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SAMMENDRAG. 
 
Elverum kommune startet i år 2000 arbeidet med kartlegging og verdiklassifisering av 
biologisk mangfold på kommunens areal. I starten  av prosjektet ble det gått bredt ut med 
ønske om innspill fra flest mulig grupper med kunnskap om naturverdiene i kommunen. Det 
viste seg at det av forskjellige grunner var vanskelig å få det store engasjementet på dette 
prosjektet. Vi har fått noen tilbakemeldinger fra enkeltpersoner, men har ikke greid å utvikle  
samarbeidet slik som forutsatt ved prosjektets start. Ved sluttføring av prosjektet har vi 
registrert  ca 195 naturtyper. En stor del av registrerte lokaliteter kan få annen verdi ved økt 
kunnskap gjennom bedre registreringsarbeid av fagpersoner.  
Registrering av naturtyper i Elverum må ses på som en god start på et meget omfattende 
arbeid. Det er feil å se på sluttproduktet av prosjektet som noen fullstendig oversikt over 

kommunens verdier av biologisk mangfold. Gjennom prosjektet 
har Elverum kommune etablert et opplegg for registrering av 
biologisk mangfold som innfrir Direktoratet for naturforvaltning 
(DN) beskrivelse av naturregistreringer i kommuene. Detaljert 
beskrivelse er utarbeidet i DN håndbok nr. 11 – 1997 
«Viltkartlegging» og DN håndbok 13 – 1999 «Kartlegging av 
naturtyper og verdsetting av biologisk mangfold». 
Under prosjektperioden er det i tillegg til ca 195 «naturtyper» 
registrert ca 690 «karplanter» og ca 90 «andre arter». 
Registreringene er av varierende nøyaktighet da en del eldre 
registreringer har rutetilvisning på 1 km2 nøyaktighet. Dette fører 
til at registreringskartene gir en god oversikt over registreringer i 

kommunen, men det er klare begrensninger til bruk på detaljnivå/eiendomsnivå. Under 
arbeidet med kartene kommer manglende nøyaktighet i registreringene av enkelte lokaliteter 
godt fram. Det hadde vært ønskelig med tid/økonomi til å kvalitetssikre registreringene slik at 
registrert lokalitet kunne bli mer presis og bedre til bruk i offentlig planarbeid.  
Som vedlegg til rapporten er temakartene rødlistearter, naturtyper og verdikart biologisk 
mangfold utarbeidet. Vedlagte kart er plottet i målestokk 1:200 000.  
Verdikartet «biologisk mangfold» er utarbeidet på grunnlag av viltkart fra 1998, 
registreringer i karplantebasen, spesielle arter og naturtypebasen. Selv om registreringene ikke 
er fullstendige gir verdikartet «biologisk mangfold» et godt bilde av områder med kvaliteter 
som bør tas hensyn til ved disponering av arealer i kommunen. 
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1. Innledning 
Norge forpliktet seg gjennom Rio-konvensjonen fra 1992 til å  kjenne til og ivareta sitt 
biologiske mangfold innen landets grenser. Nasjonal målsetting er iflg. St.meld. 58 (1996-97) 
«Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling»: «Alle landets kommuner skal ha 
gjennomført kartlegging og verdiklassifisering av det biologiske mangfoldet på kommunens 
areal i løpet av år 2003». 
Elverum kommune har definert sin lokale målsetting i «Miljø- og naturressursplan for 
Elverum kommune» (MNP) fra 1997. Med grunnlag i planen søkte kommunen om midler til 
formålet fra Miljøvernavdelingen, og fikk tildelt kr 50 000,- i 1999. 
Elverum kommune valgte å utnytte egne ressurser til arbeidet. Ved å unngå å engasjere en 
prosjektmedarbeider som slutter ved fullført prosjekt, vil kommunen få bygd opp kompetanse 
og beholde denne i organisasjonen etter at prosjektet er sluttført.  
For å frigi arbeidskraft uten at det får for store konsekvenser for andre oppgaver ble det 
bestemt at prosjektet skulle gå over 2 år, og være ferdig innen utgangen av 2001.  
Kommunen har valgt databasen «Natur 2000» fra Naturkart DA til verktøy for kartlegging og 
verdiklassifisering av det biologiske mangfoldet. Kartene er utarbeidet på GIS- programmet 
«Win Map4». 
Registreringsarbeidet er utført ut fra retningslinjer gitt i DN – håndbok 13 – 1999 
«Kartlegging av naturtyper . Verdsetting av biologisk mangfold».  
Utforming av kartene har vært en stor utfordring da datagrunnlaget er av varierende kvalitet 
og en del av grunnlaget er gammelt og rutetilvisning er med km nøyaktighet. Kartene er 
derfor godt egnet som en grov oversikt over registreringene i kommunen, men en stor del av 
registreringene er uegnet til å gi ut på eiendomsnivå (med FKBdata som kartgrunnlag). 
Registreringskart og kart med verdiklassifisering av biologisk mangfold er systematisert og 
utformet etter standard beskrevet i DN – notat 2000 – 5 «Veileder for kartproduksjon – tema 
biologisk mangfold».  
Under oppstart av prosjektet ble det forsøkt opprettet en styringsgruppe bestående av 
representanter fra næring, brukere og kommunens administrasjon. 
Kvalitetssikring/oppdatering av registreringer kunne utføres av biologer bosatt i kommunen 
og engasjert ved høyskolen i Hedmark og Elverum videregående skole. På grunn av de 
økonomiske rammene i prosjektet måtte prosjektet gjennomføres med vesentlig redusert 
organisasjon. Prosjektet har hatt jevnlig kontakt med aktuelle miljøer lokalt under arbeidet. 
Prosjektrapporten er utarbeidet på grunnlag av innsamlet materiale ved årsskiftet 2001/2002.  

2. Metodikk for arbeidet i kommunen 

2.1. Styring og organisering av prosjektet. 
Den politiske målsettingen om å gjennomføre kartlegging av naturtyper og verdsetting av 
biologisk mangfold ble definert i kommunens «miljø- og naturressursplan» vedtatt 29. 
september 1997. Her har prosjektet fått høy prioritet. Elverum kommune har valgt og legge 
mye egeninnsats i prosjekt «Biologisk mangfold  i Elverum». Dette førte til at kommunen så 
behov for å bruke 2 år på å gjennomføre arbeidet. Kartleggingsprosjektet har vært ledet av 
Mijjøvernkoordinator Lars Sæhlie.  
Det er opprettet ei kommunal styringsgruppe bestående av: 

→ Leder for Plan- utvikling og næringsavdelingen, Guri Ulltveit Moe. 
→ Skogbrukssjef, Erik Stenhammer 
→ Miljøkoordinator, Lars Sæhlie 



I løpet av prosjektperioden har vi hatt jevnlig kontakt med næringsorganisasjoner og 
interesseorganisasjoner i kommunen.  
Da prosjektet startet var det lagt opp til betydelig større organisasjon med fast representasjon 
fra organisasjonene. Og en gruppe biologer engasjert i skolene i kommunen ble forespurt om 
å delta for å kvalitetssikre registreingene. På grunn av manglende økonomi ble ordningen ikke 
mulig å gjennomføre.  

2.2 Innsamling av informasjon. 
De viktigste datakildene er: 
⇒ Startpakka fra fylkesmanen i Hedmark som består av en del gamle rapporter med 

naturregistereringer. 
⇒ Biologiske registreringer fra div. planerprosesser. 
⇒ Herbarier samlet inn ved Botanisk hage og registreringer fra Zoologisk museum. 
⇒ Registreringer innhentet fra enkeltpersoner i kommunen. 
 

2.3 Kartframstilling.  
Kartene er utarbeidet etter beskrivelse i «Veileder for kartproduksjon – tema biologisk 
mangfold» DN-notat 2000-5. Vi har valgt å utarbeide 2 temakarter, rødlistearter og 
naturtyper. I tillegg er det utarbeidet Biologisk mangfold – kart på grunnlag av naturtype-, 
rødliste- og viltkart. Kartene er utarbeidet som oversiktskart i M 1: 200 000. 

2.4. Kvalitetssikring. 
Etter hvert som registreringene ble samlet inn, så vi klart behov for å kvalitetssikre innsamlet 
materiale. Med de ressurser som er stilt til rådighet til prosjektet er det svært lite rom til å 
arbeide med kvalitetssikring.  
Med grunnlag i at manglende ressurser gjør det umulig å kvalitetssikre alle registreringer ble 
det foretatt en prioritering av områder. Prioriteringen er gjort med tanke på å finne lokaliteter 
og naturtyper som har stor fare for å forsvinne i kommunen og regionen. Følgende områder 
ble valgt ut til grundigere vurdering. 

1. Alle lokaliteter i og rundt Elverum sentrum. Utbyggingspress, omdisponering av 
arealer. 

2. Lokaliteter langs elva Jømna som på kart viser mange meandrerende elevpartier 
med slåtteenger.  Fare for gjengroing eller gjenfylling i forbindelse med 
jordbruksaktivitet. 

3. Registrerte slåttemyrer og slåtteenger av en viss størrelse som har gått ut av bruk 
for 50 – 60 år siden. Fare for gjengroing. 

Med bakgrunn i nevnt prioritering ble 35 lokaliteter prioritert for befaring. 
Registreringsarbeidet på utvalgte lokaliteter ble utført av  Naturtjenester AS, Kongsvinger ved 
botaniker Jan Wesenberg på sensommeren 2001. Det foreligger egen rapport for dette 
arbeidet. 

3. Naturgrunnlaget 

3.1. Beliggenhet og utstrekning. 
Elverum kommune ligger i Hedmark fylke. Kommunen grenser til 
Åmot i nord, Trysil i øst, Løten i vest og Våler sør. Kommunen har et 
samlet areal på 1.229 km², hvor ca. 46 km² er jordbruksareal. 
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Produktivt skogareal er på 950 km², sammen med uproduktiv mark/impediment og vannareal 
er det totale utmarksarealet på 1.113 km² (Glommen skogeierforening, 1987).   

3.2. Klima. 
Kommunen har et typisk innlandsklima, med stabile og kalde vintre og forholdsvis høge 
sommertemperaturer.  Middeltemperaturen for sommermånedene ligger på 14,6° C (1996), 
gjennomsnitt for de siste 30 år 14,3° C. Middeltemperaturene for vintermånedene ligger på 
−9,5° C (1996), gjennomsnitt for de siste 30 år −7,8° C.  Årsnedbøren ligger på 701 mm 
(1996) og gjennomsnitt for de siste 30 år ligger på 670 mm, (Det norske meteorologisk 
institutt pers. med., 1997).  Målingene er gjort på Flisa. 

3.3. Geologi og landskap. 
Elverum ligger på grensen mellom det sør-østnorske grunnfjellsområde i sør og 
sparagmittområdet i nord.  Det sør-østnorske grunnfjellsområdet består for det meste av 
bergarter som granittisk gneis og granitt, dette er bergarter som er fattig på plantenæring og 
gir et fattig jordsmonn.  Stedvis finnes områder av mer næringsrik gabbro.  
Sparagmittområdet domineres av tungtforvitrelige og næringssvake sandsteiner. I skillet 
mellom grunnfjellsområdet og sparagmittområdet er det et markert belte med kambrosilurske 
sedimentbergarter, som gir grunnlag for et mer næringsrikt jordsmonn og frodigere 
vegetasjon. Det er store sammenhengende arealer med morenemateriale, myrfrekvensen er 
stor i de høyereliggende arealer i østre deler av kommunen.   
 
Langs Glomma og Julussa er det relativt store løsmasseavsetninger, materialet består av 
sorterte sand- og grusforekomster. Dette gir grunnlag for et rikere jordsmonn. Det ser man 
også ut fra hvor hovedkonsentrasjonen av jordbruk og bebyggelse ligger. 
Landskapsmessig er kommunen dominert av lave og avrundete formasjoner og rolige 
landskapstrekk. Det er forholdsvis lite høyereliggende areal i kommunen.  Hele kommunen 
ligger under barskoggrensen. Skogområdene og høyereliggende arealer er dekt av et 
forholdsvis tykt morenedekke. De største sjøene i kommunen er Ryssjøen, Bergesjøen, 
Kynnsjøen og Lisjøen.  Ellers finnes det mindre vann i myrområdene. Totalt vannareal i 
kommunen er på ca. 21,4 km² (kilde: Statens kartverk, N 50 verson 1). 

3.4. Vegetasjon. 
Hele kommunen ligger under barskoggrensen. I naturgeografisk inndeling blir Elverum berørt 
av flere regioner.  Nordlige delen av kommunen tilhører “forfjellsregionen”, med 
hovedsakelig nordlig boreal vegetasjon, “øvre østerdalstypen”. Skogåsene sør i kommunen 
ligger i det sydlige boreale kuperte området. Barskogene på løsmasseavsetningene i 
dalgangene domineres av ulike typer furuskog.  Lyngfuruskog og myrfuruskog er de 
dominerende skogtypene.  I liene dominerer granskog. Her er blåbærgranskog vanligst, men 
stedvis finnes det forekomster av frodigere skog av lågurt og høgstaudetypen. 

4. Registreringer 
Registreringsarbeidet startet med revidering av viltkartet i 1998. Siden er data registrert på 
grunnlag av rapporter fra enkeltpersoner og rapporter i forbindelse med 
konsekvensutredninger ved større utbygginger. Arbeidet med "kartlegging av 
naturtyper/verdsetting av biologisk mangfold" har ført til at registreringsarbeidet er intensivert 
de siste 2 år.   
Deler av  registreringene på artsnivå er gamle og ikke dokumentert på mange år.  



Ved årsskiftet 2001 – 2002 er det registrert 754 lokaliteter i naturbasen. På disse lokalitetene 
har vi fått inn 1185 viltregistreringer, 690 registreringer av karplanter og 198 
naturtyperegistreringer. I tillegg er det registrert 77 punkter hvor spesielle arter er lokalisert. 
Dette er for en stor del rødlistearter. 
En stor del av registreringene er hentet fra databaser ved Zoologisk museum og botanisk hage 
og museum.  Universitetet i Oslo. Samlingen omfatter karplanter, lav, moser, alger, sopp og 
sommerfugler. Data hentes via Internett. Dette er registreringer som er dokumentert ved 
universitetet i Oslo. Registreringene er stedfestet med kartkoordinater. På nyere registreringer 
er nøyaktigheten på 100 meter, mens mang av de eldre registreringene har en nøyaktighet på 1 
km. Kartene utarbeidet med grunnlag i nevnte registreringer vil gi en god oversikt over 
registrerte naturelementer i kommunen. 

5. Biologisk mangfold, prioriteringer 
Med grunnlag i DN-håndbok nr. 13 "kartlegging av naturtyper/verdsetting av biologisk 
mangfold" og  DN-notat 2000-5 "veileder for kartproduksjon – tema biologisk mangfold" er 
det foretatt prioritering av områder. Vi har valgt å følge verdigradering beskrevet i  DN-notat 
2000-5 "veileder for kartproduksjon – tema biologisk mangfold" med følgende 
verdiklassifisering Nasjonal -, Regional - og Lokal verdi.  "Verdikart for Biologisk mangfold" 
skal iflg. DN-håndbok nr. 13 utarbeides på grunnlag av temakartene vilt, rødlistearter, 
naturtyper og ferskvann. I Elverum er registreringer for ferskvann enda ikke utført, slik at 
dette enda ikke ligger inne som grunnlag for "Verdikart - Biologisk mangfold". 
Områdene  på kartet vist med "nasjonal verdi" er områder gitt høy verdi i flere av 
temakartene. Områdegrensen kan være trekt på skjønn slik at flere små men viktige områder 
på temakartene  er grunnlag for arealet definert inn i denne kategorien i "Verdikart - Biologisk 
mangfold". Fuglereservatene i kommunen har status "nasjonal verdi". 
Områder vist med "regional- og lokal verdi" er vurdert ut fra temakartene og forsøkt vurdert 
med grunnlag i deres viktighet. I programmet "Natur 2000" ligger det en hjelpemodul som gir 
gode råd til å verdiklassifisere registrerte lokaliteter. Denne er i stor utstrekning blitt brukt 
som hjelp i klassifiseringsarbeidet på de mindre lokalitetene. 

6. Karter 
Med det datagrunnlaget Elverum kommune har samlet inn har vi mulighet til å utarbeide 
temakarter etter behov eller ønske. Som vedlegg til rapporter har vi valgt å utarbeide 
temakartene "rødlistearter" og naturtyper". Med grunnlag i disse kartene og "viltkartet" er 
verdikartet "biologisk mangfold"  utarbeidet.   

6.1. Viltkartet 
Under arbeidet med kartlegging av biologisk mangfold og verdsetting av naturtyper er det 
ikke lagt arbeid i å utarbeidet nytt "viltkart". Etter at viltkartleggingen ble avsluttet i 1998 er 
det kommet inn noen viktige registreringer som vil påvirke viltkartet noe. Registreringene vil 
ikke endre de store arealene med "svært viktige -" og "viktige" viltområder, men noen mindre 
arealer som er viktige for enkeltarter vil kunne komme i tillegg til kartet fra 1998. Disse 
viktige punktene er lagt inn i temakartet "rødlistearter". 

6.2. Naturtyper 
Temaartet "naturtyper" er utarbeidet på grunnlag av innsamlet materiale de to siste år. I 
prosjektperioden er det registrert 198 lokaliteter under naturtyper. Noen av lokalitetene er ikke 
verdsatt da det er samlet inn for lite kunnskap om lokaliteten. På kartet er områder og punkter 
gradert i kategorien "svært viktig, viktig og lokalt viktig"  



6.3. Rødlistearter 
Temakartet "rødlistearter" er utarbeidet på grunnlag av registreringer av rødlistearter i 
karplantebasen, viltbasen og registrering av spesielle arter. Til sammen er 144 funn av 
rødlistearter grunnlag for temakartetkartet "rødlistearter. I viltbasen er det foretatt en siling av 
data. Kun rødlistearter registrert etter 01.01. 1995 er tatt inn i rødlistekartet. Registrering av 
de 4 store rovdyrene er heller ikke tatt inn i kartet. Elverum kommune øst for Glomma er 
definert som "kjerneområde for bjørn" og "forvaltningsområde for ulv", dette kommer heller 
ikke fram i vedlagt kart. 

6.4. Verdikart – Biologisk mangfold 
Verdikartet "biologisk mangfold" er utarbeidet på grunnlag av verdikart utarbeidet i dette 
prosjektet og viltkartleggingen. I DN-håndbok nr 13 oppgis at grunnlag for kartet også skal 
være registreringer av "fisk og vann". Registreringer av dette er ikke utført i Elverum, og kan 
derfor ikke komme inn som grunnlag for kartet "biologisk mangfold".  Med grunnlag i 
"veileder for kartproduksjon – tema biologisk mangfold" DN – notat 2000 – 5 er følgende 
verdiklassifisering valgt: "nasjonal verdi, regional verdi og lokal verdi". Kartet er ikke 
utarbeidet på grunnlag av overlayanalyse, men med noe redigering og prioritering av arealer. 
Bruk av overlay vil gi feil utforming av verdikriterier på kartene da registreringsgrunnlaget på 
arealene er av varierende kvalitet. 

Ø Nasjonal verdi. 
Områdene beskrevet som "nasjonal verdi " er områder som kommer igjen som "svært viktig" 
eller høy DN-verdi i flere av temakartene. Summen av registreringer av naturtyper og arter i 
området gjør at området har "nasjonal verdi" med hensyn til å bevare trua arter eller spesielle 
naturtyper. Arealene har rød skravur på kartet.  

Ø Regional verdi. 
Områder beskrevet som "regional verdi"  er for en stor del store sammenhengende områder. 
Det er også en del mindre lokaliteter som kommer inn under denne kategorien. Summen av 
registreringer av naturtyper og arter i området gjør at området har "regional verdi" , områder 
med begrenset utbredelse i regionen. Arealene vises med en mørk grønn skravur på kartet. 
 

Ø Lokal verdi. 
Områder beskrevet som "lokal verdi" består av store sammenhengende viktige områder  fra 
viltkartet. I tillegg kommer en del mindre lokaliteter registrert med andre naturkvaliteter. 
Områdene er vanlige i nasjonal eller regional sammenheng. Arealene vises med lys grønn 
farge på kartet. 



VEDLEGG 

Naturtyper registrert i Elverum  

Utskrift den 04.10.2002

Naturtype Antall Naturtype

Naturtypeliste Elverum kommune

Antall 

Ferskvann/ våtmark
Småbiotoper 1
Fuktenger 1
Naturlig fisketomme innsjøer og tjern 3
Kroksjøer, flomdammer og 11
Viktige bekkedrag 1
Dammer 20
Rikere sumpskog 1

Kulturlandskap
KULTURLANDSKAP 2
Slåtteenger 10
Småbiotoper 1
Store gamle trær 1
Parklandskap 8
Skrotemark 1
Slåttemyr 1
Naturbeitemark 22
Hagemark 3
Dammer 21
Andre viktige forekomster 1

Myr
Intakt lavlandsmyr 10
Dammer 2

Rasmark, berg og kantkratt
Sørvendt berg og rasmark 1
Kantkratt 1
Viktige bekkedrag 1
Urskog/gammelskog 1

Skog
SKOG 3

Sørvendt berg og rasmark 4
Store gamle trær 1
Erstatningsbiotoper 1
Naturbeitemark 3
Naturlig fisketomme innsjøer og tjern 2
Kroksjøer, flomdammer og 3
Større elveører 1
Viktige bekkedrag 1
Dammer 24
Brannfelt 1
Gråor-heggeskog 2
Rikere sumpskog 3
Urskog/gammelskog 17
Bekkekløfter 6

 



Karplanter registrert i Elverum 

Artsliste fra

Art/taksa Antall reg. Art/taksa Antall reg.

Elverum kommune
Utskrift den 16.01.2002

Skogjamne 1Diphasiastrum complanatum
coll.

Grannjamne 1Diphasiastrum complanatum
ssp. chamaecyparissus

Dvergjamne 2Selaginella selaginoides

Åkersnelle 1Equisetum arvense
coll.

Engsnelle 6Equisetum pratense

Skogsnelle 3Equisetum sylvaticum

Elvesnelle 9Equisetum fluviatile

Marinøkkel 1Botrychium lunaria

Einstape 2Pteridium aquilinum
coll.

Svartburkne ssp.
trichomanes

4Asplenium trichomanes 
ssp. trichomanes

Strutseving 2Matteuccia struthiopteris

Skogburkne 6Athyrium filix-femina

Lodnebregne 6Woodsia ilvensis

Skjørlok 1Cystopteris fragilis

Cystopteris fragilis coll.
x regia

4Cystopteris fragilis coll. x regia

Ormetelg 7Dryopteris filix-mas

Broddtelg 2Dryopteris carthusiana

Sauetelg 8Dryopteris expansa

Hengeving 1Phegopteris connectilis

Sisselrot 8Polypodium vulgare

Furu 4Pinus sylvestris
coll.

Svartvier 1Salix myrsinifolia
coll.

Selje ssp. caprea 4Salix caprea
ssp. caprea

Salix caprea ssp. caprea
x daphniodes

2Salix caprea ssp. caprea x
daphniodes

Gråselje 1Salix cinerea

Ørevier 3Salix aurita

Krypvier 1Salix repens
coll.

Duggpil 1Salix daphnoides
coll.

Mandelpil 2Salix triandra

Istervier 3Salix pentandra

Lappvier 8Salix lapponum

Osp 5Populus tremula

Amerikaosp 1Populus tremuloides

Pors 3Myrica gale

Hengebjørk 5Betula pendula
coll.

Bjørk 3Betula pubescens
coll.

Dunbjørk 1Betula pubescens
ssp. pubescens

Gråor 3Alnus incana
coll.

Gråor ssp. incana 8Alnus incana
ssp. incana

Svartor 1Alnus glutinosa

Alm 2Ulmus glabra
coll.

Stornesle 4Urtica dioica
coll.

Matsyre 2Rumex acetosa
coll.

Engsyre 4Rumex acetosa
ssp. acetosa

Småsyre 2Rumex acetosella
coll.

Småsyre ssp. acetosella 2Rumex acetosella
ssp. acetosella

Småslirekne 1Persicaria minor

Evjeslirekne 1Persicaria foliosa

Vass-slirekne 2Persicaria amphibia

Harerug 2Bistorta vivipara

Linbendel 1Spergula arvensis
coll.

Tunbendel 1Spergularia rubra

Maurarve 4Moehringia trinervia

Skogstjerneblom 1Stellaria nemorum
ssp. nemorum

Grasstjerneblom 5Stellaria graminea

Rustjerneblom 2Stellaria longifolia

Arve 4Cerastium fontanum
coll.

Klinte 3Agrostemma githago

Engtjæreblom 4Lychnis viscaria

Rød jonsokblom 4Silene dioica
coll.

Småsmelle 4Silene rupestris

Engsmelle 1Silene vulgaris

Hvit nøkkerose 2Nymphaea alba
coll.

Naturkart DA

 



Art/taksa

Artsliste fra

Antall reg. Art/taksa Antall reg.

Elverum kommune Utskrift den 16. 01. 2002

Gul nøkkerose 3Nuphar lutea

Bekkeblom 3Caltha palustris
coll.

Ballblom 3Trollius europaeus

Tyrihjelm 5Aconitum septentrionale

Trollbær 4Actaea spicata

Engsoleie 1Ranunculus acris
coll.

Engsoleie ssp. acris 2Ranunculus acris
ssp. acris

Krypsoleie 2Ranunculus repens

Hvitsoleie 1Ranunculus platanifolius

Storvassoleie 1Ranunculus peltatus

Evjesoleie 1Ranunculus reptans

Blåveis 4Hepatica nobilis

Hvitveis 10Anemone nemorosa

Gul frøstjerne 2Thalictrum flavum

Vårpengeurt 1Thlaspi caerulescens

Lindodre 1Camelina sativa
ssp. alyssum

Brønnkarse 2Rorippa palustris
coll.

Bekkekarse 1Cardamine amara

Tårnurt 2Arabis glabra

Svensk skrinneblom 1Arabis suecica 

Rundsoldogg 1Drosera rotundifolia

Dikesoldogg 1Drosera intermedia

Smørbukk 1Sedum telephium
coll.

Smørbukk ssp.
maximum

3Sedum telephium
ssp. maximum

Bitterbergknapp 1Sedum acre

Maigull 2Chrysosplenium alternifolium

Jåblom 1Parnassia palustris
coll.

Villrips 1Ribes spicatum
coll.

Villrips ssp. spicatum 3Ribes spicatum
ssp. spicatum

Hekkspirea 1Spiraea salicifolia

Mjødurt 13Filipendula ulmaria

Enghumleblom 5Geum rivale

Myrhatt 5Potentilla palustris

Tepperot 4Potentilla erecta

Norsk mure 1Potentilla norvegica
coll.

Sølvmure 2Potentilla argentea
coll.

Markjordbær 6Fragaria vesca

Molte 2Rubus chamaemorus

Åkerbær 1Rubus arcticus

Teiebær 13Rubus saxatilis

Bringebær 9Rubus idaeus

Vinmarikåpe 1Alchemilla vestita

Fløyelsmarikåpe 1Alchemilla glaucescens

Beitemarikåpe 1Alchemilla monticola

Kanelrose 2Rosa majalis
coll.

Rosa majalis x rugosa 1Rosa majalis x rugosa

Rogn ssp. aucuparia 4Sorbus aucuparia
ssp. aucuparia

Blåhegg 1Amelanchier spicata

Hegg 1Prunus padus
coll.

Hegg ssp. padus 4Prunus padus
ssp. padus

Rødkløver 2Trifolium pratense

Skogkløver 2Trifolium medium

Hvitkløver 2Trifolium repens

Tiriltunge 5Lotus corniculatus
coll.

Lakrismjelt 1Astragalus glycyphyllos

Gjerdevikke 4Vicia sepium
coll.

Skogvikke 3Vicia sylvatica

Fuglevikke 6Vicia cracca

Knollerteknapp 10Lathyrus linifolius

Vårerteknapp 5Lathyrus vernus

Myrflatbelg 1Lathyrus palustris

Gulflatbelg 5Lathyrus pratensis

Skogstorkenebb 8Geranium sylvaticum

Spisslønn 3Acer platanoides

Trollhegg 3Frangula alnus

Lind 3Tilia cordata

Tysbast 1Daphne mezereum

Firkantperikum 6Hypericum maculatum

Stemorsblom 3Viola tricolor

Myrfiol 4Viola palustris

Stor myrfiol 2Viola epipsila

Krattfiol 3Viola mirabilis

Naturkart DA

 



Art/taksa

Artsliste fra

Antall reg. Art/taksa Antall reg.

Elverum kommune Utskrift den 16. 01. 2002

Viola mirabilis x
rupestris ssp. rupestris

1Viola mirabilis x rupestris ssp.
rupestris

Sandfiol 2Viola rupestris
coll.

Sandfiol ssp. rupestris 2Viola rupestris
ssp. rupestris

Skogfiol 9Viola riviniana

Engfiol 3Viola canina
coll.

Engfiol ssp. canina 5Viola canina
ssp. canina

Dalfiol 6Viola selkirkii

Geitrams 8Epilobium angustifolium

Amerikamjølke 3Epilobium watsonii

Krattmjølke 5Epilobium montanum

Bergmjølke 3Epilobium collinum

Trollurt 2Circaea alpina

Tusenblad 1Myriophyllum alterniflorum

Hesterumpe 1Hippuris vulgaris

Hvitkornell 1Cornus alba
coll.

Hundekjeks 3Anthriscus sylvestris

Gjeldkarve 3Pimpinella saxifraga

Sløke 1Angelica sylvestris

Melkerot 2Peucedanum palustre

Legevintergrønn 1Pyrola rotundifolia
coll.

Furuvintergrønn 1Pyrola chlorantha

Nikkevintergrønn 3Orthilia secunda

Hvitlyng 1Andromeda polifolia

Melbær 3Arctostaphylos uva-ursi

Røsslyng 1Calluna vulgaris

Blokkebær 2Vaccinium uligonosum
coll.

Tranebær 2Vaccinium oxycoccus
coll.

Småtranebær 1Vaccinium oxycoccus
ssp. microcarpum

Krekling 1Empetrum nigrum
coll.

Fredløs 4Lysimachia vulgaris

Gulldusk 1Lysimachia thyrsiflora

Bukkeblad 1Menyanthes trifoliata

Gulmaure 1Galium verum

Sumpmaure 1Galium uliginosum

Myrmaure 4Galium palustre
coll.

Dvergmaure 3Galium trifidum

Myskemaure 1Galium triflorum

Hvitmaure 8Galium boreale

Fjellflokk 1Polemonium caeruleum

Åkerforglemmegei 1Myosotis arvensis

Småvasshår 1Callitriche palustris

Klovasshår 1Callitriche hamulata

Jonsokkoll 3Ajuga pyramidalis

Skjoldbærer 2Scutellaria galericulata

Vrangdå 2Galeopsis bifida

Skogsvinerot 5Stachys sylvatica

Åkermynte 2Mentha arvensis

Filtkongslys 1Verbascum thapsus

Brunrot 2Scrophularia nodosa

Lintorskemunn 1Linaria vulgaris

Glattveronika 1Veronica serpyllifolia
coll.

Tveskjeggveronika 6Veronica chamaedrys

Legeveronika 7Veronica officinalis

Småmarimjelle 8Melampyrum sylvaticum

Kjerteløyentrøst 1Euphrasia stricta
coll.

Storengkall 4Rhinanthus serotinus
coll.

Småengkall 1Rhinanthus minor
coll.

Storblærerot 1Utricularia vulgaris

Gytjeblærerot 1Utricularia intermedia

Dunkjempe 1Plantago media

Moskusurt 1Adoxa moschatellina

Leddved 3Lonicera xylosteum

Rødhyll 2Sambucus racemosa

Korsved 1Viburnum opulus

Vendelrot 8Valeriana sambucifolia
coll.

Blåknapp 6Succisa pratensis

Rødknapp 5Knautia arvensis

Melkeklokke 1Campanula lactiflora

Stavklokke 1Campanula cervicaria

Fagerklokke 3Campanula persicifolia

Blåklokke 7Campanula rotundifolia

Naturkart DA

 



Art/taksa

Artsliste fra

Antall reg. Art/taksa Antall reg.

Elverum kommune Utskrift den 16. 01. 2002

Gullris 1Solidago virgaurea
coll.

Setergråurt 1Omalotheca norvegica

Kattefot 4Antennaria dioica

Ryllik 10Achillea millefolium
coll.

Nyseryllik 1Achillea ptarmica

Tunbalderbrå 1Chamomilla suaveolens

Reinfann 3Tanacetum vulgare

Prestekrage 3Leucanthemum vulgare

Burot 1Artemisia vulgaris

Solblom 6Arnica montana

Fjelltistel 3Saussurea alpina

Myrtistel 1Cirsium palustre

Hvitbladtistel 6Cirsium helenioides

Kåltistel 1Cirsium oleraceum

Flekkgrisøre 4Hypochoeris maculata

Føllblom 1Leontodon autumnalis
coll.

Føllblom var.
autumnalis

1Leontodon autumnalis
var. autumnalis

Haremat 1Lapsana communis

Takhaukeskjegg 3Crepis tectorum
ssp. tectorum

Turt 3Cicerbita alpina

Skogsalat 4Mycelis muralis

Ugrasløvetenner 2Taraxacum Sect. Ruderalia

Hårsveve 3Hieracium pilosella

Filtsveve 1Hieracium glomeratum

Aurikkelsveve 1Hieracium lactucella

Setersveve 1Hieracium scandinavicum

Skjermsveve 2Hieracium umbellatum

Skogsvever 6Hieracium Sect. Sylvatica

Beitesvever 4Hieracium Sect. Vulgata

Vassgro 2Alisma plantago-aquatica

Tjønnaks 4Potamogeton natans

Småtjønnaks 2Potamogeton berchtoldii

Granntjønnaks 1Potamogeton pusillus

Rusttjønnaks 3Potamogeton alpinus

Hjertetjønnaks 1Potamogeton perfoliatus

Bred dunkjevle 1Typha latifolia

Flôtgras 5Sparganium angustifolium

Rankpiggknopp 2Sparganium emersum

Myrkongle 1Calla palustris

Firblad 7Paris quadrifolia

Bjørnebrodd 2Tofieldia pusilla

Sverdlilje 1Iris pseudacorus

Kantkonvall 3Polygonatum odoratum

Kranskonvall 6Polygonatum verticillatum

Liljekonvall 11Convallaria majalis

Engmarihand 4Dactylorhiza incarnata
coll.

Flekkmarihand 1Dactylorhiza maculata

Skogmarihand 1Dactylorhiza fuchsii 

Nattfiol 3Platanthera bifolia

Huldreblom 1Epipogium aphyllum

Myggblom 2Hammarbya paludosa

Paddesiv 1Juncus bufonius
coll.

Nøkkesiv 4Juncus stygius

Trådsiv 5Juncus filiformis

Engfrytle 1Luzula multiflora
coll.

Engfrytle ssp. multiflora 1Luzula multiflora
ssp. multiflora

Torvmyrull 1Eriophorum vaginatum

Duskmyrull 1Eriophorum angustifolium
coll.

Bredmyrull 1Eriophorum latifolium

Bjørneskjegg 1Trichophorum cespitosum
coll.

Sveltull 1Trichophorum alpinum

Nålsivaks 1Eleocharis acicularis

Skogsivaks 5Scirpus sylvaticus

Hvitmyrak 3Rhynchospora alba

Brunmyrak 1Rhynchospora fusca

Strengstarr 4Carex chordorrhiza

Harestarr 1Carex ovalis

Kjevlestarr 1Carex diandra

Slåttestarr 2Carex nigra
coll.

Stolpestarr 3Carex nigra
ssp. juncella

Kvass-starr 1Carex acuta

Nordlandsstarr 9Carex aquatilis
coll.

Granstarr 6Carex globularis

Fingerstarr 6Carex digitata

Gulstarr 7Carex flava

Naturkart DA
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Artsliste fra

Antall reg. Art/taksa Antall reg.

Elverum kommune Utskrift den 16. 01. 2002

Bleikstarr 3Carex pallescens

Slirestarr 3Carex vaginata

Blystarr 7Carex livida

Dystarr 1Carex limosa

Trådstarr 4Carex lasiocarpa

Flaskestarr 12Carex rostrata

Sennegras 7Carex vesicaria

Blåtopp 2Molinia caerulea

Myskegras 2Milium effusum

Gulaks 2Anthoxanthum odoratum
coll.

Fjellgulaks 2Anthoxanthum odoratum
ssp. alpinum

Timotei 2Phleum pratense
coll.

Fjelltimotei 1Phleum alpinum

Knereverumpe 1Alopecurus geniculatus

Engkvein 10Agrostis capillaris

Bergkvein 3Agrostis vinealis

Snerprørkvein 11Calamagrostis arundinacea

Vassrørkvein 3Calamagrostis canescens

Skogrørkvein 12Calamagrostis purpurea

Bergrørkvein 1Calamagrostis epigejos

Sølvbunke 6Deschampsia cespitosa
coll.

Smyle 1Deschampsia flexuosa
coll.

Enghavre 1Avenula pratensis

Hengeaks 8Melica nutans

Åkerkvein 3Apera spica-venti

Hjertegras 2Briza media

Hundegras 1Dactylis glomerata
coll.

Storrapp 1Poa remota

Poa glauca x nemoralis 1Poa glauca x nemoralis
[P. balfourii Parnell, P. glauca
ssp. glaucantha (Gaudin)
Lindman

Lundrapp 6Poa nemoralis

Tunrapp 2Poa annua

Engrapp 1Poa pratensis
coll.

Seterrapp 1Poa pratensis
ssp. alpigena

Rødsvingel 1Festuca rubra
coll.

Sauesvingel 5Festuca ovina
coll.

Mannasøtgras 3Glyceria fluitans

Skogsøtgras 2Glyceria lithuanica

Finnskjegg 1Nardus stricta

Rugfaks 1Bromus secalinus

Hundekveke 2Elymus caninus
coll.

Hundekveke var.
caninus

1Elymus caninus
var. caninus

Elymus caninus x
mutabilis

2Elymus caninus x mutabilis

Naturkart DA

 
 
 
 
 



"Rødlistearter" registrert i Elverum  

Spesielle arter 

Artsliste unntatt vilt og karplanter fra
Utskrift den 16.01.2002

Art Rødliste status

Elverum kommune

Antall reg.

Dyrerike

Insekter
Sommerfugler

Sjelden (R)Atemelia torquatella 1
Bør overvåkes (DM)Bryotropha plantariella 1

Svartflekksmyger Hensynskrevende (DC)Carterocephalus silvicolus 1
Hensynskrevende (DC)Eucosma scorzonerana 1

Fiolett gullvinge Hensynskrevende (DC)Lycaena helle 1
Sårbar (V)Monochroa ferrea 1
Sjelden (R)Paraswammerdamia lapponica 1
Bør overvåkes (DM)Scythris disparella 1
Bør overvåkes (DM)Scythris laminella 1
Bør overvåkes (DM)Swammerdamia passerella 1

Planterike

Alger
Kransalger

Glansglattkrans Hensynskrevende (DC)Nitella flexilis 3

Sopprike

Sopp
Sopp

Gråkjuke Hensynskrevende (DC)Boletopsis leucomelaena 1
Hensynskrevende (DC)Ceraceomerulius albostramineus 1
Sjelden (R)Ceraceomyces cystidiatus 1

Røykfarget køllesopp Sårbar (V)Clavaria fumosa 1
Rottraktsopp Sjelden (R)Clitocybe vermicularis 1

Mørk melsopp Sjelden (R)Clitopilus paxilloides 1
Hensynskrevende (DC)Crustoderma dryinum 1

Duftskinn Hensynskrevende (DC)Cystostereum murraii 4
Rosenkjuke Hensynskrevende (DC)Fomitopsis rosea 1

Skaftjordstjerne Hensynskrevende (DC)Geastrum pectinatum 1
Huldregelèmusling Hensynskrevende (DC)Hohenbuehelia tremula 1
Beltebrunpigg Hensynskrevende (DC)Hydnellum concrescens 1
Gulskivevokssopp Hensynskrevende (DC)Hygrophorus karstenii 1

Sjelden (R)Hypochniciellum cremeoisabellinum 1
Sjokoladekjuke Sårbar (V)Junghuhnia collabens 1

Grønnlig narrepiggsopp Sjelden (R)Kavinia alboviridis 1
Fururiske Sjelden (R)Lactarius musteus 1

Svartskjellet
parasollsopp

Sjelden (R)Lepiota felina 1

Sjelden (R)Leucopaxillus alboalutaceus 1
Liten sotgråhatt Sjelden (R)Lyophyllum semitale 1

Granrustkjuke Hensynskrevende (DC)Phellinus ferrugineofuscus 3
Svartsonekjuke Hensynskrevende (DC)Phellinus nigrolimitatus 4

Svarthvit sølvpigg Hensynskrevende (DC)Phellodon melaleucus 1
Svartsølvpigg Hensynskrevende (DC)Phellodon niger 2

Side 1Naturkart DA

 



Art Rødliste status

Utskrift den 16.01.2002

Elverum kommune
Artsliste unntatt vilt og karplanter fra

Antall reg.
Kjerneklubbe Sjelden (R)Podostroma alutaceum 1

Sjelden (R)Pseudomerulius aureus 1
Stubbekorallsopp Sjelden (R)Ramaria apiculata 1

Sjelden (R)Repetobasidium conicum 1
Gulbrun storpigg Hensynskrevende (DC)Sarcodon versipellis 1

Sibirkjuke Sårbar (V)Skeletocutis odora 1
Aniskjuke Sårbar (V)Trametes suaveolens 2

Lakrismusserong Sjelden (R)Tricholoma apium 2
Kransmusserong Sjelden (R)Tricholoma nauseosum 3

Hensynskrevende (DC)Tubulicrinis inornatus 1

Side 2Naturkart DA

 
 
 
 
 
 



Vilt 

Artsliste fra
Utskrift den 18.01.2002

Art Rødliste status
Antall poster i

Viltbasen

Elverum kommune

Padder - AmphibiaKlasse
Halepadder - CaudataOrden
Salamanderfamilien - SalamandridaeFamilie

Liten salamander Sårbar (V)Triturus vulgaris 22

Haleløse padder - SalientiaOrden
Froskefamilien - RanidaeFamilie

Spissnutet frosk Sjelden  (R)Rana arvalis 3

Fugler - AvesKlasse
Lommer - GaviiformesOrden
Lomfamilien - GaviidaeFamilie

Smålom Hensynskrevende (DC)Gavia stellata 5
Storlom Hensynskrevende (DC)Gavia arctica 15

Andefugler - AnseriformesOrden
Andefamilien - AnatidaeFamilie

Sangsvane Hensynskrevende (DC)Cygnus cygnus 4
Sædgås Hensynskrevende (DC)Anser fabalis 3
Stjertand Sjelden  (R) Anas acuta 2
Skjeand Hensynskrevende (DC)Anas clypeata 2

Haukefugler - AccipitriformesOrden
Haukefamilien - AccipitridaeFamilie

Vepsevåk Hensynskrevende og fåtallig (DM)Pernis apivorus 5
Glente Utryddet  (Ex) Milvus milvus 1
Myrhauk Sjelden  (R) Circus cyaneus 1
Hønsehauk Sjelden  (R) Accipiter gentilis 43
Kongeørn Sjelden  (R) Aquila chrysaetos 1

Fiskeørnfamilien - PandionidaeFamilie
Fiskeørn Sjelden  (R) Pandion haliaetus 4

Falker - FalconiformesOrden
Falkefamilien - FalconidaeFamilie

Lerkefalk Sjelden  (R) Falco subbuteo 10
Vandrefalk Sårbar  (V) Falco peregrinus 4

Tranefugler - GruiformesOrden
Riksefamilien - RallidaeFamilie

Myrrikse Sjelden  (R) Porzana porzana 2
Åkerrikse Direkte truet  (E) Crex crex 1

Tranefamilien - GruidaeFamilie
Trane Hensynskrevende og fåtallig (DM)Grus grus 33

Vade-, måke-, og alkefugler - CharadriiformesOrden
Lofamilien - CharadriidaeFamilie

Dverglo Sjelden  (R) Charadrius dubius 5

Naturkart DA

 
 
 
 



Art Rødliste status

Utskrift den 18.01.2002

Antall poster i
Viltbasen

Elverum kommuneArtsliste fra

Duefugler - ColumbiformesOrden
Duefamilien - ColumbidaeFamilie

Skogdue Sårbar  (V) Columba oenas 1

Ugler - StrigiformesOrden
Uglefamilien - StrigidaeFamilie

Slagugle Sjelden  (R) Strix uralensis 2

Spettefugler - PiciformesOrden
Spettefamilien - PicidaeFamilie

Vendehals Sårbar  (V) Jynx torquilla 11
Gråspett Hensynskrevende (DC)Picus canus 5
Dvergspett Hensynskrevende (DC)Dendrocopos minor 3

Spurvefugler - PasseriformesOrden
Lerkefamilien - AlaudidaeFamilie

Trelerke Sjelden (R)Lullula arborea 1
Erlefamilien - MotacillidaeFamilie

Sørlig gulerle Sårbar  (V) Motacilla flava flava 1
Buskspurvfamilien - EmberizidaeFamilie

Hortulan Direkte truet  (E) Emberiza hortulana 8

Pattedyr - MammaliaKlasse
Flaggermus - ChiropteraOrden
Glattneseflaggermus - VespertilionidaeFamilie

Skjegg/brandtflaggermus Hensynskrevende og fåtallig (DM)Myotis mystacinus/brandtii 1
Dvergflaggermus Hensynskrevende og fåtallig (DM)Pipistrellus pipistrellus 1

Rovdyr - CarnivoraOrden
Hundefamilien - CanidaeFamilie

Ulv Direkte truet  (E) Canis lupus 4
Bjørner - UrsidaeFamilie

Bjørn Sårbar  (V) Ursus arctos 79
Mårfamilien - MustelidaeFamilie

Jerv Sjelden  (R) Gulo gulo 1
Oter Hensynskrevende og fåtallig (DM)Lutra lutra 3

Kattefamilien - FelidaeFamilie
Gaupe Hensynskrevende og fåtallig (DM)Felis lynx 23

Naturkart DA

 



Karplanter 

Artsliste fra

Art Rødliste status

Elverum kommune

Antall reg.

Utskrift den 16.01.2002

Avdeling Karsporeplanter - Pteridophyta
Klasse Kråkefotplanter -  Lycopodiátae
Familie Kråkefotfamilien -  Lycopodiaceae

Grannjamne Sårbar (V)Diphasiastrum complanatum 1
ssp. chamaecyparissus

Avdeling Dekkfrøete planter - Magnoliophytina
Klasse Tofrøbladete - Magnoliópsida

Familie Slireknefamilien - Polygonaceae
Evjeslirekne Sårbar (V)Persicaria foliosa 1

Familie Fiolfamilien - Violaceae
Dalfiol Hensynskrevende (DC)Viola selkirkii 6

Familie Kurvplantefamilien - Asteraceae
Solblom Hensynskrevende (DC)Arnica montana 6

Kåltistel Hensynskrevende (DC)Cirsium oleraceum 1

Klasse Enfrøbladete - Liliópsida
Familie Tjønnaksfamilien - Potamogetonaceae

Granntjønnaks Sårbar (V)Potamogeton pusillus 1

Familie Grasfamilien - Poaceae
Skogsøtgras Hensynskrevende (DC)Glyceria lithuanica 2

Naturkart DA
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Registrering av "amfibieutbredelse i Elverum kommune" utført av Leif Åge Strand sommeren 1999.

Botanisk befaring av 4 områder i Hedmark. Rapport fra Samlet plan for forvaltning av
vannressursene.

Herbarier samlet inn ved botanisk hage og museum. Samlingen omfatter karplanter, lav, moser, alger
og sopp. Data hentes via internett.

Flommark langs Glomma i Hedmark. En botanisk inventering. Rapport nr. 7/98.

Registrering av utvalgte kulturlandskap i Hedmark av May Irene Arenvik Løseth. Rapport nr 2/94.

Myrregistreringer i 1978 i forbindelse med verneplan for myrer i Hedmark av Eli Heiberg.

Rapport botanisk serie 1984-4. Myrundersøkelse i Sør-Trøndelag og Hedmark i forbindelse med den
norske myrreservatplanen.

Nøkkelbiotoper i Elverum kommune, Strandbygda vest Siste Sjanse-rapport 1999 v/Ingunn Løvdal.

Registreringer fra database over sommerfugler ved Zoologisk museum. Universitetet i Oslo.

Rv. 3/25 Midtskogen - Grundset, konsekvensutredning Fagrapport på tema Naturmiljø. Rapport
1999:28

Botanisk undersøkelse av sørberg i østerdalene, Hedmank av Anders Often. Rapport nr 10/97.

Status for Truede arter i Hedmark. Virveldyr, rapport nr. 16/98. Forfattere: Hallvard Strøm og
Magne Myklebust. Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen.
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