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Referat
Bendiksen, E. & Svalastog, D. 1999. Barskogsundersøkelser på Øst-
landet i forbindelse med utvidet verneplan. - NINA Oppdragsmel-
ding 619: 1-104.

33 barskogsområder på Østlandet (Østfold, Hedmark,
Akershus/Oslo, Oppland, og Buskerud) er inventert i forbindelse
med utvidet verneplan for barskog. Seks av disse tilhører kategori-
en storområder. Områdene er registrert mht vegetasjon og flora,
skogstruktur og kulturpåvirkning, samt interessante arter, inkludert
indikatorarter for bl.a krone- og dødvedkontinuitet (storsopp og
makrolav). Områder/delområder er evaluert etter en firedelt skala
mht verneverdi.

Nøkkelord: Vern av barskog, verneverdi, Øst-Norge, skogstruktur,
vegetasjon, flora, indikatorarter

Egil Bendiksen og Dag Svalastog, NINA, postboks 736 Sentrum,
0105 Oslo
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Abstract
Bendiksen, E. & Svalastog, D. 1999. Inventories of coniferous forest
in Eastern Norway in connection with an extended plan for conser-
vation. - NINA Oppdragsmelding 619: 1-104.

Thirty-three conifer forest areas in Eastern Norway (counties of Øst-
fold, Hedmark, Akershus/Oslo, Oppland, og Buskerud) have been
investigated in connection with an extended national plan for con-
servation of conifer forest. Six of the areas can be classified to the
category " large areas". The areas are studied with respect to vege-
tation and flora, stand structure and influence by man. Further, spe-
cies of special interest, including indicator species of continuity in
decaying wood (macrofungi) and tree layer continuity (macroli-
chens) are recorded. The areas (and sometimes subareas) are eva-
luated to four classes with respect to conservational value.

Key words: Conservation of coniferous forest, conservational value,
East Norway, stand structure, vegetation, flora, indicator species

Egil Bendiksen and Dag Svalastog, NINA, P.O. Box 736 Sentrum,
N-0105 Oslo, Norway
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Forord Innhold
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Stortinget vedtok i juni 1996 at det nasjonale barskogsvernet i
Norge skal utvides med 120 km2 produktiv skog i tillegg til de 295
km2 som ble vedtatt i 1990, jf opptrapping av barskogsvernet fram
mot år 2000 (Miljøverndepartementet 1995). Store områder, høy-
produktive områder i lavlandet og områder med truete og sårbare
arter (samt kystgranskog i Midt-Norge) er spesielt prioriterte kate-
gorier i denne oppfølgende runden.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Direktoratet for naturfor-
valtning ved Ivar Haugen. Mer eller mindre grovt avgrensete under-
søkelsesområder var på forhånd definert av miljøvernavdelingene i
de respektive fylker. Det har hele tida vært et nært og konstruktivt
samarbeid med disse om alle praktiske sider ved arbeidet.

Et stort antall personer har vært behjelpelige under forskjellige deler
av arbeidet. Flere grunneiere og skogbrukssjefer/andre kommunalt
ansatte har bidratt med viktige skogbrukshistoriske opplysninger,
stilt bestandskart til disposisjon og bidratt med andre viktige data.
Noen har også vært med i felt.

Mange er de som har bidratt med viktige botaniske data, evt. gitt
annen assistanse: Katriina Bendiksen, Tore Berg, Tor Erik Brandrud,
Sverre E. Bråten, Øystein Engen, Geir Gaarder, Pekka Halonen, Rei-
dar Haugan, Trine Haugset, Terje Hilden, Tom Hellik Hofton, Even
Høgholen, Geir Høitomt, Arnodd Håpnes, Dag Kjærnet, Harald
Korsmo, Rein Midteng, Jan Erik Noreng, Knut Rydgren, Siste Sjan-
se v/Terje Blindheim og Irene Lindblad, Olav Skulberg, Jogeir Stok-
land, Jens Stordal, Ola Wergeland Krog og Cathrine Whist.

En varm takk rettes til alle disse.

Feltarbeidet ble utført i september - november 1996 og juni -
november 1997. Rapportskriving ble utført følgende vinter og
levert oppdragsgiver i mars 1998. Enkelte suppleringer er tatt inn i
teksten sommeren 1999.

Oslo, juli 1999

Egil Bendiksen
Prosjektleder
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1 Innledning
Formålet med arbeidet har vært å dokumentere og evaluere verne-
verdier i et antall barskogsområder på Østlandet og utarbeide
avgrensete verneforslag. Delvis foreligger vurdering av flere
avgrensningsalternativer og innbyrdes evaluering av delområder.
Lokalitetene er beskreveti detalj mht vegetasjon, flora, skogstruk-
tur og interessante arter for å gi en tilstandsbeskrivelse på invente-
ringstidspunktet. Motiver for vern av barskog og viktige kriterier ved
prioritering av områder er belyst av Korsmo et al. (1991). Siden den
første barskogsplanrunden har det tilkommet mye ny kunnskap om
arter som går tilbake ved moderne skogsdrift, spesielt for sopp og
lav. Et større antall indikatorarter er fra 1992 og framover tatt i bruk
ved barskogsinventeringer, initiert av Siste sjanse (jf Bredesen et al.
1993, 1994) for å belyse ulike egenskaper ved gammelskogsloka-
liteter. Viktigste arter registrert i dette arbeidet er opplistet i kpt. 2.

5

2 Materiale og metoder
Registreringene er primært foretatt som feltbefaringer. Delvis har
biologisk innhold vært dårlig kjent på forhånd og undersøkelse blitt
foretatt fra grunnen av. Også flere områder fra den første runden
av verneplan for barskog er befart på nytt mht innbyrdes sammen-
likning, utvidelsesforslag eller mer grundige vurderinger. Dette gjel-
der tre av de seks storområdene.

Viktig under feltarbeidet har vært registrering av skogstruktur, grad av
urørthet, dødved i form av gadd og læger (mengde og kontinuitet i
nedbrytningsstadier), forekomst av indikatorarter(tabell 1) og
avgrensning. Karplanter er registrert på kryssliste for flere
områder/delområder, men pga årstid (ofte høstitidlig vinter) er disse
opplagt mangelfulle. Lister over storsopp finnes for storparten av
områdene inventert av E.B. i den gode soppsesongen, høsten 1997.
Karplante- og soppdata er deponert hos NINA. Tall knyttet til indika-
torarter i oversikter under områdebeskrivelsene henspeiler på hvor
mange trær/læger arten er funnet (eller antall forekomster på berg-
vegg). Tall for tretåspett er antall trær med hakkemerker.

En del bestandsanalyser er foretatt som stikkprøver, jf tidligere bar-
skogsundersøkelse (bl.a. alder (borprøve), trehøyde, brysthøydedi-
ameter, skogfase).

Avgrensningsforslag er til en viss grad omtrentlige. Detaljavgrensning
vil bli foretatt av Fylkesmannens miljøvernavdeling og DN. Selv om
kommune- eller eiendomsgrenser i visse tilfelle har vært praktiske å
bruke rent arronderingsmessig eller skogbrukshistorisk i deler av
grensesettingen, er undersøkelsen gjort på rent faglig grunnlag uav-
hengig av eiendomsforhold. Der det er stiplet to alternative strek-
ninger på kartet, er det snakk om å gjøre et valg ut fra
praktiske/arronderingsmessige hensyn. Andre stiplete strekninger
betyr at det ikke er tatt stilling til hvor nøyaktig grense bør gå, oftest
pga gradvise endringer i skogtilstanden.

Det er verdt å understreke at undersøkelsesområdene omfatter til
dels store arealer og at tida som har vært til rådighet har vært
begrenset. Funn og registreringer er derfor resultat av valgte befa-
ringsruter basert på en vurdering av hvordan områdene kunne dek-
kes best mulig. Innen storområdene, hvor visse delområder har vært
inventert svært grundig tidligere, har det vært mulig å konsentrere
innsatsen om andre delområder. Bruk av kikkert har vært viktig som
hjelpemiddel til å få oversikt over større arealer og sjalte ut områder
med synlig stor hogstpåvirkning.

Se tabell 1, neste side.

Evaluering av områdene er foretatt på grunnlag av en rekke egenska-
per, og generelt henvises til kriterier benyttet ved de tidligere undersø-
kelser mht verneplan for barskog (jf Korsmo et al. 1991). Med de spe-
sielt prioriterte områdetyper i denne utvidete verneplanen (se ovenfor)
er imidlertid spesielt stor vekt lagt på produktivitet og sjeldenhet/true-
te arter. Kontinuitetsegenskaper (vurdering av dødved/nedbrytnings-
stadier, forekomst av indikatorarter) er også trukket inn i sterkere grad
enn tidligere. Områdeevaluering er imidlertid alltid gjort på grunnlag
av totalvurdring hvor en rekke forhold er trukket inn. Forskning gjen-
står mht kontinuitet og arters indikatorverdi. Bortsett fra at store områ-
der er prioritert og studeres i en gruppe for seg, er ikke størrelse nød-
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LAV
Granseterlav(Hypogymnia bitteri)
Gubbeskjegg(Alectoria sarmentosa)
Huldrestry(Usnea longissima)
Kort trollskjegg(Biyoria bicolor)
Langt trollskjegg(Bryoria tenuis)
Lungenever(Lobaria pulmonaria)
Mjuktjafs(Evernia divaricata)
Randkvistlav(Hypogymnia vittata)
Skoddelav(Menegazzia terebrata )
Skrubbenever(Lobaria scrobiculata)
Skrukkelav(Platismatia noevegica)
Sprikeskjegg(Bryoria nadvornikiana)
Trådragg(Ramalina thrausta)
Ulvelav(Letharia vulpina)

Områdene er prioritert etter en firedelt skala:

***

**

Tabell 1. Viktige indikatorarter for kontinuitet. Indikatorverdier
følger bl.a. Bredesen et al. (1994), truethetskategorier: lav
(Tønsberg et al. 1996), sopp (Bendiksen et al. 1998).

SOPP
Duftskinn(Cystostereum murraii)
Granrustkjuke(Phellinus ferrugineofuscus)
Granstokkjuke(Phellinus chlysoloma)
Kjøttkjuke(Leptoporus mollis)
Lappkjuke(Amylocystis lapponica)
Piggbroddsopp(Asterodon ferruginosus)
Praktbarksopp (Veluticepsabietina)
Rosenkjuke(Fomitopsis rosea)
Rynkeskinn(Phlebia centrifuga)
Sprekk-kjuke(Diplomitoporus crustulinus)
Svartsonekjuke(Phellinus nigrolimitatus)

Antatt Truethets-
indik.verdi kategori

* (rikelig)
**

** (trær), * (berg)
**

**

**

**

**** - Nasjonalt verneverdig og svært viktig/særskilt prioritert
- Nasjonalt verneverdig
- Regionalt verneverdig
- Lokalt verneverdig

V

V+

V
V+

vendigvis utslagsgivende for prioritering når det gjelder høyproduktive
arealer i lavlandet. Slike vil delvis være naturlig avgrenset til mindre are-
aler, og delvis finnes ikke større arealer som ikke er sterkt påvirket.

Firestjerners-områdene utgjør en ny kategori i forhold til tidligere,
som totalt for verneplanen vil inneholde noen svært få områder med
helt spesielle kvaliteter (f.eks. antatt urskogsrest, svært høy produk-
sjon, livskraftig populasjon av truet art). Dette er områder som sterkt
anbefales vernet. Tre områder, Svartåsfjell, Gullenhaugen og Heim-
seteråsen, er gitt fire stjerner i denne undersøkelsen.

Selv om skalaen hovedsakelig brukes som i tidligere barskogsvern-
sammenheng, vil i noen tilfeller et område som også har vært vur-
dert i forrige runde (og ikke har vært hogstpåvirket i mellomperio-
den) skifte kategori som følge av at enkelte kriterier er endret i den

6

utvidete planen. F.eks. vil et tidligere en-stjernes område nå kunne
rykke opp til to-stjerners hvis det er et høyproduktivt lavlandsområ-
de med spesielle kvaliteter, til tross for en sterkere påvirkning enn
det som ble akseptert forrige gang.

I tabell 2 er gitt en evaluering av områdene mht en del viktige kri-
terier, modifisert etter Gaarder (1997), som også diskuterer faglig
prioriteringsgrunnlag ved barskogsvern. For diskusjon om kriterier,
områdeutvalg og evaluering henvises for øvrig til Framstad et al.
(1995).

For enkelte delområder innenfor storområdene er anbefalt oppret-
telse av nøkkelbiotop med tanke på sikring av enkelte lokaliteter
om ikke storområdet skulle bli vernet. Selv om denne type anbefa-
ling er utenfor rammen av verneplanundersøkelsene, er det tatt
med som et biprodukt.

Tegnforklaring til tabell 2, neste side

1. Urørthet
0 - kulturskog
x - relativt sterkt påvirket
xx - tydelig spor etter plukkhogst, men også partier med
beskjeden påvirkning
xxx - større partier med lav påvirkningsgrad/urskogspreg

2. Kontinuitet i dødved
x - ingen eller lav k./ xx - partier med middels kl xxx - parti-
er med høy k.

3. Interessante arter, karplanter/kryptogamer
(indikatorarter/rødlistearter/plantegeogr. int.)
x - ingen eller få/ xx - middels/ xxx - mange

4. Variasjon, økologi/vegetasjonstyper
x - liten/ xx - middels/ xxx - stor

5. Mengde død ved
x - lite/ xx - en del/ xxx - mye

7. Høy - middels bonitet (arealandel)
x - liten/ xx - en del (1/3-1/2)/ xxx - mye (>1/2)

8. Gamle lauvtrær
x - få/ xx - en deV xxx - mange

nina  oppdragsmelding 619

6. Avgrensning
x - mindre god (dårlig arrondering, oppskåret område pga
inngrep)
xx - middels god
xxx - god (gjerne inkl, hele nedbørfelt, lisider etc)

9. Størrelse
x - <1 km2/ xx - 1-5 km2/ xxx - 5-10 km2/ S - kategori stor-
område (>10 km2)
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3 Beskrivelse og evaluering
av de enkelte
barskogslokalitetene

En enkel oversikt over naturverdier og enkelte andre data for loka-
litetene er gitt i  tabell 2.  Alle områdene vurdert i forhold til ni kri-
terier. Det er lagt vekt på å få med egenskaper som er viktige i for-
hold til områdenes kvaliteter mht verneverdi.

Tabell 2.  Verdivurdering og oversikt over vikbge egenskaper for barskogslokalitetene (tegnforklaring s.6).

Lokalitet

Østfold
Rødsåsen
Store Hiesten
Svartedal
Mona øst
Sletner (Mona vest)
Åsermarka
Trøgstad presteg.sk

Akershus
Kongsrudtjern
Skaugumsåsen
Hagahogget

Hedmark
Vestmarka
Fuggdalen
Svartåsfjellet

Oppland
Gullenhaugen
Balke
Bløytjednet
Dritua
Liadalen

Oppl./Buskerud
Skjellingshovde
Selsjøen

Buskerud
Barlindåsen
Tofteskogen
Bremsåsen
Sørmarka
Dokkene
Ramfoss
Haverstingen
Svenskerudåsen
Langseterfjell m.m.
Trillemarka/Kortefj.
Flatstrand
Sørkjevannselva

**

***

***

***

***

**

se delomr.

***

1 2

0-x x
xx x
XXX XXX

XX )00(

XX XXX

3 4 5 6 7 8 9

XX XXX XX XXX XXX X X

XX XX X XX XX X XX

X XX X X XX X X

X XX X XX XXX X X

XX XXX XX XX XXX XX X

XXX XX XX XX XX XXX X

x x x xx XXX X X

xxx XXX x fl.alt. xx x xx
xx xx xx xx xx xx x
xxx xx xx xx xxx xxx x

x x x x x x S
x XXX X XXX X X S
XXX )0( XXX XXX XX XXX )0(

XXX )0( )0CX XXX XXX )0C XXX

XXX X X X(X) X X X

)00( )0CX )0( XXX X X X

)00( XXX XX )0CX XX )0( )0(

)00( )00( X XXX XXX )0X X

XXX XX )0( XX XX XX S

)00( )0( XX XXX X X

XX )0CX X XXX )00( XX X

XX XXX X )0( XX >0( XX

XXX )0( X )0C XXX X X

X X X )00( XXX X X

XX XXX X XXX XXX X X

XXX XXX X-XXX )0( XX XX X

)0C XXX )0C )0(X XX(x) XX(x) XX

XX X X XX XX XXX X

)0X )0( XX(x) XX X )0( S

XXX XXX XX )0( XX )0( S

X X X XXX X X X

X X XX )0( X)0( X X

© Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no  
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten. 



3.1 Østfold

3.1.1 RØDSÅSEN

Kommune: Moss
Kart M711: 18131
UTM-koordinater (WGS84): NL 903 881
Areal: 290 daa
Dato: 20/10-97
Skogeiere: 2 private skogeiere
Inventør: Dag Svalastog
Verneverdi: ***
Figur 1, se vedlegg

Naturgrunnlag
Det undersøkte skogområdet ligger på den sørvestligste delen av
Jeløya utenfor Moss. Rødsåsen, som er det høyeste punktet, ligger
på 70 m o.h. Jeløya ligger i den boreonemorale skogsonen (Dahl et
al. 1986).

Berggrunnen består av basalt fra permtiden (Sigmond et al. 1984),
og området har en opprevet og små kupert topografi med mange
fremstikkende knauser og småkoller. De fremstikkende delene av
terrenget har tynt og til dels helt manglende overdekke av løsmas-
ser, mens det langs forsenkninger og slake partier synes å være et
relativt dypt jordsmonn. Jordmassene består imidlertid av mye
grovt materiale, noe som gjør jorda permeabel og tørkesvak.

Området inngår i søndre Jeløy landskapsvernområde og er tidligere
botanisk undersøkt i forbindelse med "Oslofjord - verneplanen"
(Stabbetorp 1997). NINA har dessuten foretatt registreringer i deler
av området i sammenheng med verneverdige lokaliteter for barlind
på Østlandet (Svalastog & Høiland 1991).

Vegetasjon og flora
På grunn av det småkuperte terrenget er vegetasjonen svært variert
fra fattig furuskog over de grunnlendte partiene til rik granskog langs
forsenkninger o.l. En relativt stor del av det skogkledte arealet opp-
tas av granskog som i stor grad utgjøres av lågurttypen med lokale
innslag av overgangstyper mot blåbær- og småbregnegranskog. I
enkelte soleksponerte partier nær stranda opptrer det en lågurt-
barblandingsskog, og det er lokalt også tale om lågurtfuruskog. Tre-
slagssammensetningen er imidlertid ofte en følge av at den tørke-
svake grana har dødd ut. Sammen med grana inngår i varierende
grad også en del edellauvtrær som hassel, alm og lønn. Barlind fin-
nes spredt, og i den nordvestre del av området er det en større fore-
komst av treslaget.

Av kvantitativt viktige arter i lågurttypen kan nevnes sanikel, mark-
jordbær, skogfiol, hengeaks, gaukesyre og hårfrytle. Arter som blå-
veis, knollerteknapp og storkonvall er også vanlige.

Småkoller og knauser er stort sett tresatt med furu, og det dreier
seg for det meste om bærlyngfuruskog med innslag av lavfuruskog
på hellernark. En ser sjelden særlig velutviklet feltsjikt med lyngar-
ter, men derimot ofte rikelig oppslag av smyle. En del graniæger og
stubber etter gran tyder på et tidligere innslag av en del smågran i
denne typen. Grana er senere gått ut på grunn av tørke, og smyle-
oppslaget kan være en effekt av dette.
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I furuskogen inngår ofte et velutviklet busksjikt av tørketålende
busker som einer, eik, mispel og rosearter.

1 skråningene ned fra Rødsåsen er det partier med edellauvskog
med arter som eik, ask, hassel og lind, og i en forsenkning helt i sør-
øst vokser mye lønn. Det vokser ellers mye lind mange steder i
området, og treslaget inntar gjerne bratte og grunnlendte partier
langs sidene av kollepartier o.l. Det ble registrert en del growokste
eksemplarer av lind slike steder.

Det er relativt store, vindutsatte og grunnlendte partier ned mot
stranda som helt mangler tresjikt. Her er det i stedet tett og artsrik
krattvegetasjon av einer, rosearter, berberis og slåpetorn.

Skogstruktur -  påvirkning
På de bedre marktypene er grana hurtigvokst og oppnår relativt
grove dimensjoner. På godt beskyttede steder i de indre deler av
området blir trehøydene også betydelige, men på grunn av områ-
dets generelt vindutsatte beliggenhet stagnerer ofte høydeveksten
over en viss nådd høyde. Det er målt diameter i brysthøyde på gran
opptil 48 cm og trehøyder på opp mot 27 m.

På grunn av det tørkesvake jordsmonnet og en generelt vindutsatt
beliggenhet blir grana her forholdsvis kortlivet, og mye av gransko-
gen i området befinner seg utviklingsmessig i overgangen mellom
sen optimalfase og oppløsningsfase. Denne tilstanden inntreffer
allerede ved en alder omkring 70 til 80 år. Bestandene har for en
stor del et opprevet og hullet preg fordi enkelttrær eller tregrupper
har gått ut på grunn av tørke og vind. Av samme grunn finnes det
relativt god tilgang på dødved i form av stående døde trær og
læger i området. Forråtnelsesprosessen skjer forholdsvis hurtig i det
varme kystklimaet, og det finnes en god del læger som er mye ned-
brutt. En del av disse stammer nok fra tørkesomrene på 70-tallet.
Skogen er imidlertid en god del skjøttet på en parkmessig måte, og
døde trær blir i stor utstrekning fjernet etter hvert. Tilgangen på
dødved er derfor liten i forhold til potensialet.

Furutrær som står på de bedre marktypene i blanding med gran opp-
når stedvis betydelige dimensjoner. I en helling ned mot stranda helt
i sørvest står det eksempelvis en del praktfulle furuer hvor diameter i
brysthøyde er målt til 48 cm, og høyden ble registrert til opp til 28 m.
Alderen på et av disse trærne var 112 år.

De mange åpningene i granskogen preges av kraftige oppslag av
forskjellige lauvtrær som osp, rogn og selje. Lokalt sees også rikelig
granforyngelse på slike steder. Granskogen er stort sett flersjiktet
med mye hassel og andre lauvtrær i mellom- og busksjikt. 1 busk-
sjiktet inngår også en del leddved.

Den lokalt rikelige forekomsten av barlind på vestsiden er interes-
sant fordi treslaget her forynger seg godt og ikke synes å være
hemmet av rådyrbeiting. Populasjonen består i tillegg til enkelte
gamle mortrær, hovedsakelig av yngre individer, og treslaget er i
klar ekspansjon i området.

Skogen på de furudominerte kollene bærer tydelig preg av gjentat-
te tørkeepisoder i nyere tid, og det tidligere innslaget av undertrykte
grantrær er så godt som helt borte. Furua er til dels relativt gammel
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disse stedene med lokal aldersfase der trærne har typisk avflatet kro-
neform med grove grener. Alderen på et tre ble målt til 178 år.

Påvirkningen mht uttak av tørke- eller vindskadete enkelttrær og
mindre grupper av trær er tidligere nevnt. Helt i nordvest mot eien-
domsgrense er det også en mindre hogstflate som er tilplantet med
gran. Et stykke langs vestsiden går det en traktortras. Gjennom
området går det flere ryddete stier.

Vurdering - verneverdi
Lokaliteten er tidligere vurdert som meget verneverdig av Stabbe-
torp (1997), hovedsakelig på grunn av de botaniske kvalitetene.
Verneverdien av barlindforekomsten er også vurdert som relativt
høy bl.a. fordi populasjonen her er livskraftig og forynger seg godt.
De fleste kjente barlindforekomstene på Østlandet er ellers i sterk
tilbakegang fordi foryngelse som regel helt uteblir på grunn av bei-
tepress fra rådyr og elg.

Området har et vidt spenn av skogtyper fra fattig furuskog til høy-
bonitets granskog, der sistnevnte utgjør en relativt stor andel. En
floristisk rik lågurtgranskog preger store deler av området. Innsla-
gene med edellauvskog og varmekjær buskvegetasjon bidrar også
til å øke variasjonsbredden.

Skogen er lite påvirket ved at større hogstinngrep mangler. Gran-
skogen har imid lertid preg av en viss forsiktig skjøtsel med fierning
av døde og døende trær. I forhold til potensialet er tilgangen på
dødved idag derfor forholdsvis begrenset. Ved en eventuell total-
fredning av området og naturlige prosesser som får skje uforstyrret,
vil skogen forholdsvis raskt gjenvinne et naturlig preg. Dette er som
følge av granas korte omløpstid og den høye biologiske produksjo-
nen på de bedre marktypene. I utdøingsfasen vil dette innebære
relativt store mengder dødved i form av gadd og læger.

Området er svært verneverdig (***).

3.1.2 STORE HIESTEN

Kommune: Rakkestad
Kart M711: 2013 IV
UTM-koordinater (ED50): 406 924
Areal: 1285 daa
Skogeiere: privat, 1 eier
Dato: 6/11-97
Inventør: Dag Svalastog
Verneverdi: **/***
Figur 2, se vedlegg

Naturgrunnlag - avgrensning
Den undersøkte lokaliteten ligger i et slakt åsparti ca 7 km nordøst
for Rakkestad sentrum like øst for gården Nøtteholen. Området
utgjøres i hovedsak av flere nord-sørgående høydedrag med
mellomliggende dype sprekkedaler. De lavestliggende partiene
langs dalsøkkene ligger litt under den marine grensa som her er på
omkring 208 m. Områdets høyeste punkt er Store Hiesten på 249
m o.h. Typisk for området er en del stup og bratte bergvegger, sær-
lig langs vestsida av dalsøkkene. Nedenfor disse er det stedvis en del
ur og rasmark.
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Berggrunnen utgjøres av granittisk gneis (Sigmond et al. 1984), og det
er store variasjoner i løsmasseavsetninger fra de helt avskrapte partiene
langs toppen av høydedragene til relativt dype avsetninger stedvis
nede i dalsøkkene. Sistnevnte er trolig dels av marin opprinnelse.

Verneforslaget avgrenses i øst av bekkedraget langs Vesletjæra.
Skogen i området østover herfra domineres av fattig, triviell furu-
skog som er relativt ung. Her er også en del store myrornråder av
ombrogen og fattig type som til dels er grøftet. Rundt Vestre Tut-
jern og nordover herfra er det dessuten hogd mye. I vernesam-
menheng er denne delen derfor mindre interessant. I områdeav-
grensningen fra Fylkesmannen inngikk også et parti helt i sørvest,
men dette området er en del påvirket av hogst og grøfting.

Det er tidligere fremmet verneforslag for området gjennom Østfold
Botaniske Forening, som har utført en botanisk inventering av deler
av området.

Vegetasjon - flora
Området ble undersøkt under vanskelige forhold i november på
delvis snødekt mark og kan derfor ikke påberopes å være tilstrek-
kelig undersøkt, spesielt med hensyn til flora og vegetasjon.

Partiene langs bunnen av de trange dalsøkkene opptas for en stor
del av myr og sumpskog, mens det står til dels kompakt granskog
oppe langs hellingene. Granskogen her består hovedsakelig av en
frisk blåbærtype med mindre innslag av småbregne- og lågurtgran-
skog. I den sistnevnte typen ble det et sted registrert arter som snerp-
rørkvein, hengeaks og skogfiol. Den skyggefulle og beskyttede belig-
genheten spesielt i det vestre dalsøkket, gir granskogen et temmelig
humid preg, og det er her tidligere funnet bjønnkam (Østfold Bota-
niske Forening). Dette er et av de ytterst få funn som er gjort av
denne arten i Østfold. I det samme dalsøkket er det også funnet tys-
bast som skal være den eneste forekomsten av denne arten i Rakke-
stad. Oppe i rasmarkene nedenfor de bratte bergveggene vokser kry-
pende eksemplarer av lind. Det ble under de gjeldende forhold lett
forgjeves etter oseaniske moser som stor tretannmose (Bazzania tri-
lobata) og rødmuslingmose (Mylia taylorii), som godt kan tenkes å
finnes her som følge av det humide vekstmiljøet.

I vesthellingene fra Store Hiesten finnes en god del blåbærgranskog
av en stort sett mager type. Over mer grunnlendte partier i de høy-
ere nivåene går denne gradvis over i bærlyngfuruskog, som er den
dominerende furuskogstypen her. Det er gjort to funn av orkideen
knerot i dette området. I de høyestliggende partiene finner en bær-
lyngfuruskogen i mosaikk med lavfuruskog på hellemark. I en slik
skogtype sørvest for Bjørnetjern er det funnet skogjamne.

Av andre furuskogstyper opptrer det stedvis litt furumyrskog i over-
gangssonen mellom myr og fastmark, og røsslyngblokkebærfuru-
skog forekommer stedvis i slake hellinger med en viss nordlig eks-
posisjon.

Det opptrer mindre partier med sumpskog langs dalsøkkene,
vesentlig som gransumpskog, men det forekommer også mindre
svartorsumpskoger.

Myrene i området har stor variasjon i typer. De minerogene flatmy-
rene langs dalbunnene er trolig forholdsvis rike siden de for det

© Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no  
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten. 



meste ligger under den marine grensa. Typisk for disse er høy dek-
ning med relativt storvokst takrør. Av andre registrerbare arter her
var klokkelyng og mye pors. For øvrig opptrer fattige bakkemyrer
stedvis langs høydedragene. Myrene har et atlantisk preg med inn-
slag av arter som bl.a. rome, klokkelyng og pors. På myrer og langs
forsenkninger vokser også mye blåtopp. Sentrale deler av større
myrkomplekser har ofte et ombrogent preg (mest vanlig i området
øst for Vesletjæra).

Interessante arter
(Funnene, inkl. 1ndikatorarter, er gjort innenfor "kjerneområdet"
omkring Store Hiesten av ØBF)

Gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa)
Piggskjegg (Bryoria furcellata)
Grynfiltlav (Pannaria conoplea)
Kystvrenge (Nephroma laevigatum)
Stiftfiltlav  (Parmeliella triptophylla)
Åregrønnever (Peltigera leucophlebia)
Filthinnelav (Leptogium saturninum)
Furuskjell (Cladonia parasitica)
Bleiksyl (C. norvegica)
Lecidea botlyosa
Hypocenomyce
Thelotrema lepadinum
Arthonia leucopellaea

Skogstruktur - påvirkning
Den eldste skogen befinner seg rundt Store Hiesten og langs høy-
dedraget et stykke nordover herfra. Både gran- og furuskogen
befinner seg her for det meste i aldersfase. Borprøve av en repre-
sentativ furu i bærlyngtypen viste en alder på 330 år. Brysthøyde-
diameteren var 30 cm og trehøyden 16 m. Furua i dette området
har en typisk avflatet kroneform med grove, forvridde grener. En
del av furuene har tydeligvis gjennom lang tid vært beitet av stor-
fugl. (Her ble det for øvrig også støkt ut storfug1). Furuskogen har
et åpent preg med bare litt spredt, småvokst gran i mellomsjiktet
samt spredte hengebjørk. For gran i den tørre blåbærtypen ble det
registrert en alder på 180 år for et tre som hadde brysthøydedia-
meter 32 cm og høyde 19 m. Det er lite dødved i området, og noe
av årsaken til dette kan være en skogbrann for lang tid tilbake.
Brannmerker på en del gamle furustubber tyder på dette. Furusko-
gen langs åsryggene øst for Store Hiesten virker gjennomgående
noe yngre og er stort sett i en utviklingsfase i overgangen sen opti-
malfase til aldersfase. Kroneform og en del borprøver bekrefter
dette (eksempler på alder: 198, 175 og 178 år).

Granskogen i området er for det meste relativt kompakt og gam-
mel. Den befinner seg for en stor del i aldersfase med innslag av sen
optimalfase. Dette vil si skog som har passert hogstmodenhetsalder
og hvor høydeveksten mer eller mindre er avsluttet. Dimensjoner
og trehøyder er jevnt over forholdsvis moderate. De største eksem-
plarene ble registrert i lågurttypen i det vestre dalsøkket hvor
enkelttrær hadde brysthøydediameter omkring 35 cm, og hvor tre-
høyden ble målt til opptil 28 meter. I forsumpet skogsmark ble det
sett eksempler på mye smådimensjoner av fastvokst gran.

Det er lite spor etter nyere hogstinngrep innenfor det avgrensede
området. Gamle overgrodde stubber etter eldre hogster sees imid-
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lertid her og der, og med unntak av et område omkring Store Hies-
ten er det stort sett tale om gammel naturskog uten noe egentlig
urskogpreg.

Av inngrep må nevnes et bestand med furuskogi H.k1.11inordre del
av området som består av plantet contortafuru. I søndre del av det
vestligste dalsøkket sees spor etter forsiktig lavtynning, og bekkelø-
pet her er gravd noe ut med tanke på drenering av marka rundt.

Vurdering - verneverdi
Området har høy verneverdi (**/***) som en lite påvirket gammel
naturskog. Både skogstruktur og funn av en del indikatorarter av
lav i området omkring Store Hiesten tyder på at det her finnes et
kjerneområde med lang skoglig kontinuitet. Det er her gjort funn
av en del kontinuitetskrevende lavarter.

Området har relativt stor spennvidde med betydelige innslag av for-
holdsvis rik granskog i de lavereliggende delene og fattig furuskog
langs høydedragene.

Det er gjort enkelte funn av karplanter som er sjeldne i Østfold.
Funn av bjønnkarn i det vestre dalsøkket indikerer potensiale for
forekomst av andre for landsdelen sjeldne atlantiske arter av både
karplanter og kryptogamer. En nøyere botanisk undersøkelse
kunne vært ønskelig her. Dette gjelder også myrene.

3.1.3 SVARTEDAL

Kommune: Skiptvet
Kart M711: 1913 II
UTM-koordinater (ED50): PL 235 892
Areal: 200 daa
Dato: 20/10-1997
Skogeier: privat
1nventør: Dag Svalastog
Verneverdi: *
Figur 3, se vedlegg

Naturgrunnlag - avgrensning
Det aktuelle området befinner seg ca 6 km sør for Skiptvet kirke og
ligger like nord for gården Svartedal. Det dreier seg om en ca 400
m lang strekning av en ravinedal som munner ut på Glåmas vestsi-
de. Det ble også undersøkt et tilgrensende skogparti nord for dal-
søkket som omfatter høyderyggen på nordsida av dalen og lihel-
linga herfra og ned mot Glåma. Laveste og høyeste punkt er hhv
24 (Glåma) og 100 m o.h.

Langs ravina er det relativt dype avsetninger av marin leire, men på
nordsida av dalen er det mye blottet berggrunn forholdsvis langt ned
mot dalsøkket. Dalen trenges sterkt sammen i øvre del, og her er det
bratte bergvegger langs begge sider med stedvis noe blokkmark
nedenfor. I nedre del skråner dalsøkket relativt bratt ned mot Glåma,
og her virker det også relativt grunnlendt. Høydedraget på nordsida
av dalen er avskrapt med mye bart fjell.

Berggrunnen består her, som for store deler av Østfold ellers, av
granittisk gneis (Sigrnond et al. 1984).
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Vegetasjon  -  flora
I dalen rett nedenfor gården er det relativt betydelig innslag av gråor-
heggeskog, og det dreier seg om en tidlig suksesjonsfase med gjen-
groende beitemark. Til dels er det også fortsatt åpne partier med høy-
vokste urter og "ugras" hvor det ennå ikke har etablert seg trær.
Granskogen høyere oppe i dalen utgjøres av storbregnetypen med
overganger til lågurt- og småbregnetypen oppover i hellingene. Det
inngår litt hassel. Storbregnegranskog har hyppig forekomst av skog-
burkne, dessuten geittelg og broddtelg, mye skogstjerneblom og
gaukesyre. Maigull opptrer vanlig. Bunnsjiktet har mye sumpfager-
mose(Plagiomnium elhpticum)og levermoser, bl.a. prakthinnemose
(Plagiochila asplenioides).

Det skyggefulle, jevnt fuktige dalsøkket har en del innslag av sub-
oseaniske moser som kråkefotmose(Rhytidiadelphus loreus),kyst-
jamnemose(Plagiothecium undulatum)og kysttornemose(Mnium
hornum).

Langs et parti nedenfor gråor-heggeskogen opptrer det igjen litt
storbregnegranskog før dalsøkket faller relativt bratt av ned mot
Glåma. Det vokser litt strutseving langs bekken i dalbunnen.

Den nedre delen av dalen får god solinnstråling, og det opptrer her
en del edellauvtrær som alm (enkelte store), lønn, ask, hassel og hen-
gebjørk foruten en og annen eik. I busksjiktet forekommer bi.a.
krossved. Langs åsryggen nord for ravinedalen opptrer litt bærlyng-
furuskog og fragmenter av lavfuruskog foruten en god del bart fjell.

Skogen i lia herfra og ned mot Glåma består av nokså triviell blå-
bærgranskog med fragmenter av lågurttype enkelte steder og litt
storbregnetype langs enkelte søkk. Litt hassel inngår her. Øverst i lia,
i overgangen mot bærlyngtypen, er det funnet knerot.

Skogstruktur -  påvirkning
Det relativt begrensede granskogsarealet øverst i dalen befinner seg
i et forholdsvis sent utviklingsstadium (sen optimalfase), og det fin-
nes en del dødved i form av læger. Den høye boniteten fører til at
grana oppnår relativt grove dimensjoner, men omløpstiden er kort.
Et eksemplar med alder 64 år, hadde eksempelvis brysthøydediame-
ter på 35 cm, og trehøyden var 32 m.

Det er et forholdsvis stort granplantefelt midt i dalen.

Granskogen i lia på motsatt side av høydedraget er stort sett godt
sluttet og kompakt, og mye av den er relativt ung (optimalfase).
Øverst i lia er skogen eldre med innslag av aldersfase. Det er lite død-
ved, og en ser en del stubberester fra eldre hogster.

Vurdering  -  verneverdi
Lokaliteten utgjør et lite areal, og det er uheldig at relativt mye av
de midtre deler av ravinedalen er gjengroende beitemark. Uheldig
er også granplantefeltet midt i området.

Det er forholdsvis begrensede arealer med eldre granskog på høy
bonitet i øvre og nedre del av dalen. Granskogen i øvre del har en
viss verneverdi i det skogen her er lite påvirket med tilgang på en
del dødved. På grunn av det skyggefulle bekkekløftmiljøet er det
innslag av en del suboseaniske rnoser, uten at de artene som er fun-
net kan sies å være spesielt uvanlige i Østfold.
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Granskogen i lia på Glåmasiden har ingen spesielle verneverdier,
selv om knerot er funnet. Arten opptrer fåtallig og spredt i Østfold
og er trolig avhengig av en viss skoglig kontinuitet.

Lokaliteten vurderes kun som lokalt verneverdig (*)•

3.1.4 MONA ØST

Kommune: Eidsberg
Kart M711: 191411
UTM-koordinater (WGS84): PM 301 050
Areal: 318 daa
Dato: 7/11-1997
Inventør: Dag Svalastog
Verneverdi: *
Figur 4, se vedlegg

Naturgrunnlag  -  avgrensning
Det undersøkte området ligger ca 1,5 km nordvest for Mysen sen-
trum og utgjør en rik granskog i et ravineområde som ligger under
den marine grensa. Ravinene er dannet ved erosjon i marin leire
etter siste istid.

Området ligger i høydenivået mellom 65 og 118 m o.h. Avgrens-
ningen i øst går mot bilvei, i nord mot jernbanen, i sør mot dyrka-
mark i Narvestaddalen og i vest går avgrensning langs eiendoms-
grensa mot 51/2,19.

Vegetasjon -  skogstruktur
Det aller meste (ca 3/4) av området utgjøres av rik lågurtgranskog
med arter som bl.a. skogfiol, blåveis, skogsalat, fingerstarr, gauke-
syre, markjordbær og småmarimjelle. Hassel inngår vanlig og i sør-
vendte partier kommer det inn litt alm og ask. Leddved opptrer van-
lig i busksjiktet. Det er en tydelig vegetasjonsgradient med økende
frodighet ned gjennom ravineskråningene. Langs bunnen av dalene
dominerer storbregnetypen med skogburkne som dominerende
art, og i de fuktigste partiene hvor grana ikke har greid å etablere
seg, er det lokale innslag av gråorheggeskog med bl.a. strutseving.
Typiske arter langs bekkesigene er ellers skogsivaks, bekkekarse,
krypsoleie og maigull.

Skavgras er funnet ett sted.

Skogstruktur -  påvirkning
Den eldre skogen i området befinner seg utviklingsmessig for det
meste i sen optimalfase (registrert alder 85 og 78 år) der veksten er
tydelig avtagende. Det forekommer også lokale aldersfaser med
registert alder på 115 år. Sammenlignet med det inventerte områ-
det lengere vest har grana her ikke oppnådd på langt nær så grove
dimensjoner. De fleste trær som ble målt hadde brysthøydediame-
tre mellom 32 og 36 cm med enkelte slengere opp i 51 cm. Det er
målt trehøyder fra 28 til 31 m. Lokalt er det registrert relativt mye
råteangrepet gran.

En av ravinedalene har stort sett intakt gammelskog langs begge
dalsider. Ellers forekommer det en god del innskutte partier med
plantet granskog i h.kl. Il og III. Langs bunnen av de aller fleste ravi-
nedalene er terrenget planert ut og det er kjørt på steinmasser for
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å gjøres framkommelig med traktor. Dette har forstyrret vegeta-
sjonsbildet i ravinene vesentlig i det den frodige storbregnevegeta-
sjonen for en stor del er ødelagt.

Det er foretatt en viss skjøtsel gjennom fjerning av vindfelte og
døde trær. Av denne grunn finnes det lite dødved i området, og
bestandene er av samme grunn stedvis noe hullet.

Vurdering  -  verneverdi
Skogvegetasjonen i denne delen av Monaravinen har naturlig nok mye
til felles med det inventerte området lenger vest. En har imidlertid ikke
det samme brede spekteret av vegetasjonstyper i det de fattigere
typene mangler her. På grunn av utplanering av terrenget langs bun-
nen av ravinene er også det aller frodigste elementet langt på vei øde-
lagt. Den rikeste og mest varmekjære vegetasjonen med alm-linde-
skog forekommer også bare fragmentarisk.

Det som i størst grad reduserer områdets verneverdi, er det for-
holdsvis store innslaget av kulturskog med plantet gran. Sammen-
lignet med området lenger vest er tilgangen og kontinuiteten på
dødved også langt mindre.

På bakgrunn av dette kan lokaliteten derfor ikke ansees for å ha
mer enn lokal verneverdi (*).

3.1.5 SLETNER (MONA VEST)

Kommune: Eidsberg
Kart M711: 191411
UTM-koordinater (WGS84): PM 288 050
Areal: 748 daa
Dato: 24/9-1997
Skogeiere: storparten under 1 privat eier (Sletner)
Inventør: Dag Svalastog
Verneverdi: ***
Figur 5, se vedlegg

Naturgrunnlag  -  avgrensning
Lokaliteten ligger ca 3 km vest for Mysen og utgjøres i det alt
vesentlige av høybonitets granskog i et omfattende system av dype
ravinedaler. Dalene drenerer sørover, og vannsystemet herfra mun-
ner ut i Lekumelva et par km lengere sør. Rett nord for lokaliteten
stiger terrenget opp mot det mektige raet med Monaryggen.

De dype løsmasseavsetningene består av sandblandet marin leire.
Berggrunnen som består av kvartsrik gneis (Sigmond et al. 1984), stik-
ker enkelte steder frem i den høyestliggende delen vestligst i området.

Høyden over havet varierer mellom 85 og 125 m, og området lig-
ger i boreonemoral sone (Dahl et al. 1986).

Verneinteressene knytter seg til eiendommen 13/1,12 - 47/2 i vest
inn mot Sletnergårdene. Skogen på eiendommene østafor, inn mot
gårdsveien til Gardsegg nordre, er uthogd og helt uten verneverdi.

Vegetasjon og flora
1 den høyestliggende delen i sørvest forekommer det fragmenter av
lavfuruskog og bærlyngfuruskog på fremstikkende små koller. På

12

nina oppdragsmelding 619

et platå som omgir småkollene er det homogen blåbærgranskog.
Herfra og ned i ravinedalene kan en følge vegetasjonsgradienten
fra småbregnegranskog helt øverst som snart går over i lågurt-
granskog med tiltagende frodighet ned gjennom ravineskråning-
ene. Mot bunnen av ravinedalene overtar forskjellige utforminger
av storbregnegranskog med svært prod uktivt feltsjikt. Vegetasjons-
gradienten er betinget av tiltagende anrikning av sigevannet ned
gjennom ravineskråningene.

Lågurtgranskogen dekker klart størst areal i området. En rik utfor-
ming med mye hassel forekommer vanlig, og en finner den største
artsrikdommen i søreksponerte partier hvor en får innslag av var-
mekrevende arter som eksempelvis vårerteknapp og trollbær. Sted-
vis forekommer overganger til alm-lindeskog der enkelttrær av alm
og ask inngår i tresjiktet sammen med grana. Lokalt i enkelte av sør-
hellingene opptrer også mindre innslag av lavlandsformen av alm-
lindeskog med bl.a. enkelte kjempemessige eksemplarer av alm.

Best utviklet busksjikt finnes i søreksponerte partier. Leddved opp-
trer her meget vanlig sammen med en del hegg og rogn.

Lågurtgranskogen i sin mest typiske utforming domineres av arter
som småmarimjelle, hengeaks, fingerstarr, skogsalat, skogfiol og
markjordbær. I spesielt skyggefulle partier i nordhellingene opptrer
gaukesyre og skogsnelle også med høy dekning. 1 bunnsjiktet vokser
bl.a. mye kransemose (Rhytidiadelphus triquetrus) og skogfagermo-
se (Plagiomnium affine). De rikere utformingene får innslag av en del
blåveis og arter som firblad, krattfiol, vårerteknapp, trollbær, lilje-
konvall og myskegras. Kranskonvall inngår også stedvis.lbunnsjiktet
inngår her mye hasselmoldmose (Eurhynchium angustirete).

Som interessant art er skavgras funnet i ravineskråningene et par
steder hvor det er jevnt fuktig sig.

Storbregnetypen domineres først og fremst av skogburkne men både
geittelg og broddtelg inngår. Stedvis langs bekkesigene vokser også en
del strutseving. Gråor utgjør her av og til et sparsomt tresjikt, og det
er lokalt tale om fragmenter av gråorheggeskog. På grunn av vanske-
lige spiringsforhold og den sterke konkurransen fra aggressive urter og
bregner er for øvrig tresjiktet i denne typen ofte meget glissent.

Som vanlige arter i storbregnetypen inngår en del skogstjerneblom,
stornesle, bringebær og skogsvinerot. Lokalt inngår også springfrø
og skogsivaks. Langs de fuktige sigene opptrer ellers en del bekke-
karse, bekkeblom, krypsoleie, mannasøtgras og maigull. Karakte-
ristiske arter i bunnsjiktet er bl.a. prakthinnemose (Plagiochila asple-
nioides) og krusfagermose (Plagiomnium undulatum).

Av epifytter er lungenever (Lobaria pulmonaria) funnet på et stort
eksemplar av alm.

Skogstruktur -  påvirkning
På denne høybonitetsmarka vokser grana svært raskt og oppnår
dimensjoner som er svært sjelden å se. Diameter i brysthøyde omkring
45-52 cm og trehøyder omkring 37 m er vanlig, og det er registrert
enkelttrær med brysthøydediameter opp til 65 cm og trehøyder helt
opp til 41 m! Som eksempel på den raske veksten er det registrert
grantrær i lågurttypen med alder 68 og 95 år som hadde brysthøyde-
diameter på hhv 40 og 45 cm og med trehøyder på hhv 39 og 35 m.
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På rike marktyper som dette har grana relativt kort omløpstid. 1 et
bestand i oppløsningsfase i lågurttypen ble det registrert graner
med alder opp til 128 år som må regnes som nær maksimalalder
for gran på denne boniteten.

Den mest kompakte og virkesrike granskogen finnes i de litt magrere
typene som småbregne- og den tørrere lågurttypen i de høyere n ivå-
ene. Det er også registrert meget kompakt granskog i en frisk blå-
bærtype opp mot høydeplatået i sørvest. Typisk for disse tørre typene
er innslagene av enkelte svært grove osper.

Mye av granskogen i dette området befinner seg i en sen utviklings-
fase der aldersfase dominerer og en ser også at oppløsningsproses-
sen er i full gang flere steder ved at enkelttrær eller trær gruppevis
har gått overende. Selv om skogen står beskyttet nede i de dype ravi-
nedalene har spesielt trær som står i de fuktigste typene i de laveste
nivåene ofte svært dårlig rotfeste og går derfor lett overende for
kraftige vidkast. Denne prosessen kan gå svært raskt når det først har
begynt å oppstå huller i bestandene. På næringsrike marktyper som
dette blir grana dessuten også lett angrepet av råte.

Enkelte steder i området har oppløsningsprosessene allerede pågått
en tid, og stedvis ligger det her en god del læger av til dels kjempedi-
mensjoner på kryss og tvers. På grunn av den høye mikrobiologiske
aktiviteten på den høye boniteten, har forråtnelsesprosessen allerede
kommet forholdsvis langt for en del av disse.

Foruten alders- og oppløsningsfase finner en enkelte bestand i sen
optimalfase der veksten viser en klart avtakende tendens, men hvor
vitaliteten ennå jevnt over er god. Dette gjelder spesielt skog i de
noe tørrere typene i de høyere nivåene.

Skogen i dette området er svært lite påvirket av nyere inngrep, og
det er de fleste steder også vanskelig å spore tegn til hogster fra
eldre tider. Dette skyldes først og fremst at forråtnelsesprosessen
som tidligere nevnt skjer svært raskt, slik at stubberester og hogst-
avfall forsvinner fort. Det er likevel utvilsomt lenge siden det har
vært regulær skogsdrift i store deler av dette området. En ser like-
vel at det stedvis er drevet ut en del vindfelt og dødt virke. Videre
er det langs bunnen av enkelte ravinedaler helt i den nordøstre
delen planert ut for å gjøre det fremkommelig med traktor.

Av inngrep ellers er det foretatt en viss lavtynning i et kompakt
granbestand som står på et platå omtrent midt i området.

1 de rikeste typene langs de laveste nivåene går granforyngelsen
svært tregt på grunn av konkurransen fra de aggressive og høy-
vokste urtene og bregnene. Naturlig foryngelse på slik mark skjer
nesten utelukkende som såkalt "kadaverforyngelse" dvs, på læger
o.l. Der en har drevet ut dødt virke kan derfor foryngelsen la vente
på seg. 1 de tørreste partiene som langs toppen av ravinerygger o.l.
er det derimot til dels rikelig med forhåndsforyngelse.

Vurdering - verneverdi
Det aktuelle skogområdet har svært høy verneverdi som lite påvir-
ket "superbonitet" granskog i et intakt ravinelandskap under den
marine grensa. Dette er en av de svært få gjenværende restene av
slik skog i lavlandet. Disse skogtypene er på grunn av den høye pro-
duksjonen nesten overalt ellers underlagt de mest intensive moder-
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ne skogbruksmetoder som bl.a. innebærer flatehogst, planting og
intensiv bekjempelse av uønsket vegetasjon bl.a. gjennom glyfos-
fatsprøyting som fortsatt er høyst aktuelt på marktyper som dette.
Som intakt system med ravinedaler har lokaliteten også høy verdi
som kvartærgeologisk referanseområde. Området står i direkte
kontakt med den mektige Mona-avsetningen som tilhører Åstrin-
net. Det er grunnvann fra denne avsetningen som kommer frem i
skråningen her og fører til ravinedannelse. Området er del av en
klassisk nøkkellokalitet i forhold til isavsmeltingen på Østlandet
(Erikstad 1991 Andersen et al 1998).

Området vurderes som nasjonalt verneverdig (***).

3.1.6 ÅSERMARKA

Kommuner: Askim og Trøgstad
Kart M711: 191411
UTM-koordinater (WG584): PM 229 150
Areal: 401 daa
Skogeiere: del av 5 private skogeiendommer
Dato: 21/10-97
Inventører: Dag Svalastog og Ola Wergeland Krog
Verneverdi: ***
Figur 6, se vedlegg

Naturgrunnlag - avgrensning
Undersøkelsesornrådet ligger langs Glåmas sørside ca 2,5 km vest for
Glåmas utløp fra Øyeren. Det dreier seg om et hovedsakelig nordvest-
vendt liområde der øvre avgrensning stort sett går langs librekket. Helt
i øst på Trøgstad-sida avgrenses området øverst av en hogstflate som
strekker seg forholdsvis langt ned gjennom lia. En ca 400 m lang strek-
ning av den østre delen har en rent nordlig eksposisjonsretning. Områ-
dets utstrekning langs elva fra vest mot øst er ca 1,5 km.

Liområdet har en i hovedsak konvekst buet overflateform og pre-
ges av forholdsvis sparsomme løsmasseavsetninger med temmelig
avskrapte partier spesielt i øvre lihalvdel. Unntakene er partier langs
enkelte bekkedaler, samt Holmen (halvøy ut i Glåma) hvor det er
relativt dype løsmasseavsetninger.

Karakteristisk for området er den sterkt oppsprukne berggrunnen
som er særlig fremtredende i de laveste nivåene nær elva, hvor det
er en del bratte bergskrenter og grov blokkmark av oppsprukket
fjell. Berggrunnen utgjøres som for store deler av Østfold ellers, av
granittisk gneis (Sigmond et al. 1984). Området ligger i høydenivå-
et mellom 101 og 175 m o.h.

Botaniske verneverdier med hovedvekt på indikatorarter er tidligere
utredet (Wergeland Krog & Løfall 1996), og området er gitt verdi 2
i en skala fra 1-4 i rapporten Naturvernregistrering i Østfold (Fyl-
kesmannen i Østfold 1976).

Vegetasjon - flora
Størstedelen av arealet utgjøres av en relativt mager og humid utfor-
ming av blåbærgranskog. Med unntak av enkelte bekkedaler, samt
Holmen er dette den enerådende skogtypen i de lavere nivåene. Høy-
ere opp kommer en over i grunnlendte partier med furuskog som
hovedsakelig består av røsslyngblokkebær-typen. Langs bekkedalene
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opptrer også rikere granskogstyper med lågurt-, småbregne- og stor-
bregnegranskog, der førstnevnte dekker størst areal. En særlig floris-
tisk rik lågurtgranskog finnes på Holmen.

Det meste av granskogen er en relativt artsfattig blåbærtype der det
i tillegg til den dominerende blåbærlyngen er innslag av bl.a. tytte-
bær, nikkevintergrønn, stri kråkefot, stormarimjelle og skogstjerne.
Orkideen knerot er registrert et par steder.

Typisk for denne nordvendte granskogen er et tett og svulmende
bunnsjikt av moser med dominans av vanlige arter som f.eks. gran-
torvmose  (Sphagnum girgensohnii),  blanksigd mose  (Dicranum
majus) og kystbjørnemose (Polytrichum formosum). Pra kth in nemo-
se (Plagiochila asplenioides) vokser stedvis langs våte sig. I tillegg er
det et jevnt innslag av suboseaniske moser som gåsefotmose (Bar-
bilophozia lycopodioides), kråkefotmose (Rhytidiadelphus loreus)
og kysttornemose (Mnium hornum).

I den rent nordvendte delen av lia helt østligst i området, opptrer
dessuten stedvis store mengder av den oseaniske arten stor tre-
tannmose (Bazzania trilobata). Arten vokser som tette matter over
steinblokker og andre forhøyninger i terrenget. Den er relativt sjel-
den på Østlandet, og forekomsten her skyldes kombinasjonen av
nordlig eksposisjon, nærheten til elva og det skyggefulle miljøet
nedenfor de bratte bergskrentene. Rødmuslingmose (Mylia taylorii)
er en annen levermose med lignende vekstkrav som også finnes
rikelig i denne delen av lia. Disse artene er ikke funnet i de mer vest-
lig eksponerte partiene videre vestover.

Av epifyttiske lav ble det sett en del gubbeskjegg (Alectoria sar-
mentosa), hengestry (Usnea filipendula) og brun korallav (Sphae-
rophorus globosus). Lungenever (Lobaria pulmonaria) er funnet på
osp flere steder.

Granskogen har innslag av en del gammel, grov osp.

Lågurtgranskogen langs bekkedalene har en del innslag av hassel, og
det inngår litt krossved i busksjiktet. Langs bekkedragene vokser litt
gråor, og det opptrer ellers enkelte svært growokste eksemplarer av
hengebjørk. Vanlige arter i lågurttypen er skogfiol, fingerstarr, skog-
salat, markjordbær, gaukesyre og småmarimjelle. Stedvis opptrer
også litt blåveis. Småbregnetypen har dominans av de typiske artene
fugletelg og hengeving, samt en del sauetelg og gaukesyre.

På Holmen opptrer en usedvanlig rik lågurtvegetasjon. Feltsjiktet
har spesielt høy dekning av arter som blåveis og vårerteknapp. Ellers
vokser bl.a. mye skogfiol, trollbær, skogvikke, fuglevikke og ledd-
ved samt en lang rekke andre arter. Det er i alt registrert 65 kar-
plantearter på dette lille området. Interessant er storveronika ved
strandkanten, samt springfrø. Av storsopper ble det for øvrig fun-
net sneballsjampinjong.

Interessante arter
Det er funnet en rekke lavarter som indikerer lang skoglig kontinu-
itet, samt en del arter som ansees for sjeldne og hensynskrevende
(Wergeland Krog & Løfall 1996), og også slik sett er dette et av de
mest interessante barskogområdene i Østfold. Av indikatorarter er
det funnet grynvrenge (Nephroma parile),  kystvrenge (N.laeviga-
tum),  stiftfiltlav  (Parmeliella triptophylla), lungenever (Lobaria pul-
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monaria), randkvistlav (Hypogymnia vittata) og "kattefotlav"  (Artho-
nia leucopellaea). Ellers er det funnet storvrenge (N. arcticum), som
her har sin desidert største av tre kjente forekomster i Østfold, videre
stiftglye  (Collema subflaccidum) som er det første funn av denne
arten i Østfold. Arten er vurdert som sårbar i Sverige. Av karplanter
kan nevnes orkideen knerot som er relativt sjelden i Østfold.

Skogstruktur -  påvirkning
Granskogen i den østligste delen har neppe vært gjenstand for stør-
re hogstinngrep på svært lenge, og skogen er for en stor del gammel
med overveiende aldersfase. I enkelte partier har den et mer ujevnal-
dret og åpent preg. En kan her tale om bledningsfase som til en viss
grad er indusert av forsiktig plukkhogst som en kan se enkelte spor av
i form av gamle, råtne stubber. De forholdsvis magre vekstvilkårene
vises ved at tredimensjonene gjennomgående er relativt beskjedne til
tross for høy alder til gran å være. Eksempelvis ble det registrert to
trær med brysthøydediameter på hhv 35 og 38 cm og med høyder på
25 og 20 m. Årringtellinger på disse viste en alder på hele 220 og 350
år! Spesielt det siste er ekstremt høy alder for gran og er sjelden selv
i fjellskog. Mye gammel økseblink på grana tyder på det har vært
planlagt hogst her for lenge siden Blinken kan ha gitt inngang for
råte slik at en del trær trolig er blitt noe svekket av dette.

Det finnes en del dødved i form av gadd og læger, og funnene av
indikatorarter er knyttet spesielt til denne delen av skogen.

Granskogen ellers i liområdet er for det meste også forholdsvis gam-
mel med gjennomgående aldersfase og enkelte innslag av sen opti-
malfase. Stedvis finnes en god del gadd og læger. I granskog som
står på litt grunnlendt mark i de høyere nivåene, kan det stedvis sees
lokale sammenbrudd som en følge av tørke, trolig fra tørkesomrene
på 70-tallet. Her er en god del læger, og det har begynt å komme
opp til dels rikelig gjenvekst av gran. Enkelte partier i lia rett ovenfor
Holmen og et stykke østover herfra har vært hogd, og under en tett
skjerm av lauvtrær kommer det opp rikelig granforyngelse (ung-
domsfase) som synes å ha oppstått fra en tett forhåndsgjenvekst. Det
er også stedvis innslag av yngre skog langs librekket øverst i lia.

Langs bekkedalene er det stedvis grov og kompakt granskog med
en del høytragende trær. Målinger av 2 representative trær viste
brysthøydediametre på hhv 35 og 37 cm og høyder på 28 og 31 m.
Disse hadde en alder på hhv 172 og 155 år. Det finnes også enkel-
te svære eksemplarer av hengebjørk og osp. En ser stedvis en god
del forhåndsgjenvekst av gran, spesielt i de litt magrere utforming-
ene av lågurtgranskog og småbregnegranskog.

På Holmen står det en del grove grantrær i blanding med grov osp.
Brysthøydediameter på en gran er målt til 58 cm.

Furuskogeni lia befinner seg utviklingsmessig stort sett i overgang-
en mellom sen optimalfase og aldersfase hvor en del trær har
begynt å få avflatende kroneform. Furua er relativt småvokst og
måling av representative trær viste brysthøydediametre på 29 og 23
cm, med trehøyde på 17 og 16 m. Alderen på ett tre var 182 år.

Området har svært få spor etter inngrep fra nyere tid. Oppslagene
av ungskog i midtre del av lokaliteten skriver seg fra hogst for
omtrent 20 år siden. En stor del av denne foryngelsen synes å ha
kommet opp naturlig. En ser ellers her og der en del spor etter garn-

© Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no  
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten. 



nina oppdragsmelding 619

mel plukkhogst i form av råtne stubber. Det er stedvis foretatt en
viss lavtynning i øvre del av den største bekkedalen. Ned gjennom
denne sees også restene av en gammel hestevei.

Vurdering - verneverdi
Lokaliteten ved Åsermarka utgjør en nordlig eksponert li med lite
påvirket, gammel gran- og furuskog. Den østligste, rent nordvend-
te delen har spesiell interesse på grunn av funn av en del indikator-
arter som tyder på lang kontinuitet i skoglig miljø. Forekomsten av
en del dødved i forskjellig grad av nedbrytning, en del registrering-
er av svært høy alder på gran, samt skogstrukturen generelt, styr-
ker dette inntrykket. Dette synes å være et av de minst påvirkete
skogområder vi har registrert i Østfold.

De rikelige forekomstene av mosene stor tretannmose og rødmus-
lingmose er interessante. Artene er sjeldne i Østfold og finnes bare
helt lokalt på steder med spesielt humid lokalklima. Disse mosene
er trolig også avhengig av en viss kontinuitet i tresjiktet. Begge er
vurdert til å være indikatorarter i Sverige.

Fattige vegetasjonstyper dominerer, men innslagene av rikere typer
langs bekkedalene og ikke minst den frodige Holmen øker spenn-
vidden betydelig.

Forekomst av gammel, grov osp er et viktig bidrag tif biologisk
mangfold i skog både hva angår dyre- og planteliv, og området har
en del innslag av slike osper.

Området vurderes som nasjonalt verneverdig (***).

3.1.7 TRØGSTAD PRESTEGÅRDSSKOG

Kommune: Trøgstad
Kart M711: 191411
UTM-koordinater (WGS84): 295 128
Areal: 380 daa
Skogeier: Opplysningsvesenets fond (på salg)
Dato: 1/7-1997
Inventør: Dag Svalastog
Verneverdi: -
Figur 7, se vedlegg

Området som ligger ca 1,5 km sørvest for Trøgstad kirke, består av
høybonitets granskog i et område som utgjøres av markerte ravi-
nedaler som er oppstått ved erosjon i marin leire.

Som typisk for raviner av denne typen utgjøres skogvegetasjonen
for en stor del av forskjellige utforminger av lågurtgranskog med
stedvis overgang til småbregnetypen i de høyeste nivåene og med
rik storbregnegranskog langs bunnen av dalene. Her opptrer også
innslag av gråor-heggeskog med bl.a. strutseving.

Av den opprinnelige naturskogen finnes det bare ubetydelige rester
igjen i dette området, og skogen består hovedsakelig av plantet
gran i forskjellige utviklingsfaser.

Den eldste skogen har nådd H.kl. IV der 3 årringstellinger viste aldre
på hhv 37, 44 og 46 år. Disse har allerede nådd brysthøydediame-
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tre på omkring 25 cm og trehøyder opptil 23 m. Den ensaldrede
granskogen står svært tett og skygger mange steder ut nesten all
markvegetasjon, og en ser av og til bare spredte eksemplarer av de
mest skyggetolerante artene som f. eks. gaukesyre og hvitveis i felt-
sjiktet i et ellers tett strødekke. 1 en del av de tetteste partiene i de
eldre bestandene er selvtynningen i full gang med en del død ved
av smådimensjoner på bakken. Det er stedvis også foretatt tyn-
ningsinngrep.

Området er uten interesse i vernesammenheng.

3.2 Akershus

3.2.1 KONGSRUDTJERN

Kommuner: Skedsmo og Fet
Kart M711: 19141
UTM-koordinater (WGS84): PM 18-19 49-51
Areal: 1267 daa (A: 838 daa+C1: 331 daa+C2: 98 daa)
Skogeiere: del av flere privatskoger
Dato: 20/8-1997
Inventør: Egil Bendiksen
Verneverdi: ***
Figur 8, se vedlegg

Naturgrunnlag/avgrensning
Området ligger ca 4 km nord for Øyeren, på åspartiet mellom Leira og
Glåma. Laveste og høyeste punkter er hhv 147 og 248 m o.h. Marin
grense er på ca 205-210 m, og store deler av området ligger under
denne. Både boreonemoral og sørlig boreal sone er representert.

Undersøkelsesområdet omfatter et område som ble midlertidig ver-
net i februar 1996; med Kongsrudtjern, tilliggende myrer samt lisi-
de mot vest som kjerneareal og for øvrig åspartiene vestover med
Rudskulen, Haukåsen og Breimåsan. Gårdene Skogen/Øgarden og
Branderud ligger hhv sør og nord for området.

Berggrunnen (Sigmond et al. 1984) består av grunnfjellsbergarter.
Kongsrudtjerns dalføre og trolig også liene sør om Rudskulen ligger
på glimmerskifer og glimmergneis. Næringsrik berggrunn gir seg
også tydelig utslag i flora og vegetasjon nettopp her; bl.a. lågurt-
granskog, høgstaudevegetasjon, rike sumpskoger og rik bergvegg-
vegetasjon. Gneis dominerer høydepartiene vestover, og her finnes
store arealer med fattige gran- og furuskoger. Det er imidlertid
også flere lommer med mer krevende vegetasjon, noe som kan ten-
kes å være betinget av lokale amfibolittforekomster, som er utbredt
i denne gneisformasjonen. Eksponerte bergvegger er imidlertid av
sur gneis i denne delen.

Området er en kjent lokalitet både zoologisk og botanisk. Kongs-
rudtjern ble vurdert i forbindelse med verneplan for våtmarker (Fyl-
kesmannen i Oslo og Akershus 1987), og det har også vært frem-
met flere verneforslag lokalt.1 denne forbindelse finnes rikelig med
data for området. Flora og vegetasjon er beskrevet av Rydgren &
Often (1990) med senere upubliserte supplement (K. Rydgren).
Botaniske verneverdier med hovedvekt på nøkkelbiotoper er utre-
det av Siste sjanse, jf Haugset (1996). Tidligere zoologiske under-
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søkelser og oversikt over områdets store zoologiske verneverdier er
oppsummert av Dolmen et al. (1991) i forbindelse med miljøpakke-
prosjektet «Dammer på Romerike». Det er spesielt amfibiefaunaen
som er karakterisert som unik, med alle de fem norske amfibiear-
tene til stede, og området er også fremhevet mht øyenstikkere og
i annen sammenheng mht fugl.

NINA er blitt bedt om å gjøre en rent skogfaglig/botanisk vurdering
av området, og vår vernevurdering er kun basert på dette. Generell
beskrivelse av flora og vegetasjon og omtale av flere delområder i
øst og sør er utfyllende dekket av tidligere rapporter. Beskrivelsen
som følger begrenser seg til en del supplerende data fra invente-
ringen i 1997, samt en samlet botanisk vurdering.

Med sin store spennvidde i vegetasjonstyper og mye areal på rik berg-
grunn forventes området også å kunne ha en rik og interessant stor-
soppflora. Inventeringen ble imidlertid foretatt mot slutten av en lang
tørrværsperiode før soppsesongen, og lite ble funnet.

Vegetasjon og flora, utfyllende data
Nye karplanter
I tillegg til karplanteliste hos Rydgren & Often (1990) ble observert:

Carduus crispus -  krusetistel (Kongsrudtjern, lier i NV)
Cotoneaster integerrimus -  dvergmispel (Kongsrudtjern, lier i NV)
Galium odoratum -  myske (Rudskulen V) - sørlig
Lysimachia vulgaris -  fredløs (Kongsrudtjern NØ) - sørlig
Pedicularis palustris -  vanlig myrklegg (Kongsrudmyra)
Polygonatum odoratum -  kantkonvall (Rudskulen S) - sørøstlig
Scirpus sylvaticus -  skogsivaks (Kongsrudtjern Ø) -  sørøstlig

Riklommer omkrin Haukåsen
Vest for Haukåsen, nær Torgunrud er vegetasjonen rik, med stor-
bregne- og høgstauderike utforminger med bl.a. skogburkne,
ormetelg, tyrihjelm og trollbær og med både ask og hassel repre-
senterti tresjiktet som er dominert av gran. Eksponert bergvegg av
sur gneis er dominert av nøysomme mosearter, først og fremst flet-
temose (Hypnum cupressiforme) og vanlig jamnemose (Plagiothe-
cium denticulatum).

I søkk nordvest for Haukåsen er det et parti med lågurt- og høgstau-
degranskog. Det er rikelig innslag av gråor, og blåveis er vanlig, dess-
uten skogsveve, skogfiol, gaukesyre og fugletelg. Bunnsjiktet er
dominert av kransemose (Rhytidiadelphus triquetrus).

Krusfellmose (Neckera crispa) ble funnet noen steder på bergvegg.

Selve Haukåsen har lyngfuruskog, blåbærgranskog og også små
partier med lavfuruskog (med bl.a. Dicranum drummondii).

Sum sko vest for Svarttern
Området har både fattige og rike partier og er delvis grøftet. Store
forekomster av myrkongle ser ut til å være begunstiget av dette.
Ellers forekommer bl.a. mannasøtgras, bekkeblom og krypsoleie.
Delvis dominerende er skogburkne. Spredt hassel ble observert.
Viktigste arteri bunnsjikt er vortetorvmose (Sphagnum papillosum),
spriketorvmose (S. squarrosum) og vårmose (Pellia epiphylla). Dess-
uten finnes kystfagermose (Mnium hornum).  Lokaliteten er i ferd
med å vokse igjen med tett smågran som følge av grøftingen.
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Breimåsan-området  
Område D er preget av at den store myra Breimåsan har vært utnyt-
tet ti I uttak av torv, samt sterkt kulturpåvirket skog av for det meste
næringsfattig type. Nær grense for undersøkelsesområde i nord
(vest for innhakk, = hogstflate) finnes rikere sumpskog, med domi-
nans av myrkongle, skogburkne, skogsnelle, krypsoleie og gulld usk
og i bunnsjikt sumpfagermose (Plagiomnium ellipticum) og sprike-
torvmose (Sphagnum squarrosum).

Østvendte lier mot Kon srudtern/Kon srudm ra
Marginalforekomster av flere bergveggmoser med suboseanisk utbre-
delse er tidligere omtalt hos Haugset (1996) og Rydgren (brev til Fyl-
kesmannen, 1996). Det gjelder spesielt ryemose (Antitrichia curtipen-
dula), krusfellmose (N. crispa) og  flatfellmose (Neckera complanata).

Under årets undersøkelse ble spesielt det nordlige segmentet, nord
for Kongsrudtjern, befart. På bergvegger ble de to første artene
nevnt ovenfor observert. Viktige arter ellers er krusknausmose
(Grimmia torquata) og stor kulemose (Bartramia hallerana) og av
bregner inngår svartburkne og skjørlok. Liene har storvokst lågurt-
granskog av rikeste type med stor artsrikdom og innslag av sørlige
og sørøstlige arter (og flekkvis overgang mot høgstaudeskog).
Snerprørkvein er dominerende art. Ellers skal nevnes trollbær (rike-
lig), tyrihjelm, knollerteknapp, kranskonvall, firblad, vårerteknapp,
krattfiol og engfiol. I busksjiktet vokser rikelig med leddved og troll-
hegg og også dvergmispel ble observert. Kransemose (Rhytidiadel-
phus triquetrus) er vanlig i bunnsjiktet.

Rudskulen vest
Dette tilsvarer nøkkelbiotop (a) hos Haugset (1996), som ble undersøkt
av Siste sjanse i januar, men med indikasjoner på at den var av særskilt
biologisk interesse. Spesielt søkket mot vest viser seg å være svært fro-
dig og artsrikt med et stort antall krevende arter. Over større arealer
opptrer mosaikk mellom rik sumpskog, høgstaudegranskog og lågurt-
granskog. Viktigeisumppartiet er arter som hestehov, krypsoleie, skog-
burkne, hengeving, bekkeblom, mjødurt, sumphaukeskjegg og moser
som skogfagermose (Plagiomnium affine) og bekkevrangmose (Btyum
pseudotriquetrum). Det er også parti med springfrø. Den gamle gran-
skogen er ispedd gråor, bjørk og selje. I rike lågurtdominerte partier
vokser blåveis og myske. For øvrig fra området skal nevnes trollurt, ask,
maurarve, engfiol, leddved og den forholdsvis sjeldne storsopparten
fagerbrunpigg (Hydnellum geogenium) med sørøstlig utbredelse. I de
mindre fuktige delene er det sterk dominans av kransemose.

I et tverrgående søkk (jf kart, rett vest for Lindriktjern) ble funnet berg-
vegg med krusfellmose (Neckera crispa) og tilhørende rik rasmark med
hassel, leddved, krattfiol; blåveis og liljekonvall, samt lauvinnslag av store
rogn og osp. Fra Siste sjanse-undersøkelsen er også nevnt store mengder
av den suboseaniske kråkefotmose (Rhytidiadelphus loreus) i skogbun-
nen under bergveggen, dessuten rikelig gammelgranslav (Lecanactis abi-
etina) og spredte forekomster av kattefotlav (Arthonia lecopellaea).

Rudskulens sørskrånin er
Dette er en soleksponert steinet liside med stort lauvinnslag, store
rogn, osp og bjørk, dessuten edellauvtrærne hassel, alm, lind og spiss-
lønn. Vanlige arter i feltsjiktet er liljekonvall, kantkonvall, snerprørkvein,
blåklokke, legeveronika og lundrapp. Ellers skal nevnes blåveis, smør-
bukk, skogsvinerot, tysbast og trollbær. Grana vokser spredt og er stor-
vokst. Det er rester etter plukkhogst med gammel hestevei.
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Rike sumpskoger i sør  
Det vide daldraget helt i sør (omfatter Siste sjanses nøkkelbiotop (a))
har en overdådig frodighet, men har samtidig et sterkt kulturpåvir-
ket preg (plukkhogster, trolig veduttak, tømmervei, noe grøfter, jf
nærhet til gårder). Av observasjoner var bl.a. mye skogstjerneblom,
krypsoleie, firblad, fugletelg, ansamlinger av springfrø, strutseving.

Skogstruktur -  påvirkning
Skogen er betydelig påvirketi form av eldre plukkhogster, og det er
spor etter gamle hesteveier. Det har imidlertid vært liten hogstakti-
vitet gjennom mange tiår, og skogen framstår idag i store deler
som gammelskog, mye i sen optimalfase. I de rike delene med rask
vekst er granskogen mange steder svært growokst. Noe flatehogd
areal inngår, bl.a. ryggene øst for Svarttjernsområdet (bl.a. fra
1960-tallet, T. Myrvold, pers. medd.). Et område nord for Lindrik-
tjern ble flatehogd febr. 1996 (gjenstående frøfuruer, ikke supple-
ringsplantet). Årringtelling på to stubber herfra viste aldre på hhv
180 og 185 år, undertrykt/tette årringer inntil for ca 70 år siden. Et
mindre flatehogd parti er også observert i sør. (For øvrig er det fla-
tehogster i delomr. E og F,figur 8, kantområder som anbefales tatt
ut).

Flat, dels forsumpet granskog i hoveddalføret nord for den nordli-
ge delen av Kongsrudmyra har til dels spinkel, sterkt hogstpåvirket
skog, for øvrig med en del død ved av nyere dato.

Generelt for området er dødvedmengden svært sparsom.

Eldre grøfter, dels ikke vedlikeholdt, er observert mange steder i mer
forsumpet terreng i de vestlige platådeler, særlig omkring Svarttjern.

Sørvest for Kongsrudtjern er det et åpent, grasbevokst parti (jf Ryd-
gren & Often 1990) etter finneplassen Finnbråten. Det er senere
benyttet som beite, men har en periode ligget brakk. Gammel kjer-
revei fører inn hit fra Torgunrud via Svarttjern.

Interessante arter
Av de mer klassiske indikatorarter ble bare funnet piggbroddsopp
(Asterodon ferruginosus), og kontinuitet i dødved synes lav til
manglende, som normalt i disse mer sentrale strøk. Siste sjanse fant
dessuten randkvistlav (Hypogymnia vittata) i bergskrent sørvest for
Kongsrudmyra. Lobaria-arter er ikke observert. De rike bergveg-
gene antas å ha hatt kontinuitet mht et sluttet tresjikt og stabil, høy
luftfuktighet.

Hakkende tretåspett ble observert ved Svarttjern.

Vurdering  -  verneverdi
Området representerer et særdeles variert og for store deler høy-
produktivt område, og både et stort mangfold av rike skogtyper og
et verdifullt våtmarksområde inngår. Et stort kjerneareal (A) som
omfatter hoveddalen med Kongsrudtjern og Kongsrudmyra samt
rikområderi sørvest har nasjonal verneverdi (***). Det fattigere pla-
tået i vest (C) har i seg selv bare lokal verneverdi, men også her er
storparten av arealene upåvirket av skogsdrift gjennom lang tid, og
i alle fall de sørlige deler bør inkluderes for å få med hele spennvid-
den i vegetasjonstyper i området og gi området en god arrondering
(minimum inkl. C2)
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Området rundt Breimåsan i nordvest (D) er imidlertid sterkt påvirket
av torvuttak og er uten spesiell botan isk verneverdi. Områdene E og
F er hhv hogstflate og ungskog/plantefelt og bør utgå.

Det synes ellers ikke å være knyttet spesielle botaniske interesser til
den sterkt kulturpåvirkete østsida av Kongsrudtjern/Kongsrudmyra,
men vurdert ut fra behovet for en buffereffekt synes dagens fore-
slåtte grense fornuftig, skjønt justeringer er mulige.

3.2.2 SKAUGUMSÅSEN

Kommune: Asker
Kart M711: 18141
Arealer, se delområder
Dato: 21/8-1997
Inventør: Dag Svalastog
Verneverdi: **
Figur 9, se vedlegg

Med tanke på en utvidelse av det eksisterende barskogreservatet på
Skaugumsåsen er det vurdert to mindre områder der det ene ligger i
hellingene på vestsiden av reservatet, mens det andre ligger på nord-
sida, like sørvest for Grosetkollen. Barskogreservatet grenser opp til
edellauvskogreservatet langs sørskråningene av Skaugumsåsen.

A Vest for Skaugumsåsen
UTM-koordinater (WGS84): NM 803 372
Areal: 90 daa

Det ble hogd en del i denne lia tidlig på 60-tallet, og skogen opp til
et visst høydenivå er gjennomgående ung og må antas å være plan-
tet. Tresjiktet er til dels dom inert av lauvtrær som grana nå er i ferd
med å trenge seg opp gjennom. Det er stort innslag av forskjellige
edellauvtreslag som ask, lønn, alm, hengebjørk og hassel. Eik og
lind opptrer stedvis. Lågurtgranskog dominerer med innslag av blå-
bærtypen i opplendte partier. Det er ikke foretatt skjøtsel i form av
tynning eller lauvtrerydding så vidt det var mulig å se.

Fra et høydenivå omkring 260 m o.h. og videre opp, kommer en
inn i granskog i aldersfase og oppløsningsfase. Langs et dalsøkk
som ligger i forlengelsen av den vestligste sprekkedalen i barskog-
reservatet, står det grov høgstaude- og storbregnegranskog. Et
representativt grantre med brysthøydediameter på 44 cm og høyde
27 m, hadde en alder på 123 år. En ser for øvrig gammel økseblink
på samtlige grantrær her. Området herfra og inn til reservatgrensa
utgjøres i hovedsak av lågurtgranskog i en viss veksling med blå-
bærgranskog og med innslag av høgstaude- og storbregnegran-
skog langs søkkene. 1 det frodige feltsjiktet i de to sistnevnte
typene vokser mye skogburkne, tyrihjelm, mjødurt, sumphauke-
skjegg, skogsvinerot samt en del trollbær, blåveis, tannrot, myske
og leddved. Av andre vegetasjonstyper er det lokale innslag av
svartorsumpskog.

B Sørvest for Grosetkollen
UTM-koordinater (WGS84): NM 809 374
Areal: 62 daa
Det aktuelle området ligger, som store deler av nåværende barskogre-
servatet, i et småkupert, jevnt nordøstlig hellende terreng. Vegetasjo-
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nen er som typisk for området en veksling mellom lågurtgranskog og
blåbærgranskog med innslag av storbregne- og høgstaudegranskog
langs dypere forsenkninger. Edellauvtrær som lønn, ask og alm inngår
vanlig i tresjiktet, og det er stedvis en del hasseli mellomsjiktet. Lind vok-
ser særlig på grunnlendte skrenter o.l. Langs en grunnlendt høyderygg
står det spredte furutrær. Typisk for slike partier med tynt jordsmonn er
mye læger av gran som døde ut etter tørkesomrene på 70-tallet. I tillegg
til rikelig granforyngelse slike steder er det tette lauvtreoppslag, særlig av
rogn og osp som er hardt beitet av elg. Det samme gjelder småplanter
av furu, noe som forhindrer foryngelse av dette treslaget.

Skogen befinner seg stort sett i aldersfase med lokale oppløsnings-
faser der tørke er utløsende faktor. Borprøver av representative
grantrær viste aldre på 135 år i blåbærtypen og 110 år i lOgurtty-
pen. På samme måte som for skogen innenfor reservatet sees ingen
spor etter nyere hogstinngrep, og spor etter hogst i eldre tid er
langt på vei utvisket.

Vurdering - verneverdi
Skogen i de lavere nivåene i det vestre området består hovedsake-
lig av ung, plantet granskog, og denne delen har ingen verneverdi.
Skogeni den resterende delen som ligger nærmest inntil barskog-
reservatet, samt området ved Grosetkollen, har kvaliteter tilsva-
rende skogen innenfor reservatet og har derfor høy verneverdi vur-
dert som tilleggsområder til reservatet (**).

3.2.3 HAGAHOGGET

Kommune: Asker
Kart M711: 18141
Areal: se delområder
Dato: 21/8-1997
Inventør: Dag Svalastog
Verneverdi: se under delområder
Figur 10, se vedlegg

Det er vurdert 4 barskogsområder av varierende størrelse som alle
grenser inntil det eksisterende edellauvskogreservatet i skråningene
langs Hagahogget.

A Nord for Semsvik
UTM-koordinater (WGS84): NM 789 364
Areal: 86 daa

Naturgrunnlag. I den søndre delen skråner terrenget jevnt ned fra
rasmarkene nedenfor Hagahogget og ned til Semsvika. Litt lengere
øst kommer en til en liten kildebekk. Denne har sitt utspring ved
foten av rasmarkene og renner det første stykket gjennom en flat
forsenkning mellom rasmarkene og en liten kolle utenfor. Fra kol-
len faller terrenget bratt ned mot veien til Tveter gård. Her er en
del bart fjell foruten en del ur og rasmark. Terrenget i den nordøst-
ligste delen er forholdsvis slakt og har påfallende slett overflate-
struktur. Dette kan tyde på at det her dreier seg om gjengrodd, tid-
ligere kulturmark. Spredt i terrenget nedenfor rasmarkene ligger
det en del store steinblokker som er rast ut fra fiellet ovenfor.

Berggrunnen utgjøres av permiske dagbergarter som rornbeporfyr
og undre basalt (Naterstad et al. 1990).

18

Ve etas on - sko struktur - åvirknin . Skogen i den søndre delen
befinner seg i en tidlig suksesjonsfase med edellauvskog etter at grana
ble hogd for anslagsvis 30 år siden og utgjøres av treslag som ask, alm,
lønn, selje og hassel. Det er en rik lågurttype med arter som bl.a. blå-
veis, liljekonvall, trollbær, skogsalat, skogfiol, krattfiol, firblad, storkon-
vall og myske. I det slakere partiet lenger opp kommer en inn i en spe-
siell utforming av høgstaudegranskog med innslag av lågurtgranskog
med mange konstant våte sig langs kilder. Her står en del grantrær av
anselige dimensjoner hvor flere nå er i svekket tilstand. Ett av disse har
tørket på rot, mens andre allerede har gått overende. To av granene
har brysthøydediameter på hhv 62 og 63 cm og er 31 og 32 m høye.
Sammen med grana inngår det en del lauvtrær, som ask, lønn, hen-
gebjørk og osp i tresjiktet. I feltsjiktet vokser bl.a. tyrihjelrn, mjødurt,
skogsvinerot, storklokke, springfrø, skogstarr og myskegras.

Langs kildesigene består tresjiktet hovedsakelig av ask og gråor, og det
er her tale om en varmekjær kildelauvskog med frodig feltsjikt hvor det
bl.a. inngår mye sumphaukeskjegg, slakkstarr, skogburkne, bekke-
blom og bekkekarse. Tette bestand med skavgras inngår stedvis.

Kildebekkene omkranses av frodige rikmosematter med bl.a. mye
stortuffmose (Cratoneuron commutatum), stortujamose (Thuidium
tamariscinum), bekkerundmose (Rhizomnium punctatum) og krus-
fagermose (Plagiomnium undulatum).

I kontrast til denne rike marka er det et lite innslag av fattig furu-
skog på kollen like ved, hvor det er tale om fragment av bærlyng-
type og lavfuruskog. Lavfuruskogen har innslag av arter som lys
reinlav (Cladonia arbuscula), islandslav (Cetraria islandica), ribbe-
sigdmose (Dicranum scoparium) og  furumose (Pleurozium schrebe-
n).  Typiske arter som tyttebær, røsslyng, stormarimjelle og småsyre
opptrer i feltsjiktet.

Furutrærne er relativt gamle og har avflatet krone med grove grei-
ner (Dbh. 40 cm, H:13 m, 180 år).

Over grunnlendte partier nedenfor kollen hvor det er en del ur o.I.,
vokser en del eik og lind, sistnevnte mest som lave, krypende kratt. I
forsenkninger nedenfor opptrer partier med growokst granskog med
mye hassel og lind i et mellomsjikt. Det er en rik lågurttype med bl.a.
mye blåveis, myske, skogsvingel og storkonvall.

Vurderin - vernev rdi. Området har rik lågurt- og høgstaudegran-
skog og interessante kildesamfunn. Granskogen er usedvanlig grov-
vokst. Det finnes et bredt spekter av vegetasjonstyper siden det også
inngår fattig furuskogsvegetasjon og varmekjær edellauvskog. Vur-
dert i sammenheng med det tilgrensende edellauvskogsreservatet har
området stor verneverdi og er av betydning for diversiteten både mht
vegetasjonsutforminger og flora. Området anses i denne sammen-
hengen som regionalt verneverdig (**).

B Almedalen
UTM-koordinater (WGS84): NM 783 363
Areal: 239 daa
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Naturgrunnlag. Dette området utgjør rester av gammelskogen i
det ellers temmelig uthogde platået innover Hagahogget. Området
grenser helt ut mot kanten av de bratte skrentene og ligger i en
hovedsakelig østvendt helling. Flere nordsør-gående sprekkedaler
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er typisk, med Almedalen som et meget dypt og markert dalsøkk i
vestre del.

Berggrunnen utgjøres her i sin helhet av rombeporfyr, og løsmas-
sene er ujevnt avsatt avhengig av topografien i det grovkuperte ter-
renget. Det forekommer stedvis relativt store ur- og rasmarksparti-
er nedenfor fjellskrenter o.l.

Ve etas'on sko struktur åvirknin . Vegetasjonen veksler grovt
sett mellom lågurtgranskog og blåbærgranskog avhengig av topo-
grafien. Langs søkkene opptrer storbregnegranskog med innslag av
høgstaudetypen enkelte steder. Selve Almedalen domineres av
disse typene. På steder med stagnerende grunnvann opptrer også
litt sumpskog med bl.a. svartor.

Lågurtgranskogen har hyppige innslag av hassel. I magre utforminger
inngår en del blåbær i tillegg til karakteristiske arter som bl.a. skogfiol,
hengeaks, legeveronika og småmarimjelle. Blåveis inngår vanlig, og
mye ormetelg er karakteristisk, spesielt i litt tørre, steinrike partier. Både
snerprørkvein og skogsvingel vokser sammen i lågurtgranskogens felt-
sjikt. Av kvantitativt viktige arter i storbregne- og høgstaudegransko-
gen nevnes skogburkne og tyrihjelm foruten en del geittelg, broddtelg
og hengeving. I dalbunnen opptrer partier med meget produktivt felt-
sjikt hvor bl.a. strutseving, sumphaukeskjegg, storklokke og springfrø
kommer i tillegg.

Tresjiktet i hele området har et jevnt innslag av edellauvtrær som
lønn, ask og alm, samt spredt eik. Av sistnevnte treslag finnes enkel-
te gamle kjemper, og i Almedalen vokser usedvanlig growokste
enkelteksemplarer av ask. Også lind er stedvis rikelig representert,
særlig i søreksponerte skråninger. Den bratte vestskråningen langs
Almedalen domineres for øvrig av edellauvtrær.

Granskogen befinner seg jevnt over i en sen utviklingsfase med
stort sett aldersfase over det hele. Også oppløsningsfase er repre-
sentert med lokale sammenbrudd over grunnlendte partier.
Avdøingen har foregått i flere etapper i forbindelse med gjentatte
tørkesomre i nyere tid. Her er mye dødved både i form av gadd og
læger, og det meste stammer nok fra tørkesomrene midt på 70-tal-
let. Særlig mye dødved finnes nede langs enkelte av sprekkedalene.
På grunn av vanskelig tilgjengelighet kan det synes som at det her
lokalt forekommer svært lite påvirkete partier. Muligens er det tale
om mindre urskogskjerner.

Granskogen er stedvis meget kompakt og virkesrik, dette gjelder
eksempelvis på litt magrere mark langs østsiden av Almedalen.
Langs bunnen av Almedalen finnes derimot også partier med
meget åpent tresjikt, noe som skyldes de vanskelige spiringsforhol-
dene på denne rike marka.

Grana er svært growokst mange steder. De største eksemplarene fin-
nes i selve Almedalen hvor det står enkelte giganter med brysthøyde-
diameter målt til hhv. 71 og 82 cm og trehøyder på 35 og 37 m!

Den østlige del av området er en del hogstpåvirket i det en utløper
av snauhogstene østafor strekker seg et stykke inn mot Almedalen.
Det er stort sett satt igjen en "kulisse" med gammelskog langs kan-
ten ut mot stupene. Av hogstspor ellers dreier det seg stort sett om
spredte spor etter plukkhogster for lang tid tilbake.
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Interessante arter. Siste sjanse har gjort følgende funn av indikator-
arter av vedlevende sopp- og lavarter (Lindblad 1996):

Sopp: Svartsonekjuke(Phellinus nigrolimitatus)(V+, **)
Rynkeskinn(Phlebia centrifuga)(V+, **)
Rosenkjuke(Fomitopsis rosea)(V+, **)
Kjøttkjuke(Leptoporus mollis) (*)
Granrustkjuke(Phellinus ferrugineofuscus)(V+, *)
Gul snyltekjuke(Antrodiella citrinella)(V)

4
2
1
5
3
1

Lav: Sprikeskjegg(Bryoria nadvornikiana) (*) 1
Lungenever(Lobaria pulmonaria) (*) 10

Vurdering - verneverdi. Skogen er en rest av den gamle, grove gran-
skogen på platået av Hagahogget. I Almedalen er vegetasjonen svært
rik med trær av usedvanlig grove dimensjoner. Stedvis mye dødved i
forskjellige nedbrytningsstadier og funn av en del indikatorarter av ved-
levende sopp og lavarter tyder på lang kontinuitet av dødved, og det
kan lokalt være tale om mindre urskogskjerner langs enkelte av sprek-
kedalene. Området vurderes som regionalt verneverdig (**) totalt sett,
mens selve Almedalen med tilhørende sprekkedaler må ansees som
nasjonalt verneverdig (***). Almedalen med det tilliggende edellauv-
skogreservatet og det nedenforliggende området (0mråde A) repre-
senterer til sammen en stor økologisk variasjonsbredde med hele ver-
tikalgradienten fra Hagahogget og ned til Semsvann.

C Sør for Hagahogget
UTM-koordinater (WGS84): NM: 773 354
Areal: 196 daa.

Naturgrunnlag. Dette området ligger i en hovedsakelig sørvendt, bratt
li rett sør for Hagahogget. I de østligste og vestligste delene er det rela-
tivt store partier med ur og rasmarker. Lia preges ellers av enkelte dype
dalsøkk som strekker seg ned gjennom lia, og det er stedvis fremstik-
kende grunnlendte partier med noe bart fjell. Berggrunnen består i
hovedsak av rombeporfyr med innslag av basalt helt nederst.

Ve etas on ko struktur åvirknin . Det meste av lia domineres av rik
lågurtgranskog med belter av storbregne- og høgstaudetype langs
søkkene. Det vestre dalsøkket opptas for det meste av alm-lindeskog.
I de høyere nivåene er det også mindre innslag av blåbærgranskog.

Det inngår mye hassel i mellomsjiktet i granskogen, og ellers er det
et jevnt innslag av varmekjære edellauvtrær som lønn, alm, ask og
lind. Sistnevnte har en del lavtvoksende, krypende utløpere et styk-
ke ned i rasmarkspartier o.l. Store eksemplarer av hengebjørk og
osp finnes også spredt. Ellers inngår litt barlind.

Ormetelg er karakteristisk for store deler av lia som ellers preges av
frodig og artsrikt feltsjikt. Her nevnes blåveis, skogfiol, skogsalat,
myske, firblad, snerprørkvein, skogsvingel, liljekonvall og fingerstarr.
Langs søkkene vokser foruten mye skogburkne, geittelg, stedvis
strutseving og litt broddtelg, en del tyrihjelm, trollbær, stornesle og
springfrø. Piggstarr er funnet på tørre steder.

I alm-lindeskog inngår junkerbregne.

Granskogen er meget grovvokst i hele lia, og trærne er for det
meste relativt spredtstilt. Skogen befinner seg utviklingsmessig for
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det meste i aldersfase med lokale parti med oppløsningsfase. Det
går relativt intakte gamle hesteveier ned gjennom lia, og en ser en
del spor etter gamle plukkhogster. Langs et lite dalsøkk ganske
høyt oppe helt i øst, er det gammel granskog i oppløsningsfase
med mye læger i alle nedbrytningsstadier. Her må det være meget
lenge siden det har vært hogd.

Vurderin - verneverdi. Skogen ligger i ei sørvendt li og består av
lågurt- og storbregne-/høgstaudegranskog med artsrik og krevende
flora. Granskogen er usedvanlig grovvokst, og det har ikke vært
hogster i nyere tid. Vurdert i sammenheng med tilliggende edel-
lauvskogreservat vurderes området som regionalt verneverdig (**).

D Nedenfor Almedalen
Fra Semsvika går en trang bekkekløft sørvestover langs foten av
Hagahogget. Berggrunnen består her av kambrosilurske kalkberg-
arter. Vegetasjonen er svært frodig med mange krevende arter. Her
har det imidlertid vært hogd, og den eldste skogen er plantet gran
(h.kl. Ill). Delområdet er derfor uten interesse i denne sammenheng.

3.3 Hedmark

3.3.1 VESTMARKA (UTVIDELSESFORSLAG ORRKJØLEN)

Kommuner: Stange, Elverum, Nord-Odal, Åsnes
Kart M711: 2016 III
UTM-koordinater (WGS84): UTM PN 47 18
Areal: 27 700 daa
Skogeiere: Staten v/Direktoratet for naturforvaltning, Stormo og
Tannes Bruk, Romedal almenning, Astrup, Holt
Dato: 25-27/9-1997
Inventør: Egil Bendiksen
Verneverdi: - , se tekst
Figur 11, se vedlegg

Naturgrunnlag/avgrensning
Området ligger i kjernen av skogstraktene mellom Solør og Mjøsa og
strekker seg som en sørøstlig utvidelse fra det 9.500 daa store Orr-
kjølen naturreservat, vernet i 1993. Høyeste punkt er Fjellråknappen
(635 m o.h.), seks meter lavere enn toppen av Orrkjølen, mens
Skurvsjøen og Solør-Odalsvegen helt øst i området (ca 430 m o.h.)
utgjør laveste punkter. Hele området ligger i mellomboreal sone og
i naturgeografisk region 28 b, som omfatter området innenfor Hål-
singe - Gåstrikekysten i Bergslagen og midtre Vårmland til Glåmda-
len med omkringliggende skoger (Nordisk Ministerråd 1984).

Berggrunnen består av grunnfjellsbergarter; øyegneis og øyegra-
nitt, samt et mindre parti med amfibolitt i området Råknappen -
Fjellråknappen (Sigmond et al. 1984). Blåbærgranskog og lyngfu-
ruskog er dominerende vegetasjonstyper, og med få unntak er
området svært fattig med bare helt lokale innslag av småbregne-
og lågurtgranskog.

Avgrensning av verneforslaget er delvis styrt av utstrekning og
grenser på to større skogeiendommer som Staten har kjøpt på
1990-tallet. Området er en del av det tidligere foreslåtte Vestmar-
ka landskapsvernområde. Verneforslaget er knyttet til ønsket om et
storområde i denne regionen.
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Deler av siste års flatehogster har stygge terrengskader.

nina oppdragsrnelding 619

Vegetasjon  -  skogstruktur  -  påvirkning
Hovedtrekk i vegetasjonen er som beskrevet for Orrkjølen hos Kors-
mo & Larsen (1994). For beskrivelse av rikere vegetasjonstyper, se
under delornr. 7 og 8 nedenfor.

For inndeling i delområder i det følgende er benyttet skogeien-
dommer siden disse har noe ulik skogbrukshistorie, spesielt i nyere
tid. Spesielt for området er at flateskogbruk i disse skogstraktene
kom svært sent, først omkring slutten på 1970-tallet (unntak: Myr-
haugen). Omfattende plukkhogst synes å ha pågått helt fram til da.
Skurvsjøvassdraget har vært aktivt brukt til fløting, mens veinettet
kom i to faser, sist på 1950-tallet og deretter på 1980-tallet. Myr-
grøfting foregikk særlig aktivt på 1930-tallet (bl.a. grøftedynamitt),
men har pågått helt fram til 1980-tallet (Holt, pers. medd.).

1. Romedal almennin
Den del av eiendommen som ligger innenfor vurderingsområdet
utgjør en smal sone på om lag 3 km2 øst for dagens reservat. Her
er all den gamle skogen temmelig systematisk flatehogd i løpet av
de siste årene. Det gjenstår imidlertid noe areal klassifisert som
hogstklasse 4 som neppe har sitt opphav i planting, først og fremst
i draget mellom Øvre Gåsvatn og veien vestfor og nordover. Sørli-
ge deler er nylig tynnet. I østhelling et stykke øst for hytta Kairo inn-
går også større trær (sen optimalfase) i skog dominert av tidlig opti-
malfase. Ovennevnte arealer er først og fremst moserik
blåbærgranskog, dels noe forsumpet med torvmosepartier i bun-
nen.

Nordvestligste del av området er dominert av store (fattig)myrer
omkring søndre Rottjennet, mens eiendommen i sør ender ut i en
smal spiss vest for bekken fra nedre Gåsvatnet, klassifisert som
hogstklasse 2 og 3 (jf oppdatert skogtakseringskart for Romedal
almenning).

Årringtelling av stubber ved grensa mot Elverum (Astrup) viste alder
på 175 år (2 trær, hhv. med ca 50 tette ringer innerst og jevnere
overgang mot fristilling/ bredere ringer).

2. Nordli e del av areal innenfor Elverum Astru
Denne delen utgjøres av slake, vestvendte hellinger i Nordfjellkam-
pen (616 m o.h.) og Eidfjellet (632 m o.h.). Bortsett fra ei større
flate nær kommunegrensa i vest er eiendommen mindre påvirket
av senere års hogster enn på Romedalssida. Området er imidlertid
jevnt over påvirket av tidligere plukkhogster, og fra takseringskart
vist av grunneier framgår at skog klassifisert til hogstklasse 5 nær-
mest er fraværende. Mesteparten av skog observert tilhører tidlig
optimalfase med noe varierende alder og størrelse. Området var
gjenstand for omfattende hogster midt på 1950-tallet (Astrup,
pers. medd.).

Mest interessant mht høy alder er imidlertid en nordvestlig trekant
av eiendommen klassifisert til hogstklasse 5, vesthellinga av Nord-
fjellkampen i retning Oppsangtjennet (utenfor definert undersøkel-
sesområde). Dette er moserik blåbærgranskog av sen (- tidlig) opti-
malfase, dominert av blåbær og smyle, og videre med tyttebær,
nikkevintergrønn, etasjemose, skyggemose, blanksigdmose og
grantorvmose, i veksling med fuktige drag preget av sauetelg.
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Sumppartier har rikelig med granstarr. Som ellers i området er skog-
bunnen dødvedfattig bortsett fra en del læger fra de siste åra.

Toppartiene i Nordfjellkampen og Eidsfjellet er skrinne og består av
furumark, men stedvis likevel grandominert eller med småvokst
gran og furu i blanding. Disse arealene har fjellskogspreg og også
et rikelig innslag av bjørk. Skogen her har et mer uberørt preg, men
furu kan ha dekket større arealer tidligere pga selektiv hogst av
dette treslaget og påfølgende vanskelige foryngelsesforhold.

Kråkefotmose (Rhytidiadelphus loreus)  i toppartiet av Nordfiell-
kampen representerer et svakt oseanisk innslag i dette mer fuktige
høydelaget.

3. Sørli e del av areal innenfor Elverum Statens nordli e tei
Hele arealet bærer preg av intensiv drift i tidligere tider, men har nå
ligget upåvirket av skogbruk de siste tiår. Gammel skog av sen opti-
malfase eller eldre mangler eller finnes kun fragmentarisk i midtre
og nordlige deler.

Lavereliggende deler østover fra Skjeggvolltjennet er ungskog, og
sterk påvirkning preger området helt opp til vannskillet/område-
grensa sørøst for Langtjennet. Nordlige del av teigen, nord for
Langtjennet, har jevnt over et eldre preg, med store areal dominert
av tidlig optirnalfase, men med stor variasjon i aider og god sjikt-
ning. Enkelte storvokste grantrær i sen optimalfase inngår, samt
ungtrær på åpninger opptil ca 1 dekar etter gammel småflatehogst,
med ofte dårlig foryngelse. Noe har krattpreg. Gammel plukkhogst
med naturlig foryngelse preger arealet. Nord og nordvest for Lang-
tjennet inngår en del grangadd samt store bjørketrær. Det er også
spredte, storvokste rogner, men neppe særlig gamle og aldri med
forekomster av  Lobaria. Læger finnes spredt, men ferske stokker
dominerer (rødrandkjuke, fiolkjuke vanlig).

Blåbærgranskog dominerer, lyngfuruskog finnes i konvekse parti.
Hele området er ekstremt fattig med bare fragmentariske innslag
av småbregnetypen med fugletelg. I fuktigere drag finnes gran-
sumpskog med molte, skogsnelle og skogrørkvein. Myrene er
ombrotrofe til fattig minerotrofe, de mest næringsrike av disse med
dominans av blåtopp og duskull.

Teigen omfatter de høyestliggende delene av verneforslaget. Dette
er de arealer som har stått lengst upåvirket av hogst. Det største av
to partier med grovvokst gammelskog er den vestvendte bratte hel-
linga av Fjellråknappen. Dette er kompakt bjørkeinnblandet gran-
skog med stammediametre opp til 75 cm. Vegetasjonen bærer et
rikere preg enn ellers i området, noe som trolig kan tilskrives amfi-
bolittberg. Typisk er småbregnegranskog med hengeving, fugletelg
og sauetelg, men det er også innslag av lågurtskogspartier med
skogstorkenebb og teiebær. Gullris, gaukesyre og hårfrytle er van-
lige. Ned mot de store myrene ved foten av lia ble også observert
sig med kvitbladtistel og mjødurt. Lia er merkbart påvirket av eldre
drifter med et stort antall grove stubber. Læger opptrer svært spar-
somt, og det er et tømmerveidrag (evt oppkastet torv etter eldre
grøfting?) langs myra ved basis av lia.

Det slake ryggpartiet som danner toppen av Odalsfjellet er lavpro-
duktivt og preget av middels tørr mark av røsslyng - blokkebærty-
pen. Som for øvre deler av Astrups eiendom synes fordelingen av
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gran i forhold til furu å være av sekundær karakter i granas favør.
Furua vokser spredt og småvokst. Et nordlig preg indikeres av rike-
lig med dvergbjørk på myrene, og nær det høyeste av Odalsfjellet
ble også funnet rypebær. Arten synes ikke tidligere å være rappor-
tert så langt mot sørøst i denne regionen (nærmeste forekomst nær
Minnesund, Hulten 1971).

Fjellskogspreget tiltar langs toppryggen mellom Fjellråknappen og
Råknappen, med delvis bjørkedominert skog, men med innslag av
relativt growokst gran, skjønt tidlig optimalfase dominerer. Store rog-
ner inngår. Det er også her mange gamle stubber og lite dødved.

4. Mindre arti i Nord-Odal Stormo o Tannes Bruk
Aktuelt område utgjør en trekant fra nordenden av Skurvsjøen
nordvestover til dagens reservat. Innenfor et systematisk skjøttet
furubestand i sør følger et parti av gran med variasjon fra tidlig til
sen optimalfase. Blåbærgranskog dominerer, men med innslag av
småbregnetype. Bunnen er moserik og fattig på dødved, bortsett
fra spredte, lite nedbrutte stokker. En viss sjiktning forekommer, jf
spredte understandere samt yngre trær på små glenner. Videre
vestover og nordover overtar tørrere typer (subxeric) med furuinn-
blanding og mer åpent preg.

5. Seter rendområdet nord for Skurvsøen Skurven
Mellom nordenden av Skurvsjøen og Skurvhetta ligger idag ei øy av
tre mindre eiendommer etter ei setergrend, hvor seterdrifta opp-
hørte tidlig på 1900-tallet. Området er idag under gjenvoksning, til
dels med relativt storvokst og tett ungskog av gran (tidlig optimal-
fase) av mellom-europeisk proveniens (Holt, pers. medd.).

6. Åsnes vest (Holt)
Vegetasjon og skogtilstand på deler av eiendommen har mye til fel-
les med Statens teig i nord, men med til dels stor hogstpåvirkning
også i de senere år, med bl.a. større flatehogster fra midten av
1980-tallet (mellom Skurvhetta og Odalsfiellet). I Myrhaugen har
det i motsetning til hele verneforslaget for øvrig yært flatehogster
allerede på 1960-tallet (Holt, pers. medd.). Svært lite areal har garn-
melskog idag. Det gjelder 1) noen mindre parti nær veien i Myr-
haugen (moserik blåbærgranskog, lokalt noe rikere med bl.a. skog-
storkenebb), 2) østhellinga av Tjennshaugen ned mot
Tjennshaugtjennet (noen dekar med growokst, gammel granskog,
noe varierende alderssammensetning, små glenner, fuktig bregne-
rik granskog med mye sauetelg og lokalt fugletelg, lite dødved
(myra nord for tjernet er sterkt påvirket og under uttørking som
følge av to svært dype grøfter langs hhv vest og østside), og 3) øst-
ligste deler av eiendommen mot Odalsfiellet (fortsettelse av de
skrinne typene fra Statens teig i nord samt SØ-gående bekkedal
med et belte av eldre granskog (tidlig - sen optimalfase), blåbær-
granskog - surnpgranskog, til dels sauetelgrik type, flere gamle
bjørker).

7. Åsnes øst/sør Statens sørli e tei
Området domineres av fattig gran- og furuskog med jevnt over
betydelig skogbrukspåvirkning, trolig helt til Staten kjøpte eien-
dommen for 3-4 år siden. Større parti av gammelskog eldre enn tid-
lig optimalfase ble ikke observert. Store felter med frøtrestilling av
furu finnes både nord og sør for Solør-Odalsveien. Særlig sistnevn-
te område er preget av systematisk bestandsskogbruk og bortimot
total mangel på læger. Her er også ensaldrete granbestand av
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hogstklasse 3 og 4. Generelt på eiendommen er store granskogs-
arealer flatehogd.

Parallelt og i forbindelse med Solør-Odalsveien er det et belte med
sandtaksvirksomhet. Her ligger også Hofferhytta, drevet av Hof
idrettslag og utgangspunkt for et nett av preparerte skiløyper inn-
over i området. Ifølge tidligere opplysninger fra den forrige skogei-
eren er boniteten gjennomgående lav, det er plantet lite, og sko-
gen består i stor grad av stedegent materiale.

Større parti av granskog av tidlig optimalfase finnes både nord og
øst for topp 570 vest for veien Gammelsetra - Skurven.

Fattige myrer i området er til dels påvirket av grøfting.

Råknappen, er som følge av beliggenhet på amfibolitt, det rikeste
arealet innenfor hele det vurderte området, med en rekke mer kre-
vende arter som bare ble funnet her. Spesielt gjelder dette den sør-
vendte lia mellom ende av bilvei og selve toppen, men lOgurtgran-
skogen her er flatehogd og idag ungskog. Vanlige arter er skogfiol,
hengeaks, engkvein, hårfrytle, legeveronika, maiblom, markjord-
bær, gullris og hårfrytle, i bunnsjiktet med furumose(Pleurozium
schreberi),gåsefotmose(Barbilophozia lycopodioides),eng mose
(Rhytidiadelphus squarrosus)og beitemose(Hylocomium pyrenai-
cum).Området er en del beitepåvirket, noe som indikeres både av
karplante-, mose- og soppflora (hvitkløver, beitemose,Camaro-
phyllus virgineus, Entoloma spp.). Det er både sau og (i sørlige
deler) ungdyr av storfe på sommerbeite i Vestmarka.

Det finnes også partier dominert av hhv bringebær og einstape.
Mer krevende sopparter som matriske(Lactarius deterrimus) og
duftvokssopp(Hygrophorus agathosmus)inngår.

8. Gammelsko å to latå av Råkna en
(Elverum, naboeiendom til 3 og 7)
På selve toppartiet av Råknappen står det igjen ca 1 dekar med
svært gammel skog, alder målt til 250 år. Det dreier seg om ca 50
store grantrær, representativt tre målt til 18 m høyde. Noe stor
bjørk inngår. Vegetasjonen er en fattig lågurtutforming (hengeaks,
skogfiol, skogstorkenebb, gaukesyre, hvitveis, reddikhette(Mycena
pura)),med rikelig småbregneinnslag (fugletelg, hengeving). Det er
mange, til dels kraftige granlæger, men de er stort sett ferske eller
eksponert for uttørring (rotkjuke, vedmusling, rødrandkjuke, hylle-
kjuke, kjøttkjuke, barksopparter).

Tre eiendommer møtes på toppen, og gammelskogen er uthogd
på begge de to teigene eid av Staten, som møtes her. Gjenstående
gammelskog ligger på eiendom(mer?) hhv øst og nord for disse.

Interessante arter
Indikatorarter for skoglig kontinuitet synes nærmest å mangle i
området. Kjøttkjuke (svak indikatorart) i toppen av Råknappen er
eneste observasjon av aktuelle sopparter. Dette var også eneste
sted hvor det ble observert større konsentrasjon av læger. Jevnt
over er det sparsomt med døde stokker i området, og det som er,
domineres av vindfall og toppbrekk fra de senere åra med vanlige
arter som fiolkjuke og rødrandkjuke. Enkelte stokker av høy ned-
brytningsgrad finnes hist og her, men de er av relativt små dimen-
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sjoner, og svartsonekjuke ble aldri observert. Midlere stadier finnes
også bare fragmentarisk, og av sopp dominerer barksopper og
noen ganger blåkjuke. Mange mer tørtbeliggende stokker av mid-
lere nedbrytningsgrad burde ha gode betingelser for duftskinn,
men denne ble heller ikke funnet. Det må ha vært et svært aktivt
uttak av død ved langt fram i tid, noe som passer med at flatehogst
og mer effektiviserte driftsformer gjorde sitt inntog sent i dette
området. På 1930-tallet med stor arbeidsledighet var det spesielt
stor aktivitet med rydding/hogging og utkjøring av virke til ved
(Holt, pers. medd.).

Større rogn finnes, men Lobaria-arter ble ikke funnet. Store seljer
ble ikke observert. Gubbeskjegg vokser i området, men ikke særlig
rikelig, mens ulvelav ikke ble funnet på furugadd, som finnes spredt
i de høyereliggende delene.

Åpen bergvegg er også et sjeldent innslag og kun med triviell og
nøysom mose- og lawegetasjon.

Vurdering  -  verneverdi
Utvidelsesforslaget til Orrkjølen naturreservat er ikke verneverdig ut
fra barskogsplanens generelle kriterier (jf Korsmo et al. 1991).
Området er jevnt over hardt hogstpåvirket og uten tegn på skoglig
kontinuitet. Store deler av arealet bærer preg av å være et trivielt
skogslandskap med aktivt skogbruk.

Barskogsutvalget (DN 1988) har imidlertid fremhevet betydningen
av store områder uavhengig av biologisk mangfolds-kriteriet.
Ønsket om å sikre storområder uavhengig av geografisk tilhørighet,
vil på faglig grunnlag kunne suppleres med et ideelt ønske om sik-
ring av et eller flere store områder innenfor alle naturgeografiske
regioner. Orrkjølen er allerede på 9.500 daa og vil ut fra forelig-
gende utvidelsesforslag fra forvaltningsmyndighetene kunne tre-
dobles i størrelse. Det synes ikke å finnes andre mulige storområder
av lavere påvirkningsgrad innenfor regionen.

I praksis vil vern av det aktuelle arealet innebære vern mot ytterli-
gere flatehogst samt starten på en restaureringsprosess tilbake mot
et mer naturlig skogøkosystem i den grad det er mulig å tilnærme
dette. I så måte har ulike deler av arealet ulike forutsetninger.
Muligheten for en økologisk vellykket restaurering innen rimelig tid
er gradvis avtakende fra grensa mot dagens reservat i nordvest og
sørøstover. Stripa eid av Romedal almenning er et unntak her, men
umulig å unngå av arronderingsmessige grunner. De to eiendom-
mene på Elverumssida (nr. 2 og 3) er til tross for hard plukkhogst-
påvirkning trolig i bare beskjedent omfang påvirket av flatehogst,
og man må anta at foryngelsen har skjedd ved stedegent materia-
le i form av naturlig foryngelse.

Såpass store areal av relativt tidlig suksesjonsstadium (i stor grad tid-
lig optimalfase tilsv. hogstkl. 4) etter plukkhogst er idag et for-
holdsvis sjeldent syn i lavereliggende Østlandsstrøk, siden perioden
med flateskogbruk normalt startet 20-30 år tidligere. Mht skoghis-
torie og skogstruktur må man således regne med at flere av dagens
gammelskoger, inkludert verneobjekter, kan ha hatt dette utseen-
det for en del tiår siden. Et minus er imidlertid at rydding av dødved
har vært så aktiv og at kontinuiteten i så sterk grad er brutt. Dette
vil i noen grad kunne kompenseres ved den nære beliggenhet til og
spredningsmulighet fra naturreservatet, hvor det er gjort observa-

© Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no  
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten. 



nina oppdragsrneld ng 619

sjoner av flere indikatorarter for krone- og vedkontinuitet (Korsmo
& Larsen 1994: 32), men også her er dette svært begrenset til noen
lokale lommer (R. Haugan, pers. medd.).

Både påvirkningsgrad og avstand fra reservat øker sørøstover, med
større flatehogster i område 6 og 7. Spesielt sistnevnte område har
store areal med frøstillingshogster i lyngfuruskog. Når det gjelder
Statens to eiendommer, er den nordlige klart mer biologisk verdi-
full enn den sørlige.

Ved en eventuell satsing på dette som restaureringsområde vil det på
faglig grunnlag være mest interessant med en utvidelse som omfatter
de nordlige deler (område 2 og 3). Itillegg bør det inkluderes noen
dekar av naboeiendom innenfor nordøstre kvadrant av Råknappens
toppområde. Området sør for Solør - Odalsveien (ca 1,5 km2) er uinter-
essant både av faglige og arronderingsmessige grunner.

3.3.2 FUGGDALEN

Komm une: Rendalen
Kart M711: 19181, 191811
UTM-koordinater (ED50): PP 225 510 (midt i området)
Areal: 35 550 daa (A: 14400, B: 18900, D: 2250)
Skogeier: Flere private teiger og Rendalen kommune
Dato: 21, 22/9-1997
Inventører: Egil Bendiksen og Dag Svalastog
Verneverdi: ***
Figur 12, se vedlegg

Fuggdalen er det mest kontinentale av de seks storområdene som
NINA har inventert i forbindelse med verneplan for barskog. Områ-
det var også foreslått vernet og høyt prioritert i forrige runde og falt
ut på det aller siste møtet i det regionale barskogsutvalget av are-
almessige årsaker.

NINA er bedt om å ta stilling til en betydelig utvidelse av det opp-
rinnelige arealet, dels nordvestover og dels sørøstover, slik at områ-
det strekkes helt ned til Fuggas utløp i Mistra og østgrense følger
Mistra opp til elvesvingen ved Balstadmistersetra. Nordøstre del av
det tidligere forslaget er noe beskåret, slik at grensa nå går i rett
linje mellom toppene av Væråsen og Steinfjellet.

Området er tidligere grundig beskrevet av Korsmo & Larsen (1994),
og følgende framstilling vil her begrenses til tilleggsdata for de nye
delene samt en totalvurdering.

A Nordlig utvidelsesforslag
Vegetasjon og flora  
Generell beskrivelse av flora og vegetasjon samt skogstruktur for
hovedområdet er i store trekk overførbart også til denne delen av
utvidelsesforslaget. Rike (limnokrene og helokrene) kildehorisonter
(jf Skulberg 1991) oppe i liene av dalen gir opphav til bekker ned
mot den brede, myrrike dalbunnen, og langs disse er det gjentak-
ne smale bånd av granskoger som gir hyppige brytninger i det ellers
karrige og åpne furuskogslandskapet. Utpreget mosaikk og brå
skiftning er vel så kraftig når det gjelder variasjonen mellom fattige
og rike vegetasjonstyper.
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Inordvest gir en kilde opphav til større partier med rikmyr og sump-
skog med stor artsrikdom. Her inngår arter som sløke, dvergjamne,
enghumleblom, myrtistel, mjødurt, olavsstake, perlevintergrønn, og
fjelltjæreblom(!). Flaskestarr og duskull dominerer vekselsvis felt-
sjiktet, og også sølvbunke er vanlig i sumpdelene. Lappvier er kratt-
dannende. I bunnsjiktet inngår piperensermose(Paludella squarro-
sa)og gullmose(Tomenthypnum nitens) som dominanter, mens
også bekkevrangmose(Bryum pseudotriquetrum),skogfagermose
(Plagiomnium affine) og torvmosearter er vanlige.

I tilknytning til dette systemet finnes også forsenkninger med svakt
forsumpet lågurtgranskog med arter som skogstorkenebb, engso-
leie, sølvbunke, duftvokssopp(Hygrophorusagathosmus) og trakt-
kremle(Russula delica).

Selve kildeområdene preges spesielt av svulmende mosematter,
ofte sterkt dominert av kildemose(Philonotisspp.), delvisBrachy-
theciumsp. og i noen grad ogsåPlagiomniumsp. og bekkevrang-
rrose(Bryum pseudotriquetrum).Karplanteinventaret er sparsomt,
men typisk: store matter med kildeurt, fjellkvann, fjellstjerneblom
og setermjølke.

Granskogsbåndene, ofte i ca 50 meters bredde videre nedover
langs kildebekken («kalbekker»), er oaser med sump-/høgstaude-
preg og arter som matsyre, sølvbunke, skogstorkenebb, lappvier,
mjødurt, marikåpe, gullris, skogsnelle og enghumleblom.

Generelt har Fuggdalen stor forekomst av hengegran(Picea abies
var.yiminalis),som kjennetegnes ved en helt spesiell type forgrei-
ning, som forekommer svært sjelden (Lagerberg et al. 1950).

Sko struktur - åvirknin

Området har vært upåvirket av skogbruk gjennom lang tid, men
det er spor etter eldre hogster i form av gamle stubber. Furutrær-
nes dimensjoner framstår også stort sett som relativt beskjedne, og
det er ikke død ved av betydning. Granskogsbåndene har jevnt over
et eldre preg.

I liene fra dalbunnen opp mot Steinfjellet ble observert en stor
mengde brannspor etter en brann som i følge lokale kilder fant sted
i 1921. Brannmerkene er på furustubber etter trær som er mer eller
mindre systematisk fjernet. Større arealer her har hatt dårlig for-
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yngelse, med svære åpne felter kledt med rene røsslyngtepper.
Brannen må ha vært lokal på østsida av dalen da tilsvarende spor
ikke var å observere på vestsida.

Interessante arter  
Indikatorarter for dødved er knyttet til granskogsbåndene, der grove
lægre stedvis finnes i stort antall. Det er først og fremst stokker av
høy nedbrytningsgrad med svartsonekjuke som synes utbredt (østsi-
de) samt nylig falne stokker angrepet av granstokkjuke, og det synes
som stammer fra en mellomliggende periode stort sett er fjernet.

Furugadd med ulvelav er vanlig, spesielt på østsida (16 av 19 obser-
verte eks.).

Følgende indikatorarter ble funnet i dette delområdet:
Svartsonekjuke (Phellinus nigrolimitatus) (V+, **)
Granstokkjuke (Phellinus chtysoloma) (*)
Duftskinn (Cystostereum murrall) (V+, *)
Praktbarksopp (Veluticeps abietina) (*)

4
3
1
1

Ulvelav (Letharia vulpina) (V+, *) 19

En annen rødlisteart (R) er lurvesøtpigg (Bankera fuligineoalba),
som ble funnet helt i vest, nær topp 779 på grensa lav-/lyngfuru-
skog i grå reinlav/kvitkrull-matte.

Den kontinentale arten kremslørsopp (Cortinariusleucophanes) ble
funnet to steder på østsida (også to ytterligere funn i sørlig utvidel-
sesforslag).

B Sørlig utvidelsesforslag
Vegetasjon og flora  
De fattige vegetasjonstypene er de samme her som ellers i områ-
det. De smale granskogsbåndene med opphav i rike kilder tynnes
imidlertid kraftig ut sørover, og de blir også smalere og fattigere fra
nordlig bredde omtrent på høyde med Væråsen.

Det eneste området i det sørlige utvidelsesforslaget hvor noe rikere
vegetasjon er observert, er bekkesøkk sørover fra Geitlaugmyra,
hvor det er et sumpskogsbelte med gran og mye stor bjørk. Her ble
notert bl.a. skogstorkenebb, gullris, sølvbunke, gråstarr og skog-
snelle. Grana ble målt opp i 30 m.

Sko struktur - åvirknin
Området er betydelig hogstpåvirket både i tidligere tider og i senere
år. Større flater med småvokst furuskog og svære furustubber samt
enkelte læger øst for Geitlaugmyra er trolig resultat av hogst tidlig
i dette århundre. På de sørlige platåene er det imidlertid også fore-
tatt omfattende åpne furuskogshogster de siste ti åra, spesielt for-
anlediget av oktoberstormen 1987 da det var store mengder vind-
fall her (0. Skulberg, pers. medd.). Det er også ført vei fra områdets
østside og like vest til Geitlaugmyra.

En annen type påvirkning som gjelder hele området, men som er
sterkest her i sør, skjønt likevel svært moderat, er reinbeiting. Rei-
nen i området er en halvtam stamme med spesiell status og eid av
grunneierne gjennom Rendalen reinselskap, stiftet i 1920. Dyra
beveger seg mellom Tolga i nord og Åmot i sør, Trysil/Femunden i
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øst og Rendalsvassdraget i vest. Spor etter dette kan sees ved at lav-
mattene stedvis er nedtråkket.

Eneste parti med noe dødved av betydning er bekkedalene fra Geit-
laugmyra som møtes lenger nede. Spesielt i området omkring bek-
kemøtet ligger det store mengder dødved, til dels kraftige stammer.
Det aller meste er av nyere dato og med rikelig fiolkjuke  (Trichap-
tum abietinum) og rødrandkjuke (Fomitopsis pinicola).

Interessante arter
Det sørlige utvidelsesforslaget synes svært fattig på indikatorarter.
Lungenever (Lobaria pulmonaria) og skrubbenever (L. scrobiculata)
ble funnet på lauvtre der bekkedalen beskrevet ovenfor stuper ut
mot Mistra. Av indikatorarter på dødved ble bare gjort funn av
granstokkjuke (Phellinus chtysoloma). Fiolkjuke på ferske stokker
var i et par tilfeller byttet ut med rikelige forekomster av hvit gran-
kjuke (Antrodia heteromorpha).

Hakkemerker etter tretåspett ble observert flere steder.
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Tilleggsdata, opprinnelig verneforslag
En befaring i Væråsen resulterte i 12 funn av ulvelav. Arten antas å
være vanlig gjennom hele den sørvestvendte lia nordover til Stein-
fjellet og det nordlige utvidelsesforslag.

Siste sjanse v/ G. Gaarder (Lindblad 1996, samt inventeringsrap-
port, S. sj. arkiv) inventerte områdene omkring Storbekken, Fugga
og Fuggsjøen i 1991. Her konkluderes at kontinuiteten i død ved er
lav og få indikatorarter ble funnet; ett funn hver av hhv svartsone-
kjuke og rynkeskinn (Phlebia centrifuga), begge langs Storbekken
helt i sør og granrustkjuke (Phellinus ferrugineofuscus) på et gran-
låg sør for disse, langs Fugga, trolig innenfor omr. C. Lungenever
ble funnet på seljer ned mot Mistra (omr. C).

Pågående forskning i området
Det pågår for tida et arbeid med undersøkelse av kilder og vann-
ansamlinger som et samarbeidsprosjekt mellom Det Norske Viten-
skapsakademi v/ Olav Skulberg, NIVA, og det polske vitenskaps-
akademiet. Resultater til nå viser svært interessante hydrokjemiske
forhold og organismesamfunn av blågrønnalger og annen algeve-
getasjon (bl.a. Væråsen og bekkesøkket fra Geitlaugmyra).

Verneverdi -  vurdering
Klassifiseringen som nasjonalt verneverdig område (***) oppretthol-
des, ut fra argumentasjonen gitt av Korsmo & Larsen (1994): «Fugg-
dalen har landskapsmessig tilhørighet med Sølen-massivet (1755 m
o.h.) i nordøstlig retning og er et karakteristisk landskap for Øster-
dalen med sine voler og høyder mellom våtmarker og langstrakte
flyer. Mistravassdraget er varig vernet mot kraftutbygging og andre
uheldige utnyttelsesformer.... En må gå ut fra at Fuggdalen gis et
overordnet hensyn og spesiell status i vernesammenheng som sam-
funnet har plikt til å følge opp f.eks. gjennom barskogsplanen.

Den nære sammenhengen mellom vannhusholdningen og forde-
lingen av furu og gran, i et ellers så nedbørfattig område som Fugg-
dalen, er ypperlig demonstrert i denne forekomsten.

Fuggdalen knytter seg til de sammenhengende (ubrutte) geologis-
ke og biologiske utviklingsforløp siden istiden. En vil foreslå å legge
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inntil et område omkring gjelet i sør ned til Mistra for å få med
hvordan vassdraget har arbeidet seg gjennom løsavsetningene i
sen- og postglasial tid.

Fuggdalen innbyr til særlig interessante tverrraglige forskningsopp-
gaver. Helheten av geologiske formasjoner, hydrologiske egenska-
per koplet sammen med de aktuelle biologiske prosesser gir Fugg-
dalen høy internasjonal status som forskningsområde. Fra en
paleolimnologisk synsvinkel kan en studere utviklingen av fersk-
vannssystem som ennå har urørte, intakte tjern fra tida området var
dekket av den bredemte Glåmsjøen (Skulberg 1991). Skogsamfunn
og andre vegetasjonstyper knyttet til jordbunn, grunnvann, kilde-
komplekser, myrsystemer og vassdrag byr på forskningsmessige
muligheter det er vanskelig å finne andre steder. For å sikre disse
verdiene er det nødvendig å bevare naturprosessenes kontinuitet i
tid og sted for å oppnå en størst mulig grad av uberørthet for bar-
skogsbiotopene i Fuggdalen (Skulberg 1991). Tilsvarende er ikke
funnet andre steder i Øst-Norge. Dette understreker at Fuggdalen
er et nøkkelområde for studium og forståelse spesielt av de sen-
kvartære prosesser... Sammenhengen mellom opptreden av gran-
skog og grunnvannskilder vil være en av de viktigste grunner for å
prioritere Fuggdalen så høyt som vi gjør.

Den spesielle økotypen av gran som nordøstlig utpost i Øst-Norge
med en spesiell, sjelden forgreiningstype (hengegran) er rent vege-
tasjonshistorisk og skoggenetisk interessant.

Det undersøkte området er et internasjonalt viktig spesialområde
for tverrvitenskapelig forskning. Fuggdalen gir også viktige bidrag
til den totale variasjonen i barskogstyper på økosystemnivå i nordre
del av Hedmark...»

Den opprinnelige avgrensningen mot nordvest skyldtes ifølge H.
Korsmo (pers. medd.) at myrpartiene omkring innløpet til Fuggsjø-
en var grøftet og at dette måtte antas å gi effekter i et visst områ-
de omkring. Vi bedømmer i denne oppfølgende fase at dette inn-
grepet er av arealmessig begrenset betydning og tillegges mindre
negativ vekt i forhold til de verneverdier en vil få inkludert i det
nordlige feltet (A) ved å innlemme dette. Det nordlige utvidelses-
forslag anbefales inkludert, da det antas at verdiene her er minst
like store som i det opprinnelige områdeforslaget.

Det sørlige utvidelsesforslaget er totalt sett mye sterkere påvirket,
og opprinnelig grense mot sørøst (1987/88) ble trukket på grunn-
lag av påvirkningsgrad allerede før de store hogstene ble utført det
siste tiåret og bygging av vei i 1990. Inngrepene er for store til at
naturlig arrondering og inklusjon av liområdene mot Mistras gjel
kan forsvare å inkludere det 7625 daa store område C, hvor heller
ikke spesielle verdier er kjent. Derimot vil man ved å inkludere
område D:

1) oppfylle ønsket om å inkludere en del av Mistras gjel, som
nevnt over, og

2) få inkludert bekkesøkket fra Geitlaugmyra med sumpskog og
en stor mengde dødved hvor det på sikt er stort etablerings-
potensial for interessante og mulig kontinuitetskrevende arter
fra områdene i nord.

Primært anbefales vern av delområdene A, B og D, sekundært A+B.
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3.3.3 SVARTÅSFJELLET

Kommune: Stor-Elvdal
Kart M711: 1917 IV
UTM-koordinater (ED50): PP 04 03 (midt i kjerneområde)
Areal: 5200 daa
Skogeier: Anders Kiær, Rogner, Stor-Elvdal
Dato: 23/9-97
Inventører: Egil Bendiksen og Dag Svalastog
Verneverdi: ****
Figur 13, se vedlegg

Naturgrunnlaglavgrensning
Svartåsfjellet ligger på vestsida av Glåma, mellom Birkebeinerveien og
veien til Møklebysjøen. Laveste og høyeste punkter er hhv 800 og 990
m o.h., og arealet spenner fra nordboreal granskog via fjellbjørkeskog
til lavalpin heivegetasjon. Området har et klart kontinentalt preg.

Verneforslaget omfatter de høyeste partiene i Svartåsfjellet og
nordøst - til sørøstvendte lier mot de store myrene i bunnen av
Rognsjøbekkens dal. Berggrunnen består av omdannede sedimen-
tære bergarter, sandstein og leirskifer i veksling, av senprekambrisk
alder (Sigmond et al. 1984).

Verneinteressene knytter seg her til en granskog tilnærmet uten
spor av menneskelig påvirkning, som antas å ligge nær opp til
urskogstilstand. Skogen er i sørlige del storvokst og kraftig (under-
bonitert på økonomisk kart pga høyden) og med innslag av kre-
vende bunnvegetasjon.

Vegetasjon og flora
Barskoq
Blåbærgranskog dominerer, men opptrer i mosaikk med lågurt-
granskog og høgstaudegranskog, som danner frodige enger i det
halvåpne landskapet. Vanlige er arter som teiebær, setergråurt,
engsoleie, harerug, skogstorkenebb og gullris, i høgstaudedelene
også sølvbunke, mjødurt, vendelrot, enghumleblom, marikåpe og
dessuten med innslag av myskegras, sløke, tyrihjelm, turt og mat-
syre. Lappvier vokser rikelig. Det finnes også utforminger med rik
sumpskog, hvor det ble observert bl.a. fjellpestrot, maigull og fjell-
stjerneblom. Områder med intermediær næringsstatus indikeres av
fugletelg og gaukesyre.

I de lavestliggende områdene nær myrene ved Rognsjøbekken
dominerer furumark med blanding av blåbær og krekling, dels røss-
lyng, og med lavrike partier dominert av grå og lys reinlav. Tresjik-
tet er dominert av gran.

Bqrkesko o snaufell
Ovenfor en overgangssone overtar fjellbjørkeskogen, hvor fattige
typer (middels tørr - frisk) dominerer. Snaufjell tar over omkring 900
m o.h., med dominans av (subxeridmiddels tørr) einer-dvergbjørk-
hei med mye kvitkrull i bunnen, samt mindre parti med blåbærdo-
minert hei (submesidfrisk) i forsenkninger og vindlavhei (xerideks-
tremtørr) i de mest konvekse partiene.

Myr  
De store myrene ved Rognsjøbekken er hovedsakelig fattig mine-
rotrofe dominert av fastmatte og mykmatte. Viktigste arter er flas-
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kestarr, trådstarr, duskull og bjønnskjegg i ulike dominansforhold,
indre deler også med blåtopp. Sivblom vokser på ombrotrof myk-
matte. I kantpartier vokser lappvier og dvergbjørk.

Skogstruktur - påvirkning - kontinuitet
Granskogen har et åpent preg, trærne oppnår store dimensjoner
med brysthøydediametre på opp til 55 cm, og de har lave kroner.
Store, gamle trær av bjørk og rogn inngår jevnlig. Svære læger opp-
trer i stort antall. Lokalt er det ansamlinger av større antall store
bjørk og rogn, spesielt i grovsteinet terreng. Området har preg av
urskog, og ifølge skogeier er det aldri hogd her. De rikeste engpar-
tiene synes å være noe beitepåvirket, jf bl.a. partier med finnskjegg
og sølvbunke (sau?). (Møklebysetra, ei tidligere stor setergrend, lig-
ger bare 2 km østafor, men elv og store myrer har nok fungert som
barriere). Det er ellers mye beitespor etter elg, bi.a. er vieren kraftig
nedbeitet. Små glenner med sterkere konsentrasjon av lauvtrær
synes å skyldes naturlig suksesjon.

Middels tørre parti (subxeric) nær myrene med røsslyng eller stort
innslag av krekling er idag dominert av gran, men spredte store
furugadder antyder at dette tidligere har vært en growokst furu-
skog. Her kan man tenke seg en selektiv hogst av furu for svært
lenge siden, som det ellers ikke er noen spor etter idag. Grantrær-
ne (små dimensjoner) er imidlertid også av høy alder, målt opp til
229 år. Deler av området er svært åpent med dårlig foryngelse og
lav bonitet.

Aldersfase dominerer med lokal bledning. Det er gjennomgående
dårlig foryngelse, men flekkvis en del smågran i åpninger som har
oppstått etter vindfall.

Overgangssonen mellom gran- og bjørkeskog i nord (inkl. topp
924) kan ha dominans av bjørk og preg av storvokst fjellbjørkeskog
samtidig som det inngår enkelte kjemper av gran.

Interessante arter:
Funn av indikatorarter innenfor undersøkelsesområdet:
svartsonekjuke (Phellinus nigrolimitatus) (V+, **)
granstokkjuke (Phellinus chrysoloma) (*)
duftskinn  (Cystostereum murrah) (V+, *)
kjøttkjuke (Leptoporus mollis)(*)
praktbarksopp (Veluticeps abietina) (*)
vasskjuke (Climacocystis borealis)
skrubbenever (Lobaria scrobiculata) (*)
lungenever (Lobaria pulmonaria) (*)
gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa) (mye: *)

11
3
2
1
1

2 (rikelig)
12
9

rikelig

treåspett hakkemerker

Artene har sterkest konsentrasjon i den grove granskogen i sør,
men flere av funnene er gjort også i nordlige deler.
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Av vedboende sopp kan for øvrig nevnes barvedbroddsopp (Hyme-
nochaete fuliginosa)(1), tannet fiolkjuke  (Trichaptum fuscoviola-
ceum) (1), hvit grankjuke (Antrodia heteromorpha)(3) og hyllekjuke
(Phellinus viticola)(3). Rosenkjuke (Fomitopsis rosea) ble funnet på
en stor granlåg i nylig gjennomhogd granskogsparti like sør for
området. Arten må antas også å kunne forekomme innenfor ver-
neforslaget. Åtte av de ni forekomstene av lungenever var på trær
hvor også skrubbenever vokste. Begge artene vokste kun på gamle
rogn og aldri på bjørk. Store seljetrær mangler. Alle nedbrytnings-
stadier av iæger er rikelig til stede med rødrandkjuke (Fomitopsis
pinicola), fiolkjuke  (Trichaptum abietinum) og toppråtesopp (Ste-
reum sanguinolentum) som vanlige i de ferskeste stadiene og svart-
sonekjuke som hyppig på de mest nedbrutte stokkene. Manglende
funn av rynkeskinn (Phlebia centrifuga) og granrustkjuke (Phellinus
ferrugineofuscus) skyldes muligens heller lokalklimatiske årsaker
enn brutt kontinuitet.

Tre hensynskrevende sopparter ble observert innenfor området:
Foruten svartsonekjuke og duftskinn ble korallpiggsopp (Hericium
clathroides) funnet på levende stamme av stor, gammel bjørk. Filt-
sagsopp (Lentinellus ursinus) vokste i 1,8 m høyde på grov stamme
av gammel (levende) rogn (trolig=L: castoreus, kateg.R).

Vurdering - verneverdi
Skogens struktur, alder og mengde av dødved indikerer at den
representerer en urskogsrest, samtidig som den, spesielt i sør, har
høy produksjon. I Sør-Norge opptrer urskogsfragmenter idag svært
fåtallig, og det er av stor verdi å sikre de arealene som fortsatt
måtte finnes. Området er først nylig identifisert som interessant (av
grunneier). Verneverdiene knytter seg først og fremst til den grov-
vokste granskogen sør i området. De øvrige, stort sett ikke-pro-
duktive delene gir imidlertid området en mye større spennvidde,
både langs høyde- og fuktighetsgradient. Spesielt som følge av sin
uberørthet vurderes området som nasjonalt verneverdig av aller
høyeste kategori (****).

3.4 Oppland

3.4.1 GULLENHAUGEN

Kommune: Gran
Kartblad M711: 1915 IV
UTM-koordinater (ED50): NM 98-99 91-93, PM 00-02 90-93
Høyde over havet: 580 - 759 m o.h.
Areal: 6500 daa
Skogeier: Gran Almenning
Dato: aug., sept. 1995, 22/1 0-1 997
Inventør: Egil Bendiksen m.fl.
Verneverdi: ****
Figur 14, 15, se vedlegg

Avgrensning/naturgrunnlag
Gullenhaugen - V. Sandbotnhaugen er et åskompleks med
sammenhengende naturskoger, idag sannsynligvis det største på
hele Hadelands østås/Romeriksåsen (mellom Skrukkelia og Gjeller-
åsen). Det meste av området ligger i øvre del av mellomboreal sone
med høyde over 650 m (kun 1-2 % under 600 m). Toppområdene
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i Gullenhaugen har nordboreal vegetasjon med begynnende fjell-
skogspreg.

Dominerende landskapstrekk er de to store avrundete kollene Gull-
enhaugen (759 m) og Vesle og Vestre Sandbotnhaugen (739/727m).
I et vidt daldrag mellom disse ligger to store vann, Østre og Vestre
Sandbotntjernet og lenger vest, Svarttjern og Sautjern. Landskapet
senker seg via slake, sørvestvendte lier i retning av de store vannene
omkring Skjerva nord i Leiravassdraget; mot nord i retning Lang-
enNassbråa og i øst via bratte lier ned mot Kvernsjøveien hvor områ-
det grenser til Mathiesen - Eidsvold Værks skoger.

Berggrunnen består av Oslofeltets dypbergarter; mesteparten nord-
markitt, østlige deler av Vestre Sandbotnhaugen av biotittgranitt
(Gvein et al. 1973). Årsnedbør antas å være godt over 1000 mm (jf
sammenliknbare nedbørstasjoner i Nordmarka), og vegetasjonsbildet
har flere svakt oseaniske trekk. Skogen er helt dominert av gran.

Avgrensning av området er i nord og nordøst definert mot skogs-
bilveien til Østre Sandbotntjernet. Herfra følger den eiendomsgren-
sa mot Mathiesen - Eidsvold Værk langs bekken ned til Fjøsmyra.
Bekken danner også østgrense videre sørover. Grensa mot nord og
øst er samtidig en naturlig avgrensning mot yngre eller sterkere
påvirket skog. Grensetrekking omkring gjennomhogsten ved Østre
Sandbotntjernet må vurderes nærmere, som nevnt nedenfor.

Sør- og vestgrensa er mindre klar, og økt kulturpåvirkning skjer mer
gradvis og med en del tunger av gammel naturskog og eldre ung-
skog i veksling i lisidene. Vårt forslag er basert på en relativt grun-
dig grensevurdering, der kontinuitetsverdier og arronderingsmessi-
ge forhold er forsøkt balansert opp mot hverandre.

Området er tidligere undersøkt av Siste sjanse (inventeringsrapp., S.
sj. arkiv 1993, Lindblad 1996).

Vegetasjon og flora
Store arealer med høyproduktiv, growokst blåbær-/småbregne-
granskog dominerer hellinger, mens flatere partier har skrinn, lav-
produktiv granskog og store arealer med myr.

Grunne forsenkninger med stabil sigevannstilførsel har dominant inn-
slag av hengeving, mens store arealer med overgang mot blåbær-
granskog har sauetelg som viktig komponent. Det finnes også velutvi-
klete partier med storbregnegranskog dominert av dels skogburkne,
dels fjellburkne. Den svakt oseaniske bregnen bjønnkam er funnet
spredt gjennom hele området. Skogbunnsmosen kystjamnemose(Pla-
giothecium undulatum)og rød muslingmose(Mylia taylorii)på flere
nordvendte bergvegger i Gullenhaugen, illustrerer områdets høye
humiditet, til forskjell fra omkringliggende arealer i lavere høyde.

Lokalt i området, og særlig i mer markerte søkk i Gullenhaugens
nordside, finnes høgstaudevegetasjon med bl.a. tyrihjelm, ball-
blom, bekkeblom, skogstorkenebb, marikåpe og enghumleblom.

Myrvegetasjonen varierer fra ombrotrof til rik minerotrof, men fat-
tigmyr dominert av flaskestarr er vanligst. Mellornmyr og små parti
med rikmyr er observert omkring innløpsoset sør i Østre Sand-
botntjernet (sveltull, tettegras, gulstarr, dvergjamne). Øst for top-
pen av Gullenhaugen inngår store partier med dvergbjørk.
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Skogstruktur -  påvirkning
Store deler av området har høy kontinuitet i dødved.

Toppområdene i Gullenhaugen, inkl, øvre lier i sør og vest samt
myrområder med tilgrensende lier i øst og nord, har urskogspreg.
Toppen og myrområdene har fjellskogspreg med kortvokste, kro-
kete trær, inkludert en del bjørk. Nedover liene øker boniteten, og
mange trær når opp i imponerende dimensjoner. Brysthøydedia-
meter på 60 cm er ikke uvanlig, og noen når opp i 70 cm. Uvanlig
høy frekvens av gadd og læger, til dels svært grove, setter sitt preg
på området. Disse dimensjonene dominerer helt ned til veien ved
Svarttjern (0mråde A, utvidet i forhold til Siste sjanse-inventerings-
rapp. 1993, S. sj., arkiv). Årringtellinger på 14 stubber etter hogsten
ved Sautjern (se under) viser vid aldersspredning mellom 113 og
280 år (mange omkring 170-180 år). (Aldre antas representative
også for område A.)

Nord- og nordøsthellingene av Gullenhaugen, ned mot skogsbil-
veien til Ø. Sandbotntjernet, består jevnt over av høgproduktiv,
grovstammet granskog, med stor tetthet av grove læger og også
en del gadd. Dette er også den fuktigste delen av området og med
høy konsentrasjon av indikatorarter. Artsmangfoldet synes her spe-
sielt høyt (0mråde F).

Østhellinga av Vestre Sandbotnhaugen, som utgjør de bratte liene
ned mot Kvernsjøveien (0mråde G), utgjør en massiv gammel-
skogskjerne, delvis i sammenbruddsfase. Også her er dimensjone-
ne til dels voldsomme og tettheten av læger og gadd høy. Som
nord i Gullenhaugen er det mange fuktige partier, men skogen skil-
ler seg fra de forrige ved at skogbunnen for en stor del er svært
grovsteinet. Den er samtidig bregnerik. Nær bekkesvingen i nord-
øst ble registrert et særlig urskogsnært område.

Sørvestvendte bratthellinger mellom enden av Kroktjernveien og
toppen av Vesle Sandbotnhaugen utgjør høykontinuitetsområder i
sør, med store mengder grov læger i tett, storvokst granskog
(0mråde H). Høy kontinuitet har også kolleområde sør for Vestre
Sandbotntjern (0mråde C, større utstrekning østover enn angitt i
Siste sjanse-rapp. 1993).

Felles for områdene er foruten rikelig med dødved, et flersjiktet
skogsbilde med rikelig innslag av naturlig bledningsfase. Pillråtne,
mosegrodde læger og hogstspor fungerer som hovedsubstrat for
rikelig naturlig foryngelse av gran. Lauvinnslag varierer; enkelte
store, gamle rogner er observert, og flere interessante lavfunn er
gjort på disse.

De vestligere områdene har lavere kontinuitet i dødt trevirke med
større avstand mellom hver stokk. Alle nedbrytningsstadier er imid-
lertid til stede, og indikatorarter forekommer, men med lavere
tetthet.

Gamle hogstspor fra tidligere tiders bledningshogster finnes over
det meste av området, men synes fraværende i deler av Gullen-
haugens toppområde. Over store arealer er imidlertid stubberes-
tene relativt få, og så gamle at de bare er synlige som overvokste
forhøyninger i terrenget, trolig over 100 år gamle. Her nærmer sko-
gen seg urskogstilstand med store mengder læger i alle stadier av
nedbrytning. Særlig er det store konsentrasjoner med spor av læger
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og sterkt nedbrutte læger. Muligens har senere plukkhogster sted-
vis gitt mindre tilførsel av død ved i en mellomperiode.

En flatehogst ved Sautjern fra vinteren 1995 er eneste flatehogst
inne i området. Enkelte ungskogspartier (30-40 år) vil av arronde-
ringsmessige grunner kunne komme innenfor grensene noen ste-
der langs vestre kant.

En gjennomhogst med uttak av 50 % (1300 m3) ble foretatt i 1995
langs veien vest for Østre Sandbotntjernet. Området har kontinu-
itet i dødved, og flere grove læger med svartsonekjuke er observert
i feltet. Området har fortsatt preg av gammelskog med innslag av
gamle, krokete trær og varierende sjiktning. Den biologiske utvik-
ling her framover i tid er interessant (jf grad av uttørking, overle-
velse av gammelskogsindikatorer etc). Feltet ligger i kanten av
området, og om det bør være med i et framtidig reservat eller ikke,
må vurderes nærmere.

Veien til Svarttjern går inn i området i vest. For øvrig er området
avgrenset mot vei i nord.

Området er rikt på myrer. Myrgrøfting er ikke observert noe sted.

I positiv forstand grenser reservatforslaget i sørvest mot den gamle
finneplassen Øvre Høvra, hvor to gamle seterhus står godt vedlike-
holdt på en stor åpen grasvoll som holdes kontinuerlig i hevd som
sommerbeite. Stedet må antas å ha stor kulturhistorisk verdi og muli-
gens også som kulturlandskap med hensyn til biologiske verdier.

I sum er graden av påvirkning svært liten. Både lav hogstaktivitet og
mangel på fjerning av dødved skiller området markert fra det som
er normaltilstandeni gammel naturskog i regionen.

Interessante arter
Området har stor tetthet av indikatorarter for både dødved- og kro-
nekontinuitet.

Vanligst er svartsonekjuke (**) som er vanlig til svært vanlig i store
deler av området. Den synes å være hovednedbryter av de tallrike
svære og svært morkne lægrene, og finnes på de fleste av disse. Til
sammenlikning synes arten å være helt utgått fra storparten av
gamle skoger der læger av store dimensjoner mangler. En interes-
sant observasjon i Gullenhaugen hvor populasjonen er så livskraf-
tig, er at arten her også koloniserer mindre læger av en type hvor
man aldri finner den i dødvedfattige skoger.

Den nordlig kontinentale arten rosenkjuke (**) er funnet to steder,
mens duftskinn og rynkeskinn vokser spredt gjennom området.

Huldrestry er funnet på 8 trær, mens lungenever og i færre tilfelle
skrubbenever forekommer spredt på enkeltindivider av store, gamle
lauvtrær, særlig rogn.

Lillaskivet navlesopp (Chromosera cyanophylla) inngår på rødlista
som en direkte truet art. Den har sin ene av to kjente norske fore-
komster i lia øst for den store toppmyra i Gullenhaugen og ble
observert her både i 199409 1995. Arten vokser her på en kraftig,
morken granlåg (nedfallen gadd) og kan være kontinuitetsbeting-
et. Dette styrkes av funn fra Selsjøenområdet i Søndre Land, der
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arten hadde svært lik økologi. Fra Norden er arten tidligere kjent
kun fra Uppsala før 1863, og i Europa totalt med 10 funn, halvpar-
ten fra 1800-tallet (Bendiksen et al. 1998).

Indikatorartfunn i delområder
Antall for delområdene A-E baserer seg på Siste sjanses undersø-
kelsei 1993 supplert med ytterligere funn fra 1995, da hele områ-
det ble undersøkt. Noen enkeltfunn er også gjort seinere. Huldre-
stry er angitt fra delområdene F og G hos Tønsberg et al. (1996).
Cirkatall forekommer der området er undersøkt på flere invente-
ringsturer og overlappende tellinger kan ha skjedd. Grensene for A
er utvidet. Funn av indikatorarter for de ulike deler av området er
angitt i tabell 3.

Mange flere funn forventes mot sør, som i mindre grad er detalj-
undersøkt.

Hakkemerker etter tretåspett er observert flere steder. To ytterligere
rødlistearter er funnet i området (NG) (J. Stokland, pers. medd.);
barksoppene Gloeocystidiellum furfuraceum  (2) og  Tubulicrinis
inornatus (1). Begge er hensynskrevende.

Av andre arter med affinitet for gammelskog skal spesielt nevnes
barved-broddsopp (Hymenochaete fuliginosa) og hyllekjuke (Phel-
linus viticola), den siste vanlig i området.

Vurdering  -  verneverdi
GullenhaugenN. Sandbotnhaugen vurderes som nasjonalt verne-
verdig og svært viktig/særskilt prioritert (****). Områdets høye
klassifisering i verneverdi begrunner seg i flere egenskaper:
1) stort areal
2) til dels svært høy tetthet av dødved, både gadd og læger
3) svært kraftige dimensjoner på høy andel av levende og

døde trær
4) høy kontinuitet i dødved
5) høy kronekontinuitet
6) svært lite påvirket av moderne skogsdrift, og inkluderer

arealer med urskogspreg
7) direkte truet soppart på europeisk basis. Internasjonalt

forvalteransvar

Kombinasjonen av et så stort areal med gammel naturskog og så
høy kontinuitet for storparten av det - kjennetegnet ved bl.a. grov
dødved i alle aldre, sluttet kronesjikt av gammelskog og de mange
indikatorartfunn - er svært sjelden idag og bidrar til at områdets
verneverdi vurderes som meget høy. Anslagsvis 75-80 % av arealet
kjennetegnes av denne tilstand, og resten av arealet vil ha stort
potensiale for innvandring av truete arter/indikatorarter etter hvert
som de økologiske forholdene endrer seg i den videre suksesjonen.

De grove dimensjonene er også svært uvanlig i de mengder som er
tilfelle her. Av vernet barskog til nå er bare 2 % over 160 år (jf
aldersprøver i område A, trolig også flere delområder). Større areal
befinner seg i full oppløsningsfase, og det er idag sjelden at de
naturlige prosesser får lov å utvikle seg så langt.

Området har betydelig potensiale som voksested og leveområde for
truete og sårbare arter.
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Tabell 3.  Indikatorarter, antall funn gjort i de ulike delområdene.

NB -  Gullenhaugens toppområde - Svarttj., V. Sandbotntj.
C - Vesle Sandbotnhaugen - V. Sandbotntj.
D - Sautjern 50
E - Områdene sør for veien til Svarttjern
F - Gullenhaugens nordskråninger
G - V. Sandbotnhaugen og Høvernhøgdas østskråning (mot Fjøsmyra v/Kvernsjøvn)
H - Vesle Sandbotnhaugen S
Sum - område A-H + funn utenfor delområdene

3.4.2 GEITERYGGMYRA

Kommune: Vestre Toten
Dato: 2/10-1997
Inventør: Egil Bendiksen
Verneverdi: -

Her ble hele det sammenhengende skogområdet mot tilgrensende
bygder/veier og som omfatter myrreservatet Geiteryggmyra på Eina
vurdert. Bakgrunnen var ikke på forhånd kjente biologiske verdier,
men ønske om å utvide reservatet med eventuell verneverdig skog
av rikere type hvis slik fantes i tilknytning til det vernete myrområdet.

Skogen viste seg imidiertid å være meget sterkt kulturpåvirket, med
store arealer plantefelt av hogstklasse 3 og 4. Det er videre store
arealer med hogstflater fra de senere årene, samt grøftete myrer.
Nordlige del av Geiteryggmyra, utenfor reservatet, er svært tett og
systematisk grøftet. Knapt noe sammenhengende gammelskog ble
observert. Av kraftigere trær finnes bare tilfeldige enkeltstammer.

Det er relativt rike skogtyper i sør, særlig øst og sørøst for reservatet.
Her finnes både lågurt- og høgstaudegranskog (mye kvitbladtistel og
mjødurt) i gradvis overgang mot sumpskog og myr, oftest grøftet.
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Et stykke nordøst for den nordlige, grøftete delen av Geiteryggmy-
ra kommer relativt ny skogsbilvei inn fra øst. Nordover fra denne blir
vegetasjonen snart fattigere med dominans av blåbærgranskog.

Området er uten interesse i vernesammenheng.

3.4.3 BALKE (KALKFURUSKOG)

Kommune: Østre Toten
Kart M 711: 1916111
UTM-koordinater: PN 0627-0727
Areal: 46 daa
Skogeier: privat, 1 eier
Dato: 2/1 0-1 997
Inventør: Egil Bendiksen
Verneverdi: ***
Figur 16, se vedlegg

Lokaliteten var til vurdering under forrige runde av verneplanen, og
flora og vegetasjon er beskrevet av Bjørndalen & Brandrud (1989)
som del av verneplan for kalkfuruskoger. I foreliggende beskrivelse
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presenteres mer utfyllende data om soppfloraen, samt andre til-
leggskommentarer og ny avgrensning.

Tilleggskommentarer til tidligere beskrivelse
Til beskrivelsen skal legges til at alder på 3 representative (nylig
hogde) furutrær innenfor tidligere avgrensning ble årringtelt til
100-120 år. To representative furutrær på topplatået hadde høyder
på hhv 22 og 25 m.

Området som avgrenset nå har tre hovedelementer: 1) sørvestre
hjørne, hvor kalkfuruskogen har sterk innblanding av edle lauvtrær,
delvis kulturbetinget som følge av kant mot hogstflate i vest og bl.a.
sterkt oppslag av hassel. Ellers inngår arter som alm, ask, spisslønn,
leddved og stikkelsbær. Urtesjiktet er rikt utviklet med bl.a. blåveis,
krattfiol og fingerstarr, 2) hoveddelen av den bratte lisida mot sør,
til dels ganske sterkt preget av barnålteppe, men med spredt eta-
sjemose (Hylocomium splendens) og krevende urter som trenger
igjennom, 3) topplatået som har relativt &Isjiktet furuskog og med
relativt velutviklet feltsjikt med gras og urter.

Soppflora
Området er en klassisk lokalitet for storsopp i Norge. Den huser på
et svært lite areal en svært stor artsrikdom, spesielt en rekke repre-
sentanter for kalkelementet med et antall arter som er mer eller
mindre begrenset til de aller kalkrikeste delene av det geologiske
Oslofeltet. Noen av dem er typiske kalkfuruskogsarter.

Det er observert 4 arter av kategori sårbar på rødlista (Bendiksen et
al. 1998); uventet slørsopp (Cortinarius inexpectatus), tyrislørsopp
(C. kragejordstjerne (Geastrum striatum) og rosenfotkremle
(Russula roseipes). Ytterligere 10 arter er registrert i kategoriene
sjelden og hensynskrevende (J. Stordal, liste/herb. mat.): plugg-
traktsopp  (Clitocybe alexandri, R), ribbetraktsopp (C  inornata,  R),
rottraktsopp (C  vermiculans, R), klumpfotsopp (Leucocortinarius
bulbiger, V+), skjegghatt (Ripartites tricholoma,R),styltejordstjerne
(Geastrum quadrifidum,  V+) og skaftjordstjerne (G. pectinatum,
V+), samt (T.E. Brandrud, pers. medd.): slank bananslørsopp (Corti-
narius mussivus, V+), svovelslørsopp (C  sulfurinus, V+) og barstrø-
slørsopp (C. fraudulosus, V+). Brun jordstjerne (G.  fimbriatum, V+)
er også funnet i eller nær området.

Vurdering  -  verneverdi
Et parti i den sørvendte lia er nylig hogd. Det grenser til ungskog i
øst. Den tidligere avgrensning medførte at en god del ungskog
(plantet?) var inkludert i øst og sør. Det er her valgt å kutte ut disse
arealene inkludert den ferske hogstflata. Det samme gjelder alt
areal med liknende skogtilstand nedenfor tømmervei som går øst-
nordøstover fra Balkås og som nå avgrenser området i sør. Hele
området er med sin beliggenhet opplagt klart kulturpåvirket fra
eldre tid, men det som er innenfor den snevrere avgrensning har et
klart eldre preg enn det som er holdt utenfor.

Som framholdt av Bjørndalen & Brandrud (1989) representerer loka-
liteten et usedvanlig velutviklet bestand med lågurffuruskog, og med
justerte grenser er verneverdi oppjustert til nasjonalt verneverdig
(***). I dette ligger også at området har en svært interessant og arts-
rik soppflora med flere truete og sårbare arter samlet på lite areal.

Det er viktig at fyllingen midt i området dekkes til eller helst fjernes.

30

3.4.4 BLØYTJEDNET

Kommune: Nord-Aurdal
Kart M711: 1716 IV
UTM-koordinater (ED50): NN 51 15
Areal: 281 daa
Skogeiere: 4 private teiger
Dato: 18/9-1997
Inventør: Egil Bendiksen
Verneverdi: ***
Figur 17, se vedlegg
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Naturgrunnlag/avgrensning
Området ligger mellom elva Åbjøra og riksveien mellom Leira og
Gol, ca 10 km sør for Fagernes. Laveste og høyeste punkter er hhv
685 og 750 m o.h. Arealet ligger i grenseområdet mellom mellom-
boreal og nordboreal sone.

Mesteparten er østlig eksponert og utgjør et liparti avgrenset av
kraftlinje i vest (like nedenfor riksveien) og Åbjøra i øst.

Geologisk ligger området nær grensa og innenfor Jotundekkene.
Berggrunnen består av omdannede sedimentære bergarter av sen-
prekambrisk alder, hovedsakelig kvartsitt og metasandstein, muli-
gens også fyllitt i  sør (Sigmond et al. 1984), trolig også med tilsig
fra næringsrike fyllitt/glimmerskiferområder lenger vest, jf vegeta-
sjonssammensetning.

Området har et vidt spekter av vegetasjonstyper, fra blåbær- og
småbregnegranskog, som dominerer, og lyngfuruskog på kollepar-
tier i  sør, til rikmyr og elvekantvegetasjon.

Et viktig utgangspunkt for verneforslaget er største kjente norske
populasjon av sopparten sprekkjuke (Diplomitoporus crustulinus),
men området har vist seg å ha interessante biologiske kvaliteter ut
over dette.

Området er tidligere inventert og beskrevet av Siste sjanse (jf Brede-
sen 1995, Lindblad 1996). Vassdraget er regulert, og magasinet
ølsjøen/Bløytjednet ligger like sør for verneforslaget (jf Aunan 1987).

Vegetasjon og flora
Granskogen varierer fra en litt rikere utforming av blåbærgranskog
(mye maiblom, hårfrytle, nikkevintergrønn og gullris) til småbreg-
negranskog med fugletelg og gaukesyre. Etasjemose (Hylocomium
splendens) dominerer skogbunnen, med innslag av fjærmose (Pti-
lium crista-castrensis) og blanksigdmose (Dicranum majus) og med
mer furumose (Pleurozium schreben) på tørrere mark. Lågurtgran-
skog er utviklet som små lommer, med bl.a. teiebær, skogstorke-
nebb, skogsveve, olavsstake, kransemose (Rhytidiadelphus trique-
trus),  svovelriske (Lactarius scrobiculatus), rødflekket, gulbrun og
mørkprikket vokssopp (Hygrophorus erubescens, H. discoideus, H.
pustulatus).

Furudominert skog tar over i den sørlige delen hvor terrenget er
mer grunnlendt og med en markert kolle i sørvest. Det meste er
lyngfuruskog med tyttebær og krekling som dominanter, røsslyng
mer spredt. Lavfuruskog finnes på de mest eksponerte partiene.
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Den større myra avmerket i sørlige del omkring Gamlestølbekken er
rikmyr med tilgrensende rik sumpskog og høgstaudegranskog.
Bjørk vokser i et bredt belte på begge sider av bekken, og det er
også velutviklete vierkratt dominert av lappvier, men også sølwier
og grønnvier. Vanlige feltsjiktsarter er skogrørkvein, gråstarr, slåt-
testarr, kvitmaure, myrsnelle, duskull, myrhatt, fjelltistel og harerug.
Det ble også observert bl.a. sveltull, jåblom og fjellfrøstjerne. Domi-
nerende feltsjiktsarter er piperensermose (Paludella squarrosa),
rosetorvmose (Sphagnum warnstorfii), brunklomose (Scorpidium
revolvens), vrangklomose (Warstorfia exannulata) og gullrnose
(Tomenthypnum nitens). I sump- og høgstaudeskog vokser dessu-
ten fjellpestrot, enghumleblom, kvitbladtistel, mjødurt, marikåpe,
tyrihjelm og bekkeblom.

Elvekantvegetasjon langs Abjøras vestbredd finnes fragmentarisk
på små grusflater, i lommer og sprekker i ellers berglendt og uret
landskap. Det er stort innslag av fjellplanter/nordlige arter som del-
vis antas å være etablert ved diasporer som har kommet med elva.
Blant annet ble observert setermjelt og fjellsyre, begge vanlige,
videre fjellkvann, blårapp, fjellburkne, flekkmure og fjellfrøstjerne.
Vanlige er for øvrig tiriltunge og skjermsveve.

Skogstruktur  -  påvirkning
Grantrærne er av forholdsvis små dimensjoner i dette høydelaget.
Trærne varierer mellom sen optimalfase og aldersfase, og det er
målt alder opp til 230 år (Lindblad 1996). Spredte rester av gamle
stubber forteller om tidligere plukkhogst (trolig svært lenge siden),
og på den nordligste eiendommen finnes også innslag av noen små
eldre flater som er tilplantet. I tillegg til i myrkantene finnes enkel-
te større bjørker også på veldrenert mark, men generelt er lauv-
innslaget sparsomt. Grana er av noe varierende størrelse, mindre
trær inngår dels som understandere, dels som småtrær på små
åpninger etter vindfelling.

Det er rikelig med død ved i skogbunnen med unntak av den nest
nordligste eiendommen hvor det har vært drevet rydding fram til
nå (jf også trasé for maskin). En stor andel av lægrene er imidlertid
av lav nedbrytningsgrad, mange trolig fra oktoberstormen i 1987,
som var hard i disse trakter (A. Anmarksrud, pers. medd.).

Interessante arter
Fra Siste sjanses undersøkelse (Lindblad 1996) ble rapportert føl-
gende indikatorarter:
Sprekk-kjuke (Diplomitoporus crustulinus) (V, ?**)  ca  10
Granrustkjuke (Phellinus ferrugineofuscus) (V+, *) 2

Skrukkelav (Platismatia norvegica)(**)
Gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa) (mye: *)
Granseterlav (Hypogymnia bitteri)(*)
Sukkernål (Chaenotheca subroscida)

Tretåspett (Picoides tridacrylus)(*)

I tillegg ble ved årets inventering observert:
Piggbroddsopp (Asterodon ferruginosus) (*)
Granstokk-kjuke (Phellinus chlysoloma)(*)

1
vanlig

sjelden
1

3
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Kun fragmentarisk forekomst av midlere og sterkt nedbrutte stok-
ker og mangel på tilhørende indikatorarter tyder på lav kontinuitet.

Sprekkjuke har ca 20 kjente lokaliteter i Norge, hvorav dette er den
klart rikeste. Dens rike forekomst her relateres av Bredesen (1995)
til kombinasjonen død ved av små dimensjoner og høy alder, noe
som passer med tidligere rapportert preferanse for arten (Karström
1992). Artens økologi synes svært spesialisert; økologien på tre
nærmere undersøkte stokker under denne inventeringen var som
følger: (1) tynn, relativt fersk stokk, sammen med fiolkjuke, (2) rela-
tivt tynn, 45 graders skrånende gadd med topp knekt mot bakken,
(3) på 1 av 2 identiske tynne lægre med sammenfiltrete røtter, falt
samtidig og tett ved hverandre; rikelig fruktifiserende under store
deler av stokken, ellers kun gult dvergbeger (Bisporella citrina), den
andre stokken helt uten sprekkjuke, men med store mengder fiol-
kjuke og litt rødrandkjuke. Dette tyder på at den som tilfeldigvis
etablerer seg først konsolideres og utkonkurrerer andre arter.

Arten var ikke på noen av stokkene begrenset til det fuktige luftla-
get mellom en lavtliggende stokks underside og moseteppet, men
vokste relativt eksponert for uttørking. En motvirkende faktor til
dette er generelt fuktig miljø og elvas nærhet i området. Arten
framstår uansett som en pionerart der den opptrer sammen med
fiolkjuke og rødrandkjuke, men høy stokkalder kan synes å være et
tilleggskrav, noe som kan være forbundet med hard ved. Artens
krav til kontinuitet synes noe usikkert, men en kontinuitet i denne
type ferskere virke er mulig å tenke seg i området til tross for jevn-
lig og periodevis rydding, som også må antas å være utført til ulike
tidspunkter på de ulike eiendommene. En så rik og samtidig isolert
forekomst kan indikere dårlig spredningsevne. 20 av artens 22 funn
er gjort i Buskerud, Oppland, Hedmark og Sør-Trøndelag, hoved-
sakelig i indre og høyereliggende strøk (jf Bendiksen et al. 1998).

Siste sjanse fant sprekkjuke på 4 trær i det sørligste av de tre delområ-
dene (inkl. 2 i klcrft helt i sør) og 5-6 i det nordligste (Bredesen 1995).

Et annet interessant soppfunn knytter seg til en slørsopp med
arbeidsnavn Cortinarius "limacellus". Det er et svært lett identifiser-
bart takson av åpenbar stor sjeldenhet, som enten er en albinoform
av blåbelteslørsopp (Cortinarius collinitus) eller en ubeskrevet art.
Den ble første gang angitt fra Sverige av Jacobsson & Muskos
(1996), og det foreligger nå ca 5 funn derfra. På verdensbasis er det
ikke rapportert om andre funn. Dette er første funn i Norge, der
den vokste i et grandominert, flatt parti på kollen helt sørvest i
området, overgangen lyngfuruskog/blåbærgranskog (dominanter:
tyttebær, blåbær, furumose). Dette stemmer bra overens med øko-
log ien for de svenske funnene.

I samme område ble også funnet kremslørsopp (Cortinarius leu-
cophanes, V+), en art med hovedtyngde i østlige, kontinentale
strøk og med få funn så langt vest.

Vurdering  -  verneverdi
Området har Norges rikeste kjente populasjon av den sårbare arten

3 sprekk-kjuke. Foruten behov for sikring av en så stor forekomst av
8 en rødlisteart av høy kategori, er området ytterst interessant med

tanke på forskning om artens økologi, der det er mange usikker-
heter. Her tenkes på nøye kartlegging av forekomst på stokker idag
med relevante økolog iske målinger og registrering av følgearter og
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med oppfølging i faste intervaller for å studere artens videre utvik-
ling og dynamikk.

Det dreier seg for øvrig om et område med lite areal, men stor øko-
logisk spennvidde og stort artsmangfold, inkludert flere sjeldne arter.

Området vurderes som nasjonalt verneverdig (***).

3.4.5 DRITUA

Kommune: Gausdal
Kart M711: 17171
UTM-koordinater (ED50): NP 35-36 03, 36 02
Areal: 880 daa
Skogeier: private teiger, mesteparten innenfor tre eiendommer
Dato: 19/9-1997
Inventør: Egil Bendiksen
Verneverdi: **
Figur 18, se vedlegg

Naturgrunnlag/avgrensning
Området ligger like sørøst for Espedalsvannet og er et nordvendt
liparti som heller ned mot vannets utløpselv Dritua. Området omfat-
ter også det trange juvet Helvete med Nordeuropas største jette-
gryter, oppstått i tida etter siste istid da vannet fra Valdresfjellene
drenerte østover og ikke mot Vinstra som idag, og det rant store
vannmasser her (jf Rekstad 1897, Holtedal 1953: 781). Nedre del
av Roaseterbekken er inkludert i øst, mens øverste del av lia når nes-
ten fram mot Roaseterveien. Laveste og høyeste punkter er hhv 620
og 850 m o.h. Arealet ligger i overgangen mellom mellomboreal og
nordboreal sone og har med sin nordvendte eksposisjon og mange
fjellplanteforekomster et nordborealt preg.

Berggrunnen består av omdannede bergarter av prekambrisk alder
innenfor Jotundekkene (skyvedekker i den kaledonske fjellkjede), i
dette området anortositt og ultramafiske bergarter.

En stor andel av liområdet har storvokst, gammel granskog av blå-
bær- og småbregnetype avbrutt av høgstaudesøkk, men det finnes
også furuskogsparti og myr.

Området er tidligere inventert og beskrevet av Siste sjanse (Lindblad
1996).

Vegetasjon og flora
Blåbær- og småbregnegranskog utgjør storparten av granskogs-
arealet. Blåbærgranskog har oftest hyppig forekomst av maiblom,
skogstjerne, nikkevintergrønn og gullris og småbregnegranskogen
spredt fugletelg.Ide tørreste utformingene (overgang mot SX/mid-
dels tørr serie) dominerer krekling ved siden av blåbær. Blålyng er
vanlig. Høgstaudevegetasjon forekommer også hyppig. Her vokser
bl.a. tyrihjelm, turt, marikåpe, enghumleblom, fjelltistel og kvit-
bladtistel. Det finnes også enkelte kratt med gråor i den bratte lia,
inkludert forekomster av hegg. Lågurtgranskog inngår i noen par-
tier, bl.a i det flatere området i vest, sør for Helvete, i overgang mot
høgstaudetype. Her ble observert kravfulle sopparter som keiser-
sopp(Catathelasma imperiale),duftslørsopp(Cortinarius percomis)
og skjellpiggsopp(Sarcodon imbricatus).
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Taigaskinn(Laurilia sulcata)(V, ?***)
Svartsonekjuke(Phellinus nigrolimitatus)(V, **)
Rynkeskinn(Phlebia centrifuga)(V, **)
Rosenkjuke(Fomitopsis rosea)(V+, *)
Piggbroddsopp(Asterodon ferruginosus) (*)
Kjøttkjuke(Leptoporus mollis)(*)
Granstokk-kjuke(Phellinus chlysoloma)(*)
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Spesielt i de slakere, øvre deler av lia, over 775 m o.h. er det større
arealer med tørrere vegetasjonsutforminger (krekling, reinlaver). På
nordsida av Dritua, helt i nordvest, er det åpen furuskog, både lav-
og lyngrik type, samt større fattige myrer. Partiet øst for Roaseter-
bekken består også av tørr furuskog med åpne reinlavrike knauser.

Fjellplanteforekomster er særlig knyttet til rikere sig og elvekanter. Snø-
sildre ble observert i bunnen av Helvete, rynkevier i et sig i de brattes-
te lidelene, gulsildre og fjellfrøstjerne vokser langs Roaseterbekken,
mens svarttopp er funnet flere steder. Ullvier ble observert både langs
Roaseterbekken og spredt i lia. I tillegg rapporterer Berg (1983) kas-
tanjesiv, knoppsildre og bjønnbrodd fra Helvete. Fra samme sted nev-
nes, i begrenset mengde, de østlige artene huldregras og nubbestarr.

Hoveddalbunnen er synlig kulturpåvirket, jf gårdsdrift, Dalbakken
(nedlagt?). Her finnes innslag av engplanter og et åpent og ryddet
preg. Langs bekken inngår rike myrparti med bl.a. gulstarr og svelt-
ull og rik sump med mjødurt, kvitbladtistel, sumphaukeskjegg og
enghumleblom.

Et stort antall mosearter er herbariebelagt fra Dritudalen av E. Ryan
(1849-1905), opplistet av Hagen (1907: 23). Av disse kan spesielt nev-
nes den sjeldne arten fagerskortemose(Cynodontium gracilescens).

Skogstruktur -  påvirkning
Mye av granskogen har et åpent og ulikaldret preg, med tydelige
tegn på plukkhogst over hele arealet og mange steder små glenner.
Forholdsvis liten andel av trærne oppnår særlig store dimensjoner;
mesteparten varierer mellom tidlig og sen optimalfase. Lauvinnsla-
get er ganske rikelig med relativt store bjørker, innsalg av osp og
spredte gamle seljer. Mer grovvokst granskog er særlig konsentrert
vest for Roaseterbekken.

Det er relativt rikelig med død ved i skogbunnen, men det meste av
nyere dato, og rydding har trolig skjedd fram mot 1980-tallet. Antal-
let grove, gamle stokker med høy nedbrytningsgrad er sparsomt.

Furuskogene er også åpne, dødvedfattige og ikke spesielt gamle. I øvre
(søndre) del av lia er det større arealer med furumark (middels tørr type)
dominert av gran, og med lite furu. Dette skyldes muligens tidligere
selektiv hogst av furu og dårlig regenerering i tjukk råhumus.

Interessante arter
Indikatorarter for kontinuitet i død ved er spredt over hele gran-
skogsarealet, men med særlig stor konsentrasjon i den grovvokste
skogen vest for Roaseterbekken. Lista under er justering av Siste
sjanses liste, hvor opplagte nye funn er inkludert. (Tallene kan være
høyere pga ikke overlappende funn Siste sjanse/NINA-inventering.
Siste sjanse-lista inkluderer funn lenger nedstrøms, utenfor kartav-
grensning s. 148. Disse er fjernet her, justert etter detaljopplys-
ninger fra Geir Gaarders inventeringsrapport.

1
1
6
9
2
3
3
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Granrustkjuke(Phellinus ferrugineofuscus)(V+, *) 5

Trådragg(Ramalina thrausta)(V) (**)
Kort trollskjegg(Biyoria bicolor) (berg, *)
Gubbeskjegg(Alectoria sarmentosa) (*)
Sprikeskjegg(Biyoria nadvornikiana) (*)
Granseterlav(Hypogymnia bitteri) (*)
Randkvistlav(Hypogymnia vittata) (*)
Lungenever(Lobaria pulmonaria) (*)
Skrubbenever(Lobaria scrobiculata) (*)

Taigaskinn ble funnet på en svær låg midt i selve gjelet (Helvete),
nær en forekomst av to-tre grantrær (G. Gaarder, pers. medd.).

Områder med høy kontinuitet i dødved synes konsentrert til mindre
partier. Sparsom forekomst av sterkt nedbrutte stokker og bare ett
funn av svartsonekjuke (Siste Sjanse + NINA muligens 2) indikerer
at skogbunnen har vært godt ryddet i tidligere tider.

Skrubbeneverforekomstene var på to gamle seljetrær i midtre deler
av bratthellinga. Bergvegger med indikatorarter av lav finnes
mange steder både i tilknytning til elvene og i det bratteste liparti-
et, hvor luftfuktigheten er høy.

Området har også med sin varierte økologi inkludert næringsrike
parti, fuktige vegetasjonstyper og permanent fuktige bergvegger
en rik og interessant moseflora. En rekke mindre vanlige arter ble
registrert av E. Høgholen (pers. medd.) i 1968-69, bl.a.Apometz-
geria pubescens(også angitt fra "Dritudalen" av Jørgensen (1934)),
Scapania crassiretis, Mnium thompsonii, Philonotis arnellii, Ulota
curvifolia, Pohlia elongataog Plagiobryum

Verneverdi - vurdering
Store deler av området bærer preg av relativt sterk påvirkning, men
har samtidig innslag av gammel, relativt lite påvirket naturskog og
ingen nyere inngrep. Det er gjort relativt rikelige funn av indikator-
arter. Til tross for påvirkning har stabilt høy luftfuktighet ved nord-
vendt eksposisjon samt nærhet til elver trolig bidratt til stabilt
bestandsklima og kontinuitet.

Ser man bort fra eventuelle arronderingsmessige hensyn er det
mulig å ta ut de slakere partiene i øvre (søndre) del av lia uten tap
av viktige biologiske kvaliteter, f.eks. ned til 800 meters-koten med
eventuelt unntak nærmest Roaseterbekken.

Området har totalt sett regional verneverdi (**).

3.4.6 LIADALEN

Kommune: Nord-Fron
Kart M711: 171811
UTM-koordinater (ED50): NP 35-36 26
Areal: 378 daa
Skogeiere: mange private teiger
Dato: 20/9-1997
Inventør: Egil Bendiksen
Verneverdi: ***
Figur 19, se vedlegg

sjelden
sjelden
vanlig
spredt
vanlig
vanlig

sjelden
2
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Naturgrunnlag/avgrensning
Området ligger på nedsida av riksvei 255 et par kilometer fra der
Vinsterdalen munner ut i Gubrandsdalen, og vurderes som utvi-
delse av eksisterende Liadalen naturreservat, oppstrøms dette. Elva
går som i reservatdelen i et trangt gjel. Laveste og høyeste punkter
er hhv 300 og 400 m o.h. Den soleksponerte nordsida har i reser-
vatdelen innslag av edle lauvtrær (alm) og er således en sørlig bore-
al utpost, mens vegetasjonen omkring er mellomboreal.

De bratte liene ned mot elva er svært ulike på de to sidene av elva,
og verneverdiene knytter seg særlig til en svært rik og spesiell lav-
flora på den fuktige og nordlig eksponerte sørsida.

Berggrunnen ligger i grensesonen mellom fyllitt og senprekambrisk
kvartsitt (Sigmond et al. 1984). Mosefloraen på berg indikerer kalk-
innhold, eventuelt tilsig av næringsrikt vann. Solsida i nord er for en
stor del opprinnelig lågurtgranskog, idag sterkt preget av tidligere
kulturpåvirkning i tilknytning til gårdsbruk, delvis nedlagte, høyere
opp i lia. Skyggesida i sør er dominert av fattig og moserik granskog
preget av høy luftfuktighet.

Sørsida er tidligere inventert og beskrevet av Siste sjanse (Lindblad
1996), og bortsett fra en rask befaring mht skogstruktur på sørsida
ble NINA's inventering konsentrert om nordsida, vest for reservatet.

Reservatet i øst omfatter en klassisk botanisk lokalitet, kjent som
det første norske funnsted for huldreplanten sudetlok, samt gråor-
almeskog og generelt en artsrik flora med mange kravfulle og/eller
varmekjære arter. Vinstras kløft er beskrevet hos Berg (1983).

Vegetasjon og flora
1. Vinstras nordside.  
Den bratte lia framstår pr idag som en blandingsskog med gran,
rikelig selje, bjørk, rogn, osp og stedvis også gråorkratt. Lauvtrær-
ne antar ofte store dimensjoner. Storparten av arealet er av rik
lågurttype, med snerprørkvein i mange partier som dominant og
med arter som fingerstarr, lundrapp, krattfiol, markjordbær, teie-
bær, skogstorkenebb, skogsveve og hengeaks. Åpne partier har
sterk dominans av stornesle, bringebær eller einstape. I fuktige for-
senkninger er det høgstaudevegetasjon med arter som turt, tyri-
hjelm og kvitbladtistel. Trollurt og leddved er vanlige, og to steder
ble det også funnet kalktelg. Ellers kan nevnes liljekonvall, hunde-
kveke, trollbær, korsknapp, vårerteknapp og dunkjempe. I tilknyt-
ning til bergvegg ble det funnet lodnebregne og blårapp, og skjør-
lok er vanlig. Nær elva ble de nordlige artene fjellkvann og fjellsnelle
observert.

Noe fattigere partier har dominans av fugletelg.lorekrattene vok-
ser det stedvis strutseving. Selve elvebredden er steinet og berg-
lendt og med sparsomt eller manglende vegetasjonsdekke.

Området har en rik kryptogamflora med tett lavbevoksning på store
lauvtrær og spredte eldre grantrær (bl.a. Usneaog Nephroma-
arter). Spesielt hengestry (Usnea filipendula) vokser i rikelige
mengder, bleiktjafs(Evernia prunastri)er vanlig og barkragg(Rama-
lina farinacea)registrert med spredte forekomster, trolig vanlig. Til
dels krevende mosearter dekker bergveggene, bl.a. er granmose
(Abietinella abietina)vidt utbredt.
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Storsoppfloraen er svært annerledes enn i de moserike og surere sko-
gene omkring, og det ble først og fremst funnet mer krevende arter,
som reddikhette (Mycena pura), blekrosa reddikhette(Mycena
rosea),svovelmusserong(Tricholoma sulphureum),småsjampinjong
(Agaricus semotus),filttrevlesopp(Inocybe gaussapata),rosastilket
trevlesopp(I. nitidiuscula),kittrevlesopp(I. sindonia),galleslørsopp
(Cortinarius infractus),vrangkremle(Russula nauseosa)og grønn-
tuppkorallsopp(Ramaria abietina),samt typiske lauvskogsarter som
reddikmusserong(Tricholoma album),bjørkevokssopp(Hygrophorus
melizeus)og slørsoppenCortinarius viscidulus(store seljer).

2. Vinstras sørside  
Her er vegetasjonsbildet helt annerledes. Granskog dominerer, men
med en del lauvinnslag, bl.a. store bjørk og selje, samt enkelte store
furu. Ned mot elva er det partier med gråorkratt. Foruten blåbær-
granskog finnes også mange partier med småbregnegranskog,
dominert av fugletelg og gaukesyre og rikere parti med lågurt- og
høgstaudevegetasjon (skogstorkenebb, tyrihjelm, gullris, henge-
ving, skogsveve, skogrørkvein).

Ytterst mot elva er det loddrette stup med frodig sump- og kilde-
vegetasjon med rikelig hestehov og gulsildre.

Skogbunnen har et tett moseteppe, sterkt dominert av etasjemose
(Hylocomium splendens).I rike partier finnes også kransemose(Rhyd-
diadelphus triquetrus).Torvmoser dominerer fuktige parti i ytre deler.

Skogstruktu r  -  påvirkning
1. Vinstras nordside  
Lia er i sin helhet suksesjonSstadier etter tidligere relativt omfat-
tende hogster, trolig dels plukkhogst, dels småflatehogst, og for de
nedre delene uten påfølgende planting. Dermed har lauvtrærne
slått seg kraftig opp i denne soleksponerte og bratte, berglendte lia,
hvor lauvtrær opplagt også har hatt sin naturlige plass. Det er like-
vel all grunn til å anta at growokst granskog har vært det domine-
rende element. Store, gamle stubber med mosekalott vitner om
dette. Grana vokser idag i bratthellingene mot elva relativt glissent
og mye mer sparsomt enn lauvskogen, ofte som holt eller enkelt-
trær, noen av dem av store dimensjoner. Det er svært sparsomt
med dødved og vesentlig av nyere dato. Høyere opp i lia er det tet-
tere krattpreget granskog (ungdomsfase/tidlig optimalfase).

2.Vinstras sørside  
Skogen er forholdsvis ung, dominert av tidlig optimalfase, og er
preget av tidligere omfattende plukkhogst. Det er et stort antall
stubber, trærne vokser dels som tette holt, og det er små åpn inger
med en del naturlig foryngelse. Dødved opptrer sparsomt.

Begge sider av elva er preget av sterk kulturpåvirkning, men nordsida
mest intensivt. Dette er historisk betinget ved at gårdene er plassert
bare på solsida såpass høyt opp langs denne delen av Vinstra, og at bru-
ken av området har vært spesielt intens i tilknytning til disse. Større
deler av området har nok vært beitet, og åpne grasområder med spred-
te skjørtegraner og partier med einstape i vest er direkte indikasjoner
på dette. Man må også anta at det har vært omfattende vedhogst.

Interessante arter
Utvidelsesforslaget er begrunnet med en meget artsrik og spesiell
lavflora på den fuktige sørsida, betinget av et stabilt og fuktig klima
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i den nordvendte lia mot elva. Interessante arter er omtalt i detalj i
Siste sjanse-rapport (Lindblad 1996). Fire arter er sårbare; mjuktjafs
(Evernia divaricata),trådragg(Ramalina thrausta,vanlig!), småragg
(R. dilacerata)og elfenbenslav(Heterodermia speciosa).Skoddelav
(Menegazzia terebrata)er hensynskrevende. Lungenever(Lobaria
pulmonaria),skrubbenever(L. scrobiculata)og randkvistlav(Hypo-
gymnia vittata)er vanlige, mens kort trollskjegg(Blyoria bicolor)er
funnet én gang. I tillegg er det funnet en rekke sjeldne knappenåls-
laver som er truet over det meste av Europa. Dødvedmengden er
også her lav, og av indikatorarter er kun registrert ett funn av gran-
rustkjuke(Phellinus ferrugineofuscus).

Den spesielle lavfloraen er knyttet til et stabilt fuktig miljø; nordlig
eksponert og nær elva som renner i trang kløft. Til tross for omfat-
tende hogst i tidligere tider har området neppe noen gang fått
anledning til å tørke ut, både ved at lokaliteten jevnlig har høy luft-
fuktighet og at flatehogster neppe har vært foretatt.

Det samme elementet er velutviklet på sørsida av elva innenfor
reservatet (Siste sjanse, inventeringsrapport, 1992), hvor mjuktjafs
synes vanligere, trådragg sjeldnere. Småragg er ikke observert.

Nordsida er med sin sørlige eksposisjon, sterkere utsatthet overfor
uttørring og med sitt mer åpne skogbilde fattigere med hensyn på
dette elementet. Svært interessant var imidlertid funn av dvergstry
(Usnea glabrata)(det. Pekka Halonen, Univ. Oulu), angitt av Krog
et al. (1994) som meget sjelden, kun funnet i Os (Hordaland) og
Ringebu (Oppland), men muligens oversett. Arten er reelt svært
sjelden i Finland med bare ett funn fra nyere tid (P. Halonen, pers.
medd.). Av andre Usnea-arter foruten hengestry ble også observert
glattstry(U. hirta),pulverstry(U. lapponicas.l.) og piggstry(U. sub-
floridana).For øvrig ble det gjort spredte funn av mjuktjafs og ett
av lungenever.

På nordsida ble det funnet to rødlistearter av storsopp (V+); brun
jordstjerne(Geastrum fimbriatum) og rosa melparasollsopp(Cysto-
lepiota seminuda),begge på strø og knyttet til det rikeste lågurt-
elementet med bl.a. krattfiol.

På sørsida ble det gjort funn av fjellbjørkslørsopp(Cortinarius sep-
tentrionalis),en art som med bare ett unntak tidligere i Norge er
funnet utelukkende i nordboreal (fjellbjørkeskog) og lavalpin sone
(Bendiksen et al. 1993). Arten vokste her i småbregnegranskog, tid-
lig optimalfase, i etasjemose(Hylocomium splendens),nær en sam-
ling store bjørker.

Verneverdi  -  vurdering
Totalt sett vil hovedformålet med utvidelse av reservatet være å inn-
lemme et område på sørsida av elva med svært interessant lavflora.
Selv om tilsvarende element er fattigere utviklet på nordsida, er det
gode faglige grunner for å ta med et belte også her (jf også dverg-
stry-lokalitet). Dette vil økologisk sammen med dagens reservat gi
en helhetlig kløftstrekning hvor de svært ulike sør- og nordsidene
med sin store økologiske spennvidde vil være inkludert. Nordsida i
utvidelsesforslaget er dels en forlengelse av den varmekjære og kre-
vende vegetasjonen som finnes på samme side lenger nedstrøms, i
reservatet. Arealet er svært lauvrikt og med stort biologisk mang-
fold, både som følge av treslagsammensetningen og den nærings-
rike grunnen inkludert rike bergvegger.
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Ved et eventuelt vern foreligger to muligheter når det gjelder nordsida:
1) Man ønsker å beholde dagens vegetasjonsbilde som er et

yngre suksesjonsstadium. På sikt kan den store lauvrikdom-
men bare beholdes om grana aktivt holdes nede ved plukk-
hogster. I dette ligger en aktiv skjøtsel.

2) Området får utvikle seg uten menneskelig påvirkning. Dette vil
føre til at lia med tida vil bli dominert av growokst lågurtgran-
skog, og med et betydelig mer sparsomt lauvinnslag enn idag.
Den spesielle lavfloraen vil tross lavere gjennomsnittlig luftfuk-
tighet ha potensiale til å befeste sin stilling også på nordsida.
Vedboende sopper som rosenkjuke og svartsonekjuke, som
finnes i reservatet, vil også ha gode spredningsmuligheter.

Sett i relasjon til eksisterende reservat og verdien ved å få utvidet
dette, er utvidelsesforslaget å anse som nasjonalt verneverdig.
Nordsidas øvergrense vil være mer praktisk/skjønnsmessig enn bio-
logisk betinget da området rent skoghistorisk framstår ganske
heterogent og mosaikkpreget i overgangssonen mot jordbruks-
land, som dels benyttes idag og dels er under gjengroing.

3.4.7 SKJELLINGSHOVDE

Kommuner: Sør-Aurdal, Nordre og Søndre Land
Kart M711: 1716111, 1816111, 17161
UTM-koordinater (ED 50): NN 45-53 31-36
Skogeiere: Storparten av området eies av et begrenset antall store
skogeiere
Areal: 29 212 daa
Dato: 6-8/9, 30/9-1997
Inventør: Egil Bendiksen
Verneverdi: ***
Figur 20, se vedlegg

Området ble vurdert i forbindelse med forrige runde i barskogspla-
nen og er utfyllende beskrevet hos Korsmo & Svalastog (1994). I
forbindelse med satsing på store områder i utvidet plan er området
til vurdering på nytt, og det ble befart i 1997 for å kunne sammen-
liknes direkte med fem andre storområder som NINA har fått i opp-
drag å vurdere. Det ble også anledning til utfyllende kryptogam-
studier i tillegg til observasjoner som er gjort i området siden forrige
gang. Videre er vurdert foreslåtte grenseendringer/utvidelser i nord
og sørøst.

Interessante arter i storområdet
Indikatorarter er undersøkt på ulike lokaliteter gjennom hele storom-
rådet. Foruten NINA-inventeringen i 1997, er et stort antall funn inklu-
dert i  tabell 4  (neste side) gjort på befaringer med lokalt utgangs-
punkt (Geir Høitomt m.fl., jf. lokale delrapporter sendt Fylkesmannen).
Siste sjanse (Lindblad 1996) hadde inventeringer i området i hhv 1991
og 1994, men med få opplysninger om delområder.

Dødvedrike partier med indikatorarter finnes rimelig jevnt fordelt
over hele arealet. På mer finskalanivå er imidlertid slike forekomster
delvis konsentrert til mer avgrensete lokaliteter hvor læger har blitt
ryddet i mindre grad enn omkring.

Det er et viktig naturlig skille langs Holmevasselva hvor skogtypen
skifter temmelig brått fra grandom inerte typer i vest inkludert store
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areal med god bonitet og høy produksjon til skrinn furumark med
glissen tresetting og store areal med myr i øst. Også i disse områ-
dene er det imidlertid lommer med granskog, som kan ha relativt
rikelig mengde død ved samt innslag av gamle lauvtrær.

Grove læger av høy nedbrytningsgrad finnes med relativt lav tett-
het, men forholdsvis jevnt spredt i terrenget, jf stort antall fore-
komster av svartsonekjuke. Mht arter på læger av midlere nedbryt-
ningsgrad er rosenkjuke konsentrert til de mest dødvedrike
lokalitetene, mens rynkeskinn har få funn.

Den hensynskrevende arten taigakjuke(SkeletocutLs stellae)vokste
rikelig på gammelt fruktlegeme av granstokkjuke i Styggsvartvass-
haugen, trolig samme funn som tidligere gjort av Siste sjanse.

Lungenever og skrubbenever er funnet på gamle rogn og selje som
særlig står igjen i bratt lende i vestlige halvdel, samt ved Kluftsjøen. I
Styggsvartvasshaugen var to tallus av lungenever (av mange totalt)
apotheciebærende (sjelden ifølge Krog et al. 1994). Ulvelav er repre-
sentert ved store forekomster i østområdet, der furugadd inngår vanlig.

I febr. 1998 ble det rapportert om funn av huldrestry(Usnea long-
issima,V) fra lok. J fra høsten 1997 (ikke verifisert, men synes tro-
verdig).

Tretåspett er vanlig i området, det finnes flere tiurleiker, videre to kjen-
te fiskeørnreir og to hekkeplasser hver for både trane og storlom.

Foruten de åtte rødlisteartene listet/nevnt over ble tre rødlistete stor-
sopparter observert: Den sårbare mørkfibret vokssopp(Hygropho-
rus inocybiformis,V) ble funnet i Fiskebudalen like sør for Holme-
vatnet på overgangen mellom lågurt- og høgstaudegranskog. Den
hensynskrevende stålblå slørsopp (C emunctus,V+) ble funnet på
vestsida av Meisedalen (NØ for Høgberget)(15 fruktlegemer, fleral-
dret småbregnegranskog). Rotslørsopp(Cortinarius vespertinus,V+),
ble funnet på to lokaliteter i den vestlige delen av området.

Av andre mindre hyppige arter skal nevnes slørsoppeneCortinarius
badiovinaceus(Meisedalen) og C praestigiosus(N for Holmevatn,
østre del), samt rosaskrubb(Leccinum percandidum)(SØfor Ytre
Tverrvatn).

Kort omtale av noen dellokaliteter, jf tabell 4
A  - Rosentern - Vesle Svartvatn
Dette området, samt nord til enden av skogsbilvei fram til Nordre
Tverrvann fra nord, er dominert av granskog, dels blåbærgranskog,
dels noe mer bregnerik type, og med mindre parti av gransump-
skog og fattig myr. Skogbunnen er delvis ryddet og dødvedfattig,
delvis finnes konsentrasjoner med en del dødved, jf. indikatorarter
i  tabell 4.

B - St svartvasshau en
Kollen ligger umiddelbart nordvest for Styggsvartvatn og har en
stor konsentrasjon av dødved og indikatorarter over noen få dekar.
Skogen er flersjiktet, og et parti er i oppløsningsfase. På en naturlig
lysning på ca et halvt dekar ligger et stort antall læger av ulik ned-
brytningsfase. Skogen er av småbregnetype. Den mest interessan-
te delen ligger på Kistefoss' grunn, like øst for eiendomsgrense, og
har nøkkelbiotopkarakter.
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C - Mellom Meisedalen o Skalvatn Nordre Land
Dette er ei bratt, østvendt helling vest for tjern 749.5, sør til kom-

munegrensa mot Sør-Aurdal. Området har svært mye grovt læger,
jf 17 stokker med svartsonekjuke, og ellers stor konsentrasjon av
indi katorarter.

E - Meisedalen sørli e del
Skogen på vestsida er gammel, med spredte, store læger av høy
nedbrytningsgrad (svartsonekjuke), blåbær - småbregnegranskog.
Høgstaudepartier finnes flere steder  i  denne delen. Langs bekken
vestover fra Store Settumstjernet ble over en bred sone observert
vegetasjon dominert av mjødurt, samt vendelrot, teiebær og skog-
storkenebb, og mer spredt, tyrihjelm, sølvbunke, slirestarr og hegg.
I dalbunnen på vestsida vokser turt og kranskonvall. Det er også

Tabell 4. Indikatorarter, antall funn innenfor de ulike delområdene.

A - Rosentjern - Vesle Svartvatn
B - Styggsvartvasshaugen og omegn
C - Mellom Meisedalen og Skalvatn
D - Høgberget
E - Meisedalen
F - Mellom Meisedalen og Holmevasselva
G - Langvatn (nær nordgrense)
H - Bergevatnet N
I - Kluftsjøen
J - Vesle Skjellingshovde
K - Utvidelsesforslag SØ
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partier med lågurtgranskog (jf svovelriske(Lactarius scrobiculatus),
matriske(L. deterrimus),skjeggmusserong(Tricholoma vaccinum),
klumpslørsopp(Cortinarius varius).

F - Mellom Meisedalen o Holmevasselva - østvendt brattkant mot
Langevatn  
Dette er et bratt parti med relativt kompakt gammelskog, noen ste-
der som hyller i lia. Her finnes både dødvedkonsentrasjoner med
bl.a rosenkjuke og svartsonekjuke, gamle lauvtrær med lungenever
og skrubbenever og lommer med rik skogbunn (turt, marikåpe,
enghumleblom, svovelriske, matriske, duftslørsopp(Cortinarius per-
comis) og skjellpiggsopp(Sarcodon imbricatum).For øvrig har Fis-
kebudalen mange rike parti, dels lågurt-, dels høgstaudegranskog.
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H - Bergevatnet  
I dette området er det veksling mellom glissen furuskog og myr
(rikelig mengde ulvelav) og holer med gran av fattigste blåbær-
granskogstype. Det er jevnt over mye dødved med mange indika-
torarter (bl.a rosenkjuke og rynkeskinn), og området bærer preg av
å ha vært upåvirket av skogbruksinngrep gjennom lang tid. Områ-
det har mange beitespor av storfugl, og det er observert reirhull av
tretåspett og svartspett.

J - Vesle Sk'ellin shovde
Delområdet er særpreget som følge av kombinasjonen fjellskogs-
preg/ delvis rike vegetasjonstyper/ mye læger i forskjellige nedbryt-
ningsfaser, også mye grovt. Det siste gjelder særlig nordhellinga,
mens sørhellinga har sparsomt med dødved, men spredte, gamle
kjempelægre med svartsonekjuke. Egne observasjoner fra sørsida:
flersjiktet granskog med stor variasjon i trærnes dimensjoner, noen
trær svært kraftige. Partier med naturlig bledning. Spor etter gam-
mel plukkhogst, hesteveier. Rikvegetasjon framtrer delvis som kil-
dehorisonter og med høgstaudegranskog nedover fra disse. Vanli-
ge arter er bl.a tyrihjelm (dels store mengder), gullris, bringebær,
skogfiol, skogstorkenebb, kvitbladtistel, samt enghumleblom,
sløke, turt og kranskonvall. I kildepartiene er hestehov og marikåpe
vanlige. En rekke mer krevende storsopper inngår: rødflekket voks-
sopp (Hygrophorus erubescens),svovelriske(Lactarius scrobicula-
tus), grantårekremie(Russula queletii), skjellpiggsopp(Sarcodon
imbricatum), rosastilket trevlesopp(Inocybe nitidiuscula)og kittrev-
lesopp(I. sindonia).Noen av myrene nedenfor har også rikere parti.

K - Utvidelsesforsla i  SØ
Området er grandominert og består av eldre naturskog uten nyere
hogstinngrep. Det er innslag av gransumpskog og partier med mye
gadd og læger. Helt i øst er det partier med ulvelav.

L - M r øst for Nedre B'ørndalstern
Der bekken fra Langvatnet (Langtjernvatnet) kommer ut i bekk fra
Øvre Bjørndalstjern, er det lokalt rikmyr med fjellplantene bjønn-
brodd og fjelltistel, og for øvrig jåblom og sløke. Brunklomose
(Scorpidium revolvens)dominerer bunnsjikt. I omegnen finnes også
lågurtgranskog.

Vurdering - verneverdi
Lokaliteten representerer et høytliggende, grandominert skogom-
råde med et stort totalareal og med dominans av fattige og inter-
mediære typer, men med innslag også av rike typer. Urskogspre-
gete parti mangler, og lokaliteten bærer fortsatt tydelig preg av
tidligere tiders relativt omfattende hogster, basert på plukkhogst og
fløting. Over tid vil imidlertid disse sporene viskes ut. Store arealer
er dødvedfattige, men det finnes jevnt over lokale konsentrasjoner
med dødved i alle nedbrytningsstadier og med mange indikatorar-
ter. Vestlige del er grandominert, østlige del furudominert. I vest er
spesielt Meisedalen og tilstertende partier interessant, med til dels
kompakte, gamle granskoger med mange rikere partier. I øst kan
fremheves Vesle Skjellingshovde, som også er mulig å betrakte
separat. Furuskogene i øst har mindre synlige hogstspor, men sted-
vis overvekt av gran også på klar furumark indikerer ubalanse, tro-
lig som følge avtidligere uttak av furu og dårlig naturlig foryngelse.
Ulvelav er her godt representert.
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Utvidelsesforslag i forhold til det opprinnelige verneforslag i forrige
runde bringer inn enkelte mindre partier med flatehogster fra senere
år (bl.a vest for Holmevatnet) og enkelte hardt hogde partier for
noen tiår tilbake (bl.a nord for Kluftsjøen), men det er også innen-
for det opprinnelige forslaget, særlig i sørvest, endel yngre skog av
ungdoms- og tidlig optimalfase, hvor noe kan være plantet.

Hogstflater/hardt påvirkete arealer utgjør likevel moderate arealer,
og tilskuddet av biologisk interessante areal mer enn oppveier
denne negative faktor. Som konklusjon anbefales vern inkludert
foreslåtte utvidelser.

Skjellingshovde har relativt liten variasjon med hensyn på variasjon
langs høydegradienten, men spennvidden er stor både langs fattig-
rik gradienten og fuktighetsgradienten. Et positivt moment er også
at det ikke finnes noen skogsbilvei innenfor området.

Området har nasional verneverdi (***).

3.5 Oppland/Buskerud

3.5.1 SELSJØEN

Kommuner: Ringerike, Søndre Land og Sør-Aurdal
Kart M711: 1816 III
UTM-koordinater (WGS84): 58 20 (midt i området)
Areal: ca 30 000 daa
Skogeiere: stort antall private teiger
Dato: 11-13/9-1997
Inventør: Egil Bendiksen
Verneverdi: ***
Figur 21, se vedlegg

Området ble vurdert i forbindelse med forrige runde i barskogspla-
nen og er utfyllende beskrevet hos Korsmo & Svalastog (1994). I for-
bindelse med satsing på store områder i utvidet plan er området til
vurdering på nytt, og ble befart i 1997 for å kunne sammenliknes
direkte med fem andre storområder som NINA har fått i oppdrag å
vurdere. Det ble også anledning til utfyllende kryptogamstudier i til-
legg til observasjoner som er gjort i området siden forrige gang.

Hovedvekt i årets inventering ble lagt på de nordvestre delene med
mer kompakt granskog. Områdeomtalen under begrenser seg til
dette samt kryptogamstudier inkludert indikatorarter for storområ-
det generelt. De nordøstre og sørligste områdene ble ikke befart i
1997, men kun observert med kikkert fra toppen av Steinvarden.

Nøkkelbiotoper med spesielt eldre granskog, nylig registrert i regi
av Verdens naturfond for Norske Skog i Søndre Land og Etnedal,
overlapper med verneforslagets østlige deler (Haugset 1997). Data
herfra inngår i funnliste under.

Interessante arter i storområdet (inkl, utvidelse i NV)
Indikatorarter er særskilt undersøkt for seks delområder, oppsum-
mert i tabell 5.
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Tabell 5. Indikatorarter, antall funn i de ulike delområdene.

A - Øyvasskollen, E.B. 1997, Gaarder, befaring 1991
B - Øyvatnet,E.B.1997
C - Selsjøen (Haugset 1997), Gaarder, befaring 1991
D - Steinvarden/Brisketjernhøgda/Stjerntjernhøgda (Haugset
1997), Gaarder, befaring 1991
E - Steintjern - Knutseterhøgda, E.B. 1997
F - Grandalen, Ø for Skeinetjerna, E.B. 1997

(Sum inkl, enkelte funn andre steder)

Øvrige rødlistearter:
Lillaskivet navlesopp (Chromosera cyanophylla, E) - funn nr. 2 i Norge
Gulskivevokssopp (Hygrophorus karstenii, V+) - to funn i området

Den svært sjeldne lillaskivet navlesopp, med bare 10 funn rappor-
tert fra hele Europa, er nærmere omtalt under lok. Gullenhaugen,
der det første norske funnet ble gjort. I Selsjøen-området ble arten
funnet i den nordøstvendte lia ned mot Øyvatnet, ca 580 m o.h.
Som i Gullenhaugen vokste den på en kraftig og morken granlåg,
ca 50 cm diam, der den fruktifiserte (4 eks.) i knekkpartiet i basis, i
kontinuitetsbetinget granskog.

Gulskivevokssopp ble funnet 1) i Grandalen, øst for Skeinetjern, og
2) nordøst for Øyvasskollen.

Glissen furuskog og myr dominerer store areal i Selsjøen-området,
og mer kontinuitetsbetinget granskog er, bortsett fra i nordvest,
begrenset til små lommer og dalsøkk. Lokalt finnes her relativt rike-
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lig med indikatorarter for dødvedkontinuitet. Ulvelav er vanlig på
furugadd i deler av området.

Øyvasskollen
(Areal, delornr. C: 1824 daa)
Dette er et svært markert kolleparti, storparten bevokst med gam-
mel granskog (varierer fra sen optimalfase til aldersfase (-nedbryt-
ningsfase)). Vegetasjonstype varierer fra blåbærgranskog til små-
bregnegranskog med fugletelg, sistnevnte type har stor
utstrekning. Fuktige utforminger med torvmoser og sauetelg er
vanlig. Enkelte steder finnes også typer med hengeving og skog-
burkne og lokalt gransumpskog med skogsnelle.

Vestsida er mest påvirket med mye stubber og relativt stor treandel
av tidlig optimalfase. Det finnes små åpninger, og skogen er til dels
flersjiktet (naturlig bledning). Dødved forekommer sparsomt, men
det finnes enkelte svære læger (bl.a. med rosenkjuke).
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Lia vest for avgrensning består av yngre skog, inklusive ei hogstfla-
te fra senere år.

Sørsida har god bonitet og har growokst skog (opptil 55 cm diam.).
Det er mange stubber også her, men større mengde dødved (alle
aldre, minst av mellomaldret).

Det samme preget fortsetter på østsida. Et uvanlig stort og mose-
bevokst granindivid målte 60 cm diam. Dødvedmengden er stor,
med særlig stor mengde grove, sterkt nedbrutte stokker. Grangadd
er også relativt utbredt, på en av dem storforekomst av vasskjuke
(Climacocystis borealis).Av lauv inngår en del større og mindre
bjørk. Årringtelling av to tilfeldige granstubber på hogstflate rett
inn til området i øst: 120 og 250 år.

For indikatorarter, se oversikt ovenfor. Svartsonekjuke er vanlig og
registrert i alle deler av kollen (10 observasjoner). Innenfor avgrens-
ning er også inkludert nordsida av Gråhatten, ned mot Gråhattjern,
hvor det sørøst for tjernet er en grandominert lomme med spredte
store læger. Her ble observert to stokker av rynkeskinn.

Nordover i Øyvasskollen blir skogen mer småvokst. Helt i nord fin-
nes høgstaudedrag (eneste observert i området) med turt, krans-
konvall, mjødurt og sumphaukeskjegg.

Øyvatnet V
(Areal, delomr. A: 912 daa, +evt. delomr. B: 896 daa)
Dette omfatter ei sørøstvendt li ned mot vestre halvdel av Øyvatnet,
begrenset av yngre skog mot nordvest, kolleparti med glissen furu-
skog mot sørvest og fersk hogstflate i sørøst.

Sterkt dominerende treslag er gran, men noe bjørk, også store
trær, inngår innimellom, og det finnes også større trær av rogn og
selje.

Dominerende vegetasjonstype er småbregnegranskog med fugle-
telg, og også blåbærgranskogen her er av friskere type med arter
som gullris, hårfrytle, nikkevintergrønn og maiblom. Det fuktige
preget understrekes av stedvis rikelig innslag av skrubbær, som er
mindre vanlig i disse trakter. Det er også fuktigere parti med hen-
geving og gransumpskogsparti med skogsnelle, stjernestarr og
skogrørkvein. Torvmoser er utbredt. For øvrig domineres bunnsjik-
tet av etasjemose(Hylocomium splendens)og til dels fjærmose(Pti-
lium crista-castrensis).Et lite parti med lyngfuruskog dekker en kolle
nær vannet, og furuskog, inkludert partier med layfuruskog, tar
også over mot toppen i vest (utenfor avgrensning av kjerneområ-
de). Det er videre små flekker med fattigmyr (flaskestarr, blåtopp).

Stubberester finnes etter tidligere plukkhogst, og det er relativt god
sjiktning. Små åpninger med naturlig bledningsfase er vanlig. Død-
vedmengden er størst ved flekkvis forekomst av nedbrytningsfase.
Mange av trærne er i sen optimalfase. Skogen som nylig er hogd,
synes nær flatehogstgrensa å ha vært av samme type, og her ble
tre tilfeldige trær årringtelt til 225, 210 og 225 år (jevnt økende
bredde, men trærne har tatt over dominerende funksjon de siste
70-100 år).

Alle nedbrytningsstadier forekommer, med rikelig ferske stokker
(fiolkjuke, rødrandkjuke), samt midlere stadier. I motsetning til
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Øyvasskollen er sterkt nedbrutte stokker minst utbredt, jf bare ett
funn av svartsonekjuke.

Ellers er det svært rike forekomster av indikatorarter for et så lite
totalareal (jf liste ovenfor). Rynkeskinn (6) er utbredt i østlige deler,
øvrige arter er jevnt spredt, inkl. lungenever (4) og skrubbenever (1)
på gamle rogner og seljer.

Den direkte truete lillaskivet navlesopp (se ovenfor) ble funnet på
Søndre Land-sida, like øst for fylkesgrensa.

Av mindre hyppige sopparter for øvrig kan nevnes støvkremle(Rus-
sula farinipes),falsk sildekremle(R. taigarum),stor knippesprøsopp
(Psathyrella spadicea,stor gammel bjørk) og slørsoppenCortinarius
badiovinaceus.

Nøkkelbiotop 1 - Knutseterlia Ø (kart: figur 21 del 2)
Dette er et svakt østvendt parti med skrinn, åpen blåbærgranskog,
sen optimalfase - aldersfase, ispedd bjørk. Lokaliteten har et tørt
preg, og samtidig en del dødved; optimale forhold for duftskinn (4
stokker). Svartsonekjuke og granrustkjuke ble funnet på én stokk
hver, med et stort antall fruktlegerner.

Området dekker noen få dekar.

Nøkkelbiotop 2 - Grandalen S (kart: figur 21 del 2)
Lokaliteten omfatter et lite dalsøkk fra øst for øvre Deletjern (økon.
kart: Østre Skeinetjern) og sørover. Søkket har granskog av litt
rikere type, i skarp kontrast til det myr- og furuskogsdominerte
landskapet omkring. Grantrærne er til dels storvokste, og det er
også noe bjørk. En lengre strekning avgrenses mot øst av et mose-
rikt bergveggparti.

Småbregnegranskog dominert av fugletelg er vanlig, men det er
også fuktigere parti med hengeving og skogburkne. Videre fore-
kommer partier med lågurtgranskog, som ellers knapt er observert
i storområdet. Her vokser bl.a. teiebær og skogstorkenebb. Loka-
liteten har også innslag av mer krevende storsopparter, som rød-
flekket vokssopp(Hygrophorus erubescens) og lumsk rødskivesopp
(Entoloma rhodopolium).Helt i nord (nord for putt) var ett av funn-
stedene for den hensynskrevende gulskivevokssopp(Hygrophorus
karstenii).Av andre mindre hyppige arter kan nevnes røykmusse-
rong (Tricholoma fucatum), bekriske(Lactarius picinus)og falsk sil-
dekremle(Russula taigarum).

Søkket har en del granlæger, hvor det ble gjort funn av svartsone-
kjuke (2) og duftskinn (2).

Vurdering  -  verneverdi
For totalområdet opprettholdes konklusjonen fra forrige verne-
planrunde om at det er et stort og relativt lite påvirket barskogs-
område med nasjonal verneverdi (***).

Enkelte flater er hogd ut siden området sist ble vurdert, som grovt
anslått på kart,figur 21 del 3.

Subsidiært fremmes eget verneforslag på det mer sammenheng-
ende granskogsområdet i nord (delomr. A, B, C + mellomliggende
del, tils. 6928 daa). Det dreier seg om to kjerner, Øyvasskollen (**)
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og lia ned mot Øyvatnet (***), som ansees som hhv regionalt og
nasjonalt verneverdige, og som kan vurderes separat eller som en
enhet (skjønt med en noe uheldig arrondering). Lia mot Øyvatnet er
for øvrig avmerket som to ulike alternativer, der det største (stiplet)
også tar med et gammelskogsområde med blåbærgranskog i sør-
øst, på Søndre Land-sida. Dette er svært fattig på dødved, men har
framtidig potensiale mht kontinuitetsbetingete arter ved sin nære
beliggenhet til kjerneområdet. På Sør-Aurdals-sida er det et daldrag
med fattigmyr. På toppen i sørvest er det en ulvelavforekomst.

Mellomliggende område sørover til Øyvasskollen er ikke påvirket av
senere års hogster, men kraftledning krysser over myrdraget ved
Dytthøltjernet, og de mer produktive delene har et relativt ungt
preg. Storparten er dominert av myr og glissen furuskog med
spredte ulvelavforekornster.

3.6 Buskerud
3.6.1 BARLINDÅSEN

Kommune: Hole
Kart M711: 18141
UTM-koordinater (WGS84): 785 514 (midt i kjerneområde)
Areal: (1): 265 daa, (2): 320 daa, (3): 217 daa
Skogeier: Olsen skoger, Lommedalen
Dato: 1/10-1996
Inventør: Egil Bendiksen
Verneverdi: *** (pr. 1996)
Figur 22, se vedlegg

Bortsett fra et nøkkelbiotopareal (finstiplet i figur 22) er pr. 1999
mesteparten av toppområdet i selve Barlindåsen (delomr. 1) awir-
ket (Terje Blindheim, pers. medd.). I det følgende er den opprinne-
lige beskrivelse og vurdering beholdt som dokumentasjon og
mulighet for senere sammenlikning.

Naturgrunnlag/avgrensning
Barlindåsen ligger innenfor Oslomarka, i den sørlige delen av Krok-
skogen mellom Isielva og Lomma, ca 2 km nordvest for bebyg-
gelsen innerst i Lommedalen. Laveste og høyeste punkter er hhv
283 og 367 m o.h., og arealet tilhører sørlig boreal sone.

Området som omfatter det primære verneforslaget (delomr. 1)
utgjør et åsparti som avgrenses av en hovedforkastningssone (Sal-
makerdalen) i vest og inkluderer et trangt daldrag med bekk fra
Svarttjern sørøst- og østover. Berggrunnen består av basalt (delomr.
1, 3), helt i nord (del av delomr. 1) uspesifisert intrusivbreksje. Vest
for forkastningssonen (delomr. 2) er det rombeporfyr (RP 11a, 11b)
(Naterstad et al. 1990). Hele undersøkelsesområdet utgjør et lite
nedbørfelt - to vann omgitt av Barlindåsen (delomr. 1) i øst, østlige
lipartier av Briskehaugen i vest (delomr. 2) og et mer småkollet parti
(delomr. 3) i sør. Samlet framstår dette som et sammenhengende
gammelskogslandskap uten påvirkning av nyere tids flatehogster.

Vegetasjonen består i delomr. 1 av rik granskog og delvis rikelig
innslag av edle lauvtrær (hassel, spisslønn, ask, alm) som følge av
gunstig berggrunn, klima og eksposisjon. Øvrige delområder varie-
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rer fra blåbærgranskog (delomr. 3) til rikere skog, først og fremst av
småbregnetype (delomr. 2).

Undersøkt område er det samme som arealet først inventert av
Siste sjanse.

Vegetasjon og flora
1. Selve Barlindåsen hovedav rensnin
Skog på fastmark. Svært artsrik utforming av lågurtgranskog domi-
nerer, med mange næringskrevende arter. Innslaget av edle lauv-
trær er høyt, særlig i de tørre og soleksponerte liene ned mot
utløpsbekken fra Svarttjern, hvor det er skredjord. Her finnes i til-
legg til gran og boreale lauvtrær mye hasselkratt og et feltsjikt hvor
vanlige arter er bl.a. blåveis, hengeaks, skogsveve, markjordbær,
fingerstarr, krattfiol, skogfiol, gaukesyre og teiebær. Det er også
spredte forekomster av vårerteknapp, trollbær, leddved, myske,
skogsvinerot og kransmynte. I bunnsjiktet vokser flere mer kre-
vende arter, som rosettmose (Rhodobryum roseum), strøtornemo-
se  (Mnium spinosum), skogfagermose (Plagiomnium affine)  og
kransemose (Rhytidiadelphus triquetrus).  Snerprørkvein er delvis
dominerende. Et lokalt geologisk skille synes å forekomme etter ei
linje vinkelrett på dalretningen der Svarttjern innsnevrer til ei smal
vik i øst. Lipartiet nederst mot Svarttjern er således fattigere og mer
grovblokket, dels ren ur. Her dominerer blåbær og tyttebær, delvis
sammen med snerprørkvein og også flekkvis mer krevende arter
(markjordbær, stankstorkenebb, bergmynte!).

Et søkk midtveis oppe i lia er skyggefullt og fuktig. Foruten lågurt-
skog finnes her også høgstaudeskog med tyrihjelm, mjødurt, mari-
kåpe, skogburkne og skogstjerneblom. Kystfagermose (Mnium
hornum) og fjærkransemose (Rhytidiadelphus subpinnatus) domi-
nerer i bunnsjiktet. I lidelen mellom søkket og topplatået av Barlind-
åsen inngår foruten liknende utforminger som nedre lidel, også et
større parti med nærmest renbestand av spisslønn. Trærne er rela-
tivt store, men utformingen må antas å representere et tidligere
suksesjonsstadium etter naturlig sammenbrudd av bestanden eller
småflate fra plukkhogstepoken.I lågurtdelen ble gjort flere interes-
sante funn. Taggbregne vokser flere steder, storklokke, tysbast og
svarterteknapp ble funnet på en lokalitet hver. Svarterteknapp til-
hører gruppen markert sørlige arter (Bendiksen & Halvorsen 1981),
som her har en av sine innerste utpostlokaliteter i regionen. I
Oslo/Akershusdelen av Nordmarka er arten angitt på to lokaliteter
etter 1950, ingen steder fra Bærumsmarka eller Krokskogen (Stab-
betorp et al. 1990).

Blindheim (1996) nevner i Siste sjanses inventeringsrapport også
funn av lakrismjelt og tannrot og dessuten kalkbergsmosen kammo-
se (Ctenidium molluscum) samt almeteppemose (Porella platyphylla).

I toppområdet dominerer gras- og moserik lågurtgranskog med
bl.a. dominans av hengeaks og med hyppig forekomst av skogsve-
ve og skogfiol.

Navnet på åsen indikerer at det må ha vokst barlind her i tidligere
tider, noe som ikke er urimelig ut fra de økologiske forhold. Det fin-
nes ikke herbariebelegg av arten herfra. Man skal ikke utelukke at
barlind fortsatt eventuelt kan finnes her, selv om den ikke er funnet
på noen av inventeringene til nå.
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Sumpskog. Forkastningssøkket langs basis av åsen har dels utvide-
te flater med rikere sumpskogsvegetasjon, dels går bekken i trang
skjæring der fastmarkstypene går helt ned. Utvidelsene har kratt av
gråor, svartvier og innslag av hegg. Noen steder finnes tette strut-
sevingbestand. Skogburkne inngår også. Andre viktige arter er ven-
delrot, skogstjerneblom, skogsvinerot, skogsivaks, tyrihjelm og
krypsoleie. Veikmose (Cirriphyllum piliferum) er delvis dominerende
i bunnsjiktet. Flekker med rik sumpskog (gråor, ask, maigull) inngår
på det fuktigste i søkket midtveis i lia.

Bergveggvegetasjon. Særlig i øvre halvdel av lia finnes endel areal
med eksponert bergvegg. Foruten bregnene svartburkne, skjørlok
og sisselrot er også funnet trollurt. Vanligste moser er  Cynodontium
sp., vanlig jamnemose (Plagiothecium denticulatum), nikkemose
(Pohlia nutans) og flettemose (Hypnum cupressiforme), men spesi-
elt i nordlig del av området finnes også arter som indikerer rikere
næringsinnhold, som vriemose (Tortella tortuosa), hårstjernemose
(Tortula ruralis) og klokkemose (Encalypta sp.).

2. Liene vest for Svarttern/forkastnin ssone
Granskogen er for det meste av småbregnetype (småbregner, saue-
telg, gaukesyre). Mye er tii deis grovt steinet, og store deier av lia er
dominert av ormetelg. Det finnes også lokalt mindre lågurtgran-
skogspartier. Skogbunnen er moserik med bl.a. fjærkransemose
(Rhytidiadelphus subpinnatus), skyggemose (Hylocomium umbra-
tum)  og på rikere grunn skogfagermose (Plagiomnium affine). Ren
blåbærgranskog finnes bare mer lokalt, på konvekse partier. Mest
interessant er lipartiet like vest for bekken ved innløpet til Svarttjern,
hvor det er en del hasselkratt og flere rikindikatorer (spisslønn,
krossved, leddved). Det finnes også små partier med sumpskog,
dels med svartor.

3. S o SØ for Svartt ern
Området består av relativt trivielle, fattige skogtyper (særlig blå-
bærgranskog). Myrene som avgrenser delområdet er ødelagt av
grøfting. Myrdraget langs forkastningssonen i vest er i gjenvoks-
ningsfasen med blåtopp/kornstarr-dominans, samt gran-/bjørke-
kratt. Myra sør for dam i SØ er enda sterkere preget av gjenvoks-
ning. Dette er tidligere rikmyr, med bl.a. gulstarr og sveltull.

Skogstruktur -  påvirkning
1. Selve Barlindåsen/hovedav rensnin
Skogen i liene er godt sjiktet fra høye og svært growokste graner
og til naturlig foryngelse i små glenner. Foruten solid innslag av edle
lauvtrær er det også jevnlig innblanding av boreale lauvtrær som
bjørk, selje , rogn og osp; dels som store trær. Det er få spor av
skogsdrift. Produksjonen er høy, og gamle stubberester, i den grad
de finnes, er sterkt nedbrutt. Enkelte gamle hesteveier, bl.a. skrått
opp lia fra Svarttjern, forteller imidlertid om hogstaktivitet i eldre tid.
Det er også enkelte rester av grøfting i små sumpskogsparti i søk-
ket midt i lia. Mengde dødved av bartrær er generelt liten. Lokalt
kan det være større mengder, men med lite av sterkt nedbrutte
lægre. Lauvtrelæger av alle aldre er relativt vidt utbredt.

Topplatået er sterkere hogstpåvirket med større tetthet av gamle
stubber og mer ensartet granskog. Dødvedmengden er større, selv
om lite nedbrutte stokker dominerer. Påvirkningen er sterkest
lengst i sørøst.
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2. Liene vest for Svarttern/forkastnin ssone
Undersøkte lier vest for Salmakerdalen og Svarttjern består av
gammel, delvis growokst granskog med stort innslag av boreale
lauvtrær, bl.a. til dels svære trær av bjørk og osp. I høstfarger fram-
trer hele åspartiet som svært lauvrikt. Dette representerer imidlertid
et suksesjonsstadium etter trolig omfattende plukk- og gruppevise
hogster, trolig inntil kort tid før flatehogstepoken satte inn for fullt
på 1950-tallet. Det er rikelig med spor etter stubber og lite dødved
bortsett fra ferskere lægre. Det er også hesteveier og grøfter i små
sumpskogspartier. Boniteten er høy (17, jf driftskart).

3. S o SØ for Svartt ern
Skogen er dels av yngre alder med små glenner. Gran dominerer.

Indikatorarter -  kontinuitet
Det er gjort 7 funn av indikatorarter for dødved-kontinuitet (laves-
te kategori), alle i delområde 1. I øvre lihalvdel ble observert lunge-
never på stor selje. På granstokk nord i området ble funnet gran-
rustkjuke (Phellinus ferrugineofuscus) og kjøttkjuke  (Leptoporus
mollis). Blindheim (1996) rapporterer om to stokker med granrust-
kjuke (lenger sør enn mitt funn, jf T. Blindheim, pers. medd.). Ryn-
keskinn (Phlebia centrifuga) ble funnet på to stokker på en befaring
i november (B. Bredesen, pers. medd.). Blindheim (1996) nevner
også sprikeskjegg (Bworia nadvornikiana) og kattefotlav (Arthonea
leucopelleae).

Begrensete funn av indikatorarter og mengde/alderssammenset-
ning av læger antyder totalt sett liten grad av kontinuitet.

Det er ikke gjort funn av indikatorarter for dødvedkontinuitet i
delomr. 2 og 3. Imidlertid er i delomr. 3 registrert stedvis rike fore-
komster av gubbeskjegg.

Hakkende tretåspett ble observert på kloss hold to steder; i søkket
midtveis i lia og i øvre lihalvdel i nord (evt samme fugl som har for-
flyttet seg). Tilsvarende observasjon ble også gjort i liene nordvest
for Svarttjern.

Vurdering -  verneverdi
Delomr. i  er en næringsrik oase i et ellers fattig barskogsområde
og har stort artsmangfold på lite areal. Det går typisk inn i den pri-
oriterte gruppen av høyproduktive skogområder i lavlandet. Barlind-
åsen er en nordlig/indre utpost både for flere varmekrevende arter
og for edellauvskogen som sådan, og det må antas å utgjøre en
reliktforekomst. Som ellers i sørlige deler av Oslomarka er kontinu-
itetsgraden lav, men på lengre sikt er det et visst potensiale, både
pga endel ferskere læger og rimelig nærhet til Oppkuven naturre-
servat (8-9 km) med høy kontinuitetsgrad (jf rimelig kort spred-
ningsavstand). I mellom disse ligger dessuten det 7 km2 store reser-
vatet Mærratjern - Søndagsbrenna, hvor forekomst av
indikatorarter for dødved er lite kjent, men hvor det er gjort funn
av huldrestry (Svalastog & Korsmo 1995). Flora og vegetasjon i Bar-
lindåsen er imidlertid av en hel annen og sørligere type og dekkes
ikke gjennom vernet av de to nevnte lokalitetene.

Verneforslaget bør klart utvides i forhold til Siste sjanses seneste for-
slag til avgrensning av nøkkelbiotop (Blindheim 1996), da spesielt
lia ned mot vika øst i Svarttjern og bekken østover til dam har svært
interessant flora og vegetasjon. I tillegg er inkludert de sentrale
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delene av toppområdet (med grense mot flatehogstpregete arealer
i øst og nord). Selv om dette området idag framstår som sterkere
påvirket og mindre biologisk interessant enn kjerneområdet/liene,
gir det området totalt sett en mye større topografisk variasjon på
relativt sett lite tilleggsareal, samt at området ikke er påvirket av
nyere tids flatehogst og dødvedmengden allerede er rimelig stor.

øvngedelområder.Skogen i den nordlige og mest interessante delen
av delomr. 2 er nå svært opprevet av ny driftsvei, som først avskjæ-
rer arealet fra delomr. 1 i øst, der den går gjennom dalbunnen, og
deretter skjærer gjennom selve partiet når den svinger tilbake igjen og
nordover opp gjennom lia. Selve dalbunnen av Salrnakerdalen (nord
for Svarttjern) er tidligere grøfitet og med tett og sekundær gjenvekst
av smågran og lauvkratt. Botaniske elementer som strutsevingbe-
stand finner man i mer upåvirket utforming sør i området. I lys av disse
inngrep anses det som mer verdifullt og også bedre arronderings-
messig å inkludere Barlindåsens toppartier i et verneområde. Dette vil
gi en mer helhetlig avgrensning hvor det verken er foretatt nyere tids
flatehogst eller andre moderne forstlige inngrep.

Mens liene vest for Salmakerdalen og forkastningen sørover kan
sies å ha en viss lokal verneverdi (høy poduksjon, storvokste lauv-
trær, innslag av sørlige, mer krevende arter) er den sørøstlige delen
av området (øst for forkastning, sør for bekken fra Svarttjern) iso-
lert sett av liten biologisk interesse.

Delområde 1 er et nasjonalt verneverdig område (***), og primært
foreslås dette vernet etter Naturvernloven. De andre områdene har
lokal verneverdi, og det kan vurderes om delomr. 2 (evt også hele
eller deler av delomr. 3) skal trekkes inn som elementer i en større
sammenheng, jf. nedbørfeltbetraktning.

3.6.2 TOFTESKOGEN

Kommune: Hurum
Kart M711: 181411
UTM-koordinater (ED50): NM 856 103
Areal: 2673 daa.
Skogeiere: del av 5 private eiendommer inkl. Sætre bruk og Borre-
gaard skoger
Dato: 2/7- 97.
Inventør: Dag Svalastog
Verneverdi: **
Figur 23, se vedlegg

Avgrensning 1 naturgrunnlag
Det undersøkte området utgjør et areal nordover fra det eksiste-
rende barskogsreservatet og inkluderer bl.a. det nyoprettede bar-
lindreservatet, Østre Askedal som ligger sønnafor Stikkvasskollen.
En stor del av det nå undersøkte området inngikk i det opprinneli-
ge verneforslaget, men det omfatter også et ytterligere tilleggsare-
al nordover. Dette betyr at hele Stikkvannskollen kommer med,
samt at den nordre delen av Vestre Askedalen inkluderes. Det nye
utvidelsesforslaget medfører videre en liten utvidelse øst- og sør-
over fra Østre Askedal. Disse utvidelsene betyr at nedbørfeltene til
de tre bekkene som drenerer sørover ut av området i sin helhet
kommer innenfor et evt. reservat. Dette styrker områdets vernever-
di som stort typeområde.
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Topografien er som typisk for de høyereliggende deler av Hurum-
landet, grovkupert og kollet. Dominerende landskapstrekk er mar-
kerte nord-sørgående åsrygger som bl.a. Stikkvannskollen og Skav-
myrfjellet. Mellom disse er det dypt nedskårne sprekkedaler der
dalbunnen stedvis er oppfylt av ur og grov blokkmark. Flere steder
reiser det seg loddrette klippevegger opp fra dalbunnen. Vestover
fra Skavmyrvann er terrenget mer jevnt hellende ned til dalsøkket
med Bjørnebåsvann. Det inngår flere mindre tjern i området.

Berggrunnen består av Drammensgranitt (biotittgranitt) (Sigmond
et al. 1984), som forvitrer meget sent og som derfor nesten ikke gir
opphav til dannelse av jordsmonn. Moreneavsetningene er ujevnt
avsatt med svært mye blottet berggrunn langs koller og høydedrag.
Nede langs dalbunnene er det derimot lokalt dypere avsetninger.

Vegetasjon og flora
Hovedtrekkene i vegetasjonen er som beskrevet av Svalastog & Kors-
mo (1995). De indre delene av Vestre Askedalen og bakhellingene
nord for Stikkvannskollen preges av mye growokst, eldre granskog,
som i bakhellingene og de øvre deler av liene for det meste utgjøres
av blåbærgranskog. Typen opptrer mest vanlig som ren blåbærtype
med tett blåbærlyng som dominerende i feltsjiktet. Homogen blå-
bærgranskog av denne typen sees f.eks. over det slake høydedraget
mellom Småvannene nordvest for Stikkvannskollen.

På friskere mark i nedre deler av hellinger o.l. kommer det inn en
del småbregnegranskog, mens storbregnetypen opptar partier
langs bekker i dalbunnene. I nord- og østvendte hellinger har sko-
gen stedvis et relativt humid preg, og en får her en del innslag av
suboseaniske moser som kråkefotmose(Rhytidiadelphus loreus),
kystjamnemose(Plagiothecium undulatum), gåsefotmose(Barbi-
lophozia lycopodioides), kysttornemose(Mnium hornum) og et
sted ble det også funnet rødmuslingmose(Mylia taylorii).

Rik lågurtgranskog opptrer mange steder som f.eks. i søreksponer-
te partier av dalsøkkene. Grana oppnår slike steder ofte svære
dimensjoner, og det inngår gjerne en del hassel i mellomsjiktet. I
tresjiktet opptrer også spredte eksemplarer av varmekrevende edel-
lauvtrær som f.eks. ask, lønn og lind. Barlind finnes også vanlig som
spredte eksemplarer i denne typen. Treslaget er for øvrig registrert
i magrere skogtyper, da mest som tydelig gamle eksemplarer med
dårlig vitalitet. Eksempelvis opptrer det barlind i en mager blåbær-
type nær toppen av Skavmyrfjellet både på østsida og vestsida av
åsryggen. Enkelte kjempe-eksemplarer av barlind finnes for øvrig i
en liten skråning sørvest for Seterpytten (Svalastog & Høiland
1991). Rik lågurtgranskog av typen beskrevet ovenfor er eksempel-
vis registrert i de indre delene av Vestre Askedal, i Østre Askedal,
langs smådalene nordøstover fra Bjørnebåsvann og i de sørekspo-
nerte hellingene langs bekkedalen sørvestover fra Østernsetra. Av
typiske arter i feltsjiktet nevnes her skogfiol, blåveis, liljekonvall,
markjordbær, fingerstarr, skogsvingel, snerprørkvein og myskegras.
I den kompakte granlia sørvest for Bjørnebåsvann opptrer også en
del lågurtgranskog i mosaikk med blåbær- og småbregnetypen.

Innslagene av myr og sumpskoger er beskrevet før, men det kan nev-
nes at det på den rike myra på nordsida av Seterpytten ble funnet den
relativt sjeldne orkideen smalmarihand(Dactylorhiza trausteinen).
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Ang. utvidelsen øst og sør for Østre Askedalen består åsryggen for
en stor del av triviell lav- og bærlyngfuruskog med innslag av røss-
lyngblokkebærtypen. I sørhellinga herfra er det bl.a. innslag av rik
lågurtgranskog. Det lille dystrofe tjernet nedenfor er omgitt av små-
koller med fattig furuskog.

Skogstruktur - påvirkning
Den alt overveiende del av skogen i området befinner seg i en rela-
tivt sen utviklingsfase der høydeveksten er sterkt avtagende og i
ferd med å stagnere. For furuskogen er det stort sett tale om sen
optimalfase hvor trærne jevnt over viser tydelig retardert vekst, men
med ennå relativt spiss kroneform. Noen borprøver her viser at
furuskogen aldersmessig ligger omkring 130-180 år. Furutrær i
aldersfase finnes spredt som enkeltstående eksemplarer, og disse
skiller seg tydelig ut som relativt growokste trær med flat krone-
form. Borprøve av en slik furu med brysthøydediameter 46 cm og
høyde 11 m, viste en alder på 330 år.

Granskogen med sin kortere omløpstid befinner seg stort sett i
aldersfase med innslag av oppløsningsfase. På de beste marktypene
langs dalsøkkene oppnår grana flere steder svære dimensjoner.
Dominerende trær slike steder har brysthøydediameter omkring
45-55 cm, med slengere helt opp til 62 cm, og det er målt trehøy-
der fra 26 m til hele 37 m! Det er typisk at grana slike steder står
relativt spredt og i en viss blanding med edellauvtrær, samt med
mye hassel i mellom- og busksjiktet. Som tidligere nevnt inngår det
gjerne også barlind. På de litt magrere skogtypene oppe i liene står
granskogen mange steder kompakt og virkesrik.

Området generelt er fattig på dødved selv om det stedvis finnes en
del læger. Disse er imidlertid stort sett av nyere dato og ikke særlig
mye nedbrutt. Det er derfor et klart brudd i dødvedkontinuitet i det
meste av dette området. Det er heller ikke funnet klare tegn på skog-
brann, slik at nåværende tregenerasjoner mest sannsynlig er kommet
opp etter relativt omfattende hogster for anslagsvis 150-200 år
siden. Unntaksvis ble det funnet enkelte mindre bestand i alders- og
oppløsningsfase med relativt mye dødved, der en del læger også er
kommet forholdsvis langt i forråtnelse. Et eksempel på dette finnes
langs et lite dalsøkk med småbregne- og blåbærgranskog på nord-
vestsida av Stikkvannskollen. Grana her er growokst, og tre trær ble
målt med brysthøydediametre på hhv 40, 45 og 60 cm. Borprøve av
et representativt grantre viste alder på 150 år. I dette dalsøkket står
det også et kjempemessig gammelt eiketre.

Skogen i det meste av området har en naturlig sji ktning med karak-
teristisk mellomtresjikt av småvokst gran og bjørk i de fattige, furu-
dominerte partiene og et visst innslag av smådimensjoner av under-
trykte trær i granskogen. Typisk lavtynnet, jevnstammet granskog
sees også stedvis, eksempelvis i lavere partier nordvest for Stikk-
vannskollen.

I tillegg til den dominerende garnmelskogen i dette området finnes
enkelte bestand med plantet granskog i ungdomsfase (H.kl.III) i
området ved Østernseter, i enkelte partier nord og nordøst for
Seterpytten, samt i nordhellingene av kollepartiet sør for Stikkvann.
Det meste av disse hogstene synes å ha foregått på 50-tallet da stikk-
prøver viste aldre omkring 40 år. Spredt i bestandet ved Østernseter
sees for øvrig stubberester etter svære barlinder, og det er i nordre
del av dette bestandet de tidligere nevnte kjempene ennå står.
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Av inngrep i nyere tid er hogsten langs Stikkvannskollen betydelig
(visstnok pålagt grunneierne i forbindelse med forberedelsene til de
daværende planer om storflyplass her ute), og det er foretatt en del
hogster samt anlagt traktorveitrasé langs dalsøkket fra Bjørnebås-
vann og sørover mot eksisterende barskogreservat. En liten myr her
er også graftet. Store deler av Skavmyra er grøftet og i ferd med å
vokse igjen med plantet gran og selvfrødd furu.

Vurdering - verneverdi
En stor del av det området som nå er vurdert, inngikk i det opprinne-
lige verneforslaget under første runde av verneplanarbeidet. Den nye
avgrensningen innebærer bortfall av områder i vest, men i stedet
kommer utvidelser nord- og østover som gir en mer naturlig terreng-
messig arrondering. Dette er tilfelle bl.a. fordi hele nedbørfeltene med
tilhørende småvann til de bekkene som drenerer sørover ut av områ-
det da i sin helhet vil inngå i reservatet. Lokaliteten ble i den første
runden foreslått som stort typeområde, og hensynet til nedbørfelt til-
legges da særlig stor vekt. Det nåværende "amputerte" reservatet til-
fredsstiller på ingen måte dette kravet. Ny avgrensning innebærer
også en bedre bufring av det nyopprettede barlindreservatet både
mot nord og øst. Det lille kollepartiet har i seg selv ingen spesiell ver-
neverdi, men av forannevnte grunn og hensynet til nedbørfelt er det
gode grunner for at denne utvidelsen østover tas med.

Utvidelsesforslaget betyr også at hele Vestre Askedal og skogparti-
er nordvest for Stikkvannskollen vil inngå i reservatet. Disse områ-
dene har skogpartier av høy verneverdi bl.a. på grunn av mye grov-
vokst, høybonitets granskog med rik og interessant flora, samt at
noen av de minst påvirkede skogpartiene finnes i dette området.

Som tidligere nevnt, er dalsøkket i vest en del påvirket av nyere inn-
grep. Det er likevel ønskelig at også denne delen inngår bl.a. fordi
dette innebærer en mer naturlig terrengmessig avgrensning, sær-
lig sett i forhold til det eksisterende reservatet og også av hensyn til
nedbørfelt.

Det kan synes som at det også er muligheter for en viss utvidelse i
nordvest slik at grensen trekkes mot hogstgrensen langs høydeni-
vået ved Åsvann. Dette området ble ikke nøyere undersøkt.

Sett i sammenheng med det eksisterende barskogreservatet og
barlindreservatet, vurderes området som et regionalt verneverdig
typeområde (**).

3.6.3 BREMSÅSEN

Kommune: Nedre Eiker
Kart M711: 1814 III
Arealer, se under delområder
Skogeiere: del av 9 private skogeiendommer
Dato: 30/6-1997
Inventør: Dag Svalastog
Verneverdi: se under delområder
Figur 24, se vedlegg

Naturgrunnlag
Bremsåsen ligger i de lavereliggende deler av åstraktene sør for
Drammenselva, sørvest for Konnerud.
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Med tanke på en utvidelse av det eksisterende kalkfuruskogreser-
vatet ved Bremsåsen er NINA bedt om å vurdere 3 delområder som
ligger inntil reservatet. Det største av disse befinner segi liområdet
sør for Bremsetjern (1) og omfatter arealer på begge sider av bek-
kekløfta som munner ut ved vestenden av Bremsetjern. Videre er
det undersøkt et areal som ligger nordafor vestre del av reservatet
(2). Dette området omfatter foruten selve toppen av åsryggen langs
Bremsåsen, også deler av nordhellinga herfra. Det tredje delområ-
det (3) utgjør deler av åsryggen vest for Gryttjernrenna hvor vegen
forbi Bråtasetra går. Dette området utgjør terrengmessig en for-
lengelse av åsryggen med Bremsåsen vestover.

Berggrunneni de undersøkte områdene består hovedsakelig av
kambrosiluriske kalkbergarter. Imidlertid synes berggrunnen sør for
Bremsetjern å være noe mer sammensatt, og her er det innskutte
partier av den sure dypbergarten ekeritt. Sannsynligvis på grunn av
varierende grad av kontaktmetamorfose synes selve kalkbergarten
her også å være noe variabel med hensyn til oppløselighet. Dette
avspeiles tydelig i vegetasjonen. Partier av kalkfuruskogen har utpre-
get karstoverflate. Kalkbergarten langs åsryggen vest for Gryttjern-
renna synes også å være noe fattigere enn langs Bremsåsen.

Det undersøkte området ligger i høydeintervallet fra 299 til 385 m
o.h. og befinner seg i den boreonemorale skogsonen.

Omtale av delområdene
A Området sør for Bremsa/Bremsetjern
UTM-koordinater (ED50): NM 583 205
Areal: 390 daa

Vegetasjon og flora. Skogen vest for den markerte bekkekløfta
består overveiende av triviell blåbærgranskog og noe bærlyngfuru-
skog. Langs friske drog opptrer dessuten rik høgstaudegranskog
med arter som bl.a. kranskonvall, tyrihjelm, ballblom, mjødurt og
krattfiol.lovergangen mellom disse hovedtypene er det også min-
dre innslag av lågurtgranskog med bl.a. hengeaks, blåveis, skogfi-
ol, vårerteknapp, teiebær og liljekonvall. Krossved vokser vanlig i
disse rikere granskogstypene som også har en del innslag av gråor.

Øst for bekkekløfta kommer en inn i en floristisk rik kalkfuruskog,
men vegetasjonen varierer en del avhengig av eksposisjon og berg-
grunnens beskaffenhet. Lia er nordvendt, og enkelte steder domi-
nerer røsslyng, trolig på grunn av en viss opphopning av råhumus.
Mellom røsslyngen vokser imidlertid en del mer krevende arter som
f.eks. blåveis, skogmarihand, liljekonvall og teiebær. Den rikeste
utformingen av kalkfuruskog opptrer i åsen like øst for bekkekløf-
ta, avgrenset i sør av nyanlagt skogsbilvei. Feltsjiktet domineres her
bl.a. av liljekonvall, blåveis, hengeaks og skogsveve. Orkideartene
stortveblad, grov- og vanlig nattfiol, skogmarihand, brudespore og
rødflangre vokser stedvis rikelig. Nederst i lia er det dessuten gjort
flere funn av marisko, bl.a. også den sjeldne helt gule formen (Tore
Berg, pers. medd.). Floraen er særlig rik langs forsenkningene i
karstlandskapet. På vekselfuktige steder er det funnet mye hjerte-
gras, og som følge av den nordlige eksposisjonen vokser det sted-
vis mye blåtopp. Det forekommer enkelte mindre grupper med bar-
lind i området.

1 den østligere delen av denne lia er vegetasjonen svært vekslende
med brå overganger til fattige skogtyper som røsslyngblokkebær-
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furuskog og blåbærgranskog på steder hvor den fattigere berg-
grunnen med ekeritt kommer fram.

Et belte nederst langs vannet domineres av granskog, her som
mosaikk mellom blåbær-, lågurt- og høgstaudetypen.

Langs Leitjernbekken er det en interessant bekkekløftflora med bl.a.
artsrik og kalkkrevende moseflora på kalkbergveggene. Av artene
kan nevnes store mengder kalkkammose (Ctenidium molluscum),
vriemose (Tortella tortuosa),  krusfellmose (Neckera complanata),
skjøtmose (Preissia quadrata) og hakemose (Campylophyllum

samt mye grønnburkne og skjørlok. Interessante bregner er ellers
kalktelg og taggbregne, begge med lokalt stor hyppighet.

På raspartier nedenfor loddrette bergvegger er det stedvis rikt felt-
sjikt med bl.a. mye blåveis, vårerteknapp og liljekonvall. Bunnen av
bekkekløfta domineres av høgstauder som turt, tyrihjelm, sump-
haukeskjegg, kranskonvall og vendelrot. Stedvis inngår en del skog-
burkne, blåveis, teiebær og skogmarihand. Av grasarter sees sted-
vis en del skogsvingel og myskegras. Vanlige arter i bunnsjiktet er
bl. a. kransemose (Rhytidiadelphus triquetus) og prakthinnemose
(Plagiochila asplenioides). Den oseaniske arten rødmuslingmose
(Mylia tayloni) er også funnet.

Sko struktur - åvirknin . Furuskogen er ingen steder spesielt gam-
mel og med unntak av noen få enkelttrær, heller ikke av spesielt
grove dimensjoner. Det beskjedne innslaget av dødved er klart av
nyere dato. De vestre (området vest for bekkekløfta) og østre (spe-
sielt den østligste eiendommen) deler av området domineres av
yngre skog med overveiende yngre optimalfase (H.k1 III-IV) og med
mindre innslag av optimal- til sen optimalfase. Aldersmålinger viser
at spredningen på alder stedvis er relativt stor, men med hovedvekt
på yngre trær. Skogstrukturen tyder på gjentatte, forholdsvis harde
plukk- og smågruppehogster med gjensetting av en del fratrær o.l.
Som eksempel på aldersspredningen nevnes 5 furuer som stod like
i nærheten av hverandre som var henhv. 35, 48. 58, 88, og 138 år
gamle. På grunn av den store spredningen i alder og en del innslag
av småvokst gran, småbjørk, samt busker av einer, trollhegg o.1.,
har skogen et utpreget flersjiktet preg.

Kalkfuruskogen i åsen rett øst for bekkeklafta har en struktur med
forholdsvis åpen, jevnt storvokst furu. Utviklingsmessig befinner
denne skogen seg overveiende i sen optimalfase med registrert
alder fra 88 til 110 år. Diametereni brysthøyde varierer stort sett
mellom 25 og 37 cm med enkelte grove overstandere på opptil 55
cm. Trehøydene er relativt beskjedne og ligger på omkring 18 m.
Skogen er sjiktet med en del småvokst gran, bjørk og einer i
mellom- og busksjikt.

Fra enden av skogsbilvegen går det dype hjulspor etter tung skogs-
maskin på skrå ned lia frem til en relativt stor hogstflate i nedre
lihalvdel.

Vurdering - verneverdi. Området vurderes som svært verneverdig
(***), bl.a. på grunn av et betydelig innslag av velutviklet kalkfuru-
skog og en interessant bekkekløftflora. Som nordvendt li utgjør
området et viktig supplement til det eksisterende, sørvendte kalk-
furuskogreservatet og bidrar i høy grad til å øke den økologiske
variasjonen. De vestligste og østligste delene av området har inn-
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slag av en del ung skog og også en del mer trivielle vegetasjons-
typer. Disse delene bør likevel inngå. Foruten at de bidrar til å øke
totalvariasjonen illustrerer den sammensatte berggrunnen her på
en utmerket måte hvordan berggrunnens beskaffenhet påvirker
skogvegetasjonen. Den vestligste delen har også en viktig funksjon
som buffer bl.a. mot bekkeklø-fta der den spesielle vegetasjonen
er avhengig av et konstant fuktig miljø.

En hogstflate sentralt i området trekker noe ned, men så fremt det
ikke foretaes nyplanting eller gjøres andre skjøtselsmessige inngrep,
vil den naturlige restaureringsprosessen snart finne sted. De dype hjul-
sporene etter skogsmaskinen må imidlertid fylles igjen da disse kan
påvirke hydrologien i lia nedenfor og dessuten forårsake jorderosjon.

B Området nordvest for reservatet
UTM-koordinater (ED50): NM 576 208
Areal: 97 daa

Vegetasjon og flora. Partiet fra reservatgrensa og opp mot toppen av
Bremsåsen domineres av en floristisk meget rik kalkfuruskog med
innslag av rik lågurtgranskog langs søkkene. Åsryggen gjennomset-
tes flere steder av mindre nordsør-gående sprekkedaler som har
moseflora på kalkbergveggene mye likt bekkekløfta på sørsida av
dalen. 1 tillegg er det funnet granmose (Abietinella abietina). Her
opptrer også svartburkne. Den sjeldne orkideen flueblom er funnet i
sørvendt parti av kalkfuruskogen nær toppen av Bremsåsen.

Kalkfuruskogen i nordhellinga av Bremsåsen preges av mer jevnt
fuktige forhold og vegetasjonen får derfor et annet preg. Blant de
kvantitativt viktigste artene i feltsjiktet nevnes her hengeaks, skog-
fiol, blåveis, liljekonvall, småmarimjelle, teiebær og hvitveis.

Orkideene stortveblad, skogmarihand og grov nattfiol opptrer sær-
lig rikelig her. Busksjiktet er velutviklet og utgjøres av mye einer,
trollhegg, rogn, smågran og bjørk.

Sko struktur - åvirknin . Fra reservatgrensa og opp til toppen av
høydedraget er skogen uensaldret, men gjennomgående forholdsvis
ung med innslag av en del eldre overstandere.lnordhelling kommer
en over i jevnaldret h.k1.111furuskog. En må anta at denne skogen har
kommet opp naturlig etter vellykket frøtrestillingshogst. Til tross for
at skogen er ung (alder omkring 45-50 år), har den et naturlig sjiktet
preg med en del smågran, bjørk og einer i mellom- og busksjikt. Et
parti i denne lia er nylig hogd og plantet med gran. Oppsatte plaka-
ter tyder på at det her nylig også er sprøytet med glyfosfat.

Vurdering - verneverdi. Til tross for at furuskogen her er ung, er det
gode faglige grunner for at denne delen bør inngå i reservatet; spe-
sielt fordi det viktigste vernemotivet i dette tilfelle er å sikre en kalk-
furuskog, som er en sjelden vegetasjonstype på landsbasis. Denne
skogtypen blir i våre dager i stor skala omdannet til grankulturer,
noe nærliggende skogområder er et eksempel på. På grunn av den
nordlige eksposisjonen er den floristiske sammensetningen ganske
forskjellig fra det sørvendte reservatet. Dette vil ved en utvidelse
bidra til å øke reservatets variasjon.

En må anta at skogen er naturlig forynget.

Delområdet vurderes som regionalt verneverdig (**).
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C Området vest for Grytjernrenna
UTM: NM 570 208
Areal: 127 daa

Vegetasjon og flora. Dalsøkket langs bekken og de nordvendte hel-
lingene ned mot Grytjern dom ineres av granskog. Det dreier seg for
det meste om rik lågurtgranskog med en del innslag av høgstau-
detype langs fuktige drog. Åsryggen og særlig de sørvendte brat-
thellingene utgjøres av typisk kalkfuruskog. Det synes imidlertid
som at artsrikdommen ikke er fullt så stor her som i sørhellingene
av dagens reservat. Muligens kommer dette av at kalkberggrunnen
her er noe mer påvirket av kontaktmetamorfose og dermed ikke er
like lettoppløselig.

Sko struktur - åvirknin . Dalsøkket langs Grytjernrenna og lia ned
mot Øvre Grytjern har stort sett godt sluttet granskog som utvik-
lingsmessig befinner seg i sen optimalfase. Ispedd grana står det en
del bjørk, osp og spredt furu. Det er hogd en del nederst i skrå-
ningene på sørsida av åsryggen. Skogen videre vestover fra en linje
rett sørover fra vestenden av øvre Grytjern er en del påvirket av rela-
tivt nye hogster og er derfor ikke lenger av interesse i vernesam-
menheng.

Vurdering - verneverdi. Det står en del rik, gammel granskog både
langs dalsøkket og i den nordvendte lia. Kalkfuruskogen er ikke
spesielt artsrik og er dessuten en del påvirket. Området isolert sett
ansees som lokalt verneverdig, men tilleggsverdien som supple-
ment til reservatet gjør at det kanskje kan vurderes noe høyere.*
(**).

3.6.4 SØRMARKA (OVERNBEKKEN)

Kommune: Modum
Kart M711: 17141
UTM-koordinater (ED50): NM 49 42-43
Areal: 331 daa
Skogeiere: privatskog, 2 eiendommer (Overn/Kopland)
Dato: 14/10-1997
Inventør: Egil Bendiksen
Verneverdi: *
Figur 25, se vedlegg

Naturgrunnlag/avgrensning
Lokaliteten er en ravinedal på marin leire som omfatter nederste
segment av Overnbekken før den renner ut i Simoa like ved Blåfar-
veverket. Laveste og høyeste punkter er hhv 30 og 105 m o.h., og
området ligger i boreonemoral sone. Det grenser til vei i vest (ulov-
lig søppeltømming fra veien og ned i området), jordbruksland i
nord og hogstflater i øst (grense på rygg mot neste ravine).

Området ligger i grunnfjellsområdet like vest for Oslofeltet, og fast
berggrunn består av biotittgneis (Dons & Jorde 1978). Et mindre
parti med eksponert bergvegg stikker fram i dagen øst for bekken.
Det er imidlertid den marine leira fra mer næringsrikt opphavsma-
teriale (trolig bl.a. fra kalkholdig skifer lenger nord) som preger
vegetasjonsbildet, som er helt dominert av lågurtgranskog. Skog-
bunnen er imidlertid for nesten hele den østlige skogeiendommen
sterkt preget av beiting (ammekuer), og hele arealet er inngjerdet.
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Vernemotivet knytter seg til å få representert høyproduktiv, gam-
mel ravinegranskog i verneplanen, en type som er mangelfullt
representert innenfor eksisterende verneområder.

Opplysninger om skogstruktur og skogbrukshistorie er delvis refe-
rert direkte fra skogeierne, Hans T. Overn og Erik Kopland, som var
med under inventeringen.

Vegetasjon og flora
Bortsett fra selve dalbunnen har nærmest hele arealet lågurtgran-
skog, med arter som skogfiol, markjordbær, skogsveve, tveskjegg-
veronika, fingerstarr og lundrapp. Rikeste utforming med blåveis
inngår flekkvis. Bunnsjiktet er sterkt dominert dels av engmose
(Rhytidiadelphus squarrosus) (delvis kulturprodukt), dels etasjemo-
se (Hylocomium splendens). Vanlige er også kransemose (Rhytidia-
delphus triquetrus) og stor muslingmose (Plagiochila asplenioides).
Det er en rik storsoppflora med mange næringskrevende arter
(Hygrophorus pustulatus, Mycena pura, Tricholoma vaccinum,
Inocybe geophylla, I. nitidiuscula, Cortinarius varius, C infractus,
Lactarius scrobiculatus, Russula integra, R. firmula). I tilknytning til
hardt beita områder dominerer arter som stornesle, sølvbunke,
bringebær og krypsoleie. Blåbær inngår kun sparsomt.

I dalbunnen finnes elementer av høgstaudevegetasjon med arter
som tyrihjelm, rød jonsokblom, skogstjerneblom, mjødurt, sløke,
vendelrot, ormetelg, skogburkne og som stedvis dominant: strut-
seving. Her inngår også stedvis gråor. I bunnsjikt inngår palmemo-
se  (Climacium dendroides) og sprikelundmose (Brachythecium
reflexum). Luftfuktigheten er stabilt høy. F.eks. var stubber etter
fem svære trær hogd i 1990 allerede tett overgrodd av lilundmose
(Brachythecium salebrosum).

Øverst i øst inngår en kolle med lyngfuruskog. Nederst mot Simoa
er et parti med svartordominert sumpskog.

Skogstruktur - påvirkning
Skogen er preget av god bonitet og domineres av tidlig og sen opti-
malfase. Den er gjenstand for systematisk skogpleie hvor hogstform
har vært og fortsatt er plukk- og småflatehogst. Skogbunnen ryddes,
slik at dødved forekommer sparsomt og tilfeldig og er av ung opp-
rinnelse. Det foretas tynn inger og ryddes for lauv. Enkelte mindre fel-
ter er plantet. Mot Overnveien i vest er ei åpen flate. Det er sparsomt
med lauvinnslag, men noe gråor finnes nede i dalbunnen, kunstig lite
som følge av rydding. Her finnes også innslag av spisslønn. I vest vok-
ser fem store osper. Det er flere traktorveier i området.

I tillegg til den sterke beitepåvirkningen på den østlige eiendommen
har også den vestlige vært beita for noen tiår siden. Idag er for-
skjellen godt synlig ved at den vestlige eiendommen har mer intakt
og frodig vegetasjon.

Det ble ikke observert partier med naturbeitemark preget av leng-
re kontinuitet.

Påvirkning - verneverdi
Skogen er av høyproduktiv type og preget av rike vegetasjonstyper
i en velutviklet ravinedal. Det har ikke vært foretatt større flatehog-
ster, og det er heller ikke planer om dette. Området er sterkt kul-
turpåvirket og vurderes kun å ha lokal verneverdi (*).
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3.6.5 DOKKENE (MASTEDALEN)

Kommune: Modum
Kart M711: 17141
UTM-koordinater (ED50): NM 50-51 47-48
Areal: 445 daa (inkl. delomr, B: 59 daa)
Skogeiere: privat, 2 eiere
Dato: 14/10-1997
Inventør: Egil Bendiksen
Verneverdi: ***
Figur 26, se vedlegg
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Naturgrunnlag/avgrensning
Området ligger 4 km nord for verneforslag Sørmarka (Overnbek-
ken), mellom Vestre Spone kirke og Snarumselva. Laveste og høy-
este punkter er hhv 115 og 165 m o.h., og arealet tilhører boreo-
nemoral sone. Området grenser til et ungskogsbelte nær vei i vest,
mot hogstflate i nord og mot jordbruksland i sørøst.

Den faste berggrunnen består av grunnfjellsbergarter av Seljord-
gruppen med kalkholdig skifer. Østligste del er klassifisert som bestå-
ende av metabasalt, kvartsitt, metamorf tuff og konglomerat/agglo-
merat (Dons & Jorde 1978). Det er sparsomt med eksponert berg,
kun to bergvegger hhv i nordøst og langs bekken i sør. Det er den
marine leira som bestemmer vegetasjonsutformingene, og lågurt-
granskog, høgstaudegranskog og rik sumpskog dominerer.

Vernemotivet knytter seg til å få representert høyproduktiv, gam-
mel ravinegranskog i verneplanen, en type som er mangelfullt
representert innenfor eksisterende verneområder.

Vegetasjon og flora
Området har en roligere topografi enn Sørmarka og mindre kon-
traster mellom lisider og dalbunn. Terrenget er mer småbølget og
med grunne dalsøkk, spesielt der bekkene går. Det blir dermed
også en mer gradvis overgang mellom vegetasjonstyper.

Området er svært produktivt og frodig. I de mest veldrenerte parti-
ene dominerer lågurtgranskogen hvor vanlige arter er skogfiol, fing-
erstarr, legeveronika, tveskjeggveronika, skogsveve, markjordbær og
hengeaks, dessuten gaukesyre og fugletelg. De rikeste partiene har
også blåveis og et sammenhengende teppe av kransemose (Rhytidi-
adelphus triquetrus). Trollbær er også observert. Ellers dominerer
ofte etasjemose (Hylocomium splendens). I nordøst finnes et kolle-
parti hvor også furu inngår og man får en overgangtype mot de
lågurtdominerte kalkfuruskogene. I mer konkave parti har det ofte
skjedd en forsumpning. Her er det utviklet rik sumpskog med lik-
nende lågurtsinventar og i tillegg rikelig innslag av skogsnelle og  Rhi-
zomnium spp., samt innslag av gråor. Videre kommer arter som sølv-
bunke, hestehov, maigull og krypsoleie. Nær bekken finnes også
små, rike sumpskogsparti med storrapp, og bekkeveronika er også
observert. Videre finnes utforminger med skogsivaks eller skavgras i
selskap med engkarse og engforglernmegei.

Området har en rik storsoppflora med mange næringskrevende arter
(bl.a. Hygrophorus agathosmus, H. discoideus, H. korhonenii, Myce-
na pura, Tricholoma vaccinum, Inocybe geophylla, I. nitidiuscula, Cor-
tinarius alnetorum, C. glaucopus, C.  varius, Lactarius deterrimus, L.
scrobiculatus, Russula integra, R. nauseosa, Sarcodon imbricatum).
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Ifuktige parti med permanent tilgang på friskt, oksygenrikt grunn-
vann finnes partier med høgstaudegranskog av stor frodighet, med
bl.a. arter som tyrihjelm, skogsvinerot, bekkestjerneblom, mjødurt,
enghumleblom, myskegras, vendelrot og kvitbladtistel.

I busksjikt er i varierende mengde observert krossved, trollhegg,
hegg og hassel (ett individ).

Mot kantene av området finnes mindre partier med fattige skogty-
per; småbregnegranskog, blåbærgranskog og lyngfuruskog.

Skogstruktur  -  påvirkning
De to eiendommene har en noe ulik skogbrukshistorie ved at den
østre delen er plukkhogd og ryddet også i senere tid, mens den
vestlige delen, som utgjør størst areal, synes å ha ligget urørt for
hogst gjennom mange tiår.

Området har preg av relativt tett, storvokst granskog, men også
med innslag av grov furu. Mye er i sen optimalfase, men det finnes
også en del yngre parti. Dødvedmengde er moderat og til dels
svært sparsom i østre del. Foruten granlæger finnes også en del
lauv. Enkelte steder finnes små åpninger med naturlig bledning. Det
er også småflater etter hogst som er opp til ca 1 dekar store, med
dårlig foryngelse og tett einstapevegetasjon.

Bjørk er eneste lauvtre av betydning. Store individ av rogn, selje eller
osp er ikke observert.

Skogen har stor produksjon i området, og to store granstubber på
hogstflate rett utenfor grensa i nord ble årringtelt til hhv 75 og 87 år.

Interessante arter
Området synes å ha lav kontinuitet i død ved, og den sparsomme
dødveden som finnes er overveiende relativt fersk. Lokalt finnes
også en del graniæger av midlere nedbrytningsgrad. Indikatorarter
mangler, men det er rikelig med andre barksopparter.

Av andre arter skal nevnes den mindre vanlige konglepiggsopp
(Auriscalpium vulgare) på furukongle og en vanskelig bestembar art
av den sjeldne slekta skjegghatt (Ripartites).

Vurdering  -  verneverdi
Området utgjør en høyproduktiv ravinegranskog dominert av rike
vegetasjonstyper, som rik sumpskog, høgstaudegranskog, lågurt-
granskog og mange ulike utforminger innenfor disse. Artsrikdom-
men er stor, spesielt mht karplanter og storsopp.

Området vurderes som nasjonalt verneverdig (***).

I figur 26 er avmerket et relativt fattig delområde i sørøst (B), som
er mer påvirket i nyere tid, inkludert felt med ungdomsfase med
noe bjørkekratt som karakteriserer tidlig suksesjonsstadium etter
hogst. Langs toppryggen nær grensa dominerer skrinn lyng- og lav-
furuskog. Arronderingsmessig og med tanke på totalvariasjon og
bufring mot de indre områdene bør arealet være med. Det har
imidlertid ingen spesielle biologiske verneverdier, i motsetning til
den nordlige del av den østlige eiendommen hvor floraen er svært
rik og den økologiske variasjonen stor.
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Grensa mot vest beskriver overgangen dels fra rike til fattige skog-
typer, dels er det en overgang mot en mer ren kulturskog mot
veien, bl.a. ensjiktet ungskog av furu hvor smågran synes å være
systematisk fjernet. I nord er det satt grense mot eiendom 66/1
(hvor en mindre del var med i det opprinnelige undersøkelsesom-
rådet). Dette arealet er ren kulturskog og dominert av hogstflater
og plantefelter.

Dokkene mangler Sørmarkas dype ravine med bratte lisider. Sko-
gen framstår imidlertid som mye mindre påvirket, både mht skog-
bruk og beite. Det siste er det ingen indikasjoner på, men rester av
gjerde mellom de to eiendommene kan tyde på at området har
vært beita i eldre tid. Området er totalt sett med sin store artsrik-
dom, variasjonsrikdom mht vegetasjonstyper og type skogstruktur
klart mer interessant med tanke på vern enn Sørmarka.

3.6.6 RAMFOSS

Kommune: Modum
Kart M711: 171511
UTM-koordinater (ED50): 44-45 60-62
Areal: 845 daa
Skogeier: privat
Dato: 16/10 (Slettmoen), 8/11-1996
Inventør: Egil Bendiksen
Verneverdi: ***
Figur 27, se vedlegg

Vestre del av området som avgrenset av Miljøvernavd. er bare kort
befart senhøstes. Det er tidligere befart av Siste sjanse. Lokaliteten er
økologisk interessant med tanke på beliggenhet omkring trangt gjel
i stor elv, Snarumselva, som gir konstant høy luftfuktighet. Dette gir
seg utslag i en svært spesiell lavflora, inkl, en av landets rikeste fore-
komster av mjuktjafs. Videre finnes skoddelav. Lokaliteten har også
partier rike på dødved. Større granskogspartier er høyproduktive, og
i de bratteste delene mot elva er det rike utforminger av lågurtgran-
skog. Så langt det var mulig å vurdere på befaringstidspunktet, er
dette en nasjonalt verneverdig lokalitet (***).

På østsida av elva har man muligheten for å inkludere i et verne-
område en furumo (Slettmoen)(*), som kan dekke opp behovet for
et manglende typeområde, jf ønske fra Miljøvernavd. Det er en
typisk bærlyng-barblandingsskog på tjukke løsmasser (elveterrasse),
noe over 100 år (aldersprøve: 105) og befinner seg i tidlig optimal-
fase. Området er dominert av tyttebær, blåbær, grå reinlav (Clado-
nia rangiferina), islandslav (Cetraria islandica) og furumose (Pleuro-
zium schreben). I nordre del er det markerte dødisgroper. Den flate
moen går i vest bratt over i en skråning på 40-50 grader ned mot
Snarumselva. I øvre del er det mange steder mye krattpreget små-
furu. Nedover blir det etter hvert også en god del gran, inkludert
kraftige eldre individer. Det er også mange store bjørker. Stedvis
finnes små glenner med naturlig foryngelse. Eldre dødved mangler,
og det er hogstspor i form av stubber.

Det er en svært interessant løsning å opprette et reservat her som
vil omfatte et elvesegment med svært variert biologisk innhold og
beliggende på begge sider av elva.
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3.6.7 HAVERSTINGEN

Kommune: Ringerike, Krødsherad
Kart M711: 17151
UTM-koordinater (WGS84): NM 39 84 (midt i kjerneområde)
Areal: 4500 daa
Skogeiere: privat, flere eiendommer
Dato: 17, 18/10, 9/11-1996
Inventør: Egil Bendiksen
Verneverdi: ***
Figur 28, se vedlegg

Naturgrunnlag/avgrensning
Haverstingen utgjør et markert åsparti mellom Brekkebygda i Ringe-
rike, nordvest for Sokna og Krøderen. Høydeforskjellene er store
med til dels svært bratte skråninger mot ØNØ og mot VSV. Det er en
markert gradient fra høyproduktive granskoger i mellomboreal sone
i Brekkebygda med laveste punkt ca 450 m o.h., via fjellskog til lokalt
trebare topper (nordboreal sone) med høyeste punkt 777 m o.h.

Området ligger på grunnfjell med folierte sure dypbergarter (gra-
nitt, granodioritt, kvartsdioritt og tonalitt) (Sigmond et al. 1984).

Vegetasjon og flora
Granskog dominerer lisidene, mye er av høy bonitet i de lavere
delene. Her er det jevnt over god fuktighetstilgang og dominans av
småbregnetypen (ofte overgang mot ren blåbærgranskog, men
med sauetelg som konstant innslag). I søkk og bekkekløfter finnes
også frodig høgstaudevegetasjon med arter som tyrihjelm, myske-
gras, rød jonsokblom, skogstjerneblom og vendelrot. Andre steder
er det bestand av skogrørkvein. Lågurtgranskog inntar små partier
i en overgangssone innenfor de fuktige søkkene. Særlig rike utfor-
minger forekommer i rasmarkspregete områder. I bekkekløfta nord
for Vasskardbekken vokser f.eks. blåveis rikelig, og her inngår også
sørlige og varmekrevende arter som myske og vårerteknapp nær
sine innergrenser på Østlandet, samtidig som fjellmarikåpe kryper
rikelig ned fra høyereliggende strøk her langs bekken. De høyere-
liggende, mer fjellskogspregete delene er jevnt over fattigere og
dominert av blåbærgranskog. Over hundre år gamle trær er her
relativt småvokste. Skrinn lyngfuruskog av røsslyng-blokkebærty-
pen dekker også en del sammenhengende areal, særlig i høyere
deler og ikke minst i kantområdene innover fra der brattliene stu-
per utover mot Brekkebygda. Typen finnes også i enkelte konvek-
se terrengformasjoner på lavere nivå.

Lavalpin vegetasjon på toppene (isolerte trebare topper i ellers
nordboreal sone) preges av tørr - middels tørr rabbevegetasjon,
dominert av arter som røsslyng, mjølbær, (rypebær), krekling, grå
og lys reinlav og einerbjørnemose.

Noe myr inngår på et flatere hyllenivå mellom hovedliene og de
øverste liene mot toppene. Disse har fattig, minerotrof vegetasjon,
men var vanskelig å studere i mer detalj så seint på høsten.

Skogstruktur  -  påvirkning  -  kontinuitet
Det aller meste av området består av gammelskog hvor det ikke har
vært skogsdrift i den moderne flatehogstepoken. Spor av tidligere
plukkhogster kan imidlertid observeres over hele området, og man
kan fortsatt idag observere forskjeller som trolig må tilskrives ulik
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praksis og hogstintensitet på de ulike eiendommene. Dødvedmeng-
den er varierende med stedvis ganske store mengder i de laverelig-
gende, østvendte liene. Her ligger ligger bl.a. mye granlæger etter
billeangrep fra tørkesommeren 1976(5. Bråten, pers. medd.), og tro-
lig har det ikke vært tatt ut falne trær i noe grad siden før den tid.
Større arealer i fjellskogsdelen framstår som relativt fattig på dødved
(særlig intervallet mellom midlere og eldste nedbrytningsstadium). Til
tross for at dødvedmengden stedvis kan være sparsom, er hyppig-
heten av indikatorarter rimelig god. En årsak til dette kan være at
området med sin beliggenhet og stabilt relativt fuktige vegetasjons-
typer har vært rimelig robust overfor plukkhogster, siden uttørring
uansett ikke har vært noe problem. Kronekontinuiteten er god, med
flere rike forekomster av lungenever, rikelig med gubbeskjegg over
store deler av området og også forekomst av huldrestry.

Innslag av store lauvtrær er stort, først og fremst i kløftene og i
nordlige deler vest for hovedvannskillet. Lungenever er funnet dels
på selje (klynger av gamle, kraftige individer i kiøfter og rikere
grunn), dels på bjørk.

Funn av indikatorarter innenfor undersøkelsesområdet:
Sopp:
Svartsonekjuke(Phellinus nigrolimitatus)(V+, **):
Rynkeskinn(Phlebia centrifuga)(V+, **):
Rosenkjuke(Fomitopsis rosea)(V+, **)
Duftskinn(Cystostereum murraii)(V+, *)
Granrustkjuke(Phellinus ferrugineofuscus)(V+, *)
Kjøttkjuke(Leptoporus mollis)(*)
(barvedbroddsopp(Hymenochaete fuliginosa))

Lav:
Huldrestry(Usnea longissima)(V, **)
Lungenever(Lobaria pulmonaria) (*)
Skrubbenever(Lobaria scrobiculata) (*)
Gubbeskjegg(Alectoria sarmentosa) (* rikelig)
Sprikeskjegg(Btyoria nadvornikiana) (*)

8
6
1
1
5

1

1 lok, 4 trær
9
1

store mengder
spredte funn

Observasjonene er stikkprøvepreget, og det reelle antall forekom-
ster av indikatorarter antas langt høyere. Lista gir imidlertid et inn-
trykk av hyppighet av artene i forhold til hverandre.

Delområder
Nummer på lokalitetene henviser til avmerking på kart, figur 28.

A Sør for Skarbekken, NØ-vendt bratt helling, eiendom
312/7 (S.E. Bråten) (1).
Området har storstammet, gammel naturskog av gran, mest av
småbregnetype, med mye dødved (bl.a. fra 1976) og ispedd en del
bjørk inkl, mye både gadd og læger. Det er kun drevet plukkhogst
til veduttak. Konsentrasjonen av indikatorarter er stor, særlig ryn-
keskinn (4) og granrustkjuke (4) (stikkprøve). Disse er trolig vanlige
i denne delen av området. Rosenkjuke og kjøttkjuke ble også fun-
net. Denne eiendommen kom best ut mht dødvedkontinuitet.

B Områdene sør for 312/7 (utenf. kartavgr.)
Denne sørlige delen av undersøkelsesområdet er ikke tatt med i ver-
neforslaget. De NØ-vendte liene på Ringeriksida er et stykke sørover
(om lag 500 m) lite påvirket av moderne flatehogst, men bærer
sterkt preg av tidligere plukkhogster og også småflater, idag med
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tett krattpreget skog, dels bjørk, hesteveier, nyere tømmerveier, til
dels lite dødved, dels dødvedrike parti, men uten indikatorarter. Det
er således en svært interessant skillelinje mot 312/7, og bemer-
kelsesverdig liten spredning herfra. Sørover dominerer stedvis stei-
nete, tørrere partier med til dels ganske krevende arter, bl.a. blåveis,
kranskonvall og myske. Videre sørover er det dels hogstflater/plan-
tefelt fra seinere år, delvis trivielle lyngfuruskoger på kollepartier.

Høyere opp på Krødsheradsida er det større flatehogster fra de siste
2-3 åra i mye av hyllepartiet ovenfor hovedliene, fra Mastemyra i sør
og til et stykke nord for Skardbekken i nord.

C Område nord for 312/7 (2)
Området er ikke detaljundersøkt, men kjennetegnes av høy bon itet,
med tett og growokst lågurt - småbregnegranskog. Nyere traktor-
vei slynger seg opp gjennom lia et stykke nord for Skardbekken og
kommer opp ved hytta nord for denne, 560 m o.h.

D Skog ovenfor hogstflate, UTM NM 402 832 (3)
Her står det tilbake, mellom stor hogstflate ved hytta langs Skard-
bekken og brattere fjellskoger ovenfor en svært growokst gran-
skogsteig på svakt hellende grunn. Flere trær overskrider 50 cm i
brysthøyde. Det er også ispedd en del bjørk. Skogtype er for det
meste småbregne-, men også lågurtgranskog, lokalt høgstaude-
granskog i søkk. Dødvedkontinuiteten er trolig brutt i et intervall,
siden læger idag enten er fra nyere tid eller svært gamle. Stikkprø-
ver ga kun funn av granrustkjuke. Skogen har imidlertid bra fram-
tidspotensiale mht dødved, samt mange kontinuitetskrevende arter
i omegnen. På hogstflata nedenfor, med svære granstubber som
indikerer tidligere skog av samme type, ble telt årringer på to stub-
ber, hhv 130 og 175 år. Hhv 40 og 90 svært tette ringer innerst indi-
kerer hogst og fristilling av understandere omkring århundreskiftet.

E Huldrestrylokalitet under Dugurdsnatten (4)
Huldrestry ble funnet på 4 (friske) grantrær (ca 15 m) i litt glissen
fjellskog; ett med 12-15 eks., 3 med noen få eks., like sør for bekk
der trangt søkk nord for toppen av Dugurdsnatten vider seg ut ned-
strøms (østvendt stupvegg). Skogen ligger på overgangen blåbær-
granskog/gransurnpskog og befinner seg like innenfor en sone med
brune, halvdøde graner langs bekken som følge av siste vinters
harde tæle og påfølgende fysiologisk uttørring.

F Områder vest for hovedvannskillet
Her dominerer bratte, VSV-vendte lier mot Krøderen. Øvre deler er
noe slakere enn nedre deler ned mot jernbanen. I sør er jordsmon-
net skrinnere med tørre, furudominerte typer eller åpne sva. Furu
eller småvokst gran dominerer også lokale kollepartier. Det er imid-
lertid betydelig areal i daldrag og søkk eller slake lier med mer velut-
viklet jordsmonn som dekkes av granskog på høy bonitet. De høyere
deler er av liknende utforming som på østsida, med relativt lav død-
vedtetthet, men likevel med jevnlige forekomster av indikatorarter,
både vedboende sopp og lungenever på gamle seljer og bjørker.

Spesielt storvokst granskog vokser helt i nord (5), sørover fra Med-
ragstjern og i Medragsjuvet og også i liene ned mot myrparti 500
m rett sør for Medragstjern. Trærne er lavrike med store mengder
gubbeskjegg og hengestry. Det ble observert lungenever to steder,
samt sprikeskjegg. Denne dellokaliteten er spesiell ved sitt rike inn-
slag av gamle lauvtrær, særlig bjørk, men også enkelte store osp og
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selje. Det er rikelig med læger, men mest store lauvtrestammer.
Granlægre er for det meste av nyere dato. Over 30 cm snø på befa-
ringstidspunktet gjorde observasjon av vedboende sopp vanskelig,
men muligens er dødvedkontinuiteten noe lavere enn i andre deler.
Det er jevnlig spor etter gamle plukkhogster. Muligens har lauv-
trærne slått seg opp i små glenner og ikke blitt tatt ut seinere. Kløf-
tene har også eksponerte bergvegger med mye moser og lav, bl.a.
storvrenge. I sum bærer skogen preg av å være høyproduktiv gam-
mel naturskog, uten inngrep i nyere tid.

G Barlindlokalitet (6)
Ved foten av de bratte liene, omtrent midtveis mellom S-sving langs
Plassebekken, UTM NM 403 845 og Skardbekken i sør står en busk av
barlind, som er kjent av lokalbefolkningen iallfall tilbake til begynnelsen
av 1900-tallet (S. Bråten, pers. medd.). Den er en av de innerste fore-
komstene på Østlandet (jf Hulten 1971). Det finnes belegg herfra ved
Botanisk museum fra 1915 (Bjørum) og 1958 (Erik Nybø).

Det dreier seg om en vital busk, ca 2 m høy, og den vokser i bue
utover lia med rikt greinverk, rotfestet bare ca 2 m innenfor kant av
traktorvei fra seinere år. Den virker helt vital. Det ble plukket forsik-
tig av busken til juledekorasjon i gamle dager, men dette har ikke
skjedd i nyere tid (S. Bråten, pers. medd.). Det er rik grunn der den
vokser med mye blåveis, skogfiol og gaukesyre. Andre observerte
arter under og rett ved: gullris, skogsveve, krekling, bjørk, gran,
bringebær, skogstjerne, maiblom. Det er flatehogd omkring for
flere år siden, og etter gjenvekst vokser det nå her ei klynge av ca 5
m høye unggraner, 6 stk og 2 bjørker, samt en stor mengde 20-30
cm høye selvforyngete graner langs traktorveikanten. Helningen er
ca 30 grader og avstand opp til kanten av gammelskogen 40-50 m.

Avgrensning/ Verneverdi
Foreslått avgrensning har søkt i størst mulig grad å ekskludere større
areal med ungskog eller betydelig påvirket skog av alle aldre, og å
inkludere gammelskog med mer eller mindre kontinuitetspreg. Områ-
det kombinerer kontinuitetsskog og høyproduktiv lavereliggende
skog, og mer påvirkete deler har bra framtidspotensiale. Østgrense er
lagt omkring basis av den bratte lia da det har vært omfattende hog-
ster i flatlendet mellom brattlia og vei langs Plassebekken. Her bør man
likevel få med barlindlokaliteten, selv om det kommer med noe tidli-
gere flatehogd areal (lokal kjentmann: Sverre Einar Bråten). Barlinden
kan muligens trenge skjøtsel i form av noe fristilling for ikke å bli helt
utskygget av de yngre gran- og bjørketrærne omkring. Noe gammel-
skog strekker seg også fortsatt ned til samme høydenivå lenger nord.
Grenselinje på vedlagt kart er forenklet mht å få med barlindlokalite-
ten, men kan evt trekkes lenger vest andre steder avhengig av skillet
mellom nyere hogstinngrep/ gammelskog.

Vest for Kimetjern er et nordlig segment av lia utelatt. Denne er ikke
befart, men ut fra kikkertobservasjoner fra Finnevollåsen i øst 9/11,
synes det her å være dominans av yngre granskog i liene og også flere
hogstflater i ulike nivå oppover lia fra Kimetjern. Noe eldre skog på pla-
tåkant (600 m kote) er furuskog. Det er også ungskog mot Lindelise-
ter og helt i nord ei lita hogstflate i lia ned mot Medragstjern fra 1996,
som imidlertid er inkludert av arronderingsmessige grunner.

I sør er det ei markert grense mht påvirkning mellom skog 312/7
(Bråten) og skogen sørfor, selv om denne også er av eldre alder (jf
omtale over). Grensa bør derfor settes sør for 312/7 med en buffer
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til denne (samme eier som skogen nord for 312/7.) Da hogstflater
preger bildet høyere opp, fra ovenfor Mastemyr og nordvestover,
ville man ved å inkludere ytterligere gammelskogsareal sør for
312/7 fått dette i form av en relativt smal kile.

På platået ovenfor den bratte hellinga er det større flatehogster fra
de 2-3 siste år på begge sider av Skardbekken. Grensa foreslås pri-
mært å følge Skardbekken fra ca 600 m-koten og oppover, for å få
med den gamle skogen nevnt over og gammel fjellskog vestover
mot topp 777 (M711). Dette innebærer imidlertid at hogstflate
nordover fra omtalt hytte, på anslagsvis 75 daa kommer med. Også
partiet nord for denne på samme eiendom har yngre, dels kratt-
preget skog, trolig etter awirkning for 20-30 år siden. For å unngå
å få med disse feltene kan man alternativt følge kommunegrensa i
sørøst nord til tunneltrase og deretter denne vestover. Lipartiet i sør
blir da imidlertid svært smalt. (Dette inkluderer delomr. 1 som er
svært viktig å få med).

Vestgrensa er mer usikker (stiplet i  figur 28) og er trukket langs
brattkanten, ca 550-600 m, der lia stuper i sterkere helling ut mot
Krøderen. Stikkprøver tyder på at områdene nedenfor er mer påvir-
ket og av lavere bonitet, men det utelukkes ikke at det kan være
interessante arealer også nedover her. Nyere hogster er ikke obser-
vert ovenfra. I nord, vest for Medragstjern er det mer tydelige tegn
på påvirkning i ny tid, med lokalt eldre lauvsuksesjonspartier hvor
det inngår store ospetrær. Dette gjelder også områdene nord for
Medragstjernets dalføre, som ikke synes aktuelt å følge opp.

I sum utgjør den linje som nå er trukket opp en naturlig terreng-
messig avgrensning, men man bør evt være åpen for en oppfølging
med tanke på eventuelle verdier i liene mot Krøderen og dermed
mulig utvidelse vestover. Feltdekning er dessuten mangelfull i sørli-
ge del av vestgrensa.

Området, som avgrenset, er nasjonalt verneverdig (***).

3.6.8 SVENSKERUDÅSEN

Kommune: Sigdal og Rollag
Kart M711: 1715111
UTM-koordinater (ED50): NM 23-24 52
Areal: 217 daa
Skogeier: privatskog (3)
Dato: 8/10-1997
Inventør: Egil Bendiksen
Verneverdi: ***
Figur 29, se vedlegg

Naturgrunnlag/avgrensning
Området ligger på grensa mellom Sigdal og Numedal bare 2 km sør
og øst for det registrerte området Langseterfjell/Heimseteråsen/
Nysetsetra. Laveste og høyeste punkter er hhv 445 og 500 m o.h.,
og området tilhører mellomboreal sone. Området ligger på grunn-
fjell som består av granitt og granodioritt (Sigmond et al. 1984).
Vegetasjonen består av næringsfattige typer dominert av blåbær-
granskog og lyngfuruskog.
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Verneinteressene knytter seg først og fremst til et stort innslag av
kraftige ospetrær med en usedvanlig rik epifyttflora av lungenever.

Vegetasjon og flora
Lyngfuruskog med små parti av lavfuruskog inngår lengst i nord.
Hovedpartiet sørover domineres av blåbærgranskog med bunnsjikt
dominert av etasjemose (Hylocomium splendens) og med blank-
sigdmose (Dicranum majus) og gåsefotmose (Barbilophozia lyco-
podioides) som vanlige. Stor osp inngår som fast element. I sør-
vendt skrentparti med ospebladstrø ble det også observert lokale
innslag av lågurtgranskog med bl.a. skogfiol, skogsveve, bringe-
bær, hengeaks, legeveronika og i kant mot sumpskogsparti også
myskegras. Små myraraeal er dominert av fattig minerotrof fast-
matte med dominans av arter som blåtopp og bjønnskjegg, samt
bunnsjikt av torvmoser.

Skogstruktur - påvirkning
Osp har opplagt sin naturlige plass i dette landskapet, bl.a. begun-
stiget av småkupert terreng med lokale bergvegger, små urer etc.
Det kan imidlertid ikke utelukkes at det store ospeinnslaget er et
resultat av tidligere skogbrann i området. Uansett opprinnelig årsak
må dagens skogbilde med et så stort antall svære osper antas å
være begunstiget av kulturpåvirkning i form av plukk- og småfla-
tehogst, som har gitt dette lyselskende treslaget spesielt gode livs-
betingelser, og at trærne bevisst ikke er fjernet. Dette sees også sør
i området i forbindelse med en flatehogst, trolig fra 1970-tallet,
hvor de store gjenstående ospetrærne danner et glissent oversjikt i
et granplantefelt. På eldre småflater dominerer einstape og i fukti-
ge partier skogrørkvein. Flere av ospene antas å være av høy alder.
Et middels stort tre ble målt til en høyde på 22 m og med en bryst-
høydediameter på 40-42 cm. For et uvanlig stort tre var tilsvarende
tall 27 m/80 cm.

Utenom plantefeltet i sør varierer granskogen stort sett fra tidlig til
sen optimalfase. I sørøst ble et større eksemplar målt til 220 år,
hvorav ca halvparten i undertrykt stadium.

Mens ospa har fått stå, er dødved jevnlig ryddet, og det er sparsomt
med granlæger, men en del ospelæger.

Interessante arter
Interessen er først og fremst knyttet til epifyttfloraen på osp. Lunge-
never er svært vanlig i området og vokser rikelig på et stort antall
trær. Terje Hilden og Even Woldstad Hansen, som har inventert
området tidligere (intern rapport til Fylkesmannen, april 1997),
anslår 80 trær som et minimumsanslag (inkludert noen få på bjørk,
rogn og selje). Skrubbenever (Lobaria scrobiculata) ble bare funnet
på 4 osper og 1 rogn. Under begge inventeringer ble det også
observert stiftfiltlav  (Parmeliella triptophylla).  Fløyelsglye (Collema
furfuraceum) er det funnet en del av (T.H. Hofton, pers. medd.).
Gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa) på gran vokser relativt spar-
somt, mens randkvistlav (Hypogymnia vittata)  er funnet på berg-
vegg. Det er potensiale også for andre interessante lavarter (skor-
pelav, glyelaver, filtlaver m.m.).

Hilden og Hanssen rapporterer følgende indikatorarter fra død ved
(ikke tid til ytterligere inventering 8/10): rynkeskinn (3), rosenkjuke
(1), kjøttkjuke (1) granrustkjuke (17). Videre ble furustokkjuke (Phel-
linus pini)  registrert på 1 furulåg.
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Vurdering  -  verneverdi
Med betydelig reduksjon av opprinnelig foreslått areal vurderes
området som nasjonalt verneverdig (***) som følge av sin uvanlig
tallrike forekomst av store, gamle osper med rik lavflora. Det er ikke
tilnærmingsvis observert en så osperik utforming under N1NAs inven-
tering på Østlandet i denne verneplanrunden. Det tas forbehold om
hva som er observert av Siste sjanse i Telemark og Agder-fylkene.

Rygger med fattig furuskog og myr samt vestvendte furuskogslier og
fattig berg opp mot Svenskerudåsens toppartier preger resten av
området som ble inventert. Enkelte store osper ble observert lokalt,
men disse områdene har rent vegetasjonsmessig dårlig potensiale for
å kunne oppnå et liknende preg også på sikt. Osp har en vid økologisk
spennvidde med hensyn på klima og lokale voksestedsbetingelser,
men har sitt optimum på fuktige og mer næringsrike steder (ifJohans-
son 1996). Det er heller ikke knyttet andre særskilte biologiske verdier
til denne delen av vurderingsområdet. Vårt forslag til avgrensning
begrenser seg dermed til areal avmerket påfigur 29.

For å opprettholde og videreutvikle verneverdiene knyttet til osp,vil
det trolig være ønskelig med delvis skjøtsel. Det er sannsynlig at
grana ellers,i suksesjon mot begynnende nedbrytningsfase, vil ta
over og skygge ut en stor del av ospa, og at en vesentlig del av epi-
fyttfloraen står i fare for å gå ut. En kontrollert og planmessig plukk-
og gruppehogst vil være den beste sikkerhet for at dagens tilstand
kan vare ved. Det synes å være to alternativer for å opprettholde
verneverdien: 1) ved å opprettholde «gammeldags» plukkhogst av
gran og prøve å balansere skogtilstanden på det aktuelle sukse-
sjonsstadiet som er idag, 2) i første fase som alternativ 1, men sam-
tidig å unnta større deler av granskogen for hogst. Da vil denne
etter hvert gå over i nedbrytningsfase, slik at små åpninger oppstår
naturlig. Området vil da kunne endre seg fra en systematisk skjøt-
tet skog til en «restaurert urskog » hvor også mye dødved er akku-
mulert, og man beholder kontinuiteten i osp under prosessen ved
at deler av området skjøttes. Vi anbefaler det siste alternativet.

Det er i et slikt område også mulig å tenke seg kontrollert avbren-
ning. I så fall bør man først søke å skaffe oversikt over mulig skog-
brannhistorie i området.

Det er vanskelig å anslå noe nærmere om hvordan et naturlig balan-
sepunkt mht naturlige prosesser relaterer seg til dagens skogtilstand.

Gjenstående store osper på hogstflate/plantefelt i sør har preg av
uttørking og brutt kronekontinuitet. Stikkprøver tyder på en svært
fattig epifyttflora, uten Lobariaog med mosedekke bare nær basis.

3.6.9 LANGSETERFJELL/HEIMSETERASEN/NYSETSETRA

Kommuner: Sigdal, Rollag
Kart M711: 1715111, 1714 IV
UTM-koordinater: (ED50): NM 16-26, 50-62
Areal: 50 700 daa
Skogeier: mest privat, noe kommuneskog (Rollag) i vest
Dato: 21, 23/9, 6-9/1 0-1 996
Verneverdi: ***
Figur 30, se vedlegg
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Naturgrunnlag/avgrensning
Storområdeforslaget ligger i ås- og fjellandskapet mellom Sigdal og
Numedalen, sør for Trillemarka (område 3.6.10). Det er bare ca 3,5
km på det korteste mellom de to storområdeforslagene. Den fra-
flyttete Nedalen ligger imellom. Området strekker seg fra 404 m
o.h. ved Litjern i øst til 897 m o.h. på Raudsteinvardeni sør og spen-
ner over en gradient fra mellomboreal til lavalpin sone. Området lig-
ger på grunnfjell med kvartsitt og kvartsskifer og i øst granitt og
granodioritt,i sør noe granittisk gneis (Sigmond et al. 1984). Vege-
tasjonen består av næringsfattige typer, men rike typer finnes helt
lokalt, som i Heimseteråsen og Geiteskallen. Trolig skyldes dette
lokale forekomster av næringsrike bergarter, muligens amfibolitt.

Selv om man totalt sett finner stort sett de samme vegetasjonsty-
pene her som i det nordlige storområdet, er dominansforholdene
svært forskjellig. 1 mellomboreal sone dominerer furumark (røss-
lyng-blokkebærtypen), mens de gamle granskogene, som er så
typiske for bl.a Trillemarka, har mye mindre omfang. I dette sørlige
arealet er store interesser ikke minst knyttet til fjellskog med gran i
beskyttete lommer i et høyereliggende belte som deler området i
to. Dette er et svært kupert og opprevet landskap med mange tre-
bare isolerte topper med nakne fjellvegger. Arealet har også ellers
svært skrinne forhold, og det er kjennetegnet ved fjellskogsfor-
senkninger med mange små og større vann imellom.

Delområder (jf. figur 30)
A. *** Nysetsetra. - Gammel growokst granskog med stor tett-

het av indikatorarter. (Areal: 1125 daa)
B. * - ** - Åpent furu/fattigmyrområde. Gadder av furu, minst 4-

5 med ulvelav. (Areal: 9025daa)
C. - Rollagtjern, ingen spesielle verdier, men del av sammen-

heng, ingen nyere hogster. Innsjø, viktig landskapsrom.
(Areal: 4425 daa)

D. "* Langseterfjellet/Seteråsen. Omfatter fjellskog med 7 vikti-
ge kjerneområder for dødved/dels kronekontinuitet.
(Areal: 18 750 daa)

E. ** En del påvirkning/ noen indikatorarter inkl. rosenkjuke
(Areal: 1300 daa)

F. - Storparten uten særskilt biologisk interesse. Glissen furu-
skog/myr, enkelte små granteiger med spredte indikator-
arter. Forbindelse til G og H. (Areal: 12 825 daa)

G: ****, helt usedvanlig lokalitet, rikt, høyproduktivt, kjempetrær
(gran opp i 44 m!), rikelig med store lauvtrær, meget
stor tetthet av dødved og rikelig mengde indikatorarter.
(Areal: 800 daa)

H: ***, fattig, delvis sumpskog, gran, furu, rikt mjuktjafs-område.
(Areal: 1000 daa)

I. - er aktuell å ta med i et storområde til tross for hogstinngrep
siden rik mjuktjafsforekomst øst for ny skogsbilvei synes
å være intakt. (Areal: 1450 daa)

A. Nysetsetra
Mesteparten av området er ei østvendt li ned mot Tjerndalstjern og
ligger helt nordvest i storområdet. Det ligger i øvre del av mellom-
boreal sone og strekker seg fra 657 (Tjerndalstjern) til 809 m o.h. på
toppen av åspartiet i vest.lsørvest er Nysetsetra inkluderti området,
som totalt utgjør ca 1 km2. Privat eie. Grense er trukket langs kraft-
ledningstrasé i nord. 1 nordvest ligger området mindre enn en halv
kilometer fra innerste del av Nedalsveien. Den vestlige delen av
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åspartiet utenfor trukket grense er ungskog, trolig flatehogd på
1950-60-tallet. Sørover og østover overtar skrinnere marker.

Vegetasjon og flora. Lia domineres av grovstammet granskog av
blåbær- småbregnetype, hvorav sistnevnte dominerer. Området
preges av et fuktig mikroklima med til dels et svakt oseanisk preg.
Bjønnkam ble observert flere steder, og også kråkefotmose (Rhyti-
diadelphus loreus) inngår i det tykke og frodige moseteppet. Saue-
telg er vanlig. Rikere høgstaudedrag finnes også, med bl.a. myske-
gras, firblad, turt, tyrihjelm og mjødurt. Mindre areal med
røsslyng-blokkebærfuruskog inngår mot kantene og langs et myr-
drag som strekker seg fra sør til nord under den bratteste hellinga.
Myrvegetasjonen er fattig minerotrof. Det åpne arealet omkring
setra er en ren finnskjeggvoll med en del bjørnemose.

Sko struktur - åvirknin Granskogen er gammel og grovstam-
met, og det er et visst innslag av bjørk og selje, til dels gamle og
grove individer. Grantrærne står tett, og større dimensjoner domi-
nerer, men det er også små glenner med naturlig foryngelse. Dette
skyldes delvis naturlig avgang av gamle trær, delvis eldre plukk-
hogst, som mange gamle stubber forteller om. Til tross for den
nære beliggenheten til setra er skogen svært dødvedrik med hele
skalaen av nedbrytningsstadier representert. Skogen blir noe mer
søylehallpreget og fattigere på dødved nordover.

Indikatorarter - kontinuitet. Rikelig med indikatorartfunn (T.H. Hofton,
intern rapp.) antyder at området har kontinuitet. Følgende arter er fun-
net: lappkjuke (1), rosenkjuke (21), rynkeskinn (6), lamellfiolkjuke (2),
svartsonekjuke (66), granrustkjuke (50), granstokkjuke (4), duftskinn
(15), piggbroddsopp (1), kjøttkjuke (2), brun hvitkjuke (2), praktbark-
sopp (18), ulvelav (1, på toppen), lungenever (1), skrubbenever (1),
randkvistlav (berg: 8, gran: få), sprikeskjegg og rikelig gubbeskjegg.
Hakkende tretåspett ble observert to forskjellige steder.

Øvrige rødlistete arter er observert (T.H. Hofton, intern rapp.): kjuka
Oligoporus hibernicus (V+), tømmernettsopp (Serpula himantioi-
des) (V+) og pusledraugmose (Anastrophyllum hellerianum) (V+).

Området har nasjonal verneverdi, ***• Ved evt vern burde også kul-
turminneverdier i forbindelse med setra belyses, om de fine laftete
seterhusa delvis fortsatt kan være mulige å redde.

B, C, F  - forbindelsesområder, se under.

D La ngseterfjel I et/Seteråsen
Delområdet utgjør med sine ca 19 km2 ca 40 prosent av avgrenset
storområdeforslag. Bortsett fra et fjellparti sør for Skjersknatten i
nord omfatter det alt fjell og fjellskogsareal i storområdet. Jevnt for-
delt innenfor området ligger 7 kjerneområder, som også er under-
søkt tidligere av Siste sjanse og lokale inventører. Fem av kjerne-
områdene ligger som høytliggende barskogslommer i
forsenkningene av fjellområdet (jf innledning) og tilhører nordlig
boreal sone. De to nordligste områdene befinner seg nord for selve
fjellpartiet og ligger i mellomboreal sone. Laveste punkt er Nordre
Tråenvatnet (665 m o.h.). Området er beskrevet av Siste sjanse
under navnet «Rollagsfjellet» (Lindblad 1996: 39).

Vegetasjon og flora. Kjerneområdene i de høyere deler er dominert
av blåbærgranskog med svært artsfattig flora. Enkelte frodigere og
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fuktigere partier finnes imellom. Et mindre felt med storbregne-
granskog ble observert i Bufjellnatten. Mellomliggende, mer kon-
vekse partier har også tørrere vegetasjonstyper, og alpin sone har
fattig vegetasjon på skrinn grunn (bl.a. rypebær). Det finnes også
en del fattig minerotrof myr. Helt lokalt ved basis av den bratte øst-
sida av Geiteskallen er en liten, åpen oase med rikvegetasjon, dels
som høgstaudegranskog. Det er en skråning, med sigeffekt fra tro-
lig rikere berggrunn, med arter som taggbregne, tyrihjelm, bringe-
bær (dominerende), fjellburkne, myskegras, marikåpe, vendelrot,
skogstorkenebb, ormetelg og skogrørkvein. I bergvegg samme sted
ble funnet snøsildre, setermjølke, fjellrapp, blårapp, skjørlok og van-
lig arve. De lavere mellomboreale delene i nord er også preget av
fattig vegetasjon, men dels som småbregnetype, og også enkelte
frodigere innslag lokalt.

Sko struktur - åvirknin . Gran er dominerende, men i de høyere-
liggende delene er også bjørk viktig og med innslag av rogn. Fjell-
skogen er flersjiktet og med til dels grove dimensjoner, selv over
800 m o.h. Kjerneområdene har urskogspreg med betydelige
mengder dødved. Selv om det ikke er klare hogstspor å se må man
anta at det har vært tatt ut noe virke tidligere da dagens stående
trær jevnt over er spinklere enn de gamle lægrene. Tresettinga er
også relativt glissen. Et forbehold må tas for eventuelle lokale kli-
matiske endringer. Særlig kjerneområde 3, Gamlevolltjern, har
lægre av svært kraftige dimensjoner. De mellomboreale kjerneom-
rådene i nord har også svært mye grov dødved, men her er det
tydelig spor etter plukkhogst i form av stor stubbetetthet. Trolig har
lægrene fått ligge urørt, samt at mange eldre trær har stått tilbake
og falt overende siden.

Indikatorarter - kontinuitet. Områdene er godt undersøkt med flere
tidligere ekspedisjoner (Siste sjanse m. fl.). Funn av indikatorarter:

Mjuktjafs (V, **) store mengder flekkvis i området
Lungenever (*) 1
Ulvelav (V+, -)

Tretåspett (*) 3

Til tross for høy undersøkelsesintensitet er det klart at tettheten av
indikatorarter er særdeles høy. Dette kombinert med stor mengde
dødved i alle aldre og høy luftfuktighet gjør området svært interes-
sant rnht kontinuitet. Det antas også at de lavereliggende delene
hvor plukkhogst har skjedd, stadig er blitt tilført diasporer (spred-
ningsenheter) fra de mer upåvirkete fjellskogene like sørfor.

Kjerneområde Svartetjern nord (1)
Sørvestvendt, grandominert li (ca 175 daa) med innslag av bjørk,
rogn og litt furu; blåbærmark med innslag av torvmose i fuktige
søkk; åpen skog med lite lauv, relativt sparsomt med yngre trær;
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fjellskogen bærer aldersmessig preg av hogst, men få hogstspor;
levende gran 30-50 cm i diam (største målt: 75 cm), gadd: 50 cm,
læger: 40 cm (største 80 cm); alle nedbrytningsstadier finnes i små
mengder, større konsentrasjon øst for midtre del av Borketjønn.
Indikatorarter: rosenkjuke (3), svartsonekjuke (14), kjøttkjuke (1),
piggbroddsopp (1), duftskinn (8), granrustkjuke (2). (T. Hilden,
intern rapp.).

Kjerneområde Fagerliåsen (2)
Hovedsakelig nordvendt li (ca 150 daa), funn særlig knyttet til bek-
kedrag og myrsøkk; godt sjiktet fjellskog med en del grove dimen-
sjoner; levende gran: 30-50 cm, gadd: 40-50 cm, læger: 40-60 cm;
gran dominerer, også innslag av bjørk og rogn, hovedsakelig blå-
bærmark i liene og med torvmose langs bekk og myrsøkk; indika-
sjoner på eldre plukkhogst (jf særlig aldersfordeling av trær), dødt
trevirke i alle dimensjoner. Indikatorarter: rosenkjuke (1), svartso-
nekjuke (24), kjøttkjuke (2), piggbroddsopp (5), duftskinn (6), gran-
rustkjuke (9), tretåspett (T. Hilden, intern rapp.).

Kjerneområde Gamlevolltjern (3)
Trolig er dette det mest urskogsnære av kjerneområdene. Trærne
har grove dimensjoner, og det er store mengder grovstammet læger.
Blåbærtypen dominerer ispedd bregner og enkelte mer krevende
innslag langs bekker og sig. Indikatorarter: Rosenkjuke (3), svartso-
nekjuke (10), hvit grankjuke (2), duftskinn (5), granstokkjuke (10),
mjuktjafs (ca. 5), tretåspett (1 reirtre) (T.H. Hofton, intern rapp.).

Kjerneområde Geiteskallen øst (4)
Dalen øst for Geiteskallen har gammel naturskog med en del død
ved. Lokaliteten har et lite og awikende parti med høgstaudegran-
skog der bl.a. taggbregne inngår samt flere mer krevende fjellplan-
ter i bergvegg (jf beskrivelse ovenfor). Det er gjort funn av enkelte
indikatorarter, bl.a. ulvelav (T. Hilden, B. Bredesen).

Kjerneområde Minnekleivsetra - Fjøslia (5)
Dette er en østgående dal, og lokaliteten omfatter arealet fra Min-
nekleivsetra nær 800 m o.h. i fjellskogen i vest og ned forbi et stør-
re myrdrag, ca 590 m, ovenfor den tidligere gården Fjøslia. Blåbær-
og småbregnegranskog er dominerende vegetasjonstyper, med
innslag av rikere typer langs fuktige sig. Spesielt i nordvest har dalen
gammel naturskog med store mengder død ved og gamle trær
(gran 300 år, furu 400 år). Det er god kontinuitet i død ved. Mot
nordøst finnes et område med en god del grov osp. Området har
en  særdeles rik forekomst av mjuktjafs (ca 1000 trær). Det er sær-
lig store konsentrasjoner i en glissen myrskog lengst øst i området.
Denne delen er nå avskåret av ny skogsbilvei, som kommer fra øst
og svinger brått sørover innunder brattskråninga av Hovda. Det er
også funnet en del øvrige indikatorarter: Rosenkjuke (3), svartso-
nekjuke (3), piggbroddsopp (1), praktbarksopp (1), duftskinn (1),
kjøttkjuke (1), granstokkjuke (1), randkvistlav (ca 5), huldrestry (ca
5) (E. Rolstad, T.H. Hofton, T. Hilden).

Kjerneområde Nedre Tråenvatn(6)
Området utgjør en forsenkning omkring vannet (665 m o.h.) og
strekker seg opp i 780 m o.h. (mellomboreal sone). Skogen er tet-
tere og mer grovvokst enn fjellskogen i sør. Skogen har grove
dimensjoner med stor mengde læger, samtidig som det er hogst-
spor i form av en stor mengde stubber (jf over). Det finnes flere
svære gadder, en av dem har diameter på 90-100 cm. Tettheten av
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indikatorarter er stor. På en stor låg ble funnet rikelig areal med
fruktifiserende rynkeskinn og duftskinn, samt svartsonekjuke og
flere fruktlegemer av svartsonekjuke. Det er observert en liten fore-
komst med mjuktjafs nær østgrensa for området. Indikatorarter:
Rynkeskinn (1), svartsonekjuke (ca 5), rosenkjuke (1), duftskinn (ca
5), granstokkjuke (2), praktbarksopp (2), mjuktjafs (1), dessuten tre-
tåspett (3).

Kjerneområde Langseterfjellet N (7)
Her er avgrenset et større mellomborealt område vest for område 6
og som omfatter dalen med skoglier fra øst for Rollagstjern, videre
over begge Øytjerna med det nordre Langseterfjellet og bekkedra-
get nord til Tuftnevatnet. Dette er rike naturskoger med forholds-
vis stor tetthet av død ved, med særlig urørt preg i nord. Ved Lang-
setra er det en rik mjuktjafsforekomst som inkluderer hundrevis av
trær. Indikatorarter: Rynkeskinn (2), svartsonekjuke (13), rosenkju-
ke (4), duftskinn (5), granrustkjuke (8), granstokkjuke (2), kjøttkju-
ke (3), praktbarksopp (1), mjuktjafs (omlag 300-400), randkvistlav
(1), lungenever (1) (T.H. Hofton).

G. Heimseteråsen
Dette er ei bratt østvendt li mellom et platå med åpen furuskog og
myr på 520 m o.h. i Gudbrandseterfjellet og et vidstrakt myrområ-
de på ca 440 m o.h. i øst. Veien til Tråenvatna passerer området like
i sør, mens en sidevei med bom til Strandbråten tar av ved Mos-
lontjern og går langs foten av lia. Området anslås til ca 800 daa.

Vegetasjon og flora. Lokaliteten er på alle måter helt forskjellig fra
alle andre steder innenfor storområdet. Vegetasjonen varierer fra
middels til svært rik. Boniteten er svært høy, og den kraftige gran-
skogen har sterk lauvinnblanding. I noen deler av lia er utviklet den
rikeste utforming av lågurtgranskog man finner i dette høydelaget.
Her vokser blåveis, vårerteknapp, markjordbær, legeveronika, fing-
erstarr, skogfiol, (gjerdevikke,) skogsalat og teiebær. Fuktigere og
sigpåvirkete områder har høgstaudevegetasjon med bl.a. tyrihjelm
og kranskonvall. Bunnsjiktet er sparsomt både pga stor overdek-
ning av lauvfall og den sterke helningen med ustabile forhold og en
del strøforflytning. I fattigere deler dominerer blåbær og småbreg-
ner. Dessuten er einstape flere steder vanlig.

Sko struktur - åvirknin . Skogen har i denne lia usedvanlig gun-
stige vekstforhold. Trærnes enorme dimensjoner skyldes en blan-
ding av høy alder og høy bonitet. I et område med mange svært
store individer, ble ei tilfeldig gran målt til en høyde av 44 m
(samme resultat med to målepunkter, hhv oppe og nede; alder var
170 år, diam. 50 cm). Trærne er rette og med høy krone, som følge
av at det er svært mørkt nær bakken. Det er rikelig innslag av store
lauvtrær, særlig bjørk og selje. Det er også enkelte svære trær av
furu. Skogbunnen preges i mye av området av store mengder
læger av både bar- og lauvtrær, og det er bra med gadd og høg-
stubber, noen med brannspor. Ulike deler av lia har vært utsatt for
hogstpåvirkning til ulik tid. Noen områder har ingen hogstspor og
må i alle fall ha ligget upåvirket svært lenge. Nedenfor er lia beskre-
vet i seksjoner ut fra skoghistorikken, siden det er ulike alternativer
for avgrensning. Bl.a. er en urskogspreget kjerne på ca 25 daa geo-
grafisk skilt fra hovedområdet lenger nord med en tidlig flatehogst
under gjengroing.
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Indikatorarter - kontinuitet. Mengden av indikatorarter er usedvan-
lig stor, og spesielt rosenkjuke og rynkeskinn er vanlige i området.
Selv ved relativt overflatisk indikatorart-registrering er funnet føl-
gende (hovedsakelig T. Hilden, E.W. Hanssen, suppl. E.B.):

Sopp:
Rosenkjuke(Fomitopsis rosea)(V+, **):
Rynkeskinn(Phlebia centrifuga)(V+, **)
Svartsonekjuke(Phellinus nigrolimitatus)(V+, **)
Granrustkjuke(P. ferrugineofuscus)(V+, *)
Duftskinn(Cystostereum murraii)(V+, *)
Kjøttkjuke(Leptoporus mollis)(*)
Piggbroddsopp(Asterodon ferruginosus) (*)

Lav:
Ulvelav(Letharia vulpina)(V+, *)
Randkvistlav(Hypogymnia vittata) (*)
Gubbeskjegg(Alectoria sarmentosa) (* rikelig)
Lungenever(Lobaria pulmonaria)(*)
Skrubbenever(L. scrobiculata) (*)

33
15

over 5
over 25-30

3
1
1

1
(fjellvegg)

mye
3
1

Foruten rødlistearter i lista over er det gjort funn av den direkte tru-
ete urskogskjuke(Perenniporia subacida,E), den sårbare sibirkjuke
(Skeletocutis odora),V og den sjeldne granmusling(Gloeophyllum
abietinum, R) (T.H. Hofton, intern rapp.).

Ulike felter av lia, jf kart,figur 30, del II:
I. (urskogsoase i sør). Dette er et lite felt på anslagsvis 20-25 daa

som utgjør en urskogspreget kjerne rett innenfor høy veiskjæring
(Iøsmasser) ved krysset vest for Moslontjern. Området har et
sterkt flersjiktet preg med grantrær i alle aldre jevnt fordelt, noen
svært gamle. Det er svære bjørketrær og rikelig med læger av
både bar- og lauvtrær. Store osper og seljer inngår også. Flere av
bjørkelægrene har diameter på opp i 50-60 cm. Vegetasjonen
varierer fra blåbærgranskog, dels med torvmosedominans i for-
senkninger, til bregnerike utforminger, mest småbregnetype med
hengeving og fugletelg, men også stedvis skogburkne. Sauetelg
er vanlig, og einstape inntar små lysninger. Det er minimalt med
hogstspor (noen gamle stubber), men synes å kunne være et
lokalt brudd i dødvedkontinuitet ved at nedbrytningsstadiene 3
og 4 (etter en skala fra 1-5, med 5 som mest nedbrutt) stort sett
synes å mangle. Disse er imidlertid representert i omr. III. I dette
lille delområdet er alene funnet: Rosenkjuke (14), rynkeskinn (5),
granrustkjuke (19), duftskinn (2), dessuten noe gubbeskjegg. Tre-
tåspett og hakkemerker etter denne er også observert.

Overgangssone på noen hundre meters lengde. Dette er en
30-40 år gammel flatehogst med tettvoksende unggran, rike-
lig mellomstor osp og flere store bjørker. Skogbunnen er stor-
steinet og med rikelig toppsjikt av lauvstrø. Feltsjikt er spar-
somt med en del einstape.

III. Hovedfelt S. Mest dødvedrike del - svære læger så tett i bratt
terreng at det er vanskelig å ta seg fram. Stort innslag av store
Iauvtrær (levende, læger, gadd) (1 furulåg 70 cm diam). Rik
lågurtgranskog som beskrevet over. Store mengder indikatorar-
ter. Det kan ha vært et brudd i dødvedkontinuiteten for svært
lenge siden, da det er funnet bare noen få granlægre i sent
nedbrytningsstadium (stadium 5, "svartsonekjukestadiet").
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IV. Hovedfelt N. Dette er feltet hvor trærne er mest storvokste,
inkl. 44 m høy gran. Tettheten av læger er noe lavere enn i III,
og det er spor etter plukkhogst i form av gamle stubber. Det
er mye gadd. Sjiktningen er god. Grove granlægre i sen ned-
brytningsfase og med svartsonekjuke, som nesten mangler i
III, er vanlig her. Dermed utfyller omr. III og IV hverandre og
huser til sammen hele nedbrytningsskalaen av dødved. Mye
svær osp inngår, og tett lauvstrø gir stedvis sparsom underve-
getasjon. Småbregnegranskog dominerer, noen steder med
rikere innslag (bl.a teiebær, skogstorkenebb). På små åpninger
er det en del liljekonvall.

V. Etter et smalere segment med nyere påvirkning kommer et
felt lengst i nord med lavere konsentrasjon av dødved/indika-
torarter, men med grov gammel granskog, dels rik lågurttype.

Grense nord for felt V er satt mot slakere terreng med plantefelter
i nord. Felt IV og V er ikke trukket helt ned til veien. Her er et sla-
kere parti av yngre/mer påvirket skog hvor det også i forsumpete
parti er spor av eldre grøfting. Mot vest er grensa trukket litt innen-
for overgangen til flatere terreng på toppen av lia der hogstpå-
virket, åpen furuskog straks tar over.

Med sin høye bonitet, uvanlig grove skog, store mengde dødved og
høye kvantitet av interessante arter utmerker dette området seg
som helt særpreget. Viktig er også det sterke innslaget av store
lauvtrær. Området anses å være nasjonalt verneverdig og svært vik-
tig/særskilt prioritert (****).

Hvis området skal vurderes separat, er flere avgrensningsalternati-
ver mulige. Felt III og IV utgjør en kjerne, og felt I bør også sikres,
evt separat. Felt Il har isolert sett ingen verneverdi, men i lys av kva-
liteten av feltene III, IV og I bør man primært inkludere hele det
omtalte areal, der II blir en buffer og V et viktig arealsupplement
som vil utvikle seg mot en tilstand lik feltene III og IV over tid. lall-
fall noe av det slakere partiet i beltet mot veien lengst i nord bør
inkluderes som buffer. Det er imidlertid svært aktuelt å tenke seg et
evt. isolert vern i kombinasjon med lok. H, se under.

H Litjern
Området grenser til Lok. G Heimseteråsen, men atskilles av veien til
Strandbråten og delvis ungskogsbeltet mellom denne veien og delomr.
IV og V i Heimseteråsen. Lok. H er del av et stort plant myrdominert
område med granskog imellom (blåbærgranskog - sumpskogstyper).
Verdiene her knytter seg spesielt til rike forekomster av mjuktjafs. Øst-
lige del utgjøres av bekkedal som drenerer til Litjern, siste del før inn-
løp som et ganske markert juv, med stor tetthet av dødved, men av
yngre alder. I denne dalen var det tretåspetthekking i 1996. Området
ligger på 405-420 m og utgjør som avgrenset ca 800 daa.

Samme type terreng fortsetter også sørover, men er her mer hogst-
påvirket med yngre plantefelt og også omfattende myrgrøfting i et
belte langs veien. Den meandrerende elvestrekningen fra Moslon-
tjern er regulert.

Verneverdi (isolert) er vurdert til nasjonal/regional; ***(/**). Områ-
det er imidlertid svært interessant å knytte til Heimseteråsen, da de
representerer helt ulike naturtyper og kvaliteter, og man dermed
ved vern vil oppnå et stort biologisk mangfold på lite areal.
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Mellomliggende områder og vurdering av avgrensninger
Lok. B, C, E, F og 1 danner delvis bare forbindelse mellom biologisk
interessante områder, dels finnes spesielle biologiske kvaliteter.
Mye av arealet er preget av åpen, dels forsumpet furumark (røss-
lyng-blokkebærtypen) og fattigmyr, og hvor det kan ha vært tidli-
gere omfattende hogst av furuskog og påfølgende dårlig gjenvekst,
men det er også mer sluttete furuskoger. Større områder i vest
(Konnuliåsen, Trollhovdåsen, Bjørnholfjellet) er kuttet ut i forhold til
opprinnelig forslag til undersøkelsesområde, pga stor grad av eldre
eller yngre hogstpåvirkning.

Lok. B har en del furugadd og flere forekomster av ulvelav. I dalen
nordøstover fra Myklevatnet (avmerket på kart) er det gammel, til
dels rik granskog (tysbast, krattfiol, trollbær, turt, tyrihjelm, kvitso-
leie m.m.) med mye dødved og med funn av følgende indikatorar-
ter: rosenkjuke (10), rynkeskinn (2), svartsonekjuke (17), brun hvit-
kjuke (1), duftskinn (9), granrustkjuke (34), kjøttkjuke (4),
granstokkjuke (3), piggbroddsopp (4), praktbarksopp (11), rand-
kvistlav (berg: 8, bjørk: 1) og ulvelav (3), dessuten hakkemerker etter
tretåspett. Øvrige rødlistete arter er observert: barksoppen Ceraceo-
myces borealis (V+), kjuka Oligoporus hibernicus (V+) og tømmer-
nettsopp (Serpula himantioides) (V+). Like østafor (SV for Skålavat-
net) finnes en liknende utforming med mye dødved og funn av
svartsonekjuke (4), duftskinn (4), granstokkjuke (1) og praktbark-
sopp (1). I et lite parti vokser taggbregne, kvitsoleie, skogfiol, teie-
bær, markjordbær og hengeaks (jf liknende som i Geiteskallen).

Lok. C er av typen åpen furumark/myr og mest inkludert av arron-
deringsmessige grunner, men nyere tids inngrep mangler, og man
får inkludert det lokale nedbørfelt til Rollagstjern.

Lok. E utgjør de bratte østvendte liene mot Grunntjern. Området er
relativt glissent tresatt av gran og bjørk, og med tørrere vegeta-
sjonsutforminger enn i fjellskogen lenger vest. En rask befaring ga
funn av rosenkjuke og praktbarksopp. Trolig er påvirkningen ster-
kere enn vestover (bratt, men nær opp til vassdrag).

Lok. I som utgjør en fortsettelse sørover inkluderer den østligste og
svært mjuktjafsrike delene av dalen fra Minnekleivsetra. Lia nord for
denne er nylig flatehogd. Sørover er det myr og fattig furuskog. Ny
skogsbilvei danner grense i vest og nord. Mjuktjafslokaliteten skal
være intakt, og E og I er aktuelle å ta med i et storområde.

Lok. F er å betrakte som et rent forbindelsesareal til bk. G og H. Store
deler består av åpen røsslyng-blokkebærskog glissent bevokst med
småfuru og med enkelte store stubber av høy alder. Noen granskogs-
lommer i tilknytning til små dalsøkk bryter dette mønsteret.lvest er det
et større parti med eldre, sørvendt granskog ned mot innerste strek-
ning av skogsbilveien sør for søndre Tråenvatnet, men med dårlig sjikt-
ning, lite dødved og ingen funn av indikatorarter. Lia sørøstover fra
toppen av Gudbrandseterfjell var grovokst granskog med oseanisk
preg i form av bl.a. store mengder bjønnkam, samt kystjamnemose
(Plagiothecium undulatum), dessuten relativt mye dødved (bl.a gran-
rustkjuke og piggbroddsopp). Denne skogen ble hogd under invente-
ringen. I lok. F er også inkludert større deler av det store myrplatået
omkring bk. H Litjern. I nordvest er det også alpine områder.

Kilen som dannes mellom hhv F og E/I er et dels hogstpåvirket
område med vei og hytter. Mot nord er avgrensningsforslag truk-
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ket langs kraftledningstrase, selv om det stedvis er noe eldre skog
med en del dødved og indikatorartfunn i et begrenset belte på
nordsida. Det er imidlertid ingen særskilte typer som man ikke også
finner innenfor områdene på sørsida av traseen.

Samlet vurdering - verneverdi
Området har nasjonal verneverdi (***). De to storområdeforslagene
mellom Sigdal og Numedalen er svært ulike, jf nordområdets (inkl. Tril-
lemarka) mye større arealer med eldre granskog, som gjør at større
arealer mellom kjerneområdene har større interesse som mulige fram-
tidige restaurerte kontinuitetsområder. Sørområdet har en mye høyere
andel av tørrere vegetasjonstyper. For den grandominerte delen er
imidlertid påvirkningsgraden stedvis minimal eller svært beskjeden.
Klart høyest prioritet gis områdene D og G, hvor D i seg selv represen-
terer et storområdeforslag av noe mindre areal. Lok. B og C gir for-
bindelse mot A samt at B har en del ulvelav, to interessante kjerneom-
råder og ikke er påvirket i nyere tid. (Om E og I, se over.) G, evt. G/H i
øst lar seg inkludere i et storområde via F, som imidlertid for en stor del
er mindre biologisk interessant, særlig etter at Gudbrandseterfjellet ble
hogd, men NBI Se Hofton, intern rapp., Senere oppdagete gammel-
skogskjerner av høy verdi i Gudbrandseterfjellet. Arronderingen er
også uheldig i og med kilen inn mot Grunntjern. Lok. G, evt. G+H bør
trolig heller behandles som separat verneforslag.

Foruten moderne skogsdrift utgjør også hyttebygging en betydelig
trussel mot de verdier som søkes vernet. Regionen er med sin fjell-
nære beliggenhet svært populær mht hyttebygging. Dette gjør at
også høyereliggende områder som regnes som ulønnsomme for
skogbruk idag er utsatt for en viktig trussel.

3.6.10 TRILLEMARKA/KORTEFJELL

Kommuner: Sigdal, Nore og Uvdal, Rollag
Kart M711: 161511, 1715111
UTM-koordinater (ED50): NM 09-20, 65-75
Totalareal: 56 400 daa
Skogeiere: kommuneskoger (Sigdal, Nore og Uvdal) og privatsko-
ger/gårdsskoger
Dato: 19, 20, 22/9, 3, 4, 5/10-1996 og 10-13/10-1997
Inventør: Egil Bendiksen
Verneverdi: ***
Figur 31, se vedlegg

Naturgrunnlag/avgrensning
Området ligger på åspartiet mellom Sigdal og Numedalen, på nord-
lig bredde tilsvarende Solevatnet og Nore kirke. Laveste og høyeste
punkter er hhv ca 440 m o.h. ved Haslielva helt i øst og 1020 m
o.h., toppen av Bjønneskortenatten. Området ligger hovedsakelig i
mellom- og nordlig boreal sone, men med de høyeste toppene opp
i det lavalpine. Store deler av den produktive barskogen i den østli-
ge delen utgjøres av området Trillemarka, eid av Sigdal kommune
(dels i sameie med privat grunneier). Disse områder lar seg
sammenknytte med Kortefjellområdet i nordvest, som inkluderer
deler av et høyt rangert verneforslag ("Kortefjell") fra forrige bar-
skogsvernrunde (Svalastog & Korsmo 1995).

Berggrunnen består av grunnfjell, hovedsakelig kvartsitt og kvarts-
skifer, i øst også mindre områder med granitt og granodioritt (Sig-
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mond et al. 1984). Store arealer preges av gammel granskog, mens
glissen furuskog særlig er utbredt i sørlige og nordvestre deler.
Store deler av den mellomboreale granskogen er gammelskog hvor
det ikke har vært hogstinngrep i den moderne flatehogstepoken.
Furumark (røsslyng-blokkebærtypen) utgjør mindre areal, som jevnt
over bærer sterkere preg av påvirkning. Nordlig boreal sone er
dominert av bjørk, men med betydelig innslag av  bartrær, særlig
gran. Hele området har mer eller mindre tydelige spor etter skogs-
drift, som skal ha vært aktiv i området fram til for 40-50 år siden
(stubber etter plukkhogst, plantinger etter småflatehogst, gamle
hesteveier etc). Mye av den produktive skogen ligger nær opp til
fløtbare vassdrag, og på Numedalssida var det også plikthogst som
følge av at arealene lå innenfor sirkumferensområdet til sølvverket
på Kongsberg. Det finnes likevel kjerneområder med lav grad av
påvirkning, mye dødved av alle nedbrytningsstadier og et stort
antall indikatorarter, inkl. rødlistearter.

lav og delvis midlere bonitet med fattige vegetasjonstyper domi-
nerer, men det er stor spennvidde langs næringsgradienten. Dette
gir seg utslag i en del partier, delvis berggrunnsbetingete belter,
med rike skogtyper, næringskrevende arter og stort artsmangfold.
I disse områdene finnes også rike myrer.

I bratte skråninger og sørberg nord for Trilledalen og vassdraget
østover er det et belte med sørboreale utposter med innslag av edle
lauvtrær og et stort antall næringskrevende og varmekjære, sørlige
og sørøstlige arter.

Delområder
Et antall delområder med separat verneverdi på ulike nivå innenfor
storområdeforslaget er i det følgende betegnet A-N.

A. *** Øvstevatn - Lite påvirket fjellskog med gran av svært
grove dimensjoner og en del læger. Mange funn av indi-
katorarter. Dimensjoner på trærne er svært store for et
så høytliggende område (865 - over 900 m o.h.)

B. *** Kortefjell - Growokst høyproduktiv gammel granskog.
Bra innslag av store lauvtrær, mye dødved i alle aldre
(inkl, flere funn av indikatorarter), rik og variert flora med
mange næringsrike partier, inkl, rik kilde- og bekkekant-
vegetasjon. (Kjerne av "*- område hos Svalastog &
Korsmo (1995)).

C. Nybufjellet - Rolihøl - Bratte, østvendte lier og smådaler med
growokst granskog og mye dødved, fellestrekk med A.

D. Langstulen - Tverrgarden - partier med gammel fjellgranskog
og dødved i alle nedbrytningsstadier.

E. ** Kortefjell - Øvstevatn, større område, som inkluderer A-D.
(Mye fjell, myr og uproduktiv skogsmark inngår.)

F. og G. *** (Areal: 4300 daa):
F. Trihinningen - Vardefjell - Lite påvirket fjellskogsområde med

gran og furu av svært grove dimensjoner. Store konsen-
trasjoner av dødved/indikatorarter.

G. Venlifjella V - glissen fjellskog, furu og myr med stort antall
furugadder med ulvelav.

H. Vindolvatnet. - Høyproduktivt dalsøkk med gammel granskog,
mye dødved og funn av mjuktjafs.

I. Grunntjern - Puttåsen - Kattenbergdalen. Høyproduktiv gran-
skog med stor andel av rike vegetasjonstyper.
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J. ** Trilledalen - Høyproduktiv storvokst granskog i bratt nord-
vendt li og bekkesøkk. Tydelig plukkhogstpåvirket fra
eldre tid og enkelte eldre flatehogster, kjerneområder
med rikelig forekomst av indikatorarter, bl.a. huldrestry.

K. ** Trillefjell - Hovedsakelig fjellskog, men også inkl. sørvendte
lier på lavere nivå mot ny skogsbilvei i sør med mer stor-
vokst granskog. Skogen er klart plukkhogstpåvirket og
stedvis dødvedfattig, men tettheten av indikatorarter er
relativt høy.

L. Sørberg i Puttåsen, Trillefjell og Hasliåsen - Sørboreale utpos-
ter i sørvendte lier med rikere berggrunn. Stor artsrik-
dom med nærings- og varmekrevende arter.

M. Haslielva - Svarttjern - Sinernatten. N - NØ-vendte lier med rike
lavforekomster, store mengder huldrestry og mjuktjafs.
Også funn av den sjeldne arten skoddelav.

N. Sinernområdet. - Gammel fjellskog med mye død ved og stor
tetthet av indikatorarter. I øst områdets rikeste mjuktjafs-
forekomst.

I listene under er inkludert et stort antall observasjoner av Tom Hel-
lik Hofton (intern rapp.).

A Øvstevatn (Løken»)
Området ligger sør-sørøstvendt i le av Øgnesprangfjellet, øst for
Vergjedalen, en nord-sørgående sidedal til Numedalen, som mun-
ner ut i denne ca 5 km nord for Veggli.

Området består av fjellskog (nordboreal og grense mot mellombo-
real) (865-960 m o.h.), størreise ca 1,5 km2, ligger dels i Nore og
Uvdal og dels i Sigdal og er privateid. Deler av området har pro-
duktiv skog, men ligger pr idag langt fra vei. Området har en skjer-
met og lokalklimatisk gunstig beliggenhet.

Vegetasjon og flora. Blåbær - småbregnegranskog dominerer, men
det er også enkelte rikere partier med bl.a. teiebær og skogstorke-
nebb. Langs bekker og fuktige sig er det stedvis utviklet høgstau-
devegetasjon med arter som tyrihjelm, sumphaukeskjegg, mjødurt,
sløke, kranskonvall og turt. Også myrvegetasjon i nedre del har god
næringstilgang med bl.a. gulstarr.

Sko struktur - åvirknin . Området har til dels svært kraftige tredi-
mensjoner uvanlig høyt over havet. Ca 50-100 m nord for Løken
(UTM (ED50) NM 100 747, 875 m o.h.) er det observert ei levende,
dels hulstammet gran med brysthøyde-stammediameter på 90 cm.

Etter et noe slakere parti i nedre del stiger terrenget bratt opp mot
Øgnesprangfjellet. Terrenget er opprevet med bratte bekkekløfter.
Grana er det helt dominerende treslaget, men også bjørk er vanlig.
Det er også noe furu og osp. Aldersfordelingen er variert. Terreng-
et er delvis steinet, og det er mye dødved, til dels av betydelige
dimensjoner. Det finnes en del gamle stubber i lavere del i vest.
Ellers har området jevnt over lav påvirkningsgrad og et urørt preg,
særlig i øvre deler.

Indikatorarter - kontinuitet. I en Siste sjanse-inventeringsrapport, (S. Sj.,
arkiv) rapporteres funn av rynkeskinn (3), svartsonekjuke (6) og duft-
skinn (5). Under NINA-inventeringen ble i tillegg funnet granstokkjuke
(1) samt lavene sprikeskjegg og kort trollskjegg. Gubbeskjegg samt
hengestry/piggstry er vanlige. I tillegg kommer senere rapporterte funn
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(inkl, fra dalen sør for Skålesetra). Samlet for Løken-området er funnet:
rosenkjuke (1), svartsonekjuke (>20), rynkeskinn (3), duftskinn (7),
kjøttkjuke (1), granstokkjuke (8), lungenever (1), skrubbenever (1),
ulvelav (2, sør for vannet, vestre del), sprikeskjegg (1, stikkprøve), rand-
kvistlav (berg: 10), trådragg (berg: 1) og kort trollskjegg (1)

Området er nasjonalt verneverdig (***).

B Ko rtefjel I
Området utgjør kjernen av tidligere verneforslag "Kortefjell" (Sva-
lastog & Korsmo 1995), som strakte seg lenger sør- og vestover
hvor arealene delvis er uthogd i de senere år. Lokaliteten ligger øst
for Vergjedalen, 3 km sør for lok. A. Eksposisjonen er vestlig med
bratte hellinger i høydelaget 680-887 m o.h. Bortsett fra selve topp-
området er det aller meste høyproduktiv skog. Eier er Nore og
Uvdal kommune. Arealet ligger nær opp til Lauvbrennaveien.

Vegetasjon og flora. Liene består i betydelig grad av blåbærgran-
skog, dels med småbregner, men med innslag også av storbregne-
og høgstaudegranskog. I nedre deler forekommer lokalt noe
lågurtgranskog. I øvre del ligger ei myr, og særlig i tilknytning til
bekk fra denne forekommer flere kildehorisonter i lavere deler. Der
lia flater ut øverst blir det skrinnere terreng med røsslyng-blokke-
bærfuruskog.

Karakteristiske arter i lågurtgranskogen er bl.a. teiebær, skogstor-
kenebb, skogfiol, legeveronika, skogsveve, markjordbær og hen-
geaks, dessuten storsoppene reddikhette(Mycena pura), stank-
musserong(Tricholoma inamoenum)og granbelteriske(Lactarius
zonarioides).Trollbær, fingerstarr, lundrapp og perlevintergrønn er
også observert. Svalastog & Korsmos (1995) angivelser av tysbast,
grønnkurle og firblad antas å gjelde lok. B.

Småbregnegranskogen har rikelig av de typiske artene hengeving,
fugletelg, sauetelg, hvitveis og gaukesyre.

I høgstaudegranskogen, ofte i tilknytning til kildevegetasjon eller
bekkekant, vokser tyrihjelm, turt, kvitsoleie, rød jonsokblom, kvit-
bladtistel, mjødurt, sumphaukeskjegg, kranskonvall, marikåpe og
vendelrot. Kildene har stor frodighet, med fjellplanteinnslag som
setermjølke og stjernesildre, dessuten vanlig arve, dvergjamne og
marikåpe, lokalt skogstjerneblom, hestehov og åkersnelle. Bunn-
sjiktet er særlig dominert av myrstjernemose(Campylium stella-
tum), samt brunklomose(Scorpidium revolvens),bekkevrangmose
(Blyum pseudotriquetrum)og fjellrundmose(Rhizomnium pseudo-
punctatum).

Rene sumpskogsparti finnes i søkket sør for hovedtoppen, med
enghumleblom og Rhizomniumsp. som dominerende arter.

Myra i øvre del er hovedsakelig fattig minerotrof (bjønnskjegg,
duskull, torvull, kornstarr, sveltstarr, torvmoser m.m.), mens kan-
tene delvis er rikere (gulstarr, dvergjamne, stjernemose).

Sko struktur - åvirknin . Tett granskog i sen optimalfase domine-
rer med innslag av bledningsfase og aldersfase. Grana har jevnt
over store dimensjoner. En aldersprøve av et representativt individ
viste 133 år. Det har vært setret like nord for området. Voll etter
Tjønntveitlangsetra ligger på begge sider av veien til Svarttjern.
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Årringtellinger på fire ferske stubber viste alder på 95-100 år på
hogstflate (1996) rett sør for vollen (grenser til verneforslag). Det er
stedvis godt innslag av store bjørketrær, enkelte steder også selje
og furu. I bekkedrag vokser gråor og grønnvier. Det er mye dødved
i alle nedbrytningsstadier. Eldre stubber fra tidligere plukkhogst er
vanlig, men inngrepene synes å være fra mye lenger tid tilbake enn
i Trillemarka. Brannmerker er observert.

Indikatorarter - kontinuitet. Det ble gjort flere funn av indikatorarter for
kontinuitet. Det ene av to funn av skrukkelav ble funnet her. For øvrig:
svartsonekjuke (3), rynkeskinn (2), piggbroddsopp (1) og granrustkju-
ke (3). Sprikeskjegg er vanlig, mens gubbeskjegg vokser spredt.

Området er nasjonalt verneverdig (***).

C Nybufjellet - Rolihøl, østvenclte granskogslier og smådaler
(Indikatorartangivelser omfatter noe større arealer.)

Cl Nybufjellet SØ
Området er ei bratt, østvendt li på anslagsvis 100-150 daa i le av
Nybufjellet. Det ligger midt mellom lok. A og B. Høydeintervall er
840-900 m o.h., i grensesonen mellomboreal-nordlig boreal sone.
Lia stiger opp fra en smal bekkedal med myrsone i bunnen og
ender i loddrette, nakne berg i overkant. Lia har en lokalklimatisk
beskyttet beliggenhet og er dekket av gammel fjellskog dominert
av gran, til dels av svært kraftige dimensjoner. Eier: privat.

Vegetasjon og flora. Granskogen er ispedd en del bjørk. Einer inn-
går i busksjikt. Det er variasjon mellom blåbær- og småbregnetype
og lokalt forekommer rikere innslag, først og fremst representert
ved teiebær og skogstorkenebb. Skogbunnen er delvis blokkrik,
delvis preget av et tett moseteppe med vanlig sigdmose(Dicranum
scoparium)og gåsefotmose(Barbilophozia lycopodioides)som vik-
tigste arter. Torvmoser inntar fuktigere areal.

Sko struktur - åvirknin . Skogen har en viss aldersvariasjon, men
gamle trær dominerer. Det er stubber etter gammel plukkhogst
langt tilbake i tid (som for lok. B). Særlig i den sørlige delen er det
mye dødved, med overvekt av sterkt nedbrutte stammer av svære
dimensjoner.

Interessante arter. Stikkprøver av lægrene ga 3 funn av svartsone-
kjuke som må antas å være vanlig innenfor lokaliteten. Lite dødved
av midlere alder og mang lende funn av flere indikatorarter for død-
vedkontinuitet kan tyde på at det har vært et bruddi kontinuiteten.
Det er mest dødvedi den sørlige delen.

Isolert betraktet kan lokaliteten karakteriseres som en svært verdi-
full nøkkelbiotop (gjelder også kjernene i de øvrige C-områder).

C2 Svarttjern Ø
Vegetasjon og flora. Skogen er gammel granskog med rike vegeta-
sjonstyper, særlig i midtre deler. Høgstaudepartier har bl.a. tyrihjelm,
kvitsoleie, myskegras og skogstorkenebb. Sumpskog inngår i sør.

Sko struktur - åvirknin . Det er spor etter plukkhogst og moderate
mengder dødvedi alle nedbrytningsstadier. I den øverste delen av lia
ligger flere gamle furulæger. Mange av grantrærne har brysthøydedia-
meter på rundt 50 cm. Gamle lauvtrær, særlig selje finnes spredt.
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Indikatorarter. Indikatorarter finnes spredt i hele området, men
med størst konsentrasjon i sør. Følgende arter er observert: Rynke-
skinn (3), svartsonekjuke (23), duftskinn (6), granrustkjuke (2), kjøtt-
kjuke (2), granstokkjuke (7), praktbarksopp (6), brun hvitkjuke (1),
kort trollskjegg (berg: 9), randkvistlav (berg: 13), lungenever (3),
skrubbenever (8), ulvelav (1), tretåspett (spredt). Andre interessan-
te funn (T.H. Hofton, intern rapp.): Phanerochaete galadites (synes
tidligere i Norge kun å være belagt fra Lillehammer), Skeletocutis
carneogrisea.

C3 Småtjerndalen/Stordalen
Vegetasjon og flora. Dalen har tatt granskog i sør, mer fjellskogs-
preg i nord. Blåbærgranskog dominerer, men det finnes næringsri-
ke flekker og lokalt noe sumpskog.

Sko struktur - åvirknin . I nord har skogen et urørt preg og svært
få hogstspor. Dødved inngår relativt sparsomt, men i alle nedbryt-
ningsstadier. Etter et sterkere påvirket midtparti er skogen igjen
mindre påvirket sør for putten og ned mot Småtjern/kommune-
grense. Skogen har et fuktig preg med mye gubbeskjegg, og død-
vedmengden er relativt stor. Store furulæger med brannmerker lig-
ger i øvre deler av dalen på begge sider.

Indikatorarter: Særlig den søndre delen har rikelig med funn. Til
sammen er følgende observert i området: Rynkeskinn (4), rosen-
kjuke (3), svartsonekjuke (25), granrustkjuke (1), duftskinn (9), pigg-
broddsopp (3), kjøttkjuke (2), granstokkjuke (9), praktbarksopp (4),
kort trollskjegg (berg: 1), tretåspett (spredt). (For øvrig funn av grå-
porekjuke (Diplomitoporus findbladh) og  Skeletocutis lenis).

C4 Rolihøl
Vegetasjon og flora. Lia har gammel, fuktig granskog med blåbær-
granskog som viktigste type, men også med høgstaude- og surnp-
skogspartier. Det er gjort funn av bl.a. taggbregne. Stedvis inngår
store lauvtrær.

Sko struktur - åvirknin . Det er beskjedne spor etter plukkhogst
og stedvis mye dødved i alle nedbrytningsstadier og dimensjoner,
med sterkt nedbrutte stokker i en viss overvekt.

Indikatorarter. Mjuktjafs har her en middels rik forekornst og finnes
sammenhengende langs bekken mellom ca 745 og 800 m o.h.
Gubbeskjegg vokser rikelig. Svartsonekjuke er svært vanlig.

Observasjoner: Rynkeskinn (4), svartsonekjuke (49), duftskinn (6),
granrustkjuke (6), piggbroddsopp (4), kjøttkjuke (2), granstokkjuke
(4), praktbarksopp (6), mjuktjafs (40-50 trær), kort trollskjegg (berg:
6), randkvistlav (18, berg: 16, selje: 2), lungenever (3), skrubbene-
ver (2).

D Langstulen -  Tverrgarden
Vegetasjon og flora. I et landskap ellers dominert av glissen furu-
dominert skog og myr inkluderer avgrensningen et parti gammel
fjellgranskog (SØ for tjern 792). Blåbærgranskog dominerer, men
det er også rikere bregne- og høgstaudepartier og noe sumpskog.

Sko struktur - åvirknin Skogen er kortvokst, og enkelte trær er
av høy alder. Enkelte hogstspor finnes, men alle nedbrytningsstadi-
er av dødved er representert.
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Interessante arter. I dalsøkk mellom Langstulen og Tverrgarden helt
i sør er funnet sprekkjuke (Diplomitoporus crustulinus, V) og i fjell-
granskogen lenger nord, harekjuke (Inonotus leporinus, V+) (T.H.
Hofton, intern rapp). For øvrig er registrert (innenfor muligens noe
videre arealavgrensning): svartsonekjuke (3), duftskinn (2), gran-
rustkjuke (1). granstokkjuke (9), kort trollskjegg (berg: 1), rand-
kvistlav (berg: 4), skrubbenever (berg: 1), lungenever (2, selje +
berg).

E Kortefjell  -  Øvstevatn
Området utgjør et areal på ca 15 km2 og inkluderer lok. A-D som
viktigste kjerneområder. Det er naturlig avgrenset mot vest og nord
av Nybufjellet og Øgnesprangfjellet. Feltet omfatter områder fra
mellomboreal (ca 650 m o.h.) til lavalpin sone (ca 1000 m o.h.). Pro-
duktiv skog utgjør bare en beskjeden arealandel utenom lok. A-D.

For øvrig er store deler av området preget av fattige myrer, vann og
glissen, ofte noe forsumpet fjellskog med gran og bjørk. En del
areal er dominert av røsslyng, krekling og blokkebær som skulle tilsi
(middels tørr) furumark. Død ved er svært sparsom i disse områ-
dene. Det har vært større uttak av furu i store deler av området i
eldre tid. Siste sjanse-rapporten omtaler en større hogst på høyde-
dragene i Kortefjell for ca 50 år siden. Spredt furu står igjen, både
levende og som gadd. Granbestander dekker små lommer og søkk.

I øvre deler i vest og over det lokale vannskillet mellom lok. A og Cl
(Sollitjørnan) er det fattig lavalpin vegetasjon (ekstremtørr -middels
tørr) dominert av røsslyng, fjellkrekling, blokkebær, reinlaver og
torvmoser, og med innslag av fjellplanter som rypebær, stivstarr,
gulskinn (Cetraria nivalis) og rabbeskjegg (Alectoria ochroleuca).

To hensynskrevende arter er bare funnet utenfor kjerneområdene;
lamellfiolkjuke (Trichaptum laricinum) er funnet i nordre del, mot
delområde A og praktlav (Cetrelia olivetorum) er registrert fra Lauv-
åsen i sør.

Lok. E er et utvidet alternativ som får med sju avgrensete kjerne-
områder.

F Trihinningen -  Varclefjell
Området har grov fjellnaturskog med til dels urskogspreg og svært
grove dimensjoner med kontinuitet i død ved. Det er mange felles-
trekk med område A.

Vegetasjon og flora. Området er vegetasjonsmessig preget av fattige
skogtyper i konvekse og rike i konkave partier, en indikasjon på noe
rikere berggrunn - iallfall i høyere deler med sigeffekt i søkkene. Mye
av granskogen er blåbær- og småbregnegranskog, mens både lågurt-
og høgstaudegranskog finnes som innslag mer lokalt, f.eks i bekke-
søkket som munner midtveis i Trihinningen fra sør (bl.a. kvitsoleie, sølv-
bunke, marikåpe, skogstorkenebb). Det er også utforminger med tyri-
hjelm og turt, samt myskegras, kvann og kvitbladtistel. Langs bekken
vokser krevende moser, som  brunklomose (Scorpidium revolvens),
vrangklomose (Warnstorfia exannulata) og myrstjernemose (Campy-
lium stellatum), samt dvergjamne. Samme mosearter, samt gullmose
(Tomenthypnum nitens) er viktige bunnsjiktsarter i rikmyrspartier øst
for bekkeutløpet på nordsida av vannet. Her ble også funnet bjønn-
brodd. Også sumpskog med skogrørkvein og lappvier inngår i nærhe-
ten. De tørreste partiene har lyngfuruskog.
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Sko struktur - åvirknin . De øvre delene av lia sør for Trihinning-
en preges av særlig lav påvirkningsgrad, selv om det også her er
enkelte hogstspor. Mye av skogen her er i aldersfase. Skogen bry-
tes av små glenner, og det er ispedd en del bjørk. Noen av gran-
trærne antar svært store dimensjoner. Det er også svære læger og
mye gadd. Alle nedbrytningsstadier er til stede. Samme preg har
den mindre hellinga på nordsida av vannet. Den leder opp mot
furuskog, hvor det også er en del svært grove trær som trolig har
svært høy alder. Her er det også bra med dødved og mange brann-
merker på gadd, høgstubber og læger. Granskogsliene videre nord-
over er mer påvirket og dødvedmengde mer sparsom.

Interessante arter. Det er et betydelig antall forekomster med indi-
katorarter i området. Nordvendte lier har høy luftfuktighet med
rikelig epifyttiske lav, særlig gubbeskjegg, men også sprikeskjegg
og granseterlav er vanlige. Små mjuktjafsforekomster er observert
øst for Trihinningen og i bekkedalen lengst vest i området.

Samlede observasjoner: Rynkeskinn (4), rosenkjuke (8), svartsonekjuke
(70), duftskinn (36), granrustkjuke (6), piggbroddsopp (5), kjøttkjuke
(5), granstokkjuke (17), praktbarksopp (27), brun hvitkjuke (4), mjuk-
tjafs (2 små forekomster), kort trollskjegg (berg: 17), randkvistlav (berg:
27), lungenever (4), skrubbenever (11), ulvelav (14). For øvrig er det
gjort funn av den hensynskrevende barksoppen taigapiggskinn (Odon-
ticium romellii, V+) samt den sjeldne glasskjuke (Physiosporinus vitreus,
R) nord i området (T.H. Hofton, intern rapp.).

Delområdet utgjør sammen med det svært ulvelavrike delområde
G et område med store biologiske verdier konsentrert, lav påvirk-
ningsgrad og med til sammen stor økologisk spennvidde. Dette kan
også fremmes som separat verneforslag med nasjonal verneverdi

G Venlifjella V
Området ligger vest i Sigdal kommune (10 km vest for Nedre Egge-
dal), i nordlig boreal sone (800-860 m) nær skoggrensa. Det ligger
på vannskillet dannet av Venlifjella og Vardefjellet og har svært lite
produktiv skog. Mesteparten av arealet er åpent med lyngmark,
myr og små tjern og særpreges ved sin høye tetthet av gammel
furugadd med rike ulvelavforekomster. Arealet er privateid.

Vegetasjon og flora. Spredt furu og bjørkekratt utgjør tre- og busk-
sjikt over det meste av arealet. Røsslyng-blokkebærtypen domine-
rer fastmarka (middels tørr (SX) + noe ekstremtørr (X)). Foruten de
dominerende røsslyng og blokkebær inngår blåbær, tyttebær og
fjellkrekling som vanlige i feltsjikt. Bunnsjiktet er særlig dominert av
furutorvmose (Sphagnum capillifolium) og furumose  (Pleurozium
schreberi). Viktig er også reinlaver (Cladina spp.) og islandslav
(Cetraria islandica).

Lyngmarka veksler i mosaikk med myr. Mesteparten er av fattig type
dominert av bjønnskjegg, (torvull, duskull), rødtorvmose (Sphagnum
rubellum) og rusttorvmose (S. fuscum), men i vestre del er også rikere
myrareal med arter som dvergjamne, bjønnbrodd og bunnsjikt domi-
nert av myrstjernemose (Campylium stellatum), brunklomose (Scor-
pidium revolvens) og  Sphagnum sekt. Subsecunda.

Ulvelav er karakterisert som en hensynskrevende art i Norge (Tøns-
berg et al. 1996). Utbredelsen er sørøstlig, og storområdet synes å
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utgjøre et særlig rikt område for arten med mange funn - selv om
regionen ligger helt på grensa mot dens utbredelse i retning sørvest.
Ulvelav synes å være knyttet til områder med lang kontinuitet i tørr-
gadd. Den er sterkt fotofil og krever lysåpne steder, og de fleste funn
er fra furugadd i høyereliggende skoger. Trusler er skogsdrift og også
bruk av furugadd til ved, inkludert lokale kaffebål. Sikring av denne
spesielt rike lokaliteten ville kunne være et postivt bidrag til å ta vare
på arten i dette grenseområdet for dens utbredelse. Skogbruk utgjør
ingen viktig trusselfaktor her, men hyttebygging vil være en mer
sannsynlig trussel. Det bygges flere hytter like sør for området, noe
som kan medføre at furugadd felles til ved.

Fjellskogspreget granskog finnes lokalt i hellinger og bekkedaler.

Sko struktur - åvirknin . Det er glissen tresetting med furu i alle
aldre (tre aldersmålinger: 110, 200, 290 år). Antall gadd er høyt,
men de står spredt. Brannmerker er observert flere steder. Mangel
på læger i store deler av området tyder på at død ved i form av
læger og tidligere generasjoners gadd delvis er tatt ut på et tidligere
tidspunkt. Synlige stubberester mangler (bortsett fra noen få stub-
ber etter gadd felt til bålved), men det er vanskelig å bedømme om
lokaliteten er naturlig åpen som følge av høy beliggenhet eller om
furu kan være tatt ut langt tilbake i tid. En høgstubbe på 100 cm i
brysthøydediameter er observert her. Eldre stående furu gir grunn-
lag for ny rekruttering av gadd.

Granskogen er plukkhogstpåvirket med lokale dødvedkonsentra-
sjoner, og består av korte, grove trær med sen vekst.

Indikatorarter - kontinuitet. Omtale av ulvelav, se ovenfor. 127 fore-
komster er observert. Totalt for området, inkludert granskogsdelen,
er observert følgende: Rynkeskinn (1), svartsonekjuke (23), duftskinn
(8), granrustkjuke (4), kjøttkjuke (1), granstokkjuke (4), praktbark-
sopp (3), brun hvitkjuke (2), kort trollskjegg (berg: 15), randkvistlav
(berg: 18), skrubbenever (3). For øvrig er det gjort funn av den hen-
synskrevende barksoppen taigapiggskinn (Odonticium romellii) nord
i området. Den poroide arten  Chaetoporellus latitans er funnet av
T.H. Hofton (intern rapp.) i furuskog sør for Danmark~ for Trehin-
ningen. Dette er eneste kjente funn i Norden, og arten opptrer iføl-
ge Ryvarden & Gilbertson (1993) som sjelden i Mellom-Europa, med
Storbritannia og Polen som nærmeste funnsteder.

Sammen med delområde F kan dette området fremmes som sepa-
rat verneforslag (se under F).

H Vindolvatnet SV
Lokaliteten ligger i Trillemarka, Sigdal kommuneskog (7 km vest for
Grønnhovd ved Soneren) og utgjør frodig og produktiv granskog.
Rask inventering omfattet et ca 200 daa stort område i den bratte
delen av bekkedal fra vannet Danmark lenger vest (mellomboreal
sone, 670-700 m o.h.).

Granskogen er gammel og storvokst. Skogbunnen varierer fra rela-
tivt dødvedrik høgstaudegranskog til mer dødvedfattig blåbær-
granskog. Det er spor etter plukkhogst og mindre flatehogst. Bek-
ken går dels gjennom myr og sump med mer krevende vegetasjon
(gulstarr, mjødurt, teiebær, sølvbunke, svartvier, engsnelle, bunn-
sjikt dominert av myrstjernemose (Campylium stellatum), for øvrig
vrangklomose (VVarnstorfia exannulata) m.m.).
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Av indikatorarter er det gjort funn av mjuktjafs (fattig forekomst),
duftskinn (1), granrustkjuke (3) og rynkeskinn (3). (Det er relativt
stor tetthet av indikatorarter også i omkringliggende område. Hare-
kjuke er funnet et stykke øst for området.)

I Grunntjern  -  Puttåsen -  Kattenbergdalen
Vegetasjon og flora.  I dette området er rike og fuktige granskogs-
utforminger vidt utbredt, og de næringsrike partiene er en vestlig
forlengelse av den rikere sonen beskrevet under L. Her inngår både
lågurtgranskog, høgstaudegranskog og rik sumpskog i konkave
partier. Tysbast er vanlig, og fra høgstaudetypen kan nevnes kvit-
soleie, vendelrot, rød jonsokblom, trollbær, kvann, tyrihjelm, turt,
firblad og olavsstake. Vanlige til dominerende i sumpskogene er
hestehov, skogsnelle, skogrørkvein, mjødurt, enghumleblom, mai-
gull,  Rhizomnium sp. og vrangklomose (Warnstorfia exannulata).
Det er også observert skogrnarihand, brudespore og fjellpestrot. I
Kattenbergdalen ble observert forekomst av skavgras.

Området har en svært artsrik soppflora med en rekke næringskre-
vende arter; særlig svovelriske (Lactarius scrobiculatus) er svært vanlig.
Den mindre vanlige keisersopp (Catathelasma imperiale) ble funnet i

Kattenbergdalen. (For øvrig i området, bl.a. Collybia asema, Clavaria-
delphus truncatus, Cortinarius duracinus, Hygrophorus discoideus, Lac-
tarius deterrimus, Inocybe cervicolor, I. nitidiuscula, Lactarius deterri-
mus, Lyophyllum rancidum, Russula queletii og  Tricholoma vaccinum).

Også i Grunntjernslia finnes mye rik vegetasjon, av samme typer, og
det er bl.a. funnet myske, skogsvinerot og kranskonvall. Fuktig
lokalklima indikeres av flere funn av bjønnkam.

I flate eller mer konvekse partier finnes større areal av fattig lyngfu-
ruskog, og det er også blåbærgranskog og småbregnegranskogs-
partier. Fattige skogtyper dekker også nord- og østsider av Leinåsen
(topp 858) vest for Vindolvatnet/Kattenbergdalen.

Sko struktur - åvirknin . Granskogen er til dels gammel og grov og
også med en del gamle lauvtrær. Hele området er påvirket av tidligere
plukkhogst, og mengden av dødved er begrenset. I Grunntjernslia er
det en del lommer med til dels mye dødved. Det er også partier med
gammel furu, delvis med brannspor (Grunntjernslia). De flatere områ-
dene mellom Grunntjernslia og (vestre) Putten har frøtrestilling etter
omfattende hogst fra de senere tiår, med stort oppslag av bjørkekratt.

Leinåsen er ifølge lokale opplysninger ikke hogd i 1920-åra da det
ellers var omfattende hogster i Trillemarka. I området såes også kun
spor etter svært gamle stubber, men svært sparsomt med dødved
forteller om rydding også her. Området har lav bonitet med glissen
og småvokst gran og noe furu og bjørk.

Interessante arter. Rynkeskinn (2), rosenkjuke (9), svartsonekjuke
(16), duftskinn (7), granrustkjuke (26), piggbroddsopp (4), kjøttkju-
ke (1), granstokkjuke (4), praktbarksopp (2), kort trollskjegg (berg:
4), randkvistlav (10), lungenever (1), tretåspett (spredt), gråspett.

På hver av 2 lokaliteter, helt vest i området (Kattenbergdalen) er
observert både skoddelav  (Menegazzia terebrata)  og praktlav
(Cetrelia o(ivetorum), begge hensynskrevende.

Området har regional verneverdi (**).
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J Trilledalen
Lokaliteten ligger sentralt i Trillemarka (Sigdal kommuneskog). Den
utgjør med sin høye bonitet i nordvendt, fuktig li, et av de mest
høyproduktive delområdene i dette åslandskapet. Nyere skogsbilvei
fører helt inn til østre grense for arealet, der Grunntjernelva mun-
ner ut i Skoddøltjern. Området ligger i mellomboreal sone og strek-
ker seg fra 560 m o.h. opp mot topp 868.

Vegetasjon og flora. Storvokst gran dominerer tresjiktet, men med
et visst lauvinnslag, bl.a. rikelig med store bjørker i vestre deler.
Småbregnegranskog utgjør størst areal, med dominans av henge-
ving og sauetelg, dels fugletelg, smyle og blåbær (for øvrig mai-
blom, linnea, gaukesyre, hvitveis, strid kråkefot, hårfrytle). Viktigste
arter i bunnsjiktet er furumose (Pleurozium schreberi), kråkefotmo-
se (Rhytidiadelphus loreus), etasjemose (Hylocomium splendens),
gåsefotmose (Barbilophozia lycopodioides) og kystbjørnemose
(Polytrichum formosum). Mer lokalt forekommer også storbregne-
granskog med Athyrium-dominans. Langs rikere sig er observert
arter som sumphaukeskjegg, marikåpe, turt, skogstorkenebb og
teiebær. Skogen i den siste og brattere delen av Trilledalen før bek-
kens utløp i Grunntjernelva er spesielt storvokst og frodig, med
dominans av fjellburkne, sauetelg, hengeving og innslag av turt.
Store trær av selje og rogn er observert, og det er gjort funn av hul-
drestry (se under) og mjuktjafs. Oppover i lia er det tørrere, og røss-
lyngdominert furuskog tar over i øvre deler.

Sko struktur - åvirknin . Grana har stammediameter opp til 60
cm. To aldersmålinger av representative trær ga hhv 115 og 135 år.
Foruten aldersfase inngår også bledningsfase med små åpninger
hvor det er god naturlig foryngelse. Det er stor tetthet av gamle
stubber etter plukkhogst, dels gruppevis og med små, fortsatt syn-
lige glenner som resultat. I vestre del finnes også yngre skog etter
uttak av mindre flater, anslagsvis 40-50 år tilbake.

Tettheten av dødved er jevnt over relativt lav, og de fleste lægre er
av nyere dato, men det finnes dødved av alle stadier, noe flekkvis
konsentrert og mest et stykke oppover i lia.

Indikatorarter - kontinuitet. Trass i sterk grad av hogstpåvirkning
fram til for 40-50 år siden er antall funn av indikatorarter svært høyt
pga noen partier med høy artstetthet. Observasjoner: Lamellfiol-
kjuke (3), rosenkjuke (4), rynkeskinn (3), duftskinn (23), granrust-
kjuke (23), granstokkjuke (9), svartsonekjuke (66), piggbroddsopp
(2), kjøttkjuke (9), praktbarksopp (11), brun hvitkjuke (4), huldrestry
(54, rik forekomst østlige del, opplysn. Dag Kjærnet m.fl.), skruk-
kelav (berg:1), kort trollskjegg (berg: 32), randkvistlav (80, berg 77,
gran: 2, bjørk: 1), lungenever (36), skrubbenever (22), mjuktjafs (ca
80), stiftfiltlav (2), grynfiltlav (1) og ulvelav (7). (Dessuten hvit gran-
kjuke (8) og enkeltfunn av vasskjuke og furustokkjuke.)

Lok.1 har regional verneverdi (**). Den østlige delen, inkludert fro-
dig søkk med huldrestry bør uansett avsettes som nøkkelbiotop.

K Trillefjell
Området utgjør de nordøstre deler av Trillemarka (Sigdal kommu-
neskog) og noe privatskog i øst. Det spenner over en vid høyde-
gradient fra ca 660 rn o.h. i sørvest (mellomboreal sone) til 1010 m
o.h. på toppen av Trillefjell (lavalpin sone). Storparten av arealet er
sørvendt. Gammel granskog dominerer mellomboreal sone. Bjør-
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kas andel øker, til dels med dominans, i nordboreal sone. Mye er
fjell eller ikke-produktiv skogsmark i de høyereliggende delene.

Vegetasjon og flora. Fattig skog av blåbær- og småbregnetype
dominerer liene i mellomboreal sone, men med jevnlig innslag også
av rikere vegetasjonstyper, spesielt høgstaudevegetasjon langs sig.
I høyereliggende deler som på Hestliåsen, finnes også mer furuinn-
blandet skog av røsslyng-blokkebærtypen. Nordlig boreal sone med
dominans av bjørk har som regel et solid innslag av bartrær, først
og fremst gran. Fattige typer dominerer også lavalpin sone (dels
middels tørre rabber med rypebær).

Sko struktur - åvirknin . Granskogeni sørvest er storvokst. Det er
lite død ved og mye hogstspor i form av stubber fra plukkhogst-
epoken. Dødvedmengden øker oppover i soneringen, og i fjellsko-
gen, f.eks. nord for Hestliåsen, er det færre hogstspor, med stub-
berester som virker klart eldre enn i mellomboreal sone. Mange
lægrei lavere del av nordboreal sone er jevnt over kraftigere enn
dimensjonene på de levende trærne, noe som tyder på at man her
fortsatt befinner seg i et suksesjonsstadium hvor grana ennå ikke
har nådd full størrelse etter tidligere plukkhogst.

Indikatorarter - kontinuitet. Antall funn av indikatorarter er høyt
(tall gjelder høyereliggende deler); svartsonekjuke (ca 85), rynke-
skinn (6), rosenkjuke (2), duftskinn (45), granstokkjuke (13), gran-
rustkjuke (11), kjøttkjuke (15), praktbarksopp (18), brun hvitkjuke
(1), mjuktjafs (ca 50), lungenever (1) og skrubbenever (1).

For øvrig er det gjort funn av filtsagsopp(Lentinellus ursinus)(T.H.
Hofton, intern rapp.), tvilsomt skilt fra beversagsopp(L. castoreus),
som er klassifisert som sjelden på rødlista.

Fjellskogen kan tenkes å fungere som et overskuddsområde og en
pool for mange arter hvorfra lokal spredning kan skje til egnete ste-
der også i lavereliggende deler, hvor det i en epoke kan ha vært
svært lite dødved.

Området er regionalt verneverdig (**).

L Sørberg i Puttåsen, Trillefjell og Hasliåsen
Følgende er basert på egne observasjoner, samt opplysninger fra
Øystein Engen og Tom Hellik Hofton.

De bratte, sørvendte liene i Trillefjell (inklusive Hestliåsen) og Hasli-
åsen er sterkt soleksponert og med et svært gunstig lokalklima. Her
finnes velutviklete utposter av sørlig boreal vegetasjon med solid
innslag av edle lauvtrær og varmekjære sørlige og sørøstlige arter.
Mange har store næringskrav og indikerer at det i liene her må
være forekomster av rik berggrunn, muligens amfibolitt.

1:1 Puttåsen
En halv km sørvest for Skårsetra, UTM (ED50) NM 155 720 (ikke
identisk med Skårsetra på M711-kart, som på økonomisk kart er
betegnet med sitt riktige navn, Grunntjernsetra) finnes et lite parti
med særdeles rik flora. Det er et bratt, naturlig åpent areal inn mot
bergvegg og med areal på 100-200 m2. Ca 60 karplanter ble regis-
trert, mange med sørlig-sørøstlig utbredelsestyngde. Her ble funnet
bl.a. tysbast, taggbregne (flere steder), skogsvinerot, vårerteknapp,
krattfiol, storklokke, trollbær, smørbukk og hundekveke. Av mer
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nordlige innslag kan nevnes tyrihjelm, kvitsoleie og fjellmarikåpe.
Kranskonvall er stedvis dominerende.

Liknende vegetasjonsutforminger finnes flekkvis også i liene videre
nordøstover mot Skårsetra.

L2 Skårsetra
Lia rett nord for Skårsetra ligger over 800 m o.h. og har en artsrik
og næringskrevende flora hvor svakt sørlige arter og fjellplanter
møtes. Skogbildet er grovvokst, åpen fjellskog med grove stammer
og ofte rik forgreining. Det er spor etter plukkhogst. Bjørk inngår
relativt rikelig. Særlig innunder berget vokser store rosetter av tagg-
bregne rikelig, og det er busker av tysbast. Lia har ellers et lågurt-
preg med arter som legeveronika, tveskjeggveronika, markjordbær,
firkantperikum og jonsokkoll.

På og i forbindelse med bergveggen vokser også en rekke nordlige
arter; bergfrue, rosenrot, fjellveronika, fjellmarikåpe, fjellskrinne-
blom, flekkmure, rublom sp., blårapp og svartstarr. Bergveggen er
rik med bl.a. hårstjernemose(Tortula ruralis). Her vokser også
grønnburkne.

Langs foten av lisida på strekningen mellom lok. 1 og 2 finnes flere
steder rikmyr, betinget av næringsrikt sig fra oversida. Vanlige arter
her er bl.a. gulstarr og blåtopp, og i bunnsjikt rosetorvmose(Sphag-
num warnstorfii), gullmose(Tomenthypnum nitens), myrstjerne-
mose(Campylium stellatum),brun klomose(Scorpidium revolvens)
og vrangklomose (Warstorfiaexannulata).Ellers skal nevnes dverg-
jamne, bjønnbrodd, hårstarr og harerug.

Området er regionalt verneverdig, i komb. med IIK **•

13 Trillesetra  -  Hestliåsen
Vegetasjon og flora. Området omfatter et belte fra sørsida av Trille-
fjell i øst til ovenfor myrene under Hestliåseni vest. Lia er bratt, del-
vis rasmark med mye stein, og bekken nord for Trillesetra følger ei
markert kløft, der det nylig har gått steinras. Det er betydelig lauv-
innslag, med store seljetrær og en del mindre rogn. Alm finnes opp
til 850 m o.h. I et parti på ca 800 m o.h. finnes 20-25 almetrær, til
dels store individer (opptil ca 50-60 cm i brysthøydediameter).

Floraen er svært rik, med bl.a. tysbast, krattfiol, tyrihjelm, turt,
kvann, jonsokkoll, fjellforglemmegei, smørbukk, myskegras, kant-
konvall, liljekonvall, storklokke, lodnebregne, taggbregne, hunde-
kvein, stankstorkenebb, myske, skogsvinerot, trollbær og blåveis.
På bergveggenei bekkekløfta vokser bergfrue og snøsildre, og fjell-
marikåpe er vanlig.

Funn av hårstjernemose(Tortula ruralis) på nakent berg indikerer
høyt næringsinnhold. På alm ble funnet rikelig med ekornmose
(Leucodon sciuroides).Krevende storsopparter som horngrå flathatt
(Collybia asema)og oker ridderhatt(Lepista gilva) inngår.

Hestliåsens sørside, fra bekken og et godt stykke vestover, er domi-
nert av bjørk, selje, rogn og osp. Floraen her er også rik, men det er
ikke fullt så rikt som i den østlige delen.

Flekkvis forekomst av samme type vegetasjon fortsetter også videre
østover nord for Gorrtjern.
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Sko struktur - åvirknin . Området er tydelig preget av plukkhogst,
med stort sett lav dødvedmengde, men alle nedbrytningsstadier er
til stede. Påvirkningen avtar oppover i høyden. Grantrærne, som
vokser relativt glissent, kan anta betydelige dimensjoner. I det lauv-
dominerte partiet under Hestliåsen er det en god del stubber av
gran, samt noe unggran. Lauvtrærne er også relativt unge med
unntak av store seljer. Disse forhold tyder på hard hogstpåvirkning
og at lauvskogen representerer et tidlig suksesjonstrinn på vei mot
en lågurtgranskog.

Indikatorarter: Svartsonekjuke (4), duftskinn (3), granrustkjuke (5),
kjøttkjuke (1), praktbarksopp (1), rosenkjuke(1).

14 Hasliåsen
Vegetasjon og flora. Lia har jevnt over noe tettere granskog enn
lok. 2, men det er også her mye lauv og mye av det samme preget
som under Trillefjell. Bjørk, selje, osp og rogn dominerer av lauv-
trærne, men det er også her innslag av edle lauvtrær. Spisslønn og
alm er vanlige, og også hassel forekommer. Hovedlia er bratt med
flere små hyller og kløfter, og typisk er at området består av avsat-
ser med brattheng mellom. Deler av området er rasmark og noe
åpen steinur. Berget er lett forvitrelig og har gitt velutviklet forvit-
ringsjord. Vegetasjonen er av lågurttype og med stort sett samme
artsutvalg som lia under Trillefjell. Det er stedvis mye av vårerte-
knapp, tepper av myske og blåveis er vanlig. Det er dessuten funnet
kransmynte. Videre finnes høgstaudeinnslag med tyrihjelm og kvit-
soleie. Av storsopp skal nevnes den næringskrevende duftslørsopp
(Cortinarius percomis).Stor knippesprøsopp(Psathyrella spadicea)
inngår på eldre eksemplarer av edle lauvtrær både her og under
Trillefjell. På alm ble funnet almeteppemose(Porella platyphylla).

Sko struktur - åvirknin . Også her er det tydelig hogstpåvirkning,
og det rike lauvinnslaget er trolig i en viss grad suksesjonsbetinget
som følge av dette, men ikke så mye som under Hestliåsen. Det er
også hogstspor på alm, som har slått opp fra rota igjen. Alm finnes
som ganske store trær, samt at selje, osp og rogn også er relativt
grove. Grana opptrer mer sluttet, til dels med growokste individer.
Lokaliteten grenser til avgrensningen for storområdeforslaget, her
definert mot nyere hogstflater i øst.

Indikatorarter. Duftskinn (1), granrustkjuke (7), kort trollskjegg
(berg: 1), randkvistlav (berg: 2), lungenever (3; lønn, osp, selje), tre-
tåspett (spredte hakkemerker), dessuten gråporekjuke(Diplomito-
porus lindblack)(1).

M Haslielva -  Svarttjern  -  Sinernatten
Området er særskilt viktig mht store forekomster av huldrestry og
mjuktjafs.

Vegetasjon og flora. Området utgjør nord- og nordøstvendte hel-
linger fra Sinernatten ned mot Haslitjern, Svarttjern og Haslielva. Elva
nedstrøms Haslitjern har flere store fosser, som delvis har gravd seg
ned i ganske dype gjel. Det er stabilt høy luftfuktigheti granskogene
langs bredden med innslag av høgstaude- og sumpskog. Stikkprøver
på bergvegg i øvre del viste en moseflora av nøysomme arter.

Den bratte lia vest for Svarttjern har grov, gammel granskog, delvis
av høgstaudetype med bl.a. tyrihjelm, turt, kranskonvall, myske-
gras, kvitsoleie og firblad. Dette fortsetter i den nordvendte lia
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videre vestover i mosaikk med småbregnegranskog og små parti
med lågurtskog. Flere store forekomster av de suboseaniske artene
kystjamnemose(Plagiothecium undulatum)og kråkefotmose(Rhy-
tidiadelphus loreus) indikerer høy luftfuktighet i skogbunnen. Lia
mot Svarttjern har også stort innslag av lauv, inklusive ca 30 store
ospetrær.

Sør og øst for Svarttjern, samt i toppområdene inngår også områ-
der med fattig furuskog.

Sko struktur - åvirknin . Skogene er preget av tidligere plukk-
hogst. Skogen langs Haslielva er i stor grad i tidlig (spesielt øvre del)
og sen optimalfase, skjønt ei gran ble målt til en alder av 150 år.
Både skogen her og lia oppover fra Svarttjern har et flersjiktet preg
og trolig brukbar aldersspredning. Ospetrærne når opp i en bryst-
høydediameter på ca 60 cm og er i gjennomsnitt mindre enn ospe-
trærne i verneforslag Svenskerudåsen. Trolig er de også mer natur-
lig rasmarksbetinget enn suksesjonspreget, som karakteriserer
nevnte lokalitet. Dødvedmengden er sparsom, særlig mht de mest
nedbrutte stadiene.

Interessante arter. Liene og elvebredden har svært gunstige forhold
for huldrestry og mjuktjafs. Langs Haslielva vokser huldrestry spredt,
og det er en mjuktjafsforekomst hvor arten vokser på minst 25 trær
og tre bergveggpartier.

Huldrestry finnes også spredt i liene oppover fra Svarttjern, men de
største forekomstene finnes i de nordvendte liene mot Haslitjern,
med en utstrekning nesten helt opp til toppen av Sinernatten. Hit-
til er det talt ca 90 trær hvor arten forekommer mellom Haslielva i
øst og Trilledalen i vest. Det er i tillegg mjuktjafsforekomster ogsåi
dette området.

Rett nord for Svarttjernsetra finnes en liten, bratt dal med trådragg,
huldrestry og mye kort trollskjegg. Setervollen er i tidlig gjen-
groingsfase og med kulturbetingete innslag i form av toppklokke
og busknellik.

Skoddelav(Menegazzia terebrata, V+) vokser på en stor, ensom
flyttblokk i skogbunnen.

Foruten rødlistearter i lista under er det gjort funn av den hensyns-
krevende arten begerfingersopp(Clavicorona pyxidata).

Observasjoner: Huldrestry (minst 100), mjuktjafs (ca 50), skoddelav
(1), gubbeskjegg (store mengder), trådragg (1), kort trollskjegg
(berg: 18), randkvistlav (berg: 28), lungenever (28), skrubbenever
(18), stiftfiltlav (osp: 11), randkvistlav (berg: 28), ulvelav (1).

Rynkeskinn (2), rosenkjuke (3), svartsonekjuke (5), duftskinn (3),
granrustkjuke (5), kjøttkjuke (2), granstokkjuke (2), praktbarksopp
(3), piggbroddsopp (1)

Delområdet har i seg selv nasjonal verneverdi, ***.

N Sinern-området
Området ligger i fjellskog på mellom 700 og 800 m med granskogs-
lommer i ellers mer åpent terreng med furuskog og myr. Spesielt lia
på sørvestsida av Sinern har preg av kontinuitet og liten påvirkning
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gjennom lang tid. Granskogen er grov, opp til ca 60 cm i brysthøy-
dediameter. Skogen har stubberester og små glenner etter tidligere
plukkhogst og tregrupper som har falt. Flere partier har naturlig bled-
ning. En god del bjørk er ispedd samt stor selje. Småbregnetypen er
særlig utbredt, med fugletelg og gaukesyre, og det er også små
lågurtparti med bl.a. teiebær, legeveronika, skogstorkenebb, skog-
sveve, markjordbær, jonsokkoll, hengeaks og engmose(Rhytidiadel-
phus squarrosus).Et parti har rikelig med fjellburkne, og det er også
flekker med høgstaudegranskog (bl.a. skogstjerneblom og kvitblad-
tistel). Skogbunnen er delvis noe forsumpet med torvmoser og van-
lig bjørnemose(Polytrichum commune), i blåbærgranskog finnes
dessuten en del skyggemose(Hylocomium umbratum).

Det er flekkvis rikelig med dødved i form av store granlæger. Rødrand-
kjuke og fiolkjuke er vanlige på ferske stokker. Ellers er det av indika-
torarter notert: Svartsonekjuke (5), rosenkjuke (4), rynkeskinn (3), duft-
skinn (1), granrustkjuke (4), kjøttkjuke (3), praktbarksopp (1).

Lia på vestsida av Gammelsetertjern har liknende skogstruktur, men
er fattigere, dominert av blåbærgranskog og svært fattig på dødved.
Det ble kun funnet noen sterkt nedbrutte læger (svartsonekjuke).

Bekkedalen nordøst for Venlisetra står i en mellomstilling, med rik
forekomst av kort trollskjegg på berg og enkeltfunn av svartsone-
kjuke, rynkeskinn og granrustkjuke på granlæger.

I dalen omkring det øverste strykpartiet av Sinerbekken finnes den
desidert rikeste mjuktjafslokaliteten i hele storområdet. Enden av
skogsbilvei på oversida har dannet en kraftig skjæring, men loka-
liteten er likevel intakt, og med konstant høy luftfuktighet som
følge av topografi og elvas nærhet. Lavarten synes å være til stede
på tilnærmet alle grantrærne som ble undersøkt på sørsida av elva,
og til dels i rikelige mengder.

I landskapet omkring de biologisk mest interessante kjernene er det
spredt med dødved og påvirkningsgraden mht nyere inngrep er lav.
Her har det trolig vært relativt omfattende hogster i tidligere tider.
Ulvelav er observert.

Om lokaliteten ikke skulle bli inkludert i et større verneområde,
burde lia ved Sinern og dalpartiet langs elva øst for Sinern være
aktuelle som nøkkelbiotoper. Sistnevnte lokalitet utgjør bare noen
få dekar.

Området i sin helhet og vurdering av avgrensninger
Avgrensning av delområder har søkt å fange opp de viktigste områ-
dene med gammel naturskog, mest mulig urørt preg, og indikasjo-
ner på kontinuitet i dødved og kronesjikt. Områdene i vest, lok A-
G synes å være mindre påvirket enn østover. lallfall er denne delen
preget av å ha vært uten hogstinngrep i lengre tid. I mye av Trille-
marka synes det å ha vært aktiv skogsdrift basert på fløting i vass-
dragene like fram til flatehogstepoken begynte, og det er også
enkelte eldre flater som anslås å være ca 40-50 år gamle. Behov for
veibygging og lettere tilgjengelighet med moderne driftsmetoder
førte til at de indre områdene fikk ligge urørt i flere årtier, mens fla-
tehogstene startet i lavereliggende områder nærmere hoveddalfø-
ret i bygda. Østlige deler av Trillemarka er nå nådd for fullt, med nye
skogsbilveier de senere åra og omfattende flatehogster i områdene
omkring Haslitjern og Skoddøltjern.

63

Den høye tetthet av indikatorarter tyder likevel på at de tidligere
plukkhogstene og rydding av dødt virke ikke har vært hardere enn at
artene har klart seg, spesielt som følge av at deler av området trolig
har vært lite påvirket av hogst også tidligere. Videre har lokal spred-
ning hele tida har vært mulig nedover fra de mindre påvirkete fjell-
skogsornrådene. Det er en skjønnsak hvor man setter grenser for
delområder dersom det skulle være aktuelt å behandle dem separat.

For hele storområdet er verneverdiene i stor grad knyttet til gran-
skogen, som dominerer boreal sone, spesielt i Trillemarka. Det inn-
går imidlertid også en del furuskog, med varierende grad av påvir-
ket preg. I Trillemarka, f.eks. Grunntjernsområdet, er det eldre
frøstillinger med mye ungskog, mens i vest, sør for Skålesetra, er
det store arealer med furumark som nærmest er åpent terreng eller
med svært glissen tresetting. Her kan det ha vært omfattende eldre
hogster og med påfølgende svært sen foryngelse. Furugadd med
ulvelav finnes imidlertid i flere deler av området, og spesielt rikelig i
området mellom Venlifjella og Vardefjell (omr. G).

Spredt finnes også mye verdifull skogsmark mht biologiske verd ier,
inkl. rødlistearter, også utenom utskilte delområder. Også her er
det godt potensiale for å oppnå liknende kvaliteter som de mange
kjerneområdene på lengre sikt. Grensene nå er trukket slik at stør-
re areal med nyere tids flatehogst bare inngår i østlige deler av Tril-
lemarka, av arronderingsmessige grunner.

Samlet vurdering - verneverdi
Området er et nasjonalt verneverdig storområde (***),I positiv ret-
ning veier store arealer med gammelskog som har unngått moder-
ne flatehogst. Det aller meste av området er upåvirket av slik drift.
Dessuten er det indikasjoner på høy grad av kontinuitet både i død-
ved og kronesjikt. I negativ retning veier at arealene jevnt over er
sterkt påvirket av tidligere tiders drifter. Noe areal med moderne fla-
tehogst vil også komme med for å sikre en god arrondering, når
man prioriterer å få med verdifulle delområder i øst.

Flere av delområdene kan være aktuelle som separate verneforslag.

Foruten moderne skogsdrift utgjør også hyttebygging en betydelig
trussel mot de verdier som søkes vernet.

3.6.11 FLATSTRAND

Kommune: Flesberg
Kart M711: 1714IV
UTM-koordinater (ED50): 21 37-38
Areal: 575 daa (+ evt meandrerende elveparti: 93 daa)
Skogeier: privat
Verneverdi: *
Figur 32, se vedlegg

Området er tidligere inventert av Korsmo, jf Svalastog & Korsmo
(1995), og klassifisert som lokalt verneverdig. Miljøvernavd ønsket
en sammenlikning av dette og Ramfoss, samt vurdering av mulig-
het for utvidelser. De to områdene har mye felles, og begge savner
preget av gammel, storvokst furuskog. Det er mulig at dette ikke
lenger er mulig å finne på denne type tjukke løsmasser. Lokaliteten
er blitt noe mindre ved at det er hogd i den sørligste delen. Det fin-
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nes mer skog av samme type både videre sørover og på vestsida av
fylkesveien, men dette er ikke mulig å legge til uten å få med veier
og større ungskogsparti og hogstflater. En slik løsning ansees som
lite interessant.

Isolert sett har verken Flatstrand eller Ramfoss biologiske verdier
utover typeområdeverdi. Verdiene for denne typen, hvor mer opp-
rinnelig preget utforming vanskelig synes å la seg oppdrive, må sees
i mer langsiktig perspektiv. Det er i denne sammenheng viktig å
legge opp til en naturlig brannsyklus hvor brann får virke fritt. Dette
synes å være enklest å få til på Ramfoss. På Flatstrand vil to gårder
med trelastvirksomhet være truet ved skogbrann, Ramfoss ligger
mer isolert. Videre er Ramfosslokaliteten interessant som del av
større sammenheng.

Det anbefales at Slettmoen ved Ramfoss prioriteres for videre vur-
dering med tanke på vern av furumo som typeareal.

3.6.12 SØRKJEVANNSELVA

Kommune: Rollag
Kart M711: 1714IV
UTM-koordinater(ED50): NM 21 37-38
Areal: 88 daa
Skogeier: privat (1)
Dato: 13/10-1997
Inventør: Egil Bendiksen
Verneverdi: *
Figur 33, se vedlegg

Naturgrunnlag/avgrensning
Området ligger like vest for Numedalslågen, 4 km rett sør for Rol-
lag tettsted. Arealet er nærmest flatt og ligger på ca. 250 m o.h.,
sørlig boreal sone. Sørkjevannselva renner nordover gjennom områ-
det, med naturlig meandrering i den nordlige delen.

Berggrunnen består av prekambriske metamorfe suprakrustalberg-
arter; kvartsitt og kvartsskifer med granittpegmatitt (Dons & Jorde
1978). Vegetasjonen består for en god del av fattig sumpskog.

Utgangspunktet for verneforslaget er ønske om å få inkludert en
høyproduktiv, dødvedrik fuktskog langs en meandrerende elv.

Vegetasjon og flora
Området (redusert avgrensning) består for det meste av gran-
sumpskog. Skogbunnen er for en stor del relativt artsfattig med
noe varierende vegetasjonsutforminger. Tuet skogbunn med blå-
bær er vanlig, og med spredt fugletelg, gaukesyre, engkvein, skog-
burkne, sauetelg, skogsnelle og slåttestarr. Sølvbunke er stedvis
vanlig. Foruten gran inngår en del store bjørker samt innslag av
gråor. Trollhegg ble så vidt observert. Bunnsjiktet har sterk domi-
nans av grantorvmose (Sphagnum girgensohnii) og vanlig bjørne-
mose (Polytrichum commune). I enkelte rikere parti inngår arter
som teiebær, legeveronika og markjordbær. Lokalt finnes overgang
mot myr med arter som blåtopp og ørevier. Det ble ikke observert
noe vannvegetasjon.
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Skogstruktur  -  påvirkning
Tidlig til sen optimalfase dominerer med en viss grad av flersjikt-
ning. Det er spor etter eldre plukkhogst i form av mosebevokste
stubber. Enkelte steder finnes små lysninger. Spesielt i den mean-
drerende delen er det relativt rikelig med død ved, noe gadd og til
dels grove læger fra rotvelt eller trær knekt et stykke fra basis. Det
er dessuten stort innslag av store og små toppbrekk. Generelt
består dødveden av relativt ferskt og lite nedbrutt virke. Noe ligger
tvers over elva. Det inngår også en del lauvtrevirke, noe har kom-
met med elva. Fire årringtellinger av granstubber på fersk hogstfla-
te i sørkant av redusert avgrensning ga som resultet 100, 125, 120
og 115 år. Dette antas å kunne være representativt også for sko-
gen videre nedstrøms.

Elvesletta har flere mindre flomløp.

Interessante arter
Bortsett fra en stamme med rikelig fruktifisering av den hensyns-
krevende arten rynkeskinn (Phlebia centrifuga) består artsutvalget
av vedboende sopp først og fremst av vanlige pionerarter, som
rødrand kjuke  (Fomitopsis pinicola),  fiolkjuke  (Trichaptum abieti-
num)  (meget vanlige), rekkekjuke (Antrodia serialis), dverggaffel
(Ca/ocera cornea coll.), bladgelesopp (Tremella foliacea) rn.fl. Hvit
tømmersopp (Antrodia sinuosa) ble også observert, samt grangadd
med vasskjuke (Climacocystis borealis). Granstokkjuke (Phellinus
chtysoloma) (1) ble funnet som parasitt på svekket gran.

(Langs østre elvebredd lengst mot nord var det ferske gnag etter
bever.)

Vurdering - verneverdi
Omtrent halvparten av opprinnelig avgrensning er uinteressant i
vernesammenheng (sør og øst) da arealet er flatehogd de seneste
årene, deler av det helt nylig. Øvre deler av elva er forbygd, mens
meandrerende nordlige del har intakt løp. Det er denne delen som
biologisk sett er mest interessant, med bl.a. mye død ved.

Arealet med gammelskog som fortsatt står igjen vil først og fremst
kunne være av interesse for å bevare et avsnitt av en flommarks-
skog omring meandrerende elv. Arealet er imidlertid lite og skogen
tydelig hogstpåvirket et stykke bakover i tid. Skogbunnen er tyde-
ligvis ryddet langt fram i tid. Det er imidlertid mulig å tenke en res-
taureringsprosess.

Området ligger ikke spesielt utsatt mht topografien, men vil ha en
viss risiko for stormfelling fra hogstflater omkring.

Totalt sett betraktes Sørkjevannselva å ha lokal verneverdi (*).
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4 Samlet vurdering av store
og mellomstore områder

Av seks undersøkte storområder er fem vurdert som verneverdige
etter barskogsplanens kriterier: Fuggdalen i Hedmark, Selsjøen og
Skjellingshovde i grensetraktene Oppland/Buskerud og Trillemarka
og Langseterfjell/Heimseteråsen/Nysetsetrai Buskerud. Områdene
lar seg fordele på tre grupper etter skog-/vegetasjonstype:

I - Skjellingshovde og Trillemarka. Begge har stor andel av kom-
pakt, gammel granskog. Samtidig er også større arealer med
glissen furuskog av røsslyng-blokkebærtypen representert
samt åpne myrarealer.

Il - Selsjøen og Langseterfjell. Begge har dominans av glissen furu-
skog, mens gammel granskog er begrenset til mindre arealer,
dels mindre lommer, dels større konsentrasjon innenfor deler
av storområdet. En stor andel av arealene i områdene består
av uproduktiv skogsmark, og det er små arealer skog på mid-
dels og høy bonitet.

III - Fuggdalen - Mens de øvrige områdene er av midlere osea-
nitet/kontinentalitetsgrad er dette området utpreget kontinen-
talt med dominans av lavrike furuskoger og granskog kun
fragmentarisk til stede, først og fremst begrenset til smale
bånd langs kildebekker mellom dalside og dalbunn.

Alle de fem aktuelle storområdene er vurdert som nasjonalt verne-
verdige (***), både de tre som ble tatt opp igjen fra forrige runde
og de to nye i Buskerud. Dette er delvis som følge av den store bio-
logiske verdi de representerer som noen av de siste store sammen-
hengende barskogsområderi Norge som mht det meste av arealet
er upåvirket av moderne flateskogbruk. Dette er en av de prioriter-
te områdetypene i denne runden av verneplanen. Den verdi store
og sammenhengende arealer med gammel naturskog står for, er
bl.a. nærmere redegjort for av DN (1988). I tillegg har alle fem
områder mer spesielle biologiske kvaliteter med hensyn på artsinn-
hold, biologisk mangfold og/eller særskilte vegetasjonsutforming-
er, nærmere redegjort for under omtalen av de enkelte lokalitetene.

Storområdekategorien er en kategori utelukkende definert på stør-
relse og uavhengig av geografisk beliggenhet, i motsetning til type-
områdene, som var sentrale under forrige verneplanrunde. Disse er
knyttet opp mot den naturgeografiske regioninndeling av Norden
(Nordisk Ministerråd 1984). Med sin store geografiske spredning er
storområdene derfor vanskelig direkte sammenliknbare.

Det er likevel mulig å gjøre visse faglige prioriteringer, basert på
gruppene skissert ovenfor og sammenlikning mht ulike kriterier
oppsummert i tabell 2.

De to områdene som har store arealer med kompakt gammel gran-
skog prioriteres foran de tre furuskogsdominerte områdene på lav
bonitet. Flatehogst av gammel granskog, spesielt fuktigere typer,
utgjør et relativt sett mye sterkere inngrep ulikt naturens egne pro-
sesser enn moderne hogstinngrepi en furuskog, som fra naturens
side i disse strøk oftest vil være naturlig brannforynget. For gran-
skogene vil dette kunne medføre irreversible skadevirkninger mht
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det naturlige artsmangfoldet, bl.a. tap av truete og sårbare arter.
Diskusjonen er nærmere berørt av bl.a. DN (1988), Solbraa (1996)
og Bendiksen et al. (1998 m. refs.). Alle de tre furuskogsdominerte
områdene bærer preg av lang tid med minimal menneskelig påvirk-
ning, med bl.a. mye gadd og forekomster av ulvelav. Furuskogen
antas imidlertid å ha vært betydelig påvirket i eldre tid, og dette er
trolig årsaken til dagens skogbilde med svært åpent preg, mangel
på svært gamle trær og til dels ytterst sparsomt med læger i skog-
bunnen (mulig forløp: etter at mer systematisk rydding og utnyttelse
opphørte står fortsatt trær som er døde etter denne epoken som
gadd, jf furuas lange omløpstid inkl. nedbrytning av dødt virke).
Både den svært spredte tresettingen og at mye av furumarka faktisk
er dominert av gran av små dimensjoner, kan indikere en mennes-
keskapt ubalanse ved tidligere selektivt uttak og dårlig naturlig for-
yngelse. Skogbrannkontroll kan være medvirkende faktor.

Virkelig gammel furuskog med mye dødved er ytterst sjelden og
forekommer nærmest bare fragmentariski Sør-Norge, og de aktu-
elle områdene er gode utgangspunkt for en restaureringsprosess.
Det må også tas forbehold om hva som skyldes menneskelig påvirk-
ning, og hva som skyldes lav bonitet og høy beliggenhet, men
aldersmålinger går i retning av det første, selv om stubber ofte van-
skelig lar seg spore.

Begge områdene i gruppe Il har avgrensete delområder med gammel
granskog, til dels med store biologiske verdier av nasjonal verneverdi.
For disse delområdene kan det fremmes separate verneforslag.

Fuggdalen i gruppe III står i en særstilling med sin svært kontinen-
tale beliggenhet. Det helt spesielle vegetasjonsbildet med fattig
furuskog i mosaikk med rike kilder, og frodige granskogsbånd med
til dels rik undervegetasjon, er svært avvikende fra de andre områ-
dene og representerer en helt spesiell økologisk type. Ut fra at furu-
skogsutformingene i gruppe II-områdene er godt representert også
i gruppe I-områdene rangeres Fuggdalen dermed noe høyere enn
Selsjøen og Langseterfjell som storområder. Det må da presiseres at
de spesielt omtalte granskogsområdene i de to sistnevnte bør sik-
res på annen måte. Dette gjelder særlig Langseterfjell, som har stør-
re areal med urskogspreget granskog i søndre del. Langseterfjell
prioriteres derfor foran Selsjøen.

De to storområdene som dermed prioriteres aller høyest, Trillemar-
ka og Skjellingshoyde, tilhører begge underregion 33b Buskerud og
Opplands barskoger. Fra naturens side er de likevel svært ulike. Tril-
lemarka bærer klart preg av å befinne seg nærmere den sentrale
fjellkjeden, med større vertikalforskjeller og mye videre spenn langs
høydegradienten. Områdene mellom Randsfjorden og Ådalen/Beg-
navassdraget når jevnt over ikke opp i lavalpin sone i motsetning til
områdene mellom Sigdal og Numedalen, der lavalpin sone er vel
representert. I Trillemarka inngår også sørlig boreale utposter med
innslag av edle lauvtrær og andre varmekjære arter i bratte sør-
vendte lisider, også et produkt av topografien. Det kan imidlertid
ikke helt utelukkes at det mer homogent mellom- til nordboreale
Skjellingshovde kan ha lokale sørberg i sørvest.

Både Trillemarka og Skjellingshovde bærer betydelig preg av tidli-
gere plukkhogster med fløting i vassdragene. Aktiv skogsdrift har
pågått helt fram mot omlegging til flateskogbruk da de ble lig-
gende som lite tilgjengelige fjernarealer. Begge har imidlertid rike-
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lig med mindre berørte kjernearealer med større mengder dødved
og mange forekomster av indikatorarter for kontinuitet. Begge
områdene vurderes å ha potensiale for en tilfredsstillende tilnær-
ming mot en opprinnelig urskogstilstand.

Meget detaljerte undersøkelser av Trillemarka med lokalt utgangs-
punkt har resultert i et usedvanlig høyt antall forekomster av indi-
katorarter og også andre rødlistearter. Skjellingshovde har også
mange, men atskillig færre antall kjente forekomster, men det er
klart et fortsatt stort funnpotensiale. Mangelen på mjuktjafs og til
nå bare ett rapportert funn av huldrestry i Skjellingshovde vs. rike
forekomster i Trillemarka kan muligens være reell, dels pga vokse-
stedsbetingete forskjeller, dels av plantegeografiske årsaker. Det er
pga ulik undersøkelsesintensitet uansett problematisk å sammen-
likne områdene direkte, spesielt på dette feltet.

Trillernarka fanger opp en stor indre del av nedbørfeltet represen-
tert ved vassdraget gjennom Trillemarka og også et større ned-
børsfelt i nordvest. Arronderingsmessig er det store innhakket
mellom Kattenbergdalen og Langelitjernåsen uheldig, men ikke til
å unngå som følge av regulerte hyttefelt og omfattende hogster
nesten ned til Storvatnet. Skjellingshovde fanger derimot i mindre
grad opp større nedbørfelt.

Trillemarka er berørt av skogsbilveier både i øst og i vest, men ingen
gjennomgående. I østlige del finnes også større hogstflater etter at
moderne skogsdrift nådde de østlige deler av Trillemarka omkring
1990. En del av disse arealene er inkludert i verneforslaget av arron-
deringsmessige årsaker. Skjellingshovde har et fortrinn ved at områ-
det er veiløst og nesten mangler innslag av nyere hogstflater (for-
behold om historien til arealer med yngre skog i midtre sørlige
deler).

I sum finnes fortrinn hos det ene eller det andre området for ulike kri-
terier. Totalt sett framstår begge som svært verneverdige områder.
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5 Kommentar til
firestjerners-områder

Etter NINA's inventeringer i 1996 og 1997 er tre områder klassifi-
sert som nasjonalt verneverdig, særskilt prioritert (****). Disse er på
grunn av spesielt store verneverdier viktig å gi sikker plass i verne-
planen, som for øvrig har nasjonalt verneverdige områder (***)
som til sammen utgjør areal langt over vedtatt kvote.

De tre områdene har få fellestrekk og ligger langt fra hverandre.
Heimseteråsen i Sigdal er et mindre areal innenfor storområdefor-
slag Langseterfjell med svært høy bonitet, meget høye og kraftige
grantrær, stort innslag av store lauvtrær og svært rikelig med død
ved i alle nedbrytningsstadier.

Svartåsfjell i Østerdalen er et fjellskogsparti hvor bare et liten andel
av de samlede 4-5 km2 er produktiv barskog, og som muligens
dreier seg om en urskogsrest.

Gullenhaugen i Gran kombinerer som eneste av områdene egen-
skapen å utgjøre forholdsvis stort areal (mellom 5 og 6 km2) sam-
tidig som en betydelig arealandel har til dels svært upåvirket preg
med store mengder død ved og stedvis urskogspreg med trær av
anseelige dimensjoner. Området synes å ha høy kontinuitetsgrad
og stor konsentrasjon av interessante arter. Tilsvarende skogtilstand
over større areal forekommer eksempelvis ikke i noen av storområ-
deforslagene.

Alle tre områder har sine spesifikke karakteristika som det er viktig
å ivareta i forhold til målene for en verneplan for barskog.
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Vedlegg: Kart over områder,figur 1-33

Figur 1. Rødsåsen - Moss, Østfold
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Vurderingsområde
Kjerneområde aN.1 erm. 81~

Figur 2. Store Hiesten - Rakkestad, Østfold
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Figur 30. Langseterfjell/Heimseteråsen/Nysetsetra - Sigdal og Rollag, Buskerud
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Figur 30 forts.  Heimseteråsen

Fig. 30 — forts. Heimseteråsen. Delområder omtalt i teksten, buffersoner mot vest og øst ikke
inkludert.

Skrubbhdtig

_

m •-•-•-
•.3171±'

428.6 N

0 Moelun

L

- '

0

'

101

F

0

430b

•-===.

"
• 41  .1,53;7 •;,.‘, •

L  n

1:!5'
/ 1"  origkl\o

\

' Gra
411

rarid'h yra

104/1.-:

:

Økon. kartverk

© Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no  
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten. 



112

\ l 
/

0
l

\ s. \ 
I

/'

\‘)(\\-_-'
:''S• 

. -'-' 
,

/ 
S ' 

. .--''

,

O
N

,

`=
•-;••- 

•

 
I.

8.4
/ 

,_
1 

1.1
).:;.

Fig. 31. T
rillem

arkalK
ortefjell

srp

,

'I
 km

K
jerneom

råder 
innenfor N

-
t, 

,trir

N

© Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no  
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten. 



nina oppdragsmeiding 619

•  H/1.5

1/2

.MArt

OMk

Utt

Maz.hernno

LÅGEN

,,å Soffbenif

,

Figur 32. Flatstrand - Flesberg, Buskerud

Iso

Kj.nn.;',:f•npo

V6.6

.14A,

Fig. 32. Flatstrand

Alternative avgrensninger i NV

•  MAT•

sa.25

•

»nG''

-7. 1A

,Cornp,n

wa,

- „ • ‘s,

•
- •

.„ -J •,;••,\11

ss.,n-øitr

r(,2
g‘lierad •,\

/

103

21

j enn

Bk nedl.

• ,

Mrytai ;Jitl

ckl,-••n \  I
• \ 'j5rn..tru  ,

'  \  

,s,irdt7kk-='

m 711

I 0 1 2 k  m .,
!

.. „

. \'. ‘,.

,. \,,;), ‘

-d

oI

(

• 14 /.71

Økon. kartverk

© Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no  
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten. 



dr. De I

,

,

Figur 33.  Sørkjevannselva - Rollag, Buskerud
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