
Forradalen **

Referansedata
Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3
Kommune: Grane Inventør: AHE
Kartblad: 1926 III Dato feltreg.: 31.08.05, 
UTM:  Ø:437185, N:7265067 Areal:  1377 daa
H.o.h.: 300-600moh
Vegetasjonsone: Nordboreal Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk

Sammendrag
Forradalen ligger ca 13 km øst for Trofors, og består av et dramatisk juv med gammel gran- og furuskog på sidene. Arealet 
er lite, og det står totalt sett lite produktiv skog i området. Området er bra arrondert, og viser ganske stor topografi sk og 
vegetasjonsmessig variasjon. Det er identifi sert to store kjerneområder, hvorav det ene er særlig verdifullt. 

Blåbærskog er vanligste vegetasjonstype i området. Rikere skogtyper fi nnes i tilknytning til juvet sør i området. Særlig nev-
neverdig er høgstaudeskog og kalkskog med rik karplantefl ora. Noen små arealer med rik myrvegetasjon fi nnes i området. 
Flere forskjellige skogtyper forekommer; granskog, furuskog og bjørkeskog. Gran er vanligste treslag.

Området inneholder gammel skog i aldersfase, oppløsningsfase og (i mindre arealer) bledningsfase. Innslaget av dødt 
trevirke og trær med betydelig alder er stort. Hele området er påvirket av eldre plukkhogster, men allikevel fi nnes ganske 
mange grove og sterkt nedbrutte læger både av gran og furu. Nyere hogstinngrep fi nnes ikke.

Forekomstene av vedboende sopp er gode sammenliknet med andre undersøkte barskoger i regionen. Imidlertid ble ingen 
ekstremt sjeldne arter eller arter i høy rødlistekategori påvist. Lavsamfunn er dårlig utviklet, og vegetasjonen er (til tross 
for at den stedvis er rik) uten direkte sjeldne arter. I regional sammenheng er ”rikelementet” i vegetasjonen ikke spesielt 
godt utviklet.

Området dekker i noen grad inn mangler ved skogvernet, selv om små arealer med rik vegetasjon samt boreal naturskog 
er relevant i så måte. På mange punkter vurderes Forradalen som et verdifullt område, og lite areal er den mest negative 
faktoren m.h.p. verdivurdering. Forradalen vurderes totalt sett som regionalt verneverdig (**).

Feltarbeid
Feltarbeid ble gjennomført 31.08.2005, da en person dekket hele undersøkelsesområdet. 

Tidspunkt og værets betydning
Været var godt ved registreringstidspunktet. Kartleggingstidspunktet gir et godt bilde av vegetasjon og er godt egnet for 
kartlegging av de antatt viktigste artsgruppene på lokaliteten.

Utvelgelse og undersøkelsesområde
Området er valgt ut av Fylkesmannen i Nordland, DN og Statskog SF i forbindelse med opptrappingen av skogvernet. 
Området er nøkkelbiotopkartlagt i 2000, og en stor og høyt verdisatt nøkkelbiotop har vært utslagsgivende for at det ble 
valgt ut som et undersøkelsesområde. En god del av undersøkelsesområdet, nederste del av lia i vest og arealet øst for 
fjellkammen (d.v.s. i NØ) består av lavproduktive barskoger med tydelig hogstpåvirkning også i nyere tid, og disse area-
lene ble utelatt fra avgrensningen av det verneverdige skogområdet. Mindre arealer utenfor grensene for det opprinnelige 
undersøkelsesområdet er inkludert i avgrensningen av det verneverdige skogområdet. Dette er hovedsakelig av arronde-
ringsmessige årsaker. 

Tidligere undersøkelser
Området ble nøkkelbiotopkartlagt i 2000 av Arne Heggland (se Lie 2002). Det ble funnet én nøkkelbiotop og ett hensyns-
område innenfor undersøkelsesområdet. Nøkkelbiotopen er kartlagt som bekkekløft, og ble verdisatt som svært viktig. 
Hensynsområdet er klassifi sert som gammel granskog.

Beliggenhet
Forradalen ligger sør for Austervefsna, ca 13 km øst for Trofors. Området drenerer mot Austervefsna. 

Naturgrunnlag

Topografi 
Deler av området har dramatisk topografi . Dette gjelder juvet sentralt/sør i området. Sidene er til dels stupbratte, og bunn 
av kløfta består dels av store steiner, dels av fi nere løsmasser. 



Geologi
Berggrunnen er mosaikkpreget, med mest glimmergneis og glimmerskifer, og smale bånd av marmor (vesentlig kalkspat-
marmor) og en smal stripe av fi nkornig lys gneis i SØ. Jordarter i områder er steinbreavsetning, forvitringsmateriale og et 
betydelig areal med bare tynt løsmassedekke og mye bart fjell (kilde; berggrunns- og løsmassekart på nett, NGU 2005).

Vegetasjonsgeografi 
Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk, vegtasjonsone: nordboreal 100% (1380 daa) .

Forradalen ligger i nordboreal vegetasjonssone (Moen 1998).

Økologisk variasjon
Til tross for det lille arealet er området topografi sk og vegetasjonsmessig variert. Dette skyldes de vekslende naturfor-
holdene i søndre deler. Flere forskjellige skogtyper forekommer, godt utviklet gran-, furu- og bjørkeskog. Totalt vurderes 
variasjonen innenfor områdegrensene som middels (**), på grensa til stor (***).

Vegetasjon og treslagsfordeling
Blåbærskog er vanligste vegetasjonstype i området, og dekker ca halvparten av den skogkledte delen. Bærlyng- og røss-
lyng-blokkebærskog dekker også ganske store arealer med grunnlendt barblandingsskog. Rikere skogtyper er repre-
sentert i forbindelse med juvet. Her fi nnes godt utviklet småbregneskog, høgstaudeskog og kalkskog. Høgstaudeskog 
og kalkskog fi nnes i mosaikk i et smalt belte langs dalbunnen vest i området, på nordssida av dalbunnen midt i området, 
samt godt utviklet i den øverste (østlige) delen av kløfta. Kalkskog inkluderer både friske høgstaudeutforminger og tørrere 
utforminger i sørskrenten. Arter som inngår i de tydelig kalkpåvirka partiene er dvergsnelle, rynkevier, fjellfrøstjerne, gul-
sildre, rødsildre, fjelltistel, hårstarr, svarttopp m.fl . I de midtre partiene fi nnes lågurt- og høgstaudeskog, kalkpåvirket med 
masseforekomst av taggbregne, grønnburke, fjell-lok, dessuten jordbær, fi ngerstarr, hengeaks, tysbast og hundekveke. 
Det er mye svovelriske i denne skogtypen. Høgstaudegranskog og kalkskog er defi nert som truete vegetasjonstyper i h.h.t. 
Fremstad og Moen (2001); kalkskog som noe truet - VU og høgstaudegranskog som hensynskrevende - LR.

En rekke små intermediære myrer ble funnet, bl.a. med arter som gulsildre, gulstarr, klubbestarr, svarttopp, kranskonvall, 
fjelltistel, jåblom, breiull, sveltull, bjønnbrodd, hårstarr, dvergjamne og korallrot. Gran er vanligste treslag, og er nærmest 
enerådende i produktive lisider. Furu er også vanlig. Ofte står furu i blandingsbestand med gran på bærlyngmark, og slike 
steder ekspanderer tilsynelatende gran på bekostning av furu. Ganske ren furuskog fi nnes sør for juvet, i et knauseterreng 
med lite foryngelse av gran. Dessuten fi nnes mye furu i myrlendt terreng fl ere steder i området. Bjørk er bestandsdannende 
i et bestand SØ i området, og forekommer ellers spredt til vanlig i hele området, særlig i de sørvendte liene i midtre og indre 
deler av Juvet. Selje og rogn fi nnes spredt i de rikere delene, mens gråor er mindre frekvent (ble observert i et fl att parti 
hvor bekken nederst i juvet meandrerer).

Skogstruktur og påvirkning
Området inneholder gammel skog, i aldersfase, oppløsningsfase og (i mindre arealer) bledningsfase. Granskogen er jevnt 
over fl ersjiktet med god spredning på svake boniteter og nede i kløfta. Lisider med småbregne- og blåbærgranskog er 
ofte i aldersfase med svak sjiktning, men også her er det innslag av gamle trær og dødt trevirke. De fl este tydelig gamle 
trærne er graner, men bare et fåtall er særlig grovvokste. Noen gamle furuer står på kantene av juvet, men generelt er det 
meget lite gammel furu i området. Liggende dødt trevirke forekommer spredt til hyppig. I fl ere gamle granbestand fi nnes 
læger i alle nedbrytningsstadier. Av furu er det sparsomt med død ved i alle deler med unntak av det lille arealet med godt 
utviklet furunaturskog sør for juvet, hvor det overraskende nok er mange grove furulæger. For øvrig ble bare noen få grove 
furulæger observert. Gadd av furu, også noen grove, fi nnes spredt på kantene av juvet, mest i det allerede omtalte natur-
skogsområdet på sørsiden. Hogstpåvirkning fra gammelt av har berørt hele området, men har stort sett preg av plukkhogst. 
Selv nede i ”juvet” er det foretatt et visst uttak. Nyere hogstinngrep fi nnes ikke i området. Det meste av arealet kvalifi serer 
som inngrepsfri område, sone 1 (1-3 km fra tyngre tekniske inngrep).

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

1  Forradalen
Naturtype: Urskog/gammelskog - Granskog UTM:  Ø:437200, N:7265500
BMVERDI: B Hoh: 320-440 moh
Areal: 104,2daa

Kjerneområdet består av gran- (og noe furu-) skog med ”fjellskogspreg”. Innslaget av tydelig gamle graner er nokså høyt. I området er 
det ganske godt utviklet naturskogsstruktur med mye død ved, og også en del grove, sterkt nedbrutte granlæger. De få og små myrene er 
rike, med innslag av basifi le arter. På bakgrunn av de klare naturskogskvalitetene, med jevnt innslag av kravfulle arter av vedboende sopp 
vurderes dette som en viktig lokalitet (verdi B, **).



2  Forradalen, kløft SØ for
Naturtype: Bekkekløfter - Bekkekløft UTM:  Ø:437000, N:7264700
BMVERDI: A Hoh: 320-500 moh
Areal: 377,3daa

Et naturtypemessig heterogent kjerneområde, hvor det er gammel furuskog og gammel granskog på sidene av juvet, bekkekløft i juvet 
og innslag av kalkskog i deler av området. Området viser dramatisk topografi , med en markert kløft hvor den nordvendte sida består av 
skrenter og bergvegger. Bekken i bunn av kløfta går i partier under store steinblokker, men det fi nnes også partier der bekken renner rolig 
gjennom partier med mer og fi nere løsmasser. I den innerste delen av dalen (helt SØ i kjerneområdet) er det dalbunnen avstengt, med 
et lite avlangt tjern i bunn. Vegetasjonen i juvet er stedvis rik, med høgstaudeskog, innerst også kalkpåvirka høgstaudebjørkeskog. Ellers 
er småbregneskog vanlig. I deler av de SV-vendte skrentene forekommer lågurtskog og kalklågurtskog. Furuskogen i sør er dominert av 
lavproduktive vegetasjonstyper (røsslyng-blokkebærskog), mens granskogen på kanten i sør har blåbærskog. Barskog dominerer, men 
stedvis er det høyt løvinnslag. Skogen er lite negativt påvirket av menneskelig aktivitet, med mye dødt trevirke, også i sene nedbrytnings-
stadier. Furuskogen på sørsiden av juvet har også mye dødt trevirke. Det fi nnes ganske mange tydelig gamle og grove trær. Flere sjeldne 
og rødlistede arter er funnet i kjerneområdet, bl.a. taigakjuke på gran og brun hvitkjuke, Skeletocutis lenis og Mucronella fl ava på furu. 
Karplantefl oraen er rik. Totalt vurderes om rådet som rikt og variert, og verdisettes som et kjerneområde av høyeste verdiklasse (A, ***). 

Artsmangfold
I de rikere partiene fi nnes rik karplantefl ora, med innslag av kalkkrevende arter (se avsnitt om vegetasjon). Forekomstene 
er ikke sjeldne i en regional målestokk, da berggrunnen i denne delen av Nordland inneholder mye basiske og kalkrike 
bergarter, og fl ere nasjonalt verdifulle og ganske store kalkskogsområder er dokumentert i nærheten.

Sopp

Soppfl oraen av kravfulle vedboende sopp i gammel granskog er dominert av svartsonekjuke (DC, 16 funn på gran), og 
med spredte funn av gammelgranskål (DC) og duftskinn (DC). I tillegg kommer ett funn av taigakjuke (DC), en kravfull gam-
melskogsart som hittil bare er påvist på 4 andre steder i Nordland. Signalartene kjøttkjuke (1) og vasskjuke (3) ble også 
funnet. På furu ble rødlistearten brun hvitkjuke (DC, 1 funn) og den gode signalarten Skeletocutis lenis (2) funnet, i tillegg til 
signalarten Mucronella fl ava. Svartsonekjuke ble også funnet på furu. Det ble samlet litt markboende sopp i området, men 
ikke noen kravfulle eller rødlistearter ble påvist. Det bør imidlertid være et brukbart potensiale for kravfulle markboende 
sopp i de mest kalkpåvirkede og grunnlendte delene av området.

Lav

På ett gammelt grantre ble det funnet en stor forekomst av den kravfulle skorpelaven gråsotbeger. Signalartene langnål og 
dverggullnål ble funnet på rogn som står langs bekken ende i juvet. Det ble tatt noen ”stikkprøvekontroller” av knappenål-
slavfl oraen på gamle bartrær, men uten funn av veldig kravfulle arter. Fausknål, krukkenål og hvitringnål er de mest nevne-
verdige artene. Floraen av busk- og bladlav er ganske dårlig utviklet. Til tross for at det er et skjermet og fuktig kløftemiljø 
i deler av området, slår dette ikke nevneverdig ut på lavfl oraen. Noen av de mest alminnelige artene i lobarionsamfunnet 
ble påvist på stammer av rogn og selje. 

Vilt

Området antas å inngå som del av et lokalt-regionalt viktig leveområde for storfugl, da området inneholder viktige strukturer 
for arten. Flere tiur ble observert ved befaring, men antakelsen om viltfunksjon for arten kan ikke understøttes av sikre 
bakgrunnsdata.

Konklusjon, artsmangfold

I området er det påvist forekomster av vedboende sopp som er bedre enn mange andre gammelskoger i regionen. Imid-
lertid ble ingen ekstremt sjeldne arter eller arter i høy rødlistekategori påvist. Lavfl oraen kan ikke betegnes som spesielt 
rik. I sum plasserer området seg som klart regionalt viktig m.h.p. bevaring av artsmangfold, og omsatt i verdisetting tilsier 
dette en ”sterk to stjerner” (**). 



Tabell: Artsfunn i Forradalen . 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 
hvert  kjerneområde. 0 betyr tekstlig kvantifi sering. Små tall uten kjerneområdenummer angir funn utenfor kjerneområder.

Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste-
status

Totalt antall 
av art

Funnet i kjerne-om-
råde (nr)

Busk- og bladlav Lobaria scrobiculata Skrubbenever 1 2
1

Skorpelav Chaenotheca brachypoda Dverggullnål 1 2
1

Chaenotheca gracillima Langnål 1 2
1

Cyphelium inquinans Gråsotbeger 1 2
1

Sopp vedboende Antrodia albobrunnea Brun hvitkjuke DC 1 2
1

Cystostereum murrayi Duftskinn DC 1 1
1

Leptoporus mollis Kjøttkjuke 1
1

Mucronella fl ava Gul hengepigg 1 2
1

Phellinus nigrolimitatus Svartsonekjuke DC 21
1
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1
 1

1
 1

1
 1

1
 1
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 1

1
 1

2

1
1
 1

1
 2

4
 2

1
 2

1
 2

1
 2

1
 2

1

Pseudographis pinicola Gammelgranskål DC 1 1
1

Skeletocutis lenis 2 1
1
 2

1

Skeletocutis stellae Taigakjuke DC 1 2
1

Avgrensing og arrondering
I nord og øst grenser området til skog som er kraftig påvirket av skogbruk de siste generasjonene. Mot nordvest grenser 
området til glissen og småvokst skog uten nye hogstspor, men som har vært kraftig gjennomhogd for noen generasjoner 
siden. I sør og sørvest grenser området til lavproduktiv og meget glissen barskog. Arronderingen av selve kløfta er god. 
den nordlige delen av området består av en ganske høytliggende barskog, samt en bratt skogkledt skrent mot nord. 
Dette gammelskogsarealet ville vært vesentlig bedre arrondert hvis gammelskogen fortsatte lengre nedover i vestlia, ned 
i Forradalen. Arealet er lite, med skogkledt areal så vidt over 1000 daa. I denne regionen må dette betraktes som et lite 
barskogsområde, selv om området oppnår middels verdi (**) for verdikriteriet ”størrelse” i h.h.t. DNs registreringsmal (DN 
2004). De to kjerneområdene dekker nærmere halvparten av arealet i det verneverdige området.

Vurdering og verdisetting
Forradalen består av et dramatisk juv med betydelig villmarkspreg, samt gammelskogsområder på sidene av juvet. Arealet 
er lite, og det står totalt sett lite produktiv skog i området. Området er nokså godt arrondert (gjelder kløfta), men et ”på-
heng” av gammelskog nordover henger ikke særlig godt sammen med resten av området. Området representerer en ty-
pisk høytliggende gran/furuskog i regionen. Gunstig lokalklima i kløfta slår ikke nevneverdig ut på lavfl oraen. Området har 
elementer av rik vegetasjon, også kalkskog, men i regional sammenheng er dette elementet ikke spesielt godt utviklet, og 
kan ikke tillegges stor vekt ved verdisetting av området. Forradalen framviser ganske god variasjon topografi sk og m.h.p. 
vegetasjonstyper, selv om rike vegetasjonstyper er arealmessig underlegent. To truete vegetasjonstyper i h.h.t. Fremstad 
og Moen (2001) ble funnet; kalkskog, ”noe truet, VU” og høgstaudegranskog, ”hensynskrevende, LR”. Truete vegetasjons-
typer forekommer ikke i et slikt omfang at dette skal tillegges stor vekt i vurdering av områdets totalverdi. 

Dokumentasjon av artsmangfold i Forradalen viser godt innslag av rødlistearter av vedboende sopp, trolig bedre enn 
mange gammelskogsområder i regionen. Lavsamfunn er dårlig utviklet, og vegetasjonen er (til tross for at den stedvis er 
rik) uten spesielt kravfulle eller sjeldne arter. Potensialet for forsterking og viderutvikling av elementet av kravfulle lavarter 
knyttet til gamle trær vurderes som brukbart. Skogen i området har ikke preg av å være en ”hot spot”, og totalt sett vurderes 
området som regionalt viktig m.h.p. verdi for bevaring av artsmangfold. 

Området dekker følgende generelle anbefalinger og prioriteringer i skogvernet (Framstad et al. 2002,2003): Gjenværen-
de forholdsvis intakte forekomster av rike skogtyper (kalkskog, høgstaudeskog). Regionale anbefalinger og priotiteringer 
(Nord-Norge, nordboreal) er dekket opp i form av høgstaudeskog. Da lokaliteten bare har et lite areal med høgstaudeskog, 
og et ennå mindre kalkskog er graden av mangelinndekking kun middels. Forradalen skårer middels (**) på mange av 
verdikriteriene, og lavt på noen. Urørthet og variasjon oppnår høyeste skår. Lite areal og begrenset vertikalspenn som 
naturlig reduserer arealet rik vegetasjon er de eneste punktene som trekker verdien noe ned. Innslaget av fl ere verdifulle 
gammelskogsrester og et lite påvirket ”kløftemiljø” med god arrondering trekker verdien opp. Området kan ikke betegnes 
som et ”spesialområde”, og sammenliknet med fl ere andre potensielle skogvernområder i regionen er størrelsen meget 
liten. Imidlertid vurderes verdiene i Forradalen som så pass store og fortettede at området forsvarer en totalverdi som 
regionalt verneverdig (**).



Tabell: Kriterier og verdisetting for kjerneområder og totalt for Forradalen . Ingen stjerner (0) betyr at verdien for kriteriet 
er fraværende/ ubetydelig. Strek (-) betyr ikke relevant. Se ellers kriterier for for verdisetting i metodekapittelet.

Kjerneområde Urørt-
het

Dødved 
mengde

Dødved 
kont.

Gamle 
bar-
trær

Gamle 
løvtrær

Gamle 
edel-

løvtrær

Treslags-
fordeling

Varia-
sjon

Rik-
het

Arter Stør-
relse

Arron-
dering

Samlet 
verdi

1 Forradalen ** ** ** ** 0 - * * * ** - - **
2 Forradalen, kløft 
SØ for

*** ** *** ** * - *** *** ** *** - - ***

Totalt for Forradalen *** ** ** ** 0 - ** ** * ** ** ** **
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±
Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SF's eiendommer 2005

Tidligere registreringer
Omr. for vurdering (DN2005)
Eksisterende verneområder

Verneforslag
Alternativ grense
Kjerneområder

Rutenett 1km
Ekvidistanse 20m
Målestokk 1:15 000 Kartgrunnlag N50

Produsert 01.05.2006

WGS84, sonebelte 33

Areal 1.377daa, verdi **



Bilder fra området Forradalen

Oversiktsbilde over Forradalen fra SØ. Foto: Arne Heggland

Kløfta sør i området. Foto: Arne Heggland

Rabber med gammel furuskog sør i området. Foto: Arne 
Heggland

Interiør fra eldre blåbærgranskog i den vestvendte lisida. Foto: 
Arne Heggland




