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(1974-86, 89 nr.), "Univ. Trondheim Vidensk.mus. Rapp. bot. 
Ser." (1987-95, 21 nr.), og fra 1996 "NTNU Vitensk.mus. 
Rapp. bot. Ser." 

Til forfatterne 

Manuskripter 
Manuskripter bØr leveres som papirutskrift og som tekstfil på 
IBM-kompatibelt format, skrevet i Word Perfect (versjon 5.1 
eller senere) eller Word (versjon 2.0 eller senere). Vitenska- 
pelige slekts- og artsnavn kursiveres (eller understrekes). 
Manuskripter til rapportserien skal skrives på norsk, unntatt 
abstract (se nedenfor). Unntaksvis, og etter avtale med redak- 
tøren, kan manuskripter på engelsk bli tatt inn i senen. Tekst- 
filen(e) skal inneholde en ren "brØdtekstU, dvs. med færrest 
mulig formateringskoder. Overskrifter skal ikke skrives med 
store bokstaver. Manuskriptet skal omfatte: 

1 Eget ark med manuskriptets tittel og forfatterens1 
forfatternes navn. Tittelen bør være kort og inneholde 
viktige henvisningsord. 

2 Et referat på norsk på maksimum 200 ord. Referatet inn- 
ledes med bibliografisk referanse og avsluttes med forfat- 
terenslforfattemes navn og adresse(r). Dersom et hefte 
inneholder flere selvstendige bidraglartikler, skal hvert av 
disse ha referat og abstract. 

3 Et abstract på engelsk som er en oversettelse av det norske 
referatet. 

Manuskriptet bgr forgvrig inneholde: 

4 Et forord som ikke overstiger to trykksider. Forordet kan 
gi bakgrunnen for arbeidet det rapporteres fra, opplys- 
ninger om eventuell oppdragsgiver og prosjekt- og 
programtilknytning, Økonomisk og annen stØtte, institu- 
sjoner og enkeltpersoner som bØr takkes osv. 

5 En innledning som gjør rede for den faglige problem- 
stillingen og arbeidsgangen i undersekelsen. 

6 En innholdsfortegnelse som viser stoffets inndeling i 
kapitler og underkapitler. 

7 Et sammendrag av innholdet. Sammendraget bØr ikke 
overstige 3 % av det Øvrige manuskriptet. I spesielle tilfeller 
kan clet i tillegg også tas med et "summary" på engelsk. 

X 'lhbeller leveres på separate ark og skrives i egen fil. 
I teksten henvises de til som "tab. 1" osv. 
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Illustrasjoner 
Figurer (i form av fotografier, tegninger osv.) leveres separat, 
på egne ark, dvs. de skal ikke inkluderes eller monteres i 
brødteksten. Det skal henvises til dem i teksten som "fig. 1" 
osv., og på papirutskriften av manuskriptet skal det i venstre 
marg angis hvor i teksten figurene ønskes plassert. Strekfigu- 
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Referat 
Øien, D.-I., Nilseii, I,.S. t!! Moen, A. 1997. Skisse til skjøtselsplan for deler av Øvre Forra 
naturreserviit i N'ord-Ti'@ndt;li~.g. - NTNU Vitensk.mus. Rapp. Bot. Ser. 1997-2: 1-26. 

I Øvse I?(>rr:i !i&t~rfGSbTV;it, Nord-TrØndelag, gir kalkrike bergarter opphav til en rik flora med 
iiiiisl;sg hiv ~jjel(,lric, htdkkrevcrnde fjellplanter i områdene vest for Heståa. Rikmyr (bakkemyr) er 
vnikiIig i Jui~irs (jel~ri riv laeservatet. Området har vært påvirket av mennesker i mer enn 2000 år 
&i,ic;nnc)r~! j~~*n~lvfilliirig og som beite- og slåtteland. Denne aktiviteten har hatt stor betydning 
i'oi. dfia017l~ k i.1 !bu rl ; l i  i (  lshap og fjerning av skogen gjennom jernvinna, og annen aktivtet kan ha 

vlkilg Tal* opphoiii~lcn av bratte bakkemyrer. 

oril k111iiirpAvirkning og naturforhold er avgjørende for utarbeiding av skjøtsels- 
iicv,iiir1Yder. Målsettingen med skjøtselen må være klar før planen vedtas, da også 

iir!di0o viLiigil iii~crcsser i tillegg til verneverdiene skal ivaretas. I praktisk skjøtsel er kontinuitet 
og !,r~iI I S J O I I L . ~  I bruk viktige element, og det bør skilles mellom restaureringsfase og 

Bar E ~ ~ S S V L ' E S  en skjøtselsplan i Øvre Forra med slått som skjøtselsmetode for et område på 
olvirorii 550 daa. Området foreslås delt i to like store deler. Del I skjøttes intensivt med et 
~lAiiairireiv;ill på 3-5 år. Del I1 skjøttes ekstensivt med et slåtteintervall på 5-10 år. Årlig 
i l ! * ~ ~ ~ j ~ l ~ i i i i ' i ~ i i f ~  anslås til ca 550 timer i restaureringsfasen, deretter ca 300 timer. 

1 Ofl'ekrcii ;iv skjøtselen bør følges opp gjennom langsiktige undersøkelser i faste prøveflater der 
~,'Iri~~tcisosiologisk analyse, telling av blomstrende individer og registrering av artsdiversitet 
t . .  iiiiigilr. 1 1997 ble det lagt ut åtte prøveflater på 12,5 m2, seks av dem ble analysert. 

I Iiigc Øien, Liv S. Nilsen og Asbjørn Moen, Norges teknisk-naturvitenskapelige univer- 
4i ic . t .  Vitenskapsmuseet, Institutt for naturhistorie, 7004 Trondheim. 

I I Abstract 
1 ' (licii, D.-I., Nilsen, L.S. & Moen, A. 1997. Outline of a management plan for parts of Øvre 

I ;ossa Nature Reserve in Nord-TrØndelag. - NTNU Vitensk.mus. Rapp. Bot. Ser. 1997-2: 1-26. 

I i i  Øvre Forra Nature Reserve, Nord-Trøndelag county, calcareous bedrock in the area west of 
I Icslåa (Fig. 1) give rise to a rich flora including rare, calcicolous alpine species. Rich sloping 
Iciis are common in this part of the reserve. The area has been influenced by man for more 
iliaii 2000 years through ironmaking and as pasture and haymaking land. This activity has been 
cssential to the present cultural landscape and the removal of the forest through the ironmaking 
c.ould have been important in the formation of steep sloping fens. 

I - -  ' I Knowledge of cultural influence and natural conditions is decisive in drawing up management 
= plans in protected areas. As the management als0 shall maintain other important interests in 
I 

iiddition to the nature conservation values, the aim of the management must be stated before 
ille plan is approved. In practical management continuity and traditional use are important 

I 

clements, and one should distinguish between a restoration phase and a management phase. 
I 

A management plan for an area of about 550 daa (55 ha) with scything as the main 
inanagement to01 is outlined in Øvre Forra (Fig. 4). The area is suggested divided in two 



equally sized parts. Part I will be managed intensively with a scytliiiig intcrval of 3-5 years. 
Part II will be managed extensively with a scything interval of 5- 1 O ycars. The amount of work 
needed annually is estimated to about 550 hours in the restoration phase, subsequently about 
300 hours. 

The effect of the management should be followed through long term investigations in 
permanent plots including phytosociological analysis, counting of flowering individuals and 
recording of species diversity. In 1997 eight plots of 12,5 m2 where established, six of them 
were analysed. 

Dag-Inge Øien, Liv S. Nilsen and Asbjørn Moen, Norwegian University of Science and 
Technology, Museum of Natural History and Archaeology, Institute of Natural History, N- 
7004 Trondheim. 
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Forord 
Botaniske undersøkelser fra vårt institutt ble utført i Øvre Forra-oiniiicie~ forste gang i 1969. I 
1970-åra ble det foretatt omfattende botanisk kartlegging, og dcL blc klargjort at området har 
store naturvitenskapelige verneinteresser. Et område på mer cnn 100 kin2 ble vernet i 1990. 
Store myrområder og mindre arealer med engvegetasjon har tidligere vært brukt til utmarks- 
slått, spesielt innen områdene med rik vegetasjon. Etter opphør av tradisjonell bruk endres 
slåttemarkene, og det er aktuelt med skjøtsel for å opprettholde et tradisjonelt kulturlandskap. 

Høsten 1996 ble vi forespurt av Fylkesmannen i Nord-TrØndelag om å bidra i arbeidet med å 
lage en skjøtselsplan for slåttemyrer i Øvre Forra-området. Med vår bakgrunn og kompetanse 
var dette et naturlig oppdrag å gå inn i. Vi fikk samtidig et oppdrag fra Fylkesmannen om 
botanisk registrering av slåttemyrer i Snåsa og Verdal kommuner. Dette ble utført som et eget 
lite oppdrag, med egen fagrapport. Etter som vi nå arbeider med skj~tselsproblemer flere 
steder i Nord-Trøndelag, har vi i foreliggende rapport tatt med en mer generell beskrivelse 
over hva en skjøtselsplan bør inneholde, hvilke studier som bør ligge til grunn osv. (kapittel 3). 

Det ble foretatt befaringer i Øvre Forra naturreservat av representanter for forvaltnings- 
myndighetene og vårt institutt ved starten av undersøkelsene, den 26. juni; dessuten opp- 
summerende befaring den 23. september. På befaringene deltok oppsynsmann Arne Ramdal og 
naturvernkonsulent Asbjørn Tingstad; dessuten professor Asbjørn Moen (26. juni) og forsk- 
ningsassistentene Liv S. Nilsen og Dag-Inge Øien. Feltarbeid og etterarbeid er hovedsakelig 
utført av de to sistnevnte, AsbjØrn Moen har deltatt i utarbeidingen av rapporten. Amanuensis 
Egil I. Aune deltok i feltarbeidet to dager i juli. 

Vi hadde fra fØr god oversikt over floraen og vegetasjonsfordelingen i området. Overvåking av 
faste prøveflater er en god metode for å f ~ l g e  vegetasjonsendringer over tid, og utlegging av 
noen slike prøveflater ble derfor prioritert. Det er Ønskelig med utlegging av flere prøveflater, 
dessuten videre oppfølging i framtida. Det er aktuelt at Øvre Forra naturreservat knyttes til et 
overvåkingsnett av myr (kanskje også andre naturtyper) i Norge. For 1998 og de nærmeste 
årene har vi dessuten søkt Norges forskningsråd (Forskningsprogrammet Biologisk mangfold - 
dynamikk, trusler og forvaltning) om midler til videre utlegging av faste prøveflater og annen 
faglig dokumentasjon og forskning i området. 

Vi takker Fylkesmannen i Nord-Tr~ndelag for et interessant prosjekt og et godt samarbeid i 
1997. Vi ser fram til videre samarbeid for å utnytte noen av de verdiene som ligger i dette 
viktige naturreservatet. 

Asbjarn Moen 
prosjektleder 



1 Innledning 

Vlvrc I;oii;i ii;iiiirrcscrvat ble opprettet ved 
kroi i l~r i i i ssc~~~,~*~iIc~is  resolusjon av 21. desem- 
I i c : ~  1000. I l c . 1 ~  vcrneområdet er på 108 km2 
oy O I I I I  i i i i i - i  tli*lci. av Levanger, Verdal, Stjør- 
t l r i l  0 1 1  iviri :ihl.s hotnmuner i Nord-Trøndelag. 
I (11 vriliiiiiigc~ii ;iv reservatet er lagt til Fylke- 
I I I  I Nord-Trøndelag. I frednings- 
iliisl i ' l i c * i i ( -  Iicter det at: <$ormålet med 
I i i * r l r i A i l ~ ~ ( * i i  or i bevare et stort og særpreget 
i 1 1 1 1 i l h 1  med en naturskjønn elve- 
~ i i i * k i i i i i r !  og å verne om det spesielt rike og 
I i i i c * i  rBsil;iiite fuglelivet, vegetasjonen og annet 
t ly ra1 i v hoin naturlig er knyttet til området)). 

1 4 i i  rekke undersøkelser av plante- og 
tlyrclivct er gjort i Forra-området. Litteratur- 
I I w i  u, 1);ik gir oversikt over publisert materiale. 
I I c ~rljiiidclse med planene om kraftutbygging 
I I t  1)i.osjektet <<Forra. Tverrvitenskapelige 
iiiitlt~i~s~kelser~~ gjennomfgrt ved Univer- 
l . j i r + i c b i  i Trondheim i begynnelsen av 1970- 
,i i . ; i .  (jjennom dette prosjektet ble vegetasjon 
08 i'lora i området beskrevet og et detaljert 
vc~ciasjonskart over 70 km2 utarbeidet, jf. 
Mocii et al. (1976). Kjelvik (1978) skrev i 
ui i i  hovedfagsoppgave om barskogsvege- 
tiisjon i Øvre Forra-området, og det er gjort 
v~gctasjonshistoriske undersøkelser i området 
( I  lafsten & Solem 1975, 1976; Solem 1974, 
1085, 1991a, b, 1993, 1994). Moen & Jensen 
( 1979) gir oversikt over naturvitenskapelige 
iiiteresser og verneverdier i Forravassdraget 
og Øvre Forra-området. Også Tingstad 
(1086) gir en generell beskrivelse av om- 
viidet. 

13chovet for skjøtselsplanlforvaltningsplan 
I'or området er påpekt både i Verneplan for 
kulturmiljøer (Dahle & Tingstad 1996) og i 
kulturlandskapsregistreringene for Nord-Tr~n- 
delag (Nilsen 1996). 

Endringer i biodiversitet 
Setervoller og engskoger som tidligere var 
inye brukt til utmarksslått og husdyrbeite og 
som ikke brukes lenger, gror relativt raskt til 
ined kratt og trær. Også på store arealer av 

tidligere slåttemyr skjer det endringer. Uten- 
om de våteste myrpartiene ser en mange 
steder tegn på gjengroing, med b1.a. trær, 
busker, lyng og tuedannende moser. De åpne, 
relativt lågvokste fastmattene dominert av 
grasvekster og urter, som er typisk for slåtte- 
myr, skrumper inn. Over tid reduseres1 
forsvinner derved åpne eng- og myrsamfunn 
og leveområder for arter knyttet til disse 
arealene der slått var en viktig økologisk 
faktor. 

Det er og typisk for tidligere slåttemark at de 
første tiårene etter opphør av tradisjonell 
drift, øker det biologiske mangfoldet, in- 
klusive artsantallet. Men etter hvert som 
gjengroingen tiltar, vil vanligvis artsantallet 
gå ned (Ekstam & Forshed 1992). Generelt 
sett går gjengroingsprosessene seinere i 
høgereliggende områder enn i låglandet, 
seinere på næringsfattig enn næringsrik 
grunn, og seinere på myr enn fastmark. På 
næringsfattig og fuktig myr synes det ikke å 
skje noen reduksjon av artsantall i det hele 
tatt etter opphør av slått, jf. Aune et al. 
(1996). 

I Norge er tidligere slåttemyr i boreale 
områder studert på Sølendet naturreservat i 
Røros og på Nordmarka på Nordmøre (jf. 
f.eks. Moen 1990; Øien 1997 gir full oversikt 
over publikasjoner fra undersøkelsene på 
Sølendet). Øvre Forra naturreservat er aktuell 
som ett av flere områder for studier av 
gjengroinglgjenopptatt slått i forbindelse 
med overvåking av biologisk mangfold. Ut- 
redningsarbeid for overvåking av ulike 
naturtyper foregår i regi av Direktoratet for 
naturforvaltning, se Direktoratet for natur- 
forvaltning (1 995). 

Gjentatt oppfølging/overvåking av permanente 
prøveflater er en god metode ved studier av 
vegetasjonsendringer over tid (se kapittel 5) .  
Slike prøveflater gjør det mulig å direkte 
observere endringer i forekomst og mengde 
av arter. Før restaurering og skjøtsel settes i 
gang på gjengroende kulturmark, er det 
viktig å få lagt ut faste prøveflater. Ved at et 



utvalg av faste prøveflater blir skjøttet, mens 
andre overlates til gjengroing, kan en i 
framtida direkte sammenligne ulike kultur- 
faser. Dette har det vært ambisjonen å 
gjennomføre også for noen få lokaliteter 
innen Øvre Forra naturreservat. Men detaljert 
analyse av faste prøveflater er tidkrevende, 
og det er behov for skikkelig analyse av flere 
faste prøveflater enn de få som ble etablert i 
1997. 

Målsetting 
Øvre Forra naturreservat dekker over 100 
km2 (figur l), og bare innen en mindre del av 
dette området er det realistisk å satse på 
tradisjonell skjøtsel. Myrlandskapet mellom 
Heglesvollen og Roknesvollen ble valgt ut. 
Bakgrunnen for det er blant annet: 
- En rik og variert vegetasjon med høg 

produksjon mange steder. Myrslåtten i 
Øvre Forra-området hadde sitt tyngde- 
punkt i områdene vest for Forra-Heståa 
(Moen et al. 1976). 

- Fylkesmannens miljøvernavdeling har 
som målsetting å konsentrere tilrette- 
leggelsen for fredsel i reservatet til vest- 
sida av Heståa. Dette fordi den sentrale 

innfallsporten til oinl-idet er her, og fordi 
den øvrige delen av området gjennom det 
vil bli skjermet. 

- Det er allerede opparbeidet to stier fra 
Heglesvollen til Roknesvollen. Dette vil 
lette arbeidet med tilretteleggelse av 
natursti/kulturs ti. 

- Området er et populært friluftsområde 
både sommer og vinter. På Roknesvollen 
er det på sommerstid 4H-seter, og om 
vinteren er det kaffeservering i helgene. 

Hovedmålet med skjøtselen vil være å bevare 
et kulturlandskap som har utviklet seg gjenn- 
om århundrelang høsting av den naturlige 
produksjonen. Skjøtselen skal i første rekke 
gi et åpent slåtte- og beitelandskap som 
ligner på det tradisjonelle kulturlandskapet, 
og hindre landskapet i å forandre seg i 
vesentlig grad fra dette. Det er derfor viktig 
at skjøtselen i størst mulig grad gir en 
påvirkning som er lik den tidligere utnyttinga 
av arealene. Det er videre av pedagogisk og 
vitenskapelig interesse å se forskjeller i 
vegetasjonen og landskapet som følge av ulik 
skjøtsel. 

----. Grense naturreservat 

--- Kommunegrense 

m 
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Figur l. Øvre Forra naturreservat i Levanger, StjØrdal, Verdal og Meråker kommuner. 



2 Områdebeskrivelse Det store, skålforma området omkring Forra 
og Heståa har tykke løsavleiringer over - 
berggrunnen. Disse består hovedsakelig av 

~llt~liggciiliet, geologi og klima morenemateriale, og dette er vannbehandlet, 
I' '( 1 ~ 1 1 .  l'oi.i~:i naturreservat (figur 1) dekker slik at mye av finmaterialet er vasket ned til 

1 1 ,  .i1111 n ; l n ; i l  på l08 lim', derav 106 km2 de lågestliggende Her finnes 
l I I I ~ ~ : I I ~ ~ : I ~ .  Reservatet ligger 370-936 m 0.h. elvesortert materiale. Myr dekker mer enn 60 

I OYCS 'i0 km2 av dette området er vege- av det vegetasjonskartlagte 
ii.is,oiiskiirtlagt i målestokk 1 : 10 000 (Moen Torvdybden sterkt, og dybder over 

I mlri : l i .  1976), jf. figur 2. Vegetasjonskartet gir 2,5 m finnes bare på flatene. De slakke 
11.1 I ilci;iUert oversikt over vegetasjons- bakkemyrene har gjerne 1-2 m med torv, 

I i 1 1  ilcl ingen i området, og i nevnte rapport gis mens de bratte bakkemyrene med helling 
o ~ ~ f i  r11 utf~rlig beskrivelse av naturfor- over bare har noen cm med torv. 
Iioltlciic som det henvises til. Under- 
riihclsisområdet for foreliggende rapport Nærmeste klimastasjon er Feren som ligger 
, ) i ~ i l ' i i t  tcr bare et mindre område vest for ,a 20 km ost for Middeltemperaturen 
I Ii.hiiia (figur 3). 

m for året i siste normalperiode er beregnet til 
2,3 "C; januarmidlet er -6,9 "C og julimidlet 

Iii,i,ggrunnen i områdene ved Heståa og er 12,l "C (Aune 1993). Disse temperatur- 

L i 
vi*hiover domineres av grå fyllitt og kalkspat- normalene er nok ganske representative for 
Iioltlig sandstein. Dette er hovedsakelig lett unders~kelsesområdet. Nedbordataene for 

iioi.viiselige og relativt kalkrike bergarter som Feren (960 mm årsnedbor, Forland 1993) er 
{yii. ct ganske rikt jordsmonn. Lenger Øst i nok mindre representative, og det er sann- 
jOvii Forra-området er det hardere og mindre synlig at årlig nedbormengde ligger vesentlig 

bergarter som dominerer og som over 1000 mm. Snoen ligger vanligvis fra 
gir et fattigere jordsmonn. oktoberlnovember til mailf~rste del av juni. 

t ,  
I'igur 2. Vegetasjonskartlagt areal i Øvre Forra-området inndelt i høgdelag og floraområder. Fra Moen et al. 

1 '( 1976). 



Figur 3. Unders~kelsesområdet (prikka linje) med omgivelser i Øvre Forra naturreservat. Utsnitt av kartblad 
1722 I11 (M71 1 l) ,  målestokk 1 : 50 000. UTM-rutenett sone 32V, 100 km-rute PR. Trykt med tillatelse fra 
Statens kartverk. Tjukk stipla linje viser reservatgrensa. 

Snøsmelting og høgt grunnvann sørger for 
hØg fuktighet langt ut over forsommeren. 
Dette, sammen med relativt hØg nedbør på 
ettersommer og høst, og relativt låg tempe- 
ratur, gir området et humid klima i vekst- 
sesongen. 

Flora, vegetasjon og regional plas- 
sering 
I l ~ p e t  av de botaniske undersøkelsene i 
årene 1969-75 ble det registrert 328 kar- 
plantearter innen Øvre Forra-området (se 
floralister hos Moen et al. 1976, Kjelvik 
1978). Det er ikke laget noen fullstendig 
moseliste, men en del myrmoser er listet i 

Moen & Singsaas (1994), b1.a. 33 torvmose- 
arter. Sigmund Sivertsen påviste i begyn- 
nelsen av 1970-åra hele 370 sopparter (se 
Moen et al. 1976). 

Av karplanteartene inngår 291 i Heståa- 
Hårskallen-området (område B, inkludert 
Hårskallen i figur 2). Av disse er det 32 arter 
som bare er funnet i Hårskallen-området. 
Dette fjellområdet er en vestlig og nordlig 
utpost i Trøndelag for mange av våre kalk- 
krevende fjellplanter, f.eks. fjellkurle, gull- 
myrklegg, myrtust, rabbetust, skredarve og 
sotstarr (Chanzorchis alpina, Pedicularis 
oederi, Kobresia simpliciuscula, Kobresia 



I I L Y ~ . S L I ~ ~ ~ L ~ ~ S ,  Arenaria norvegica og Carex 
trlr-c?jir.sc.rr). Flere av disse artene er sjeldne i 
oiiiiddci, og noen av artene (f.eks. gull- 
iiiyrh kagg) bor følges/overvåkes i Hårskallen- 
oilir8tlc.1 soiii er sterkt påvirket av tråkk og 
~i i i i i l* i i  slitasje fra et stort antall besøkende 
hoiiiiii~i. og vinter. 

l i i i  rekke arter med vestlig utbredelse i 
Skandinavia inngår som vanlige arter i 
c )iiirådet, f.eks. bjønnkam, engstarr, loppe- 
sinri-, rome og glasstorvmose (Blechnum 
,\/)ic~lnt, Carex hostiana, Carex pulicaris, 
Nut-tlzecium ossifragum og Sphagnum anger- 
rtrclnicum). Noen av disse, f.eks. de to starr- 
;ii.icne, er klart vanligere i de vestlige delene 
;iv avre Forra-området enn lenger øst. Også 
I lcrc andre vestlige arter inngår med spredte 
Ibi.ckomster, hovedsakelig i de vestlige 
tlclcne, f.eks. blåmose, fløyelstorvmose og 
Iicitorvmose (Leucobryum glaucum, Spha- 
~rirtm molle og Sphagnum strictum). 

'I'ypiske låglandsarter mangler, men fjære- 
i;:iiilauk, nebbstarr og gulltorvmose (Trig- 
Ioc.hin maritimum, Carex lepidocarpa og 
,S/)Izagnum ufine) er eksempler på svake 
liiglandsarter som opptrer sjelden i området. 

I )vcrgmaure og rød parasollmose (Galium 
rti/idum og Splachnunz rubrum) er eksempler 
pli østlige arter som bare er funnet i de 
flstligste delene av Øvre Forra-området; gul 
~~i~asol lmose (Splachnum luteum) har vid 
iiibredelse. 

liinen det vegetasjonskartlagte området 
tlckker arealene vest for Forra-Heståa (om- 
ride A og B i figur 2) et landareal på 24,5 
kin2. Dette området ligger mellom 370 og 
710 m 0.h. Innen dette området dekker 
inyrvegetasjonen 60 %, skogvegetasjonen 25 
(% og åpen heivegetasjon knapt 15 %. Myrene 
dekker 213 av landskapet under 500 m o.h., 
og myrfrekvensen avtar med økende høgde 
over havet, mens det motsatte gjelder for 
Cipen heivegetasjon (som dekker 50 % av 
arealet over 600 m). Rik vegetasjon dekker 
26 % av arealet, og dette er en langt større 

del enn lenger øst i Øvre Forra-området. 
Dette henger sammen med forekomsten av 
kalkrike bergarter. Mesteparten av den rike 
vegetasjonen utgjøres av rikmyrene som 
dekker store, sammenhengende areal (se 
figur 4). Vanligste vegetasjonsenhet vest for 
Forra-Heståa er åpen fattigmyr (23 %). 
Rikmyrenhetene dekker 16 %, og det samme 
dekker intermediærmyr. Ekstremrikmyr dekker 
bare 1 %. Blåbær-lbregnegranskog er van- 
ligste skogenhet med 15 % dekning; eng- 
skogene (graslurterik granskog) dekker bare 
3 %. 

Den aktuelle skoggrensen i Øvre Forra- 
området ligger på 500-550 m 0.h. Grensa går 
høgest i de sørvendte liene av Hårskallen der 
skog går opp til 650 m 0.h. Det er gran som 
er det vanligste skogdannende treslaget, men 
bjørkeinnslaget er høgt ved skoggrensa, og 
noen steder dominerer bjørkeskog. Den 
klimatiske skoggrensa ligger i området på ca 
600 m 0.h. (Moen 1987). . 

De aller lågestliggende delene av Øvre Forra- 
området (opp til ca 400 m 0.h.) regnes til 
mellomboreal vegetasjonssone. Ellers er det 
nordboreal sone som dominerer opp til den 
klimatiske skoggrensen, og lågalpin sone 
ovenfor skoggrensen. 

Øvre Forra-området ligger i klart oseanisk 
vegetasjonsseksjon (Moen & Odland 1993). 

Kulturhistorie 
Kunnskap om tidligere bruk av området er 
viktig for å kunne forstå vegetasjons- 
sammensetning og endringer som foregår i 
dag. Sivertsen et al. (1984) gir en oversikt 
over kulturhistoria i Øvre Forra-området. 
Området har vært mye brukt til jakt og fiske, 
jernvinne, kull- og tjærebrenning, seterbruk 
og utmarksslått, og det har vært bosetting 
flere steder i ulike perioder fra ca 1700. 
Gjennom området gikk det også en viktig 
ferdselsveg til Sverige. Også i bygdebøker 
(Hallan 1964) finnes nyttig informasjon, og 
vi har fått muntlig informasjon om tidligere 
bruk fra flere kilder, spesielt nevnes Bjørn 



Olav Nygård fra Levanger. Til tross for dette 
savner vi mye informasjon om bruken av 
området til høsting (seterbruk, utmarksslått 
m.m.). En kartlegging av dette, særlig innen- 
for det området som skal skjøttes, vil være av 
stor interesse. Allerede i forbindelse med 
prosjektet «Forra. Tverrvitenskapelige under- 
søkelser~ tidlig på 1970-tallet ble dette tatt 
opp, og museumsbestyrer Elling Alsvik plan- 
la etnologiske undersøkelser i området. Dette 
kom aldri lenger enn til to dagers befaring i 
1971, og en kort oppsummering av disse 
forundersøkelsene (Moen 1972). Vegetasjons- 
utviklingen etter istiden, og bruken av 
området ved Heglesvollen for ca 2000 år 
siden er imidlertid godt unders~kt. Dette 
henger sammen med omfattende vegeta- 
sjonshistoriske undersøkelser som startet 
gjennom det nevnte Forra-prosjektet, des- 
suten senere arkeologiske og andre under- 
søkelser i forbindelse med registrering av 
anlegg for jernutvinning. Dette er det skrevet 
en rekke artikler og avhandlinger om, b1.a. 
Hafsten & Solem (1975, 1976), Berre 
(1985), Espelund (1991, 1992), Solem (1993, 
1994). Her gis en summarisk oversikt basert 
på nevnte litteratur. 

Vegetasjonshistorie. Det er publisert 10 
pollendiagram fra Øvre Forra naturreservat. 
Det er gjort en rekke radiologiske dateringer 
for å tidfeste alder og utvikling på niyrene, 
vegetasjonsendringer som følge av naturlig 
utvikling og endringer som følge av jern- 
vinneanlegg og annen menneskelig påvirk- 
ning (seterbruk m.m.). 

Den eldste datering av overgangen mellom 
mineraljord og myr viser 8400 år før nåtid 
(BP). Dette er altså den eldste påviste myra, 
og det er uklart om det på den tid var mye 
myr i området. Sannsynligvis hadde 
betydelige arealer på flatene og i forsenk- 
ningene tynn torv i veksling med mange 
tjern. Ellers var landskapet preget av en åpen 
bjørkeskog med noe furu. 

For ca 8000 år siden tiltok skogdekningen, 
og furuskog overtok dominansen i et klima 

som var relativt varmt og tørt. Or 
(sannsynligvis gråor) kom tidlig inn, og den 
ekspanderte sterkt for ca 7800 år siden i et 
klima som ble fuktigere og mildere. 
Orepollen dominerte pollennedfallet i nesten 
3000 år, og først for ca 4800 år siden startet 
tilbakegangen for or. Under perioden med 
dominans av or inngår også pollen av alm og 
hassel i torvsøylene fra Øvre Forra. 
Imidlertid tolker vegetasjonshistorikerne det 
beskjedne nedfall av pollen fra disse varme- 
kjære treslagene å være fjerntransport. En 
regner altså ikke med at alm og hassel har 
vokst i området, selv under varmetida. 

De eldste myrene er altså mer enn 8400 år 
gamle. Pollenundersøkelsene viser også at 
bakkemyra med 3" helling vest for Hegles- 
vollen ("Slåttemyra") er ca 6000 år gammel. 
Torvsøylen som er 130 cm dyp er tatt like øst 
for der den nedre stakkstanga på myra stod. 

Gran, som er det dominerende innslaget i 
dagens landskap, innvandret til Trøndelag fra 
øst. Pollendiagrammene- fra Øvre Forra- 
området viser at etableringen og spredningen 
av gran skjer svært hurtig for ca 1200 år 
siden. Den raske ekspansjonen i dette om- 
rådet kan henge sammen med at menneskelig 
aktivitet hadde redusert skogene som da var 
dominert av bjørk og furu, ved et omfattende 
bruk av trevirke til jernvinne og seterbruk. 

Pollendiagrammene og de arkeologiske 
undersøkelsene fra området gir grunnlag for 
følgende konklusjon vedrørende menneskenes 
påvirkning: 

Menneskene har brukt området, muligens 
bare periodevis, i ca 4000 år. Imidlertid 
har denne påvirkning vært liten fram til 
for ca 2200 år siden. 
Jernvinne tok til for ca 2200 år siden (se 
nedenfor). 
Starten av seterdrift og utmarksslått er 
ikke nøyaktig datert, men denne ut- 
marksdrifta antas å ha pågått under 
perioden med jernvinne. Seterdrift og 
utmarksslått fortsatte i mange hundre år 
etter at jernvinna ble avsluttet. 



Jernvinna. I 1982 ble det gjort oppsikts- 
vekkende funn av et stort jernvinneanlegg 
ved Heglesvollen. Det er også rester etter et 
.jernvinneanlegg ved Roknesvollen, og slike 
iinlegg har det vært flere av i Øvre Forra- 
området. Utgravinger i Levanger og andre 
steder i Midt-Norge det siste tiåret har 
klargjort at det er produsert jern av myrmalm 
i godt over 2000 år. Jernvinne-anleggene 
deles i tre kronologiske og tekno-logiske 
I'aser: I ca 200 f.Kr. - 600 e. Kr.; 2 ca 700- 
1300 e. Kr; 3 etter ca år 1400. Undersøk- 
elsene viser også at produksjonen nådde 
iioen topper, den første ca 200-300 e. Kr., de 
iieste på 1 100-tallet og 1500-1600-tallet. 
Dette er perioder med vekst i økonomi og 
I~efolkning. Undersøkelsene viser også at 
produksjonen av jern basert på myrmalm var 
;il ler størst i Tr~ndelag i den første perioden. 

I Øvre Forra-området viser undersøkelsene at 
,jcrnutvinningen foregikk i perioden fra ca 
2200 år før nåtid til ca 1000 år før nåtid. Ved 
I leglesvollen var denne jernindustrien stØrst 
fra ca år O til ca 500 e. Kr. De arkeologiske 
og metallurgiske unders~kelsene av slagget 
Iiar gitt grunnlag for å beregne at jernpro- 
tluksjonen på Heglesvollen har vært på 
iicermere 50 tonn rent jern. Brenselet til 
ovnene var ved, hovedsakelig furu, og noe 
I?iørk. Den menneskelige påvirkningen i 
Vlvre Forra-området var utvilsomt svært stor 
I I ~  den tiden, og spesielt må denne industrien 
l ia gått sterkt ut over skogen. Avskogingen 
11; den tid kan ha ført til økt forsumpning og 
derved dannelse av myr. I hvor stort omfang 
clette kan ha skjedd er ikke undersøkt. 

Utnytting av utmarka til slått og beite. I 
flere hundre år har Øvre Forra-området vært 
viktig som beite- og slåtteland. 31 setrer fra 
området er kartfestet og kommentert i 
Sivertsen et al. (1984). Også bygdebøkene 
(Hallan 1964) gir informasjon om bruken av 
området. De fleste av setrene ligger i de 
vestlige delene av reservatet, eller ved de 
store vassdragene der jordsmonnet er rikest. I 
skriftlige kilder nevnes seterdrifta først i 
matrikkelverket fra 1723, men man antar at 

den er mye eldre. Bruken var trolig størst på 
1700- og 1800-tallet, men allerede på slutten 
av 1800-tallet var mange av setrene lagt ned. 
Seterdrifta og myrslåtten opphørte gradvis 
fra århundreskiftet og framover, men ut- 
marksdrift var det noen steder til 1930-åra, 
og unntaksvis til etter krigen. I dag er 
seterbygningene enten borte eller sterkt 
forfalt, og mange av setervollene er sterkt 
preget av gjengroing. 

Sivertsen et al. (1984) viser til at det på 
1800-tallet var vanlig at gårdene i området 
hadde «fjellslætter» i Forra som de slo 
jevnlig. Fjellslåtten eller myrslåtten hadde 
nær tilknytning til seterbruket. Graset ble satt 
på stakk og kjørt ut med hest og slede på 
vinteren, og det ser ikke ut til at det har vært 
høyløer i området. Riktignok var det vanlig 
med høyløer eller høybuer på setrene, men 
disse ble brukt til høyet som ble høstet på 
setervollene (Hallan 1964). 

Det er på de rike og ekstremrike myrene vest 
for Forra-Heståa vi i dag finner flest spor 
etter slått og rester etter stakkstenger. Det er 
også dette området samt Hundskinnet og 
Kammarn skriftlige kilder nevner som gode 
slåtteområder ( slåttslætter). Omfanget av 
slåtten er vanskelig å angi, og det meste av 
kunnskapen vi har så langt er annenhånd 
opplysninger fra Bjørn Olav Nygård (pers. 
medd.). Hans kilder nevner b1.a. at det ble 
hentet ned høy fra 40 stakker fra området 
Hundskinnet-Reinsjølia i perioden 1889-9 1, 
en periode med dårlige avlinger på innmarka. 
Dette skulle tilsi ca 15 tonn høy totalt, eller 
ca 5 tonn høy per år. Det er grunn til å tro at i 
områdene vest for Heståa var omfanget 
større, men dette har vi foreløpig ingen tall 
på. 

Utover 1800-tallet avtok omfanget av 
myrslåtten gradvis. En mer effektiv utnytting 
av innmarka b1.a. ved utstrakt bruk av 
gjødsel og tilsåing med kommersielle 
grasfrøblandinger, bidro til dette. Etterhvert 
var det hovedsakelig husmennene som dreiv 
med myrslått (Hallan 1964). Fra slutten av 



1800-tallet ble kunstgjødsel introdusert i 
jordbruket på Innherred samtidig som økende 
mekanisering effektiviserte jordbruket ytter- 
ligere. Omfanget av myrslåtten avtok raskt, 
og «slættene» ble stort sett bare slått i dårlige 
år når avlingene på innmarka ble for små til å 
gi tilstrekkelig med vinterfor. Like etter 
århundreskiftet var slåtten så og si opphørt, 
men det fortelles om slått år om annet både i 
Kammarn og i området vest for Heståa helt 
fram til midten av 1930-tallet, i Kammarn 
også i noen år under andre verdenskrig 
(Torleif Hagen pers. medd.). 

I dag beiter ca 2000 sau og ca 100 kviger i 
Øvre Forra-området om sommeren, og det 
utøves reindrift. I 1996 og 1997 har det 
dessuten vært utført myrslått med stakk- 
setting på ei myr like sør for Heglesvollen 
(«Slåttemyra») i forbindelse med de årlige 
«Frolfjelldåggån». 

3 Generelt om skjøtsel 

Behov for skjØtsel i verneområder 
Fram til 1.1.1997 er det totalt opprettet 1556 
verneområder i Norge. Av disse er det 1293 
naturreservater (opplysninger fra Direktoratet 
for naturforvaltning). Mange av verneom- 
rådene representerer urørt eller lite påvirket 
natur, der en ønsker å opprettholde naturlig 
tilstand og utvikling. De fleste verneområdene 
er noe påvirket av tidligere høsting av 
naturen (b1.a. utmarksslått og husdyrbeite), 
og i en god del verneområder er viktige 
verdier knyttet til tradisjonell bruk. I slike 
områder er det nødvendig med spesielle 
skjøtselstiltak for å ta vare på verneverdiene. 
Dette gjøres i noen naturreservater og land- 
skapsvernområder, for eksempel på Sølendet 
naturreservat i Røros der slått som skjøtsels- 
metode er drevet i mer enn 20 år, og der et 
areal på ca 1600 daa skjøttes med slått (Moen 
1990). 

I mange verneområder med kulturavhengig 
natur forfaller verneverdier gjennom gjen- 
groing. Dette er kjent blant fagfolk, og 
erkjent av naturforvaltningen. For ti år siden 
(oktober 1987) avsluttet Miljøverndeparte- 
mentets skjøtselsutvalg sitt arbeid med å 
fremme en rekke forslag til økt innsats 
(Direktoratet for naturforvaltning 1989) 
vedrørende forvaltning og skjøtsel av 
verneornrådene. Skjøtselsutvalgets tilrådinger 
er ikke fulgt. Nye utredninger de siste årene 
har vist at verneverdiene i mange verne- 
områder forfaller. Ut fra forespørsler hos 
fylkesmennene i 1995 ble det rapportert at i 
18 % av alle verneområdene er verne- 
verdiene truet, eller det trengs skjøtselstiltak 
(Direktoratet for naturforvaltning 1996a). 
Imidlertid var det flere fylker som ikke svarte 
på forespørslene, og flere fylker hadde svært 
ufullstendige oppgaver. Det er derfor klart at 
det er problemer med forfall i langt mer enn 
de 18 % av verneområdene som ble rap- 
portert. Viktigste grunn til forfallet ble 
oppgitt å være gjengroing. Det er lagt planer 
for kunnskapsheving, opptrapping av tiltak 
og skjøtsel i verneområdene fra og med 1997 



(Direktoratet for naturforvaltning 1996b). 
Dette er imidlertid avhengig av at det 
bevilges midler, noe som ikke har skjedd for 
1997, og som «det heller ikke er realistisk å 
regne med for 1998» (sitat fra uttalelse til A. 
Moen fra DNs direktør Stein Lier Hansen av 
16.4.97). Forvaltningen av verneområdene 
ser altså fortsatt ikke ut til å være noen 
prioritert oppgave for miljøvernmyndig- 
hetene de aller nærmeste årene. 

Skisse til skjøtselsplan 
Forvaltningsplan og skjøtselsplan. Alle 
verneområder skal ha en forvaltningsplan; 
denne kan bestå av b1.a. en skjøtselsplan, 
bruksplan (for eier, allmennhet), plan for 
oppsyn og plan for overvåking og forskning 
(Direktoratet for naturforvaltning 1996b). 

Skjøtsel (økologisk skjøtsel) defineres som 
aktive tiltak på økologisk grunnlag som 
gjennomføres for å opprettholde ogleller 
utvikle en ønsket kulturtilstand i et område. 
Generelt er formålet med skjØtselen i 
verneområdene å ta vare på verneverdiene. 
Det er derfor av avgjørende betydning at 
skjøtselen tar utgangspunkt i kunnskap om 
clen aktuelle naturtypen og det aktuelle 
området. Skjøtselen i verneområdene må 
hygge på en skjøtselsplan, utarbeidet på 
faglig grunnlag og godkjent av forvalt- 
iiingsmyndighetene. Alle skjøtselstiltak må 
rapporteres, slik at en i ettertid vet nøyaktig 
liva som er gjort, og hvor. 

Skjøtselsplan. Forvaltningen av våre 
iiaturressurser må bygge på kunnskap fra en 
rekke fagfelter, b1.a. landbruksvitenskap, 
I~otanikk, zoologi, kulturhistorie, geografi, 
landskapsarkitektur, samfunnsvitenskap og 
dkonomi. Innen hvert av disse fagområdene 
trengs spesialkunnskap, f.eks. innen biolo- 
gien om ulike artsgrupper. For ikke å drukne 
i utredninger, fagrapporter og innspill, er det 
i den konkrete planleggingssammenheng 
iiødvendig å prioritere. Ved utarbeiding av 
skjøtselsplan for et verneområde blir det da 
iiødvendig å avklare hvilke fagområder som 
er viktigst å satse på. Når det gjelder 

kulturlandskap er det to hovedkomponenter. 
Kulturpåvirkningen i form av tidligere 
bruk er av grunnleggende betydning. Det er 
derfor viktig å kartlegge bruken fram til i 
dag. Den andre hovedkomponenten er 
naturtypene. Her er plantedekket særlig 
viktig, som produsent i systemet, og dessuten 
gir plantedekket informasjon om andre 
naturkomponenter; vegetasjonstypene gjen- 
speiler viktige miljØforhold (f.eks. jords- 
monntype) og egenskaper ved arealene 
(f.eks. produksjonsforhold og beiteverdi for 
ulike dyrearter). 

Kunnskap om kulturhistorien og plante- 
dekket danner derfor basis ved utarbeiding 
av skjØtselsplan for kulturlandskap. For våt- 
mark er dessuten kunnskap om hydrologiske 
forhold spesielt viktig, og for alle naturtyper, 
kunnskap om dyrelivet; både en generell 
oversikt og oversikt over sjeldne arter. 
Kunnskap om geologi og jordsmonn er også 
viktig. Generelt kan følgende huskeliste for 
viktige kartleggingsoppgaver for kulturpå- 
virket våtmark settes opp: 

Tidligere og nåværende bruk 
Vegetasjon og flora, inkludert sjeldne 

' arter 
Hydrologi 
Fauna, inkludert sjeldne arter 
Jordsmonn og geologi 

Målsettingen med skjøtselen må være klar 
før skjØtselsplan vedtas. I tillegg til den 
generelle målsettingen om å ta vare på 
verneverdiene, skal skjøtselsplanen vanligvis 
ivareta mange interesser. Disse kan b1.a. 
være: 

Verne tradisjonelt kulturlandskap 
Verne kulturpregete vegetasjonstyper 
Verne om sjeldne arter 
Verne om artsrik flordfauna 
Holde vedlike kunnskap om tradisjonelle 
skjøtselsmetoder 
Gjøre området nyttbart for forskning, 
inkludert eksperimenter 
Tilrettelegging for pedagogisk bruk, 
inkludert undervisning 
Tilrettelegging for rekreasjon 



Praktiske skj~tselstiltak kan være mange. 
Det vil ofte være fornuftig å skille mellom 
restaureringsfase og skjøtselsfase. I restau- 
reringsfasen bringes området tilbake til 
tidligere kulturfase, f.eks. ved rydding av 
kratt og gjenfylling av grøfter. Når dette er 
gjort og den løpende skjøtsel tar til, er det 
nødvendig med kontinuitet. Så langt mulig 
bør skjøtselen være historisk korrekt; 
tradisjonell bruk bør videreføres, gjerne ved 
at gamle metoder gjeninnføres (f.eks. ved 
ljåslått) eller ved bruk av mer effektive 
metoder (f.eks. tohjuls slåmaskin). Momen- 
ter å ta stilling til ved skjøtsel av kultur- 
påvirket våtmark er: 

Rydding av skog og kratt 
Gjenfylling av grøfter 
Restaurering av bygninger, stakkstenger 
0.a. 
Brenning eller kompostering av kvist og 
gras 
Slått med ljå eller tohjulstraktor 
Fjerning av høy 
Beite av husdyr; arter og antall 
Anlegg av kjøreveger, stier 0.a. for 
gjennomføring av skjøtselen 
Anlegg av natursti 

4 Skisse til skjøtselsplan for 
Øvre Forra naturreservat 

Generelt 
Slått anbefales som skjøtselsmetode. 
Tradisjonell ljåslått, med sammenraking med 
rive og stakksetting er tidkrevende arbeid. 
For å kunne gjennomføre skjøtsel av større 
areal er det derfor nødvendig med en langt 
mindre ressurskrevende metode som gir 
tilnærmet samme resultat. Mekanisert slått 
ved hjelp av tohjulstraktor vil være mest 
aktuelt. På Sølendet naturreservat har 
tohjulstraktor vært brukt i mer enn 20 år med 
godt resultat (Øien 1997). Det kan også være 
aktuelt å benytte seg av ulike former for 
lettere ryddingsmaskiner som har kommet på 
markedet i de seinere åra. Dessuten kan 
mekanisk venderive være aktuell på de åpne 
myrflatene. Det er likevel viktig at mekani- 
seringen holdes på et lågest mulig nivå slik at 
skjøtselen ikke fører til spor eller skader i 
terrenget som kan virke skjemmende eller 
svekke inntrykket av et gammelt kultur- 
landskap. 

Skjøtselen vil kreve en omfattende 
restaureringsfase med rydding og tynning av 
busker og trær. Omfanget av skogtynninga er 
vanskelig å angi. Til det er kunnskapen om 
skogutviklinga i området etter at den 
tradisjonelle bruken opphørte for liten. 
Dessuten vet vi mindre om utnyttinga av 
engskogene i området enn om myrene. Inntil 
nødvendig kunnskap kan framskaffes bør 
man være forsiktig med tynninga. Det er 
likevel mye som tyder på at skogsbildet har 
endret seg en del siden slåtten opphørte. 
Skogen ser ut til å ha blitt tettere, og gran 
(Picea abies) dominerer i større grad enn 
tidligere. I enkelte parti tar gran fullstendig 
over som treslag: Alle gamle bjørketrær dør 
ut samtidig uten at nye kommer til. Dermed 
blir det også viktig å få bjørk (Betula 
pr~bescerzs) inn i tresjiktet igjen. Store 
grantrær danner nå et tett skogbelte i deler av 
området mellom øvre og nedre sti. Dette har 
ført til at man fra den øverste stien knapt kan 



se myrlandskapet som preger området. 
Enkelte steder bør derfor skogen ryddes/ 
tynnes slik at det blir mer lysåpent og 
utsikten bedres. 

Der det tydelig har vært mer engskogpreg 
med et større innslag av urter i feltsjiktet og 
mer bjørk i tresjiktet, bør grana i stor grad 
ryddes unna. Hvis gran får for sterk 
dominans, vil også feltsjiktet forandre seg til 
å bli mer artsfattig og dominert av lyngarter, 
særlig blåbær (Vaccinium myrtillus). Urter i 
feltsjiktet som vi forbinder med engskog 
utkonkurreres av for lite lys og surere 
jordbunnsforhold. Blåbærdominans i felt- 
sjiktet kan brukes som skille mellom 
granskog og engskog, og som grense for 
slåtten i skogen. 

I områder som skal slås må dessuten alle trær 
som blir stående kvistes opp til mannshøyde, 
slik at man blir i stand til å slå helt inn til 
treleggene på tradisjonell måte. 

I kantsonen mellom myr og skog kommer det 
inn mye kratt, særlig bjørk og vier (Salix 
spp.). Dette er det viktig å få ryddet. 

Ved rydding av skog og kratt vil det bli en 
god del «avfall», spesielt i restaureringsfasen. 
Mye av dette kan trolig tilbys som ved til 
hytteeiere i området, men resten må samles 
opp og helst bli tatt ut av området for 
eventuell brenning. Etter den planen som 
skisseres nedenfor vil det bli slått 60-90 daa 
per år. Grovt sett kan en anslå produksjonen 
på de aktuelle arealene til knapt 100 kg tørt 
høy per daa (= g/m2) ut fra verdier som er 
angitt i Moen et al. (1976) og Moen (1990). 
Dette vil gi 5-8 tonn høy per år, eller 30-55 
tonn friskt gras. Graset bØr fraktes ut av 
området etter slått. Helst bør man få til en 
avtale med f.eks. bønder i området som kan 
ta ut graset til for. Et alternativ er å bruke en 
del av det som for på Roknesvollen. Om ikke 
graset brukes, må det brennes ogleller 
komposteres. Oppsetting av stakker er sjøl- 
sagt et alternativ, men dette krever tilgang på 
frivillig arbeidskraft, og høyet må uansett 

fraktes ut av området påfølgende vinter. Jo 
mer gras som blir brukt, jo mer øker 
nytteverdien av den skjøtselen som drives, og 
virksomheten kommer i et mer positivt lys. 

Det forholdsvis store antall beitedyr som 
ferdes i området gjør at effekten av beite bør 
holdes under oppsikt etter at skjøtselen er 
startet. Rydding og tynning i skogen kan 
gjøre at områdene blir mer attraktive som 
beite og på den måten øke beitetrykket 
lokalt. Likeledes kan slått på myrene føre til 
økt beiting der fordi myrene da blir grønne 
tidligere om våren enn omgivelsene, og flere 
dyr enn før trekker ut på myrene tidlig i 
sesongen. Dette er ikke ønskelig fordi det lett 
kan oppstå tråkkskader (Nilsen 1995). Hvis 
skadene blir for store, må tiltak som 
inngjerding vurderes. 

Vi har funnet det hensiktsmessig å dele 
arealene som skal skjøttes i to delområder. 
Disse er vist i figur 4. Del I omfatter området 
nedenfor (øst for) den nedre stien samt 
området mellom de to stiene, og foreslås 
skjøttet mer intensivt enn del II som omfatter 
arealene ovenfor (vest for) den øvre stien. 
Roknesvollen tas ikke med som en del av 
skjøtselsplanen, men vi anbefaler at den 
drives som i dag med intensivt beite på 
vollen rundt setra. 

Skisse til skjøtsel i de to delom- 
rådene 
Delområde I. Hele delornrådet er ca 275 daa, 
og av dette vil ca 180 daa være slåtteland. 
Her legges det opp til intensiv skjøtsel med 
et slåtteintervall på 3-5 år. Det vil være 
hensiktsmessig å starte opp skjøtselen ved 
«Slåttemyra» og i engskogsområdene like 
vestafor. Videre arbeide seg sørover og 
innbefatte flere myrpartier og engskogs- 
områder ved stiene. I løpet av en periode på 
maksimum fire år bør hele området være 
ryddet og slått en gang. 

Delområde 11. Her er det store bakkemyrer 
som bør slås. Hele delornrådet utgjør ca 275 
daa; slåttearealet er noe mindre, 240-250 daa. 



Figur 4. Skisse til skjøtselsplan for deler av Øvre Forra naturreservat. Del I foreslås skjøttet intensivt med 
slåtteintervall 3-5 år, del I1 foreslås skjøttet ekstensivt med slåtteintervall 5-10 år. Målestokk l : 5000. Skravur 
angir slåtteareal, svarte nummererte prikker angir bestand med faste prøveflater og stipla linje angir stiene i 
området. Kartgrunnlag: Vegetasjonskart Øvre Forradalsområdet (Moen et al. 1975). 



Gjengroingen skjer sakte, men det må ryddes 
litt kratt i skogkantene. Her anbefales eks- 
tensiv slått med et slåtteintervall på 5-10 år. 

Arbeidsinnsats og tidsbruk 
Alt skjøtselsarbeid er tidkrevende. Nedenfor 
følger en oversikt over tidsforbruket (timer/ 
daa) for forskjellig arbeid utført på Sølendet. 
Etter Moen (1985) og Øien (1997): 

Restaureringsarbeid: 
Rydding av tett kratt 
Rydding av glisne kratt 

Årlig skj~tselsarbeid: 
Ljåslått: 
Slått med tohjulstraktor (i snitt) 

- på åpne myrer 
- i engskog 

Raking med vanlig rive, 
oppsamling og transport til veg 
Oppsamling med venderive og 
høysvans til hauger for brenning 

For å gi et inntrykk av den arbeidsmengden 
som behøves for å skjøtte det foreslåtte 
arealet, kan vi med utgangspunkt i tabellen 
ovenfor foreta et grovt regnestykke. Først må 
vi dele inn skjøtselen i ryddingltynning og 
slått: 

Ryddingltynning. Hovedsakelig i restaure- 
ringsfasen. Forholdsvis omfattende og inne- 
bærer rydding av 70-100 daa kratt, og 
tynning av 30-40 daa skog. Mesteparten av 
dette vil være i del I. Arbeidsmengden ved 
tynning av skog er vanskelig å beregne, men 
tynning av kratt vil utgjøre 400-600 arbeids- 
timer. En total arbeidsmengde på i overkant 
av 1000 arbeidstimer er ikke urimelig. 
Dersom man fordeler ryddingen over fire år 
(del I) vil arbeidsmengden bli ca 250 t per år. 

Slått. Det bør skjøttes 60-90 daa årlig. Da vil 
man i løpet av åtte år komme over arealet i 
det intensive området (del I) to ganger, og 
arealet i det ekstensive området (del 11) en 
gang. Arbeidsmengden vil være avhengig av 
i hvor stor grad man må slå med ljå (ev. 

ryddingsapparat) i stedet for traktor. Dersom 
man antar at omtrent en fjerdedel må slås 
med ljå og at alt rakes (halvparten med 
vanlig rive, halvparten med mekanisk 
venderive), kommer man ut med følgende 
arbeidsmengde per år: 

Slått tohjulstraktor ca 45-75 daa 30-50 t 
Slått ljå ca 15-20 daa 50-70 t 
Raking venderive, oppsamling og 
transport 30-45 daa 90-135 t 
Raking vanlig rive, oppsamling og 
transport 30-45 daa 50-85 t 
Sum ca 300 t 

Total arbeidsmengde per år vil da bli: 

- i restaureringsfasen (4 år med 
rydding + slått) ca 550 t 

- ved årlig skjøtsel deretter ca 300 t 

Transport av høy ut av området, oppsetting 
og vedlikehold av stakkstenger, samt arbeid 
med en natursti vil komme i tillegg. 

Natur-/kultursti 
Som en konsekvens av at skjøtselen starter 
opp bør det anlegges en natur-lkultursti i 
området. Det er naturlig at stiene som i dag 
er i området brukes til dette. Begge bør be- 
holdes slik at man kan legge opp til en 
rundtur, tur-retur Heglesvollen via Roknes- 
vollen. I tillegg kan man lage en kortere 
stitrase ved å trekke en sti gjennom eng- 
skogen mellom øvre og nedre sti ned mot 
«Slåttemyra» (figur 4). 

I første omgang bør man prioritere å oppruste 
stiene. Med flere tusen besøkende hvert år, 
og med lite slitesterk vegetasjon, er det viktig 
et dette gjøres skikkelig. Den øvre stien er i 
store deler preparert ved planklegging (klop- 
ping), steinlegging og fjerning av humuslag 
slik at man er kommet ned på det mer 
slitesterke utvaskingssjiktet. Så langt er 
erfaringene fra denne prepareringen gode, 
men dreneringen bØr bedres flere steder, og i 
noen partier bør det vurderes ytterligere 
steinsetting eller ev. grusing. Den nedre stien 



trenger store utbedringer. Mange steder er 
vegetasjonsdekket fullstendig ødelagt (Iøs- 
bunn), og stien er av den grunn blitt veldig 
brei (flere meter). Denne utviklingen vil bare 
fortsette om ikke noe gjøres. Planklegging er 
trolig den beste form for preparering av sti på 
myr (Arnesen 1994). For at det skal bli 
enklere å legge plank på den nedre stien, bør 
deler av stien legges mer ut på myrflatene. 
Slik som den går i dag, over kupert terreng, 
er planklegging vanskelig. 

Langs stiene bør det lages poster eller 
stoppesteder med informasjon om reservatet, 
kulturminner, kulturhistorie, vegetasjon og 
flora osv. Dessuten bør aktiviteten rundt 
jernvinneanlegget på Heglesvollen trekkes 
inn i informasjonsopplegget. Postene bør 
legges opp slik at man ved å gå kortstien 
grovt sett får med seg den samme informa- 
sjonen som langs langstien. Eksempel på 
informasjonsposter kan være: 

Generell informasjon om utmarkslåtten i 
området. Et kort historisk tilbakeblikk som 
beskriver utmarksslåtten, og forklarer 
hvorfor den var- så viktig for bøndene i 
området. Litt om slåttens betydning for 
landskapsbildet. 

Forskningen i området. En kort innføring 
om hva forskningen går ut på, hvordan den 
utføres og viktige resultater i grove trekk. 

Stakkstang. Sette opp stakkstenger der man 
vet det sto stakkstenger før (i alle fall innen 
delområdene I og II) og forklare bruken av 
dem. 

Gjengroing. Langs stien i et område der det i 
dag er kommet inn en del kratt, kan den ene 
siden ryddes mens den andre siden får gro 
igjen. Videre kan det informeres om hvilke 
arter som forsvinner eller hemmes ved 
gjengroing og hvilke som kommer til eller 
fremmes. 

Skj~tselsplan og skj~tsel. Kort om formålet 
med skjøtselen, og en beskrivelse av hva 
slags arbeid som utføres. 

Rikmyr. Hva er rikmyr og hvilke arter 
karakteriserer ei slik myr. Hvorfor er slike 
myrer gode slåttemarker 

Engskog. Hva er engskog, hva ble den brukt 
til og viktige arter. 



5 Langsiktig forskning i Øvre 
Forra naturreservat 

I forbindelse med at skjøtselen starter opp i 
Øvre Forra naturreservat er det ønskelig at 
effektene av skjøtselen blir fulgt. Det legges 
derfor opp til et langsiktig studium av 
endringene i vegetasjonen som følge av slått. 
Undersøkelsene vil svare til undersøkelser 
som har pågått i Sølendet naturreservat i 
Røros, og Nordmarka-området i Rindal1 
Surnadal i mer enn 20 år. I forbindelse med 
utredningsarbeid for overvåking av biologisk 
mangfold for ulike naturtyper i Norge 
(Direktoratet for naturforvaltning 1995) er 
det for myr foreslått at overvåking av 
tradisjonelle slåttemyrer gis høg prioritet. 
Her er det aktuelt å knytte Øvre Forra 
naturreservat til et nettverk av overvåk- 
ingsområder. Nedenfor følger en gjen- 
nomgang av metodene som tenkes brukt, 
samt en kort gjennomgang av hva som er 
gjort i 1997 og de resultater som er 
framkommet. 

Metoder og materiale 
Faste proveflater. Det er velkjent og 
generelt akseptert at gjentatt analyse av faste 
prøveflater er en god metode ved studier av 
vegetasjonsendringer over tid. Faste prøve- 
flater er da også mye brukt ved natur- 
overvåking, og ved studier av vegetasjons- 
utvikling ved endret naturbruk. På gjen- 
groende slåttemark kan vegetasjonsend- 
ringene studeres over tid i faste prøveflater; 
dessuten kan en ved å gjenoppta slått 
gjenskape det gamle slåttelandskapet. Ved å 
legge ut prøveflater som slås med regel- 
messige intervaller (f.eks. hvert år, annet- 
hvert år, tredjehvert år osv.) ved siden av 
prøveflater som er overlatt til gjengroing, kan 
ulike slåtte- og gjengroingsfaser studeres 
samtidig, på samme sted. Dette er gjort for 
en del lokaliteter i øvre del av boreal sone i 
Midt-Norge (Moen 1990, Aune et al. 1996), 
og metoder for disse studiene er beskrevet i 
de nevnte arbeidene. 

For å skaffe kunnskap om vegetasjoiis 
utvikling og forekomst av spesielle arter i 
området, og for å kunne undersøke endring181 
i vegetasjonen som følge av skjøtselen, vil 
bli det lagt ut en del prøveflater før oppsi:ii~ 
av skjøtsel (noen er allerede lagt ut). Målsc.~ 
tingen er å legge ut ei prøveflate som slil\ 
med regelmessige intervaller (f.eks. aniicBi 
hvert år; helst burde flere flater i i i i . r l  

forskjellig slåttefrekvens vært lagt ut) o!) i . ,  

anna flate av samme type nær den 131 
(med tilnærma samme vegetasjon) soiii ovc. i  

lates til gjengroing. Vegetasjonsanalysi. O) 

registrering av antall over lengre ti t1  Ioi 
utvalgte arter gjennomføres. Flatene 1 i i i 1  l I 

med impregnerte trepinner, bambuspi ii  i i t s i  np 
aluminiumsrør (for gjenfinning mecl i i  i i * i  , i l  l 
detektor), og omfatter 12,5 m2. 

Utlegging av prøveflater gjøres i t i l i 1 , i . i  i 111  t 

homogene bestand eller plantesamf~iiiii ( I ip 1.1 I 

5), og det skisseres to alternative opplt.l: v 

i et plantesamfunn blir: 
A. Ved eksperimentell slått ei blohl< I 1.1 I ( '  

prøveflater ?t 2,5 x 5 m lagt ut siil~jclcii\ri 
med minimum 1 m avstand iiit.110111 
flatene for å unngå tråkkskader. 
B. Ved skj~tselsslått en prøve Sl iii 
5 m subjektivt plassert inn:iloi l i \  1 i 

skj~tselskategori (uskjøtta - skj~liiii) I t I 
plantesamfunn, minimum 1 ril I i ; i  \ i  l t  i 

selsgrense for å unngå kanteffch icbi  

i hver prøveflate blir fem rutcr 0 , 5  A 0 
m lagt ut tilfeldig uten felles sitlt.1 I l t  I 

hjørner, minimum 0,25 m fra k ; a i i i r * i i  ~ ( I I  

unngå kanteffekter. 
for alt. A blir deretter slr"ittc~l)l~li,iii(II 1 1 1 1  

(f.eks. uslått - slått annethvert :il.) i i  

12,5 m2-flatene tilfeldig. 

Det blir lagt ut prøveflater i sil 
bestand som nødvendig for ii l i l i i l l ( $  

hovedgradientene i den slåttepAvirhl.it* V, 1 , 
sjonen innenfor området. PrøvcSl;iic~iit. v I l 1 1 1  I 

merket med trykkimpregnerte 1 ~ i i i i i c . i  I $ . , ) I  

vestre og nordøstre hjørne, og tlc I l . i i i  0 

m2-rutene med metallrør i alle I i j f l i . i i c  I 



Ev. skjøtselsgrense 

Slått annethvert år, 
eller lagt i intensivt 

skj~ttet område 

..................................... : -p : : : : : :  . . . .  
.........-.... ? .................... . . . . . . . .  . a~ . . . . .  . . .  .... , .... r . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Figur 5. Eksempel på utlegging av faste pr~veflater med to ulike slåttebehandlinger i en lokalitet med tilnærmet 
homogen vegetasjon. 

Uslått 

Vegetasjonsanalyse. For å klargjøre end- 
ringene i vegetasjonens sammensetning og 
struktur utføres det en plantesosiologisk 
analyse etter en ni-gradig dekningsskala (ut- 
videt Hult-Sernanderskala, jf. Moen 1990: 
103) og frekvensanalyse (smårutefrekvens) 
med inndeling av 0,25 m2-rutene i 16 
småruter. Prøveflatene analyseres før skjøtsel 
starter, og de to flatene utsettes for for- 
skjellige skjøtselstiltak (slått eller gjen- 
groing). Med noen års mellomrom går man 
så tilbake og omanalyserer flatene for på den 
måten å fange opp de endringene som har 
skjedd. Analysene gjøres ved at alle arter 
(karplanter, moser og lav) blir registrert i 
hver smårute (frekvensanalyse), og dekning 
av hver art i hele 0,25 m2-ruta blir angitt 
(plantesosiologisk analyse). Til slutt blir det 
gitt dekning for alle arter i hele prøveflata 
(12,5 m2). Det blir notert hvilke arter som er 
fertile. 

0 ................... . . , . . . D  (referanse) . . .  . . . . . .  . , . , . .  . . . . . . .  ....................................... 

Telling av blomstrende individer - over- 
våking av sjeldneltrua arter. Endringer i 
fertilitet for en rekke arter vil bli registrert 
ved hjelp av tellinger av blomstrende 
individer i de store prøveflatene (12,5 m2), 
både i hele flata og i SV- og NØ-hjørnet (1 x 

1 m). Undersøkelsene vil foregå i de samme 
rutene som vegetasjonsanalysene. Aktuelle 
arter vil være: brudespore, grønkurle, gull- 
myrklegg, gulsildre, kvitkurle, marihand- 
arter, myrull-arter, nattfiol, rome, starr-arter, 
stortveblad, sumphaukeskjegg (Gymnadenia 
conopsea, Coeloglossum viride, Pedicularis 
oederi, Saxifraga aizoides, Leucorchis 
albida, Dactylorhiza spp., Eriophorum spp., 
Platanthera bifolia, Narthecium ossifragum, 
Carex spp., Listera ovata, Crepis paludosa). 
For noen av de sjeldneste artene kan det også 
være aktuelt å telle individer over større 
arealer enn prøveflatene. Det vil også være 
aktuelt å følge enkeltindivider av noen arter 
etter mønster av Tamm (1948, 1956, 1972a, 
b) og Inghe & Tamm (1985, 1988). Her vil 
posisjonen til det enkelte individ bli angitt i 
et koordinatsystem og individets størrelse og 
vitalitet (f.eks. antall blomster) bli registrert. 
Alle registrerte individer vil bli merket med 
en nummerert plastpinne for identifisering i 
påfølgende år. 

Registrering av artsdiversitet. Det kan også 
bli aktuelt å følge endringer i artsdiversitet 
for arealer som blir skjøttet i forhold til de 
som gror igjen. Da planlegger vi å bruke en 



metode beskrevet b1.a. av van der Maarel 
(1988) som går ut på å registrere artsantall 
innen ulike rutestørrelser for utarbeiding av 
art-arealkurver og utregning av diversitets- 
indekser. Registrering av artsantall skjer i de 
samme flatene som den plantesosioIogiske 
analysen, i ruter med økende størrelse fra 1 
cm2 til 12,5 m2 (se figur 6). 

Arbeid utført i 1997 
Hittil er det lagt ut åtte prøveflater fordelt på 
fire bestand. Seks av dem (med totalt 30 
mindre ruter) er analysert. Foruten på «Slåtte- 
myra» er det lagt ut ruter i et bestand i 
engskogen ovenfor (vest for) myra, og i to 
bestand ovenfor den øverste stien mot 
Roknesvollen (rikmyr og myrkant). Her er 
rikmyrbestandet analysert mens myrkant- 
bestandet bare er målt og merket opp. På 
«Slåttemyra» ble prøveflata som skulle ut- 
settes for skjøtsel, slått i 1997 (etter 
alternativ B ovenfor). Tabell l viser resul- 
tatet av analysene som er utført, figur 4 viser 
plasseringen av bestanda i terrenget. 

Vegetasjonen i begge myrbestandene som er 
analysert kan klassifiseres som middelsrik 
fastmattemyr etter Fremstad (1997). Begge 
domineres av bjønnskjegg og blåtopp (Tri- 
chophorum cespitosum og Molinia caerulea) 
i feltsjiktet. I tillegg har duskull, kornstarr, 
særbustarr og trådstarr (Eriophorum angusti- 
,folium, Carex panicea, Carex dioica og 
Carex lasiocarpa) høy dekning i begge 
bestand, og er til dels dominerende på 

"Slåttemyra" (3). Botnsjiktet er forholdsvis 
artsfattig, og domineres av myrstjernemose 
og rødmakkmose (Campylium stellatum og 
Scorpidium revolvens coll.). Forskjellene 
mellom de to bestandene er små, for sjøl om 
19 av 47 arter forekommer i bare et av 
bestandene, har bare to av disse en dekning 
på mer enn 2. Det er finnskjegg (Nardus 
stricta) i bestand l ,  og bukkeblad (Men- 
yanthes trifoliata) i bestand 3. 

Siden flatene innenfor hver bestand ble lagt 
ut med den hensikt at de skulle være i samme 
plantesamfunn er naturlig nok forskjellene 
mellom flatene svært liten. I bestand l er det 
bare breiull (Eriophorum latifolium) som kun 
forekommer i ei flate (B) med dekning på 
mer enn 2. I bestand 3 er det bare dvergbjørk 
(Betula nana) som kun forekommer i ei flate 
(B) med dekning på mer enn 2. 

Engskogsbestandet som ble analysert har en 
vegetasjon som ligger nær opp til det som 
Kjelvik (1978) klassifiserte som en beitet 
variant av lågurtgranskog. Vegetasjonen er 
artsrik og domineres av fjellfiol, skog- 
storkenebb og tepperot (Viola biflora, Gera- 
nium sylvaticum og Potentilla erecta) i 
feltsjiktet. Dessuten er en rekke arter vanlige 
i flatene, f.eks. bleikstarr, engkvein, harerug, 
nikkevintergrøn og skogsvæve (Carex 
pallescens, Agrostis capillaris, Bistorta 
vivipara, Orthilia secunda og Hieracium 
sect. Sylvatica). Botnsjiktet er artsrikt og 
dominert av eng-/fjørkransmose (Rhytidia- 

Figur 6. Utlegging av ruter for registrering av artsdiversitet. Ruter markert med tjukk heil strek markerer de faste 
pr~veflatene. Tall i parentes angir antall ruter per pr~veflate. 



clelphus squarrosus/subpinnatus). Dessuten bjørk (Betula pubescens) er det bare to a r t e t .  

er lundveikmose (Cirriphyllum pilife- som kun forekommer i ei flate med dekning 
rum) vanlig i begge flatene. Også her er på mer enn 2. Det er storbjørnemose (Poly- 
naturlig nok forskjellene på de to flatene trichum commune) i A og fettmose (Aneura 
liten. Bortsett fra at A har et visst tresjikt av pinguis) i B. 

Tabell 1. Vegetasjonsanalyse av seks pr~veflater 2 12,5 mZ utfØrt i 1997. F~lgende dekningsskala er brukt: l: 
forekommer ikke i selve flata men like inntil; 2: < l  %; 3: 1-3 %; 4: 3-6 %, 5: 6-12,5 %; 6: 12,525 %; 7: 25-50 %; 
8: 50-75 %; 9: 75-100 %. 

a. Myr 
Flate nr. 

HØgde 0.h. (m) 
Helning ( g )  

Eksposisjon 
Tresjikt - dekning 
Busksjikt - dekning 
Feltsjikt - dekning 
Feltsjikt - hØgde (cm) 
Botnsjikt - dekning 
StrØ - dekning 
Barjord - dekning" 
Antall arter i tresjiktet 
Antall arter i busksjiktet 
Antall arter i feltsjiktet 
Antall arter i botnsjiktet 
Antall arter totalt 

Feltsjikt - foweda urter 
Andromeda polifolia 
Betula nana 
Juniperus communis 

Feltsjikt - urter 
Bartsia alpina 
Dactylorhiza fuchsii 
Dactylorhiza incarnata 
Dactylorhiza maculata 
Drosera anglica 
Equisetum palustre 
Euphrasia fngida 
Menyanthes trifoliata 
Pedicularis palustris 
Pinguicula vulgaris 
Potentilla erecta 
Saussurea alpina 
Selaginella selaginoides 
Succisa pratensis 
Thalictrum alpinum 
Tofieldia pusilla 
Tnglochin palustris 

Flate nr. 

Feltsjikt - grusvekster 
Carex dioica 
Carex flava 
Carex echinata 
Carex lasiocarpa 
Carex limosa 
Carex nigra 
Carex panicea 
Carex pulicaris 
Carex rostrata 
Enophorum angustifolium 
Enophorum latifolium 
Enophorum vaginatum 
Festuca ovina 
Molinia caerulea 
Nardus stricta 
Tnchophorum alpinum 
Tnchophorum cespitosum 

Botnsjikt - bladmoser 
Bryum pseudotnquetrum 
Cainpylium stellatum 
Loeskypnum badium 
Scorpidium revolvens coll. 
Fissidens adianthoides 
Pseudocalliergon trifarium 
Sphagnum contortum 

Botnsjikt - levermoser 
Aneura pinguis 
Gymnocolea borealis 



b. Engskog 
Flate nr. 

Hogde 0.h. (m) 
Helning ( g ) 
Eksposisjon 
Tresjikt - dekning 
Busksjikt - dekning 
Feltsjikt - dekning 
Feltsjikt - hØgde (cm) 
Botnsjikt - dekning 
Strø - dekning 
Bar jord - dekning 
Antall arter i tresjiktet 
Antall arter i busksjiktet 
Antall arter i feltsjiktet 
Antall arter i botnsjiktet 
Antall arter totalt 

Tresjikt 
Betula pubescens 

Busksjikt 
Picea abies 
Salix glauca 

Feltsjikt - forveda urter 
Betula pubescens 
Salix glauca 
Sorbus aucuparia 
Vaccinium myrtillus 
Vaccinium uliginosum 

Feltsjikt - urter 
Alchemilla wichurae 
Anemone nemorosa 
Bistorta vivipara 
Cerastium cf. fontanum 
Cirsium helenioides 
Coeloglossum vinde 
Crepis paludosa 
Euphrasia frigida 
Filipendula uiinaria 
Galium boreale 
Geranium sylvaticum 
Geum rivale 
Hieracium lactucella 
Hieracium sect. Sylvatica 
Leontodon autumnalis 
Maianthemum bifolium 
Melampyrum sylvaticum 
Moneses uniflora 
Oinalotheca norvegica 
Orthilia secunda 
Oxalis acetosella 
Phegoptens connectilis 
Potentilla erecta 
I'runella vulgaris 
I<anunculus acris 
Sclaginella selaginoides 
Solidago virgaurea 
Siiccisa pratensis 
'~araxacurn sp. 
Thalictrum alpinum 
Trientalis europaea 
Veronica officinalis 
Viola biflora 
Viola riviniana 

Flate nr. 

Feltsjikt - grasvekster 
Agrostis capillaris 
Anthoxanthum odoratum 
Carex capillaris 
Carex nigra 
Carex pallescens 
Carex pilulifera 
Carex pulicaris 
Carex vaginata 
Deschampsia cespitosa 
Deschampsia flexuosa 
Festuca rubra 
Hierochloe odorata 
Luzula multiflora 
Luzula pilosa 
Nardus stricta 

Botnsjikt - bladmoser 
Brachythecium salebrosum 
Bryum cf. pseudotriquetrum 
Cimphyllum piliferum 
Fissidens adianthoides 
Hylocomiastrum pyrenaicum 
Hylocomiuin splendens 
Hypnum cupressiforme 
Mnium spinosum 
Polytrichum commune 
Ptilium crista-castrensis 
Rhizomnium pseudopunctatum 
Rhodobryum roseum 
Rhytidiadelphus squarr./subpinn. 
Sanionia uncinata 

Botnsjikt - levermoser 
Aneura pinguis 
Barbilophozia lycopodioides 
Calypogeia sp. 
Lophozia obtusa 
Plagiochila asplenioides 
Plagiochila porelloides 
Tritomaria quinquedentata 
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