVWH�GHW�UDQGNYLVWODY�RJ�NRUW�
WUROOVNMHJJ��'HQ�ULNH�YHVWYHQGWH�GDOVLGHQ�YXUGHUHV�RJ�NXQQH�KD�HW�YLVW�SRWHQVLDO�IRU�PDUNERHQGH�DUWHU�DY�VRSS��'HW�¿QQHV�HQ�UHNNH�PRVH-
kledde fuktige bergvegger vest for bekken, men disse er fattige og trolig ikke veldig rike på sjeldne og trua arter.
%UXN��WLOVWDQG�RJ�SnYLUNQLQJ��+RYHGGDOHQ�HU�WUROLJ�ÀDWHKRJG�IRU�QRHQ�WLnU�WLOEDNH��'HW�JnU�HQ�JDPPHO�KHVWHYHL�JMHQQRP�GDOHQ�ODQJV�EHNNHQ
Verdivurdering: Til tross for at store deler av dalen har skog som ikke er spesielt gammel har området kvaliteter knyttet både til rike mark-
forhold, stabil luftfuktighet i deler av området, bergvegger og gammel løvskog. Området vurderes å ha stor utviklingspotensial på noe sikt 
og vurderes samlet til å være viktig (B verdi).
Skjøtsel og hensyn: Området bør overlates til fri utvikling.

7  Ursknappen

Naturtype: Gammel barskog - Gammel granskog Areal: 210,4daa
BMVERDI: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av BioFokus v/Øivind Gammelmo den 13.10.2011 og Torbjørn Høitomt og Terje Blindheim den 21.10.2011 
i forbindelse med kartlegging av skog under ordningen med frivillig vern.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter et område rundt toppen av Ursknappen. Lokaliteten ligger delvis i Nord-Odal og delvis 
i Nes kommune. Området ligger i et regiontypisk småkuppert åslandskap. Berggrunnen domineres av granittisk gneis og øyegneis. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen gammel barskog med mosaikk mellom utformingene 
gammel granskog og gammel furuskog. Lokaliteten omfatter et sammenhengende parti med eldre barskog ispedd noe eldre selje og osp. 
Furu dominerer rundt toppen av selve toppen av Ursknappen og på andre tørrere rygger og koller. I det øvrige dominerer eldre, ganske 
NRPSDNW��JRGW�VMLNWHW�JUDQVNRJ�PHG�PLGGHOV�JRG�DOGHUVVSUHGQLQJ��'HW�¿QQHV�QRH�G¡GYHG��KRYHGVDNOLJ�DY�JUDQ�L�IXNWLJH�RJ�SURGXNWLYH�
VSUHNNHGDOHU��PHQ�NRQWLQXLWHWHQ�KHU�HU�ODY��'HW�¿QQHV�RJVn�QRH�G¡GYHG�DY�JUDQ�RJ�IXUX�L�GH�VNULQQHVWH�GHOHQH�DY�ORNDOLWHWHQ��+HU�HU�NRQ-
WLQXLWHWHQ�EHGUH�PHG�O JHU�L�GH�ÀHVWH�VWDGLHU�RP�HQQ�LNNH�L�VWRUH�PHQJGHU��'HW�¿QQHV�HQ�GHO�JDPOH�KRJVWVSRU�VSUHGW��PHQ�GHW�GUHLHU�VHJ�
IRU�GHW�PHVWH�RP�VSRU�HWWHU�JDPOH�SXNNKRJVWHU��'LVVH�SOXNNKRJVWHQH�KDU�WUROLJ�Y UW�JDQVNH�RPIDWWHQGH�VLGHQ�GHW�L�GDJ�¿QQHV�VY UW�In�
skikkelig gamle trær eller gamle døde strukturer. Feltvegetasjonen er fattig og dominert av trivielle arter.  
$UWVPDQJIROG��'HW�¿QQHV�OXQJHQHYHUVDPIXQQ�Sn�QRHQ�HOGUH�VHOMHWU U�V¡U��L�ORNDOLWHWHQ��*XEEHVNMHJJ��17��RJ�VSULNHVNMHJJ��17��¿QQHV�
YDQOLJ�Sn�HOGUH�JUDQ�6HOY�RP�GHW�¿QQHV�GHQ�GHO�G¡GYHG�DY�JUDQ�L�SDUWLHU��YDU�GHW�NXQ�GXIWVNLQQ��17��VRP�EOH�SnYLVW�DY�PHU�XYDQOLJH�DUWHU��
Potensialet for mer sjeldne og truete arter regnes som relativt lavt.  
Verdivurdering: Stor og intakt lokalitet med eldre grandominert skog. Den historiske påvirkningen har imidlertid vært så sterk at det i dag 
HU�HQ�VY UW�Sn�NRQWLQXLWHWVE UHQGH�VWUXNWXUHU�RJ�HOHPHQWHU�n�¿QQH��/RNDOLWHWHQ�YXUGHUHV�GHUIRU�XQGHU�QRH�WYLO�VRP�YLNWLJ��%�&�YHUGL���
Skjøtsel og hensyn: Lokalitetens verdier bevares best under fri utvikling. 

8  Klemma

Naturtype: Gammel barskog - Gammel granskog Areal: 19,7daa
BMVERDI: B

Innledning:  Lokaliteten er kartlagt av BioFokus v/Torbjørn Høitomt og Terje Blindheim den 21.10.2011 i forbindelse med kartlegging av 
skog under ordningen med frivillig vern.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger om lag én kilometer nord til nordvest for Ursknappen inne på kjølen helt sørvest i Nord-
Odal kommune. Lokaliteten ligger i et regiontypisk, småkuppert åslandskap. Berggrunnen domineres av granittisk gneis og øyegneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen gammel barskog med utformingen gammel granskog. 
Naturtypen bekkekløft og bergvegg med utformingen bergvegg inngår sparsomt i sørvest. Eldre, produktiv granskog dominerer i den mar-
kerte søkka som danner kjernen av lokaliteten. I vest er det ganske rikt med arter som blåveis, skogstjerneblom, maigull og myskegras 
i feltsjiktet. Her inngår også en del rogn. Østover dominerer gran fullstendig og vegetasjonen domineres av mer nøysomme blåbær- og 
VPnEUHJQHDUWHU��*UDQWU UQH�RSSQnU�HQ�GLDPHWHU�Sn�RP�ODJ����FP�L�EU\VWK¡\GH�RJ�QRHQ�DY�WU UQH�HU�JDQVNH�JDPOH��'HW�¿QQHV�GHQ�GHO�
G¡GYHG�DY�JUDQ��WLO�GHOV�JURYH�O JHU��PHQ�GH�ÀHVWH�HU�Q\GDQQHW��'HW�HU�GHUIRU�LNNH�NRQWLQXLWHW�L�G¡G�YHG�L�GHQ�PHVW�SURGXNWLYH�GHOHQ�DY�
ORNDOLWHWHQ��1RHQ�HOGUH�O JHU�¿QQHV�L�GH�IDWWLJHUH�GHOHQH�¡VW�L�ORNDOLWHWHQ���



$UWVPDQJIROG��3n�HQ�EHUJYHJJ�YHVW�L�ORNDOLWHWHQ�¿QQHV�URVHQODY��UDQGNYLVWODY�RJ�OXQJHQHYHU��/XQJHQHYHU�¿QQHV�RJVn�Sn�URJQ��*XEEH-
VNMHJJ��17��¿QQHV�Sn�JUDQ��'HQ�NUHYHQGH�RJ�JDQVNH�VMHOGQH�DUWHQ�P\VNHPDXUH�EOH�SnYLVW�L�GHW�ULNH�SDUWLHW�YHVW�L�ORNDOLWHWHQ��'HW�HU�HW�YLVVW�
SRWHQVLDO�IRU�U¡GOLVWHGH�DUWHU�LQQHQ�ÀHUH�JUXSSHU��
Bruk, tilstand og påvirkning: Det er hogd helt inntil lokaliteten fra vest. Dette betyr at dagens parti med rik skog trolig kun er en rest av det 
som fantes her før. Ut over dette ble det ikke påvist nyere spor etter menneskelig aktivtiet i lokaliteten.  
Verdivurdering: En av de rikeste og mest produktive delene av området som foreslås som verneområde. En del grov gran med tilhørende 
ULN�EDNNHYHJHWDVMRQ��'HW�¿QQHV�L�WLOOHJJ�HQ�GHO�G¡GYHG��PHQ�NRQWLQXLWHWHQ�HU�ODY��/RNDOLWHWHQ�YXUGHUHV�GHUIRU�VRP�YLNWLJ��%�YHUGL���
Skjøtsel og hensyn: Lokalitetens verdier bevares best gjennom fri utvikling.

9  Grevlingdalen

Naturtype: Gammel barskog - Gammel granskog Areal: 32,8daa
BMVERDI: C

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av BioFokus v/Torbjørn Høitomt og Terje Blindheim den 21.10.2011 i forbindelse med kartlegging av 
skog under ordningen med frivillig vern.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter den markerte dalen Grevlingdalen som strekker seg nordøstover fra Steinsjøen mot 
Vasketjernet inne på kjølen helt sørvest i Nord-Odal kommune. Avgrensningen ligger i et regiontypisk, småkuppert åslandskap. Berggrun-
nen domineres av granittisk gneis og øyegneis. 
1DWXUW\SHU��XWIRUPLQJHU�RJ�YHJHWDVMRQVW\SHU��$YJUHQVQLQJHQ�JMHOGHU�HQ�PRVDLNN�DY�ÀHUH�QDWXUW\SHU��EODQW�DQQHW�EHNNHNO¡IW�RJ�EHUJYHJJ�
med utformingen bergvegg og gammel barskog med utformingen gammel granskog. Markert bekkedal, 10-20 meter bred, med opp til åtte 
meter høye bergvegger på sidene. I østre del åpner dalen seg noe opp og her er noe mindre kupert areal med eldre granskog inkludert. 
*UDQ�GRPLQHUHU�WUHVMLNWHW��PHQ�QRH�URJQ�RJ�VHOMH�¿QQHV��V UOLJ�L�YHVWUH�GHO��,�YHVW�¿QQHV�RJVn�HW�OLWH�DUHOD�PHG�QRH�ULNHUH�EHUJJUXQQ�PHG�
forekomst av blant annet markjordbær og storkransmose på marken og putevrimose på berget. Deler av dalen har ganske fuktig lokal-
NOLPD��6NRJHQ�L�ORNDOLWHWHQ�HU�LNNH�YHOGLJ�JDPPHO��PHQ�IXNWLJ�NOLPD�RJ�XVWDELOW�PLOM¡�KDU�JMRUW�DW�GHW�¿QQHV�GHQ�GHO�G¡GYHG��PHVW�DY�JUDQ��
Det er for det meste nydannete læger og kontinuiteten er lav.  
$UWVPDQJIROG��)XQQ�DY�PDWWHEO UHPRVH��NURNRGLOOHPRVH�RJ�JDPPHOJUDQODY�LQGLNHUHU�K¡\�OXWIIXNWLJKHW��,�WLOOHJJ�EOH�VWLIW¿OWODY��ORGQHYUHQJH��
lungenever og grynvrenge påvist på rogn og selje. Langnål (NT) ble påvist på en bjørkegadd ut mot en myrkant helt øst i lokaliteten.Det 
videre potensialet for sjeldne og truete arter er trolig ikke veldig stort. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Utover “normal” historisk plukkhogstaktivitet er det ingen spor etter menneskelig aktivitet i lokaliteten. 
9HUGLYXUGHULQJ��/RNDOLWHWHQ�VNLOOHU�VHJ� WRSRJUD¿VN�RJ� ORNDONOLPDWLVN�QRH� IUD�GHW�RPOLJJHQGH� ODQGVNDSHW��'HWWH� I¡UHU� WLO� IRUHNRPVW�DY�HW�
regionalt sjeldent naturmiljø. Lokaliteten vuderes derfor som lokalt viktig (C-verdi). 
Skjøtsel og hensyn: Lokalitetens verdier bevares best under fri utvikling. 

10  Trondmyra

Naturtype: Gammel barskog - Gammel granskog Areal: 24daa
BMVERDI: B

Innledning: Lokaliteten er først kartlagt av BioFokus i forbindelse med nøkkelbiotopkartlegging i Nes i 2002 (BN00025411). Senest kartlagt 
i forbindelse med vurdering av et større område for frivillig vern. Teksten er i sin helhet videreført fra første registrering.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger snaue 500 meter fra kommunegrensa, ca. 1 km sør/sørøst for Ursknappen. Nøkkelbio-
topen består av en kløft med en bekk og et myrparti, og grenser over mot myr (mot øst) og mot tørrere granskogstyper. Lokaliteten ligger 
ca. 380-410 m.o.h. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Kløft med fuktig gammel granskog, eldre løvtrær og bergvegger. Det ble gjordt funn av den 
U¡GOLVWHWH� VRSSHQ� GXIWVNLQQ� RJ� ÀHUH� VLJQDODUWHU� VRP� OXQJHQHYHU� RJ� SLJJEURGGVRSS��'RPLQHUHQGH� YHJHVMRQVW\SH� HU� VPnEUHJQHVNRJ��
Blåbærskog tar over i tørrere partier, og dekker totalt ca. 30 % av biotopen. Gran dominerer i tresjiktet. Furu, bjørk og osp er representert. 
Bjørk er vanligste løvtreslag. Én stående osp er spesielt grov. Granskogen er grov og fuktig og inneholder relativt mye død ved av gran 
RJ�QRH�DY� O¡Y��$OOH�QHGEU\WQLQJVVWDGLHU�HU� UHSUHVHQWHUW��PHQ�NRQWLQXLWHWHQ�HU� ODY��0DQJH�Q¡NNHOHOHPHQWHU�¿QQHV�Sn� ORNDOLWHWHQ��NO¡IW��
EHUJYHJJ�RJ�EHNN��L�WLOOHJJ�WLO�Q¡NNHOHOHPHQWHU�L�IRUP�DY�VWnHQGH�RJ�OLJJHQGH�G¡G�YHG��(Q�GHO�JDPOH�VWXEEHU�¿QQHV�VSUHGW�L�KHOH�ELRWRSHQ��
Interessante arter Det ble funnet to signalarter blant vedboende sopp på læger: Duftskinn og piggbroddsopp. Den vanligere råtesoppen 
hyllekjuke ble funnet på 2 stokker. I tillegg ble lavartene gammelgranslav og lungenever funnet. 
'HO�DY�KHOKHWOLJ�ODQGVNDS��/RNDOLWHWHQ�XWJM¡U�HQ�DY�ÀHUH�PLQGUH�JDPPHOVNRJVUHVWHU�L�WLONQ\WQLQJ�WLO�8UVNQDSSHQ�
Verdivurdering: Lokaliteten har kløftekarakter, og stabil høy fuktighet. Mange elementer og en del arter ble funnet. Lokaliteten har høyere 
verdi enn mye av landskapet ellers og gis derfor lokal verdi (C verdi). Lokaliteten er med sin fuktighet og skjermethet et sted som med 
tiden kan utvikle store verdier tilknyttet kontinuitetsskog.
Skjøtsel og hensyn: Det anbefales at lokaliteten settes av urørt, dvs ingen skogbruksdrift.

11  Grevlinghøla

Naturtype: Gammel barskog - Gammel granskog Areal: 16,6daa
BMVERDI: B

Innledning: Lokaliteten er registrert i 2011 av BioFokus v/Arne Laugsand og Torbjørn Høitomt,  i forbindelse med ordningen med Frivillig 
vern. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i blokkmark ved mindre bekk sør for Ursknappen ca 700 meter vest for kommunegrensa 
og ca 800 meter vest for Søndre Bjørtjennet.  
1DWXUW\SHU��XWIRUPLQJHU�RJ�YHJHWDVMRQVW\SHU��(OGUH�ÀHUVMLNWHW�JUDQVNRJ� L�VDPPHQEUXGG�PHG�P\H� O JHU�DY�JUDQ��RJVn�QHGEUXWWH��1RH�
rikere bunnsjikt i blokkmark, med blandt annet småstylte og skyggehusmose.   
Artsmangfold: Gubbeskjegg (NT) og gammelgranslav ble funnet. Potensial for fuktighetskrevende mose og lavarter.
Verdivurdering: Lokaliteten er gitt B verdi fordi det er godt med læger av gran i noe eldre granskog hvor det er gjort noen interessante 
artsfunn. Lokaliteten er imidlertid liten.



12  Trettebråtehøgda (NV for S. Bjørtjennet)

Naturtype: Gammel barskog - Gammel granskog Areal: 12,2daa
BMVERDI: C

Innledning: Lokaliteten er først kartlagt av BioFokus i forbindelse med nøkkelbiotopkartlegging i Nes i 2002 (BN00025472). Senest kartlagt 
i forbindelse med vurdering av et større område for frivillig vern. Teksten er i sin helhet videreført fra første registrering.
Beliggenhet og naturgrunnlag:  Biotopen ligger ca. 1,5-2 km sørøst for Ursknappen, rett ved kommunegrensa. Biotopen ligger ca. 380-410 
m.o.h., og grenser over i myr (i sør) og til lavproduktive furubestand (på sidene). Nøkkelbiotopen ligger i en forsenkning i Trettebråtehøgda 
(navn fra økonomisk kartverk)
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Fuktig kløft med eldre granskog med noe innslag av død ved. Finnes innslag av bergvegger 
og eldre osp. Lungenever ble registrert på osp samt gammelgranlav på gran. Småbregneskog dominerer i denne fuktige kløfta. Blåbær-
granskog tar over mot kantene av kløfta og tue-vis i tørrere lende. Gran dekker 90 % av tresjiktet. Et bredt spekter av andre treslag er 
representert (gråor, bjørk, furu, rogn og osp), men av disse er det bare osp som er vanlig. Flere osper er meget grovvokste. Skogen er 
relativt ensjiktet. Det er noe stående død ved (gran). Det er mest liggende død ved i middels nedbrytningsstadie. Få stokker er sterkt ned-
brutte. Andre nøkkelelementer som forekommer er høgstubber, bekk, bergvegger (nokså tørre) og kløft (lokaliteten er i en kløft). Kontinui-
teten i liggende død ved er lav, og spredte hogstspor eksisterer over hele biotopen. Interessante arter Nøkkelbiotopen har god fuktighet. 
Artsmangfold: Flere av løvtrærne er bevokst med lungenever (Lobaria pulmonaria). Gammelgranslav (Lecanactis abietina) ble funnet 
spredt ved basis av grove graner.
'HO�DY�KHOKHWOLJ�ODQGVNDS��/RNDOLWHWHQ�XWJM¡U�HQ�DY�ÀHUH�PLQGUH�JDPPHOVNRJVUHVWHU�L�WLONQ\WQLQJ�WLO�8UVNQDSSHQ�
Verdivurdering: Biotopen har en gunstig beliggenhet, i en fuktig kløft. Elementer knyttet til store løvtrær og i noen grad til gran er til stede 
på lokaliteten i dag. Imidlertid er utviklingspotensialet på lokaliteten stort, og som framtidig nøkkelbiotop er området verdifullt. Lokaliteten 
per i dag og ha lokal verdi (C verdi).
Skjøtsel og hensyn: Det anbefales at lokaliteten settes av urørt, dvs ingen skogbruksdrift.

13  Årstaddalen SV

Naturtype: Gammel barskog - Gammel granskog Areal: 7,6daa
BMVERDI: B

,QQOHGQLQJ��/RNDOLWHWHQ�HU�UHJLVWUHUW�L��nU��DY��QDYQ����¿UPD��L�IRUELQGHOVH�PHG��SURVMHNW��1\UHJLVWUHUW�ORNDOLWHW�HUVWDWWHU�JDPPHO�ORN�
Beliggenhet og naturgrunnlag: grov beskrivelse av hvor lokaliteten ligger, spesielle forhold ved avgrensningen, brukes særlig der det 
grensene er diskutable eller særlig viktige (store kvaliteter langs grensene) m.m., Naturgrunnlag kun dersom det er noe spesielt. Kan få 
inn alle poengene i fra en til tre setninger maks!
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Her skal selve beskrivelsen føres inn. Skogstruktur, vegetasjon, elementer, m.m.
Artsmangfold: Utfyllende om spesielle funn
Bruk, tilstand og påvirkning: Spesielle forhold som man konkret vet om, kan ofte kuttes ut. Historisk påvirkning fra skogbruk legges inn i 
hovedbeskrivelsen
Fremmede arter: Kun hvis aktuelt
Del av helhetlig landskap: 
9HUGLYXUGHULQJ��2EOLJDWRULVN�IHOW��/RNDOLWHWHQ�HU�JLWW�%�YHUGL�IRUGL��DUWHU��YHOXWYLNOHWKHW��ULNKHW��VW¡UUHOVH�P��À��6NDO�IXQJHUH�VRP�HQ�NRUW�RSS-
summering av lokaliteten.
Skjøtsel og hensyn: Kun vist aktuelt, Fri utvikling, ikke-hogst kan brukes for skog, gjerne med en kort begrunnelse.

14  Årstaddalen S

Naturtype: Rik blandingsskog i lavlandet - Sørboreal blandingsskog Areal: 52daa
BMVERDI: C

Innledning: Lokaliteten er registrert i 2011 av BioFokus v/Arne Laugsand og Torbjørn Høitomt i forbindelse med ordningen med frivillig 
vern. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ca 300 meter vest for Søndre Bjørtetjennet like ved kommunegrensen mellom Nes og 
1RUG�2GDO��/RNDOLWHWHQ�OLJJHU�L�WLONQ\WQLQJ�WLO�V¡U¡VWYHQGW�VNUHQW��'HW�DYJUHQVHV�GHOYLV�PRW�Q\HUH�KRJVWÀDWHU�L�¡VW��
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Sørboreal blandingsskog hvor gran, furu og osp dominerer. Det står noen eldre osp 50-80 
FP�GEK�L�WLONQ\WQLQJ�WLO�¡VW�YHVW�JnHQGH�V¡NN�QRUG�L�ORNDOLWHWHQ��+HU�EOH�RVSHKYLWNMXNH��OXQJHQHYHU��VWLIW¿OWODY�RJ�JODWWYUHQJH�IXQQHW��6¡URYHU�
i lokaliteten er det noe blokkmark og noe rikere i tilknytning til sørøstvendt skrent. Grønnsko, svart trompetsopp og randkvistlav ble funnet 
her. 
Verdivurdering:Enkelte krevende arter er påvist og det er spredt med gadd og læger i området som forøvrig er preget av kontinuitetsbrudd. 
Flere artsfunn i tilknytning til eldre osp teller positivt og området vurderes til lokalt viktig (C).

15  Ursknappen SØ

Naturtype: Gammel lauvskog - Gammelt ospeholt Areal: 6,9daa
BMVERDI: C

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus i 2011 i forbindelse med vurdering av et større område for frivillig vern. Området er meget 
raskt befart slik at avgrensning og beskrivelse ikke er fullgod.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokeliten utgjør en mindre del av sørvendt skråning på østsiden av Ursknappen. Området er noe rikere en 
omkringliggende skog.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Ospedominert skog på noe rikere grunn med mye snerprørkvein. En del eldre osp i blanding 
med yngre trær. Noe gadd og læger av osp.
Artsmangfold: Området vurderes å ha et vist potensial for arter knyttet til gammel osp og markboende arter knyttet til lågurtmark.



Verdivurdering: Lokaliteten vurderes å ha lokal verdi (C verdi) da området er lite og antallet gamle trær og mengden død ved er begrenset. 
Som ospesuksesjon i et ellers barskogsdominert skoglandskap har det likevel viktige verdier som vil øke med årene.
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør overlates til fri utvikling.

Artsmangfold

Mer eller mindre hele forslaget til verneområde er så sterkt påvirket av gamle og nye hogstinngrep at det artsmangfoldet 
knyttet til kontinuitetsbærende strukturer som vi ser i dag, er temmelig utarmet. Noen av de vanligst forekommende signal- 
og rødlisteartene knyttet til eldre granskog ble imidlertid påvist. Duftskinn (NT), svartsonekjuke (NT), gubbeskjegg (NT), 
OXQJHQHYHU��VNUXEEHQHYHU��UDQGNYLVWODY��JODWWYUHQJH��VWLIW¿OWODY��GYHUJJXOOQnO�RJ�URWQnO��17��¿QQHV�DOOH�VSUHGW�L�RPUnGHW��,�
tillegg ble det gjort enkeltfunn av ospehvitkjuke (NT), rynkeskinn (NT), kort trollskjegg (NT), sprikeskjegg (NT), rund porelav 
og grønsko. Det videre potensialet for sjeldne og truete arter knyttet til nøkkelelementer og -strukturer vurderes som relativt 
lavt.
Det ble ikke påvist sjeldne eller truete arter knyttet til rik berggrunn, fuktig klima eller andre elementer med abiotisk opphav.  
Det er til sammen påvist åtte rødlistede arter i området, alle nær truet (NT). 

Tabell: Artsfunn i Ursknappen. Kolonnen Totalt antall av art summerer opp antall funn innenfor området. 0 betyr at arts-
funnet ikke er tallfestet, men begreper som mye, en del, sparsomt, spredt o.l. er brukt. Det store tallet i kolonnen Fun-

net i kjerneområde henviser til hvilke kjerneområder arten er funnet. Det lille tallet angir hvor mange funn som er gjort i 
KYHUW��NMHUQHRPUnGH����EHW\U�WHNVWOLJ�NYDQWL¿VHULQJ��6Pn�WDOO�XWHQ�NMHUQHRPUnGHQXPPHU�DQJLU�IXQQ�XWHQIRU�NMHUQHRPUnGHU�

Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste-

status

Totalt antall 

av art

Funnet i kjerne-

område (nr)

Pseudohydnum gelatinosum 1 141 

Bladmoser Buxbaumia viridis Grønsko  

Busk- og bladlav Alectoria sarmentosa Gubbeskjegg NT 23 2 131 310 410 6 7 

Bryoria bicolor Kort trollskjegg NT 1 31 6 

Bryoria nadvornikiana Sprikeskjegg NT 10 310 

Hypogymnia vittata Randkvistlav 2 141 41 6 

Lobaria pulmonaria Lungenever 18 10 10 2 31 41 63 7 93 

Lobaria scrobiculata Skrubbenever 7 

Nephroma bellum Glattvrenge 1 141 2 

Parmeliella triptophylla 6WLIW¿OWODY 3 141 92 

Sticta fuliginosa Rund porelav 9 

Skorpelav Chaenotheca brachypoda Dverggullnål 2 

Lecanactis abietina Gammelgranlav 10 10 13 410 

Microcalicium ahlneri Rotnål NT 7 

Sopp jordboende Craterellus cornucopioides Svart trompetsopp 1 141 

Sopp vedboende Antrodia pulvinascens Ospehvitkjuke NT 1  141 

Asterodon ferruginosus Piggbroddsopp 10 

Bjerkandera fumosa Røykkjuke 1 141 

Cystostereum murrayii Duftskinn NT 7 4 10 42 71 

Phellinus chrysoloma Granstokkjuke 2 2 

Phellinus ferrugineofuscus Granrustkjuke 2 42 

Phellinus nigrolimitatus Svartsonekjuke NT 2 42 

Phellinus viticola Hyllekjuke 10 

Phlebia centrifuga Rynkeskinn NT 2 82 

Avgrensing og arrondering

Forslaget til verneområde avviker noe i fra det opprinnelige tilbudet. Hovedårsaken til dette er sterk påvirkning i form av 
KRJVW�L�UDQGVRQHQH�WLO�RPUnGHW��6 UOLJ�L�QRUG�RJ�¡VW�¿QQHV�L�GDJ�Vn�P\H�XQJVNRJ�RJ�WLO�GHOV�KRJVWÀDWHU�DW�QRH�DUHDO�PnWWH�
skjæres bort fra verneforslaget for å kunne forsvare verdsettingen av det gjenværende området. En del yngre skog er 
imidlertid fortsatt inkludert av arronderingsmessige årsaker. Særlig i området rundt Trolltjernet, der avgrensningen smaler 
av ned mot nordre Bjørtjernet, er en del yngre skog tatt med for å holde denne smale sona så bred som mulig. Denne kor-
ridoren binder sammen selve Ursknappenområdet med et minst like verdifullt område øst for Nordre Bjørtjernet. Dersom 
man ser bort i fra den noe smale korridoren ved Trolltjernet, vurderes arronderingen til området totalt sett som god. Særlig 
den vestre delen er godt arrondert ved at det meste av selve åspartiet rundt toppunket Ursknappen er inkludert. 
En alternativ avgrensning kan omfatte noe areal nordover fra kjerneområde 3 ved å følge høydedragene på hver side av 



dalen. Den alternative avgrensningen kan trekkes noe lenger nord enn kjerneområdet. 

Andre inngrep

(Q�VNRJVELOYHL�NU\VVHU�JMHQQRP�RPUnGHW�YHG�1RUGUH�%M¡UWMHUQHW��,�WLOOHJJ�¿QQHV�HQ�GHO�WUDNWRUYHLHU�VRP�HU�E\JJHW�L�IRUELQ-
delse med nyere hogster i området. 
En tursti kommer fra nord, går over Ursknappen og nedover mot Steinsjøen. Nede ved Steinsjøen ligger også noen hytter. 

Vurdering og verdisetting

Områdets sentrale deler frematår i dag som intakt med mer eller mindre sammenhengende partier med eldre skog. I 
UDQGVRQHQH�¿QQHV�LPLGOHUWLG�RPIDWWHQGH�Q\HUH�LQQJUHS�VRP�GHOYLV�VWUHNNHU�VHJ�LQQ�L�IRUVODJHW�WLO�YHUQHRPUnGH��6HOY�RP�
HOGUH�VNRJ�GRPLQHUHU�GHW�PHVWH�DY�RPUnGHW�HU�PHQJGHQ�G¡GYHG�VY UW�YDULHUHQGH��'HU�GHW�¿QQHV�HQ�GHO�G¡GYHG�HU�GHW�
stort sett et resultat av selvtynning og sammenbrudd i de mest produktive delene av området de senere år. Noen unntak 
¿QQHV�L�HQNHOWH�DY�NMHQHRPUnGHQH��PHQ�NRQWLQXLWHWHQ�L�G¡GYHG�YXUGHUHV�VRP�ODY��2PIDWWHQGH�KRJVWLQQJUHS�KDU�RJVn�L�VWRU�
grad virket inn på andelen gamle trær. Noen relativt gamle trær står i de minst produktive arelene, men biologisk virkelig 
JDPOH�WU U�¿QQHV�WUROLJ�QHVWHQ�LNNH�L�RPUnGHW��1nU�GHW�JMHOGHU�RPUnGHWV�¡NRORJLVNH�YDULDVMRQ��HU�GHQQH�UHODWLYW�ODY�EnGH�
når det gjelder fordeling av treslag og vegetasjon. Hele området domineres av barskog og fattige vegetasjonstyper. Det 
er riktignok et ganske stort spenn i fattige vegetasjonstyper, samt et sparsomt innslag av rikere typer. Det ble søkt aktivt 
HWWHU�U¡GOLVWHGH�DUWHU�LQQ�ÀHUH�JUXSSHU�XWHQ�DW�DQGUH�DUWHU�HQQ�HW�NQLSSH�DY�GH�PHVW�YDQOLJH�17�DUWHQH�EOH�SnYLVW��'HWWH�
indikerer at området ikke har noen viktig funksjon for rødlistearter i høyere kategorier. Ursknappenområdet scorer relativt 
høyt på kriteriene for størrelse og arrondering. Det er i stor grad størrelseskriteriet sammen med det faktum at store deler 
av området er sammenhengende uten nyere hogstinngrep som danner grunnlaget for den samlete verdivurderingen av 
dette området. Ursknappen må også sees i sammenheng med det nærliggende frivillig vern objektet Songkjølen som ligger 
QHVWHQ�KHOW�LQQWLO�L�QRUG¡VW��6RQJNM¡OHQ�KDU�PDQJH�DY�GH�VDPPH�NYDOLWHWHQH�VRP�8UVNQDSSHQ��PHQ�KHU�¿QQHV�ODQJW�VW¡UUH�
arealer med sumpskog. Sumpskogene er for det meste fattige men med overganger mot intermediære langs bekker og sig.
Området scorer lavt til middels på alle aktuelle kriterier og ligger i utgangspunktet på vippen mellom én og to stjerner. Vi 
velger imidlertid å vektlegge at Ursknappen er et av få større, sammenhengende gammelskogsområder i denne regionen. 
Ursknappen bør også sees i sammenheng med det nærliggende området Songkjølen.   
Selv om området er stort og for en stor del ganske intakt vil det ikke kunne bidra nevneverdig til inndekking av prioriterte 
mangler ved skogvernet (Framstad et al. 2002, 2003, 2010).
Ursknappen vurderes som regionalt verneverdig (**)

Tabell: Kriterier og verdisetting for kjerneområder og totalt for Ursknappen. Ingen stjerner (0) betyr at verdien for kriteriet 
HU�IUDY UHQGH��XEHW\GHOLJ��6WUHN�����EHW\U�LNNH�UHOHYDQW��6H�HOOHUV�NULWHULHU�IRU�IRU�YHUGLVHWWLQJ�L�PHWRGHNDSLWWHOHW�

Kjerneområde Urørt-
het

Død ved 
mengde

Død 
ved 

kontin.

Gamle 
bar-
trær

Gamle 
løv-
trær

Gamle 
edel-

løvtrær

Treslags-
fordeling

Topo-
JUD¿VN�

variasjon

Vegeta-
sjons-

variasjon

Rik-
het

Arter Stør-
relse

Arron-
dering

Samlet 
verdi

1 Nordre 
Bjørtjenet Ø

*** ** ** ** 0 – * * * * ** - – **

2 Nordre 
Bjørtjennet V

** * * * * – * * * * * - – *

3 Nordre 
Bjørtjennet NØ

** * * * * – * * * 0 * - – *

4 Brettemyra 
N

- –

5 Brettemyra *** ** ** ** * – ** * * * ** - – **

6 Nordre 
Bjørtjennet N

** * * * * – ** ** ** ** * - – **

7 Ursknappen *** ** * * * – * * * * * - – **

8 Klemma ** ** * ** * – ** ** ** ** * - – **

9 Grev-
lingdalen

*** ** * * * – ** ** ** * * - – *

10 Trondmyra ** ** ** ** * – * ** * * * - – **

11 Grevling-
høla

** ** ** * * – * * * * * - – *

12 Trettebråte-
høgda (NV for 
S. Bjørtjennet)

*** * 0 * * – * * * * 0 - – *

13 
Årstaddalen 
SV

** ** ** ** – – – * – * * - – **

14 
Årstaddalen S

** ** * * * – * * * * * - – *



Kjerneområde Urørt-
het

Død ved 
mengde

Død 
ved 

kontin.

Gamle 
bar-
trær

Gamle 
løv-
trær

Gamle 
edel-

løvtrær

Treslags-
fordeling

Topo-
JUD¿VN�

variasjon

Vegeta-
sjons-

variasjon

Rik-
het

Arter Stør-
relse

Arron-
dering

Samlet 
verdi

15 Ursknap-
pen SØ

* * * – * – * * * * * - – *

Samlet        
vurdering

** ** * * * – * ** ** * * ** ** **
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