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Forord 
 
Kommunene har fått et klart ansvar for å ivareta det biologiske mangfoldet i sin 
kommune. 
Dette bør være ei overordna målsetting, slik at vår artsrikdom og variasjon sikres for framtida og 
for kommende slekter. 
 
Kartlegging av naturtyper i Tynset kommune er en delrapport i denne forbindelse. 
 
Det er tidigere laget viltkart for kommunen. Dette for å:  
• sikre viltets leveområder og artsmangfoldet  
• bidra til at viltinteressene blir sidestilt med andre interesser i kommunens arealforvaltning  
• øke kunnskapen og interessen for vilt og det som ellers lever i naturen 
 
Naturtypekartleggingen skal: 
• sikre leveområder for planter, moser og lav    
• bidra til at plantearter og naturtyper blir sidestilt med andre interesser i arealforvaltningen  
• øke kunnskapen og interessen for planter, moser og lav og det som ellers lever i naturen 
 
Naturtypekartleggingen har vært et pilotprosjekt – der 2 prosjektledere har kartlagt for 8 
kommuner i Fjellregionen; Røros, Holtålen, Tydal, Os, Tolga, Tynset, Alvdal og Folldal. 
På denne måten tror vi at vi har fått til en mer oversiktlig kartlegging ved å se større områder 
under ett. 
 
Det er produsert kommunevise kart og rapporter, samt at det skal fremstilles et felles 
naturtypekart for Fjellregionen. 
 
Det har vært etablert arbeidsgrupper i hver kommune. I Tynset har denne bestått av: 
Knut Hagen, Tylldalen  Kåre Guldvik, Kvikne 
Magny Nergaard, Tynset  Tor Bue, Tynset 
Roar Selboe, Tynset   Kirsten Thyrum, miljøvernsjef, Tynset 
 
Disse har bidratt med verdifull lokalkunnskap i tillegg til de registreringer som er gjort fra før. 
En stor takk til dem! 
 
Prosjektleder for kartleggingen i Tolga, Tynset , Alvdal og Folldal, har vært Hilde Aanes, Tolga. 
For kommunene Os, Røros, Holtålen og Tydal har det vært Tom Johansen, Røros. 
 
Digitalisering av kartene / kartproduksjon er gjort av Tor Gundersen, Holtålen kommune, for alle 
kommuner. 
Planarbeidet er finansiert av Fylkesmannens miljøvernavdeling og den enkelte kommune, her 
Tynset kommune. 

 
Tolga, september 2004 

 
     
          Hilde Aanes 
                     Prosjektleder 
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SAMMENDRAG 
Denne naturtypekartleggingen i Tynset kommune er en delrapport av kartlegging av det 
biologiske mangfold. Fra tidligere foreligger rapport og database over viltet. 
DN-håndbok 13 – 1999 har dannet grunnlag for utvalg av naturtyper. 
Kartleggingen er gjort som et pionerprosjekt med felles kartlegging av 8 kommuner:  
Holtålen, Røros, Tydalen, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, og 2 prosjektledere; 
Tom Johansen, Røros kommune, har kartlagt kommunene i Sør-Trøndelag og Os, Hilde Aanes, 
Tolga Kommune, har kartlagt de fire resterende Hedmarks-kommunene.  
Styringsgruppa har bestått av en kommunal representant fra hver kommune. 
Arbeidsgrupper i de enkelte kommunene har deltatt med å samle inn informasjon fra sine 
områder, ellers har arbeidet bestått i å samle inn allerede eksisterende informasjon og gjøre dette 
tilgjengelig. All informasjon er lagt inn i en database, og deretter digitalisert og utskrevet på kart 
av Tor Gundersen, Holtålen kommune. Databasene som er brukt er henholdsvis Naturbasen fra 
Naturkart AS for Hedmarkskommune minus Os pluss Tydalen, mens de øvrige har benyttet 
BMK – basen fra DN. 
 
Klima, geologi og løsmasser legger premissene for de naturtyper som opptrer i kommunen. 
I Tynset er forskjellen særlig stor på øst- og vestsiden av Glåma, med rike kambrosilurbergarter 
på vestsiden som gir grunnlag for god forvitring, godt jordsmonn og rike naturtyper. 
 
Gjennom kartleggingen er det registrert  97 større og mindre områder over det meste av 
kommunen, men med betydelig overvekt på vestsiden av kommunen. Det er registrert 20 
forskjellige naturtyper. Av disse er 25 lokaliteter vurdert som særlig viktige og 50 som 
viktige.  
 
Store deler av kommunen vest for Glåma består av kalkrike fjell som er kartlagt som viktig- og 
særlig viktig naturtype. Langs seterdalene i Magnilldalen ligger kalkrik høgstaude- og 
lågurtskog, samt flere større områder med rikmyr som også skal kartlegges som særlig viktig 
område. I tilknytning til seterdalene er del flere områder med slåttemyr, naturbeitemark og 
skogsbeiter, men disse områdene krever bedre kartlegging.  
 
Østsiden av Glåma preges av kalkfattig sparagmitt, og dette gjenspeiles tydelig i 
naturtypekartleggingen. Hovedsakelig er det næringsfattig vegetasjon med lav- og lyngfuruskog 
som dominerer bildet, men enkelte rikere områder finnes trolig på denne siden også. Denne siden 
er vesentlig dårligere kartlagt enn de allerede ganske godt kartlagte rikere områdene på vestsiden 
av Glåma.  
 
Rødlistearter 
Trua og sårbare arter har vi alt for lite kjennskap til, og det er trolig et ankepunkt for denne type 
kartlegging. På den andre siden hadde en ”autorisert biolog” aldri blitt ferdig med å 
detaljkartlegge et så stort område på jakt etter rødlistearter! De rødlistearter som er listet opp på 
side 44 er da også skaffet til veie av biolog Anders Often fra NINA, som arter som trolig finnes i 
vår kommune. 
 
Kartleggingen må ses på som et førstegangsprodukt med stort forbedringspotensiale, men det er 
et godt utgangspunkt for en bedre naturforvaltning av kommunens arealer. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GENERELL DEL

 
- jordens variasjon av   
livsformer, deres arvestoff 
og samspillet mellom dem. 

 

 

 
 
 
 
 

  Formål 
Kommunenes oversikt over sitt eget    
biologiske mangfold er en 
grunnleggende forutsetning for å   
ivareta norsk natur. 
Kartene over kommunenes mest 
verdifulle områder vil være et viktig  
bidrag for mer presis og forutsigbar  
arealplanlegging i kommunene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bakgrunn for kartleggingen 
 
 
 
 
 
 

Rio-konvensjonen fra 1992 om biologisk mangfold forplikter alle land 
til å kjenne til og ivareta sitt biologiske mangfold innen landets 
grenser. Norge ratifiserte denne avtalen i 1993.

Internasjonale forpliktelser 

Som en direkte oppfølging av denne Rio-avtalen sier St.meld. 58 (1996-97)  
«Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling», at:  
 
«Alle landets kommuner skal ha gjennomført kartlegging og verdiklassifisering 
av det biologiske mangfoldet på kommunens areal i løpet av år 2003»
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Er norsk natur i fare?  
 
Nedbygging og bruksendring av arealer antas å være den største trusselen mot bevaring av 
planter og dyr i Norge. Graden av endring varierer fra små påvirkninger med begrenset effekt til 
store inngrep som tar områder helt ut av biologisk produksjon. 
Summen av mange små inngrep kan gi store negative konsekvenser for det biologiske 
mangfoldet.  
 
I Norge har inngrepene vært størst i de lavereliggende og mest frodige områdene. Store områder 
er dyrket opp eller tatt i bruk til ulike utbyggingsformål. 
 
Også i såkalte naturområder har det skjedd store menneskeskapte endringer:  
• Intensiv skogsdrift påvirker arts- og alderssammensetningen på trærne, og har ført til en 

utarming av artsmangfoldet. 
• Nesten samtlige av de større vassdragene er i løpet av de siste 100 år utbygd for produksjon 

av elektrisk kraft. Dette har ført til store neddemte arealer og uttørkete elveløp. De arealene 
som berøres av vannkraftutbygginger utgjør ofte frodige -og i biologisk mangfold – 
sammenheng -  rike områder. 

• Inngrepsfrie områder (områder mer enn 5 km fra større tekniske inngrep) dekket 48% av 
arealet ved år 1900, og utgjorde 12 % av arealet i 1994.  

• Kulturlandskapet har gjennomgått store forandringer med gjødsling av gamle naturenger, 
opphør av utmarksbeiter / utmarksslått, og nedlegging av seterdrift.  
Omkring 1880 var det 52900 setrer i drift i Norge, mens det tilsvarende tallet i 1993 var 265. 

 
Utvalgte naturtyper 
Naturtyper som i dag må ansees å være spesielt utsatt er fanget opp gjennom DN-håndbok (13-
1999) som er grunnlag for denne kartleggingen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DN-håndbok (13-1999)  

Kartlegging av naturtyper. 
Verdisetting av biologisk 
mangfold.  

De utvalgte naturtyper er særlig viktige 
for det biologiske mangfoldet.  De er  

 spesielt artsrike 

 sjeldne 

  truet 

 har en viktig økologisk funksjon 

  er levested for rødlistearter  
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Utvalgte naturtyper som skal kartlegges: 
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Myr Rasmark, berg 

og kantkratt 
Fjell Kulturlandskap Ferskvann/ 

Våtmark 
Skog Havstrand/kyst  

Intakt 
lavlandsmyr 
 
Intakt høgmyr 
 
Terreng- 
dekkende myr 
 
Palsmyr 
 
Rikmyr 
 
Kilde- og 
kildebekk 

Sørvendt berg og 
rasmark 
 
Kantkratt 

Kalkrike 
områder i 
fjellet 

Slåtteenger  
 
Slåttemyr 
 
Artsrike veikanter 
 
Naturbeitemark 
 
Hagemark 
 
Skogsbeiter 
 
Kystlynghei 
 
Kalkrike enger 
 
Fuktenger 
 
Småbiotoper 
 
Store gamle trær 
 
Parklandskap 
 
Erstatningsbiotoper 
 
Skrotemark 
 
Grotter/gruver 

Deltaområder 
 
Mudderbanker 
 
Kroksjøer, 
flomdammer og 
meandrerende 
elveparti 
 
Større elveører 
 
Fossesprøytsoner 
 
Viktige bekkedrag 
 
Kalksjøer 
 
Rike 
kulturlandskaps-
sjøer 
 
Dammer 
 
Naturlig 
fisketomme 
Innsjøer og tjern 
 
Ikke forsurede 
restområder 

Rik 
edellauvskog 
 
Gammel  
edellauvskog 
 
Kalkskog 
 
Bjørkskog med 
høgstauder 
 
Gråorhegge-
skog 
 
Rikere 
sumpskog 
 
Gammel 
lauvskog 
 
Urskog/ 
Gammelskog 
 
Bekkekløfter 
 
Brannfelt 
 
Kystgranskog 
 
Kystfuruskog 

Grunne strømmer 
 
Undervannseng 
 
Sanddyner 
 
Sandstrender 
 
Strandeng og  
Strandsump 
 
Tangvoller 
 
Brakkvanns 
Deltaer 
 
Brakkvannspoller 
 
Kalkrike 
strandberg 

 

 

 
 

 
 

Marinøkkel – en 
beitebetinget art som blir 
stadig sjeldnere å se. Her 
fra Aumdalen. 
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Metodikk 
 
Organisering 
Som et ”prøveprosjekt” fikk Fjellregionens 8 kommuner tilskudd fra fylkesmennene i Hedmark 
og Sør-Trøndelag for å kartlegge det biologiske mangfoldet i hele regionen. Dette for å få en 
større helhet over kartleggingen, og for å forsøke å rasjonalisere arbeidet. 
 
Styringsgruppa har bestått av en kommunal representant fra hver kommune:
 
Hilde Tveite / Tore Reinsborg Tydal  
Otto Klykken, Røros  
Steinar Elven, Holtålen  
Astrid Haug,   Os  
 

 
Hans P. Borgos,  Tolga  
Kirsten Thyrum, Tynset  
Stein A. Brendryen / Håkon Bergø,  
Folldal  
Petter Hermansen, Alvdal  

 
 
Prosjektledere 
Det ble ansatt to prosjektledere – Tom Johansen, Røros og Hilde Aanes, Tolga. Disse to har 
forestått det praktiske arbeidet med innsamling / innlegging av data for kommunene Tydal, 
Røros, Holtålen og Os, (Tom) og Folldal, Alvdal, Tynset og Tolga (Hilde).  
 
 
Arbeidsgrupper 
I hver kommune ble det nedsatt ei arbeidsgruppe bestående av lokalkjente personer som har 
bidratt med kjennskap til naturtyper og flora kommunevis. 
 
 
Datainnsamling, database og kartframstilling 
Vi har tatt for oss alle aktuelle tidligere kart og rapporter ang. naturtyper i Fjellregionen. 
Særlig i forbindelse med verneplanarbeid er det laget flere rapporter. De lokale 
arbeidsgruppene har særlig bidratt med sin lokalkunnskap om naturtypene i de enkelte 
kommunen.  
Prosjektlederne har overført informasjonen manuelt på M-711 kart i målestokk 1: 50 000 – 
enten som områder eller som punktmarkeringer, og lagt alle registreringer inn i databasen.  
 
Vi har fulgt vegledende verdisetting fra DN’s håndbok.  
  
Database: Naturbasen fra Naturkart AS 

BMK-basen fra DN 
 
Deretter er manuskartene overført til digitale kart i Holtålen kommune ved Tor Gundersen. 
 
 
Vedlikehold av kartverket 
Nye opplysninger som kommer til etterhvert skal tas vare på, og registreres fortløpende i 
databasen. Hvert fjerde år bør så kartet gjennom en hovedrevisjon, gjerne sammenfallende 
med og i forkant av kommuneplanrevisjonen. 



Naturgrunnlaget i fjellregionen 
 
Beliggenhet og utstrekning 
”Fjellregionen” er et samlebegrep for kommunene lengst nord i Østerdalen samt de nærmeste 
kommunene i Sør-Trøndelag. Denne kartleggingen omfatter et noe større område enn det som 
vanligvis betraktes som fjellregionen og omfattes av kommunene Folldal, Alvdal, Tynset, 
Tolga, Os, Røros, Holtålen og Tydal. 
Totalt dekker disse kommunene et areal på 10 709 km2 
  

 
Klima 
Den sørligste delen av fjellregionen har et utpreget innlandsklima. Vest for oss ligger 
vestlandsfjellene som presser den fuktige havlufta opp i kaldere luftlag, avkjøler den og frigir 
vannet som regn. Dette medfører at vi i innlandet får relativt tørr luft – og at vi er i et av de 
mest nedbørsfattige områder i landet.  
 
De nordligste delene av Røros, Holtålen og Tydal er mindre skjermet av fjell og har et mer 
kystpreget klima med større nedbørsmengder.  
 
Gjennomsnittlig årstemperatur er lav – fra 2 - 0 °C i lavlandet. 
Dette skyldes særlig den lave vintertemperaturen. Røros har kulderekorden i Sør-Norge med  
–50,4 °C….   Om sommeren ligger dagtemperaturen på i gjennomsnitt 8 – 12 °C, og 12 – 16 
°C lenger sør i Glåmadalføret. Som oftest kommer ei og annen frostnatt i alle 
sommermåneder. 
 
Geologi, kvartærgeologi og jordsmonn 
Berggrunnen påvirker artssammensetningen der løsmasser mangler eller er tynne, og er også 
avgjørende for mengde løsmasser og kvalitet på denne.  
 
Fjellregionen kan grovt deles i to hovedområder som begge har opphav fra dannelsen av   
”Den kaledonske fjellkjeden” for 400 – 500 millioner år siden. Hele Norge var da dekket av 
hav. Store foldinger i jordskorpa medførte at flak av landblokken ble skjøvet over hverandre 
og dannet: 
• Delvis omdannede sandsteinsbergarter som dekker det meste av fjellregionen øst for 

Glåma og sør for Alvdal sentrum.  Dette er næringsfattige, tungt oppløselige mineraler 
som gir dårlig jordsmonn. 

• Kalkholdige avsetningsbergarter fra kambrosilur – bl.a fyllitt, glimmerskifer og kalkstein 
som vi finner i det meste av fjellregionen – vest – og nord for Glåma, samt i store deler 
av Holtålen og Tydal. Disse forvitrer lett, er kalkrike og gir godt og frodig jordsmonn. 

Indre deler av østlandet er av de steder i Norge med størst løsmasseavsetninger av morene og 
breelvmateriale etter siste istid. Det er opprettet en rekke naturreservater i Fjellregionen 
nettopp for å synliggjøre disse mektige avsetningene.  
Morenejorda består av store steiner / blokker avsatt av isbreene, mens breelvavsetningene 
består av grovkornet jord med sand, grus og stein. Avsetningene er porøse, og holder dårlig på 
vann. Liten forvitringsevne  = dårlig jordsmonn. 
Nede i dalbotnene er det stort sett sand og siltig materiale – godt jordsmonn. 
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Utsnitt av berggrunnskart for Fjellregionen.  
 
 
 
 
 
Landskap 
De sentrale delene av fjellregionen med kommunene Røros, Os, Tolga og Tynset 
kjennetegnes av rolige landskapsformer. Lisidene opp fra Glåmadalføret er slake og går i vest 
over i Forelhogna med sine vide fjellområder. Fjellene ligger hovedsakelig mellom 900-1200 
m o.h., med Forelhogna som høyeste topp på 1332 m o.h. 
Trontoppen (1666 m) ligger som et markant landemerke ved passering Tynset / Alvdal langs 
Rv.3. 
I øst er topografien noe mer brokete og med noe høyere og mer markerte fjelltopper. De 
høyeste er Hummelfjellet (1543 m), Sålekinna (1595 m) og Stor-Vigelen (1561 m). 
 
Alvdal og Folldal skiller seg fra kommunene lenger nord ved trangere daler og brattere og 
høyere fjell. Alvdal vestfjell, med Sølnkletten (1827 m) strekker seg vestover fra 
Glåmadalføret og går i Folldal over i fjellmassivet Rondane. Her rager Høgronden med 2114 
m o.h. 
 
I nord skiller Holtålen og Tydalen seg ut med mer dramatisk topografi. Gauldalen, som går 
gjennom Holtålen, og Tydalen er adskillig trangere enn Østerdalen. Lisidene er bratte. 
Lengst øst ligger Sylene, et av de største sammenhengende fjellmassivene i Skandinavia som 
fortsetter inn i Sverige. Stor-Sylen, den høyeste toppen på norsk side, er 1762 m o.h. 
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Vann og vassdrag 
 
Det er mange små og store vatn i Fjellregionen – mange av de største er regulerte til 
vannkraft. 
  
Tydalen:  Grønsjøen, Stugusjøen, Riasten, Rien, Vigelsjøen,  
 
Holtålen:  Rensjøen, Rognåssjøen, Hessjøen, Elgsjøen, Forolsjøen, 

Holdsjøen, Stor- og Litjbælingen, Nålsjøen 
 

Røros:  Øyungen, Orvsjøen, Aursunden, Håsjøen, Feragen, Femunden 
 

Os:   Narsjøen, Sætersjøen, Korssjøen, Forolsjøen   
 

Tolga:   Gjersjøen, Øvre- og nedre Tallsjø, Hodalsvassdraget med 
Bjørsjøen, Gjeddtjønna, Nørdersjøen, Drengen, Asmaren, 
Stikkelen og Storsjøen, Langsjøen  

 
Tynset:  Nappsjøen, Store- og lille Sverjesjøen, Litjhiåsjøen, 

Falningsjøen, Storinnsjøen og Litlinnsjøen, Savalen, Store og 
vesle Børsjøen, Stubsjøen, Børstusjøen, Lomsjøen, Finstadsjøen  

 
Folldal:   Marsjøen, Fundin,  
 
Alvdal:  Haustsjøen, Kjemsjøen, Lomsjøen, Strålsjøen 
 
 
Fjellregionen ligger på vannskillet mellom Østlandsvassdragene Glåma og 
Trysilvassdraget, og Trøndelagsvassdragene Gaula og Orkla.  
De østre delene av Røros, Os og Tolga drenerer mot Femunden og Trysilvassdraget 
Glåma, Norges lengste elv, har sitt utspring i Røros, og drenerer sørover Østerdalen gjennom  
både Røros, Os, Tolga, Tynset og Alvdal.  
Gaula har sitt utspring i Holtålen og drenerer nordvestover gjennom hele kommunen på vei 
mot Trondheimsfjorden.  
Nord  i Tynset, Kvikne,  renner Orkla nordover mot Rennebu og Orkdalen. 
I Tydalen ligger Essandsjøen; et større reguleringsmagasin, helt inn mot svenskegrensa. 
Essandsjøen har sitt utløp i Nea som renner ut i Selbusjøen.  
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Vegetasjon 
På grunnlag av vegetasjonens krav til temperatur deles Norge i  vegetasjonssoner: 
 

Alpin sone (blå):  
Toppene over skoggrensa 
 
Nordboreal sone (mørk grønn): 
Bjørk- og barskog, myr 
(setertraktene) 
 
Mellomboreal sone (lys grønn): 
Barskog – mer varmekrevende 
Glåmadalføret fra Rendalsgrensa til 
Røros ligger i sin helhet i 
mellomboreal sone 
 
(Sørboreal sone (gul)): 
Barskog, oreskog og høymyr. Så vidt 
innenfor regionen sør for Alvdal

Fjellregionen kan deles i tre (fire) 
soner: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  Vegetasjonssoner i Fjellregionen (Moen 1998) 
 
Det meste av fjellregionen ligger innenfor den alpine og nordboreale vegetasjonssone. De 
lavereliggende områdene, som Glåmadalføret ligger i mellomboreal sone. 
 
Klima + jorbunnsforhold  =  vegetasjonstype 
 
Områdene nord for Tynset og vest for Glåma er noen av de rikeste i landet med hensyn til 
biologisk mangfold. Kontinentalt klima med lite nedbør gjør at utvaskingen fra jorda er liten. 
Sammen med forekomst av kalkrike bergarter og løsavleiringer gir dette grobunn for en rik 
fjellflora – bl.a. har Innerdalen et av landets største artsmangfold. 
Forelhogna nasjonalpark og ikke minst de omkringliggende seterdalene er også kjent for sin 
planterikdom. I seterdalene er planterikdommen kulturbetinget, etter flere hundre års slått og 
beite. 
Kvikne Vestfjell, Tynset har sammenhengende fjellområder med Dovre mot sørvest, og en del 
av den rike Dovrefloraen finnes med vestlige utposter her. Samtidig finnes en del østlige 
planter som vestlige utposter. 
Topografien (det flate viddelandskapet) er et viktig grunnlag for at Rørosregionen er et av de 
mest utpregede møtepunktene vi har i landet for flere plantegeografiske elementer. Innen 
Rørosregionen var det i 1985 kjent ca. 850 høyere  planter. Dette er meget høyt for et område 
som ligger såpass høgt.  
Områdene nord for Aursunden har også en meget rik vegetasjon. Sylene med Neadalen er 
kjent for sitt for sitt planteliv. Områdene her er mer nedbørrike og har innslag av arter med 
mer kystpreg som for eksempel rome.  
Felles for hele den rike delen av fjellregionen er brede belter med fjellbjørkeskog. 
De østlige og sørlige delene av fjellregionen kjennetegnes ved tørt klima og meget skrint og 
næringsfattig jordsmonn. Dette gir opphav til fattige vegetasjonstyper der lav- og lyngmark 
dominerer.  
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Barskogen består for det meste av skrinn og glissen furuskog. Bjørkebeltet mot fjellet er ofte 
lite utviklet. Områdene her har hatt mindre økonomisk interesse enn  de frodigere områdene 
lenger vest, hvilket gjør at de har vært mindre påvirket av hogst. Dette gjør det finnes enkelte 
sjeldne planter, som for eksempel ulvelav.  
 
Et unntak er deler av Gammeldalen, Aumdalen og Tylldalen som faller innenfor 
Trondheimsfeltets fyllitt- og glimmerskiferområder. Her finnes det en del rikere vegetasjon, 
men områdene er lite kartlagte i forhold til områdene nord- og nordvest for Glåma i 
Glåmdalen. 
 
Fjellregionen er spesielt interessant med hensyn til granas innvandringshistorie. Store deler av 
de sentrale delene av regionen mangler naturlig granskog. Arten finnes bare som enkelttrær 
og mindre klynger. En kan tydelig se at granskogen er i ekspansjon fra nord, øst og sør. 
 

 
 

 
Tekniske inngrep 

 
Gruvedrift 
Gruvedrifta på Røros med oppstart i 1644 fikk store konsekvenser for naturen i fjellregionen. 
Rundt gruver og smeltehytter ble naturen sterkt forurenset. Gruvedrifta forurenset også flere 
av vassdragene, hvilket førte til at flere arter helt forsvant.  
Ulike prosesser i framstillingen av kobber krevde enorme vedressurser. Allerede få år etter 
oppstarten var skogen rundt Røros uthogd. Etter hvert kom Verkets virkeområde til å strekke 
seg langt utenfor Røros. Som en ser av fig.x hentet Verket trevirke helt ned i Storelvdal og i 
Särna i Sverige. Verkets behov for ved førte til at praktisk talt all barskog i fjellregionen ble 
berørt av hogst. Bare de mest utilgjengelige delene av Femundsmarka synes å være upåvirket.  
 
Også i Tynset, Alvdal og Folldal ble det satt i gang gruvedrift, også her med store 
konsekvenser for naturen. Skogen ble uthogd, og slagghaugene medførte betydelig avrenning 
av tungmetaller som er synlige ennå i dag. Drifta her hadde imidlertid mindre omfang enn 
Røros verk. 
Gruvedrifta ga også grunnlag for bosetting med etterfølgende jordbruksaktivitet i nye 
områder. Mye av den jordbruksaktivitet vi i dag har i fjellregionen ville ikke ha vært etablert 
uten Kobberverket. 
 
Inngrep i vassdragene 
Fløtning   
Flere av vassdragene ble tidlig utbygd for fløtning av ved og tømmer. Spesielt stor betydning 
for det biologiske mangfoldet fikk byggingen av fløtningskanalene mellom Femunden og 
Feragen. Denne gjorde det mulig for arter i Femunden å vandre inn i Glåmavassdraget. 
Denne delen av Glåma var opprinnelig bare påvirket av vestlig innvandring, og hadde bare 
ørret og røye. Femunden fikk innvandring østfra, og fikk i tillegg til ørret og røye også typiske 
østfisk som harr, sik, abbor, gjedde og lake. Gjennom byggingen av kanalen mellom 
Femunden og Feragen fikk disse artene fritt innpass til Glåma. 
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Vannkraft 
Mange av vassdragene i fjellregionen er utbygd for produksjon av elektrisk kraft. I Tydalen 
ble store deler av den kjente Neadalen neddemt, et tidligere meget verdifullt naturområde. 
Også Tya og Lødølja er regulert. Også i Glåmadalføret er det flere reguleringer – ved 
Aursunden, og ved Barkald er det overføringstunnel til Renavassdraget.  I sidevassdragene er 
det kraftverk i Folldalen –Einunndalen (Fundin). Savalen er oppdemt. 
I forbindese med Orklautbyggingen ble både Storsverjesjøen og Falningsjøen på Kvikne 
regulert, og den kjente seterdalen Innerdalen neddemt. Varmt vann fra kraftturbinene på 
Kvikne medfører at isen ikke legger seg nedenfor uttaket. I positiv retning kan det sies at 
sangsvaner tidvis har tilhold her om vinteren… 
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REGISTRERTE NATURTYPER I TYNSET 

Følgende naturtyper er registrerte i Tynset kommune: 
 

Myr Rasmark, 
berg og 
kantkratt 

Fjell Kultur-
landskap 

Ferskvann/ 
Våtmark 

Skog 

Palsmyr Sørvendt berg 
og rasmark 

Kalkrike 
områder i 
fjellet 

Slåtteenger/ 
Slåttemyr 

Deltaområder Bjørkeskog med 
høgstauder 

Rikmyr   Naturbeite-
mark 

Kroksjøer, 
flomdammer og 
meandrerende 
elveparti 

Gråorheggeskog 

Kilde og 
kildebekk 

  Hagemark Viktige bekkedrag Rikere sumpskog 

Intakt 
høgmyr 

  Skogsbeiter Dammer Urskog/ 
Gammelskog 

   Kalkrike 
enger 

 Bekkekløfter 

   Fuktenger 
 

  

   Store gamle 
trær 

  

   Erstatnings-
biotoper 

  

   Grotter/ 
Gruver 
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Glåma, sørover 
fra Stormyra 



 
Økosystem med høy grunnvannstand, der nedbrytingen går så langsomt at det har blitt dannet 
et minst 30 cm tykt lag av organisk materiale, torv. 
 
Myrene har flere svært viktige funksjoner:  
• som vannmagasin 
• svamp-effekt som bidrar til at bekker og elver ikke tørrlegges i tørkeperioder  
• renseeffekt på vannet på grunn av den lange oppholdstiden  
• i verdensmålestokk binder myrene mer CO2  enn skogene. 
 

Skandinavia er blant de områder i verden med mest myr.  
Omtrent 10% av Norges landareal er myr, og største arealandelen av myr finner vi i de 
nordlige deler av Østlandet (Fjellregionen), de indre delene av Midt-Norge, samt indre deler 
av Finnmarksvidda.  
 
Myrene deles inn i ulike typer avhengig av vann- og næringstilførsel: 
• Nedbørsmyr (vann fra nedbør) 
• Jordvannsmyrer (fra jordvannet rundt) 
    -  dette vannet inneholder mer eller mindre næring etter bergartene i området, og vi 
deler dermed inn myra ytterligere fra fattig til ekstremrik myr. Rikmyr har et vesentlig større 
artsmangfold enn fattigmyr og nedbørsmyr.  
 
Tidligere ble myrene slått og beitet, men etterhvert er de fleste myrområder i lavereliggende 
strøk blitt grøftet og tilplantet eller dyrket, eller de er gått med til andre utbyggingsformål. 
 
Mange arter er direkte tilknyttet myr: 
Trane, hensynskrevende på rødlista, hekker helst i de våteste partiene av myra, først og 
fremst for å unngå predatorer. Andre rødlistede «myrfugler» er f.eks. fjellmyrløper og 
dobbeltbekkasin. Myrene har stor betydning som vårbeiteområde og spillplass for 
skogshøns. Andre typiske myrfugler er svømmesnipe, kvartbekkasin, brushane, 
grønnstilk, småspove, lappspove og sotsnipe.  
 
Norge har et internasjonalt ansvar for å trygge denne faunaen.  
 
Fjellregionen er av de områder i landet med flest myrområder igjen. 
 
 
 
Følgende forskjellige myrtyper er registrerte: 
 
 
 

Palsmyr 
Rikmyr 
Kilde og kildebekk 
Intakt høgmyr 

MYR 
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PALSMYR  
Blandingsmyr med torvhauger (palser) med en kjerne av torv og islinser som holder seg 
frosset gjennom hele sommeren - permafrost. Palsene kan være fra noen desimeter til 6-7 
meter høye.   
Palsmyrer av en viss størrelse og utforming er sjelden.. I internasjonal sammenheng har Norge 
et særskilt ansvar for naturtypen, som er svært sjelden i Europa.  
 
I Tynset har vi registrert et område med palsmyr. Det er ved Grøntjønnan i 
Kvikne, i dag verna som naturreservat. Området innehar flatmyr, 
strengblandingsmyr, minerotrof strengmyr, øyblandingsmyr, svake palsmyrer og 
bakkemyrer. Overgangstyper mellom alle disse. Flukten med vier dekker store 
arealer ved elva.(Moen Asbjørn, 1983)   
Palsene er små og ikke veldig tydelige for ”ukyndige”, men typiske nok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 

       Palser ved Grøntjønnan, Kvikne 
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RIKMYR  
Jordvannsmyrer hovedsakelig på kalkrik berggrunn. Feltsjiktet domineres ofte av grasvekster.  
Flere arter på den norske rødlisten (bl.a. insekter og karplanter) finnes utelukkende i rike og 
ekstremrike myrområder. De ekstremrike myrene er fåtallige og har pga. sin spesielle flora og 
fauna en spesiell interesse.   
Dobbeltbekkasin hekker kun  i høyereliggende områder med rikmyr. Den er en truet fugleart 
i Europa, men hekker trolig på flere av våre høyereliggende rikmyrer. 
 
I Tynset er det mange både rike- og ekstremrike myrer igjen. De fleste finner 
vi nordvest i kommunen – særlig i Kvikne Øst- og Vestfjell der de rike 
bergartene avgir næringsrikt sigevatn til myrene . Sannsynligvis er det mulig å 
kartlegge større områder som rikmye enn det vi har fått gjort i denne omgang.  
 
Det aller rikeste området er kanskje ved Novsætra, lengst nordvest i Kvikne, 
der det er et større område med ekstremrike bakkemyrer i lia opp mot Novåsen.  
I Kvikne østfjell, mot Forelhogna, er det kun registrert rikmyrer langs Ya og  
ved Litjsvergjesjøen. I Kvikne Vestfjell er det registrert rikmyr i små områder 
langs Innerdalsmagasinet.  
I Magnilldalen er det rike områder langs Magnillbekken mellom 
Kroktjørnvangen og Magnillkroken, og mellom Magnilla og Lonåstjønna. Langs 
Gjera er det et rikt område mellom Gjermoen - Gjerkroken.  
Stormyra mellom Tynset og Auma øst for Glåma er verna som myrreservat som 
ei særlig fin stor flatmyr med små parti i kanten som klassifiseres som planmyr. 
Delvis trebevokst. Fuktskog i kantene. Stedvis rikmyr - mykmattekarakter. 
Vestlig utpost for bl. a granstarr, finnmarksstarr og trillingstarr. Kongsspir. 
 
Det er registrert små områder med rikmyr i Aumdalen – Gammelvangan i 
Tylldalen. Storrøstfloen var aktuell som verneområde sist på –70-tallet, den er 
komplekst sammensatt av ulike myrtyper – bla ekstremrik fastmattemyr.  
 

 
 

          
 

 
 

 
 

 
 

 
 

            
 

 
 

Stormyra, Tynset 
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KILDE OG KILDEBEKK  
Naturtypen utgjøres av rike kilder (oppkommer/grunnvannsframspring) og bekkestrekninger 
nedstrøms kilder. Sjelden naturtype (særlig i lavlandet), men vid utbredelse, trolig i alle deler 
av landet.  
Naturtypen har en spesiell hydrologi og vannkjemi, og meget stabile økologiske forhold 
(kontinuitet). Trolig relativt lavt artsmangfold, men mange arter som ikke finnes ellers i 
vassdraget. Selve kildeframspringet har ofte en spesiell og artsrik moseflora.   
 
Det er her store og markante kilder i lavlandet det er snakk om – ikke de små 
som finnes spredt over hele Tynset. Et par kilder er registrerte i Innerdalen ut 
fra vegetasjonskartkart.  
”Berjepullen” i Tylldalen er stor og spesiell - ca. 5 m i omfang – ikke nærmere 
undersøkt m.t.p artsinventar.  
I Gammeldalen er en stor kilde som er aktuell for å  tappe kildevann fra – ved   
Stor-Tela. Sannsynligvis er det potensiale for å finne enda flere ved grundigere 
kartlegging.  

 
 

 
 

INTAKT HØGMYR 
Tydelig velvede nedbørsmyrer (bare næring gjennom nedbør). Sjelden naturtype, som Norge 
har et særskilt ansvar for å forvalte. Store arealer har blitt dyrket opp / grøftet, eller er tatt til 
ulike utbyggingsformål (veger, vassdragsreguleringer..) 
 
Langmyra ligger på grensa mellom Tynset og Rendalen kommuner. Det er den 
intakte høgmyra som ligger lengst mot nord, og er verna som myrreservat. 
Myra består av et ombrotroft myrkompleks med flere elementsamlinger der 
eksentrisk høgmyr dominerer. 
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RASMARK, BERG OG KANTKRATT 

(Kantkratt er ikke naturlig forekommende så høyt opp som Fjellregionen) 
 
SØRVENDT BERG OG RASMARK 
Sørvendte berg, bergvegger, og rasmarker nedenfor skoggrensen. Stein- og blokkrike 
skråninger (ur, rasmark) dannet ved forvitring og utrasing. Snøskred kan være en viktig faktor 
for å hindre at områdene gror igjen med busker og trær.  
Særlig på kalkrik mark utgjør berg og rasmarker en spesiell naturtype som er rik på arter, også 
rødlistearter. Noen av områdene er ofte så lite tilgjengelige at de har fått ligge i fred inne i 
sterkt utnyttede jordbruksområder. Områdene huser lys- og varmekrevende, og tørketålende 
arter. 
  
I Tynset er det registrert sørvendte berg og rasmark flere steder. 
Best kjent er Storkletten i Gammeldalen, som er den største lokaliteten med 
denne naturtypen i Østerdalen.  Variert  berggrunn gir variert vegetasjon; 
øverste del av lia er skogbevokst med urskog. Ellers delvis høgstaudevegetasjon 
med varmekjære arter i sørskråningen, samt bratte og fuktige skrenter med 
næringskrevende arter. Totalt er det registrert 160 arter her!   
Eksempler på arter: Lerkespore, Trolllbær, tårnurt, kanelrose, krattfiol, 
blåmjelt, leddved, …. 
 
Også ved Fåsten er det et større område med sørberg/rasmarkveg. Her er 
Nord-Østerdalens eneste markerte serpentinforekomst med karakteristiske 
arter for det. 
 
I Kvikne er det registrert sørvendt berg og rasmark ved Ulset – Ulsetlykkja.  
Flere mindre områder finnes både i Brydalen og i Tylldalen. Det er relativt små 
og avgrensede lokaliteter; Limstenshammeren, Måssåvelta, Fåsten og Hovde, 
men de er artsrike og med en artssammensetning som gjør at de skiller seg 
markant ut fra omgivelsene.  
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 FJELL 

Den skandinaviske fjellkjeden er mindre påvirket av mennesker enn de fleste andre deler av 
Europa. Her er ennå mesteparten av den opprinnelige floraen tilnærmelsesvis intakt, sjøl om  
artssammensetningen i flere områder er forskjøvet på grunn av intensivt tamdyrbeite, - sau 
eller rein. Som økosystem er fjellet sårbart, vi nærmer oss yttergrensene for hvor det er mulig 
å overleve, og marginene blir små. Den viktigste økologiske faktoren i fjellet er klimaet, men 
en annen viktig faktor er plantenes tilgang på næringsstoffer. I de kalkrike fjellområdene  
finner vi en betydelig mer artsrik flora med reinrose som karakteristisk art. 
 

 

KALKRIKE OMRÅDER I FJELLET 
Samlenaturtype for all kalkrik vegetasjon i fjellet. Kalkrik bergrunn gir et næringsrikt 
jordsmonn og stedvis frodig vegetasjon med et høyt antall urter, lav og moser.  

I Tynset gir den kalkrike berggrunnen vest for Glåma store områder innenfor 
denne kartleggingskategorien.  Vi har fulgt vegledningen i DN-håndboka og valgt 
å klassifisere hele fjellområdet nord i Tynset (= Forelhogna nasjonalpark) som 
viktig, og har trukket ut de områdene som i forbindelse med verneplanen for 
Forelhogna er klassifisert som særlig spesielle, som særlig viktige områder. 

På motsatt side av Tunndalen ligger Knutshø-massivet – med kalkrike områder 
som gir artsrikdom på høyde med Dovre-floraen:  

Marsjøfjellet – Mehø – Grønhø og Rundhø kan regnes som en østlig og 
overraskende rik utpost for Dovrefjell. Helt på høyde floristisk og 
vegetasjonsmessig med Dovre og Oppdalsfjellene.  

Rødalshøa er også en plantegeografisk viktig utpost for “Dovre-elementet” med 
mange eksklusive Dovrefjellplanter. Mer kontinentalt preg enn i mer sentrale 
deler av Dovrefjellet 

Mehøkvolvet er en særlig rik lokalitet for krevende fjellveg. i et ellers rikt 
område i hele massivet. .(Elven, R. og Fremstad, E. 1998) 

Området sør for Innerdalsmagasinet: Falkberget, Tverrlia, Flommen innover 
til Vesle Orkelhø: Store forekomster av reinrose, fjelltettegras og 
gullmyrklegg. 
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KULTURLANDSKAP  

 
Kulturlandskap er landskap påvirket av mennesket:  
Berggrunn, topografi, klima, jordsmonn og naturlig vegetasjon har bestemt 
menneskets bruk av landskapet. Bruken har i neste omgang påvirket noen av de 
naturlige forutsetningene og formet vegetasjonen og landskapet. Resultatet er 
et landskap hvor mennesket kan ses på som en del av naturen.  
 
Flere karplantearter er i dag sårbare p.g.a. omlegging av landbruket, og av disse er mange 
tilknyttet de ugjødslede beite- og slåttemarkene.  
Orkideer som svartkurle og honningblom er kjente eksempler, men også flere unnselige arter 
som marinøkler (fire arter) og dvergmarikåpe er truet av dagens driftsformer.  
Til sammen 220 insektarter knyttet til kulturlandskapet er rødlistet. Disse utgjøres av 92 arter 
sommerfugler, 116 arter biller og 12 arter teger.  
 Tynset har hatt aktiv bruk av utmarka helt fram til i dag, og store deler kan 
kartlegges som kulturlandskap. Dessverre er det mangelfullt kartlagt, og det 
gjenstår en del arbeid med å få klassifisert områdene. 
Vi har delt opp kulturlandskapet i følgende undertyper:  

 
Slåtteenger/-myr   Store gamle trær  
Skogsbeiter       Erstatningsbiotoper 
Grotter/gruver   Fuktenger 
Kalkrike enger 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Kyr på beite, Magnillsjøan 

 22



SLÅTTEENGER/-MYR  
Eng og myr i langvarig hevd som har vært lite/ikke gjødslet eller jordbearbeidet.  
Har opprinnelig forekommet over hele landet, men er i ferd med å forsvinne helt.  
Verdifulle slåtteenger har ofte stort innslag av urter, mindre andel gras, og mangler nitrofile 
arter som hundekjeks, brennesle, tyrihjelm og mjødurt. Karakteristiske arter for urterike 
slåtteenger er f.eks. marinøkkelarter, søtearter, storblåfjær, harerug, solblom, prestekrage, 
blåklokke, knollerteknapp, åkerbær og gulaks. NB! Geografiske variasjoner.  
Kun enger som holdes i hevd eller er under gjengroing MEN fremdeles har tydelig preg av 
slått, er kartlagt som viktige områder. 
  
De fleste flate partier som har vært egnet har i Tynset vært utnyttet til slått – 
enten det har vært skog eller myr. Det vitner de mange restene etter utløer om.  
Fra slutten av 1700-tallet har Magnilldalen og Busjødalen hatt stor betydning i 
jordbrukssammenheng. Dalene ble først utnyttet til slåtteområde fram til ca. 
1930. På midten av 1800- tallet kom de første setrene, og dermed husdyrene.  
Bl.a. i Magnillkroken / Jonasdalen er det mye gammel slåtte- og beitemark i 
høgstaudeskog og på rik-/ ekstremrik myr, men er nå i ferd med å gro igjen.  
Ved Buvollen / Ryan  er et område ryddet og holdes i hevd av skoleklasser fra 
Tynset grunnskole. Området ble slått fram til 1928, deretter oksehavn til 1976, 
seinere sauebeite. Vegetasjonen er svært sammensatt –og  sterkt beitepåvirka. 
Slåtteengene  ved Buvollen og Ryan  er svært fine, og bør holdes i hevd. Enkelte 
av slåttengene har innslag av sjeldne arter som Ildsvæve, brudespore og 
myrtevier. Disse vil kreve en viss grad av skjøtsel for å bevares for framtida. 
 
Alt dette førte til opprettelsen av Magnilldalen – Busjødalen 
landskapsvernområde nå i 2001, i forbindelse med Forelhogna nasjonalpark. 
Landskapsvernområdet ligger i Tynset og Tolga kommuner delt av 
kommunegrensen i omtrent like store enheter. Området streker seg over 78 km2  
 
Det er ei utfordring å opprettholde beitetrykk og slått slik at området ikke gror 
ytterligere igjen. I de senere år er det arbeidet med å gjenskape slåtteenger 
med prestekrager, blåklokke og kløver som en gang var så vanlig og 
betydningsfullt for husdyrnæringen.  
 
I dag er det kun 3-4 sætre med storfe og melkeproduksjon innenfor 
verneområdet. Disse ligger i området ved Magnillsjøan. De resterende 
setervollene er nå omdisponert til fritidshus eller brukes i forbindelse med 
ettersyn og innsamling av dyr på utmarksbeite. Utmarksslåtten har totalt 
opphørt, men noen av setervollene blir fremdeles slått eller utnyttet til beite. 
På Kvikne vitner nydelige blomsterenger på vollene rundt Søndre Novsætra på 
Kvikne om at vollene ble aktivt slått helt fram til nittitallet. Ellers finnes det 
”spor” etter slåtteenger både ved Plassætran på Kvikne, og i Tunndalen; fra 
Moagardene inn til Ryan / Kløftåsen. 
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I  Aumdalen og i Tylldalen finnes de fleste lokalitetene.  
Ved Lundvangen, Aumdalen er det naturbeitemark på kalkrik eng med mange 
arter bl.a. Fjellmarinøkkel og Marinøkkel.  
Ved Gammelvangen, 2 km sør for Jønnbekkvorda i Tylldalen,  er det et lite, 
men rikt område med en blanding av rikmyr og kulturbetinget 
tørrbakkevegetasjon som vurderes til å stor lokal til regional interesse. Mange 
forholdsvis uvanlige rikmyrsarter, mest verdifull er den store forekomsten av 
Engmarihand og forekomsten av myrtust. Tørrbakkevegetasjonen er også 
verdifull med de lokalt til regionalt sjeldne artene bitter blåfjær og dunkjempe. 
Fortsatt setting og beiting vil være gunstig for floraen. 
Ved Haversvangen er det stedvis relativt rik tørrbakkeflora.  
Skog som beites eller som har et sterkt beitepreg. Hele landet. Tråkk, beite og rikelig med 
solrike glenner i skogen førte gjennom århundrene til en stor endring i flora og fauna i den 
beitede skogen, og undersøkelser viser et langt større artsmangfold i beitet skog enn i 
produksjonsskog.  
Kunnskapsnivået på dette området i Norge er imidlertid svært lavt, og det er derfor viktig å 
opprettholde hevden på de gjenværende skogsbeitene. Naturtypen bør sees i sammenheng med 
opprettholdelse av hevd på setervoller, seterbeiter og annen kulturmark. 
Opphør av beite, for lavt beitetrykk og flatehogst er de viktigste truslene mot naturtypen.  
 
I Tynset finnes ennå aktiv  utmarksbeite / skogsbeite, sjøl om arealet er blitt 
mye mindre de seinere år p.g.a. færre dyr i skogen. I forbindelse med den ennå 
aktive seterbruken i Aumdalen finnes det her relativt store arealer som kan 
klassifiseres som skogsbeite.  Avgrensingen på kartet er delvis skjønnsmessig, 
men inntegnet i områder med aktiv setring /utmarksbeite i skog. 
Også i Magnilldalen er det store områder med tydelig beitepreg. 
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KALKRIKE ENGER 
Kalkrike enger med kulturpreg (beite og/eller slått). Artsrike, på kalkgrunn og evt. skjellsand. 
Høyt innslag av kravfulle arter. Best utviklet i lavlandet på Østlandet, og i kyststrøk til Troms. 
Ellers finnes  mer eller mindre kalkrike enger over store deler av landet.  

Gamle slåtteenger med rikt artsinventar er ofte også kalkrike enger. 
I Tynset er flere av slåtteengene også klassifiserte som særlig kalkrike enger:  
Både ved Haversvangen, i Tylldalen, Aumdalen, og Novsætra er denne naturtypen 
registrert i forbindelse med slåtteenger. 
 

FUKTENGER  
Åpne, beitebetingede naturenger på våt eller permanent fuktig mark. Naturtypen opptrer 
gjerne i tilknytning til delta, elvesletter eller i forlengelsen av langgrunne innsjøbukter. Utgjør 
egentlig en utforming av naturbeitemarker og slåtteenger, og er den viktigste og mest artsrike 
åpne naturtypen i våtmarker.  
Fuktenger har hatt en vid utbredelse (trolig over hele landet) i tilknytning til våtmarksområder 
som delta og elvesletter, men er nå på rask tilbakegang pga. opphørt hevd.  
Større fuktenger har en meget stor betydning som hekke- og rasteplass for fugl. Eksempler på 
hekkende arter kan være vipe, rødstilk, storspove, enkeltbekkasin og gulerle.  
Store arealer med vierbevokst fukteng vokser ved Grøntjønnan, og ved 
Stubsjøen på Kvikneskogen. 
 
STORE GAMLE TRÆR  
Store og gamle frittstående trær i kulturlandskapet -  friske-, døende-, døde-, og hule trær  
- kan være svært artsrike og representerer lang kontinuitet. Den grove barken holder lenge på 
fuktigheten, og gir et mer stabilt fuktig miljø enn yngre trær med glatt bark. De er viktige 
habitat for sjeldne og rødlistede arter av både lav, sopp, mose og insekter. Inntil trærne er det 
ofte en smal randsone der mange eng- og kantsonearter har mulighet til å overleve, noe som 
også gir verdifulle tilskudd til artsmangfoldet.  
De gamle trærne trues fra flere hold: 
Hogst, arrondering av jorder, fjerning av kantsoner, manglende fornyelse av trærne,   
unødig fjerning av døde greiner, ..…   Hule trær er spesielt verdifulle.  
 
 
        
 
 
 
da                                                                                    

 
 

”Hesjevedkragg” i Tynsetbygda     Fuktighetsbevarende gammel bark! 
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ERSTATNINGSBIOTOPER  
Samlebetegnelse på menneskeskapte biotoper som erstatter/supplerer naturlige leveområder 
for sjeldne arter.  

• Sand- og grustak  
• Bruer, festningsanlegg, kirker, gamle tømmerhus eller andre bygninger  

 
Disse artenes naturlige leveområder kan ha vært habitater som i dag er på tilbakegang p.g.a. 
elveforbygninger og bl.a. tiltak for å hindre ras og erosjon.  
 
Tårn og loft    - ynglekolonier for flaggermus,  
Høye bygninger  - tilsvarer bratte bergvegger  
Gamle tømmerhus  - erstatning for tørre / råtne trær 
 
Arter som benytter seg av slike erstatningsbiotoper er for eksempel:  
Svartrødstjert, Skimmeflaggermus, Taksvale, Gråspurv, Vandrefalk, og Tårnseiler.  
 
Flere områder er kartlagte – de fleste er sand- og grustak med 
sandsvalekolonier i..  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Sandsvalereir   

 
 
 
 
        
 

Vårrengjøring på hybel’n? 
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GROTTER/GRUVER  
Naturlige eller menneskeskapte uoppvarmede hulrom, frostfrie, stabil temperatur, og hvor 
vintertemperaturen i hele eller deler av hulrommet ikke går under frysepunktet. Oftest med 
høy luftfuktighet og/eller med vannansamlinger.  
Mange arter benytter gruver og grotter som oppholdssted i visse perioder, eller de tilbringer 
hele livet i denne typen lokaliteter. Den mest kjente artsgruppen som benytter seg av 
naturtypen til overvintring er flaggermus, hvorav flere er rødlistede, men også insekter, snegl, 
krepsdyr, edderkopper m.fl. forekommer.  
Av sjeldne insekter er det spesielt soppmygg som benytter naturtypen til overvintring og en 
soppmyggart (Spaeolepta leptogaster) har hele sin livssyklus i grotter. I norske grotter er det 
dessuten gjort spennende funn av både edderkopper og spretthaler.  
 
Det finnes flere forsøk på gruvedrift i Fjellregionen og i Tynset, og det er to 
mindre gruveganger; Det er ved Gruva, Kvikne østfjell, og Grøtåa- mellom Tron 
og Vetl-Tron. Det er ikke foretatt registrering av faunaen i disse, men det ville 
absolutt være interessant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…. 
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FERSKVANN / VÅTMARK 
Alle naturtyper som betinges av åpent ferskvann.  
Ca. 5 % av Norges totale areal består av ferskvann, derav 250 000 innsjøer (over 50x50 m). 

 
• Stillestående vann: Innsjøer, vann, tjern og dammer  
• Rennende vann: elver og bekker  

• Næringsfattige,  middels næringsrike og næringsrike 
• Humuspåvirkede tjern og vann 
• Kalksjøer   

 
Norske vassdrag er generelt karakterisert ved å være usedvanlig ione- og næringsfattige, og 
inneholder særlig nøysomme og hardføre arter som kan leve på "gråstein og destillert vann".  
Vassdrag fremstår som artsrike oaser og spredningskorridorer særlig i kulturlandskapet, men 
også i skog. Drenering og utfylling av våtmark, vannstandssenkninger, bekkelukking og 
utretting av elver og bekker etc., har gjort landskapet vesentlig tørrere enn det var for bare 
noen tiår tilbake.  
Forurensing, gjengroing, masseuttak langs elver og vann, ferdsel, vannstandsregulering er 
også alvorlig trusler mot artsmangfoldet i de gjenværende våtmarksområdene. 
 
Ferskvann og våtmark er av den grunn av spesielt stor betydning for det biologiske 
mangfoldet uansett om det er påvist sjeldne arter eller ikke.  
 
I Norge er det i dag kjent omtrent 5000 arter i ferskvann.  
Tolv rødlistede fuglearter har tilhørighet til våtmark, hvorav fiskeørn anses som den mest 
utsatte. Av pattedyr regnes ca. 10 av de rødlistede artene som mer eller mindre avhengige av 
våtmark i perioder. Åtte av disse er flaggermus, som spesielt på våren er sterkt tilknyttet 
løvskog og våtmark. 
 
I Tynset er det klassifisert 4 forskjellige naturtyper innenfor 
ferskvann/våtmark: 
 
 
 
 
 
 
 
  

• Deltaområder   
• Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti  
• Dammer 
• Viktige bekkedrag 
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DELTAOMRÅDER  
Innlandsdeltaer, dvs. våtmarker og gruntområder i tilknytning til større elvemunninger, og 
med særlig vekt på intakte utforminger. Delta har særlig høyt artsmangfold og produktivitet.  
Flere sjeldne og sårbare planter er knyttet særlig til mudderbanker og flomdammer (f.eks. 
ettårige "pusleplanter"), fuktenger og sumpskoger (flommarksskoger), herunder en sjelden 
soppflora i ore- og viersumpskoger. Områdene er også viktige beite-, raste- og hekkeområder 
for (trekk)fugler.  
Delta er en sårbar naturtype som er avhengig av høy grad av sedimentasjon og erosjon, og 
trues av flomdempende tiltak og regulering, utfylling, forbygning av elveløp o.l.  
De mest artsrike naturtypene i deltaområder (fuktenger, mudderbanker) er gjerne avhengige 
av beite eller slått, og trues i dag av gjengroing.  
I Tynset sentrum er det registrert ett av de to flotteste deltaene langs Glåma, 
Tjønnområdet (det andre er i Alvdal) (Eli Fremstad, rapp.7/98) 
(Fylkesmannen i Hedmark har klassifisert deltaet om til 
flomdammer og meandrerende elv. ) Finkornet, fluvialt materiale (leire/sand), til 
dels av stor mektighet. Ganske næringsfattige.  Kantskog med karakter av 
gråor-heggeskog. 
Årlig oversvømmelse i vårflommen gir grunnlag for spesiell vannkant- og  
flytebladvegetasjon i de avsnørte meanderbuene/kroksjøene inne i området.  
Et annet og mindre delta finnes ved utløpet til Finstadsjøen – store mengder 
løsmasser er avsatt i deltaområdet, og har dannet store, nesten vegetasjonsløse 
sandflater. Suksesjonstrinn mot ulike ustabile vegetasjonstyper på eldre 
avsetninger. 
 
KROKSJØER, FLOMDAMMER OG MEANDRERENDE 
ELVEPARTI  
Flomdammer:  Små, grunne (< 5 m) vannforekomster på elvesletter som 

oversvømmes ved flom. Ofte med begrenset levetid.  
Kroksjøer:    Avsnørte elvebuer (meanderbuer) 
Meandrerende elveparti:  Partier der elva slynger seg i store buer over en flat elveslette. 

Elva graver i ytterkant, og sedimenterer i ”innersvingen.” 
  
Naturtypen har stort og særpreget biologisk mangfold og høy produksjon.  
Ofte stor variasjonsbredde i utforminger og samfunnstyper.  
Utsatt for en rekke trusler: 
• Oppdyrking, gjenfylling, redusert beitepress, reduserte spyleflommer, overgjødsling 
• Elveforbygninger, steinsetting, regulering og kanalisering 
• viktig å sette av tilstrekkelig buffersone langs elveløpet 
• viktig å ta hensyn til vegetasjonssonen rundt selve vannarealet 
I Tynset har vi kartlagt fire områder med denne naturtypen; i nordenden av 
Finstadsjøen, ved Novsætra, Langs Gløta fra Stubsjøgårdene ned til Tunna 
(naturreservat), videre Tunna fra Sørsjøen og ca. 1,5 km sørover til Straumen 
(naturreservat) og i sammenheng med Tjønnområdet.  
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VIKTIGE BEKKEDRAG  
Bekkene er som små blodårer i landskapet, særlig i intensivt kulturlandskap, men også i 
fattige skogsmiljøer. Verdien ligger både i vannet og i kantsonen langs bekken  
 
Verdifulle delområder langs små vassdrag vil være:  
 

• Partier som binder sammen andre 
naturmiljøer (eks. mellom to 
skogsområder i et åpent landskap)  

• Viktige gytebekker  
 

 
• Bekker i intensivt drevne 

kulturlandskap  
• Bekker på kalkgrunn  

En rekke sjeldne mosearter forekommer i og langs bekker, særlig på kalkgrunn. Bekken kan 
være habitat for sjeldne og rødlistede arter av virvelløse dyr som bløtdyr, igler, biller og 
øvrige vanninsekter. Andre sjeldne arter kan forekomme i tilknytning til vegetasjonsbeltene 
som følger bekkedragene.  
 
Tilbakegangen og verdireduksjonen av små vassdrag har vært stor mange steder pga. 
uttørking som følge av at grøfting av jord og skog. Dette har ført til mindre 
vannmagasinkapasitet. Andre trusler er bekkelukking, kanalisering, steinsetting, forbygging, 
hogst av kantskog, forsøpling, ødeleggelse av kantsoner og generell forurensning. 
 
I Tynset er det registrert tre viktige bekkedrag: 
Langs nederste del av Stor-Tela vokser en rest av Gråor-heggeskog som ”ei bru” 
mellom skogen og Glåma, og er et viktig landskapselement. 
Tilsvarende har vi i Kvikne mellom Bjørgen - Svergja, og i Mogardsdalen. 
Sannsynligvis finnes det enda flere, men vi har ikke flere registreringer.  (Både 
Brydalen og Kvikneskogen – Kvikne er aktuelle søkeområder!) 
 
 
DAMMER  
Små og grunne vannansamlinger, hovedsakelig i kulturlandskapet. Naturlige eller oppdemte.  
Vanligvis under 50 x 50 m, uten bølgeslagserosjon langs bredden og med såpass liten dybde 
at rotfast vegetasjon kan dekke hele bunnen. Uttørking eller bunnfrysing kan ved ekstreme 
forhold finne sted.  

• Gårdsdammer  
• Isdammer  
• Eldre fisketomme dammer  

  
Eldre fisketomme dammer i kulturlandskapet inneholder ofte sjeldne arter, for eksempel 
blågrønn øyenstikker. For at ikke damartene skal dø ut, er det viktig at det ikke er for langt 
mellom lokalitetene. Naturtypen kan dessuten ha en viktig økologisk funksjon, f.eks. som 
drikkevannskilde i ellers tørre kulturlandskap for arter som piggsvin, flaggermus, rådyr og 
småfugl.  
 
Naturtypen har gått sterkt tilbake de siste tiårene, og det er særlig gårdsdammene som har 
vært og er mest utsatt. Største trusselen mot dammer er gjenfylling, drenering, gjengroing, 
forurensing/forsøpling, og utsetting av fisk eller ender/gjess.  
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I Tynset har vi kartlagt flere dammer i kulturlandskapet.   
I Tylldalen er det registrert to; ved Rød og Fløtten, på Ulset er det registrert 
dammer ved Sæter- Storeng-Letan, Støeng, Botnan og Børlia. Det finnes 
også en ved Kvikne kirke. I tre av dammene ved Sæter-Storeng samt i den ene 
ved Kirka er det karuss (Carassius  Carassisus), en karpefisk. Dette er gamle 
avsnøringer fra Orkla. I Tynsetbygda er det registrert én- på Lerjordet, 
Steen.  
Ingen er undersøkt nærmere med tanke på flora og fauna, men det kan kanskje 
være en aktuell skoleoppgave? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         Steen, Tynsetbygda 
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SKOG 
Etter snaufjell er skog den vanligste hovednaturtypen i Norge.  
Ca. 37 % (120 000 km2 ) av landarealet er skog, ca. 55 % barskog og 45 % lauvskog. Gran er 
hovedtreslaget og dekker 44 % av det produktive arealet, mens furu utgjør 33 %. 
Fjellbjørkeskogen danner skoggrensen mot snaufjellet i store deler av landet. 
En finere inndeling baserer seg på dominerende treslag, f.eks. granskog eller fjellbjørkeskog. 
For videre inndeling av skogen tas i bruk arter og artsgrupper med smal økologisk nisje som 
karakteriserer den aktuelle skogtypen. Høyde over havet, klimatiske forhold og andre 
miljøfaktorer er også tatt i bruk for å beskrive skogtypene.  
De mange skogtypene danner til sammen en mengde ulike leveområder med anslagsvis 22 
000 arter. Det betyr at over halvparten av alle landlevende arter som er registrert i Norge er 
knyttet til skog. Det samme forholdet gjelder rødlisteartene, hvor 1619 av totalt 2811 
rødlistearter er knyttet til biotoper som påvirkes av skogbruk.  
Av de rødlistede artene i skog utgjør insektene ca. 44% (717) og sopp ca. 41 % (671). Disse 
gruppene er spesielt utsatt i dagens skogbruk, da en stor del av dem er avhengige av stabile 
miljøforhold og tilgang på død ved i ulike nedbrytningsstadier og størrelsesklasser, samtidig 
som forekomst av død ved er en mangelvare i tradisjonelt drevne skogsområder.  
I tiden før skogressursene ble utnyttet av menneskene fantes de stabile skogsmiljøene, 
kontinuitetsbiotopene, lavt i terrenget i fuktige områder. Dette var sumpskoger, bekkedaler og 
andre miljøer som var beskyttet mot skogbrann. De tørre skogtypene ble derimot ofte 
brannherjet, hovedsakelig av lynnedslag. Artene i skogen har gjennom tusener av år tilpasset 
seg denne dynamikken i økosystemet skog, men dynamikken er i løpet av få hundre år blitt 
mer eller mindre snudd på hodet. I dag er skogbrann en sjeldenhet, mens de høyproduktive og 
fuktige skogområdene avvirkes og grøftes slik at det oppstår jevnlige kontinuitetsbrudd. 
Denne dynamikken er spesiell for de mer kontinentale delene av landet, mens de 
kystpåvirkete skogene ikke i like stor grad ble påvirket av denne dynamikken.  
En tilpasning av skogsdriften slik at den i størst mulig grad ivaretar miljøkravene til de mange 
spesialiserte skogsartene er derfor den største utfordringen innen skogbruket i framtiden.  
Å verne de gjenværende restene av urskog, samt å ivareta andre skogmiljøer eller naturtyper 
som har en spesielt viktig funksjon for flere arter, er derfor bare en del av denne utfordringen.  
 
 I tillegg til å inneholde skogtyper som er sjeldne eller spesielt viktige for biologisk mangfold, 
er det tatt med naturtyper som beskriver livsmiljøer, dynamikk og aldersfaser i skogsystemer, 
da slike biotoper er viktig for bevaring av biologisk mangfold.  
 
Tynset har store arealer med skog. 

• Gråor-heggeskog 

• Rikere sumpskog 

• Urskog/gammelskog  

• Bekkekløfter 

• Bjørkeskog med høgstauder  
Følgende ”viktige skogtyper” er registrert: 
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BJØRKESKOG MED HØGSTAUDER  
Artsrike bjørkeskoger i sigevannspåvirkede lier opp mot fjellet, og i fuktige nordvendte lier på 
lavere nivå. Dominans av storvokste urter og bregner med flere store gras, men også innslag 
av låge urter. Fjellplanter vanlig i de høystliggende skogene.   
Høgstaudebjørkeskog er utbredt i store deler av landet. Spesielt godt utviklet på Vestlandet, i 
Nord-Norge og i høyereliggende strøk i Midt- og Sør-Norge.  
Deler av naturtypen danner viktige kontinuitetsmiljøer og ivaretar spesielle leveområder for 
planter og dyr. Viktige beiteområder for hjorteviltarter. Fjellbjørkeskogen er særegen for 
Norge, Sverige og Finland, hvor den danner skoggrensa mot fjellet. Restbiotoper av naturskog 
og urskog.  
Særpreges av stor artsrikdom og produktivitet, men med relativt få sjeldne og truede arter.  
Naturtypen trues av hogst, granplanting, vegbygging, hyttebygging, nydyrking. Forurensing 
av svovel og nitrogenforbindelser (sur nedbør).  
I Tynset finnes store arealer med høgstaudebjørkeskog. Dette er dominerende 
vegetasjonstype nordvest for Glåma, og karakteriserer skogen rundt 
setermarkene i Kvikne og Magnilldalen/Busjødalen og Gjerdalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Høge stauder vitner om frodig jordsmonn og frisk fuktighet. 
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GRÅOR-HEGGESKOG  
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Ved Tela’s utløp, Telneset         Nordgrense for Doggpil  
 
Frodig og artsrik skog dominert av urter og høge gras.   
Gråor, dunbjørk, hegg, selje, svartor og svartvier er viktige treslag.  
Gråor-heggeskogene er på høyde med tropiske regnskoger når det gjelder tetthet av fugler.   
Naturtypen utgjør, sammen med vassdrag, viktige spredningskorridorer for mange arter i 
fragmenterte miljø. Flere rødlistearter er knyttet til fukt- og sumpskoger, bl.a. dvergspett. 
Truet ved inngrep i – og langs vassdrag.  
 
I Tynset er det registrert rester av skogtypen langs bekkedrag der det ikke har 
vært mulig å dyrke opp/plante til med skog. Trolig har naturtypen dekket større 
arealer tidligere.  
Et område med gråor-heggeskog finnes langs østiden av Tysla fra gården Eggli 
og ca 400 m nordover langs Tysla. Skogen har innslag av gran og dunbjørk. Det er 
delvis sumpskog, bittesmå myrflekker og delvis gamle elveleier. Frodig og 
urterikt. Her finnes en god del relativt uvanlige arter; de mest interessante 
artsforekomstene var turt, storrapp, gulstarr, doggpil, myrsauløk, skogmarihånd 
og flekkmarihånd.  
Blandingen av sumpskogsarter og nordboreale arter som for eksempel 
stjernesildre er interessant.  Storrapp har  få lokaliteter i Nord-Østerdalen 
(jfr. Often et al. 1998).  
Området trenger ingen form for skjøtsel, men vil være truet av eventuelle 
elveforbygninger eller elvekanaliseringer på stedet.      
 
 Andre lokaliteter er langs Stor-Tela på Telneset, og langs Tunna. 
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RIKERE SUMPSKOG  
Næringsrike typer av lauvskog og kratt som vokser på sumpjord. Forsenkninger i landskapet, 
raviner, rundt innsjøer, på elvesletter og langs bekker. Jordsmonnet er utviklet på steder som 
har periodevis høy vannstand, spesielt på vår og forsommeren. Generelt dårlig drenering. 
Inneholder mange arter som krever stabile fuktighetsforhold.  
Dekker små avgrensede areal i store deler av landet.  
 
Kontinuitetsmiljøer hvor trær vokser sakte og barken danner spesielt gunstige forhold for 
sopp, lav og insekter. Store økologiske variasjoner innen små areal gir stor artsrikdom. Mange 
overganger til krattskog/vierutforminger. Viktige spredningskorridorer for mange arter, samt 
kantsone mellom vann og andre naturtyper. Enkelte utforminger er nasjonalt sjeldne.  
I velutviklede skoger vil artsrikdommen være lik som for flommarksskoger. Flaggermusarter 
vil ofte ha viktige næringssøksområder her.  
Naturtypen trues av inngrep som grøfting og annen drenering, oppdyrkning og hogst. Graden 
av truethet er spesielt stor for rikere typer. Sumpskogen er særdeles sårbar for endringer i 
grunnvannstand.  
 
Langs Bryas vestside mellom Brydalen og Finstadsjøen  er det større partier 
med rikmyr og sumpskog. Her inngår det bla vegetasjonstyper som alltid har 
vært sjeldne i regionen og som i nyere tid er i ferd med å forsvinne helt p.g.a. 
jordbruksdrift. Skogen er delvis ødelagt av jordbruksdrift, men representerer 
likevel et svært verdifullt område -  2 000 m langt - 300 m bredt. 
Ved Nausteregga, Brydalen er et annet område - utpekt fra bil på befaring med 
biolog fra Siste Sjanse (...) 7/6-01. Ikke synfart område - ikke nøyaktig  
avgrensa. Sumpaktig skog - ikke nødvendig vis rik.. 
 
Ellers er det registrert små arealer med rikere sumpskog i Tylldalen, langs  
Tysla (jfr. Gråor-heggeskog), samt i skogkanten ved Stormyra i Tynset. 
Et mindre område langs Bannerelva mellom Stubsjøen og Sørsjøen (nat.res) er 
trolig sumpskog. 

 
 

URSKOG/GAMMELSKOG  
Gammel barskog som er lite påvirket av menneskelig aktivitet. Kjennetegnes ved mye død 
ved (liggende /stående), og trær med store dimensjoner. Skogen er fleraldret og flersjiktet. Til 
alle treslag er det knyttet arter som er spesialister på akkurat dette treslaget, og mange av dem 
er igjen knyttet til spesielle aldersfaser i treets liv.  
En skog med flere treslag, spredt på ulike aldre vil automatisk inneholde flere arter enn en 
ensaldret skog med ett treslag. Mange sjeldne og truede arter er knyttet til gammelskog. 
I dag er under 1% av de produktive skogene våre urskoger eller urskognære miljøer. 
 
I Tynset har vi kartlagt to områder med gammelskog –ikke urskog – men skog 
med kontinuitetspreg. I tillegg finnes flere bekkekløfter med gammel skog i 
tilknytning til den. 
Ved Reitkletten i Tylldalen vokser skog med urskogspreg under skrenten - 
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meget naturskjønt. Bør spares for ytterligere hogst. (A. Often) 
I Grønnfjellia er et område “vernet” av eier p.g.a. gammelskogpreg. Ikke urskog - 
men betydelig innslag av døende og døde trær, sammen med nyetablering av skog 
gir inntrykk av kontinuitet. 
 

    
BEKKEKLØFTER  
Bekkekløfter dannes der bekker eller mindre elver skjærer seg ned i bratte lisider.  
Topografi, berggrunnsforhold, drenering, lys, fuktighet og jordsmonn veksler over korte 
avstander og danner en mosaikk av ulike miljøer. Bartredominans, ofte med lauvtreinnslag er 
vanligst. Små utglidninger og ras er vanlig. Dette fører til ansamlinger av død ved, hvor 
sjeldne sopp og insekter kan ha gode levevilkår.  
Nord- og nordøst-vendte bekkekløfter har de gunstigste levevilkårene for en rekke 
spesialiserte arter av lav, moser og karplanter.  
Bekkekløfter er en av våre mest varierte og dramatiske naturtyper med konstant høy fuktighet, 
og de store vekslingene i naturforhold og liten tilgjengelighet gir et høyt artsmangfold og stort 
innslag av rødlistearter.  
 
I Tynset har vi registrert mange markante bekkekløfter med en særpreget 
flora av både karplanter, moser og lav. 
Den største er i Kløftet – Gammeldalen, langs Stor-Tela, den er stor og typisk.  
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        Spekehogget, Spekedalen 
Lenger ned i Gammeldalen er det registrert ei kløft i området Tela-sag. Her er 
det funnet den spesielle og sjeldne lavarten Trådragg på de konstant fuktige 
bergene. 
Vikbekken og Spekehogget i Brydalen  viser oss at det er her vi har de mest 
”dramatiske” bekkekløftene i kommunen. Vikbekken er ei brei og bratt 
bekkekløft øst for Brydalen.  Her vokser glissen bar-blandingsskog med mye lauv 
og urskogspreg. Storslått og uberørt. 
Langs Russu –Ya er det “Uframkommelige stup, fossefall, berghamre og bratte 
lier med kratt- og engvegetasjon. En del rike kildefremspring. Den sjeldne 
lavarten Kulesaltlav er registrert her.  
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Områdebeskrivelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gjennom kartleggingen er det: 
– avgrenset:   97  små og store områder over det meste av kommunen.  
– laget:      97  registreringskort i den kommunale naturtypebasen. 
– Registrert: 20 forskjellige naturtyper innunder hovednaturtypene myr, 

rasmark, berg og kantkratt, fjell, ferskvann/våtmark, skog, og kulturlandskap. 
 

Vi har verdsatt områdene etter DN’s mal som ”Særlig viktige naturtyper”, 
”Viktige naturtyper” og ”Lokalt viktige naturtyper”, og de to første kategoriene 
foreligger på kart. 
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SÆRLIG VIKTIGE OMRÅDER 
• Novfloen 
• Kvikne østfjell                                                  

• Hælfjellet, Svergjessjøhøa 
• Grøntjønnan naturreservat 
• Russu – Ya 

• Yadalen fra Kvikne sentrum til Grøntjønnan 
• Hesthågåen, Myran Plassætran 

• Magnilldalen – Busjødalen landskapsvernområde  
•  Magnillfloan 

• Ryan –Buvollen – Magnilldalen 

 

• Jonasvollen 
• Trolltjørndalen 
 
• Kvikne vestfjell 

• Mehøkvolvet, Rødalshøa,  
Flomhøgda,  

• Orkla, sør for Dølvadsætra 
• Innerdalen 

• Sørsjøen – Stubsjøen naturreservat 
• Tjønnområdet 
• Stormyra 
• Fåsten 
• Stor-Tela  
• Storkletten  
• Bryas vestside mellom Brydalen og Finstadsjøen 
• Gammelvangan 
• Berjepullen   
• Langmyra (grense Rendalen) 
 
 
VIKTIGE OMRÅDER 
Kviknedalsidene, øst og vest  
Ulset, Kvikne    
Haugsetran, nedre vang   
Røed og Fløtten, Tylldalen   
Nordre Spekesjøen, Brydalen  
Grønnfjellia     

Lerjordet Steen    
Grøtåvangen     
Rødalen     
Spekehogget     
Kløftet     
Reitkletten     
Finstadsjøen, nordenden   

 
 
LOKALT VIKTIGE OMRÅDER 
Gruva v/ Odden  
Spekehogget   
Vikbekken  
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SÆRLIG VIKTIGE OMRÅDER 
Novfloen/Novsætra, Kvikne - rikmyr 
Novfloen ligger langs den stilleflytende og sakte meandrerende Nova mellom midtre og 
synner Novsætra, omgitt av setervoller, frodig bjørkeskog og til dels velvoksen furu.  
Ekstemrike bakkemyrer dominerer i liene opp mot Novåsen. Ellers fattig til intermediær myr 
med ombrotrofe tuer, og rike til ekstremrike myrpartier i kantene. Velutviklet stor og flat 
strengmyr.  
Vollene rundt Søndre Novsætra ble aktivt hevdet helt fram til  nittitallet, og består ennå av  
nydelige blomsterenger. 
 
Kvikne østfjell – kalkrike områder i fjellet  
Kvikne østfjell fremstår som ei skogløs fjellvidde av høgproduktive vegetasjonstyper med 
stort artsmangfold. Kalkrike heier, rikmyrer og våtmark, stilleflytende bekker og elver, og 
slake daler med vierkratt. Det totale området er på ca. 1200 km2  relativt uberørt natur, og 
strekker seg over fylkesgrensa til Sør-Trøndelag.   
Fjellområdet består primært av lett forvitrende, kalkrike kambrosiluriske bergarter, og har høy 
naturlig produktivitet med stor variasjon i plante- og dyreliv. Mange små og store våtmarker 
legger grunnlaget for rike forekomster av ande- og vadefugler. 
Det meste av området kommer innenfor vernegrensene for Forollhogna nasjonalpark 
(1061,9 km2)                  

Formålet med vernet er: 
*  å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde 
*  å bevare i naturlig tilstand landskapsformer og det biologiske mangfoldet med en 

variert  vegetasjon med stort innslag av kravfulle plantearter og et rikt dyreliv med 
høyproduktiv villreinstamme 

* å verne om kulturminner og kulturlandskapsinnslag (tilgrensende landskapsvernomr.:)  
- - Magnilldalen – Busjødalen landskapsvernområde (i Tynset og Tolga kommuner) 

 
Det åpne fjellandskapet består på de mest kalkrike områdene av reinrosehei (Hælfjellet og 
Sverjesjøhøa.) 
Andre spesielle plantearter i Forollhognaområdet og de tilgrensende lanskapsvernområdene 
er: 

 

 

samt Vierstarr og Hodestarr. 

 

Lappmarihand, Huldrestarr, Spriksnøgras, Ildsvæve Svartkurle,  
Blodmarihand, Engmarihand, Kvitstarr (alle nasjonalt trua),  

 
 
Grøntjønnan, - våtmarksområde fredet som naturreservat i 1981. Grønntjønnan ligger 
ca. 15 km øst for Yset. Grøntjønnan består av et stort flatt myrparti med tjern og dammer. 
Elva Ya renner stille i buktninger gjennom området, og har avsnørt flere kroksjøer. I de 
sentrale delene av området dekker høye og tette vierkratt store arealer. Ingen områder har et 
større påvist mangfold av fugler; 60 ulike fuglearter er registrerte. 
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Ya-dalen opp mot Grøntjønnan  - rik og frodig høgstaudebjørkeskog. 
Det er det også langt begge sider av Kviknedalføret fra Yset  til Ulset, sjøl om det her er 
plantet noe gran i plantefelt. 
  
Langs Russu mot Ya  - bekkekløft. 
“Uframkommelige stup, fossefall, berghamre og bratte lier med kratt- og engvegetasjon. En 
del rike kildefremspring. Den sjeldne lavarten kulesaltlav finnes her.  
Rik høgstaudebjørkeskog  på begge sider. Intermediære til rike bakkemyrer i fuktige dråg i 
liene.(Haugan, R. 95.)  
Spesielle arter:  
Silkeselje, Huldrestarr, Tysbast, Storrapp, Blankbakkestjerne, Hvitsoleie 
Skredrublom, Kranskonvall 
 
Mellom Ya og veien til Falningssjøen, Hesthågån og Plassætran  - slåtteeng 
Forsøkes holdes i hevd av skoleklasser. 
 
Hælfjellet – kalkrike områder i fjellet 
Reinrosehei med rabbetust som dominerende vegetasjon. 
 
Svergjessjøhøa - kalkrike områder i fjellet 
Reinrosehei. 
 
Magnilldalen – Busjødalen (landskapsvernområde) – høgstaudeskog og 
kulturlandskap 
- et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap, der vegetasjon, seterlandskap med 
seterbebyggelse og setervoller, slåttenger, utmarksslåtter, og kulturminner utgjør en viktig del 
av landskapets egenart.  
 
Verneområdene består av seterdaler som har hatt og har stor betydning for jordbruket i 
fjellregionen. I løpet av flere hundre års kulturpåvirkning med slått og beite, har vegetasjonen 
utviklet seg til et karakteristisk og åpent landskap – forskjellig fra den omkringliggende 
skogen. Dalene er nå preget av gjengroing da det er få aktive setrer med mjølkproduksjon 
igjen her. Et økt antall sauer på beite har ikke klart å demme opp for denne trenden.  
Aktiv jordbruksdrift vil også i fremtiden være den viktigste faktoren for å opprettholde 
grunnlaget for vedtatt vernestatus. 
 
Magnillkroken – Jonasdalen - slåtteenger 
Gammel slåtte- og beitemark i ferd med å gro igjen. Ildsvæve – en sjelden og truet 
“slåtteplante” har ennå biotop her. Langs bekken finnes rik- og ekstremrik myr. 
Sørsida av dalen  består av høgstaudebjørkeskog. Ellers finnes skyggefulle berg, og steinete, 
fuktig og moserik bjørkeskog. Rik lavvegetasjon - bla den sjeldne lavarten ”Brun blæreglye”. 
 
Buvollen og Ryan - slåtteenger 
Slåttemark fram til 1928, deretter oksehavn til 1976, seinere sauebeite. 
Svært sammensatt veg. Sterkt beitepåvirka. 
Slåtteengene er svært verdifulle, men i sterk gjengroingsfase. Holdes nå i hevd med 
skoleklasser fra Tynset. Modent parkaktig preg. 
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Ryantjønna er ei oppdemt tjønn med uvanlig rik vannvegetasjon - flere regionalt sjeldne 
planter (Klovasshår, Sprikevasshår..) og også lokalt sjeldne planter (Småblærerot og 
Småtjønnaks). 

 
Magnillsætra og våtmarkene rundt – beitebakker / rikmyr 
Verdifull beitebakke i tilknytning til seterbruken nord i området. Rike påvirkede beitevoller 
med høyt artsmangfold bl.a.- huldrestarr og rypebunke. 
Storbekken danner juv med rike skiferberg, med berghyllesamfunn påvirket av fossesprøyt. 
Rike bekkekanter langs bekkene (Storbekken og Fjellbekken). 
For øvrig høgstaudebjørkeskog, rike- og ekstremrike bakkemyrer under rike kilder,  rik- 
ekstremrik skog / krattmyr, 
 
Trolltjørndalen - høgstaudebjørkeskog 
Fint utvikla høgstaudebjørkeskog med stor grad av kontinuitetspreg. 
 
Kvikne vestfjell og Kvikneskogen vest for rv. 3 (Knutshø) – kalkrike 
områder i fjellet 
Kvikne vestfjell samt Kvikneskogen nord for Savalen omfattes for en stor del av Knutshø 
landskapsvernområde, opprettet i forbindelse med utvidelsen av Dovrefjell nasjonalpark. 
Hele fjellområdet er i stor målestokk kalkrikt, men en del ekstra rike områder er registrert som 
særlig viktige områder: Hele området regnes å ha nasjonal verdi. 

 
Mehøkvolvet – kalkrike områder i fjellet 
En særlig rik lokalitet for krevende fjellveg. i et ellers rikt område i hele massivet. 
 
Rødalshøa med omland -  kalkrike områder i fjellet 
En plantegeografisk viktig utpost for “Dovre-elementet” med mange eksklusive 
Dovrefjellplanter. Mer kontinentalt preg enn i mer sentrale deler av Dovrefjellet. 
 
Innerdalen – kalkrike områder i fjellet 
Langs det oppdemte Innerdalsmagasinet er det rike kildefremspring, rike- til ekstremrike 
myrdrag og reinroserabber på tørrere steder. 
På vestsida av Innerdalsvatnet er det enormt frodig høgstaudebjørkeskog og lågurtskog. 
Noe fattigere på østsida – viktig lokalitet. 
 
Orkla, sør for Dølvadsætra – slåtteeng 
Gammel slåtte- / og beitemark med svært sjelden Svartkurlelokalitet. 
 
Tjønnområdet, Tynset sentrum - elvedelta 
Tjønnområdet er det største flommarksområdet i Glåma nord for Alvdal – bestående av 
finkornet, fluvialt materiale (leire/sand) til dels av stor mektighet, (men ganske  
næringsfattig.) Området består av et stort og flatt elvedelta på SØ-sida av Glåma helt inntil  
sentrum i Tynset.   
På elvesletta er det flere rester av tidligere elveløp - kroksjøer-som nå er adskilt fra elva. Den 
naturlige vegetasjonen- kantskog med karakter av gråor-heggeskog (C3a)- er de fleste steder 
en smal sone mellom vannet og dyrka mark. Deltaet oversvømmes årlig i forbindelse med 
vårflommen, og har også stor betydning for trekk- og hekkefugler. 
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Stormyra - rikmyrområde 
Stormyra myrreservat er ei stor flatmyr med små parti i kanten som klassifiseres som 
planmyr. Delvis trebevokst,  fuktskog i kantene. Stedvis rikmyr med mykmattekarakter.  
Spesielle arter: Vestlig utpost for bl. a. Granstarr, Finnmarksstarr og Trillingstarr. Kongsspir. 
  
Telneset – Stor-Tela – bekkekløft / viktig bekkedrag 
Stor-Tela er et viktig bekkedrag mellom skogen og kantskogen langs Glåma. En rest av gråor-
heggeskog står langs bekkekanten som en korridor over dyrka marka. Viktig skjul for fugler 
og hjortevilt. Ut mot elva er det et bredere parti med denne skogtypen. Her er bl.a. nordgrense 
for Doggpil i Glåma. 
Midt i elva ligger en større elveør. Den er ikke undersøkt skikkelig - - ukjent innhold. 
Nederst i Stor-Tela (bak Tela sag) er ei bekkekløft med bl.a. den sjeldne lavarten Trådragg. 
 
Storklettlia – sørvendt berg og rasmark 
Største lokalitet av sørberg i Østerdalen. 160 arter. Variert berggrunn - urskog i øvre del av 
lia. Delvis høgstaudevegetasjon samt bratte og fuktige skrenter med næringskrevende arter - 
se karpl.basen. (Often, A. 1997.) 

 
Bryas vestside mellom Brydalen og Finstadsjøen – rikmyr og sumpskog 
Større partier med rikmyr og sumpskog. Her inngår det bl.a. vegetasjonstyper som alltid har 
vært sjeldne i regionen og som i nyere tid er i ferd med å forsvinne helt p.g.a. jordbruksdrift. 
Svært verdifullt - til tross.  2 000 m langt - 300 m bredt (Bekken, Jon. 2000.) 
 
Langmyra – eksentrisk høgmyr 
Ombrotroft myrkompleks med flere elementsamlinger der eksentrisk høgmyr dominerer..... 
 

Berjepullen - kilde 
Stor kilde - ungdomskilden i Tylldalen? Artsrik/kalkrik?    
 

Gammelvangan - Kulturlandskap og slåtteenger 
 
Fåsten – sørvendt berg og rasmark 
Eneste markerte serpentinformasjon i Glåmadalføret. Huser karakteristisk serpentinflora. Stor 
lokal naturhistorisk interesse. Bør skånes for ytterligere inngrep. 
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VIKTIGE OMRÅDER:  
Kvikne østside; skogsområdene fra dyrka mark og opp til fjellområdene, 
med Trolltjørndalen - høgstaudeskog 
Gammel, fin og frodig høgstaudeskog vitner om lang kontinuitet. Området er i tillegg til 
reinbeiteområde også viktig lirypeområde. Elgen trekker også langs med og på tvers av dalen. 
Trolltjørndalen er viktig lirypeområde. 
Samtidig er dette området mer utsatt for press enn fjellområdene innenfor, slik at området blir 
viktig både for sin egen del og for villreinstammen lenger inn på fjellet. 
 
Litlesverjessjølia - vestsida av sjøen - Frodig høgstaudevegetasjon 
Rødalen - viktig våtmarksområde med flere små tjønner og myrer. 
Sørsjøen- og Stubsjøen med tilgrensende områder, Kvikneskogen - 
våtmarksområde 
Sørsjøen naturreservat ligger på sørsiden av RV. 3 midtveis mellom Tynset og Kvikne. 
Mellom Sørsjøen og Stubsjøen er det frodig bjørkeskog omgitt av åpne myrflater.  
Langs Gløta er det slåtteenger, vierkratt, frodig kantskog, små dammer og avsnørte 
meanderbuer.   
Rikeste våtmarksbiotopen er i sørenden av Stubsjøen, som er grunn og har åpne mudderflater 
med velutviklet snelle- og starrbelter. I perioder med lav vannstand utover sommeren dekker 
vegetasjonen det meste av vannspeilet 
Området er raste- og hekkeplass for en rekke våtmarksfugler. Et stort antall småfugl holder til 
i de frodige kratt- og skogområdene. 
 
Spekehogget - gammelskog 
På motsatt side av Speka registrert et område med tilnærmet gammelskog på befaring med 
biolog Terje Blindheim fra Siste Sjanse 7/6-01. 

Kløftet - markant og dramatisk bekkekløft med grunnlag for spesielt artsmangfold 
– ikke nærmere undersøkt. 

Reitkletten – Urskogspreget barskog under skrenten - meget naturskjønt. Bør spares 
for ytterligere hogst 
Finstadsjøen - elvedelta 
Store mengder løsmasser avsatt i deltaområdet - store, nesten vegetasjonsløse sandflater. 
Suksesjonstrinn mot ulike ustabile vegetasjonstrinn på eldre avsetninger 
Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti lenger opp i elveløpet, men mangelfullt 
undersøkt.  

LOKALT VIKTIGE OMRÅDER 
Spekehogget - bekkekløft 
Vilt og utilgjengelig gjel - ukjent vegetasjon nede i berget, men fattig berggrunn i området byr 
kanskje ikke på store overraskelser. 
Vikbekken, øst for Finstadsjøen - bekkekløft 
Brei og bratt bekkekløft øst for Brydalen. Glissen bar-blandingsskog med mye lauv og 
Urskogspreg. Storslått og uberørt. 
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Regionalt sjeldne karplanter kjent fra 
Hedmarksdelen av fjellregionen  
(fra Haugan & Often 1998):  
Alchemilla norvegica - norsk marikåpe 
Androsace septentrionalis - smånøkkel 
Anthemis arvensis - hvit gåseblom 
Artemisia norvegica - norsk malurt 
Asperugo procumbens - gåsefot 
Blechnum spicant - bjønnkam 
Botrychium boreale - fjellmarinøkkel 
Botrychium multifidum - høstmarinøkkel 
Botrycium lanceolatum - håndmarinøkkel 
Briza media - hjertegras 
Campanula uniflora - høgfjellsklokke 
Carex appropinquata - taglstarr 
Carex bicolor - kvitstarr 
Carex capitata - hodestarr 
Carex fuliginosa ssp. misandra - dubbestarr 
Carex jemtlandica - jemtlandsstarr 
Carex laxa - finnmarkstarr (viktig regional 
forekomst) 
Carex maritima - buestarr 
Carex norvegica ssp. inferalpina - taigastarr 
Carex rufina - jøkelstarr 
Carex tenuiflora - trillingstarr 
Catabrosa aquatica - kildegras 
Cerastium arcticum - snøarve 

Chamorchis alpina - fjellkurle 
Chenopodium glaucum - blåmelde 
Corydalis intermedia - lerkespore 
Deschampsia cespitosa ssp. glauca - elvebunke 
Draba nivalis - snørublom 
Eleocharis mamillata ssp. austriaca - midtnorsk 
sivaks 
Epipogium aphyllum - huldreblom 
Erigeron uniflorus ssp. eriocephalus - 
ullbakkestjerne 
Eriophorum brachyantherum - gullull 
Euphrasia hyperborea - tromsøyentrøst 
Euphrasia nemorosa - gråøyentrøst 
Galium triflorum - myskemaure 
Gentianella amarella - bittersøte 
Gentianella tenella - småsøte 
Gymnocarpium robertianum - kalktelg 

Herminium monorchis - honningblomst (NB! 
Ganske sikkert                                                                                        
utgått) 
Hyascyamus niger - bulmeurt (NB! Ganske sikkert 
gått ut) 
Koenigia islandica - dvergsyre 
Lamium confertum - vrangtvetann 
Leuchorchis albida ssp. straminea - fjellhvitkurle 
Luzula arctica - snøfrytle 
Luzula parviflora - hengefrytle 
Minuartia rubella - nålearve 
Myriophyllum sibiricum - kamtusenblad 
Myriophyllum verticillatum - kranstusenblad 
Narthecium ossifragum – rome 
Nigritella nigra - svartkurle. Mange gamle 
forekomster, men sannsynligvis nesten utgått.                                       
Papaver radicatum ssp. ovatilobum - dovrevalmue 
Phippsia concinna - sprikesnøgras 
Phippsia algida - snøgras 
Poa arctica ssp. depauperata - sunndalsrapp 
Poa arctica ssp. elongata - oppdalsrapp 
Poa arctica ssp. stricta – knutshørapp 
Potamogeton praelongus - nøkketjønnaks 

Potentilla nivea - snømure 
Pyrola chlorantha - furuvintergrønn 
Ranunculus hyperboreaus - setersoleie 
Ranunculus nivalis - snøsoleie 
Rhinanthus serotinus - storengkall 
Rubus arcticus - åkerbær 
Sagina cespitosa - stuttararve 
Salix daphnoides - doggpil 
Salix triandra - mandelpil 
Saxifraga cotyledon - bergfrue 
Saxifraga foliolosa - grynsildre 
Sparganium glomeratum - nøstepiggknopp 
Stellaria crassifolia - saftstjerneblom 
Thalictrum simplex ssp. simplex - smalfrøstjerne 
Trichophorum pumilum - krypsivaks 
Urtica urens - smånesle 
Viola selkirkii - dalfiol 
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Kunnskapsstatus:  
Områder med 
god dekning 

Forollhogna nasjonalpark med 
tilgrensende landskapsv.omr.  
(Magnilldalen / Busjødalen) 
Naturreservater 
Innerdalen 

Områder undersøkt 
gjennom prosjektet / 
info. fra arb.gruppa 

Tylldalen / Aumdalen – delvis
 

Områder med lite 
opplysninger / dårlig 
undersøkt 

Tynset øst for Glåma 
Gammeldalen 
Aumdalen 
Kvikneskogen – Lonåsen 
Kvikne vestfjell 
 

Naturtyper med god 
dekning (viktigste 
naturtyper-/ 
områder) 

Myrvegetasjon  
Sørvendt berg og rasmark 
Ferskvann / våtmark 
Skog 

Naturtyper med 
dårlig 
kunnskapsstatus 

Kulturlandskap  
Kalkrike områder i fjellet 
Myr 
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Organiseringa – hvordan virket den? 
 

”Pilot-prosjekt”…8 kommuner ..2 prosjektledere… stort omland…. 
• Fylkesmannens startpakke: 

• Mangelfullt og ufullstendig 
• Begrensede midler – ”venstrehåndsarbeid” hele linja… 
• Uklart mål – naturtypekartlegging – biologisk mangfold – ferskvatn, 

rødiste……………………… 
 
”DN’s startpakke”:  

• Uklart dataprogram – kostbart Natur 2000 – gratis fra DN… 
 
Styringsgruppa  

• 8 miljøvernledere / teknisk – plan og miljøledere 
• Stort sprik i interesse, engasjement og ressurser 
• Flat struktur – ingen tydelig ledelse 
• Vanskelig å forholde seg til uklare vedtak fattet med stort sprik 

 
• Arbeidsgruppene 

• De minste gruppene fungerte best – ”kjentfolk” 
• Klarere ansvars- og rollefordeling 
• Generelt fungerte gruppene godt 
 
• Stor rasjonaliseringsgevinst med å kartlegge flere kommuner 
 
• Større skalering på kartleggingen – grovere – større regional oversikt 

klar fordel med prosjektet 
 
• Datateknisk – innlegging på data  

Generelt for dårlig datakompetanse – sårbar for feiltastingi basen – 
vanskelig kommuikasjon i forbindelse med digitalisering - terminologisk. 

 
• Skjønnsmessig vurdering av opplysninger 

Generelt for dårlig til å lese fagrapporter / latin – ikke tid til å sette seg inn 
i hva som står 

 
 

• Engangskartlegging dersom det ikke avsettes midler til oppfølging – både på 
kartfronten og faglig oppdatering… 
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