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NATURMANGFOLD VED FURUSJØEN-RØBEKKDALEN I  
RENNEBU KOMMUNE  
 

 
Figur 1. Furugadd ved stien til Furusjøen. Slike kan bli svært gamle og stå igjen som rester av gammel 
furuskog i et landskap som ellers er prega av gjentatte gjennomhogster over flere hundre år. Typisk 
leveområde for lavarter som trives i gammel furuskog. Det er planlagt en del hyttetomter i området.  
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Sammendrag  
Tre grunneiere planlegger nye hyttetomter i området Furusjøen-Røbekkdalen i Rennebu 
kommune, og har via Plankontoret bedt om kartlegging av naturmangfold i en tidlig fase av 
planleggingen. 
 
Datagrunnlaget for rapporten er en dags befaring i oktober 2017 og søk i ulike databaser. I 
planområdet er det registrert naturverdier i form av 7 naturtypelokaliteter med naturypene 
rikmyr (5), gammel furuskog (1) og naturbeitemark (1). Tre rikmyr-lokaliteter har verdien B-
viktig, mens resten har C-lokal verdi. Rikmyr og naturbeitemark er rødlista naturtyper.  
 
Av rødlistearter blei det gjort ett funn lavarten blanknål (nær trua - NT). Området ser ellers 
ut til å være leveområde for noen rødlista fuglearter. 
 
Ved siden av hensyn til naturtypelokalitetene og rødlistearten, finnes ellers en del gamle 
eller døde furutrær, beiteskog og myr som det vil være positivt å ta hensyn til ved 
detaljplanlegging av hyttetomter, veier og andre inngrep.  
 
Det er til slutt gitt noen tips til ulike hensyn og alternative løsninger for utbyggingen.  
 
 
 

1. Bakgrunn 
På oppdrag for tre grunneiere (Stian Lien, Oddvar Lien og Stig Kristiansen) har Økolog Vatne 
undersøkt naturverdier ved Furusjøen-Røbekkdalen i Rennebu i forbindelse med planlagte 
hyttetomter. Jostein Vegard Kongsvik på Plankontoret har vært kontaktperson for 
oppdraget. 
 
Planområdet er ca. 971 daa. Utbyggingsplanene innebærer omkring 74 nye hyttetomter og 
fire nye tilkomstveier (inkludert sideveier), se figur 2. Det er hittil ikke opplyst om andre 
inngrep i forbindelse med eventuelle renseanlegg, strøm, drenering, masselagring/utfylling 
o.l. 
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Figur 2. Foreløpig skisse av planområdet med planlagte hyttetomter (røde prikker) og veier 
(tjukke grå streker). Kart levert fra Plankontoret 4.6.2018. 
 

2. Datagrunnlag 
Feltarbeid blei utført 5.10.2017 av Steinar Vatne med fokus på å fange opp verdifulle 
naturtyper og rødlistearter. Tidspunktet var i utgangspunktet godt egna for registrering av 
lav og sopp, men litt seint for karplanter. Høsten var uvanlig tørr, og det var derfor dårlige 
forhold for sopp.   
To naturtypelokaliteter (rikmyr) var tidligere registrert i Naturbase i forbindelse med 
kommunal naturtypekartlegging (Gaarder m.fl. 2011). I Artskart vises observasjoner av 
hettemåke (VU-sårbar), fiskemåke (NT) og gjøk (NT) observert omkring Furusjøen, og ellers 
er det noen observasjoner av myrplanter, og salamander i Røbekkdalen. Området virker 
generelt å være lite undersøkt. 
 

3. Metode 
Naturtypekartlegginga er utført i henhold til DN håndbok 13 (Direktoratet for 
naturforvaltning 2007), med bruk av oppdaterte faktaark (Angell-Petersen 2014). 
Rødlistestatus følger rødliste for arter 2015 (Henriksen og Hilmo 2015) og rødliste for 
naturtyper 2011 (Lindegaard og Henriksen 2011).  
 
Før befaring ble databasene artskart (Artsdatabanken.no) og naturbase 
(Miljødirektoratet.no) undersøkt for biologisk mangfold og viktige naturtyper.  
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4. Resultat 
 

 
Figur 3. Naturtypelokaliteter (blå polygon) og funn av rødlisteart (rød prikk) i området Furusjøen-
Røbekkdalen. 

 
Naturtyper 
Sju verdifulle naturtyper blei registrert innen og litt i utkanten av planområdet (tabell 1, figur 
3). Disse består av noen små flater med rikmyr, en liten naturbeitemark og et 
furuskogsområde med flere gamle og hule furuer. Tre har verdien viktig-B, mens resten er 
lokalt viktige-C. Beskrivelser av naturtypene ligger som vedlegg til rapporten. 
 
Tabell 1. Kartlagte naturtypelokaliteter. 

Nr Navn  Naturtype Areal, dekar Verdi 

300 Lauva Rikmyr  4,8 B 
301 Lauva vest Rikmyr 1,8 C 
302 Gammelsætrin nord Naturbeitemark 0,9 C 
303 Lånksætra øst Gammel furuskog 22,8 C 
304 Furusjøen vest Rikmyr 4,8 C 
305 Gammelsætrin vest Rikmyr 3,7 B 
306 Gåslia nordvest Rikmyr 8,6 B 

    Sum 47,4 daa   
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Rødlista arter 
En rødlisteart blei registrert under feltarbeidet i 2017. Blanknål er rødlistet som Nær trua 
(NT). Det er en svart, liten knappenål-aktig lavart som typisk vokser på gammal furugadd. 
Den blei funnet nær stien nordvest for Furusjøen, der det er planlagt en del hyttetomter. 
Furuskogen i området er nokså ung og prega av eldre gjennomhogster, så den har tydeligvis 
overlevd på en gadd som har fått stå i fred i lang tid.  
 
En del andre lav- og sopparter knytta til gammal furuskog blei ettersøkt, men uten resultat. 
Gamle furutrær, gadd og læger finnes spredt i området, så det skal allikevel ikke utelukkes at 
enkelte slike kan forekomme.  
 
Planområdet er også leveområde for rødlisteartene fiskemåke (NT- nær trua), hettemåke 
(VU-sårbar) og gjøk (NT) i følge Artskart. Både myr og ulike vannforekomster virker å være 
verdifulle for fugl (ikke videre undersøkt i denne sammenheng). 
 
Tabell 2. Rødlistearter kartlagt i 2017. 

Norsk navn Latinsk navn Rødlistestatus Økologi 
Blanknål Calicium denigratum NT-nær trua Gammel furugadd 

 
Artskart viser i tillegg observasjoner av rødlista fuglearter omkring Furusjøen.  
 

 
Figur 4. Blanknål (NT) kan her skimtes som små, svarte knappenåler på furugadden (se også 
forsidebildet). 
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Generelle hensyn 

Ved å detaljplanlegge tiltaket, f.eks. ved litt endring av plassering av tomter og veitraseer, 
kan det være mulig å unngå å berøre en del av naturverdiene nevnt ovenfor. I gammel 
furuskog gjelder det spesielt å unngå hogst og oppkvisting av gamle furutrær, gadd og 
høystubber og annen død ved. Dette er ofte krokete, døde og skadde trær som har minimal 
tømmerverdi. Å unngå tiltak som fører til drenering/uttørking av myr vil være de viktigste 
tiltaket for rikmyrlokalitetene og myr generelt. Myr er som kjent et viktig karbonlager på 
lokalt nivå, og har betydning for plante- og dyreliv. God informasjon til entreprenørene om 
hvor naturverdiene finnes, er avgjørende for et godt resultat.  Dette gjelder også i 
forbindelse med andre tiltak som utbygging vil medføre, f.eks. utfylling/uttak av masser, 
renseanlegg, påkobling på strømnettet o.l. Merkebånd ved viktige naturtyper og 
skogselementer kan f.eks. være nyttig. 
 
Utover det som er kartlagt som viktige naturtyper finnes også en del annen myr, beiteskog 
og spredte gamle furutrær, gadd og læger som kan ha en viss verdi for dyr og vekster. Det vil 
være positivt å ta hensyn til dette i planlegging- og driftsfasen. 
 

 
Figur 5. I dette området i Røbekkdalen er det planlagt ny veitrase over myra som er kartlagt som 
naturtypen rikmyr med verdi B- viktig. Her vil det være umulig å unngå å ødelegge deler myra og det 
vil på varig basis endre hydrologien. Her er det om å gjøre å være oppfinnsom for å gjøre minst mulig 
skade, eller vurdere en annen veitrase (fra nord, der det allerede er en etablert traktorvei?). 
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Småsalamander, som tidligere var på rødlista, er nå tatt ut av rødlista (vurdert som 
livskraftig-LC), men er likevel på tilbakegang i landet (Miljødirektoratet 2018). Den er 
registrert i området Røbekkdalen (tjern 649). Det er få funn av den så langt inne i Trøndelag. 
Hvis det er ønskelig å ta vare på småsalamander her, vil det være positivt å unngå tiltak som 
tørker ut eller forurenser småpytter, småbekker, tjern og myr i planområdet. 

 

 

Figur 6. Her er det grovt inntegna andre «hensynsområder» det vil være positivt å ta hensyn til. I 
begge områdene vil det være positivt å unngå hogst av de spredte gamle furutrærne og død ved 
(gadd og læger). I det nederste området, nordøst for Røbekkdalen, er det også en del beiteskog. En 
ser også av kartet at det er mye myr i området, som det vil være positivt å generelle hensyn til.  
 

 
Figur 7. Eksempel på beiteskog mellom Gammelsætrin og Røbekkdalen, i området for ny veitrase. 
Området beites av sau på utmarksbeite. 
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Figur 8. Fra området der det er planlagt ny vei mellom Gammelsætrin og Røbekkdalen. Eksempler på 
ganske grove, halvgamle furuer med mye døde greiner (til venstre), og til høyre gadd med 
spettmerker og furulæger (liggende død ved).  

 
Fremmede og innførte arter 
Ingen fremmede arter er registrert i planområdet. 
 
 
 

6. Referanser  
 
Artsdatabanken (2017). Artskart. artskart.artsdatabanken.no/ 
 
Direktoratet for naturforvaltning (2007). Kartlegging av naturtyper – Verdisetting av 

biologisk mangfold. DN-håndbok 13 2. Utgave 2006 (oppdatert 2007). 
 
Gaarder, G., Flynn, K. M., Hanssen, U. & Mikalsen, J. 2011. Biologisk mangfold i Rennebu 
kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011:25. 
 
Henriksen S. og Hilmo O. (red.) (2015). Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken, Norge. 
 
Miljødirektoratet (2016). Naturbase. kart.naturbase.no 
 
 
 
Vedlegg 1 Naturtypebeskrivelser 
 

http://kart.naturbase.no/


Lok. nr. 300 BViktig
163510300

Lauva

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Rikmyr
Utforming: Åpen ekstremrikmyr i høgereliggende strøk (MB-LA)
Mosaikk: Totalt 1 naturtype(r) registrert: Rikmyr A05 - Åpen ekstremrikmyr i høgereliggende strøk
(MB-LA) A0502 (100%).
Feltsjekk: 05.10.2017 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er utarbeida av Steinar Vatne 5.2.2018 basert på befaring 5.10.2017, i
forbindelse med kartlegging av nye hyttefelt. Rødlistestatus for arter og naturtyper følger hhv.
Henriksen & Hilmo 2015 og Lindgaard & Henriksen 2011, og verdsetting følger oppdaterte
faktaark fra 2014.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger 4,5 km vest for Voll, som ei smal sone langs
bekken Lauva og et stykke oppover en bakke. Den er avgrensa mot skog og fattigere myr, med
presisjon bedre enn 5-10 m.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Grunnlendt, middelsrik til ekstremrik myr,
hovedsakelig bakkemyr med enkelte kaldkilder, og ellers litt flommyr og erososjonsprega
myrkanter langs bekken.
Artsmangfold: Tepperot, hvitmaure, dvergjamne, sumpmaure, fjellfrøstjerne, mjødurt, blåtopp,
sølvbunke, småengkall, blåknapp, jåblom, gulsildre, bjønnbrodd, harerug, engfrytle, stjernestarr,
hårstarr. Brunmoser dominerer i mosesjiktet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten virker intakt, upåvirka av inngrep. Lokaliteten blir i
noen grad beita av sau og bærer preg av tidligere seterdrift i området (delvis kulturmarkspreg).
Fremmede arter:  Ingen
Del av helhetlig landskap:  Lokaliteten ligger i et landskap med stort innslag av ulike myrtyper,
inkludert en del rikmyr.
Verdivurdering: Lokaliteten oppnår lav vekt på størrelse og rødlistearter, middels-høy vekt på
rikhet, høy vekt på tilstand og middels vekt på landskapsøkologi. Til tross for god tilstand er det en
liten myr i høyereliggende strøk og verdien settes derfor til B-lokalt viktig.
Skjøtsel og hensyn: Det er ikke behov for skjøtsel, men fortsatt beiting vil være positivt for å
hindre gjengroing. Fysiske inngrep og tiltak som endrer hydrologien vil ha varige negative
effekter.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten

12.06.2018



Lok. nr. 301 CLokalt viktig
163510301

Lauva vest

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Rikmyr
Utforming: Skog- og krattbevokst rikmyr i høgereliggende strøk (MB-NB)
Mosaikk: Totalt 1 naturtype(r) registrert: Rikmyr A05 - Skog-/krattbevokst rikmyr i høyereliggende
strøk (MB-NB) A0508 (100%).
Feltsjekk: 05.10.2017 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er utarbeida av Steinar Vatne 5.2.2018 basert på befaring 5.10.2017, i
forbindelse med kartlegging av nye hyttefelt. Rødlistestatus for arter og naturtyper følger hhv.
Henriksen & Hilmo 2015 og Lindgaard & Henriksen 2011, og verdsetting følger oppdaterte
faktaark fra 2014.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ca 4,5 km vest for Voll. Den er avgrensa mot
skog og litt usikkert mot fattigere myr, men presisjonen er trolig bedre enn 10 m.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Åpen, middelsrik flatmyr med noen få
rikmyrsindikatorarter (i gruppe 7-9), og dermed på grensa til å bli kartlagt som rikmyr (naturtype
satt til skog/krattbevokst rikmyr i mangel på andre egna naturtyper). Det er en nokså jevn overflate
på myra, noe som kan tyde på at den har vært brukt som slåttemyr.
Artsmangfold: Blåtopp dominerer, men det er innslag av rikmyrsarter som bjønnbrodd, gulstarr,
øyentrøst sp, og fjellfrøstjerne (kun overfladisk kartlagt pga. lite egna tidspunkt for karplanter).
Brunmoser dominerer i mosesjiktet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten virker intakt og upåvirka av inngrep, og blir trolig i
liten grad beita av sau på utmarksbeite.
Fremmede arter:  Ingen
Del av helhetlig landskap:  Lokaliteten ligger i et landskap med stort innslag av ulike myrtyper,
inkludert en del rikmyr.
Verdivurdering: Lokaliteten oppnår lav vekt på størrelse og artsmangfold, høy vekt på tilstand og
middels vekt på landskapsøkologi. Siden det er en liten, men intakt middelsrik myr i
høyereliggende strøk, får den derfor verdi C-lokalt viktig.
Skjøtsel og hensyn: Det er ikke særlig behov for skjøtsel, men beiting vil være positivt for å
hindre gjengroing. Fysiske inngrep og tiltak som endrer hydrologien vil ha varige negative
effekter.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten

12.06.2018



Lok. nr. 302 CLokalt viktig
163510302

Gammelsætrin nord

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Naturbeitemark
Utforming: Fattig beiteeng
Mosaikk: Totalt 1 naturtype(r) registrert: Naturbeitemark D04 - Fattig beiteeng D0430 (100%).
Feltsjekk: 05.10.2017 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er utarbeida av Steinar Vatne 5.2.2018 basert på befaring 5.10.2017, i
forbindelse med kartlegging av nye hyttefelt. Rødlistestatus for arter og naturtyper følger hhv.
Henriksen & Hilmo 2015 og Lindgaard & Henriksen 2011, og verdsetting følger oppdaterte
faktaark fra 2014.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ca 4,5 km vest for Voll, på nordsida av Gåslia.
Den er skarpt avgrensa mot skog og vei/parkeringsplass.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturbeitemark er valgt som naturtype med
bakgrunn i dagens bruksform. Fattig til intermediær eng.
Artsmangfold: Av natureng- og seterplanter finnes legeveronika, tepperot, finnskjegg, blåkoll,
fjelltimotei, hvitmaure, småengkall, sølvbunke og setergråurt. Ellers litt lyng og småbjørk. Trolig
potensial for beitemarksopp, kanskje også enkelte rødlista arter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det vises ingen markert setervoll herfra på flyfoto fra 1950 og -60-
tallet, og det er trolig enten snakk om en relativt nyetablert setervoll, eller rester av eldre
seterlandskap. Den beites av sau på utmarkbeite, med nokså bra beitetrykk. Den virker ikke å være
gjødsla i nyere tid. Noe av lokaliteten er nylig rydda for bjørk, men det står igjen litt småkratt.
Fremmede arter:  Ingen
Del av helhetlig landskap: Vegetasjonen i området virker ganske prega av tidligere seterdrift og
dagens beitebruk, men det er trolig lite som fremdeles er åpent og intakt.
Verdivurdering: Lokaliteten oppnår lav vekt på størrelse, artsmangfold og rødlistearter, og
middels vekt på tilstand og påvirkning. Siden det er usikkerhet rundt alderen på enga og potensial
for rødlistearter, får den verdien C-lokalt viktig.
Skjøtsel og hensyn: Naturverdiene er avhengig av fortsatt beiting på dagens nivå, og rydding av
trær og kratt ved behov. Det vil være positivt å hogge en del gran i kantsonene for å åpne opp
enga. Gjødsling og fysiske inngrep vil være klart negativt.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten

12.06.2018



Lok. nr. 303 CLokalt viktig
163510303

Lånksætra øst

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Gammel furuskog
Utforming: Gammel høyereligende furuskog
Mosaikk: Totalt 1 naturtype(r) registrert: Gammel furuskog F19 - Gammel høyereligende furuskog
F1902 (100%).
Feltsjekk: 05.10.2017 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er utarbeida av Steinar Vatne 5.2.2018 basert på befaring 5.10.2017, i
forbindelse med kartlegging av nye hyttefelt. Rødlistestatus for arter og naturtyper følger hhv.
Henriksen & Hilmo 2015 og Lindgaard & Henriksen 2011, og verdsetting følger oppdaterte
faktaark fra 2014.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i overkant av 5 km vest for Voll, på et
høydedrag i terrenget. Den er ganske klart avgrensa mot yngre, og mer bjørkedominert skog i øst
og nord, men gradvis og uklar overgang mot yngre furuskog i sør og usikkert mot vest (ikke
undersøkt).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Gammel furuskog, med utforming gammel
høylandsfuruskog. Vegetasjonen er i hovedsak bærlyngskog litt blåbærskog, ellers noe nakent
berg.
Artsmangfold: Antatt blygkjuke blei funnet på rester av en furulåg, men ellers var det ingen
nevneverdige arter. Heller ingen krevende skorpelav på død furuved blei sett, men det er muligens
potensial for slike høyere oppe i trærne.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det finnes en del halvgrove og nokså gamle (150-250 år), krokete
furutrær med mye døde greiner, barkskader og hulrom. Ellers et par gadd og 5-6 middels nedbrutte
og enkelte ferske furulæger. Mangelen på sterkt nedbrutte, grove læger vitner om at kontinuitet i
dødved er brutt på lokalt nivå. Gamle stubber vitner om i allefall én omfattende gjennomhogst.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Områder med gammel furuskog og spredte gamle furutrær er nokså
vanlig i nærområdet, spesielt mot vest (egne observasjoner), men lite av dette er naturtypekartlagt.
Verdivurdering: Lokaliteten oppnår lav vekt på alle parametere (størrelse, artsmangfold og
tilstand), og ligger i et landskap der naturtypen er nokså vanlig. Forekomst av en del gamle,
kvistrike trær trekker likevel opp slik at den får verdi C-lokalt viktig.
Skjøtsel og hensyn: Naturverdiene er ikke avhengig av skjøtsel. Der viktigste hensynet er å unngå
hogst og fysiske inngrep.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten

12.06.2018



Lok. nr. 304 CLokalt viktig
163510304

Furusjøen vest

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Rikmyr
Utforming: Skog- og krattbevokst rikmyr i høgereliggende strøk (MB-NB)
Mosaikk: Totalt 1 naturtype(r) registrert: Rikmyr A05 - Skog- og krattbevokst rikmyr i
høgereliggende strøk (MB-NB) A0504 (100%).
Feltsjekk: 05.10.2017 (siste)

Beskrivelse
Innledning:  Beskrivelsen er utarbeida av Steinar Vatne 5.2.2018 basert på eldre beskrivelse av
Jogeir Engeset Mikalsen (feltarbeid 11.8.2009) og egen befaring 5.10.2017, i forbindelse med
kartlegging av nye hyttefelt. Avgrensninga er nå litt forbedret. Rødlistestatus for arter og
naturtyper følger hhv. Henriksen & Hilmo 2015 og Lindgaard & Henriksen 2011, og verdsetting
følger oppdaterte faktaark fra 2014.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ca. 1 km vest for Furusjøen, nord for
hyttefeltet. Avgrenses av grusvei i nord og løvskog på de resterende kantene. Myra ligger i et lite
søkk og har et næringsrikt tilsig.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Rikmyr med utforming middelsrik fastmattemyr.
Artsmangfold: Mikalsen nevner “spredt med rikmyrsartene, breiull, fjellfrøstjerne, gulstarr og
jåblom. I tillegg vokser sveltull og mye bjønnskjegg på lokaliteten.“ I 2017 blei det i tillegg notert
dvergjamne, flaskestarr, hvitmaure og småengkall.
Bruk, tilstand og påvirkning: Myra blir sporadisk beita av sau på utmarksbeite (svakt beitetrykk
i 2017). Det er et par grusveier i nærheten, men de virker ikke å ha medført endringer i
hydrologien. Myra er forholdsvis åpen, med litt spredt bjørk - og vierkratt.
Fremmede arter:  Ingen
Del av helhetlig landskap:  Lokaliteten ligger i et landskap med stort innslag av ulike myrtyper,
inkludert rikmyr.
Verdivurdering: Lokaliteten oppnår lav vekt på størrelse og rødlistearter, middels vekt på
artsmangfold og høy vekt på tilstand. Siden det er en liten rikmyrsprega lokalitet i høyereliggende
strøk, virker det likevel mer rett at den bare får verdien C-lokalt viktig (dvs. samme vurdering som
tidligere).
Skjøtsel og hensyn: Fortsatt beiting vil i noen grad hindre gjengroing, men annen skjøtsel er trolig ikke
nødvendig. De viktigste hensynene er å unngå drenering og andre fysiske inngrep som endrer hydrologien
og ødelegger vegetasjonen.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten

12.06.2018



Lok. nr. 305 BViktig
163510305

Gammelsætrin vest

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Rikmyr
Utforming: Skog- og krattbevokst rikmyr i høgereliggende strøk (MB-NB)
Mosaikk:
Feltsjekk: 05.10.2017 (siste)

Beskrivelse
Innledning:  Beskrivelsen er utarbeida av Steinar Vatne 5.2.2018 basert på egen befaring
5.10.2017, i forbindelse med kartlegging av nye hyttefelt. Rødlistestatus for arter og naturtyper
følger hhv. Henriksen & Hilmo 2015 og Lindgaard & Henriksen 2011, og verdsetting følger
oppdaterte faktaark fra 2014.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ca. 1 km vest for Furusjøen i et søkk i
terrenget. Den er nokså klart avgrensa mot skogsmark på alle kanter.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Skog- og krattbevokst rikmyr, med utforming
ekstremrik til middelsrik fastmattemyr.
Artsmangfold: Noterte arter var breiull, dvergjamne, hvitmaure, bjønnbrodd, fjellfrøstjerne,
gulsildre, gulstarr og myrhaukskjegg. Brunmoser dominerer. Starr og moser er dårlig undersøkt.
Noe bjørk og furu.
Bruk, tilstand og påvirkning: Myra blir sporadisk beita av sau på utmarksbeite (svakt
beitetrykk). Myra er intakt,  dels åpen, dels med litt spredt bjørk - og furu.
Fremmede arter:  Ingen
Del av helhetlig landskap:  Lokaliteten ligger i et landskap med stort innslag av ulike myrtyper,
inkludert rikmyr.
Verdivurdering: Lokaliteten oppnår lav vekt på størrelse og rødlistearter, og høy vekt på rikhet
og tilstand. Med litt usikkerhet får den verdien B-viktig.
Skjøtsel og hensyn: Fortsatt beiting vil i noen grad hindre gjengroing, men annen skjøtsel er trolig ikke
nødvendig. De viktigste hensynene er å unngå drenering og andre fysiske inngrep som endrer hydrologien
og ødelegger vegetasjonen.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten

12.06.2018



Lok. nr. 306 BViktig
163510306

Gåslia nordvest

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Rikmyr
Utforming: Åpen ekstremrikmyr i høgereliggende strøk (MB-LA)
Mosaikk:
Feltsjekk: 05.10.2017 (siste)

Beskrivelse
Innledning:  Beskrivelsen er utarbeida av Steinar Vatne 5.2.2018 basert på egen befaring
5.10.2017, i forbindelse med kartlegging av nye hyttefelt. Lokaliteten var første gang innlagt av
Jogeir Engeset Mikalsen etter besøk 11.8.2009. Det var opprinnelig kartlagt som en større lokalitet
med mosaikk av rikmyr og gammel furuskog, men kun rikmyra er her videreført siden det ikke
blei funnet nevneverdige furuskogskvaliteter. Noen artsfunn (vanlige barksopper) nevnt av
Mikalsen fra furuskog er derfor utelatt fra lokaliteten. Rødlistestatus for arter og naturtyper følger
hhv. Henriksen & Hilmo 2015 og Lindgaard & Henriksen 2011, og verdsetting følger oppdaterte
faktaark fra 2014.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nordøst for Gåslia, mellom to hyttefelt.
Lokaliteten omfatter rikmyr og fastmarksskog. Avgrenses i øst opp skråningen mot hyttefelt med
furu og bjørkeskog. I nordvest og sør går myra over i fattigere myr. I vest er bekken en naturlig
grense. Myra ligger vestvendt og har et næringsrikt tilsig.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  Skog- og krattbevokst rikmyr, med utforming
ekstremrik fastmattemyr. Det meste er rik til ekstremrik fastmattemyr, med noen flekker av
middels og fattig myr
Artsmangfold: Noterte arter var breiull, dvergjamne, hvitmaure, bjønnbrodd, fjellfrøstjerne,
gulsildre, gulstarr og myrhaukskjegg. Brunmoser dominerer. Mikalsen (2009) nevner hårstarr og
trådstarr. Starr og moser er ellers dårlig undersøkt. Noe bjørk og furu.
Bruk, tilstand og påvirkning: Myra blir sporadisk beita av sau på utmarksbeite (svakt
beitetrykk). Myra er intakt, dels åpen, dels med spredte bjørk og furu.
Fremmede arter:  Ingen
Del av helhetlig landskap:  Lokaliteten ligger i et landskap med stort innslag av ulike myrtyper,
inkludert rikmyr.
Verdivurdering: Lokaliteten oppnår lav vekt på størrelse, rødlistearter, høy vekt på
kjennetegnende arter (ekstremrik vegetasjon forekommer), høy vekt på tilstand/hydrologi.
Artsmangfoldet tilsier at verdien ligger opp mot A-verdi, men på grunn av litt lite areal trekkes
verdien ned til B-viktig.
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten er ikke avhengig av skjøtsel for bevaring av eksisterende
naturverdier og videre utvikling. Fysiske inngrep som hogst, drenering, mm.. vil virke negativt på
naturverdiene.
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Artsliste for lokaliteten

12.06.2018
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