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B (Important) and 55 localities with the value C (Locally important). Six of  the main categories 
from the handbook are represented among the 129 localities.
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Forord

Denne  naturtypekartleggingen  i  Våler  kommune  i  Hedmark  er  utført  som  min 
mastergradsoppgave i økologi ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap.

Det har de siste årene blitt ferdigstilt naturtypekartlegginger i mange av landets kommuner, mens 
noen kommuner fortsatt gjenstår. Dette dannet grunnlaget for at jeg fikk muligheten til å gjøre 
min mastergradsoppgave i Våler kommune.
I  Våler  kommune  har  i  første  rekke  Lars  Johnsen  og  Ingunn  Brøndbo  Moss  ved 
Landbrukskontoret vært kontaktpersoner.

Takk til  Sigmund Hågvar for veiledning på oppgaven, og alle ved Våler Landbrukskontor for 
tilrettelegging til feltarbeidet sommeren 2005.

Anders Breili
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Sammendrag
Bakgrunn
Utgangspunkt for kartlegging og verdisetting av naturtyper i kommunene er Stortingsmelding 58 
(1996-1997) ” Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling” hvor det fastslås at kommunene har 
en sentral  rolle mhp. å bevare biologisk mangfold,  og at hensynet til  biologisk mangfold må 
innarbeides i arealplanleggingen.
Målet med en naturtypekartlegging er derfor å bedre grunnlaget for langsiktig arealdisponering i 
kommunene.

Metode
Kartlegging og verdisetting av naturtyper skal følge en fastsatt metode utarbeidet av Direktoratet 
for Naturforvaltning og beskrevet i DN-håndbok 13 ” Kartlegging av naturtyper – verdisetting 
av biologisk  mangfold”.  DN-håndboka beskriver  7  hovednaturtyper,  som kan deles  inn i  56 
naturtyper eller utforminger.
Lokaliteter som kan karakteriseres etter DN-håndbokas metodikk skal stedfestes, beskrives og 
verdisettes. Verdisettingen innebærer at lokalitetene gis verdi A (Svært viktig), B (Viktig) eller C 
(Lokalt viktig), basert på kriterier gitt gjennom DN-håndboka.
Kartleggingen  i  Våler  har  blitt  basert  på  eksisterende  litteratur  omkring  ulike  områder  og 
naturtyper,  i  kombinasjon  med  feltarbeid  for  å  kontrollere  og  avgrense  beskrevne 
lokaliteter/områder.  I  tillegg  har  en  rekke  tidligere  ikke  beskrevne  lokaliteter  blitt  registrert 
gjennom feltarbeid sommeren 2005.

Naturgrunnlaget
Våler kommune ligger sørøst i Hedmark fylke og har et areal på ca 700 km2. Kommunesenter er 
Våler. Kommunen er preget av et bølgende ås- og skoglandskap, hvor høyder varierer mellom ca 
150 moh. til 750 moh. Deler av kommunen utgjør nordlige deler av Finnskogen, med innslag av 
grender  og  noe  spredt  bosetning.  Gjennom  kommunen  renner  Glåma,  og  størstedelen  av 
bosettingen i kommunen finnes i jordbruksområdene i lavlandet på hver side av Glåma.
Våler  er  en  typisk  skogbrukskommune  med  lange  tradisjoner,  noe  som gjenspeiles  i  mange 
tidligere fløtingsvassdrag og et omfattende utbygd skogsbilvegnett.
Klima  er  preget  av  beliggenheten  i  innlandet,  med  relativt  kalde  vintrer  og  varme  somrer. 
Årsnedbøren er relativt lav.

Naturtyper
129 lokaliteter er stedfestet, beskrevet og verdisatt i Våler kommune. Lokalitetene fordeler seg på 
6 ulike hovednaturtypene som følger: ”Myr” (21),  ”Berg og rasmarker” (3),  ”Kulturlandskap” 
(35), ”Ferskvann/våtmark” (32), ”Skog” (35) og ”Andre viktige forekomster” (3). Kategoriene 
”Fjell” og ”Havstrand – kyst” er utelukket for Våler kommune. 26 utforminger er representert 
blant hovednaturtypene.
Verdisettingen gir 29 lokaliteter med verdien A (Svært viktig), 44 med verdien B (Viktig) og 56 
med verdien C (Lokalt viktig).

Myr: Kategorien omfatter intakt lavlandsmyr, intakt høymyr, rikmyr og kildebekk. En stor del av 
lavlandsmyrene i Våler er preget av grøfting, og kravet om fullstendig intakthet må fravikes for at 
myr i skulle kunne bli verdisatt i Våler (11 lokaliteter). Den direkte truete (E) hortulan har tilhold 
må mange lavlandsmyrer i  kommunen, noe som bidrar til  at mange lavlandsmyrer er gitt høy 
verdi. Intakt høymyr er karakteristisk både for lavland og skoglandskapet. Kategorien er benyttet 
om myrer som ikke ligger i  de jordbrukspregede områdene i  lavlandet (5 lokaliteter).  Rikmyr 
finnes spredt i kommunen (4 lokaliteter), tross en generelt fattig berggrunn. Gabbro og hyperitt 
er  bergarter  som stedvis  forekommer  som mindre  innslag,  og  disse  kan  gi  innslag  av  rikere 
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vegetasjon.  Kilde-  og kildebekk er  sparsomt representert  (1  lokalitet)  og vurderes  som dårlig 
kartlagt i kommunen.

Berg  og  rasmark: I  denne  kategorien  er  ”Sørberg”  eneste  aktuelle  utforming.  Sørberg  er 
karakterisert  ved  sørlig  eksposisjon  og  innslag  av  blant  annet  noe  varmekjære  planter.  Tre 
lokaliteter med sørberg er kartlagt i kommunen, og Vålers slake topografi gir ikke grunnlag for at 
denne naturtypen skal være utbredt i stort omfang.

Kulturlandskap: Kulturlandskap i naturtypekartlegging dreier seg i første rekke om gjenværende 
innslag av det tradisjonelle kulturlandskapet, dvs. utforminger som er kommet til ved beiting, slått 
og  fravær  av  moderne  gjødslingsmidler.  Gravberget  på  Finnskogen  har  innslag  av  en  del 
slåttenger som fortsatt hevdes aktivt (6 lokaliteter). ”Artsrike vegkanter” er sparsomt representert 
i  kommunen  og  bare  en  lokalitet  i  Gravberget  ble  funnet.  ”Naturbeitemark”  er  ugjødslet 
beitemark og er i sterk tilbakegang i kommunen og et fåtall spredte lokaliteter som fortsatt hevdes 
finnes (4 lokaliteter). ”Hagemark” forekommer i form av ”bjørkehager” i kommunen, men også 
denne typen er sjelden (2 lokaliteter). ”Skogsbeiter” forekommer sparsomt i kommunen og bare 
en lokalitet ble vurdert. ”Fuktenger” har sparsomme innslag langs Glåma, men disse er preget av 
opphørt  hevd.  En  lokalitet  som  fortsatt  beites  ble  lokalisert.  ”Småbiotoper”  bidrar  med 
forholdsvis mange lokaliteter til naturtypekartleggingen (16 lokaliteter).  Dette er i første rekke 
kulturmark omkring nedlagte sætrer og fraflyttede bruk, men også steingarder er representert. 
Våler har innslag av torvdriftsmyr, og disse lokalitetene har betydning for hortulan, og kan derfor 
karakteriseres som ”erstatningsbiotoper” (3 lokaliteter). ”Skrotemark” er representert i form av 
en lokalitet, hvor forekomsten av lokalt sjeldne skrotemarksplanter er aktuell.

Ferskvann/våtmark: Denne kategorien omfatter  miljøer  i  nær tilknytning til  vann,  slik  som 
”mudderbanker”,  ”flomdammer”,  ”viktige  bekkedrag”,  ”kulturlandskapssjøer”,  ”dammer”  og 
”naturlig fisketomme innsjøer og tjern”. ”Mudderbanker” er representert ved 1 lokalitet langs 
Glåma,  men  forekommer  trolig  som  innslag  i  tilknytning  til  sumpskog  langs  Glåma. 
”Flomdammer” har sparsom forekomst langs Glåma, og bare 3 lokaliteter ble lokalisert. ”Viktige 
bekkedrag” er bekkedrag i kulturlandskapet (4 lokaliteter). Flere bekkedrag i Våler er preget av 
kanalisering og inngrep, men mer intakte utforminger finnes. Rike kulturlandskapssjøer i Våler er 
av fattigere utforming, men mottar noe avrenning fra jordbruksaktivitet (3 lokaliteter). Dammer 
omfatter mindre vannforekomster i kulturlandskapet (12 lokaliteter), og er ofte omgitt av annen 
kulturmark.  Liten  salamander  forekommer  i  enkelte  dammer  og  bidrar  stedvis  til  at  disse 
dammene  er  viktige  innslag  i  jordbrukslandskapet  i  Våler.  ”Naturlig  fisketomme innsjøer  og 
tjern” er dammer og tjern i skoglandskapet hvor det blant annet er påvist forekomst av amfibier. 
Fraværet av fisk er ikke dokumentert, men anses sannsynlig i mange av disse vannforekomstene.
Kategorien Ferskvann/våtmark kan suppleres med en egen kartlegging etter DN-håndbok 15 – 
Ferskvannskartlegging.

Skog: Skog  utgjør  store  arealer  av  Våler  kommune,  og  omfatter  utforminger  som  ”gråor-
heggeskog”, ”rikere sumpskog”, ”gammel lauvskog”, ”urskog/gammelskog” og ”bekkekløfter”.
”Gråor-heggeskog” er ufullstendig representert i naturtypekartleggingen (1 lokalitet), og opptrer 
som spredte bestand langs skogsvassdragene, og er vanskelige å avgrense. Rikere sumpskog finnes 
fortrinnsvis langs Glåma (14 lokaliteter), og har innslag av karakteristiske flommarksplanter og 
enkelte varmekjære planter. ”Gammel lauvskog” finnes spredt i skoglandskapet (2 lokaliteter), og 
naturtypekartleggingen i Våler har i første rekke fokusert på ospeholt. Kategorien er noe dekket 
av andre kategorier under skog. ”Urskog/gammelskog” omfatter ikke ekte urskog, men i stedet 
forekomster av naturskog, dvs. skogsområder hvor naturlig foryngelse, flersjiktet struktur og død 
ved er sentralt (17 lokaliteter). Mange områder har preg av skogsmyrsmoasikker hvor både skog 
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og myr utgjør hovedtrekk i landskapet. Bekkekløfter er på grunn av kommunens topografiske 
forhold bare sparsomt representert (1 lokalitet).

Andre viktige forekomster: Denne kategorien åpner for å kartlegge andre områder som er viktige 
for biologisk mangfold, slik som lokaliteter som ikke dekkes av DN-håndbokas kategorier eller 
sterkt mosaikkpregete områder. Tre lokaliteter/områder er satt i denne kategorien i Våler.

Artsmangfold
Kjennskapen til arter i Våler er dårlig for de fleste organismegrupper. Bare karplanter kan sies å 
være godt kjent. En kjent rødlisteart (Elvebunke  Deschampsia cespitosa ssp.  flexuosa – Sjelden R) 
finnes  blant  karplantene  i  Våler.  Også  enkelte  usikre  og  utgåtte  rødlistede  arter  diskuteres  i 
oppgaven.
Lav er ufullstendig kjent, bare hovedtrekkene i busk- og bladlavfloraen kan sies å være kjent i 
kommunen.  Ulvelav  (Letharia  vulpina –  Hensynskrevende  DC)  er  i  dag  den  eneste  kjente 
rødlistearten av lav som med sikkerhet fremdeles forekommer i Våler, og det ble funnet flere nye 
forekomster sommeren 2005. Huldrestry (Usnea longissima – Sårbar V) er usikker, mens trådragg 
(Ramalina thrausta – Sårbar V) anses å være utgått.
Moser er svært dårlig kjent i kommunen, men en rødlistet art er tidligere funnet (Stakesvanemose 
Meesia longiseta – DM), og det er av stor interesse å ettersøke denne nasjonalt sjeldne arten.
Sopp  er  ufullstendig  kjent  i  Våler,  men  det  foreligger  funn  av  enkelte  svært  sjeldne  arter  i 
kommunen. 14 rødlistede sopparter er kjent fra Våler.
For  andre  organismegrupper  er  det  bare  amfibier  og  fugl  som  er  vurdert  i 
naturtypekartleggingen.  Liten  salamander  (Sårbar  V)  er  kjent  fra  flere  dammer  og  tjern  i 
kommunen, mens spissnutefrosk (Sjelden R) er kjent fra en lokalitet. Blant fugl peker hortulan 
(Direkte truet E) seg ut som den mest interessante, da Våler trolig er det viktigste området for 
arten i Norge i dag.

5



Innhold:
1. Innledning......................................................................................................................7
2. Områdebeskrivelse.........................................................................................................8

2.1 Lokalisering.............................................................................................................8
2.2 Landskapsregioner og inndelinger..........................................................................9
2.3 Klima......................................................................................................................10
2.4 Berggrunn og løsmasser.........................................................................................10
2.5 Naturgeografi.........................................................................................................11
2.6 Naturvern og varig vernede vassdrag.....................................................................11

3. Metode..........................................................................................................................13
3.1 Generelt..................................................................................................................13
3.2 Hovednaturtypene..................................................................................................14
3.3 Verdivurdering........................................................................................................16
3.4 Kunnskapsgrunnlaget:...........................................................................................17
3.5 Feltarbeid................................................................................................................18
3.6 Etterarbeid..............................................................................................................18
3.7 Kartgrunnlag..........................................................................................................19

4. Resultater......................................................................................................................20
4.1 Naturtyper..............................................................................................................20
4.2 Undersøkte lokaliteter ikke innlemmet i naturtypekartleggingen.......................252
4.3 Arter......................................................................................................................257

4.3.1 Karplanter......................................................................................................257
4.3.2 Moser:...........................................................................................................269
4.3.3 Lav.................................................................................................................271
4.3.4 Sopp..............................................................................................................276
4.3.5 Insekter:........................................................................................................279
4.3.6 Amfibier........................................................................................................280
4.3.7 Fugler............................................................................................................281
4.3.8 Andre organismegrupper..............................................................................285

4.4 Truete vegetasjonstyper.......................................................................................286
5 Diskusjon.....................................................................................................................289

5.1 Naturtypenes forekomst i Våler............................................................................289
A Myr.....................................................................................................................289
B Rasmark, berg og kantkratt...............................................................................291
D Kulturlandskap..................................................................................................292
E Ferskvann og våtmark........................................................................................297
F Skog....................................................................................................................301
H Andre viktige forekomster.................................................................................308

5.2 Rødlistearter.........................................................................................................308
5.3 Geografisk fordeling av kartlagte lokaliteter........................................................310
5.4 Videre arbeid.........................................................................................................311

Litteratur:........................................................................................................................312
Vedlegg I: Ikke undersøkte lokaliteter:..........................................................................318
Vedlegg II: Kjente lokaliteter for rødlistede karplanter, lav, sopp, moser og insekter:. .320
Vedlegg III: Oversikt: Kartlagte lokaliteter i Våler kommune:......................................324

6



1. Innledning
Utgangspunkt for kartlegging og verdisetting av naturtyper i kommunene er Stortingsmelding 58 
(1996-1997) "Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling" hvor det fastslås at kommunene har 
en sentral  rolle mhp. å bevare biologisk mangfold,  og at hensynet til  biologisk mangfold må 
innarbeides i arealplanleggingen.
Dette ledet frem til at Direktoratet for Naturforvaltning i 1999 ga ut en håndbok for kartlegging 
av naturtyper som er viktige for det biologiske mangfoldet: DN-håndbok 13 "Kartlegging av 
naturtyper  -  verdisetting  av  biologisk  mangfold".  Håndboka  gir  retningslinjer  for  hvordan 
kartleggingsarbeidet skal utføres og er basert på en standardisert metodikk som skal kunne følges 
i alle landets kommuner.
Med denne metodikken er målet at både kommunene og regionale og sentrale myndigheter vil 
kunne ha en oversikt over hva som finnes av ulike prioriterte naturtyper i de enkelte kommunene. 
Videre er  det avgjørende at  kommunene benytter denne kunnskapsoversikten i  den praktiske 
arealforvaltningen av kommunen.

Målet med naturtypekartleggingen etter DN-håndbok 13 i Våler er:
1. Sammenstille tidligere kjent kunnskap om naturforhold og arter i kommunen.
2. Utføre feltarbeid for kontroll av kjente lokaliteters relevans mhp. naturtypekartleggingen.
3. Gjennom feltarbeid lete opp nye områder/lokaliteter som det ikke foreligger litterære kilder 

til, for å forsøke å gi naturtypekartleggingen i kommunen den nødvendige spennvidden mhp. 
naturforhold, naturtyper og biologisk mangfold.

4. Beskrive  og  verdisette  kartlagte  lokaliteter  ut  fra  DN-håndbokas  kriterier.  Alle  kartlagte 
lokaliteter skal dokumenteres og beskrives i faktaark for hver enkelt lokalitet.

5. Kartfeste kartlagte lokaliteter slik at informasjonen fremkommet gjennom kartleggingen kan 
danne grunnlag for kommunalt temakart og nyttegjøres digitalt gjennom DNs Naturbase.

6. Gi en oversikt over forekomst av rødlistearter innenfor ulike organismegrupper, samt en mer 
utfyllende oversikt over forekomster av interessante ikke-rødlistede arter innenfor de mest 
kjente organismegruppene (karplanter, lav, fugl).
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2. Områdebeskrivelse
2.1 Lokalisering
Våler kommune ligger sørøst i Hedmark fylke og grenser mot Sverige i øst, Trysil og Elverum 
kommuner  i  nord,  Løten og Stange i  vest,  og  Åsnes  i  sør.  Arealet  av  kommunen er  i  følge 
Statistisk Sentralbyrå ca. 700 km2.
Kommunesenter  er  tettstedet  Våler.  Glåma  renner  gjennom  kommunen,  og  det  meste  av 
bebyggelse og jordbruk ligger konsentrert langs vassdraget. Kynnavassdraget på Finnskogen er 
det nest største vassdraget i kommunen.
Høydemessig er Våler kommune preget av bølgende ås- og skoglandskap, hvor høydene varierer 
mellom  150  moh.  ved  Glåma  ved  grense  mot  Åsnes,  til  705  moh.  på  Kjølberget  nord  i 
kommunen ved grense mot Trysil. Vest i kommunen finnes høyereliggende områder som strekker 
seg opp i 630 moh.

Trysil

Os

Rendalen

Tynset

Engerdal

Åmot

Tolga

Stor-Elvdal

Folldal

Åsnes

Grue

Elverum

Alvdal

Våler

Ringsaker

Stange

Kongsvinger

Eidskog

Løten

Sør-Odal

Hamar

Nord-Odal

Figur 1. Lokalisering av Våler kommune i Hedmark fylke.
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2.2 Landskapsregioner og inndelinger
I følge NIJOS sin inndeling i landskapsregioner representerer de høyereliggende områdene på 
hver  side  av  Glåma ”Skogstraktene på  Østlandet”  mens  områdene nær  Glåma representerer 
”Nedre Dalbygder på Østlandet” (Elgersma 1996, Puschmann m.fl. 1999).

En  praktisk  inndeling  av  Våler  basert  på  geografisk  fordeling  og  brukshistorie  er  etter  min 
mening en firedelt inndeling av kommunen fra øst til vest:

1. Nordlige deler av Finnskogen
Den østligste delen øst for Kynnavassdraget representerer nordlige deler av Finnskogen. Her 
er det to større grender med fast bebyggelse; Risberget og Gravberget. De østlige delene av 
området øst for Ulvåa betegnes som Gravberget, mens Risbergmarka utgjør områdene vest 
for Ulvåa mot Kynnavassdraget. Tidligere har det dessuten vært spredt, fast bosetting i dette 
området, med tradisjoner tilbake til Finnekulturen, noe mange stedsnavn bærer preg av. I øst 
mot  Svenskegrensa  finnes  gammel  og  mindre  hogstpåvirket  skog  med  naturskogpreg. 
Borregaard Skog er her den største skogforvalteren. I tilknytning til den faste bosettingen i 
Gravberget finnes det meste av tradisjonelt hevdet kulturmark i kommunen, og området er 
vurdert i sammenheng med kartlegging av nasjonalt viktige kulturlandskap (Arnevik Løseth 
1994).  Husdyrbeite  er  i  stor  grad  opphørt,  men noe kyr  på  beite  finnes  i  tilknytning  til 
Gravberget og Risberget. I Gravberget forekommer fortsatt en del slått av ugjødslete enger, 
noe som er et sjeldent fenomen i nasjonal sammenheng.

2. Bygdenær skog vest for Kynna
Vest  for  Kynnavassdraget  strekker  det  seg  skogsområder  utover  mot  de  sentrale 
jordbruksområdene langs Glåma. Disse skogsområdene kan betegnes som nær bygda, og det 
er enkelte gamle sætrer og tidligere fantes noe spredt, fast bosetting. Vest for Kynna er det lite 
gammelskog, da det her har vært langvarig og hardt drevet skogbruk på grunn av den nære 
beliggenheten  til  bygda.  Her  er  kulturmarka  for  det  meste  preget  av  opphørt  hevd  og 
gjengroing. Her finnes bare spredte eksempler på fortsatt beite, og antydning til sæterdrift.

3. Sentrale jordbruksområder
De sentrale  jordbruksområdene  langs  Glåma  utgjør  tredje  del  av  kommunen,  og  her  er 
landskapet  preget  av  intensivt  drevet  jordbruk,  og  fast  bosetting.  Her  ligger  de  to  mest 
betydningsfulle tettstedene i kommunen: Kommunesenteret Våler og Braskereidfoss.
De  intensivt  pregede  jordbruksområdene  har  bare  spredte  innslag  av  tradisjonelt  hevdet 
kulturmark, og samtlige bygdenære skogsområder er preget av omfattende skogbruk. Dette er 
de  lavestliggende  områdene  i  kommunen  og  her  finnes  også  rester  av  lavlandsmyrer  av 
høymyrtypen.  Torvdrift  har  vært  en  viktig  aktivitet  i  kommunen  (Lie  2002),  og  enkelte 
myrområder er sterkt preget av dette. Glåma utgjør et viktig element i dette landskapet, og 
her finner en flere naturtyper med begrenset utbredelse i  kommunen, da de er knyttet til 
elvemiljøet langs Glåma.

4. Vestmarka
Vest  for  jordbruksområdene  langs  Glåma  ligger  skogsområdene  som  betegnes  som 
Vestmarka. Dette er tradisjonelt bygdenære skogsområder, med en del gamle sætrer. Også her 
finnes  enkelte  steder  med  tradisjoner  tilbake  til  finnekulturen,  slik  som  for  eksempel 
Torpsætra nordvest i Vestmarka.
Vestmarka er preget av omfattende skogbruk i de mest bygdenære områdene, men i vest er 
det  betydelige  områder  med  høyereliggende  skog  med  naturskogpreg  som ikke  er  sterkt 
preget av hogst. Kulturmark i området er for øvrig preget av opphørt hevd og gjengroing, 
men samtidig er dette de områdene i kommune hvor det fortsatt foregår en del husdyrbeite 
med sau.
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Denne firedelte inndelingen gjenspeiler i stor grad brukshistorien i kommunen, noe som er et 
viktig grunnlag for naturtypekartleggingen.
Både små og store vassdrag bærer preg av tidligere tømmerfløting, i dag mest i form av synlige 
spor som gamle fløtningsdammer. I dag er skogsbilvegnettet svært godt utbygd i kommunen, og 
det  er  få  områder  som  ligger  flere  kilometer  fra  skogsbilveger.  De  mest  avsidesliggende 
skogsområdene  er  representert  ved  Odalsfjellet  i  Vestmarka,  Smalberget  og  Hemberget  i 
Gravberget, Bukkåsen og Oppstusæterkjølen i Risbergmarka.

Figur 2. Figurene viser hhv. områder med lavland (< 300 moh.) (svart, til venstre) og de høyest liggende 
områdene (> 500 moh. og opptil > 700 moh.) (svart, til høyre) i Våler.

Oppsummert  er  Våler  kommune en  typisk  skogbrukskommune med mye  omfattende  drevet 
skog, og dagens jordbruk foregår for det meste intensivt i begrensete deler av kommunen. 

2.3 Klima
Våler  er  en  innlandskommune  med  kalde  vintrer  og  varme  somrer.  Januarmiddel  for  Våler 
sentrum ligger på – 9.3 oC, og middeltemperatur for juli på 15.1 oC. Årsmiddel er på 3.0 oC.
Nedbørmessig er kommune relativt nedbørfattig,  med en gjennomsnittlig årsnedbør for Våler 
sentrum på 630 mm i perioden 1961 til 1990. Vesentlige deler av årsnedbøren faller i perioden 
juni til oktober (Meteorologisk institutt 2005). 

2.4 Berggrunn og løsmasser
Berggrunnen i Våler er preget av grunnfjellsbergarter. Her er betydelige områder med diorittiske 
og  granittiske  gneisbergarter  og  metaryolitt  (Bryn  m.fl.  1973,  Nordgulen  1999).  Viktig  for 
naturvariasjonen er innslaget av hyperitt og gabbro, som ligger i soner eller spredte kropper i 
gneisberggrunnen. Jevnt over er berggrunnen fattig mhp. plantenæringsstoffer, men innslagene 
av hyperitt  og gabbro gir  opphav til  mer baserike forhold.  De regionale berggrunnskartene i 
målestokk 1 : 250 000 (Bryn m.fl. 1973, Nordgulen 1999) er ikke utfyllende mhp. forekomst av 
lokalt rikere berggrunnsinnslag.
De jevnt over sure bergartene i kommunen innebærer at vegetasjon for det meste er artsfattig 
mhp. karplanter og at basekrevende arter er generelt sjeldne. Sur berggrunn gjør også en del 
områder  kan  være  følsomme  for  forsuring  gjennom  lufttransporter  forurensning  og 
skogbruksaktivitet.
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Våler kommune er preget av middels tykke morenedekker, og bare i høyereliggende områder, og 
ved bratt topografi finnes større områder med tynt til usammenhengende morenedekke.
Glasifluviale avsetninger finnes særlig markert omkring Glåma og langs Kynnavassdraget. Her er 
det stedvis betydelige mektigheter på sand- og grusavsetningene, og disse utgjør dalfyllinger som 
gir  opphav  til  grusterasser  langs  vassdragen.  Langs  Kynna  finnes  innslag  av  dødisgroper  og 
eskere.

2.5 Naturgeografi
Vegetasjonssoner  i  Våler  kommune  er  representert  ved  sørboreal  sone  i  de  sentrale 
jordbruksområdene  langs  Glåma,  og  mellomboreal  sone i  skogsområdene.  Sørboreal  sone er 
dominert  av  barskog,  men med forekomst  av  enkelte  varmekrevende  arter.  De aller  høyeste 
områdene når trolig bare så vidt opp i nordboreal sone. Vegetasjonsseksjoner er representert ved 
overgangsseksjon (Moen 1998).
Den østlige  beliggenheten på  Østlandet  tilsier  at  østlige plantegeografiske  elementer  vil  være 
representert.  Dette  innebærer  at  en  del  planter  med  østlig  utbredelse  på  Østlandet,  er  godt 
representert i kommunen. Eksempler på dette er blystarr (Carex livida), granstarr (C. globularis), 
nøkkesiv  (Juncus  stygius)  og smalmarihand (Dactylorhiza traunsteineri).  Alle  disse artene har  gode 
forekomster i kommunen, men er nasjonalt sett mindre vanlige.
Områdene  langs  Glåma  kan  sies  å  ha  plantegeografiske  elementer  av  vann-,  fukt-  og 
flommarksplanter  som  er  typiske  for  Glåmavassdraget  som  helhet  (Fremstad  1998). 
Karakteristiske arter er doggpil (Salix daphnoides),  mandelpil  (S. triandra)  og nordlandsstarr (C. 
aquatilis). Av sjeldnere innslag er den østlige arten elvekveke/småhundekveke (Elymus caninus ssp. 
muticus)  som  i  Norge  er  funnet  langs  Glåma  og  Tanavassdraget  i  Finnmark  (Elven  2004). 
Elvebunke (Deschampsia cespitosa ssp.  glauca) er rødlistet som sjelden (R) og forekommer langs de 
større og østlige vassdragene på Østlandet.
I lavlandet finnes også enkelte mer varmekrevende arter som vassgro (Alisma plantago-aquatica), 
langstarr (Carex elongata), andemat (Lemna minor), skogsivaks (Scirpus sylvaticus) og myrkongle (Calla  
palustris).
Finnskogen  utgjør  et  større  område  med  kulturhistoriske  fellestrekk,  og  i  tilknytning  til 
kulturmark  er  det  trolig  karakteristiske  elementer  knyttet  til  brukshistorien,  slik  som 
vegetasjonstypen  ”boreal  slåtteng”  i  Gravberget,  som  iht.  Fremstad  &  Moen  (2001)  er 
karakteristisk for dette området. Andre forhold tilknyttet finnekulturen er i dag vanskeligere å 
identifisere, men det er åpenbart at skogbrann til dels forårsaket av mennesker har vært en viktig 
faktor i skoglandskapet.

Med hensyn på andre organismegrupper er det betydelig mangel på kunnskap, og det er vanskelig 
å si noe om hvilke arter som representerer ulike biogeografiske elementer. Det kan antas at det 
blant flere organismegrupper forekommer arter som i nasjonal sammenheng er typisk østlige, 
men også noe sørlige og varmekrevende. Typiske fjellarter er bare sparsomt representert. Det kan 
se  ut  til  at  det  kan  forekomme  en  del  utpostlokaliteter  av  arter  i  Våler,  og  at  kommunen 
representerer  en  overgangssone  mellom de typiske  lavlandsbygdene på  Østlandet  og  de  mer 
fjellpregete bygdene lenger nord. Noen varmekrevende arter som liten salamander, spissnutefrosk 
og svartor er her i utkanten av utbredelseområdet på Østlandet. Samtidig er det enkelte nordlige 
arter som har sørlige utposter i kommunen, slik som fjellrapp granseterlav (Hypogymnia bitterii), 
kongsspir (Pedicularis sceptrum-carolinum) og hvitsoleie (Ranunculus platanifolius).

2.6 Naturvern og varig vernede vassdrag
Av vernete objekter etter Naturvernloven foreligger kun et vernet enkeltobjekt – Nyborgfurua i 
Risberget vernet som naturminne.
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Våler kommune har ingen områder vernet etter naturvernloven. Iht. verneplanen for myr på 90-
tallet  ble  ett  område  (Lauvmyra  ved  Haslemoen)  behandlet,  men  frafalt  verneplanen 
(Fylkesmannen i Hedmark 1992).
I Vestmarka forelå tidligere forslag til landskapsvernområde (NOU 1986:13), men dette området 
falt i fra i verneplanen.
Av vassdrag varig vernet mot kraftutbygging finnes to vassdrag i Våler: Kynna på Finnskogen (se 
for  eksempel  omtale  på  www.nve.no),  og  Auståa  i  Vestmarka  (NOU 1991:12).  Begge  er  to 
skogsvassdrag typiske for regionen, bla. tidligere brukt til  tømmerfløting og av interesse både 
kulturhistorisk og mhp. naturverdier.
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3. Metode
3.1 Generelt
DN-håndbok 13 (DN 1999a) legger opp til en inndeling i 7 hovednaturtyper (A Myr, B Fjell, C 
Rasmark, berg og kantkratt, D Kulturlandskap, E Ferskvann og våtmark, F Skog, G Kyst og 
havstrand, H Andre viktige forekomster). Disse hovednaturtypene deles inn i 56 naturtyper eller 
utforminger.  I  tillegg  bidrar  SOSI-standard 3.41 (Statens  Kartverk 2004)  med å kategorisere 
kartlagte lokaliteter ytterligere i undertyper. I de enkelte kommunene i landet er bare et utvalg 
aktuelle, avhengige av hvor i landet en befinner seg, for eksempel kan en i innlandet se bort fra 
kategorien Kyst og havstrand. 

Naturtypekartleggingen  etter  DN-håndbok  13  innebærer  en  oppsummering  av  dagens 
kunnskapsstatus  og  ny  akkumulert  kunnskap  gjennom  nye  feltundersøkelser  og  kontroll  av 
tidligere  kjente  lokaliteter.  DN-håndboka  sier  ikke  noe  om  hvilke  omfang  en 
naturtypekartlegging bør ha, men etter min mening bør omfanget være på et slikt nivå at den 
gjenspeiler  spennvidden  i  forekomsten  av  prioriterte  naturtyper  i  kommunen,  dekker  både 
sjeldne og vanlige naturtyper, viser et bredt utvalg av lokaliteter i ulike verdikategorier (A, B og 
C), og gir en oversikt over viktige trekk i forekomsten av de viktige organismegrupper.
Det er et viktig poeng at naturtypene etter DN-håndboka 13 er å oppfatte som prioriterte. Dette 
vil  si  at  naturtyper  som  oppfattes  som  spesielt  artsrike,  sjeldne  og  truete  er  prioritert  for 
kartlegging.
Ut fra de økonomiske og tidsmessige rammer som foreligger, er en kartlegging som omfatter 
mange  lokaliteter,  men  med  liten  detaljeringsgrad  mhp.  arter  og  nøkkelelementer,  etter  min 
mening å foretrekke, fremfor en kartlegging som omfatter få lokaliteter men stor detaljeringsgrad 
mhp.  arter.  Overflatisk  kartlegging  av  mange  lokaliteter  vil  kunne  gi  det  beste  bildet  av 
spennvidden i naturtyper i en kommune og danne grunnlag for oppfølgende undersøkelser i en 
del lokaliteter for å øke kunnskapsgrunnlaget mhp. arter, særlig der det er ufullstendig grunnlag 
for verdisetting.
I tillegg til naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13, er det utarbeidet metodikk og håndbøker 
for egne kartlegginger av vilt (DN-håndbok 11, DN 2000b), ferskvann (DN-håndbok 15, DN 
2000c)  og  marin  naturtypekartlegging  (DN-håndbok  19,  DN  2001).  Alle  disse  håndbøkene 
supplerer  naturtypekartleggingen etter  DN-håndbok 13,  og  skal  hvis  mulig  trekkes  inni  den 
samlete  vurderingen.  For  eksempel  vil  opplysninger  fremkommet  gjennom  viltkartlegginger 
kunne ha betydning for verdisettingen i naturtypekartleggingen. For en mer fullstendig oversikt 
over  biologisk  viktige  områder  i  kommunen,  må  derfor  naturtypekartlegging  suppleres  med 
kartlegginger etter de andre DN-håndbøkene.

I  tillegg  til  naturtypekartlegging  etter  DN-håndboka  skal  også  en  oversikt  over  kjente 
forekomster av rødlistearter i kommunen og status for de ulike artene inngå i en oversikt over 
biologisk  mangfold  i  kommunen,  da  dette  er  arter  som bør  ha  særlig  oppmerksomhet  i  en 
forvaltningssammenheng. Den nasjonale rødlista er basert på nasjonal status for arter, og tar ikke 
hensyn til regionalt sjeldne artsforekomster eller regional tilbakegang av arter.
Ettersom det  i  dette  arbeidet  også  er  nevnt  en  del  interessante,  men  ikke  rødlistede  arter  i 
tilknytning til lokalitetene, kan det derfor være hensiktsmessig og også gi en omtale over en del 
av disse artene, og hvordan status for artene ser ut til å være i kommunen. Dette kan også bidra 
til å dokumentere hvor kunnskapsgrunnlaget er best, hvordan status er for også ikke-rødlistede 
arter, og for hvilke organismegrupper det bør satses på mer utfyllende undersøkelser.
Truete vegetasjonstyper (Fremstad & Moen 2001) er ikke vektlagt i DN-håndbok 13, men jeg har 
valgt å gi en oversikt over forekomsten av slike vegetasjonstyper i Våler.

Ulike problemstillinger omkring naturtypekartleggingen, verdisetting og forekomst av de ulike 
naturtypene er diskutert avslutningsvis.

13



3.2 Hovednaturtypene
Tabell 1: Hovednaturtyper, utforminger og undertyper som forekommer i Våler basert på utvalg 
av naturtyper fra DN-håndbok 13. Klassifisering er basert på DN-håndboka og DN-koder etter 
SOSI-standard  3.41  der  det  er  hensiktsmessig  å  dele  inn  i  undertyper  (DN  1999a,  Statens 
Kartverk 2004). 

Hovednaturtype Utforming Undertype
A
Myr

A01 Intakt lavlandsmyr A0102 Øvrige myrer i lavlandet med stort 
arealpress

A02 Intakt høgmyr
A05 Rikmyr
A06 Kilde og kildebekk

B
Rasmark, berg og 
kantkratt

B01 Sørvendte berg og 
rasmarker

D
Kulturlandskap

D01 Slåttenger
D03 Artsrike veikanter
D04 Naturbeitemark
D05 Hagemark D0501 Bjørkehage
D06 Skogsbeite D0601 Beiteskog
D09 Fuktenger
D11 Småbiotoper D1103 Steinrøyser og –gjerder

D1105 Skogholt med engpartier
D12 Store, gamle trær
D14 Erstatningsbiotoper D1401 Sand- og grustak
D15 Skrotemark D1506 Vei- og jernbaneutfyllinger

E
Ferskvann/ 
våtmark

E02 Mudderbanker
E03 Kroksjøer, 
flomdammer, meandrerende 
elveparti

E0302 Gamle, mindre flompåvirkede 
kroksjøer og dammer

E06 Viktige bekkedrag
E08 Rike 
kulturlandskapssjøer

E0802 Kalkfattigere utforminger

E09 Dammer
E10 Naturlige fisketomme 
innsjøer og tjern

E1002 Små myrtjern og myrpytter

F
Skog

F05 Gråor - heggeskog
F06 Rikere sumpskog F0601 Rik sumpskog
F07 Gammel lauvskog F0701 Gamle ospeholt

F0702 Gamle bjørkesuksesjoner
F08 Urskog/gammelskog F0801 Granskog

F0802 Furuskog
F09 Bekkekløfter F0901 Bekkekløft
F10 Brannfelt

H
Andre viktige 
forekomster

Lokaliteter som ikke passer inn under andre hovednaturtyper og 
utforminger, for eksempel svært mosaikkpregete områder.
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Følgende hovednaturtyper er aktuelle for naturtypekartlegging i Våler (jf. Tabell 1):
A Myr
Myr  omfatter  fuktighetskrevende  vegetasjon  som danner  torv  (Fremstad  1997).  I  kilder  og 
minerotrofe myrer også vesentlige innslag av minerogent materiale.
Myr  kan  deles  inn  etter  ulike  kriterier:  Dannelsesmåte,  hydrologi,  morfologi,  rikhet  (pH), 
vegetasjonstyper, etc. (Moen 1998).
Det  går  et  viktig  skille  mhp.  myrvegetasjon mellom ombrotrofe  myrer  hvor  vanntilførsel  er 
dominert  av  nedbør,  og  minerogene myrer  hvor  grunnvann med oppholdstid  i  grunnen gir 
vanntilførsel  til  myra.  Ombrotrofe  myrer  defineres  derfor  som  nedbørsmyrer  og  omfatter 
eksempelvis  høymyrtypen.  Her  er  torvmoser  (Sphagnum spp.)  vesentlige  innslag,  og 
karplantefloraen kan være artsfattig, og består oftest av svært nøysomme arter.
Minerogene myrer kan deles inn etter fattig-rik gradienten og omfatter fattige jordvannsmyrer, 
intermediærmyr, rikmyr og ekstremrikmyr. I de rikeste myrene dominerer gjerne andre moser 
enn torvmoser. Av karplanter finnes her ofte basekrevende arter, men også flere arter som har 
som fellesnevner at de tåler fuktige forhold og som derfor ikke bare er knyttet til rike myrer.
Myrer  er  generelt  næringsfattige  mhp.  nitrogen og  fosfor,  og  begrepet  rikhet  i  første  rekke 
omhandler mineralinnhold, kalk og høyere pH (Naturvårdsverket 2005).
Ofte vil  myr opptre i  myrkomplekser bestående av ulike myrtyper, både med ombrotrofe og 
minerogene innslag.
Naturtypekartleggingen omhandler bla. myrer i lavlandet - uavhengig myrtype, da myr i lavlandet 
generelt har gått sterkt tilbake som følge av myrgrøfting, oppdyrking, torvdrift og andre inngrep 
som påvirker hydrologi og næringsforhold eller bortfall av areal.
Høymyrer er en annen type fokusert i naturtypekartleggingen og er myrer av ombrotrof  type. 
Dette er også en type utsatt for grøfting, og intakte utforminger er særlig viktige.
Rikmyr  er  en  type  som  omfattes  av  naturtypekartlegging,  på  grunn  av  sitt  ofte  store 
artsmangfold av særlig karplanter og moser. For insekter er det stor kunnskapsmangel omkring 
naturtypen,  men  det  er  antydet  at  det  kan  være  arter  med  sterk  tilknytning  til  naturtypen 
(Naturvårdsverket  2005).  I  mange  områder  er  rikmyrstypen  generelt  sjelden,  avhengig  av 
berggrunnsforhold, og er blitt ytterligere sjelden på grunn av inngrep.
Kilde og kildebekk er en naturtype med innslag av organismer med tilknytning til både vann, 
rikmyr og skog. Typen kan ha overgang mot naturtypen rikmyr og (rikere) sumpskog. Naturtypen 
kan  være  vanskelig  å  definere  og  lokalisere  på  grunn av  liten  utbredelse  og  behov for  stor 
lokalkjennskap.  Kilder  i  lavlandet  er  generelt  sjeldne  og  utsatt  for  inngrep  og 
skogbruksaktiviteter.

C Rasmark, sørberg og kantkratt
Naturtypen er sammensatt av flere ulike elementer, og viktige innslag er sørvendt eksposisjon, 
bratt  helning,  ustabilt  jordsmonn og variert  treslagssammensetning.  Mange karplanter  har de 
solrike og ofte noe varmere forholdene i sørberg som viktige lokaliteter i skoglandskapet. Trolig 
er  sørberg  også  viktige  for  flere  insekter,  men  her  er  kunnskapsgrunnlaget  mangelfullt. 
Topografiske  forhold  og  innslag  av  karakteristiske  sørbergsplanter  (Often  1997)  kan  være 
grunnlag for å skille ut og karakterisere naturtypen.

D Kulturlandskap
Kulturlandskapet iht. DN-håndbok 13 omfatter flere ulike kulturmarkstyper, i de fleste tilfeller 
som resultat av det tradisjonelle jordbruket. Dette er kulturmark preget av langvarig hevd, liten 
bruk  av  maskinelle  hjelpemidler  og  fravær  av  gjødsling.  Grunnlaget  for  at  det  gamle 
kulturlandskapet  er  prioritert  i  en  naturtypekartlegging,  er  det  dokumenterte  store 
artsmangfoldet  av planter,  beitemarkssopp,  insekter  og til  dels  fugl  som kan være knyttet  til 
gamle kulturmarkstyper, og at flere arter knyttet til dette er i tilbakegang på grunn av opphørt 
hevd og bruk av kunstgjødsel.
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Eksempel  på  kulturmarkstyper  som  omfattes  av  naturtypekartlegging  er  slåttenger, 
naturbeitemark, artsrike vegkanter, gamle trær, hagemark, skrotemark, steingarder etc.

E Ferskvann og våtmark
Dette er en vid hovednaturtype som i det vesentlige omfatter miljøer dominert av vann, med 
tilhørende vannplantevegetasjon, insektliv, forekomst av krepsdyr, amfibier og vannlevende fugl.
DN-håndbok  13  har  et  særlig  fokus  på  de  naturtyper  i  vannmiljø  som er  særlig  utsatt  for 
tilbakegang,  slik  som  dammer  og  bekkedrag  i  kulturlandskapet.  For  øvrig  er  artsrike  eller 
særpregete miljøer fokusert. Det er derfor et betydelig antall naturtyper i tilknytning til vannmiljø 
som ikke dekkes av DN-håndbok 13, for eksempel på grunn av at de anses for å være vanlige i 
nasjonal sammenheng.
DN-håndbok  15  ”Kartlegging  av  ferskvannslokaliteter”  (DN  2000c)  vil  kunne  supplere 
naturtypekartleggingen dersom kartlegging av ferskvannslokaliteter også gjennomføres.

F Skog
Skog kan  etter  DN-håndbok  både  oppfattes  som en landskapstype  og  som mer  avgrensete 
miljøer. Det er vanlig å dele inn skog i ulike vegetasjonstyper, men i DN-håndboka er dette av 
underordnet betydning. I stedet fokuseres det på alder, treslagssammensetning, død ved, størrelse 
på området/lokaliteten og artsforekomster.
Urskog/gammelskog  omfatter  økologisk  gammel  skog,  og  begrepet  urskog  må  ikke  tas 
bokstavelig, da dette er en type som i streng forstand omfatter skog urørt av mennesker, og som 
ikke forekommer i særlig utstrekning i Norge. I stedet er begrepet naturskog mer hensiktsmessig 
i en naturtypekartlegging, og da særlig store skogsområder/skoglandskaper med naturskogpreg. 
Naturskog kan defineres som skog som kan ha et visst innslag av inngrep fra mennesker, men 
hvor struktur og naturlig foryngelse er bevart (Rolstad m.fl. 2002). Forekomster av død ved og 
flersiktet struktur er særlige viktige kriterier for identifisering av naturtypen.
Det er dokumentert at mange organismer har sitt optimum i økologisk gammel skog, særlig hvor 
visse krav til lokalklima og kontinuitet er tilfredsstilt (Nitare 2000). Dette forbindes særlig med 
vedlevende sopp og lav (Bendiksen 1994, Bredesen m.fl. 1997, Nitare 2000), men også moser og 
insekter kan ha betydelige behov for nisjemangfoldet i tilknytning til økologisk gammel skog.
Stor områder er iht.  DN-håndboka særlig viktige, da disse både har mulighet til  å huse både 
arealkrevende arter og kjerneområder for habitatspesialiserte arter.
Det  kan  være  betydelige  overlapp  mellom  naturtypen  skog  og  andre  naturtyper  som  for 
eksempel myr. For øvrig omfattes naturtyper som rikere sumpskog (vesentlig langs elver), gråor-
heggeskog, gamle lauvsuksesjoner og brannfelt av hovednaturtypen skog.

H Andre viktige forekomster
DN-håndboka legger opp til å kartlegge svært mosaikkpregete naturmiljøer i kategorien "Andre 
viktige forekomster". Her åpner også DN-håndboka for også å kartlegge naturtyper som ikke 
dekkes blant de 56 naturtypene i håndboka. DN-håndboka legger ikke opp til spesielle kriterier 
for  kartlegging  og  verdisetting  av  "Andre  viktige  forekomster",  men  forutsetter  at 
lokaliteter/områder dekket av denne kategorien skal ha reell betydning for biologisk mangfold.

3.3 Verdivurdering
DN-håndbok 13 legger opp til at kartlagte lokaliteter skal verdisettes ut fra kriterier fastsatt i 
DN-håndboka, og etter en tredelt skala:

A - Svært viktig
B – Viktig
C - Lokalt viktig
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DN-håndbokas  kriterier  er  generelt  utformete  og  er  ikke  utfyllende.  Eksempler  på  viktige 
kriterier er:

Størrelse på område/lokalitet
Grad av inngrep
Variasjon innenfor området
Forekomst av rødlistearter
Naturtypens sjeldenhet
Velutviklethet
Hevdstatus

Kriteriene bidrar ut fra forekomst til å trekke verdi opp eller ned. Det er kun angitt kriterier for 
verdi A og B, og åpner for subjektive vurderinger av hva som skal danne grunnlag for verdien C. 
I faktaarkene for de kartlagte lokalitetene er DN-håndbokas kriterier forsøkt fulgt så langt det er 
mulig,  men  det  er  gjort  enkelte  skjønnsmessige  vurderinger,  enten  av  mangel  på 
kunnskapsgrunnlag, for å rangere lokaliteter innbyrdes eller for å unngå ensidig fokus på enkelte 
faktorer, slik som rødlistearter, der status for rødlistearter er usikker, eller hvor det er tydelig 
behov for et helhetlig syn.
Verdisettingen er  forsøkt  begrunnet  for  hver  enkelt  lokalitet  for  å  åpne  for  større  innsikt  i 
grunnlaget for verdisettingen, og for å få frem hvilke kriterier som er vektlagt eller ikke vektlagt.

3.4 Kunnskapsgrunnlaget:
Ved oppstart av naturtypekartlegging er innsamling av eksisterende kunnskap viktig grunnlag for 
seinere feltundersøkelser. 
Viktige  grunnlag  for  naturtypekartleggingen  har  vært  ulike  temautredninger,  bla.  Fremstad 
(1998)  for  flommark  langs  Glåma,  Often  (1997)  for  sørberg,  Håpnes  (1995)  for 
nøkkelbiotopregistreringer i Gravberget, og Korsmo m.fl. (1996) for utredning i forbindelse med 
Gravberget  som  alternativ  til  Regionfelt  Østlandet.  I  tillegg  er  området  med  bosetting  og 
kulturmark  i  Gravberget  vurdert  i  sammenheng  med  kartlegging  av  nasjonalt  verdifulle 
kulturlandskap  (Arnevik  Løseth  1994).  Det  foreligger  fra  tidligere  en  naturtype-  og 
viltkartlegging på det tidligere militære området Haslemoen (Forsvarsbygg 2002).
Kynnavassdraget  ble  utredet  gjennom  rapporter  (Bekken  1979,  Sandelund  m.fl.  1980)  i 
sammenheng med prosessen som ledet frem til at vassdraget ble varig vernet mot kraftutbygging.
Våler  kommune har  tidligere  utarbeidet  rapport,  kart  og  database  over  viltobservasjoner  og 
viltområder i kommunen (Våler kommune 2000) noe som har blitt benyttet som supplement til 
naturtypekartleggingen. Også muntlige kilder til opplysninger om områdene er benyttet.
Mhp. arter har det vært utført søk i de internett-tilgjengelige databasene for lav, karplanter, sopp 
og moser  ved Botanisk Museum, Universitet  i  Oslo.  Søk etter  innsamlete  arter  har  medført 
opplysninger om rødlistearter og ikke-rødlistede arter, skjønnsmessig vurdert til å være av særlig 
betydning.  Artsdata  har  vært  benyttet  som  grunnlag  for  å  lete  opp  lokaliteter  i  felt,  og 
opplysninger  om  rødlistearter  og  andre  interessante  arter  er  innlemmet  i  beskrivelsene  og 
vurderingene av de ulike lokalitetene.
En del av Våler kommunes opplysninger i forbindelse med Miljøregistreringer i Skog (MiS) ble 
benyttet for å finne frem til potensielt interessante områder i skog, men MiS-elementer er i liten 
grad  overført  til  naturtypekartleggingen  (jf.  Nilsen  2004),  da  det  viste  seg  å  være  svært 
arbeidskrevende med feltsjekk av MiS-lokaliteter, og flere av de kontrollerte MiS-elementene lot 
seg ikke overføre til noen kategori etter DN-håndbok 13.
Alle litteraturkilder er for øvrig referert i faktaark der de er relevante for opplysninger beskrevet i 
faktaarket og i litteraturlisten.
Kunnskapsgrunnlaget kan danne basis for hvor omfattende feltarbeid som er nødvendig i en 
kommune. I Vålers tilfelle er kunnskapsgrunnlaget omkring natur i kommunen generelt dårlig, 
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noe som også gjør deg gjeldende ved at de internett-baserte databasene for karplanter, sopp, lav 
og  moser  gir  få  treff  for  Våler  kommune,  sammenlignet  med  mange  andre  kommuner  i 
Hedmark.

3.5 Feltarbeid
DN-håndbok 13 legger opp til å kartlegge naturtyper - ikke arter. Dette innebærer at feltarbeidet 
må ha et vesentlig fokus på helhetlige trekk ved de ulike lokalitetene/områdene, slik som grad av 
inngrep,  treslagsfordeling,  død  ved,  hevdstatus,  topografisk  variasjon,  forekomst  av  ulike 
elementer, variasjon, vegetasjonstype etc.
Likevel er det viktig å kartlegge artsforekomster på de ulike lokalitetene, særlig karakteristiske 
arter som sier noe om naturforholdene, såkalte signalarter (se for eksempel Haugset m.fl. 1996, 
Nitare 2000). Også andre interessante arter er stedvis vektlagt ved beskrivelse av lokaliteter og i 
forbindelse med verdisettingen. Dette er arter som er lokalt, regionalt eller nasjonalt sjeldne, eller 
som er knyttet til spesielle naturforhold eller naturtyper/utforminger.
Det  er  betydelige  tidsbegrensninger  som  legger  rammer  for  hvor  omfattende  en 
naturtypekartlegging kan være mhp. arter, og dette innebærer at lett identifiserbare arter som 
karplanter og enkelte lav vektlegges. Også enkelte lett observerbare fugl trekkes inn, men dette er 
i  større  grad  basert  på  tilfeldige  observasjoner.  Moser,  mikrolav,  sopp  og  insekter  krever 
innsamling  av  arter,  og  betydelig  tidsbruk  på  artsbestemmelse,  langt  utover  hva  som  var 
rammene for dette arbeidet. 
Det  ble  samlet  enkelte  lav  for  dokumentasjon  til  Norsk  LavDatabase,  mens  samlinger  av 
karplanter og sopp bare unntaksvis ble gjort for artsbestemmelse der dette ikke var mulig i felt, 
eller  der  spesielt  interessante  funn  ble  gjort.  Det  meste  av  dette  materialet  ble  kastet  etter 
artsbestemmelse.  Det  ble  tatt  artslister  på  karplanter,  enkelte  sopp,  lav  og  moser  fra  en del 
lokaliteter, men disse listene er på ingen måte "komplette" lister over artsmangfoldet av nevnte 
organismegrupper på lokalitetene, og heller ikke gjengitt fullstendig. Interessante og lokalt sjeldne 
arter, rødlistearter og signalarter ble vektlagt.
Totalt sett er derfor vurderinger av vegetasjon vesentlig grunnlag for kartlegging av naturtyper i 
Våler, og særlig karplanter er vektlagt.
Alt feltarbeid ble utført i juli og august 2005.

Følgende "metoder" for lokalisering av naturtyper ble benyttet:
 Vurdering av topografiske kart mhp. mulig forekomst av konkrete naturtyper.
 Vurdering av topografiske kart mhp. områder med potensielt lite inngrep i kombinasjon med 

mer tilfeldige leting etter aktuelle naturtyper ved ferdsel langs skogsbilvegnettet i kommunen.
 Vurderinger  av  lokalitetsdata  fra  databasesøk  ved  UiO/Naturhistoriske  museum  (Norsk 

LavDatabase, Norsk MoseDatabase, Norsk SoppDatabase, Hedmarks Karplanter).
 Oppsøking av lokaliteter vurdert gjennom litteratur, databaser og kart.

3.6 Etterarbeid
I henhold til DN-håndbok 13 skal alle lokaliteter stedfestes med kartkoordinater og tegnes inn 
på kart, noe som er mest hensiktsmessig å gjøre digitalt da data skal gjøres tilgjengelige gjennom 
Direktoratet for Naturforvaltnings Naturbase.
Alle  lokaliteter  skal  beskrives  og  verdisettes.  I  tillegg  er  innslag  av  andre  naturtyper  som 
forekommer i tilknytning til hver enkelt lokalitet kommentert, både i form av mosaikkinnslag 
men også i form av naturtyper og spesielle elementer som ikke følger inndelingen etter DN-
håndboka. Dette er gjort for å gi ytterligere informasjon om naturforholdene på lokalitetene.
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For hver  enkelt  lokalitet  er  det  beskrevet  trusler  mot lokaliteten,  artsforekomster  (eventuelle 
rødlistearter, men også andre interessante eller karakteristiske arter), bakgrunn for verdisetting og 
eventuelle  spesielle  hensyn  eller  utfordringer  med  hensyn  på  skjøtsel.  Beskrivelsene  er  ikke 
utdypende mhp. skjøtsel, og gir bare tips om hvilke hensyn som bør vektlegges.

Kilder til kunnskap om områdene fremgår som referanser for de enkelte lokalitetsbeskrivelser, og 
for de fleste lokaliteter er resultatet en kombinasjon av søk i rapporter,  herbariedata og eget 
feltarbeid. Noen lokaliteter var kjent fra tidligere, men en hensiktsmessig avgrensning til bruk i 
naturtypekartlegging  av  lokaliteten  manglet.  Flere  lokaliteter  er  også  nye  og  kommet  til  ved 
feltarbeid sommeren 2005, og var ”ukjente” for Våler i den form at de aldri har blitt beskrevet 
tidligere.  Dette  gjelder  faktisk  flertallet  av  lokalitetene,  selv  om det  for  en  del  forekommer 
enkelte herbariebelegg fra tidligere.
Det  finnes egen programvare,  for eksempel ”Natur 2000” for innleggelse og bearbeiding av 
lokalitetsdata, men jeg valgte å ikke benytte slik programvare.

3.7 Kartgrunnlag
Det er i det vesentlige benyttet M711-kart for lokalisering av naturtyper og avgrensninger av 
områder/lokaliteter.  M711-kart  med målestokk  1 :  50  000 er  med hensyn på detaljrikdom i 
groveste laget for en naturtypekartlegging og krever omfattende forberedelser.  Det er derfor 
gjennom kommunens landbrukskontor til dels også brukt ØK-kart og digitale kart tilgjengelige 
gjennom kommunens interkommunale karttjeneste på Internett. I felt er derimot M711-kartene 
praktisk anvendbare dersom det er gjort gode nok forberedelser.
Geologiske berggrunnskart (Bryn m.fl. 1973, Nordgulen 1999) har i det vesentlige blitt benyttet 
for  å  få  oversikt  over  de  grove  trekkene  i  berggrunnsgeologien  i  kommunen,  og  er  med 
målestokk  1  :  250  000  for  grove  til  å  kunne  benyttes  i  felt,  eller  for  å  plukke  ut  mindre 
områder/lokaliteter med avvikende berggrunn.
Kartlegging  og  digitalisering  er  gjort  iht.  DN-veilederen  for  kartproduksjon  (DN  2000a). 
Digitalisering av kartlagte lokaliteter er utført vha. ESRI ArcView v. 3.2 på grunnlagskart fra 
Felles Kart Database ved Statens Kartverk.
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4. Resultater
4.1 Naturtyper
Tabell 2: Lokaliteter kartlagt i naturtypekartleggingen, naturtype, utforming og verdi
Nr Lokalitetsnavn Naturtype Utforming Verdi
001 Langbrumyra Myr Lavlandsmyr C
002 Haslerud, myr S for Myr Lavlandsmyr C
003 Langbrumyra Ø for Sørsåssjøen Myr Lavlandsmyr C
004 Lauvmyra Myr Lavlandsmyr B
005 Magnesåa ved Vestby Myr Lavlandsmyr B
006 Magnor/Håvi, myr S for Myr Lavlandsmyr C
007 Norderud, myr Ø for Myr Lavlandsmyr C
008 Stræte, myr V for Myr Lavlandsmyr A
009 Stræte, myr Ø for Myr Lavlandsmyr A
010 Sætermyra Myr Lavlandsmyr C
011 Myrvoll Myr Lavlandsmyr A
012 Fløgsjømyrene Myr Intakt høymyr A
013 Mangslåttene Myr Intakt høymyr B
014 Rudsætra, myr S for Myr Intakt høymyr C
015 Svarttjern Myr Intakt høymyr B
016 Slåttfløyta Myr Intakt høymyr B
017 Ariakoia, myr SØ for Myr Rikmyr B
018 Persgulvet Myr Rikmyr B
019 Vindslåttmyra Myr Rikmyr A
020 Dipen, myr langs Myr Rikmyr B
021 Gjerdtjennet Nord Myr Kilder B
022 Hemberget Sørberg B
023 Kjølen, Ø for Eidsmangen Sørberg C
024 Kulten Sørberg C
025 Øverli – Nervang Kulturlandskap Slåtteng A
026 Holsætra Kulturlandskap Slåtteng C
027 Øvre Berget Kulturlandskap Slåtteng A
028 Øvre Halberget Kulturlandskap Slåtteng B
029 Gravberget Øst Kulturlandskap Slåtteng A
030 Enberget Sør Kulturlandskap Slåtteng B
031 Gravberget sentrum Kulturlandskap Artsrik vegkant B
032 Elset Kulturlandskap Beitemark B
033 Svartvadet Kulturlandskap Beitemark C
034 Øverby, øvre Kulturlandskap Beitemark C
035 Øverby, østre Kulturlandskap Beitemark B
036 Øverby, nedre Kulturlandskap Bjørkehage A
037 N for Audenby Kulturlandskap Bjørkehage C
038 Audenby, øvre Kulturlandskap Skogsbeite C
039 Rud Kulturlandskap Fukteng C
040 Audenby Kulturlandskap Småbiotop C
041 Bråten Kulturlandskap Småbiotop B
042 Eidsberget Kulturlandskap Småbiotop C
043 Enberget Midtre Kulturlandskap Småbiotop C
044 Enberget Nordre Kulturlandskap Småbiotop C
045 Holtekjølen Kulturlandskap Småbiotop C

20



046 Løvset Kulturlandskap Småbiotop C
047 Rundberget Kulturlandskap Småbiotop C
048 Haukåssætra Sør Kulturlandskap Småbiotop C
049 Kåtvollen Kulturlandskap Småbiotop C
050 Nordre Fløgen sæter Kulturlandskap Småbiotop C
051 Søndre Fløgen sæter Kulturlandskap Småbiotop C
052 Torpsætra Kulturlandskap Småbiotop C
053 Tårnebysætra Kulturlandskap Småbiotop C
054 Skolmestera Kulturlandskap Småbiotop C
055 Fløga sæter Kulturlandskap Småbiotop C
056 Glesmyra Kulturlandskap Erstatningsbiotop A
057 N for Slettmoen, Kulturlandskap Erstatningsbiotop C
058 Strætkvern/Myrstrand Torvfabrikk Kulturlandskap Erstatningsbiotop A
059 Braskereidfoss stasjon Kulturlandskap Skrotemark C
060 Glåma v/ Våler sentrum Ferskvann/våtmark Mudderbanker A
061 Ormsetenga, tjern S for Ferskvann/våtmark Flomdam B
062 Ormsetenga, tjern ved Ferskvann/våtmark Flomdam B
063 Svenneby, S for Ferskvann/våtmark Flomdam B
064 Magnesåa Ferskvann/våtmark Bekkedrag B
065 Nordre Hasla v/ Haslemoen Ferskvann/våtmark Bekkedrag A
066 Nordre Hasla, øvre Ferskvann/våtmark Bekkedrag C
067 Søndre Hasla Ferskvann/våtmark Bekkedrag B
068 Danielsdammen/Tørråsen mølle Ferskvann/våtmark Kulturlandskapssjø C
069 Tørråssjøen Ferskvann/våtmark Kulturlandskapssjø B
070 Tørråssjøen, S for Ferskvann/våtmark Kulturlandskapssjø B
071 Elset, dam V Ferskvann/våtmark Dam B
072 Elset, dam Ø Ferskvann/våtmark Dam B
073 Lerud Ferskvann/våtmark Dam C
074 Haslemoen flyplass, N for Ferskvann/våtmark Dam C
075 Øverby Ferskvann/våtmark Dam B
076 Haslemoen Ferskvann/våtmark Dam C
077 Haukåsen, dam #1 Ferskvann/våtmark Dam C
078 Haukåsen, dam #2 Ferskvann/våtmark Dam B
079 Haukåsen, dam #3 Ferskvann/våtmark Dam C
080 Ullerudsmoen Ferskvann/våtmark Dam B
081 Kåten Ferskvann/våtmark Dam C
082 Mangerud Ferskvann/våtmark Dam B
083 Kynna, skogstjern #1 Ferskvann/våtmark Fisketomme tjern B
084 Kynna, skogstjern #2 Ferskvann/våtmark Fisketomme tjern C
085 Kynna, skogstjern #3 Ferskvann/våtmark Fisketomme tjern C
086 Kynna, skogstjern #4 Ferskvann/våtmark Fisketomme tjern C
087 Kynna, skogstjern #5 Ferskvann/våtmark Fisketomme tjern A
088 Kynna, skogstjern #6 Ferskvann/våtmark Fisketomme tjern A
089 Kynna, skogstjern #7 Ferskvann/våtmark Fisketomme tjern A
090 Kynna, skogstjern #8 Ferskvann/våtmark Fisketomme tjern A
091 Lankemotjern Ferskvann/våtmark Fisketomme tjern A
092 Bronkåa – Damvika Skog Gråor-heggeskog B
093 N for Eid Skog Rikere sumpskog A
094 Magnesåa, utløp i Glåma Skog Rikere sumpskog C
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095 Eidsfossen, S for Skog Rikere sumpskog B
096 Engåa Skog Rikere sumpskog B
097 Holmen Skog Rikere sumpskog A
098 Karisonmoen – Enger Skog Rikere sumpskog C
099 Moland Skog Rikere sumpskog B
100 Støa, N for Skog Rikere sumpskog C
101 Svennebyøya Skog Rikere sumpskog A
102 Svennebyøya, N for Skog Rikere sumpskog B
103 Vålengbakken, S for Skog Rikere sumpskog C
104 NV for Kåten Skog Rikere sumpskog B
105 Ormsetenga, V for Skog Rikere sumpskog B
106 Pukmoen Skog Rikere sumpskog C
107 Nedgardsætra Skog Gammel lauvskog C
108 Svartbekken Skog Gammel lauvskog A
109 Abbortjennet Skog Gammelskog A
110 Buberget Skog Gammelskog B
111 Bukkåsen Skog Gammelskog A
112 Odalsfjellet – Gammelberget Skog Gammelskog A
113 Hemberget – Smalberget Skog Gammelskog A
114 Kjølberget Skog Gammelskog B
115 Halbergknappen, NØ for Skog Gammelskog B
116 Steindamfloa, N for Skog Gammelskog C
117 Hestberget Skog Gammelskog B
118 Steindamfloa, S for Skog Gammelskog C
119 Svenkerudberget Skog Gammelskog C
120 Tjuvholet Skog Gammelskog C
121 Sætersjøberget Skog Gammelskog B
122 Ulvåa, N for Nyborgsætra Skog Gammelskog C
123 Oppstusæterkjølen Skog Gammelskog A
124 Bjørnslåttene Skog Gammelskog B
125 Nordslåttene Skog Gammelskog B
126 Haldammen Skog Bekkekløft C
127 Silksjøen Andre viktige forekomster A
128 Oppstusætra, nedenfor Andre viktige forekomster C
129 Kynna Andre viktige forekomster A
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Tabell 3: Antall lokaliteter fordelt på naturtype
Hovednaturtype Utforming Undertype Antall 

lokaliteter
A
Myr

A01 Intakt lavlandsmyr 11
A02 Intakt høgmyr 5
A05 Rikmyr 4
A06 Kilde og kildebekk 1

B
Rasmark, berg 
og kantkratt

B01 Sørvendte berg og rasmarker 3

D
Kulturlandskap

D01 Slåttenger 6
D03 Artsrike veikanter 1
D04 Naturbeitemark 4
D05 Hagemark D0501 Bjørkehage 2
D06 Skogsbeite D0601 Beiteskog 1
D09 Fuktenger 1
D11 Småbiotoper D1103 Steinrøyser og –gjerder 1

D1105 Skogholt med engpartier 15
D14 Erstatningsbiotoper 2

D1401 Sand- og grustak 1
D15 Skrotemark D1506 Vei- og jernbaneutfyllinger 1

E
Ferskvann/ 
våtmark

E02 Mudderbanker E0201 Fattigere utforming 1
E03 Kroksjøer, 
flomdammer, 
meandrerende elveparti

E0302 Gamle, mindre 
flompåvirkede kroksjøer og 
dammer

3

E06 Viktige bekkedrag 4
E08 Rike 
kulturlandskapssjøer

E0802 Kalkfattigere utforminger 3

E09 Dammer 12
E10 Naturlige 
fisketomme innsjøer og 
tjern

E1002 Små myrtjern og myrpytter 9

F
Skog

F05 Gråor – heggeskog 1
F06 Rikere sumpskog F0601 Rik sumpskog 14
F07 Gammel lauvskog F0701 Gamle ospeholt 2

F0702 Gamle bjørkesuksesjoner Ikke 
kartlagt

F08 Urskog/gammelskog 17
F09 Bekkekløfter F0901 Bekkekløft 1

H
Andre viktige 
forekomster

Lokaliteter som ikke passer inn under andre hovednaturtyper 
og utforminger, for eksempel svært mosaikkpregete områder.

3

Antall lokaliteter: 129
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Figur 3. Antall lokaliteter fordelt på verdi (A, B og C).
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001 LANGBRUMYRA

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: A0102
Naturtype/utforming: Myr; Intakt lavlandsmyr 
Annet: Høymyr
Trusler: Grøfting, drenering, inngrep
UTM (EUREF89): PN 556-565, 277-287 Kart: 2016 II Flisa
Hoh.: 180 moh. Areal: 40 ha.
Kilder/undersøkt: Våler kommune 2000, Forsvarsbygg 2002. Undersøkt 06.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Langbrumyra  ligger  på  det  tidligere  militære  området  omkring 
Haslemoen. Myra er åpen til glissent tresatt med furu. Det er intakte kanter med furu. Ei dyp 
grøft  langs  en  lysløypetrasê  over  myra  har  ødelagt  deler  av  myra  i  nyere  tid,  og  virker  noe 
drenerende. Trolig vil myra gjennomgå en del endringer i kommende åra, med gradvis tilgroing av 
småfuru og kratt på grunn av dreneringen. For øvrig er det ikke annen grøfting. Myra er fattig og 
det  er  bare  innslag  av  arter  typiske  for  fattig  myr.  Bjønnskjegg  (Trichophorum  cespitosum)  og 
torvmoser dominerer. En del fugl har tilhold på myra til tider, men det er bare registrert mer 
trivielle arter (Forsvarsbygg 2002).

Kulturpåvirkning og inngrep: Grøft tvers over myr. Lysløype.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien C (Lokalt viktig), da dette er ei myr hvor 
de hydrologiske forholdene er  endret  pga.  inngrep (grøft).  Myra er  i  hovedtrekk ei  mer  eller 
mindre intakt lavlandsmyr av høymyr-typen, og er relativt stor. Grøfta over myra forringer myra 
sterkt,  og  senker  grunnvanssnivået,  og  vil  på  sikt  trolig  bidra  til  at  myra  gror  til  med skog. 
Restaurering ville kunne ført myra opp i A eller B kategori.

Skjøtsel og hensyn: Langbrumyra kunne vært en av de mest intakte lavlandsmyrene i Våler, og 
inngrepet i forbindelse med lysløypa over myra i nyere tid er svært uheldig. Ytterligere grøfting 
må ungås. Dette er en lokalitet som fortsatt kan restaureres. 
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Figur 4. Langbrumyra og lysløypetraséen over myra.
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002 HASLERUD, MYR S FOR

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: A0102
Naturtype/utforming: Myr; Intakt lavlandsmyr 
Annet: Høymyr, myrfuruskog
Trusler: Grøfting, drenering, inngrep
UTM (EUREF89): PN 594-597, 325-327 Kart: 2016 II Flisa
Hoh.: 185 moh. Areal: 7 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 08.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: På nedsiden av vegen mot fra Braskereidfoss mot Åsnes, ligger ei fattig 
myr sør for Haslerud. Myra er artsfattig og tresatt med bjørk og furu, med til dels tett tresjikt. 
Dvergbjørk (Betula  nana)  utgjør  et  vesentlig  innslag.  Det  er  ikke  grøftet  annet  enn langs  veg 
(veggrøft). Det er ikke kjent om det er tilhold av hortulan i området.

Kulturpåvirkning og inngrep: Veggrøft. Myra har vært utsatt for grøfting og oppdyrking langs 
kantene.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien C (Lokalt viktig) på grunn av at myra er 
liten, påvirket av grøfting/drenering og artsfattig.

Skjøtsel og hensyn: Ingen spesielle.
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003 LANGBRUMYRA Ø FOR SØRSÅSSJØEN

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: A0102
Naturtype/utforming: Myr; Intakt lavlandsmyr 
Annet: Høymyr, myrtjern, myrfuruskog
Trusler: Grøfting, drenering
UTM (EUREF89): PN 537-545, 380-390 Kart: 2016 IV Elverum, 

2016 III Våler
Hoh.: 207 moh. Areal: 67 ha.
Kilder/undersøkt: Våler kommune 2000. Undersøkt 14.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Området ligger  øst  for  Sørsåssjøen og er  et  mindre myrområde som 
delvis grenser mot jordbruksområder i sør og øst. Myra er tresatt og dominert av furu og bjørk. 
Floristisk sett er området fattig og myra har høymyrpreg. Noe grøfting fra kantene har trolig 
medført sterkere tilgroing med furu og bjørk.

Kulturpåvirkning og inngrep: Noe grøfting i kantene av myra. Veger og noe dyrka mark inn 
mot myra.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien C (Lokalt viktig) da dette er ei myr som 
er påvirket av drenering, har et artsfattig preg og er sterkt tilgrodd med furu. 

Skjøtsel og hensyn: Ingen spesielle.
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004 LAUVMYRA

Verdi: B (Viktig) DN-kode: A0102
Naturtype/utforming: Myr; Intakt lavlandsmyr 
Annet: Høymyr, viltbiotop
Trusler: Grøfting, drenering, inngrep
UTM (EUREF89): PN 574-584, 290-307 Kart: 2016 II Flisa
Hoh.: 185 moh. Areal: 125 ha.
Kilder/undersøkt: Forsvarsbygg 2002. Undersøkt 08.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Lauvmyra ligger på det tidligere militære området Haslemoen. Området 
er det største gjenværende, lite påvirkete myrområdet i lavlandet i Våler. Myra har tidligere vært 
brukt som militært skytefelt  og det er spor av nedslag av granater og lignende. Myra er ikke 
grøfta, annet enn i nord. Lauvmyra har et fattig og åpent preg, og er av høymyrtypen. Furu og 
bjørk dominere omkring. I øst omfatter avgrensingen også et skogsparti med fuktig skog, hvor 
det har blitt registrert hekking av musvåk (Forsvarsbygg 2002). Iht. Forsvarsbygg har trane (Bør 
overvåkes DM) blitt observert på myra (rast/opphold), med flokker på opptil 20 fugler, i tillegg 
hekkende vipe og spillende orrfugl. Det ble også observert varsler på myra (2005), og arten er 
trolig lokalt mindre vanlig.
I følge Svein Dale (pers. medd.) er det lite sannsynlig at myra er egnet biotop for hortulan, da 
myra ikke grenser mot dyrka mark.

Kulturpåvirkning og inngrep: Tidligere skytefelt:. Forsøpling og mulige blindgjengere. Grusveg 
inn i området. Noe grøfting i nord.

Bakgrunn for verdisetting:  Lokaliteten er gitt verdien B (Viktig) da dette er en av de mest 
intakte  lavlandsmyrene  i  Våler.  Forsøpling  pga.  tidligere  skytefeltaktivitet,  enkelte  inngrep  i 
tilknytning til skytefeltet og noe grøfting i nord trekker ned verdien slik at lokaliteten ikke er gitt 
verdien A (Svært viktig). Iht. rapport om biologisk mangfold på det tidligere militære området 
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Haslemoen (Forsvarsbygg 2002) er verdien også satt til B (Viktig).

Skjøtsel  og hensyn:  Ytterligere grøfting vil  være svært uheldig da dette er den mest intakte 
lavlandsmyra i Våler.

Figur 5. Lauvmyra.

30



005 MAGNESÅA VED VESTBY

Verdi: B (Viktig) DN-kode: A01
Naturtype/utforming: Myr; Intakt lavlandsmyr 
Annet: Tjern, intermediærmyr
Trusler: Grøfting, drenering, inngrep
UTM (EUREF89): PN 503-510, 302-313 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 210 moh. Areal: 26 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 24.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Sørøst for Vestby danner Magnesåa et tjern i forbindelse med en gammel 
fløtingsdam.  I  nordenden  og  rundt  breddene  av  tjernet  er  det  større  partier  med  myr.  I 
nordenden renner Magnesåa i stille buktninger over myra. Tross tidligere fløting er området å 
regne  som  intakt  i  dag.  I  dag  er  vannstanden  stabilisert  og  det  er  velutviklete  starrsumper 
dominert av flaskestarr (Carex rostrata) og starrmyrer med trådstarr (C. lasiocarpa). I nord også en 
del tresatt myr (furu dominerer). Stedvis er det noe død stående gran rundt tjernet.
Minerogene forhold veksler med mer ombrotrofe partier i de nordlige tresatte delene av myra. 
Det er blant annet innslag av tvebostarr (Carex dioica),  gulstarr (C. flava),  sveltull (Trichophorum 
alpina)  og  rød  myrklegg  (Pedicularis  palustris)  i  myra,  noe  som indikerer  noe  mer  minerogene 
forhold.  Det  ble  også  funnet  litt  blystarr  (Carex  livida),  småblærerot  (Utricularia cf.  minor)  og 
sparsomt med nøkkesiv (Juncus stygius). Rundt tjernet også noe gulldusk (Lysimachia thyrsiflora) og 
mannasøtgras (Glyceria fluitans). Det ble også observert tilhold av et sjøorre-par (Bør overvåkes 
DM)  i  tjernet,  men  det  er  usikkert  om det  har  foregått  hekking  eller  forsøk  på  hekking  i 
tilknytning til tjernet. Flere fuglekasser for ender er satt opp rundt tjernet.
Kulturpåvirkning og inngrep: Gammel fløtingsdam ved utløp av tjern. Fløtingsdam og 
tidligere vannstandsfluktuasjoner kan ha bidratt til vegetasjonsutforming.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien B (Viktig) da dette er ei myr av en sjelden 
utforming i lavlandet i Våler. Her er innslag av rikere partier, et intakt preg og en del variasjon. 
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Det er usikkert om lokaliteten er av betydning for spesielt sjeldne arter, og lokaliteten er derfor 
ikke gitt høyere verdi.

Skjøtsel og hensyn: Kantsoner omkring myr og tjern bør bevares.

Figur 6. Myra ved Vestby sett mot nord.
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006 MAGNOR/HÅVI, MYR S FOR

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: A01
Naturtype/utforming: Myr; Intakt lavlandsmyr 
Annet: Intermediærmyr
Trusler: Drenering, inngrep
UTM (EUREF89): PN 500-504, 324-329 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 220 moh. Areal: 10 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 24.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Sør for Magnor og Håvi ligger ei delvis intakt lavlandsmyr. Hogstpåvirket 
furuskog/furumo finnes sør og øst for myra. I nord og vest noe jordbruk ved Håvi og Magnor. 
Grøfter  er  gjengrodd,  men  det  har  trolig  kommet  opp  en  del  furu  og  bjørk  på  myra  etter 
grøftingen.  Sentralt  på  myra  finnes  blaute  partier  med  svært  rikelig  innslag  av  hvitmyrak 
(Rhyncospora  alba).  Enkelte  rikere  innslag  mot  myrkantene  finnes,  bla.  med  de  noe  mer 
basekrevende  karplantene  tvebostarr  (Carex  dioica)  og  sveltull  (Trichophorum  alpina).  For  øvrig 
rikelig med bjønnskjegg (Trichophorum cespitosum) og flaskestarr (Carex rostrata).

Kulturpåvirkning og inngrep: Noe grøfting i kantene av myra. I vest krysser ei høyspentlinje 
deler av myra og dette er holdt utenfor avgrensningen.

Bakgrunn for verdisetting:  Lokaliteten  er  gitt  verdien  C (Lokalt  viktig)  da dette  er  ei  myr 
påvirket av inngrep (grøfting), og størrelsen er liten (10 ha).

Skjøtsel og hensyn: Ingen spesielle.
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007 NORDERUD, MYR Ø FOR

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: A0102
Naturtype/utforming: Myr; Intakt lavlandsmyr 
Annet: Intermediærmyr/rikmyr, rikere sumpskog, høymyr
Trusler: Drenering, inngrep, oppdyrking
UTM (EUREF89): PN 490-492, 367-372 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 180 moh. Areal: 8 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 24.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Øst for Norderud ligger  et  mindre  myrområde som rester  i  et  ellers 
sterkt jordbrukspreget landskap. Det er grøftet noe i kantene. Ombrotrofe forhold dominerer, 
men i tilknytning til den vestre kanten av myra er det trolig innstrømming av grunnvann, som gir 
noe mer næringsrike forhold. Her forekommer blant annet engmarihand (Dactylorhiza incarnata 
ssp. incarnata). Engmarihand forekommer i Våler helst på de høyereliggende intakte skogsmyrene, 
men har her en sjelden lavlandsforekomst. For øvrig ble det funnet noe sveltull (Trichophorum 
alpina)  som trolig  også  indikerer  noe  rikere  forhold.  Bjønnskjegg  (Trichophorum  cespitosum)  og 
flaskestarr (Carex rostrata) utgjør dominerende vegetasjon på myra. I nordvest langs myra finnes 
sumpskog med gran og gråor, hvor feltsjiktet er dominert av bukkeblad (Menyanthes trifoliata), med 
innslag av gulldusk (Lysimachia thyrsiflora). Her står også en del død ved, for det meste av gran.

Kulturpåvirkning og inngrep: Grøfta i sør er uheldig med hensyn på dreneringen av myra og 
er  såpass  dyp  at  den  kan  true  myrforholdene.  For  øvrig  jordbruk  og  noe  hogst  inntil  det 
avgrensede området.

Bakgrunn  for  verdisetting:  Lokaliteten  er  gitt  verdien  C  (Lokalt  viktig)  selv  om  rikere 
lavlandsmyrer er sjeldne i kommunen. Inngrep som fører til drenering av myra, og liten størrelse 
(8 ha) gjør at verdien ikke er satt høyere.

Skjøtsel og hensyn: Ytterligere grøfting bør ikke skje og ideelt sett burde den store grøfta i sør 

34



blitt fylt igjen noe. Oppdyrking av resterende myrarealer er kanskje den største trusselen på sikt. 
Myra  har  forekomst  av  engmarihand,  en  art  som  er  sårbar  for  grøfting  og  endring  av  de 
hydrologiske  forholdene.  Her  er  det  også  en  del  økologisk  variasjon  med  innslag  av  rikere 
sumpskog,  rikere  myr  i  veksling med fattigere  myr,  og  dette  tilsier  at  det  bør  tas  hensyn  til 
lokaliteten. 

Figur 7. Myra ved Norderud.
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008 STRÆTE, MYR V FOR

Verdi: A (Svært viktig) DN-kode: A0102
Naturtype/utforming: Myr; Intakt lavlandsmyr 
Annet: Erstatningsbiotop, høymyr, viltbiotop
Trusler: Gjengroing, inngrep
UTM (EUREF89): PN 557-564, 333-336 Kart: 2016 II Flisa
Hoh.: 190 moh. Areal: 21 ha.
Kilder/undersøkt: Våler kommune 2000. Undersøkt 08.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Vest  for  Stræte  ligger  ei  fattig  myr  omgitt  av  jordbruksmark.  Det  er 
åkerkant med grøft inn mot myra. Myra er tresatt med bjørk og en del furu. Furuskog og bjørk 
finnes i kantene omkring myra, med tette kratt i kantsonene. Myra er preget av drenering, men 
har fortsatt  myrpreg,  selv om kratt er i  ferd med å bli  dominerende.  Det har blitt  observert 
hortulan (Direkte truet - E) ved myra. Området vest for vegen (utenfor avgrensning) har tidligere 
vært  viktig  hortulanbiotop,  men her  har  tilgroing  med  kratt  tatt  overhånd (Svein  Dale  pers. 
medd.).

Kulturpåvirkning og inngrep: Jordbruk, grøfter.

Bakgrunn for verdisetting:  Lokaliteten er gitt verdien A (Svært viktig) på grunn av tilhold av 
den  direkte  truete  hortulanen.  Grøfting  har  endret  de  økologiske  forholdene,  men myra  har 
fortsatt myrpreg. Som naturtype er myra påvirket og med lite artsmangfold, slik at verdi ville vært 
satt til C (Lokalt viktig), dersom det ikke var for forekomsten av hortulan. 

Skjøtsel og hensyn: Myra er først og fremst av verdi som hortulanbiotop, og i følge Svein Dale 
har  myras  betydning  for  hortulan  blitt  noe  redusert  på  grunn  av  gjengroing/fortetting  av 
krattskogen.  Av  hensyn  til  hortulan  kan  det  være  gunstig  å  tynne  kratt  på  myra.  Området 
nordvest for vegen (utenfor avgrensningen) kan med fordel tynnes for kratt da det her tidligere 
har vært tilhold av hortulan (Svein Dale pers. medd.).
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009 STRÆTE, MYR Ø FOR

Verdi: A (Svært viktig) DN-kode: A0102
Naturtype/utforming: Myr; Intakt lavlandsmyr 
Annet: Erstatningsbiotop, høymyr, viltbiotop
Trusler: Gjengroing, inngrep
UTM (EUREF89): PN 573-577, 334-343 Kart: 2016 II Flisa
Hoh.: 190 moh. Areal: 37 ha.
Kilder/undersøkt: Våler kommune 2000. Undersøkt 08.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Myra er ei lavlandsmyr som det har vært drevet noe torvdrift på sør. Her 
er det i  dag brakklagt mark med noe påbegynt oppdyrking. Tresatt myr med furu dominerer 
nordover. Bjørk dominerer mot kantene. Myra er preget av drenering og det er en del oppslag av 
krattskog. Det har blitt observert hortulan (Direkte truet E) ved myra. Trolig er kantsonene og de 
mer forstyrrede delene av myra av vesentlig betydning for hortulan. Fire traner (Bør overvåkes 
DM) ble observert rastende på tidligere torvdriftet areal ved feltbesøket.

Kulturpåvirkning og inngrep: Grøfting mot dyrka mark. Tidligere noe torvdrift i sør. Jordbruk.

Bakgrunn for verdisetting:  Lokaliteten er gitt verdien A (Svært viktig) på grunn av tilhold av 
den  direkte  truete  hortulanen.  Grøfting  har  endret  de  økologiske  forholdene,  men myra  har 
fortsatt myrpreg. Som naturtype er myra påvirket og med lite artsmangfold, slik at verdi ville vært 
satt til C (Lokalt viktig), dersom det ikke var for forekomsten av hortulan. 

Skjøtsel  og hensyn:  Myra er først  og fremst av verdi  som hortulanbiotop,  og av hensyn til 
hortulan kan det være gunstig å tynne kratt på myra og langs kantene. Avgrensning er noe uklar, 
og særlige viktige delområder for hortulan bør avgrenses nærmere.
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010 SÆTERMYRA

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: A01
Naturtype/utforming: Myr; Intakt lavlandsmyr 
Annet: Intermediærmyr, starrmyr
Trusler: Drenering, grøfting, inngrep
UTM (EUREF89): PN 467-470, 373-377 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 290 moh. Areal: 11 ha.
Kilder/undersøkt: Våler kommune 2000. Undersøkt 24.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Sør  for  Bronkåa  mot  Elverum grense  ligger  Sætermyra som ei  fattig 
jordvannsmyr. Myra er intakt. Bjønnskjegg (Trichophorum cespitosum) og flaskestarr (Carex rostrata) 
dominerer på deler av myra. Sentralt renner en bekk i svinger over myra, med blant annet noe 
mjølkerot (Peucedanum palustre) langs kantene. Noe død stående gran finnes i kanter av myra. I 
følge  Kåre  Holtmoen (pers.  medd.)  kan  myra  tidligere  ha  blitt  demt  opp i  forbindelse  med 
tømmerfløting i Bronkåa.
Det er for øvrig observert tilhold og sannsynlig hekking av den nasjonalt sjeldne vierspurven 
(Emberiza rustica) (1997) i tilknytning til Sætermyra (Våler kommune 2000)

Kulturpåvirkning og inngrep: Høyspentlinje i nord. Tidligere oppdemming av myra?

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien C (Lokalt viktig) da dette er ei myr med 
triviell utforming, og betydning for interessante arter er uklar.

Skjøtsel  og  hensyn:  Myra  ligger  slik  til  at  den  ikke  kan  sies  å  være  særlig  utsatt  for 
utbyggingspress eller inngrep, men grøfting kan være en trussel.
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Figur 8. Sætermyra, sett mot nord.
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011 MYRVOLL

Verdi: A (Svært viktig) DN-kode: A0102
Naturtype/utforming: Myr; Intakt lavlandsmyr 
Annet: Høymyr, viltbiotop
Trusler: Drenering, oppdyrking, gjengroing
UTM (EUREF89): PN 567-575, 356-372 Kart: 2016 II Flisa
Hoh.: 190 moh. Areal: 92 ha.
Kilder/undersøkt: Våler kommune 2000. Undersøkt 21.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Vest for Myrvoll ligger et grøfta og drenert myrområde. Det er sterkt 
oppslag av kratt  av bjørk,  selje og noe gråor på myra.  Furu forekommer fortrinnsvis ut mot 
kantene og i nordøst. Myra grenser mot dyrka mark. Det er registrert hortulan (Direkte truet E) 
på  lokaliteten,  og  i  følge  Svein  Dale  (pers.  medd.)  er  det  arealene  med  nydyrkingsareal  og 
kantsoner i sør og nord som er viktigst for hortulan. Området er avgrenset som ett område på 
begge sider av bilvegen gjennom området. Nordre Haslas øvre deler renner gjennom området, og 
er avgrenset som egen lokalitet (lokalitet 066).

Kulturpåvirkning og inngrep: Grøfting, drenering, jordbruk, nydyrking, veg gjennom området.

Bakgrunn for verdisetting:  Lokaliteten er gitt verdien A (Svært viktig) på grunn av tilhold av 
den  direkte  truete  hortulanen.  Myra  har  fortsatt  myrpreg  i  sentrale  deler  av  det  avgrensete 
området,  men er  preget  av  grøfting,  oppdyrking  og  torvdrift.  Som naturtype  er  myra  sterkt 
påvirket, slik at verdi ville vært satt til C (Lokalt viktig), dersom det ikke var for forekomsten av 
hortulan. 

Skjøtsel og hensyn: Myra er først og fremst av verdi som hortulanbiotop, og i følge Svein Dale 
(pers.  medd.)  har  myras  betydning  for  hortulan  blitt  noe  redusert  på  grunn  av 
gjengroing/fortetting av krattskogen. Av hensyn til hortulan kan det være gunstig å tynne kratt på 
myra. Det kan diskuteres om videre oppdyrking er en trussel, da hortulanen ser ut til å foretrekke 
nettopp slike forstyrrede arealer i en overgangsfase, før det etableres åkerland (Svein Dale pers. 
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medd.), men på sikt er bortfall av areal negativt for hortulan. 
Området må for øvrig ses i forhold til det registrerte området langs Nordre Hasla (lokalitet 066). 
Myra kan ha viktig funksjon som ”avrenningsbuffer” for jordbruksavrenning til Nordre Hasla.
Avgrensning er noe uklar, og særlig viktige områder for hortulan bør avgrenses nærmere.
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012 FLØGSJØMYRENE

Verdi: A (Svært viktig) DN-kode: A02
Naturtype/utforming: Myr; Intakt høymyr 
Annet: Skog, skogsvann, viltbiotoper
Trusler: Hogst, drenering 
UTM (EUREF89): UH 377-392, 447-464 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 313 - 315 moh. Areal: 140 ha.
Kilder/undersøkt: Våler kommune 2000, Hedmarks Karplanter. Undersøkt 13.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Fløgsjømyrene er et større myrområde ved nordenden av Nordre Fløgen. 
Fløgsjømyrene er et myrkompleks dominert av høymyr, men med innslag av jordvannsmyr og 
strengmyr.  Her  er  det  tidligere  registrert  brunmyrak (Rhyncospora  fusca)  på  myrene (Hedmarks 
Karplanter 1978), og arten er lokalt til regionalt sjelden. Myrene er for øvrig tresatt med spredte 
furuer.  Enkelte furugadder av mindre dimensjoner forekommer.  Det  ble observert  tilhold av 
fiskeørn (Sjelden R) ved Nordre Fløgen,  (4 fugler),  og dette kan indikere hekking i  området. 
Nordre Fløgen er fra tidligere kjent som tilholdssted og hekkeplass for fiskeørn (Våler kommune 
2000). Storlom (Hensynskrevende DC) (hekking 1996) og trane (Bør overvåkes DM) har også 
tilhold  ved  Nordre  Fløgen  til  tider.  Det  er  også  registrert  spillområde  for  storfugl  innenfor 
området.  Området inngår for øvrig i  et  av de mest verdifulle viltområdene i  Våler kommune 
(2000).

Kulturpåvirkning og inngrep: Noe hogst inn mot myrene. Gammel hytte/båthus.

Bakgrunn for verdisetting:  Lokaliteten er gitt verdien A på grunn av tilhold og trolig viktig 
hekkeplass for den rødlistede fiskeørna (Sjelden R) i området, samt stor betydning for annet vilt. 
Det er i tillegg registrert enkelte lokalt/regionalt sjeldne planter på myrene, og utformingen er 
ganske variert, og myrene ikke påvirket av grøfting. 

Skjøtsel  og  hensyn:  Viltarter  (fiskeørn,  trane,  storlom)  i  området  kan  være  sårbare  for 
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forstyrrelse.  Området  må  ses  i  forhold  til  skogsvannet  Nordre  Fløgen,  som ikke  dekkes  av 
naturtypekartleggingen,  men  som  er  kartlagt  som  viktig  viltområde  som  funksjonsområde 
(hekking, næringssøk) for fiskeørn (Våler kommune 2000). Det er noe usikkert om hekkeplass for 
fiskeørn er dekket av det avgrensete området i  naturtypekartleggingen, og det bør vurderes å 
utvide avgrensningen til  myr-  og skogområdene på  østsiden av  Nordre  Fløgen,  og  eventuelt 
sørøstover mot Måsåfløgsjøen øst for Nordre Fløgen.

Figur 9. Fløgsjømyrene.
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013 MANGSLÅTTENE

Verdi: B (Viktig) DN-kode: A02
Naturtype/utforming: Myr; Intakt høymyr 
Annet: Skogstjern, skog, intermediærmyr
Trusler: Drenering
UTM (EUREF89): UH 445-457, 634-649 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 480 moh. Areal: 74 ha.
Kilder/undersøkt: Våler kommune 2000. Undersøkt 09.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Mangslåttene ligger nordvest  i  Gravberget  og grenser mot Elverum i 
vest. Området kan betegnes som et myrkompleks med varierende hydrologi. Her er innslag av 
starrsump, høymyr, fattig jordvannsmyr og enkelte rikere partier. Myra er svært blaut, og deler er 
et  gjengrodd  tjern  med  flyte-  og  mykmatter.  Det  er  en  del  variasjon  mellom  fastmatter, 
mykmatter,  flytematter,  strenger,  trådstarrmyr,  bjønnskjeggmyr  (Trichophorum  cespitosum),  åpent 
vann,  åpne  bekker,  og  enkelte  noe  rikere  partier  med  tvebostarr  (Carex  dioica)  og  sveltull 
(Trichophorum alpinum). Karakteristisk er også de rike forekomstene av trådstarr (Carex lasiocarpa). 
En del stående, død furu av grovere dimensjoner finnes på myra, men det ble ikke registrert 
sjeldne lav i tilknytning til disse. Nord på myra finnes åpne tjern, med tilhold av andefugl. Av 
karplantearter nevnes også hvitmyrak (Rhyncospora alba), takrør (Phragmites australis) og nøkkesiv 
(Juncus stygius). Sangsvane (Bør overvåkes DM) er tidligere (1995) registrert hekkende i området 
(Våler kommune 2000).

Kulturpåvirkning  og  inngrep:  Det  er  utført  hogster  inn  mot  myra.  Slått  av  myra  kan  ha 
forekommet langt tilbake i tid.

Bakgrunn for verdisetting:  Lokaliteten er gitt verdien B (Viktig), da dette er et myrkompleks 
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med en del variasjon, og liten grad av menneskelige inngrep (noe hogster inn mot myrkant). Myra 
er ganske artsrik mhp. karplanter, men mest trivielle arter forekommer. Myra er ikke av en sjelden 
type i Våler og verdien er derfor ikke satt til høyere verdi enn B (Viktig).

Skjøtsel  og  hensyn:  Det  bør  vurderes  om avgrensningen  skal  utvides  til  også  og  omfatte 
Gjeddtjennet  i  nord,  men  dette  er  en  naturtype  (skogstjern)  som  ikke  dekkes  av 
naturtypekartleggingen.

Figur 10. Mangslåttene.
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014 RUDSÆTRA, MYR S FOR

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: A02
Naturtype/utforming: Myr; Intakt høymyr 
Annet: Sumpskog, intermediærmyr
Trusler: Drenering
UTM (EUREF89): PN 468-476, 254-268 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 420 moh. Areal: 32 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 14.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Sør for Rudsætra ligger ei større myr i bunnen av en mindre dal. Myra ser 
ut til å være av en noe mer minerogen utforming, enn det kartleggingen som høymyr skulle tilsi. 
Gjennom myra renner en bekk i svinger. Langs bekken finnes rikelig med død grov gran, som har 
oppstått som følge av en beverdam langs bekken. Beverdam har hevet grunnvannstanden opp til 
en halv meter, og bidratt til  å drukne det som tidligere trolig har vært gransumpskog. En del 
høystubber  av  bjørk  finnes  også  i  dette  partiet.  Myra  er  i  partier  dominert  av  bjønnskjegg 
(Trichophorum  cespitosum)  og  flaskestarr  (Carex  rostrata).  Omkring  sumpskogen  finnes  en  del 
starrtuer med bla. stolpestarr (C. nigra ssp. juncella). Området er av interesse fordi myra er ugrøfta 
og beverdammen bidrar til at det forekommer rikelig med død gran og forhøyet vannstand. Det 
ble blant annet observert rikelig med fiskeaktivitet i bekken ovenfor dammen, og det er trolig at 
beveren kan bidra til "kultiveringstiltak" mhp. fisk. Det ble observert rikelig med spettehull på 
død ved i området. Området kan ha betydning for vadefugl.

Kulturpåvirkning og inngrep: Hogst inn mot myrkanter.

Bakgrunn  for  verdisetting:  Lokaliteten  er  innlemmet  i  naturtypekartleggingen,  da  det  noe 
innslag av høymyr, og det er lite inngrep i form av grøfting. Verdien er satt til C (Lokalt viktig), da 
myra  er  av  en  triviell  utforming.  Området  har  en  interessant  dynamikk  som  følge  av 
beverdammen,  og  det  er  større  mengder  død  ved.  Økologiske  prosesser  i  tilknytning  til 
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beverdammen er av betydning i området. Dette er økologiske prosesser som er lite studert. Myra 
er likevel såpass fattig mhp. karplanter og variasjon, og slike ansamlinger med død ved er ikke 
sjeldent i kommunen, slik at den ikke gis høyere verdi enn C (Lokalt viktig).

Skjøtsel  og  hensyn:  I  Vestmarka  er  en  stor  del  av  de  lavereliggende  myrene  preget  av 
myrgrøfting,  og  det  bør  ved  fremtidig  forvaltning  tas  hensyn  til  dette,  slik  at  ikke  flere 
myrområder faller bort.

Figur 11. Druknet skog på myra ved Rudsætra.

Figur 12. Beverdam på myra ved Rudsætra.
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015 SVARTTJERN

Verdi: B (Viktig) DN-kode: A02
Naturtype/utforming: Myr; Intakt høymyr 
Annet: Skogstjern, rikmyr, intermediærmyr, starrmyr/bjønnskjeggmyr
Trusler: Drenering, hogst
UTM (EUREF89): PN 618-630, 448-456 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 390 moh. Areal: 57 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 07.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Området er preget av gjengroende skogstjern med flytematter, gjøler og 
et  større  myrområde  omkring.  Nordvest  for  tjernet  ligger  myrområder  med innslag  av både 
høymyr, fattig jordvannsmyr og rikmyr. Furu dominerer omkring myr. En del gran i nord og øst. 
Stedvis er det tresatt myr med furu og mye døde småfuruer. Interessant er innslaget av en del 
engmarihand (Dactylorhiza  incarnata ssp.  incarnata)  på  bjønnskjeggmyr  (Trichophorum cespitosum)  i 
nord. Her forekommer også en avvikende form som kan være en overgang (hybridisering) mot 
smalmarihand (D. traunsteineri). For øvrig er det innslag av noe tvebostarr (Carex dioica) og sveltull 
(Trichophorum  alpinum)  som  også  indikerer  noe  rikere  forhold,  samt  gytjeblærerot  (Utricularia  
intermedia) i gjøler. Tjernet har trolig vesentlig betydning for våtmarksfugl. Blant annet ble det 
observert makrellterne og en del måkefugl.

Kulturpåvirkning og inngrep: Myrene er ikke påvirket av grøfting. Hogst ned mot myr i nord 
og nordøst. Gjenstående stolper etter gammel telefonledning over myra i nord.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien B (Viktig), da området er relativt stort 
(50-60 ha), og det er en del variasjon i økologi, myrtyper og naturtyper. Innslaget av skogstjern og 
rikere myr tilfører området variasjon. Utforming er ikke sjelden i kommunen, og det er ikke kjent 
spesielt sjeldne arter, og lokaliteten er derfor ikke gitt høyere verdi.

Skjøtsel og hensyn: Ingen spesielle.
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Figur 13. Nordre del av myrene ved Svarttjernet.
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016 SLÅTTFLØYTA

Verdi: B (Viktig) DN-kode: A02
Naturtype/utforming: Myr; Intakt høymyr 
Annet: Skogstjern, intermediærmyr, strengmyr
Trusler: Drenering, hogst
UTM (EUREF89): UH 442-446, 680-687 Kart: 2017 II Søre Osen
Hoh.: 490 moh. Areal: 38 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 18.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Slåttfløyta  er  trolig  ei  gammel  slåttemyr  (av  navnet)  nordvest  for 
Enberget. En stor del av myrene i området bærer ved navnet preg av tidligere slåtter. Slåttfløyta er 
dominert av bjønnskjegg (Trichophorum cespitosum) og flaskestarr (Carex rostrata). Det er innslag av 
strengmyr i blaute partier, og for øvrig er det veksling mellom ombrotrof  myr og minerogene 
forhold. Et tjern ligger sentralt på myra. Tjernet har trolig betydning for vade- og andefugl. Furu 
og gran omgir myra. Noe hogst er utført ned mot myra, men kanter/randsoner er intakte.
Av noe interessante karplantearter nevnes blystarr (Carex livida) og nøkkesiv (Juncus stygius). Det 
ble  registrert  tilhold  av  sangsvane  (Hensynskrevende  DC)  i  tjernet  sør  i  området,  men  det 
foreligger ikke opplysninger om hekking av sangsvane i området.

Kulturpåvirkning  og  inngrep: Noe  hogst  inn  mot  myrområdet.  Slått  av  myra  kan  ha 
forekommet langt tilbake i tid.

Bakgrunn for verdisetting:  Lokaliteten er gitt verdien B (Viktig), da dette er et myrkompleks 
med en del variasjon, og relativt lite inngrep (noe hogster inn mot myrkanter). Utformingen er 
ikke sjelden i kommunen, og området derfor ikke gitt høyere verdi.

Skjøtsel og hensyn: Ingen spesielle.
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Figur 14. Innslag av strengmyr på Slåttfløyta.
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017 ARIAKOIA, MYR SØ FOR

Verdi: B (Viktig) DN-kode: A0502
Naturtype/utforming: Myr; Rikmyr 
Annet: Lavlandsmyr
Trusler: Drenering
UTM (EUREF89): UH 450-452, 570-573 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 350 moh. Areal: 4 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 14.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Sørøst for Ariakoia ligger ei lita skrånende rikmyr omgitt av hogstpåvirka 
furuskog. Myra er noe grøfta i nedkant, men myra er intakt oppover. Myra er trolig ei gammel 
slåttemyr,  og  har  floristiske  og  morfologiske  fellestrekk  med  Vindslåttmyra  lenger  nord  (se 
lokalitet 019). Det er innslag av strengmyr og partier med mykmatter, åpent vann og gytje. Det 
ble funnet litt myggblom (Hammarbya paludosa) omkring strenger med åpent vann. Myggblom har 
her og på Vindslåttmyra (se lokalitet 019) sine eneste kjente lokaliteter i kommunen. For øvrig 
forekommer overgangsformer mellom smalmarihand (Dactylorhiza traunsteineri)  og engmarihand 
(D.  incarnata ssp.  incarnata)på  myra.  Av  andre  arter  forekommer  rikmyrsindikatorer  som 
dvergjamne (Selaginella selaginoides), tvebostarr (Carex dioica) og sveltull (Trichophorum alpinum). For 
øvrig en del blystarr (Carex livida) og mer trivielle myrarter. Nøkkesiv (Juncus stygia) forekommer 
ganske rikelig på mykmatter og på gytje i strenger.

Kulturpåvirkning og inngrep: Grøft nedenfor myr. Hogstpåvirkning omkring myr.

Bakgrunn for verdisetting:  Lokaliteten er  gitt  verdien B (Viktig),  da dette  er  i  rikmyr med 
innslag av nasjonalt og regionalt sjeldne arter, men sammenlignet med den vesentlig større og 
mer varierte Vindslåttmyra (Lokalitet 019, A – Svært viktig) noen hundre meter lenger nord, bør 
myrene rangeres  innbyrdes,  slik at  denne lokaliteten derfor  ikke har  fått  høyere  verdi  enn B 
(Viktig). 

Skjøtsel  og  hensyn:  Beliggenhet  langs  veg  med  grøfter  kan  gjøre  at  myra  noe  utsatt  for 
drenering. Avgrensningen er omtrentlig.
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Figur 15. Rikmyra ved Ariakoia.

Figur 16. Strengmyrinnslag i myra ved Ariakoia.
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018 PERSGULVET

Verdi: B (Viktig) DN-kode: A0502
Naturtype/utforming: Myr; Rikmyr 
Annet: -
Trusler: Drenering
UTM (EUREF89): UH 404-406, 576-578 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 470 moh. Areal: 2 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 13.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Persgulvet er ei rikmyr i Risbergmarka. Området ligger langs veg og er 
skiltet som gammel slåttemyr fra skogsbilvegen. Trolig har de rikeste myrene med lett tilkomst 
vært mest attraktive mhp. slått, og omfanget av slått på myrer i kommunen kan ha vært stort. Det 
er i dag ikke synlige spor av slått. Myra er til dels svært blaut i partier. Bjønnskjegg (Trichophorum 
cespitosum) og trådstarr (Carex lasiocarpa) dominerer, men det er innslag av en del engmarihand 
(Dactylorhiza  incarnata ssp.  incarnata),  trolig  også  smalmarihand  (D.  traunsteineri),  og  breiull 
(Eriophorum latifolium) og tvebostarr (Carex dioica). Av andre arter ble det funnet nøkkesiv (Juncus  
stygius) og gytjeblærerot (Utricularia intermedia) i gjøler på myra. Lokaliteten kan ha betydning for 
vadefugl.

Kulturpåvirkning  og  inngrep:  Slått  av  myra  har  forekommet  langt  tilbake  i  tid. 
Hogstpåvirkning omkring myr.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien B (Viktig), da dette er ei rikere myr med 
bla. forekomst av engmarihand. Myra er liten, og derfor ikke gitt høyere verdi enn B (Viktig). 

Skjøtsel og hensyn: Iht. DN-håndboka er ”slåttemyr” en egen utforming som skal kartlegges, 
men det  er  vanskelig  å  bedømme i  hvilken grad ei  myr bærer  preg  av dette,  når  slåtten har 
opphørt langt tilbake i tid. Engmarihand er trolig en art som responderer positivt mhp. slått, og 
myrslått  kan  derfor  anbefales  som eventuelt  skjøtselstiltak,  dersom det  er  av  kulturhistorisk 
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interesse å iverksette slått på myrer, noe som trolig kan ha vært utbredt i kommunen tidligere. 
Engmarihand er for øvrig en art som tåler drenering dårlig.

Figur 17. Den tidligere slåttemyra Persgulvet.
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019 VINDSLÅTTMYRA

Verdi: A (Svært viktig) DN-kode: A0502
Naturtype/utforming: Myr; Rikmyr 
Annet: Lavlandsmyr
Trusler: Grøfting, drenering, hogst
UTM (EUREF89): UH 443-451, 577-593 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 360-380 Areal: 72 ha.
Kilder/undersøkt: Våler kommune 2000. Undersøkt 22.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Vindslåttmyra ligger lokalisert i dalbunnen langs Vesle-Flisa i Gravberget 
langs Finnskogvegen. Myra er ei gammel slåttemyr, men har ikke vært slått på lang tid. Myra er 
svakt skrånende ut mot vegen langs Vesle-Flisa. Furumoer og myrholmer omgir myra. Det er 
stedvis utført noe hogst inn mot myrkantene. Død ved i form av død stående furu av mindre 
dimensjoner finnes spredt i myrområdet. Floristisk sett er myra interessant, og det er innslag av 
strengmyr, tuer og gjøler. Tuete starrpartier med trådstarr (Carex lasiocarpa) finnes sammen med 
innslag av bjønnskjeggmyr (Trichophorum cespitosum).  Det er innslag av mer krevende arter som 
indikerer rikmyr, slik som dvergjamne (Selaginella selaginoides), gulstarr (Carex flava) og tvebostarr 
(C. dioica). Særlig interessant er forekomsten av myggblom (Hammarbya paludosa) omkring gjøler og 
blauthøl i myra. Dette er en av to kjente lokaliteter for myggblom i Våler. Det ble også registrert 
store forekomster av nøkkesiv (Juncus stygius), trolig av de rikeste forekomstene i Våler kommune. 
Også blystarr (Carex livida) forekommer ganske rikelig. Smalmarihand (Dactylorhiza traunsteineri) ble 
funnet spredt på myra. Trane (Bør overvåkes DM) skal iht. viltregistreringene i kommunen også 
ha blitt funnet hekkende i området (Våler kommune 2000).

Kulturpåvirkning og inngrep: Slått av myra kan ha forekommet langt tilbake i tid. Noe grøfting 
langs veg nedenfor myr. Hogster inn mot myrkanter.

Bakgrunn  for  verdisetting:  Lokaliteten  er  gitt  verdien  A  (Svært  viktig),  da  dette  er  et 
myrkompleks med rik  utforming,  og av de floristisk mer interessante myrene i  Våler.  Her er 
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variert hydrologi og utforming, med innslag av flere myrelementer. Størrelse (0.75 km2) variert 
utforming og artsmangfold med flere mindre vanlige arter finnes på myra, bla. rikmyrsindikatorer 
som er lokalt til nasjonalt sjeldne, tilsier verdien A (Svært viktig).

Skjøtsel og hensyn: Myra ligger noe utsatt til mhp. på skogbruk i området. Det er viktig at det 
ikke skjer drenering av myra ned mot bilvegen langs Ulvåa, da flere myrplanter vil være svært 
sårbare  for  endring  i  grunnvannsstand/hydrologi.  Myra  kan  karakteriseres  som  intakt 
lavlandsmyr, men ligger avsidesliggende til i forhold til bosetting og utbygging. Myrholmer bør 
ivaretas, og kantsoner skjøttes noe mer skånsomt enn det som er gjort ved hogst så langt.
Iht. DN-håndboka er ”slåttemyr” en egen utforming som skal kartlegges, men det er vanskelig å 
bedømme i hvilken grad ei myr bærer preg av dette, når slåtten har opphørt langt tilbake i tid.
Avgrensning er omtrentlig.

Figur 18. Vindslåttmyra rikmyr, med innslag av myrfuruskog

Figur 19. Mindre vannansamlinger og strengmyrinnslag ved Vindslåtta.
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020 DIPEN, MYR LANGS

Verdi: B (Viktig) DN-kode: A0502
Naturtype/utforming: Myr; Rikmyr 
Annet: Skogstjern, lavlandsmyr, rike kilder
Trusler: Inngrep
UTM (EUREF89): PN 564-570, 416-422 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 252 moh. Areal: 8 ha.
Kilder/undersøkt: Hedmarks Karplanter. Undersøkt 11.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Dipen er et skogstjern som tidligere har blitt benyttet til fløting, og det er 
en gammel fløtingsdam ved utløpet. Dipen er omkranset av et myrbelte, som stedvis er rikere der 
fuktsig strømmer ned mot tjernet på vest og nordsiden av tjernet. Lokaliteten kunne ut fra det 
rike  tilsiget  kanskje  vært  kartlagt  som ”rike  kilder”  iht.  DN-håndboka,  men utformingen og 
avgrensning  av  kildesig  er  diffus.  Breddene  av  tjernet  er  for  det  meste  av  fastmatter,  men 
mykmatter og flytematter finnes stedvis. Bjørk utgjør meste av kantvegetasjonen, med gran for 
øvrig innenfor. På rikmyrene langs tjernet finnes arter som gulstarr (Carex flava), beitestarr (C. 
serotina), jåblom (Parnassia palustris) (lokalt svært sjelden), slirestarr (C. vaginata), blystarr (C. livida), 
tvebostarr (C. dioica), sveltull (Trichophorum alpinum) og rød myrklegg (Pedicularis palustris). Her er 
det tidligere også funnet den lokalt til regionalt sjeldne arten myrkråkefot (Lycopodiella inundata) 
(Hedmarks  Karplanter).  Alle  disse  artene indikerer  noe  rikere  forhold.  Stedvis  er  det  en  del 
rosetorvmose (Sphagnum warnstorfii) som typisk er knyttet til litt rikere myrer. Bever ser ut til å ha 
fast tilhold ved tjernet. Tilholdet av bever er interessant, da denne bidrar til å holde kantene av 
tjernet frie for trær på rikmyrene. Dette bidrar til lysåpne forhold. Tjernet kan ha en interessant 
vannkvalitet mhp. bufringsevne og pH, noe som innebærer andre økologiske forhold enn hva 
som vanligvis forekommer i kommunen.

Kulturpåvirkning og inngrep: Gammel fløtingsdam ved utløpet av Dipen. Fritidsbolig nord for 
Dipen. Hogster inn mot tjernet. Det er mulig at fløtingsdam og tidligere vannstandsfluktuasjoner 
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kan ha bidratt til vegetasjonsutforming på breddene av Dipen.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien B (Viktig), da dette er ei rikere myr med 
innslag av en del lokalt og regionalt sjeldne arter. Rikmyra rundt Dipen er likevel såpass begrenset 
i utstrekning, da den bare utgjør et noen titalls meter bredt belte langs breddene av vannet, at den 
ut fra tilgjengelig kunnskap ikke kan gis høyere verdi enn B (Viktig). 

Skjøtsel og hensyn: Tjernet bør undersøkes mhp. vannkvalitet. Interessant er også forekomsten 
av en avvikende form av gulstarr (Carex flava -gruppen) som kan være det rødlistede og dårlig 
kjente  evjestarret  (C.  bergrothii)  (Sjelden R).  Arten  er  kjent  fra  Glåmdalsregionen,  og  det  bør 
undersøkes om evjestarr forekommer langs tjernkanten.

Figur 20. Myrkanten langs Dipen.
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021 GJERDTJENNET N

Verdi: B (Viktig) DN-kode: A0601
Naturtype/utforming: Myr; Kilde og kildebekk
Annet: Skogstjern, rike kilder, rikmyr, sumpskog
Trusler: Drenering, hogst
UTM (EUREF89): UH 438-448, 508-513 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 410 moh. Areal: 10 ha.
Kilder/undersøkt: Korsmo m.fl. 1996, Våler kommune 2000. Undersøkt 18.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Nordøst  for  det  nordligste  Gjerdtjennet  ble  det  i  1996  registrert  et 
rikkildekompleks i forbindelse med utredningen for Regionfelt Østlandet (Gravbergalternativet) 
(Korsmo m.fl. 1996). Kildene kan trolig defineres både som en grunnvannshorisont, men det er 
også  preg  av  punktkilder  eller  kildebekker.  Kildene  er  vanskelig  å  stedfeste,  og  området  er 
myrpreget i nedre del. Området er i nyere tid blitt hogd og det som tidligere var gransumpskog er 
ikke  intakt.  Derimot  finnes  rike  myrflekker  med  rikmyrsarter  som  tvebostarr  (Carex  dioica), 
beitestarr (C. serotina ssp.  serotina) engmarihand (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata), slirestarr (C. 
vaginata),  trollhegg  (Rhamnus  catharticus)  og  dvergjamne  (Selaginella  selaginoides).  Sparsomt  med 
hårstarr (C. capillaris) ble funnet langs kanten av tjernet. Hårstarr er regionalt sjelden (Often m.fl. 
1998),  og dette er eneste kjente lokalitet for hårstarr i  Våler.  For øvrig forekommer nøkkesiv 
(Juncus stygius).  På ei grovere osp ble det registrert filthinnelav (Leptogium saturninum),  en lokalt 
sjelden lavart. I forbindelse med regionfeltutredningen ble det registrert flere noe mer krevende 
moser som kalkvårmose (Pellia endivifolia), kildesalmose (Harpanthus flotovianus), staut-tjønnmose 
(Calleriergon giganteum) og myrtvebladmose (Scapania paludosa) i tilknytning til kildene (Korsmo m.fl. 
1996). Det ble også registrert enkelte gamle brannspor ved Gjerdtjenna. Avgrensningen omfatter 
området med kildekomplekset, hvorav også hogstfeltet inngår, bredden av tjernets nordøstre side 
og også hele tjernet med kantsoner på alle sider. I vest grenser tjernet mot det administrativt 
fredete  skogområdet  omkring  Abbortjernet.  Tjernet  kan  ha  noe  høyere  bufringsevne, 
konduktivitet og pH og annen fauna enn hva som er ”normalt” i Våler, da det strømmer baserikt 
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vann ut.

Kulturpåvirkning  og  inngrep:  Hogst.  Grøfter  langs  veg  i  øvre  del  av  området.  Området 
grenser mot skogsbilveg i øvre del.

Bakgrunn for verdisetting:  Lokaliteten er gitt verdien B (Viktig), da det er innslag av kilder i 
området – en naturtype som er lokalt sjelden, og det er rikere forhold med flere lokalt sjeldne 
arter. Verdien er ikke satt høyere på grunn av betydelige hogstinngrep i området. 

Skjøtsel og hensyn: Hogsten i området omkring kildekomplekset er svært uheldig og lokaliteten 
burde vært innlemmet i det administrativt fredete området på sørsiden av vannet (lokalitet 109). 
Deler  av  gransumpskogen nærmest  skogsbilvegen nordøst  for  tjernet  er  delvis  intakt  og  må 
bevares.  Resten  av  området  omkring  kildekomplekset  og  der  det  kan  registreres  arter  som 
indikerer baserike forhold bør restaurert ved fri utvikling i et lang tids perspektiv.
For øvrig er kilder i lavlandet betegnet som en relativt truet vegetasjonstype (Fremstad & Moen 
2001).
Vannkvaliteten i Gjerdtjenna kan være av en avvikende type enn hva som er vanlig i Våler, og 
dette er forhold som bør undersøkes nærmere.
Avgrensning av området er uklar, og området bør undersøkes nærmere for å sikre avgrensning av 
kilder, også nord for det avgrensete området og ovenfor skogsbilveg.
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022 HEMBERGET

Verdi: B (Viktig) DN-kode: B01
Naturtype/utforming: Sørberg og rasmark; Sørberg 
Annet: Naturskog, blandingsskog, lauvsuksesjoner, bergknauser
Trusler: Hogst
UTM (EUREF89): UH 468-476, 556-564 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 510-620 moh. Areal: 60 ha.
Kilder/undersøkt: Håpnes 1995, Norsk LavDatabase, Våler kommune 2000. Undersøkt 

22.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Lia  under  Hemberget  kan  karakteriseres  som  sørberg.  Området  er 
kartlagt som nøkkelbiotop av WWF for Borregaard Skog (Håpnes 1995). Her er åpne bergflater, 
små skrenter og naturskog med flersjiktet preg. Gran dominerer, med rikelig innslag av furu. I 
nedre deler er det mer hogstpåvirket, men her finnes spredte grove osper. Av artsfunn er lite 
kjent, annet enn tidligere funn av lungenever (Lobaria pulmonaria) (Norsk LavDatabase). Ravn og 
fjellvåk er tidligere registrert hekkende i lia (Våler kommune 2000). Lokaliteten ble bare vurdert 
på avstand sommeren 2005.

Kulturpåvirkning og inngrep: Hogstspor. Området er avgrenset mot mer hogstpåvirkede areal 
i nedkant og i sør og nord.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien B (Viktig), da dette er den mest intakte 
sørbergslokaliteten i Våler. Området har naturskogpreg og en del innslag av lauvtrær, men det er 
noe hogstpåvirkning i nedre del og heller ikke registrert spesielle sørbergsarter. 

Skjøtsel og hensyn: Området må ses i forhold til det tilgrensende området oppe på Hemberget 
(lokalitet 113). Dette er en av de få gjenværende og mer eller mindre intakte sørbergslokaliteter i 
Våler.  Området bør bevares som nøkkelbiotop, slik foreslått  av Håpnes (1995).  Området bør 
undersøkes nærmere mhp. ”sørbergsplanter”.
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023 KJØLEN, Ø FOR EIDSMANGEN

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: B01
Naturtype/utforming: Sørberg og rasmark; Sørberg 
Annet: Lågurtskog, bergvegger
Trusler: Hogst
UTM (EUREF89): PN 488-494, 222-230 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 410-440 moh. Areal: 36 ha.
Kilder/undersøkt: Hedmarks Karplanter. Undersøkt 14.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: I Våler er sørberg en sjelden naturtype. Nordøst for Eidsmangen finnes 
innslag av dette  i  lia  under Kjølen.  Her  er  bergvegger,  noe ur,  åpne sva og brattlendt skog. 
Området er sterkt hogstpåvirket og innehar i dag lite av økologisk kvaliteter. Bergveggene og 
eventuelle tidligere forekomster av lav og moser i  tilknytning til  slike miljøer har gått  ut eller 
forringet på grunn av hogst helt opp til bergene. Tidlige løvsuksesjoner og plantet gran (hkl. III) 
dominerer området. Trolig kan vegetasjonstypene i området defineres som lågurtskog.
Det ble registrert litt hengeaks (Melica nutans), firblad (Paris quadrifolia), skogvikke (Vicia sylvatica), 
skogsalat (Mycelis muralis), snerprørkvein (Calamagrostis arundinacea) og markjordbær (Fragaria vesca). 
Her er det i tillegg registrert lodnebregne (Woodsia ilvensis) (Hedmarks Karplanter). 

Kulturpåvirkning og inngrep: Hogst.

Bakgrunn for verdisetting:  Lokaliteten er gitt verdien C (Lokalt viktig) da det er betydelige 
hogstinngrep på  lokaliteten.  Sørberg  er  en sjelden  naturtype i  Våler,  og  lokaliteten er  derfor 
innlemmet i naturtypekartleggingen. Lokaliteten kan ha potensiale for enkelte sørbergsarter (flere 
organismegrupper) som er lokalt sjeldne, og kan ha et visst restaureringspotensiale. 

Skjøtsel og hensyn: Det er på sikt et visst restaureringspotensiale for lokaliteten, og som sjelden 
naturtype i kommunen bør det tas hensyn til alle slike sørbergslokaliteter.
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024 KULTEN

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: B01
Naturtype/utforming: Sørberg og rasmark; Sørberg 
Annet: Skog
Trusler: Hogst
UTM (EUREF89): PN 513-519, 310-313 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 260-310 moh. Areal: 18 ha.
Kilder/undersøkt: Often 1997, Hedmarks Karplanter

Lokalitetsbeskrivelse:  På sørsiden av Kulten ligger ei bratt skogli som kan karakteriseres som 
sørberg. Området er registrert som sørberg av Often (1997) i forbindelse med utredningen av 
sørberg i Hedmark. Her dominerer blandingsskog og det er også innslag av åpne berg (Often 
1997).  Naturtypen  er  sjelden  i  Våler  kommune  og  har  innslag  av  enkelte  karakteristiske 
”sørbergsarter” som er noe varme- og næringskrevende. Lokaliteten ved Kulten har innslag av 
arter som vårerteknapp (Lathyrus vernus), lodnebregne (Woodsia ilvensis), skogvikke (Vicia sylvatica), 
sandfiol (Viola rupestris), skogsalat (Mycelis muralis), engtjæreblom (Lychnis viscaria), bergsvineblom 
(Senecio  sylvaticus),  kattefot  (Antennaria  dioica)  og  maurarve  (Moehringia  trinervia)  (Often  1997, 
Hedmarks Karplanter). Lokaliteten ble vurdert på avstand sommeren 2005.

Kulturpåvirkning og inngrep: Det er en del hogstpåvirkning i området.

Bakgrunn  for  verdisetting:  Lokaliteten  er  gitt  verdien  C  (Lokalt  viktig)  da  det  er  en  del 
hogstpåvirkning på lokaliteten. Sørberg er en sjelden naturtype i Våler, og lokaliteten er derfor 
innlemmet i naturtypekartleggingen. Lokaliteten kan ha betydning for enkelte sørbergsarter (flere 
organismegrupper) som er lokalt sjeldne, og kan ha et visst restaureringspotensiale. 

Skjøtsel og hensyn: Flatehogst må unngås, da dette er en av få sørbergslokaliteter med enkelte 
innslag av sørbergsarter (Often 1997) i Våler. Sørberg er en sjelden naturtype i kommunen, og det 
bør det tas hensyn til alle slike sørbergslokaliteter.
Avgrensning er omtrentlig.
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025 ØVERLI - NERVANG

Verdi: A (Svært viktig) DN-kode: D01
Naturtype/utforming: Kulturlandskap; Slåtteng
Annet: -
Trusler: Gjengroing, gjødsling
UTM (EUREF89): UH 504-507, 533-538 Kart: 2116 IV Halsjøen
Hoh.: 400-410 moh. Areal: 14 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 12.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Lokaliteten  ligger  øverst  ved  Øverli  og  Nervang.  Her  finnes  relativt 
artsrike,  ugjødslete  eller  svakt  gjødslete  slåttenger.  Engene  har  en  utforming  som  virker 
karakteristisk for Gravberget-området. Engene hevdes fortsatt med slått. Arter som småengkall 
(Rhinanthus  minor),  knollerteknapp (Lathyrus  linifolius),  prestekrage  (Leucanthemum vulgare),  gulaks 
(Anthoxanthum odoratum),  og harerug (Bistorta vivipara)  er karakteristiske. Det er  innslag av noe 
fattigere  partier,  og trolig  kan det  ha vært  noe gjødsling på  deler  av området,  eller  beiting i 
perioder. Ved Nervang er det også et hestebeite. Engene kan etter Fremstad & Moen (2001) trolig 
karakteriseres som ”Boreal slåtteng”, en vegetasjonstype som regnes som sterkt truet.

Kulturpåvirkning og inngrep: Gammel kulturmark, slått, gardsbruk.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien A (Svært viktig) da dette er aktivt hevedet 
slåttenger av den sterkt truete vegetasjonstypen ”Boreal slåtteng”, og engene bærer ikke tydelig 
preg av gjødsling. Dette er klart de best hevdete arealene med slåtteng i Våler kommune. Det er 
relativt artsrikt mhp. engplanter, men det er ikke kjent spesielt sjeldne arter tilstede. 

Skjøtsel  og  hensyn:  Lokaliteten  utfyller  artsmangfoldet  ved  de  andre  slåttengslokalitetene  i 
Gravberget, og må ses i forhold til disse. Fremstad & Moen (2001) omtaler ”Boreal slåtteng” som 
typisk for Finnskogen, og det er et regionalt og lokalt ansvar å sørge for opprettholdelse av den 
truete  vegetasjonstypen.  Engene  må  ikke  gjødsles  for  å  bevare  kvalitetene  som  natureng. 
Gravberget er karakterisert som et ”spesielt verdifull område” iht. registreringene av ”nasjonalt 
verdifulle kulturlandskap” (Arnevik Løseth 1994).
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026 HOLSÆTRA

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: D01
Naturtype/utforming: Kulturlandskap; Slåtteng 
Annet: Gjengroingseng
Trusler: Gjengroing
UTM (EUREF89): UH 400-401, 467-468 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 310 moh. Areal: 2 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 13.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: I Risberget er det totalt sett lite kulturmark som er bevart med hensyn på 
fortsatt hevd, fravær av gjødsling og sterk gjengroing. Ved Holsætra finnes derimot rester av en 
slåttevoll som har enkelte kvaliteter. Ytterkanter av enga er under begynnende gjengroing, men 
det  foregår noe slått  med plenklipper på deler av området  for å  holde området  åpent rundt 
fritidsbolig i den gamle bygningen på vollen.
Floraen  er  relativt  artsrik  med  mange  engarter,  slik  som  prestekrage  (Leucanthemum  vulgare), 
dunkjempe  (Plantago  media),  hårsveve  (Hieracium s.  Pilosella),  hvitmaure  (Galium  boreale), 
knollerteknapp (Lathyrus linifolius), ballblom (Trollius europaeus) og rødknapp (Knautia arvensis) og 
dunkjempe (Plantago media). Flekkmure (Potentilla crantzii) er lokalt sjelden, men ble funnet på et 
kortvokst parti av vollen. For øvrig forekommer forvillete hageplanter- blant annet rikelig med 
både blå og hvit form av fjellflokk (Polemonium caeruleum). Det kan muligens være potensiale for 
enkelte beitemarkssopp på sætervollen.

Kulturpåvirkning og inngrep: Gammel kulturmark – tidligere slåtteng. Bygninger.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien C (Lokalt viktig) på grunn av at det her er 
delvis  skjøttet  slåtteng,  og  ganske  artsrikt  mhp.  karplanter,  deriblant  innslag  av  mange 
naturengplanter. Lokaliteten er liten, og bare noen titalls kvadratmeter kan betegnes som artsrik 
slåtteng. Dagens bruk av plenklipper i deler av området trekker ned inntrykket.
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Skjøtsel  og  hensyn:  Enga  bør  opprettholdes  ved  slått.  Bruken  av  plenklipper  på  deler  av 
området er uheldig mhp. karplantefloraen.

Figur 21. Artsrik rest av slåttevoll ved Holsætra.
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027 ØVRE BERGET

Verdi: A (Svært viktig) DN-kode: D01
Naturtype/utforming: Kulturlandskap; Slåtteng
Annet: Gjengroingseng
Trusler: Gjengroing
UTM (EUREF89): UH 498-501, 533-536 Kart: 2116 IV Halsjøen
Hoh.: 460-480 moh. Areal: 3 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 12.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Rundt husmannsplassene Berget i Gravberget ligger artsrike slåttenger og 
gjengroende enger. Deler av området hevdes fortsatt ved sein slått (august) (i følge bruker av 
fritidsbolig). Engene er artsrike og det finnes flere lokalt og regionalt sjeldne arter her, slik som 
engnellik  (Dianthus  deltoides),  dunhavre  (Avenula  pubescens),  flekkgriseøre  (Hypochoeris  maculatum), 
hjertegras  (Briza  media),  og  kattefot  (Antennaria  dioica).  Deler  av  slåttenga  kan  betegnes  som 
dunhavre-eng, og typen er i ferd med å bli nasjonalt sjelden. For øvrig arter som prestekrage 
(Leucanthemum  vulgare),  gulaks  (Anthoxanthum  odoratum),  harerug  (Bistorta  vivipara),  sauesvingel 
(Festuca  ovina ssp.  ovina),  svever  (Hieracium spp.),  knollerteknapp (Lathyrus  linifolius),  småengkall 
(Rhinanthus minor), hvitbladtistel (Cirsium helenoides), jonsokkoll (Ajuga pyramidalis) og engrapp (Poa 
pratensis coll.) mm. Engene kan trolig karakteriseres som ”Boreal slåtteng” og ”Dunhavreeng” 
etter Fremstad & Moen (2001), to truete vegetasjonstyper som begge regnes som sterkt truet. 
Området er sikret som kulturminne, og bygninger er restaurert.

Kulturpåvirkning og inngrep: Husmannsplassen er fredet og en del restaurering har foregått. 
Øvre Berget  har  en historie  tilbake til  omkring 1825.  Gammel  kulturmark.  Slått  på deler  av 
området. Fritidsboliger.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien A (Svært viktig), da slåttenga ved Øvre 
Berget, er den mest artsrike (mhp. karplanter) av engene i Gravberget, og det er innslag av flere 
lokalt og regionalt sjeldne arter. Fortsatt hevdet eng med innslag av dunhavre-eng er enestående i 
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kommunen. Dessverre er enga som slås såpass liten (20 x 20 meter), og andre deler av området 
ganske preget av gjengroing, at verdien under tvil er satt til A (Svært viktig). 

Skjøtsel  og  hensyn:  Lokaliteten  utfyller  artsmangfoldet  ved  de  andre  slåttengslokalitetene  i 
Gravberget, og må ikke ses isolert i forhold til disse. Fremstad & Moen (2001) omtaler ”Boreal 
slåtteng” som typisk for Finnskogen og det er derfor et regionalt og lokalt ansvar å sørge for 
opprettholdelse  av  vegetasjonstypen.  Slått  må  fortsatt  opprettholdes  for  å  ta  vare  på 
artsmangfoldet.  Resten  av  den  gjengroende  kulturmarka  bør  innlemmes  i  skjøtselen  og 
restaureres.  Det  må ikke  skje  overgang til  skjøtsel  ved beite,  da dette  vil  føre til  at  de mest 
krevende artene går ut. Slått bør skje seint på sommeren. Engene må ikke gjødsles. Det anbefales 
utarbeidelse av skjøtselsplan for opprettholdelse av slått av engene.
Gravberget er karakterisert som et ”spesielt verdifull område” iht. registreringene av ”nasjonalt 
verdifulle kulturlandskap” (Arnevik Løseth 1994). 

Figur 22. Den mest artsrike og hevdede delen av engene ved Øvre Berget.

Figur 23. Dårligere hevdet eng ved Øvre Berget
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028 ØVRE HALBERGET

Verdi: B (Viktig) DN-kode: D01
Naturtype/utforming: Kulturlandskap; Slåtteng
Annet: Gjengroingseng
Trusler: Gjengroing
UTM (EUREF89): UH 529-531, 547-548 Kart: 2116 IV Halsjøen
Hoh.: 450 moh. Areal: 2 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 12.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Ved  Øvre  Halberget  i  Gravberget  ligger  et  nedlagt  gårdsbruk,  med 
solrike slåttenger som omgir bruket. Enger er slått i nyere tid, men det er usikkert om området 
følges opp. Foran bruket står ei ask (Fraxinus excelsior) som tuntre, og treslaget forekommer ikke 
naturlig i Våler. Engene er tørre og magre og typiske for Gravberget, men det er mulig at de har 
blitt  gjødslet  noe.  Det  ble  ikke  funnet  spesielt  interessante  arter,  men  det  er  en del  trivielle 
naturengplanter på lokaliteten. Engene kan etter Fremstad & Moen (2001) trolig karakteriseres 
som ”Boreal slåtteng”, en vegetasjonstype som regnes som sterkt truet.

Kulturpåvirkning og inngrep: Slått. Nedlagt bruk, intakte bygninger; gårdsbygning, låve.

Bakgrunn for  verdisetting:  Lokaliteten  er  under  tvil  gitt  verdien  B  (Viktig)  da  dette  er  ei 
slåtteng som fortsatt hevdes ved slått eller er hevdet inntil nylig, og som i likhet med de andre 
engene i  Gravberget  kan  karakteriseres  som ”Boreal  slåtteng”.  Siden  lokaliteten  bare  utfyller 
artsmangfoldet ved de andre slåttengslokalitetene i  Gravberget,  er  lokaliteten ikke gitt  høyere 
verdi  enn B (Viktig).  Det er mulig at engene kan være noe gjødslet.  Dette er  ikke den mest 
artsrike enga mhp. engplanter i Gravberget og det er ikke kjent spesielt sjeldne arter tilstede, så 
det er mulig at enga er av lavere verdi enn B (Viktig).

Skjøtsel  og  hensyn:  Lokaliteten  utfyller  artsmangfoldet  ved  de  andre  slåttengslokalitetene  i 
Gravberget, og må ikke ses isolert i forhold til disse. Fremstad & Moen (2001) omtaler ”Boreal 
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slåtteng” som typisk for Finnskogen og det er derfor et regionalt og lokalt ansvar å sørge for 
opprettholdelse av vegetasjonstypen. Slått bør følges opp. Enger må ikke gjødsles. Gravberget er 
karakterisert  som  et  ”spesielt  verdifull  område”  iht.  registreringene  av  ”nasjonalt  verdifulle 
kulturlandskap” (Arnevik Løseth 1994).

Figur 24. Et av Vålers få asketrær ved Øvre Halberget.
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029 GRAVBERGET, ØST

Verdi: A (Svært viktig) DN-kode: D01
Naturtype/utforming: Kulturlandskap; Slåtteng
Annet:
Trusler: Gjengroing, gjødsling
UTM (EUREF89): UH 504-505, 530-532 Kart: 2116 IV Halsjøen
Hoh.: 400 moh. Areal: 1.7 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 12.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Langs vegen fra Gravberget kirke og innover mot Nervang og i området 
sør for Nervang ligger flere magre, ugjødslete slåttenger. Noen av disse hevdes fortsatt (slått i 
juli). Engene har en utforming som virker karakteristisk for Gravberget-området.
Arter  som  småengkall  (Rhinanthus  minor),  knollerteknapp  (Lathyrus  linifolius),  prestekrage 
(Leucanthemum vulgare),  gulaks (Anthoxanthum odoratum),  karve (Carum carvi)  og harerug (Bistorta 
vivipara)  er karakteristiske.  Enkelte friskere partier  med bla.  skogmarihand (Dactylorhiza fuchsii), 
hvitbladtistel (Cirsium helenoides) og ballblom (Trollius europaeus) finnes.
Engene  kan  etter  Fremstad  &  Moen  (2001)  trolig  karakteriseres  som  ”Boreal  slåtteng”,  en 
vegetasjonstype som regnes som sterkt truet.

Kulturpåvirkning og inngrep: Aktiv slått i nyere tid.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien A (Svært viktig) da dette er slåtteng(er) av 
den sterkt truete vegetasjonstypen ”Boreal  slåtteng” som fortsatt  hevdes ved slått,  og engene 
bærer ikke preg av gjødsling. Lokaliteten er en av de best hevdete i Gravberget. Det er relativt 
artsrikt mhp. engplanter, men det er ikke kjent spesielt sjeldne arter tilstede.

Skjøtsel  og  hensyn:  Lokaliteten  utfyller  artsmangfoldet  ved  de  andre  slåttengslokalitetene  i 
Gravberget, og må ikke ses isolert i forhold til disse. Fremstad & Moen (2001) omtaler ”Boreal 
slåtteng” som typisk for Finnskogen og det er derfor et regionalt og lokalt ansvar å sørge for 
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opprettholdelse av vegetasjonstypen. Engene må ikke gjødsles for å bevare naturengkvalitetene. 
Gravberget er karakterisert som et ”spesielt verdifull område” iht. registreringene av ”nasjonalt 
verdifulle kulturlandskap” (Arnevik Løseth 1994).

Figur 25. Slåtteng langs vegen mot Nervang.
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030 ENBERGET SØR

Verdi: B (Viktig) DN-kode: D01
Naturtype/utforming: Kulturlandskap; Slåtteng
Annet: Gjengroingseng
Trusler: Gjengroing
UTM (EUREF89): UH 454 673 Kart: 2017 II Søre Osen
Hoh.: 520 moh. Areal: 0.7 ha.
Kilder/undersøkt: Stabbetorp & Often 2003. Undersøkt 12.07.2005, 08.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Sør i Enberget ligger en slåttevoll i tilknytning til nedlagte bruk. Vollen 
har blitt  slått  i  nyere tid,  men det  er  tendens til  gjengroing mot kantene.  Generelt  er  vollen 
kortvokst  og har  et  tørt  preg.  Vollen  er  ganske artsrik  og  det  ble  funnet  arter  som harerug 
(Bistorta  vivipara),  småengkall  (Rhinanthus  minor),  jonsokblom  (Silene  dioica),  knollerteknapp 
(Lathyrus linifolius), svever (Hieracium spp.), ballblom (Trollius europaeus), prestekrage (Leucanthemum 
vulgare), kjerteløyentrøst (Euphrasia stricta) og jonsokkoll (Ajuga pyramidalis). Marinøkkel (Botrychium 
lunaria)  ble  funnet  sparsomt  i  den  nordlige  delen  av  enga,  og  har  her  sin  eneste  kjente 
gjenværende forekomst i kommunen. Den sjeldne høstmarinøkkel (Botrychium multifidum) er trolig 
funnet  her  på  50-tallet  (Hedmarks  Karplanter  (1952)),  men  det  er  uvisst  om  det  er 
tilfredsstillende forhold for arten her i dag. Tidligere er det også funnet fjellrapp (Poa alpina) her 
(Stabbetorp & Often 2003), en art som er lokalt sjelden, og trolig i sterk tilbakegang i kulturmark 
i  lavlandet.  Enkelte  funn av beitemarkssopp/fagervokssopp (Skjør  vokssopp  Hygrocybe  ceracea,  
mønjevokssopp H. coccinea) er gjort på lokaliteten på 50-tallet (Norsk SoppDatabase (1951)), men 
det er usikkert om det er forhold for dette i dag.
Engene  kan  etter  Fremstad  &  Moen  (2001)  trolig  karakteriseres  som  ”Boreal  slåtteng”,  en 
vegetasjonstype som regnes som sterkt truet.

Kulturpåvirkning  og  inngrep: Gammel  kulturmark.  Slått  inntil  de  siste  årene.  Fritidshus. 
Bygninger vedlikeholdes. Tømmervelte.
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Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien B (Viktig), da området har ganske mange 
engplanter, og er relativt artsrikt mhp. karplanter. Gjengroing preger heller ikke lokaliteten like 
sterkt som de andre i Enberget, og det har vært slått her inntil nylig.

Skjøtsel  og  hensyn: Fremstad  &  Moen  (2001)  omtaler  ”Boreal  slåtteng”  som  typisk  for 
Finnskogen  og  det  er  derfor  et  regionalt  og  lokalt  ansvar  å  sørge  for  opprettholdelse  av 
vegetasjonstypen.  Vollen  bør  skjøttes  ved  fortsatt  slått.  Utkanten  av  vollen  var  brukt  til 
tømmervelte,  noe som er  unødvendig,  da  det  er  områder  i  nærheten  som tåler  dette  bedre. 
Lokaliteten må ses i forhold til  de to andre registrerte lokalitetene (lokalitet 043 og 044) med 
kulturmark i Enberget, som riktignok er noe mer preget av gjengroing.

Figur 26. Kulturmarka ved Søndre Enberget.
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031 GRAVBERGET SENTRUM

Verdi: B (Viktig) DN-kode: D03
Naturtype/utforming: Kulturlandskap; Artsrike vegkanter 
Annet: Slåtteng, gjengroingseng
Trusler: Inngrep, utbygging, gjengroing
UTM (EUREF89): UH 494-502, 527-535 Kart: 2116 IV Halsjøen
Hoh.: 395-410 moh. Areal: 9 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 12.07.2005, 22.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Langs vegen gjennom Gravberget sentrum ligger eneste område i Våler 
kommune  hvor  det  kan  defineres  artsrike  vegkanter.  Området  har  kontinuitet  mhp.  drift  av 
slåttenger, men en del har gått over til å bli gjødslete kunstenger, og gjengroing preger en del 
arealer. Langs vegen i sentrum finnes vegkanter med rester av engvegetasjon. Mange av disse 
artene  forekommer  også  på  gjenværende  slåttenger  særlig  øst  i  Gravberget,  og  vegkantene  i 
Gravberget sentrum er stedvis artsrike. Av arter nevnes hjertegras (Briza media),  flekkgriseøre 
(Hypochoeris  maculatum),  flekkmure  (Potentilla  crantzii),  engknoppurt  (Centaurea  jacea),  dunhavre 
(Avenula  pubescens),  harerug  (Bistorta  vivipara),  bitterbergknapp  (Sedum  acre),  ballblom  (Trollius  
europaeus),  dunkjempe (Plantago media),  prestekrage (Leucanthemum vulgare),  bakkestjerne (Erigeron 
acer),  kattefot  (Antennaria  dioica),  sveve-arter  (Hieracium spp.)  og  dunkjempe  (Plantago  media). 
Engrestene langs vegen i Gravberget er avhengig av sein slått for å opprettholde artsrikdommen. 
Stedvis blir dette gjort men først og fremst for å hindre gjengroing og som stell rundt bygninger.
Noe grov osp finnes spredt langs vegen.  For øvrig er det også noe gjengroende enger langs 
vegen. Enkelte forvillede hageplanter finnes i området, slik som fagerfredløs (Lysimachia punctata), 
sibirvalmue (Papaver nudicaule) og lupin (Lupinus sp.).
Iht. Fremstad & Moen (2001) er artsrike vegkanter å regne som en truet vegetasjonstype.

Kulturpåvirkning og inngrep: Asfalt og grusveg forbi. Bebyggelse og fritidsboliger. Partier av 
vegkant slås.
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Bakgrunn  for  verdisetting:  Vegkanter  kan  stedvis  utgjøre  viktige  restbiotoper  med 
kulturmarksarter.  Slike  artsrike  vegkanter  er  ofte  ugjødslete  og  holdes  åpne  ved  slått  og 
vegvedlikehold. I Gravberget finnes det eneste eksempel på artsrike vegkanter i kommunen, og 
disse utgjør sammen med annen kulturmark i grenda, et viktig biotop for flere regionalt og lokalt 
sjeldne arter. Vegkantene er varierte og artsrike og har derfor fått verdien B (Viktig).

Skjøtsel og hensyn: Iht. Fremstad & Moen (2001) er ”Artsrike vegkanter” regnet med til 
truete vegetasjonstyper i Norge, da de har begrenset utbredelse og er utsatt for mange 
trusler. Artsrike vegkanter vurderes som sterkt truet. Dette tilsier at det er behov for en 
bevisst skjøtsel av slike lokaliteter registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen. 
Enkelte partier langs vegen gjennom Gravberget sentrum slås på tradisjonelt vis med ljå, 
og det er viktig at dette opprettholdes.  Det er potensiale for at også flere partier kan 
skjøttes for å ta vare på artsmangfoldet i  området. Gravberget er karakterisert som et 
”spesielt verdifull område” iht. registreringene av ”nasjonalt verdifulle kulturlandskap” 
(Arnevik Løseth 1994). Lokaliteten må ses i forhold til andre arealer med slåttemark nær 
ved, da lokaliteten utfyller kvaliteter ved andre lokaliteter i Gravberget.
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032 ELSET

Verdi: B (Viktig) DN-kode: D04
Naturtype/utforming: Kulturlandskap; Naturbeitemark 
Annet: Dammer
Trusler: Gjengroing, gjødsling, utbygging
UTM (EUREF89): PN 526-528, 362-364 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 210-220 moh. Areal: 6 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 14.07.2005, 11.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Nedenfor  og  vest  for  Elset  gård ligger  ei  lett  kupert  beitemark med 
innslag av tynt jorddekte berg. Stedvis er det noe berg i dagen. Hester beiter i området. Spredt 
finnes  einerbusker  og  enkelte  grantrær  -  ellers  et  åpent  preg.  Beitemarka  virker  ikke  spesielt 
artsrik. Området ble ikke nærmere undersøkt på grunn av dyr (hester) på beite. I tilknytning til 
beitemarka finnes to dammer (lokalitet 072 og 071). I nord grenser området mot granplantefelter.

Kulturpåvirkning og inngrep: Gammel kulturmark. Beiting. Opparbeidete dammer.

Bakgrunn  for  verdisetting:  Lokaliteten  er  gitt  verdien  B  (Viktig)  da  området  har  preg  av 
ugjødslet naturbeitemark som fortsatt beites aktivt.  Naturtypen er sjelden i Våler.  Området er 
variert med busker og dammer. Lokaliteten er såpass variert og hevdes aktivt, og er gitt verdien B 
(Viktig), da dette er en av de best hevdete naturbeitemarkene i Våler. Det er ikke kjent spesielle 
artsforekomster som tilsier høyere verdi enn B.

Skjøtsel og hensyn:  Beiting bør opprettholdes, og beitetrykket kan trolig økes noe. Busker og 
trær bør bevares, men ikke slik at området gror igjen. Gjødsling må ikke skje. Området må ses i 
forhold til andre registrerte lokaliteter omkring Elset og Øverby, da disse til sammen utgjør et 
verdifullt helhetlig miljø.
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Figur 27. Beitemarka ved Elset

Figur 28. Beitemarka ved Elset er stedvis på tynt jorddekte berg.
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033 SVARTVADET

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: D04
Naturtype/utforming: Kulturlandskap; Naturbeitemark 
Annet: Skogsbeite
Trusler: Gjengroing, inngrep
UTM (EUREF89): UH 404-405, 488-490 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 390 moh. Areal: 1.4 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 13.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Ved Svartvadet i Risberget ligger ei beitemark som sommeren 2005 ble 
beitet med hest. Beitemarka er en av få innmarksbeiter som er i bruk og som ikke bærer preg av 
sterk gjødsling eller oppdyrking. I tilknytning til beitemarka ligger også en liten skogteig med osp 
og gran hvor dyr også beiter. Trolig har beitemarka vært under noe gjengroing en periode, før den 
har blitt tatt i bruk på nytt. Floraen er relativt artsfattig, men det ble funnet engnellik (Dianthus  
deltoides) i kanten av beitet. Engnellik er lokalt sjelden og har trolig gått ut på de fleste lokaliteter i 
Våler. For øvrig finnes en del gjeldkarve (Pimpinella saxifraga). Floraen ble ikke nærmere undersøkt 
pga. hester på beite.

Kulturpåvirkning  og  inngrep:  Gammel  kulturmark.  Beiting.  Bebodd  gardsbruk  inntil 
lokaliteten.

Bakgrunn for verdisetting:  Beitemarka har verdi i  form av at den er en av få gjenværende 
beitemarker i bruk i Risberget, og det er forekomst av en lokalt sjelden art (engnellik) som trolig 
har gått sterkt tilbake. Lokaliteten er gitt verdien C (Lokalt viktig), da lokaliteten er liten (noen 
hundre m2), noe preget av gjengroing, artsmangfoldet av karplanter er relativt lavt, med bare få 
engplanter.

Skjøtsel og hensyn: Beiting bør opprettholdes. Busker og trær bør tynnes. Gjødsling må unngås.
Avgrensning er omtrentlig.
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034 ØVERBY, ØVRE

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: D04
Naturtype/utforming: Kulturlandskap; Naturbeitemark 
Annet: Hagemark, dammer
Trusler: Gjengroing
UTM (EUREF89): PN 523-525, 362-364 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 220 moh. Areal: 2 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 14.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Ovenfor tunet på Øverby ligger ei delvis tresatt beitemark, stedvis på tynt 
jorddekte berg. Marka beites til tider med kyr. I tilknytning til området ligger også en gammel 
gårdsdam  (lokalitet  075).  I  beitemarka  forekommer  mest  trivielle  kulturmarksarter.  Spredt 
forekommer  bjørketrær,  osp  og  gran.  En  lokalt  ganske  sjelden  art  ble  registrert  på  berg: 
Bitterbergknapp (Sedum acre). Lokaliteten er noe dårligere hevdet enn kulturmarka for øvrig rundt 
Øverby.

Kulturpåvirkning og inngrep: Gammel kulturmark. Beiting. Vanntårn. Gammel gårdsdam.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien C (Lokalt viktig) da dette er ei ugjødslet 
naturbeitemark som delvis beites aktivt,  og med et variert preg (innslag av tre- og busksjikt). 
Kulturmarka omkring Øverby er totalt sett et sjeldent innslag i Våler,  men artsmangfoldet av 
karplanter virker trivielt, området er lite og mangler noe skjøtsel, og derfor ikke gitt høyere verdi. 
Det kan ikke utelukkes at andre organismegrupper har området som viktig leveområde. 

Skjøtsel og hensyn:  Beiting bør opprettholdes. Trær og busker bør ikke få overtak i området. 
Kratt  rundt  dammen  bør  ryddes  noe.  Lokaliteten  må  ses  i  forhold  til  de  andre  registrerte 
lokalitetene omkring Elset og Øverby, særlig dammen (lokalitet 075) i tilknytning til lokaliteten.
Avgrensning er omtrentlig.
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Figur 29. Tresatt beitemark ved Øverby.

Figur 30. Øverby.
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035 ØVERBY, ØSTRE

Verdi: B (Viktig) DN-kode: D04
Naturtype/utforming: Kulturlandskap; Naturbeitemark 
Annet: Hagemark
Trusler: Gjengroing
UTM (EUREF89): PN 524-525, 362-363 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 230 moh. Areal: 1.4 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 14.07.2005, 18.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Øst  for  Øverby  ligger  ei  større  naturbeitemark  som beites  med  kyr. 
Marka  kan trolig  opprinnelig  ha  vært  slåttemark,  og  beite  kan  være  et  nyere  fenomen (Erik 
Fleischer pers. medd.). Her er grunt jorddekte berg og enkelte bjørketrær. Området er gjerdet inn 
med skigard langs veg mot Øverby. For øvrig elektrisk gjerde. Marka virker ikke spesielt artsrik, 
men ble ikke undersøkt nærmere på grunn av dyr på beite. Langs kanten av beitemarka mot veg 
ble  det  funnet  litt  dunhavre  (Avenula  pubescens),  en  art  som trolig  har  gått  vesentlig  tilbake  i 
kommunen og bare er registrert på to andre lokaliteter i Våler. 

Kulturpåvirkning og inngrep: Gammel kulturmark. Beiting. Gårdstun.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien B (Viktig), da beitemarka beites aktivt, og 
ligger  i  et  godt  ivaretatt  og  variert  kulturlandskapsmiljø.  Dette  er  en  av  de  best  hevdete 
naturbeitemarker i Våler. Artsmangfoldet av karplanter virker trivielt, men det kan ikke utelukkes 
at andre organismegrupper har området som viktig leveområde. Bedre undersøkelser kan trekke 
verdien opp i A.

Skjøtsel og hensyn: Beitemarka bør fortsatt skjøttes ved beiting. Gjødsel må ikke benyttes. Trær 
og busker bør på sikt tynnes dersom de får mer overtak enn i dag. Lokaliteten må ses i forhold til 
annen kulturmark omkring Øverby. Lokaliteten bør undersøkes nærmere mhp. artsmangfold.
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Figur 31. Beitemarka øst for Øverby.

Figur 32. Skigard langs vegen forbi beitemarka ved Øverby.
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036 ØVERBY, NEDRE

Verdi: A (Svært viktig) DN-kode: D0501
Naturtype/utforming: Kulturlandskap; Hagemark; Bjørkehage 
Annet: Naturbeitemark
Trusler: Gjengroing, hogst av bjørker, gjødsling
UTM (EUREF89): PN 523, 361 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 200-230 moh. Areal: 1.5 ha.
Kilder/undersøkt: Hedmarks Karplanter. Undersøkt 04.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Nedenfor Øverby gård ligger ei sørvendt, skrånende og tresatt beitemark 
som kan karakteriseres som en bjørkehage. Spredt i hagemarka finnes noe einer og rogn. Marka 
er trolig minimalt gjødsla,  og har et magert,  tørt,  heterogent og artsrikt preg. Det ble funnet 
relativt  mange  engplanter,  hvor  flere  er  lokalt  sjeldne.  Særlig  interessant  er  forekomsten  av 
bakkeveronika (Veronica arvensis),  som er regionalt sjelden (Often m.fl.  1998).  Her finnes også 
flekkgriseøre  (Hypochoeris  maculatum),  dunkjempe (Plantago  media),  jonsokkoll  (Ajuga pyramidalis), 
gjeldkarve  (Pimpinella  saxifraga),  engtjæreblom  (Lychnis  viscaria),  og  kattefot  (Antennaria  dioica). 
Tidligere er engnellik (Dianthus deltoides)  og engklokke (Campanula patula)  funnet på lokaliteten 
(Hedmarks Karplanter),  men artene ble ikke gjenfunnet.  Det kan være potensiale for enkelte 
interessante beitemarkssopp på lokaliteten.
Den truete vegetasjonstypen ”Tjæreblomeng” (”tørr, middelsrik eng i lavlandet” – sterkt til akutt 
truet (EN-CR) (Fremstad & Moen 2001), har sparsomme innslag på lokaliteten.

Kulturpåvirkning og inngrep: Aktiv landbruksdrift, beiting, tidligere slått. Nord for området er 
det plantet gran.

Bakgrunn for verdisetting:  Lokaliteten er gitt verdien A (Svært viktig), da bjørkehager er et 
sjeldent innslag i kulturlandskapet i Våler, og bjørkehagen ved Øverby er velutformet, ikke preget 
av gjengroing, artsrik mhp. karplanter, og det er flere lokalt sjeldne arter. For øvrig er lokaliteten 
preget av godt beitetrykk. Det kan ikke utelukkes at andre organismegrupper enn planter har 
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området som viktig leveområde, da det her er solrikt og tørt. Lokaliteten er det beste eksemplet 
på bjørkehager i Våler.

Skjøtsel  og  hensyn:  Beite  må  opprettholdes.  Området  må  ikke  gjødsles.  Det  er  viktig  at 
eventuelt krattoppslag fjernes, samt at døde bjørker som faller over ende fjernes. Området må ses 
i forhold til de andre registrerte lokalitetene omkring Øverby og Elset, som til sammen utgjør et 
helhetlig og verdifullt kulturmiljø.

Figur 33. Bjørkehagen nedenfor Øverby.

Figur 34. Bjørkehagen ved Øverbyr sett nedenfra.
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037 N FOR AUDENBY

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: D0501
Naturtype/utforming: Kulturlandskap; Hagemark; Bjørkehage
Annet: Naturbeitemark
Trusler: Gjengroing, hogst 
UTM (EUREF89): PN 545, 363 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 220 moh. Areal: 0.5 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 18.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Nord for  Audenby ligger  en mindre  bjørkehage med hester  på  beite 
sommeren 2005. Området er omgitt av åkerland, skog og gårdsbruk/bebyggelse. Det er innslag 
av grov bjørk i bjørkehagen, og tresjiktet er til dels ganske tett, slik at det ikke er gode forhold for 
mer lyskrevende arter. Enkelte grantrær og osp finnes i tilknytning til bjørkehagen.

Kulturpåvirkning og inngrep: Gammel kulturmark. Beiting.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien C (Lokalt viktig), da lokaliteten er ganske 
liten  (noen  hundre  m2),  gjengroing  er  ganske  betydelig  og  det  ble  ikke  registrert  spesielt 
interessante karplantearter eller artsmangfold, og verdien er derfor satt til C (Lokalt viktig).

Skjøtsel  og  hensyn:  Bjørkehager  er  et  sjeldent  innslag  i  Våler,  og  bør  derfor  tas  vare  på. 
Bjørkehagen ved Audenby er ganske tett og preget av manglende skjøtsel, og det kunne trolig 
vært hensiktsmessig å tynne bjørkehagen noe slik at mer lyskrevende arter får bedrete forhold. 
Beiting bør opprettholdes.
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Figur 35. Bjørkehagen ved Audenby.
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038 AUDENBY, ØVRE

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: D0601
Naturtype/utforming: Kulturlandskap; Skogsbeite
Annet: Naturbeitemark
Trusler: Gjengroing
UTM (EUREF89): PN 547, 537 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 220 moh. Areal: 1.5 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 18.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Øst for Audenby ligger ei beitemark tresatt med gran som dominerende 
treslag, men også noe bjørk, selje og osp. Marka er steinete og variert. Kyr beiter området.
Området  grenser  mot  gjødsla  mark (fôrproduksjon)  og  granplantefelt.  Elektrisk  gjerde rundt 
området.

Kulturpåvirkning og inngrep: Gammel kulturmark. Beite.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien C (Lokalt viktig), da det ikke ble registrert 
spesielt  interessant  artsmangfold  i  skogsbeitet.  Det  kan  ikke  utelukkes  at  det  er  spesielle 
arter/organismegrupper i tilknytning til lokaliteten. Lokaliteten beites aktivt, men mangler trolig 
kontinuitet mhp. bruken.

Skjøtsel og hensyn: Skogsbeiter er i dag sjeldne innslag i kulturlandskapet i Våler. Området bør 
fortsatt beites.
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Figur 36. Beiteskogen ved Audenby.
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039 RUD

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: D09
Naturtype/utforming: Kulturlandskap; Fukteng
Annet: Naturbeitemark, sumpskog
Trusler: Gjødselsig, gjengroing, oppdyrking
UTM (EUREF89): PN 531-532, 298-302 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 190 moh. Areal: 1.5 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 18.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Ved Rud ligger ei fukteng mellom beitemark og åkermark ovenfor og på 
Rudsmoen. Kyr beiter fuktenga og gjødsla beitemark ovenfor. Fuktenga er til dels preget av en 
del gjødselsig. Her er også innslag av noe krattskog med blant annet gråor.
I følge grunneier er det en del vannlevende fugl som benytter området om våren, da det står en 
del vann her. Utover sommeren tørker området noe inn, men ved besøket stod det en del vann i 
de  laveste  partiene  av  enga.  Det  ble  registrert  arter  som  vassgro  (Alisma  plantago-aquatica), 
mannasøtgras (Glyceria fluitans) og skogsivaks (Scirpus sylvaticus) i de fuktigste partiene. For øvrig 
fantes rikelig med andemat (Lemna minor), en liten vannplante som flyter fritt på vannansamlinger, 
og  som er  lokalt  sjelden  i  Våler  kommune.  For  øvrig  er  åkermarka  på  Rudsmoene  øst  for 
fuktenga viktige  rasteområder for  trane (Bør  overvåkes DM),  som raster-  og samles  her om 
våren.

Kulturpåvirkning og inngrep: Beiting, gjødselsig, rydding av kratt.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien C (Lokalt viktig) da fuktenga er betydelig 
påvirket  av  gjødselavrenning.  Lokaliteten  har  trolig  en  viss  betydning  for  vannlevende  fugl. 
Floristisk sett er området mindre interessant pga. sterk gjødselavrenning.

Skjøtsel og hensyn: Fuktenger er sjeldne i Våler, og lokaliteten ligger i et område med intensivt 
drevet jordbruk. Området bør ideelt sett ikke utsettes for så sterk gjødselpåvirkning som i dag, 
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men fyller kanskje en funksjon som fangdam/biofilter. Det er potensiale for å utvikle området 
ved  anleggelse  av  miljødam.  I  følge  grunneier  og  Iver  Breisjøberget  (pers.  medd.)  ved 
Landbrukskontoret har det vært forsøk på å grave opp miljødam på lokaliteten, noe som kan 
være  positivt  for  vannlevende  fugl.  Grunnforholdene  på  stedet  er  vanskelige,  med 
sandavsetninger,  som gjorde at  arbeidet  ble  avsluttet  da  det  var  fare  for  å  drenere  området. 
Beiting og rydding av kratt bør opprettholdes.

Figur 37. Fuktenga ved Rud.

Figur 38. Sumpskoginnslag ved fuktenga ved Rud.
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040 AUDENBY

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: D1103
Naturtype/utforming: Kulturlandskap; Småbiotoper; Steinrøyser og -gjerder
Annet: Gjødsla beitemark
Trusler: Gjengroing
UTM (EUREF89): PN 546-547, 357-358 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 210 moh. Areal: -
Kilder/undersøkt: Undersøkt 18.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Øst for Audenby dominerer gjødsla mark for fôrproduksjon, og gjødsla 
beitemark. I kanten av kulturmarka ligger flere gamle steingarder. Steingardene er stedvis bevokst 
med kratt. 

Kulturpåvirkning og inngrep: Kulturmark, beiting, gjødsling.

Bakgrunn  for  verdisetting:  Lokaliteten  er  gitt  verdien  C  (Lokalt  viktig),  da  betydning  for 
biologisk mangfold er uklar. Gjødsling av marka omkring steingardene trekker ned i forhold til 
betydning for biologisk mangfold. Det ble ikke registrert spesielt interessante arter i tilknytning til 
lokaliteten.

Skjøtsel og hensyn: Steingarder er et sjeldent innslag i kulturlandskapet i Våler, og kan være av 
betydning for smågnagere og insekter. Lokaliteten utgjør et kulturlandskapselement estetisk og 
kulturhistorisk sett.
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Figur 39. Steingard ved Audenby.
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041 BRÅTEN

Verdi: B (Viktig) DN-kode: D1105
Naturtype/utforming: Kulturlandskap; Småbiotoper; Skogholt med engpartier
Annet: Gjengroingseng
Trusler: Gjengroing
UTM (EUREF89): UH 503-506, 656-659 Kart: 2116 IV Halsjøen
Hoh.: 540-580 moh. Areal: 9 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 12.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Bråten ligger inntil svenskegrensa og området består av flere nedlagte 
bruk på norsk side. Området er mosaikkpreget med gjengroende enger, skog og kantsoner. 
Området har trolig fortrinnsvis vært brukt til slåttenger. Grunnen virker stedvis noe rikere, og 
området er sørøstvendt. Det er innslag av høystaudeskog på gjengroende kulturmark. Det ble 
funnet  arter  som  skogmarihand  (Dactylorhiza  fuchsii),  dunhavre  (Avenula  pubescens),  ballblom 
(Trollius europaeus), jonsokblom (Silene dioica), rødknapp (Knautia arvensis), harerug (Bistorta vivipara), 
turt  (Cicerbita  alpina),  prestekrage  (Leucanthemum  vulgare),  knollerteknapp  (Lathyrus  linifolius)  og 
diverse  kulturspredde  arter  som  rips  (Ribes sp.),  rabarbra  (Rheum x  hybridum)  og  fjellflokk 
(Polemonium caeruleum).

Kulturpåvirkning og inngrep: Tidligere slåttemark under gjengroing i dag. Steingarder. Forfalne 
bygninger  En  bygning  benyttes  til  overnatting  i  forbindelse  med  Finnskogleden.  Noen 
vedlikeholdt bruk på svensk side. Fritidsboliger i  nedre del  av området og på svensk side av 
grensa.

Bakgrunn for verdisetting:  Lokaliteten er gitt verdien B (Viktig), da området er relativt stort 
(0.3 km2), artsrikt og variert og med innslag av enkelte rikere vegetasjonstyper. Gjengroing preger 
lokaliteten ganske sterkt, og den er derfor ikke gitt høyere verdi.

Skjøtsel og hensyn: Det er trolig potensiale for å restaurere deler av området og bygninger. Ved 
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eventuell restaurering bør det velges slått for å ta vare på den relativt artsrike floraen. Frøbank 
kan være til stede.
Området bør ses i forhold til Rådelsbråten og Bastuknappen på svensk side, som fortsatt innehar 
en del lokaliteter med noe hevdet kulturmark.
Avgrensning er omtrentlig.

Figur 40. Gjengroende eng omkring Bråten.

Figur 41. Forfalne bygninger preger Bråten.
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042 EIDSBERGET

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: D1105
Naturtype/utforming: Kulturlandskap; Småbiotoper; Skogholt med engpartier
Annet: Gjengroingseng
Trusler: Gjengroing
UTM (EUREF89): PN 609-611, 441-444 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 400 moh. Areal: 4 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 12.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Eidsberget er et nedlagt småbruk. Området er preget av slåttenger under 
gjengroing.  Her  er  arter  som  ballblom  (Trollius  europaeus),  knollerteknapp  (Lathyrus  linifolius), 
gåsemure (Argentina anserina),  jonsokblom (Silene dioica),  harerug (Bistorta vivipara),  aurikkelsveve 
(Hieracium lactucella), prestekrage (Leucanthemum vulgare), og kjerteløyentrøst (Euphrasia stricta).

Kulturpåvirkning og inngrep: Gammel kulturmark. Fjøs, fritidshus, brakke.

Bakgrunn for  verdisetting:  Lokaliteten  er  gitt  verdien  C (Lokalt  viktig),  da  kulturmarka er 
preget av gjengroing. Enga er ganske artsrik, med bare med trivielle engplanter.

Skjøtsel og hensyn: Frøbank kan være til stede og det kan være potensiale for restaurering av 
enger.
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Figur 42. Kulturmark omkring det nedlagte bruket Eidsberget.
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043 ENBERGET MIDTRE

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: D1105
Naturtype/utforming: Kulturlandskap; Småbiotoper; Skogholt med engpartier
Annet: Gjengroingseng
Trusler: Gjengroing
UTM (EUREF89): UH 452 674 Kart: 2017 II Søre Osen
Hoh.: 525 moh. Areal: 1.1 ha.
Kilder/undersøkt: Stabbetorp & Often 2003. Undersøkt 12.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: I Midtre Enberget ligger et nedlagt bruk omgitt av gjengroende slåttevoll. 
Lokaliteten har noe friskere utforming enn Enberget S (lokalitet 030). Det er en del engplanter 
igjen i de gjengroende engene, slik som ballblom (Trollius europaeus), kattefot (Antennaria dioica), 
dunkjempe  (Plantago  media),  hvitbladtistel  (Cirsium  helenoides),  toppklokke  (Campanula  glomerata) 
(gammel  prydplante),  knollerteknapp  (Lathyrus  linifolius),  jonsokblom  (Silene  dioica),  harerug 
(Bistorta vivipara), småengkall (Rhinanthus minor), og sveve-arter (Hieracium spp.).

Kulturpåvirkning og inngrep: Gammel kulturmark. Bygninger er intakte: Våningshus, fjøs med 
mer. Bevarte bygninger vedlikeholdes.

Bakgrunn for  verdisetting:  Lokaliteten  er  gitt  verdien  C (Lokalt  viktig),  da  kulturmarka er 
preget av gjengroing og er liten.

Skjøtsel og hensyn:  Lokaliteten må ses i  forhold til  de to andre registrerte lokalitetene med 
kulturmark  i  Enberget  (lokalitet  030  og  044).  Lokaliteten  kan  være  egnet  mhp.  skjøtsel,  og 
bygninger er godt vedlikeholdt og delvis i bruk.
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044 ENBERGET NORDRE

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: D1105
Naturtype/utforming: Kulturlandskap; Småbiotoper; Skogholt med engpartier
Annet: Gjengroingseng
Trusler: Gjengroing
UTM (EUREF89): UH 451 675 Kart: 2017 II Søre Osen
Hoh.: 525 moh. Areal: 1.4 ha.
Kilder/undersøkt: Stabbetorp & Often 2003. Undersøkt 12.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Ved Enberget  nordre  finnes nedlagt  bruk  med gjengroende slåttevoll 
omkring.  Vollen  er  ikke  slått  de  siste  årene.  Det  ble  registrert  arter  som  skogmarihand 
(Dactylorhiza  fuchsii),  prestekrage  (Leucanthemum  vulgare),  hvitbladtistel  (Cirsium  helenoides), 
småengkall (Rhinanthus minor), harerug (Bistorta vivipara) og ballblom (Trollius europaeus).
Kulturpåvirkning og inngrep: Gammel kulturmark. Bygninger som er noe vedlikeholdt.

Bakgrunn for  verdisetting: Lokaliteten er  gitt  verdien  C (Lokalt  viktig),  da  kulturmarka  er 
preget av gjengroing og er liten.

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten kan være egnet mhp. skjøtsel, og bygninger er noe vedlikeholdt 
og  delvis  i  bruk.  Lokaliteten  må  ses  i  forhold  til  de  to  andre  registrerte  lokalitetene  med 
kulturmark i Enberget (lokalitet 030 og 043).
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045 HOLTEKJØLEN

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: D1105
Naturtype/utforming: Kulturlandskap; Småbiotoper; Skogholt med engpartier
Annet: Gjengroingseng
Trusler: Gjengroing
UTM (EUREF89): PN 600-602, 356-358 Kart: 2016 II Flisa
Hoh.: 320-340 moh. Areal: 2.9 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 21.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Holtekjølen er et nedlagt bruk øst for jordbruksbygdene i Våler sentrale 
deler. Bruket ligger oppe i åsen med utsyn over deler av jordbruksbygda. Omkring bruket finnes 
flere gjengroende slåttenger – trolig for det meste noe gjødsla. Gjengrodd er også det som trolig 
har vært hagemark. Artsmessig er ikke lokaliteten spesielt interessant på grunn av gjengroing og 
tidligere gjødsling, men det finnes stedvis innslag av enkelte engplanter slik som flekkgriseøre 
(Hypochoeris maculatum), prestekrage (Leucanthemum vulgare), harerug (Bistorta vivipara) og gjeldkarve 
(Pimpinella saxifraga). En del osp finnes omkring slåttengene og noen er relativt grove.

Kulturpåvirkning  og  inngrep:  Gammel  kulturmark.  Nedlagt  gardsbruk.  Deler  av  bruket 
benyttes  i  dag  som  fritidsbolig,  og  det  er  også  bygd  ei  hytte  ovenfor  den  ene  slåttenga. 
Opprinnelige gårdsbygninger er forfalne.

Bakgrunn for  verdisetting: Lokaliteten er  gitt  verdien  C (Lokalt  viktig),  da  kulturmarka  er 
preget av gjengroing og tidligere noe gjødsling av engene. 

Skjøtsel og hensyn:  Lokaliteten ligger forholdsvis nær lavlandsbygda i Våler med utsikt over 
bygda,  og  kan derfor  være  attraktiv  mhp.  restaurering  og slått  av  kulturmarka.  Området  har 
enkelte engplanter igjen, og er ganske stort. Det er i tillegg innslag av en del variasjon, med gamle 
ospetrær og rydningsrøyser. Preget av gjengroing har derimot kommet ganske lang, og engene er 
trolig noe gjødsla, slik at det ikke er spesielt gode forhold for krevende engplanter ved eventuell 
restaurering.
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Figur 43. Kulturmarka ved Holtekjølen.
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046 LØVSET

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: D1105
Naturtype/utforming: Kulturlandskap; Småbiotoper; Skogholt med engpartier
Annet: Gjengroingseng
Trusler: Gjengroing
UTM (EUREF89): UH 414-415, 467-468 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 350 moh. Areal: 2.1 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 21.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Løvset er et nedlagt bruk øst for Risberget. Området har slåttenger under 
gjengroing. Engene er fortsatt åpne, og området har en del engplanter, men floraen er triviell og 
preget av gjengroing, med arter som prestekrage (Leucanthemum vulgare), hvitmaure (Galium boreale), 
kjerteløyentrøst (Euphrasia stricta), rødknapp (Knautia arvensis), og svever (Hieracium spp.).
Det er mulig at engene ka være noe påvirket av gjødsling.

Kulturpåvirkning og inngrep: Gammel kulturmark. Nedlagt gardsbruk.

Bakgrunn for  verdisetting: Lokaliteten er  gitt  verdien  C (Lokalt  viktig),  da  kulturmarka  er 
preget  av gjengroing og noe gjødsling av engene.  Det  ble  ikke registrert  spesielt  interessante 
karplanter.

Skjøtsel og hensyn: Engene er en del preget av gjengroing og det kan være benyttet gjødsel, noe 
som gjør kan vanskeliggjøre restaurering.
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047 RUNDBERGET

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: D1105
Naturtype/utforming: Kulturlandskap; Småbiotoper; Skogholt med engpartier
Annet: Gjengroingseng
Trusler: Gjengroing 
UTM (EUREF89): UH 417-421, 454-460 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 350 moh. Areal: 6.5 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 18.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Ved Rundberget ligger flere småbruk – delvis bebodd i dag i tillegg til 
noe fritids-/sommerhus. Rundt brukene ligger flere gamle slåttenger noe preget av gjengroing og 
opphørt hevd. Likevel finnes en del engflora igjen, med arter som bakkestjerne (Erigeron acer), 
ballblom (Trollius  europaeus)  (sparsom),  prestekrage  (Leucanthemum vulgare),  hårsveve  (Hieracium 
pilosella).

Kulturpåvirkning og inngrep: Gammel kulturmark. Bebyggelse/småbruk.

Bakgrunn for  verdisetting:  Lokaliteten  er  gitt  verdien  C (Lokalt  viktig),  da  kulturmarka er 
preget  av gjengroing og noe gjødsling av engene.  Det  ble  ikke registrert  spesielt  interessante 
karplanter.

Skjøtsel  og  hensyn:  Det  er  et  visst  potensiale  for  restaurering  av  kulturmarka  ved  slått. 
Avgrensningen er omtrentlig.
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048 HAUKÅSSÆTRA, SØR

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: D1105
Naturtype/utforming: Kulturlandskap; Småbiotoper; Skogholt med engpartier
Annet: Sætervoll, gjengroingseng
Trusler: Gjengroing
UTM (EUREF89): PN 625-626, 428-430 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 360 moh. Areal: 0.8 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 07.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Langs  vegen  mot  Gravberget  ligger  Haukåsen  sæter,  hvor  det  er  en 
gjengroende sætervoll med noen spredte furuer og kratt. Granskog omgir vollen. Vollen er trolig 
en tidligere slåttevoll. Vollen er tørr og svakt skrånende. Det ble funnet enkelte engarter, slik som 
prestekrage (Leucanthemum vulgare), aurikkelsveve (Hieracium lactucella), engfiol (Viola canina coll.), 
gjeldkarve  (Pimpinella  saxifraga),  knollerteknapp (Lathyrus  linifolius),  markjordbær (Fragaria  vesca), 
gulflatbelg (Lathyrus pratensis) mm. Gjengroing er kommet ganske langt, men det er fortsatt et 
åpent preg, men det ble ikke registrert spesielt interessante arter.

Kulturpåvirkning og inngrep:  Gammel kulturmark.  Delvis  intakte,  men ikke vedlikeholdte, 
bygninger, i tillegg noen nedraste bygninger.

Bakgrunn for  verdisetting:  Lokaliteten  er  gitt  verdien  C (Lokalt  viktig),  da  kulturmarka er 
preget av gjengroing. Det ble ikke registrert spesielt interessante karplanter.

Skjøtsel og hensyn: Området utgjør et karakteristisk kulturmiljø langs vegen mot Gravberget og 
lokaliteten er mulig og restaurere. Beliggenhet langs vegen gjør lokaliteten attraktiv. Frøbank kan 
til en viss grad være til stede.
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Figur 44. Haukåssætra.
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049 KÅTVOLLEN

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: D1105
Naturtype/utforming: Kulturlandskap; Småbiotoper; Skogholt med engpartier
Annet: Sætervoll, gjengroingseng
Trusler: Gjengroing
UTM (EUREF89): PN 619 462 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 450 moh. Areal: 0.4 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 12.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Kåtvollen  er  en  gammel  slåttevoll  under  gjengroing.  Det  er  en  del 
engplanter  på  vollen,  slik  som prestekrage  (Leucanthemum vulgare),  rødknapp  (Knautia  arvensis), 
harerug (Bistorta vivipara), ballblom (Trollius europaeus), gjeldkarve (Pimpinella saxifraga), jonsokblom 
(Silene  dioica),  småengkall  (Rhinanthus  minor),  sauesvingel  (Festuca  ovina ssp.  ovina),  sumpmaure 
(Galium uliginosum) og firkantperikum (Hypericum maculatum). Toppklokke (Campanula glomerata) ble 
funnet på tunet utenfor gammelt sæterhus/fritidshus.
På en tømmervegg på løe ble det funnet tre vanlige arter knappenålslav som av og til kan opptre 
på ubehandlede tømmervegger:  Grønnsotnål  (Calicium viride),  skjellnål  (Chaenotheca trichialis)  og 
gulgrynnål (Chaenotheca chrysocephala).

Kulturpåvirkning og inngrep:  Gammel kulturmark. Løe, sæterhus, fritidsbygning. Bygninger 
vedlikeholdes.

Bakgrunn for  verdisetting:  Lokaliteten  er  gitt  verdien  C (Lokalt  viktig),  da  kulturmarka er 
preget av gjengroing og liten. Det ble ikke registrert spesielt interessante arter.

Skjøtsel og hensyn: Vollen bør slås for å ta vare på engplanter.
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Figur 45. Kåtvollen.
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050 NORDRE FLØGEN SÆTER

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: D1105
Naturtype/utforming: Kulturlandskap; Småbiotoper; Skogholt med engpartier
Annet: Sætervoll, gjengroingseng
Trusler: Gjengroing
UTM (EUREF89): UH 368-370, 452 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 370 moh. Areal: 0.6 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 07.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Nordre Fløgen har opprinnelig vært et område med mange sætrer, men 
bare rester er igjen av gammel kulturmark. Denne sætervollen er inngjerda, skrånende, østvendt 
og  det  er  noe  vedlikeholdsslått.  Det  er  noe  prestekrage  (Leucanthemum  vulgare),  hvitbladtistel 
(Cirsium  helenoides)  og  jonsokblom  (Silene  dioica)  i  marka.  Mikrolavene  gråsotbeger  (Cyphelium 
inquinans)  og  grønnsotnål  (Calicium  viride)  (en  knappenålslav)  ble  funnet  på  nordsiden  av  en 
tømmervegg på løe Gråsotbeger er en relativt sjelden art som av og til forekommer på gamle 
ubehandlede tømmervegger.

Kulturpåvirkning og inngrep: Gammel kulturmark. Nedlagt sæter. Intakt fjøs/løe. Fritidsbolig.

Bakgrunn for  verdisetting:  Lokaliteten  er  gitt  verdien  C (Lokalt  viktig),  da  kulturmarka er 
preget av gjengroing og liten. Det ble ikke registrert spesielt interessante karplanter. Gråsotbeger 
kan være aktuell på den neste rødlista, og artsforekomsten kan bidra til å trekke verdien opp.

Skjøtsel og hensyn: Vollen bør slås. Lokaliteten er en av få gjenværende enger i sæterområdet 
Nordre Fløga, og den mest åpne og den med flest engplanter i området. Gjengroing er kommet 
et stykke, og den nordvendte eksponeringen gjør at det er noe skyggefullt og ikke spesielt gode 
forhold for lyskrevende karplanter.
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Figur 46. Sætra i Nordre Fløga. Noe vedlikeholdsslått forekommer.
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051 SØNDRE FLØGEN SÆTER

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: D1105
Naturtype/utforming: Kulturlandskap; Småbiotoper; Skogholt med engpartier
Annet: Sætervoll, gjengroingseng
Trusler: Gjengroing
UTM (EUREF89): UH 379-381, 434-436 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 326-340 moh. Areal: 1 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 07.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Ved det tidligere omfattende sæterområdet ved Søndre Fløgen ligger ei 
åpen  eng,  sørvendt,  skrånende,  nedover  mot  Søndre  Fløgen  (skogsvann  og  trolig  viktig 
viltbiotop).  Enga  er  dominert  av  sølvbunkeeng,  og  det  er  noe  gjengroing  og  opphoping  av 
daugras.  Enga  er  tidligere  slått,  og  trolig  noe  gjødsla.  Det  er  innslag  av  enkelte  trivielle 
naturengplanter.

Kulturpåvirkning  og  inngrep:  Gammel  kulturmark.  Ei  løe  ligger  på  enga.  Fritidsboliger 
omkring.

Bakgrunn for  verdisetting:  Lokaliteten  er  gitt  verdien  C (Lokalt  viktig),  da  kulturmarka er 
preget av gjengroing og noe gjødsling. Det ble ikke registrert spesielt interessante karplanter.

Skjøtsel og hensyn: Området er relativt stort, og det er potensiale for restaurering og bruk av 
området som inngjerdet beite. Tidligere gjødsling kan vanskeliggjøre restaurering av artsrik eng.
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Figur 47. Høyløe i gjengroende eng ved Søndre Fløgen.

Figur 48. Utsyn mot Søndre Fløgen fra enga.
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052 TORPSÆTRA

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: D1105
Naturtype/utforming: Kulturlandskap; Småbiotoper; Skogholt med engpartier
Annet: Sætervoll, gjengroingseng, slåtteng
Trusler: Gjengroing
UTM (EUREF89): PN 428-430, 334-336 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 410 moh. Areal: 1.7 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 05.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Området har tidligere hatt slåttevoller,  hvorav det meste er gjengrodd 
eller tilplantet med gran. Rundt det som i dag framstår som Torpsætra er det åpen voll som ble 
beitet av hest sommeren 2004 og 2005 (Erik Fleischer pers. medd.). Floraen er i dag for det meste 
triviell,  men med  innslag  av  en  del  engplanter  som gjeldkarve  (Pimpinella  saxifraga),  ballblom 
(Trollius europaeus), knollerteknapp (Lathyrus linifolius), bleikstarr (Carex pallescens), harerug (Bistorta 
vivipara), og firkantperikum (Hypericum maculatum). I følge Erik Fleischer (pers. medd.) fantes det 
”gul prestekrage” ved Torpsætra inntil 80-tallet. Det er ikke usannsynlig at dette kan dreie seg om 
solblom  (Arnica  montana)  (Hensynskrevende  DC),  en  art  som  er  kjent  fra  kulturmark  i 
nabokommunene, men som i dag utgått de fleste steder. For øvrig er det kjent flere interessante 
plantefunn fra Torpsætra, blant annet hjertegras (Briza media) og bakkesøte (Gentianella campestris) 
fra 50-tallet. Artene er utgått i dag. 

Kulturpåvirkning og inngrep:  Gammel kulturmark. Torpsætra er ei har opprinnelig vært et 
finnetorp som seinere ble tatt i bruk som sæter. Her er det i dag intakt sæterhus fra tidlig 1800-
tallet, og nyere hytte/fritidshus. Iht. Erik Fleischer var sætra i bruk frem til 50-tallet, da drifta 
opphørte. På 60-tallet ble det satt i gang sæterdrift fra Løten sida, og seinere brukere fra Våler 
frem til opphør av bruken i 1992. Beiting to siste somrene. Fritidshus.

Bakgrunn for  verdisetting:  Lokaliteten  er  gitt  verdien  C (Lokalt  viktig),  da  kulturmarka er 
preget av gjengroing og det ble ikke funnet spesielt interessante arter å lokaliteten. 
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Skjøtsel og hensyn: Det er positivt at det vollen har blitt beitet de to siste sesongene, og dette 
bør følges opp. Det er mulig at det kan være frøbank til stede, og flere arter kan eventuelt dukke 
opp i marka ved oppfølgende slått eller beite.  Torpsætra ble i  forbindelse med den nasjonale 
registreringen av ”nasjonalt verdifulle kulturlandskap” karakterisert som et verdifullt område, og 
sætra karakterisert som ”representativ barskogsæter” (Arnevik Løseth 1994).

Figur 49. Kulturmark ved Torpsætra.

Figur 50. Torpsætra.
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053 TÅRNEBYSÆTRA

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: D1105
Naturtype/utforming: Kulturlandskap; Småbiotoper; Skogholt med engpartier
Annet: Sætervoll, gjengroingseng
Trusler: Gjengroing
UTM (EUREF89): PN 500 215 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 405 moh. Areal: 1 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 14.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Tårnebysætra ligger øst for Eidsmangen og er ei sørvendt sæter med noe 
gjengroende slåttevoller med spredte grantrær. Floraen er til dels ganske artsrik og det ble funnet 
den lokalt og regionalt sjeldne arten engnellik (Dianthus deltoides). Sparsomt fantes også noe karve 
(Carum carvi), en art som blir sjeldnere ettersom gammel kulturmark gror igjen. For øvrig innslag 
av arter som rødknapp (Knautia arvensis), prestekrage (Leucanthemum vulgare) og harerug (Bistorta 
vivipara).

Kulturpåvirkning og inngrep: Gammel kulturmark. Sætra er i dag brukt som fritidshus, og det 
er noen nyoppførte bygninger. Et gammelt sæterhus er bevart som opprinnelig. Noe rydding av 
grove osper og kratt har funnet sted, trolig for å sikre utsikt mot Eidsmangen.

Bakgrunn for  verdisetting:  Lokaliteten  er  gitt  verdien  C (Lokalt  viktig),  da  kulturmarka er 
preget av gjengroing og lokaliteten er liten. 

Skjøtsel  og hensyn:  Ideelt  sett  bør vollen rundt sæterhusene slås  for å  ta  vare på  de mest 
interessante kulturmarksplantene. Grantrær i kulturmarka bør tas ut, mens gjenværende grovere 
osper ikke bør avvirkes.
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Figur 51. Kulturmarka ved Tårnebysætra er i ferd med å bli dekket av skog.
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054 SKOLMESTERA

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: D1105
Naturtype/utforming: Kulturlandskap; Småbiotoper; Skogholt med engpartier
Annet: Gjengroingseng
Trusler: Gjengroing
UTM (EUREF89): UH 487 534 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 400 moh. Areal: 1 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 12.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Området ligger vest i Gravberget, ved det nedlagte bruket Skolmestera. 
Her finnes gammel slåtteng under gjengroing, hvor det er et ugjødsla parti sørøst i området, på 
en tørr solvendt bakke. I enga finnes arter som karve (Carum carvi) og bakkestjerne (Erigeron acer), 
som  de  mest  interessante.  Enga  har  fortsatt  ganske  artsrikt  preg.  For  øvrig  arter  som 
aurikkelsveve (Hieracium lactucella), prestekrage (Leucanthemum vulgare), rødknapp (Knautia arvensis), 
fjellflokk  (Polemonium  caeruleum)  (hageform),  hårsveve  (Hieracium  pilosella),  tveskjeggveronika 
(Veronica chamaedrys) og hvitmaure (Galium boreale). Ei artsfattig og liten fukteng ligger ovenfor 
tørrenga.

Kulturpåvirkning og inngrep: Gammel kulturmark. Nedlagt bruk. Fritidshus/hus.

Bakgrunn for  verdisetting:  Lokaliteten  er  gitt  verdien  C (Lokalt  viktig),  da  kulturmarka er 
preget av gjengroing og lokaliteten er liten. 

Skjøtsel  og  hensyn:  Lokaliteten  krever  slått  for  å  opprettholde  floraen.  Gravberget  er 
karakterisert  som  et  ”spesielt  verdifull  område”  iht.  registreringene  av  ”nasjonalt  verdifulle 
kulturlandskap”  (Arnevik  Løseth  1994).  Lokaliteten  må  ses  i  forhold  til  andre  arealer  med 
kulturmark i Gravberget. Avgrensning er omtrentlig.
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055 FLØGA SÆTER

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: D1105
Naturtype/utforming: Kulturlandskap; Småbiotoper; Skogholt med engpartier
Annet: Sætervoll, gjengroingseng
Trusler: Gjengroing
UTM (EUREF89): UH 412-413, 428 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 300 moh. Areal: 1.6 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 13.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Fløga sæter ligger vest for Kynna nær grensa mot Åsnes. Vollen er trolig 
gammel slåttevoll, men bærer preg av langvarig gjengroing. Resten av eventuelle voller i området 
er gjengrodd eller plantet til med gran. Sommeren 2005 hadde kyr beita på området, slik at vollen 
ikke bærer like sterkt preg av gjengroing. Miljøet er derimot fuktig og skyggefullt og grasmattene 
er preget av mye mose. Marka er stedvis fuktig. Floraen virker artsfattig og mindre interessant. 

Kulturpåvirkning  og  inngrep:  Sætra  består  av  fritidshus  på  øvre  del,  og  mer  bevarte 
sæterbygninger (sæterhus, fjøs, låve) på nedre del. Gammel kulturmark. Rydningsrøyser.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien C (Lokalt viktig) da lokaliteten er preget 
av gjengroing, og det ble ikke registrert spesielt interessante arter i kulturmarka

Skjøtsel og hensyn: Det er positivt at det er satt i gang skjøtsel på lokaliteten, og kanskje kan 
enkelte kvaliteter utvikles på sikt dersom skjøtsel følges opp. Skog rundt sætra bør ryddes for at 
mer lys skal slippe til, slik at det kan utvikles en mer artsrik eng-/beitemarksflora. Skyggefulle 
forhold er et hinder for at artsrik flora utvikles.
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Figur 52. Skyggefull kulturmark ved Fløga sæter.

Figur 53. En av bygningene på Fløga sæter.
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056 GLESMYRA

Verdi: A (Svært viktig) DN-kode: D14
Naturtype/utforming: Kulturlandskap; Erstatningsbiotop 
Annet: Lavlandsmyr, høymyr, torvdriftsmyr
Trusler: Gjengroing, inngrep
UTM (EUREF89): PN 547-568, 314-328 Kart: 2016 III Våler, 2016 II 

Flisa
Hoh.: 190 moh. Areal: 196 ha.
Kilder/undersøkt: Våler kommune 2000. Undersøkt 14.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Glesmyra er et av de største myrområdene i lavlandsbygda i sentrale Våler 
omkring Glåma. Myrområdet er derimot sterkt påvirket av torvdrift og grøfting, og det foregår i 
dag aktiv torvdrift i området. På Glesmyra er det registrert tilhold av hortulan (Direkte truet E). 
Hortulan er særlig knyttet til krattskogen med bjørk i kantene av myrområdet, og området er i 
følge Svein Dale (pers. medd.) en av de største og viktigste hortulanbiotoper i Solør-regionen. For 
øvrig dominerer furu på de resterende myrområdene og kanter. Også trane (Bør overvåkes DM) 
benytter myra til tider, som rasteplass under trekket (Våler kommune 2000).

Kulturpåvirkning og inngrep: Torvdrift, grøfting, drenering.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien A (Svært viktig) på grunn av tilholdet av 
den direkte truete (E) hortulanen. Som naturtype er området sterkt påvirket av torvdrift, og ville 
hvis det ikke var for hortulan fått verdien C (Lokalt viktig). Området er det viktigste for hortulan 
i kommunen, og kan være viktig for rastende trane.

Skjøtsel og hensyn:  Myra er av verdi som hortulanbiotop. Det er først og fremst kantene av 
myra som er av betydning. Av hensyn til hortulan kan det være gunstig å tynne kratt på myra og i 
kantene,  dersom  det  blir  for  tett  krattoppslag.  Myra  er  sannsynligvis  den  største  av 
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hortulanlokalitetene i Våler, og bør gis særlig oppmerksomhet. I følge Svein Dale (pers. medd.) er 
forstyrrelse fra torvdriften ikke av betydning for hortulan.

Figur 54. Kantvegetasjon omkring Glesmyra.

Figur 55. Glesmyras sentrale deler er preget av torvdrift.
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057 N FOR SLETTMOEN

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: D1401
Naturtype/utforming: Kulturlandskap; Erstatningsbiotop; Sand- og grustak
Annet: Sandsvalekoloni
Trusler: 
UTM (EUREF89): UH 518, 505 Kart: 2116 IV Halsjøen
Hoh.: 305 moh. Areal: -
Kilder/undersøkt: Undersøkt 12.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Langs  vegen fra  Gravberget  Slettmoen  ligger  et  grustak  i  et  område 
dominert av skrinn, kupert furuskog på sand-,  silt-  og grusavsetninger. Her ble det registrert 
hekkeplasser for sandsvale i sand/grusskrent i sandtaket. Noen titalls reirhull ble observert i en 
bratt, sørvendt skjæring. Det foregår aktivt uttak av masser på lokaliteten.

Kulturpåvirkning og inngrep: Massetak i aktiv drift.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien C (Lokalt viktig), da den har funksjon for 
en lokalt sjelden art (sandsvale). Dette er en art som ofte tar i bruk menneskeskapte biotoper i 
massetak  som  sekundærhabitater,  dersom  massene  er  fine  nok.  Slike  massetak  er  sjeldne  i 
kommunen, og det er også lite egnete naturlige lokaliteter (primærhabitater) for sandsvale.

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten er av betydning for en lokalt sjelden art, men preget av aktivt 
masseuttak, noe som gjør lokaliteten lite stabil. Om mulig bør det tas hensyn til  veggen med 
sandsvalereir ved fremtidig masseuttak.
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058 STRÆTKVERN/MYRSTRAND TORVFABRIKK

Verdi: A (Svært viktig) DN-kode: D14
Naturtype/utforming: Kulturlandskap; Erstatningsbiotop 
Annet: Lavlandsmyr, høymyr, torvdriftsmyr
Trusler: Gjengroing, inngrep
UTM (EUREF89): PN 577-584, 327-334 Kart: 2016 II Flisa
Hoh.: 185 moh. Areal: 28 ha.
Kilder/undersøkt: Våler kommune 2000. Undersøkt 08.07.2005.

Lokalitetsbeskrivelse: Lokaliteten er preget av torvdrift (aktiv), og grøftet og drenert i kantene. 
Furu og bjørk preger kanter. Hortulan (Direkte truet E) er observert å ha tilhold i kanter med 
bjørkekratt i vest og nord. 

Kulturpåvirkning og inngrep: Aktiv torvdrift.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien A (Svært viktig) på grunn av tilholdet av 
den direkte truete (E) hortulanen. Som naturtype er området sterkt påvirket av torvdrift, og ville 
hvis  det  ikke  var  for  hortulan  fått  verdien  C  (Lokalt  viktig)  eller  ikke  blitt  innlemmet  i 
naturtypekartleggingen.

Skjøtsel og hensyn: Myra er av verdi som hortulanbiotop. Det er først og fremst kantene av 
myra som er av betydning. Av hensyn til hortulan kan det være gunstig å tynne kratt på myra og i 
kantene, dersom det blir for tett krattoppslag. Myra er trolig en av de bedre hortulanlokalitetene i 
Våler.  I  følge  Svein  Dale  (pers.  medd.)  er  forstyrrelse  fra  torvdriften  ikke  av  betydning  for 
hortulan.
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059 BRASKERIEDFOSS STASJON

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: D1506
Naturtype/utforming: Kulturlandskap; Skrotemark
Annet: -
Trusler: Sprøyting
UTM (EUREF89): PN 524 352 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 183 moh. Areal: 1.4 ha.
Kilder/undersøkt: Hedmarks Karplanter. Undersøkt 24.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Lokaliteten er preget av skrotemark med pukkstein, åpen jord og grus 
omkring  den  nedlagt  stasjonen  på  Braskereidfoss.  ”Jernbanespesialisten”  småtorskemunn 
(Chaenorhinum  minus) finnes  spredt  på  stasjonsområdet,  og  i  tillegg  lokalt  sjeldne  arter  som 
sandskrinneblom (Arabis arenosa),  hvitsteinkløver (Melilotus alba),  tettkarse (Lepidium densiflorum), 
norsk mure (Potentilla norvegica) og russemure (Potentilla intermedia). Iht. Hedmarks Karplanter er 
også rundbelg (Anthyllis  vulneraria coll.),  dvergminneblom (Myosotis  stricta),  svensk skrinneblom 
(Arabis suecica) og vårveronika (Veronica verna) registrert her.

Kulturpåvirkning  og  inngrep:  Nedlagt  stasjonsområde  med  skrotemark.  Noe  sprøyting  av 
ugrasvegetasjon på stasjonsområdet.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien C (Lokalt viktig), da dette er den eneste 
lokaliteten med skrotemark i Våler, med flere lokalt sjeldne ugrasarter og innførte arter som er 
under spredning i regionen. Lokaliteten er av lokal interesse mhp. ”eksotiske” ugrasarter, som til 
dels har spesielle krav til voksested. Ingen av artene er spesielt sjeldne og lokaliteten derfor ikke 
gitt høyere verdi.

Skjøtsel og hensyn:  Det er uheldig at Jernbaneverket benytter sprøytemidler fremfor manuell 
rydning av ugras på det nedlagte stasjonsområdet.
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060 GLÅMA V/ VÅLER SENTRUM

Verdi: A (Svært viktig) DN-kode: E0201
Naturtype/utforming: Ferskvann/våtmark; Mudderbanker
Annet: Flommarkskog
Trusler: Inngrep, flomforbygninger, vannkraft
UTM (EUREF89): PN 544-548, 277-298 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 170 moh. Areal: 34 ha.
Kilder/undersøkt: Fremstad 1998. Undersøkt 06.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Området ligger langs Glåmas bredd rett  nedenfor Våler sentrum (ved 
skolene). Her ligger en elveskråning ned mot elva. Skråningen er dominert av bjørk, med innslag 
av selje og overgang mot gråor-heggeskog og mandelpilkratt. I området finnes gråor-heggeskog, 
pionerkratt/skog,  urtegrasør,  elvesnelle-starrsump,  mandelpilkratt,  sivaksbelter,  sandbanker,  og 
mudderflater.  Området  er  ganske variert,  med arter  som mandelpil  (Salix triandra),  nålesivaks 
(Eleocharis  acicularis),  sumpsivaks  (Eleocharis  palustris),  elvesnelle  (Equisetum  fluviatile),  elvekveke 
(Elymus caninus ssp. muticus), vassrørkvein (Calamagrostis canescens), slyngsøtvier (Solanum dulcamara) 
og krypsoleie (Ranunculus repens). Elvebunke (Deschampsia cespitosa ssp. glauca) (Sjelden R) skal være 
funnet i området (Fremstad 1998).

Kulturpåvirkning  og  inngrep:  Stier  langs  elva.  Høyspentledning  langs  skråningen.  Noe 
deponering i skråninger. Bebyggelse. Hogst er stedvis gjort for å øke utsyn mot Glåma. Ved lav 
vannstand  i  Glåma  om  sommeren  benyttes  sandbankene  til  friluftsformål  (bading, 
sandwolleyball).  Det  er  mulig  at  endret  vannføringsregime  ved  Braskereidfoss  kraftverk 
(elvekraftverk) få kilometer lenger opp langs Glåma kan virke inn på lokaliteten.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien A (Svært viktig) da området er det beste 
eksempelet  på  mudderbanker  i  Glåma.  Naturtypen  er  truet  av  inngrep  i  elveløp, 
vannkraftutbygging og flomforbygninger. Området innehar enkelte sjeldne karplanter, deriblant 
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en rødlisteart (elvebunke). Det er stor kunnskapsmangel om andre organismegrupper enn planter 
tilknyttet lokaliteten.

Skjøtsel og hensyn: Mudderbanker er et sjeldent innslag i kommunen, og forekommer bortsett 
fra denne lokaliteten i mindre utstrekning langs Glåma. Det er mulig Braskereidfoss kraftverk 
(elvekraftverk) kan påvirke lokaliteten ved endret vannføringsregime og retensjon av sedimenter 
ovenfor kraftverksdemningen. Mudderbanker kan muligens på sikt bli omdannet (mineralisert) til 
mer silt- og sandpregete banker dersom mudderbankene ligger tørrlagt i større deler av sesongen 
enn det som vil være tilfelle ved et normalt vannføringsregime.

Figur 56. Mudderbanker ved lav vannstand i Glåma.

Figur 57. Mudderbankene langs Glåma med overgang mot flommarkskog.
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061 ORMSETENGA, TJERN S FOR

Verdi: B (Viktig) DN-kode: E0302
Naturtype/utforming: Ferskvann/våtmark; Kroksjøer, flomdammer, meandrerende 

elveparti; Gamle, mindre flompåvirkede kroksjøer og dammer
Annet: Skogkantdam/flomdam. Sumpskog, flommarkskog
Trusler: Utfylling, gjengroing
UTM (EUREF89): PN 562 262 Kart: 2016 II Flisa
Hoh.: 165 moh. Areal: 1.4 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 06.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Noen  hundre  meter  sør  for  Ormsetenga  ligger  et  tjern  omgitt  av 
flommarksskog, sumpskog og ”flommarkseng”. Tjernet avgrenses mot bratt kant opp mot øst. 
Ut mot Glåma er det utført noe hogst. Vannstand fluktuerer med vannstand i Glåma, men det er 
ikke  direkte  forbindelse  mellom  tjernet  og  Glåma  annet  enn  ved  flom.  Av  vannplanter 
forekommer rikelig med mannasøtgras (Glyceria fluitans), sumpsivaks (Eleocharis palustris), gulldusk 
(Lysimachia  thyrsiflora),  skjoldbærer  (Scutellaria  galericulata),  krypsoleie  (Ranunculus  repens)  og ulike 
vanlige starr-arter (Carex spp.). Her er også innslag av gul nøkkerose (Nuphar lutea). Dammen er 
på  et  tidligere  suksesjonsstadium  enn  de  to  andre  flomdammene  registrert  langs  Glåma  i 
kommunen.

Kulturpåvirkning og inngrep: Hogst nær dam.

Bakgrunn  for  verdisetting:  Lokaliteten  er  gitt  verdien  B  (Viktig)  da  dette  er  en  av  få 
”flomdammer”  langs  Glåma  i  Våler.  Dammen  har  potensiale  mhp.  amfibier,  insekter  og 
vannplanter.  Dammen  er  velutformet  og  av  et  tidligere  suksesjonsstadium enn  de  to  andre 
flomdammene  (lokalitet  062  og  063)  langs  Glåma.  Lokaliteten  er  ikke  gitt  høyere  verdi,  da 
området er lite, det er noe hogstpåvirkning i området og noe begrenset forekomst av interessante 
vannplanter.  Dammen utfyller  likevel  kvaliteter  med  dammen lenger  nord  (lokalitet  062),  og 
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derfor ikke gitt lavere verdi enn denne.

Skjøtsel  og  hensyn:  Det  er  viktig  å  se  dammene  langs  Glåma  i  sammenheng.  Ulike 
suksesjonsstadier av dammer kan bidra til at ulike dammer utfyller hverandre mhp. artsmangfold 
(Schartau m.fl.  2005).  Slike flomdammer er karakteristiske for Glåma i Solør, og Våler har et 
forvaltningsansvar for slike dammer, selv om forekomsten av dammer er sparsom sammenlignet 
med for eksempel i Åsnes kommune.
Dammen bør undersøkes nærmere mhp. amfibier, men det er mulig at det er fisk i dammen. 
Lokaliteten må ses i forhold til tjernet/flomdammen 100-200 meter lenger nord (se lokalitet 062). 
Lokaliteten kan utvikle ytterligere kvaliteter dersom kantsone får stå i fred i forhold til hogst, da 
det her er potensiale for gråor-heggeskog eller rikere sumpskog. Dammer med betydning for 
amfibier  kan få  redusert  betydning ved utsetting  av  fisk.  Øyenstikker-fauna og vanndyrfauna 
generelt bør undersøkes nærmere.

Figur 58. Den sørligste flomdammen ved Ormsetenga.
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062 ORMSETENGA, TJERN VED

Verdi: B (Viktig) DN-kode: E0302
Naturtype/utforming: Ferskvann/våtmark; Kroksjøer, flomdammer, meandrerende 

elveparti; Gamle, mindre flompåvirkede kroksjøer og dammer
Annet: Skogkantdam/flomdam. Sumpskog, elvemiljø
Trusler: Gjenfylling, gjengroing
UTM (EUREF89): PN 561 264 Kart: 2016 II Flisa
Hoh.: 165 moh. Areal: 2 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 06.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Inntil  småbruket  Ormsetenga  ligger  en  flomdam  omgitt  av 
flommarkskog og dyrka  mark  i  nord.  Tjernet  har  ikke  direkte  forbindelse  med Glåma,  men 
vannstand fluktuerer med nivå i Glåma, og ved flom er det trolig forbindelse med elva gjennom 
flommarkskogen.  Det  er  utført  en  del  hogst  i  partiet  vest  for  dammen  ut  mot  Glåma.  Av 
vannplanter forekommer gul nøkkerose (Nuphar lutea), gulldusk (Lysimachia thyrsiflora), elvesnelle 
(Equisetum fluviatile), Krypsoleie (Ranunculus repens), vanlig tjønnaks (Potamogeton natans), bukkeblad 
(Menyanthes trifoliata), vassgro (Alisma plantago-aquatica) og diverse trivielle starr-arter (Carex spp.). 
Her er det også belagt funn av sprikevasshår (Callitriche cochocarpa) (Hedmarks Karplanter 1998). 
Skogen omkring består hovedsakelig av selje (Salix caprea), bjørk (Betula filipendula) og gran (Picea 
abies). Det kan være fisk i dammen.

Kulturpåvirkning og inngrep:  Beitemark og bebodd hus ved dammens nordende. Noe hogst 
omkring.

Bakgrunn  for  verdisetting:  Lokaliteten  er  gitt  verdien  B  (Viktig)  da  dette  er  en  av  få 
”flomdammer” langs Glåma i Våler, og er ganske rikt utformet mhp. vannplanter. Dammen har 
potensiale  mhp.  amfibier,  insekter  og  vannplanter.  Dammen er  velutformet  og  av  et  seinere 
suksesjonsstadium enn flomdammen noen hundre meter lenger sør (lokalitet 061). Dammen er 
en av to innenfor et begrenset område, det er ikke kjent rødlistearter fra lokaliteten og den er 
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derfor ikke gitt høyere verdi.

Skjøtsel  og  hensyn:  Det  er  viktig  å  se  dammene  langs  Glåma  i  sammenheng.  Ulike 
suksesjonsstadier av dammer kan bidra til at ulike dammer utfyller hverandre mhp. artsmangfold 
(Schartau m.fl.  2005).  Slike flomdammer er karakteristiske for Glåma i Solør, og Våler har et 
forvaltningsansvar for slike dammer, selv om forekomsten av dammer er sparsom sammenlignet 
med for eksempel i Åsnes kommune.
Lokaliteten må ses i forhold til tjernet/flomdammen 100-200 meter lenger sør (se lokalitet 061). 
Dammer  med  betydning  for  amfibier  kan  få  redusert  betydning  ved  utsetting  av  fisk. 
Øyenstikker-fauna og vanndyrfauna generelt bør undersøkes nærmere.

Figur 59. Flomdammen nærmest Ormsetenga.
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063 SVENNEBY, S FOR

Verdi: B (Viktig) DN-kode: E0302
Naturtype/utforming: Ferskvann/våtmark; Kroksjøer, flomdammer, meandrerende 

elveparti; Gamle, mindre flompåvirkede kroksjøer og dammer
Annet: Skogkantdam, flommarkskog, sumpskog
Trusler: Utfylling, drenering
UTM (EUREF89): PN 580 251 Kart: 2016 II Flisa
Hoh.: 160 moh. Areal: 1.3 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 17.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Sør for Svenneby langs Glåma ligger en flomdam omgitt  av furumo, 
åkerlandskap og flommarkskog. Tjernet kan trolig bli noe påvirket av store flommer i Glåma. 
Breddene  er  preget  av  arter  som nordlandsstarr  (Carex  aquatilis ssp.  aquatilis),  sennegras  (C. 
vesicaria), vassrørkvein (Calamagrostis  cf. canescens) og mannasøtgras (Glyceria fluitans). Det er også 
innslag  av  myrhatt  (Potentilla  palustris),  skogsivaks  (Scirpus  sylvaticus),  vassgro  (Alisma  plantago-
aquatica)  og gulldusk (Lysimachia  thyrsiflora).  I  tjernet finnes en del  vanlig tjønnaks (Potamogeton  
natans) og det ble også observert en ubestemt piggknopp-art (Sparganium sp.). Rundt det meste av 
tjernet  er  det  velutviklet  kantvegetasjon  av  bjørk,  gråor,  osp,  gran,  selje  og  furu,  trolig  også 
gråselje (Salix cinerea). Her er også rikelig med trollhegg (Frangula alnus) som er lokalt sjelden. Sør 
for tjernet ble det registrert en del fredløs (Lysimachia vulgaris). Sørover fra tjernet strekker det seg 
et søkk mot Glåma med blandingsskog, hvor det stedvis er ganske grove dimensjoner på gran, og 
også bjørk og selje. Her finnes en del strutsevinge (Matteuccia struthiopteris) i feltsjiktet, en art som 
virker å forekomme sparsomt i kommunen. Skogen kan til dels karakteriseres som flommarkskog. 
Også bever har tilhold ved tjernet og langs Glåmas bredd, og har felt en del trær langs kanten av 
tjernet.

Kulturpåvirkning og inngrep: Dyrka mark i området.

Bakgrunn  for  verdisetting:  Lokaliteten  er  gitt  verdien  B  (Viktig)  da  dette  er  en  av  få 
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”flomdammer” langs Glåma i Våler, og er ganske rikt utformet mhp. vannplanter. Lokaliteten er 
relativt  velutviklet,  artsrik  og  med  varierte  miljøer  omkring.  Dammen  har  potensiale  mhp. 
amfibier,  insekter  og  vannplanter.  Dammen er  velutformet  og av et  seint  suksesjonsstadium. 
Dammen ligger isolert og det er ikke kjent forekomst av rødlistearter, og verdien derfor ikke gitt 
høyere verdi.

Skjøtsel  og  hensyn:  Det  er  viktig  å  se  dammene  langs  Glåma  i  sammenheng.  Ulike 
suksesjonsstadier av dammer kan bidra til at ulike dammer utfyller hverandre mhp. artsmangfold 
(Schartau m.fl.  2005).  Slike flomdammer er karakteristiske for Glåma i Solør, og Våler har et 
forvaltningsansvar for slike dammer, selv om forekomsten av dammer er sparsom sammenlignet 
med for eksempel i Åsnes kommune.
Dammer  med  betydning  for  amfibier  kan  få  redusert  betydning  ved  utsetting  av  fisk. 
Øyenstikker-fauna og vanndyrfauna generelt bør undersøkes nærmere.
Lokaliteten grenser for øvrig mot lokalitet med rikere sumpskog i sør (lokalitet 102).

Figur 60. Flomdammen sør for Svenneby.
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064 MAGNESÅA

Verdi: B (Viktig) DN-kode: E0603
Naturtype/utforming: Ferskvann/våtmark; Viktig bekkedrag
Annet: Kulturlandskap, gråor-heggeskog
Trusler: Hogst, utbygging, kanalisering, jordbruksavrenning
UTM (EUREF89): PN 518-553, 257-296 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 150-190 moh. Areal: 69 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 24.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  På vestsiden av Glåma strekker det seg et bekkedrag nordvestover mot 
Vestmarka. Elva renner vekselvis i  stille og mer strømpregete partier. Stedvis er elvebreddene 
utformet med bratte kanter.  Det registrerte  området  ligger i  tilknytning til  de nedre deler av 
Magnesåa og er omgitt av dyrka mark. Bekkedraget er stedvis dårlig ivaretatt og kantskogen er 
preget av hogst og tynning, men det er også partier hvor det er velutviklete bredder dominert av 
gran. Yngre løvsuksesjoner med bjørk, selje og rogn finnes i partier.  Det er potensiale for at 
gråor-heggeskog kan utvikles i partier. Trolig er flere skogpartier tidligere beitemark og eng som 
strakte seg ned mot elva. Floraen er overveiende triviell.

Kulturpåvirkning og inngrep: Noe kanalisering og forbygninger har funnet sted i forbindelse 
med jordbruket.  Lenger oppe i  vassdraget finnes gamle fløtningsdammer. Flere bruer krysser 
elva. Hogst forekommer stedvis langs bekkedraget. Omfattende jordbruksaktivitet i nedbørfeltet 
omkring bekkedraget. Trolig en del jordbruksavrenning til elva.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien B (Viktig) da dette er et større bekkedrag, 
med relativt varierte miljøer. Det er ikke registrert sjeldne arter, og det er en del inngrep langs 
vassdraget, slik at verdien ikke er satt høyere.

Skjøtsel og hensyn: Magnesåa utgjør et lengre parti med bekkedrag, hvor selve elveløpet stort 
sett er intakt.  Bekkedraget er viktig da det danner en korridor gjennom landskapet og binder 
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sammen Glåma med Vestmarka. Det er mulig å restaurere området og kantvegetasjon bør få 
utvikle seg. Jordbruksavrenning kan påvirke vannkvalitet.
Det kan være aktuelt å undersøke området nærmere.

Figur 61. Magnesåa.
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065 NORDRE HASLA V/ HASLEMOEN

Verdi: A (Svært viktig) DN-kode: E0603
Naturtype/utforming: Ferskvann/våtmark; Viktig bekkedrag
Annet: Skog, kulturlandskap, gråor-heggeskog, meandrerende elveløp
Trusler: Utbygging, hogst
UTM (EUREF89): PN 584-605, 258-326 Kart: 2016 II Flisa
Hoh.: 160-185 moh. Areal: 120 ha.
Kilder/undersøkt: Forsvarsbygg 2002. Undersøkt 08.07.2005, 11.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  I naturtypekartleggingen er partiene av Nordre Hasla langs kanten av 
Haslemoen skilt ut for seg, da det her er intakt elveløp og kantvegetasjon – i motsetning til de 
kanaliserte  strekningene  i  de  mer  jordbrukspåvirkete  arealene  lenger  opp  langs  elveløpet  (se 
lokalitet  066).  Langs  Haslemoen  renner  Nordre  Hasla  stille  med  til  dels  bratte  kanter  og 
erosjonskanter langs elva. Elva har gravd seg noen meter ned i mektige sand- og grusavsetninger. 
Furumo dominerer  Haslemoen innenfor  kantvegetasjonen langs  Nordre  Hasla.  Granskog  og 
gråor-heggeskog dominerer  vekselvis  langs elva,  og breddene er  mer eller  mindre intakte.  På 
Åsnes sida og i øvre deler av det avgrensede området er det stedvis noe dyrka mark og hogst helt 
ut  mot  elva.  Elveløpet  er  stedvis  meandrerende og det  finnes  avsnørte  meandersvinger  med 
sumpskog  i  partier.  Her  finnes  innslag  av  skogsivaks  (Scirpus  sylvaticus),  gulldusk  (Lysimachia  
thyrsiflora) og vendelrot (Valeriana sambucifolia). Elvekeveke (Elymus caninus ssp. muticus) ble funnet 
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på elvebredder. Det kan være potensiale for mindre vanlige pionermoser på åpen sand/jord langs 
elva. Vannkvalitet er ikke vurdert. 

Kulturpåvirkning og inngrep:  Hogst er stedvis utført inn mot bekkedraget. Jordbruksarealer 
finnes særlig i øvre del og på østsiden i Åsnes kommune. Det er omfattende jordbruksaktivitet i 
nedbørsfeltet, og det er trolig at jordbruksavrenning kan være stor.

Bakgrunn  for  verdisetting:  Lokaliteten  er  gitt  verdien  A  (Svært  viktig),  da  Nordre  Hasla 
utvilsomt  er  det  beste  eksemplet  på  bekkedrag  i  lavlandet  i  kommunen,  og  området  har  en 
interessant utforming, og er i stor grad av intakt, med potensiale for sjeldnere og spesialiserte 
arter.

Skjøtsel  og hensyn:  Store deler av den avgrensete strekningen langs Nordre Haslas  elveløp 
grenser mot Åsnes kommune. Det er viktig at bekkeløpet ikke blir kanalisert, og hogst bør foregå 
skånsomt  ut  mot  elva,  slik  at  kantvegetasjon  bevares.  Jordbruksavrenning  kan  påvirke 
vannkvalitet og bør overvåkes.
Artsmangfold  langs  Nordre  Hasla  er  dårlig  kjent,  og  dette  bør  undersøkes  nærmere  mhp. 
vannlevende insekter, deriblant øyenstikkere. Også mhp. enkelte vannplanter og moser kan det 
være potensiale langs elva. Nordre Hasla kan være en god øyenstikkerlokalitet – noe som bør 
undersøkes nærmere.

Figur 62. Nordre Hasla.
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066 NORDRE HASLA, ØVRE

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: E0605
Naturtype/utforming: Ferskvann/våtmark; Viktig bekkedrag
Annet: Kulturlandskap
Trusler: Inngrep, jordbruksavrenning
UTM (EUREF89): PN 567-594, 326-382 Kart: 2016 II Flisa
Hoh.: 185-190 moh. Areal: 73 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 21.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Området strekker seg fra Danielsdammen i nordøst,  til  vegen mellom 
Braskereidfoss og Åsnes i sørvest. Øvre deler av Nordre Hasla renner gjennom intensivt drevne 
jordbruksområder med åkrer. Skogpartier finnes som rester og grøftete myrer finnes i øvre del 
(se lokalitet 011), og dette er avgrenset som egen lokalitet. Øvre Hasla er for det meste kanalisert, 
men det er stedvis godt utviklet kantvegetasjon av gråor, bjørk, hegg og selje. Spredt finnes noe 
gran. Partier langs elva er frodige med arter som gulldusk (Lysimachia thyrsiflora), mannasøtgras 
(Glyceria fluitans),  skogsivaks (Scirpus sylvaticus),  vendelrot (Valeriana sambucifolia) og skogrørkvein 
(Calamagrostis  purpurea).  Myskegras (Milium effusum),  åkermynte (Mentha arvensis)  og slyngsøtvier 
(Solanum dulcamara) er lokalt sjeldne arter som forekommer langs Nordre Hasla.

Kulturpåvirkning og inngrep:  Hogst er stedvis utført inn mot vassdraget. Elveløpet er sterkt 
preget  av  kanalisering.  Jordbruk  forekommer  i  stort  omfang  i  nedbørfeltet  omkring  det 
avgrensede området. Trolig en del jordbruksavrenning til vassdraget.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien C (Lokalt viktig), da bekkedraget er sterkt 
preget av kanalisering, og bare stedvis er det relativt velutviklet kantvegetasjon.

Skjøtsel  og  hensyn:  Området  har  trolig  størst  betydning  som  grønn  struktur  og  korridor 
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gjennom jordbrukslandskapet. Vannkvaliteten kan være en del påvirket av jordbruksavrenning. 
Restområder  med  myr  (avgrenset  som  egen  lokalitet  (011),  vil  være  viktige  å  ta  vare  på  i 
sammenheng med Nordre Hasla som viktig bekkedrag.
Langs Haslemoen mot kommunegrensa mot Åsnes er Nordre Hasla kartlagt som egen lokalitet 
(lokalitet 065) med verdien A (Svært viktig) da det her er vesentlig mer intakt preg.

Figur 63. Frodig kantvewgetasjon langs kanalisert parti av Nordre Hasla.

Figur 64. Parti langs Nordre Hasla sterkt preget av kanalisering.
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067 SØNDRE HASLA

Verdi: B (Viktig) DN-kode: E0603
Naturtype/utforming: Ferskvann/våtmark; Viktig bekkedrag
Annet: Kulturlandskap, gråor-heggeskog
Trusler: Utbygging, kanalisering, jordbruksavrenning
UTM (EUREF89): PN 599-608, 322-328 Kart: 2016 II Flisa
Hoh.: 170 moh. Areal: 7 ha.
Kilder/undersøkt: Kystvåg 2000. Undersøkt 08.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Søndre Hasla drenerer Gjessåssjøen (naturreservat) i Åsnes kommune og 
renner en kortere strekning langs grensa mellom Åsnes og Våler. Her finnes stilleflytende partier 
og innslag av meandersvinger.  Elveløpet  er  intakt.  Kantvegetasjon er  variabel,  og stedvis går 
dyrka mark og hogster nesten ut mot elveløpet, med enkelte hogster og tynning ned mot elva. 
Floraen langs elva ble ikke spesielt godt undersøkt, men arter som nøkkerose (Nymphaea/Nuphar 
sp.), gulldusk (Lysimachia thyrsiflora) og diverse starr ble registrert.

Kulturpåvirkning og inngrep:  Jordbruk dominerer omkring det avgrensede området. Det er 
trolig en del jordbruksavrenning til vassdraget. Hogst og fjerning av kantvegetasjon er utført en 
del steder.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien B (Viktig), da strekningen langs Søndre 
Hasla er av de bedre eksempler på intakte elveløp i kulturlandskapet i Våler, Her er intakt elveløp 
og relativt variert preg. Kantvegetasjonen er en del påvirket av inngrep og området derfor ikke 
gitt høyere verdi.  Strekningen langs Søndre Hasla er også registrert i  naturtypekartleggingen i 
Åsnes, og også her gitt verdien B (Kystvåg 2000). 

Skjøtsel  og  hensyn:  Søndre  Hasla  har  trolig  potensiale  som  øyenstikkerlokalitet,  og 
kantvegetasjonen er av vesentlig betydning for fugl. Ved grensa mot Åsnes og langs elva inn i 
Åsnes kommune er det et parti med velutformet gråor-heggeskog/sumpskog og rikt feltsjikt, som 
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viser potensialet for denne vegetasjonstypen langs elva, dersom bredder får mulighet for å utvikle 
seg  i  partier.  For  omfattende  kantvegetasjon  kan  derimot  være  ugunstig  for  eventuelle 
øyenstikkere, og luker i kantvegetasjonen kan være gunstig da det skaper variasjon.
Jordbruksavrenning kan påvirke vannkvaliteten og bør overvåkes.
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068 DANIELSDAMMEN/TØRRÅSEN MØLLE

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: E0802
Naturtype/utforming: Ferskvann/våtmark; Kulturlandskapssjøer; Kalkfattig utforming
Annet: Oppdemt vann
Trusler: 
UTM (EUREF89): PN 568 383 Kart: 2016 II Flisa, 2016 I 

Kynna
Hoh.: 192 moh. Areal: 4.5 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 11.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Danielsdammen er et kunstig oppdemt tjern i  tilknytning til  Tørråsen 
mølle. Mølla er i dag nedlagt, men dammen/demningen er intakt. Kantvegetasjon rundt tjernet er 
dårlig utviklet, og det finnes blanding av gråor, bjørk, rogn, furu og gran. Ett lerketre står ved 
friluftsområdet i sør. Enkelte interessante, lokalt sjeldne arter finnes rundt tjernet: Sverdlilje (Iris  
pseudacorus)  (mulig  hageflyktning?),  åkermynte  (Mentha  arvensis),  mannasøtgras  (Glyceria  fluitans), 
hundekveke  (Elymus  caninus),  nøkkeroser  (Nymphaea/Nuphar spp.)  og  slyngsøtvier  (Solanum 
dulcamara). Tilholdssted for andefugl. 
Vannkvalitet er ikke vurdert, men det er trolig at det er noe jordbruksavrenning.

Kulturpåvirkning og inngrep: Gammel mølle. Kunstig oppdemming i tilknytning til Tørråsen 
mølle. Dammen brukes en del til bading. Noe jordbruksavrenning.

Bakgrunn for verdisetting:  Lokaliteten er gitt verdien C (Lokalt viktig), da dammen ikke er 
spesielt velutviklete mhp. vegetasjon rundt tjernet.

Skjøtsel og hensyn:  Dammen må ses i forhold til Nordre Hasla som er registrert som viktig 
bekkedrag. Nordre Hasla har sitt utløp i Danielsdammen. Vannet bør undersøkes nærmere mhp. 
vanndyrfauna og vannkvalitet.

141



Figur 65. Danielsdammen ved Tørråsen mølle.

Figur 66. Tørrpsen mølle.
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069 TØRRÅSSJØEN

Verdi: B (Viktig) DN-kode: E0802
Naturtype/utforming: Ferskvann/våtmark; Kulturlandskapssjøer; Kalkfattig utforming
Annet: Myr, takrørskog
Trusler: Inngrep
UTM (EUREF89): PN 544-555, 372-378 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 200 moh. Areal: 53 ha.
Kilder/undersøkt: Våler kommune 2000. Undersøkt 04.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Tørråssjøen  er  delvis  et  skogsvann  omgitt  av  takrørbelter  (Phragmites  
australis), særlig i sør, men grenser også mot jordbruksmark. Her er også sjøsivaks (Schoenoplectus  
lacustris), elvesnelle (Equisetum fluviatile), gulldusk (Lysimachia thyrsiflora) og mjølkerot (Peucadenum 
palustre).  Det er  også noe flytetorv og gjengroingspreg fra kantene.  Furu og bjørk dominerer 
omkring. I vest grenser Tørråssjøen mot et myrområde som er inkludert i avgrensningen. Det er 
registrert tilhold av enkelte regionalt til lokalt sjeldne fugler som toppdykker (rast/beite 1995) og 
rørsanger (hekking 1997) i Tørråssjøen (Våler kommune 2000), og takrørbeltet er trolig et viktig 
innslag. Her er også potensiale for enkelte lokalt til regionalt sjeldne vannplanter. Vannkvalitet er 
ikke vurdert.

Kulturpåvirkning og inngrep: Jordbruk. Trolig noe jordbruksavrenning.

Bakgrunn for verdisetting:  Lokaliteten er gitt verdien B (Viktig) da Tørråssjøen er den best 
utformete kulturlandskapssjøen jordbruksområdene i Våler, og større takrørskoger er et sjeldent 
innslag i kommunen. Tørråssjøen kan ha en viktig funksjon for mange organismegrupper, men 
artsmangfold er mangelfullt kartlagt, og lokaliteten ikke gitt høyere verdi.

Skjøtsel  og  hensyn:  Innsjøen  bør  undersøkes  nærmere  mhp.  flora,  vanndyrfauna  og 
vannkvalitet.
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Figur 67. Takrørskog omkring Tørråssjøen.
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070 TØRRÅSSJØEN, SØ FOR

Verdi: B (Viktig) DN-kode: E0802
Naturtype/utforming: Ferskvann/våtmark; Kulturlandskapssjøer; Kalkfattig utforming
Annet: Myr
Trusler: Utfylling, hogst av kantsoner, drenering
UTM (EUREF89): PN 554-557, 371-373 Kart: 2016 II Flisa
Hoh.: 200 moh. Areal: 5.6 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 04.07.2005, 18.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Tjernet  er  et  myrtjern  og  ligger  lokalisert  i  de  sentrale 
jordbruksområdene i Våler, sørøst for Tørråssjøen (lokalitet 069) og veg mot Gravberget. Tjernet 
har  gjengroingsmyr  omkring  (flytematter,  mykmatter),  og  innslag  av  noe  takrør  (Phragmites  
australis). Takrør forekommer sparsomt, og for øvrig er det en del starrbelter. Tjernet omkranses 
av furu og bjørk i belte mot dyrka mark Gulldusk (Lysimachia thyrsiflora) forekommer rikelig, mens 
myrkongle  (Calla  palustris)  finnes spredt  rundt  tjernet.  Her  er  også rikt  innslag  av  bukkeblad 
(Menyanthes trifoliata), elvesnelle (Equisetum fluviatile), mjølkerot (Peucadenum palustre) og nøkkeroser 
(Nuphar/Nymphaea spp.). I nord grenser tjernet mot ødeeng. Tjernet har dystroft preg, og er ikke 
en typisk ”rik” kulturlandskapssjø. Vannkvalitet er ikke nærmere vurdert.

Kulturpåvirkning  og  inngrep:  Ødeeng  i  nord.  Trolig  sparsomt  med  jordbruksavrenning. 
Tjernet er forbundet med Tørråssjøen via bekk/grøft under vegen mot Gravberget.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien B (Viktig), da innsjøer i kulturlandskapet i 
Våler er sjeldent, og kan ha en viktig funksjon for flere organismegrupper. 

Skjøtsel og hensyn: Tjernet bør undersøkes nærmere mhp. vanndyrfauna og vannkvalitet.
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Figur 68. Tjernet sør for Tørråssjøen.
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071 ELSET, DAM V

Verdi: B (Viktig) DN-kode: E0901
Naturtype/utforming: Ferskvann/våtmark; Dammer og tjern
Annet: Beitemarksdam. Beitemark
Trusler: Utfylling, gjengroing, nedtapping
UTM (EUREF89): PN 527 364 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 220 moh. Areal: -
Kilder/undersøkt: Undersøkt 11.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Ved Elset ligger to dammer i tilknytning til beitemarka vest for garden. 
Hester  beitet  på marka sommeren 2005.  Den vestligste av de to dammene er  ca 10 meter i 
diameter og kunstig oppdemmet, men trolig ganske gammel. På grunn av beite er det ikke særlig 
utviklet  kantvegetasjon  rundt  dammen,  men  det  er  innslag  av  myrhatt  (Potentilla  palustris), 
småpiggknopp  (Sparganium  natans)  og  vanlig  tjønnaks  (Potamogeton  natans).  Nærmest  dammen 
finnes  treslag  som  gråor,  bjørk  og  gran.  Beitemarka  omkring  dammen  er  tresatt  og  gran 
dominerer som treslag i beitemarka med innslag av einer. 

Kulturpåvirkning og inngrep: Dammen er kunstig opparbeidet. Beiting omkring dam.

Bakgrunn  for  verdisetting:  Lokaliteten  er  gitt  verdien  B  (Viktig),  da  dammen  inngår  i  ei 
verdifull  beitemark,  og  har  potensiale  som  levested  for  vannplanter  amfibier  og  andre 
vannlevende dyr.

Skjøtsel og hensyn:  Dammen ved Elset har potensiale som levested for amfibier, insekter og 
vannplanter. Dammen inngår som en del av den verdifulle beitemarka rundt Elset, og dammer i 
beitemark  er  sjeldent  i  Våler.  Beite  omkring  dammen  bør  opprettholdes  (se  lokalitet  032). 
Dammer med amfibier kan få redusert betydning ved utsetting av fisk. For øvrig må lokaliteten 
ses i forhold til naturbeitemarka omkring Elset (se lokalitet 032) og den andre og noe mindre 
dammen lenger øst (se lokalitet 072).
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Figur 69. Den vestligste dammen i beitemarka ved Elset.
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072 ELSET, DAM Ø

Verdi: B (Viktig) DN-kode: E09
Naturtype/utforming: Ferskvann/våtmark; Dammer og tjern
Annet: Beitemarksdam. Beitemark
Trusler: Gjenfylling
UTM (EUREF89): PN 528 364 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 230 moh. Areal: -
Kilder/undersøkt: Undersøkt 11.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Ved Elset ligger to dammer i tilknytning til beitemarka vest for garden. 
Hester beitet på marka sommeren 2005. Den østligste av de to dammene er få meter i diameter, 
kunstig oppdemmet og grunn. Dammen ligger solrikt og åpent til. På grunn av beite er det ikke 
særlig  utviklet  kantvegetasjon  rundt  dammen.  For  øvrig  må  lokaliteten  ses  i  forhold  til 
naturbeitemarka omkring Elset (se lokalitet 032) og den andre og større dammen lenger vest (se 
lokalitet 071).

Kulturpåvirkning  og  inngrep:  Dammen  er  kunstig  opparbeidet.  Beiting  omkring  dam. 
Gårdstun nær ved.

Bakgrunn  for  verdisetting:  Lokaliteten  er  gitt  verdien  B  (Viktig),  da  dammen  inngår  i  ei 
verdifull  beitemark,  og  har  potensiale  som  levested  for  vannplanter  amfibier  og  andre 
vannlevende dyr. Spesiell er den grunne og solrike utformingen, som er sjelden i Våler.

Skjøtsel og hensyn:  Dammen ved Elset er liten og grunn, og neppe særlig egnet for mange 
vannplanter, da det også beites en del rundt dammen. Dammen kan ha betydning for amfibier og 
andre vanndyr. Dammen inngår som en del av den verdifulle beitemarka rundt Elset (lokalitet 
032), og dammer i beitemark er sjeldent i Våler.
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Figur 70. Den østligste dammen i beitemarka ved Elset.
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073 LERUD

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: E09
Naturtype/utforming: Ferskvann/våtmark; Dammer og tjern
Annet: Beitemarksdam, beitemark
Trusler: Utfylling, gjengroing
UTM (EUREF89): PN 523 296 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 190 moh. Areal: -
Kilder/undersøkt: Undersøkt 18.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Ved  Lerud  ligger  ei  beitemark  som  beites  av  sau  (sommer  2005). 
Gjennom beitemarka går en bekk/grøft, hvor det i nyere tid er opparbeidet to dammer langs 
bekken. Det ble registrert enkelte interessante vannplanter som trolig er sparsomme i kommunen, 
slik som en ubestemt piggknopp-art (Sparganium sp.), en ubestemt tjønnaks-art (Potamogeton sp.) og 
knappsiv  (Juncus  conglomeratus).  For  øvrig  ble  det  registrert  arter  som  mannasøtgras  (Glyceria  
fluitans),  ryllsiv  (Juncus  articulatus),  en  ubestemt  vasshår-art  (Callitriche sp.),  skogsivaks  (Scirpus  
sylvaticus),  vassreverumpe  (Alopecurus  cf. aequalis),  gulldusk  (Lysimachia  thyrsiflora)  og  sennegras 
(Carex vesicaria) langs dammene. Trolig er det fisk i dammen da det er forbindelse med Magnesåa 
via grøfter/bekker.

Kulturpåvirkning og inngrep: Dammen er kunstig opparbeidet. Beiting omkring dam.

Bakgrunn for verdisetting:  Lokaliteten er gitt verdien C (Lokalt viktig), da dammen trolig er 
tilholdssted for fisk, og derfor kan være mindre egnet som viktig levested for spesielle vanndyr, 
slik som amfibier. 

Skjøtsel og hensyn: Beite omkring dammen bør opprettholdes.
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Figur 71. Dam ved Lerud.
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074 HASLEMOEN FLYPLASS, N FOR

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: E09
Naturtype/utforming: Ferskvann/våtmark; Dammer og tjern
Annet: -
Trusler: Gjenfylling
UTM (EUREF89): PN 588 282 Kart: 2016 II Flisa
Hoh.: 183 moh. Areal: 2 ha.
Kilder/undersøkt: Forsvarsbygg 2002. Undersøkt 21.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Ved nordenden av den nedlagte flystripa på det tidligere militære området 
på Haslemoen ligger en kunstig anlagt dam. I følge Forsvarsbygg (2002) er det bare den grunne 
og avsnørte delen av dammen som er av interesse, da det her kan være potensiale for amfibier. 
Det kan være fisk i den dype delen av dammen (Forsvarsbygg 2002), men det virker ikke spesielt 
sannsynlig at fisk skal være satt ut her. Med hensyn på vannplanter virker dammen lite interessant.

Kulturpåvirkning og inngrep: Kunstig anlagt dam.

Bakgrunn  for  verdisetting:  Dette  er  en  lokalitet  som  under  tvil  er  tatt  med  i 
naturtypekartleggingen.  Som lokalitet  kan  dammen  ha  potensiale  som levested  for  amfibier, 
insekter og vannplanter. Lokaliteten er gitt verdien C (Lokalt viktig), da den er av dårlig utforming 
og med svært lite artsinventar i dag.

Skjøtsel og hensyn: Ingen spesielle.
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075 ØVERBY

Verdi: B (Viktig) DN-kode: E0901
Naturtype/utforming: Ferskvann/våtmark; Dammer og tjern
Annet: Gårdsdam. Beitemark, hagemark
Trusler: Gjenfylling, gjengroing, fiskeutsetting
UTM (EUREF89): PN 523 363 Kart: 2016 III Våler 
Hoh.: 240 moh. Areal: -
Kilder/undersøkt: Undersøkt 14.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Ovenfor garden på Øverby ligger en gårdsdam i tilknytning til beitemark. 
Dammen er inngjerdet og det er i ferd med å gro til en del busker (bjørk, selje, gråor) omkring 
dammen.  Av  vannplanter  ble  det  funnet  noe  mannasøtgras  (Glyceria  fluitans),  vanlig  tjønnaks 
(Potamogeton  natans),  gulldusk  (Lysimachia  thyrsiflora),  flaskestarr  (Carex  rostrata),  sumpsivaks 
(Eleocharis palustris). Tidligere er det også registrert vassgro (Alisma plantago-aquatica) ved Øverby 
(Hedmarks  Karplanter). Dammen  har  potensiale  som  amfibielokalitet.  Det  er  usikkert  om 
dammen er fisketom.

Kulturpåvirkning og inngrep: Dammen er kunstig anlagt og gammel. Beite i område omkring 
dammen. Dammen er inngjerdet.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien B (Viktig), da dammen er gammel, rik på 
vannplanter og kan ha potensiale som levested for amfibier, insekter og vannplanter. Utforming 
og beliggenhet i annen verdifull kulturmark omkring Øverby og Elset tilsier verdien B (Viktig).

Skjøtsel og hensyn:  Noe skjøtsel av dammen hadde vært ønskelig med opprydning av kratt 
rundt  deler  av  dammen  slik  at  mer  lys  slipper  til.  Dammen bør  undersøkes  nærmere  mhp. 
amfibier. Dammer kan få redusert betydning for amfibier ved utsetting av fisk. Lokaliteten inngår 
som del av beitemarka ovenfor Øverby (lokalitet 034).
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Figur 72. Gårdsdam ved Øverby.
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076 HASLEMOEN

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: E09
Naturtype/utforming: Ferskvann/våtmark; Dammer og tjern
Annet: Skogkantdam
Trusler: Gjenfylling, hogst
UTM (EUREF89): PN 573 274 Kart: 2016 II Flisa
Hoh.: 175 moh. Areal: -
Kilder/undersøkt: Forsvarsbygg 2002, Våler kommune 2000. Undersøkt 11.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Ø for leirområdet på det tidligere militære området på Haslemoen ligger 
en  liten  dam  i  yngre  krattskog  og  skog  sterkt  påvirket  av  tidligere  militær  øvingsaktivitet. 
Forsvarsbyggs registrering av biologisk mangfold på Haslemoen (Forsvarsbygg 2002) vektlegger 
funn av salamander (Triturus vulgaris) (Sårbar V) i dammen (1992). Ved besøket sommeren 2005 
var dammen inntørket og knapt synlig. Omkring dammen forekommer en del kratt med selje, 
gråor og bjørk i tidlig løvsuksesjon. For øvrig dominerer tørre furumoer i området. Spredt finnes 
gran. Grøft leder inn til dammen fra øst, og det er mulig miljøet for liten salamander er blitt 
endret siden arten ble påvist i 1992. Vannplantevegetasjon er dårlig utviklet, men noe gulldusk 
(Lysimachia thyrsiflora) ble registrert.

Kulturpåvirkning og inngrep: Tidligere militært øvingsområde. Grøfter inn mot dam. Hogst i 
området. Trasêer for crossmotorsykler i området.

Bakgrunn for  verdisetting:  Lokaliteten  er  gitt  verdien  C (Lokalt  viktig)  på  tross  av  at  det 
tidligere er  registrert  liten salamander her.  I  henhold til  Forsvarsbygg (2002) er  dammen gitt 
verdien A (Svært viktig), men på grunn av at dammen er svært liten (2-3 meter diameter), og med 
dårlig utviklet vannplantevegetasjon og at dammen tørker inn ved tørke, er dammens verdi justert 
ned,  sett  i  forhold  til  andre  damlokaliteter  i  kommunen.  Dette  er  en  særdeles  dårlig  dam i 
naturtypekartleggingen,  men  viser  at  liten  salamander  ikke  nødvendigvis  er  kravstor  mhp. 
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livsmiljøene sine. Det er ikke umulig at forholdene på lokaliteten er endret på grunn av grøfting i 
området  siden  1992,  da  liten  salamander  ble  registrert.  Det  er  også  mulig  at  lokaliteten  og 
kartreferanser er forvekslet med en dam som i følge økonomisk kartverk skal finnes inne på 
leirområdet til Haslemoen. Denne dammen ble ikke undersøkt.

Skjøtsel  og  hensyn:  Området  bør  undersøkes  nærmere  mhp.  eventuelle  lokaliteter  for  liten 
salamander (evt.  andre amfibier).  Det bør særlig undersøkes om lokaliteten er forvekslet med 
andre dammer i området. Hvis det er slik at denne dammen er av betydning for liten salamander 
vil det være aktuelt og undersøke også andre groper og hull med temporære vannansamlinger i 
skogsområdene på Haslemoen, og om det eventuelt er flere lokaliteter med betydning for liten 
salamander.
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077 HAUKÅSEN, DAM #1

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: E09
Naturtype/utforming: Ferskvann/våtmark; Dammer og tjern
Annet: Skogkantdam 
Trusler: Gjenfylling
UTM (EUREF89): PN 626 432 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 370 moh. Areal: -
Kilder/undersøkt: Undersøkt 13.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Haukåsen  er  et  gammelt  sæterområde  i  dag  preget  av  fritidsboliger 
(nybygde hytter og sæterhus). Gammel slåttemark forekommer spredt og er under gjengroing. På 
en hogstflate sentralt i området ligger en liten dam (2-3 m i diameter) med vann- og fuktplanter 
som  for  eksempel  sumpsivaks  (Eleocharis  palustris),  flaskestarr  (Carex  rostrata),  småpiggknopp 
(Sparganium cf. natans), myrhatt (Potentilla palustris) og skogrørkvein (Calamagrostis purpurea). Rundt 
dammen finnes noe bjørk, gråor, selje og vier. Det går ei grøft inn mot dammen.
Det er registrert liten salamander i området nær ved, men ikke i denne dammen. 

Kulturpåvirkning og inngrep: Hogst omkring dammen. Gammelt sæterområde. Fritidsboliger. 
Dammen kan være kunstig anlagt i tilknytning til sæteraktiviteten i området, men dette kommer 
ikke tydelig frem i dag. I følge hytteeier i nærheten har dammen nylig blitt rensekt opp.

Bakgrunn for verdisetting:  Lokaliteten er gitt verdien C (Lokalt viktig), da dammen er av en 
dårlig utforming og preget av hogst omkring. Dammen er innlemmet i naturtypekartleggingen da 
det er gjort funn av liten salamander i en dam noen hundre meter unna (se lokalitet 078) (Kåre 
Holtmoen pers. medd.), og det er ikke usannsynlig at også andre dammer i området kan være av 
betydning for liten salamander og eventuelt andre amfibier. 
Skjøtsel og hensyn: Dammen bør undersøkes nærmere mhp. eventuell betydning for amfibier. 
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Det er mulig at kratt og hogstavfall bør ryddes omkring dammen. Dammen kan være utsatt for 
gjengroing med både kratt  omkring dammen og vannplanter.  Ideelt  sett  burde området  vært 
beitet, da dette trolig har forekommet i området tidligere, og dette ville sikre lysåpne forhold 
omkring  dammen.  Det  bør  undersøkes  om flere  dammer  i  området  har  betydning  for  liten 
salamander og eventuelt andre amfibier.

Figur 73. Dam ved Huakåsen.
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078 HAUKÅSEN, DAM #2

Verdi: B (Viktig) DN-kode: E09
Naturtype/utforming: Ferskvann/våtmark; Dammer og tjern
Annet: Skogkantdam
Trusler: Gjenfylling
UTM (EUREF89): PN 624 434 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 390 moh. Areal: -
Kilder/undersøkt: Undersøkt 13.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Langs  vegen  opp  til  Øvre  Haukåsen  ligger  en  liten  dam  (2-3  m  i 
diameter) hvor det er registrert forekomst av liten salamander (Triturus vulgaris) (Sårbar V) (Kåre 
Holtmoen, pers. medd.). Dammen har vannplanter som myrhatt (Potentilla palustris), stolpestarr 
(Carex  nigra ssp.  juncella),  småpiggknopp  (Sparganium  nutans),  og  er  omgitt  av  selje  og  gran. 
Lokaliteten må ses i forhold til dam få hundre meter lenger sør (se lokalitet 077), da det også der 
er potensiale for liten salamander. 

Kulturpåvirkning  og  inngrep:  Trolig  kunstig  dannet  ved  oppdemming  langs  veg  til 
sæter/fritidshus. Sætra vest for dammen er i bruk som fritidshus og det er også ei hytte vest for 
denne.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien B (Viktig) da dette er en dam hvor det er 
registrert  liten  salamander.  Dammen øverst  ved Haukåsen  er  liten.  Små dammer og pytter  i 
skoglandskapet er ikke noe sjeldent innslag i området, og utforming triviell, slik at verdien ikke er 
satt høyere enn B (Viktig).

Skjøtsel og hensyn: Forekomsten av liten salamander (Sårbar V) gjør dammen viktig, men det 
bør undersøkes om det også er andre dammer i området som er av betydning for liten salamander 
og eventuelt andre amfibier. Hytteeiere er kjent med forekomsten av liten salamander.
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Dammen kan være utsatt for gjengroing med vannplanter og kratt omkring, og på sikt bør det 
vurderes opprensking av dammen.

Figur 74. Den øverste dammen ved Haukåsen.
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079 HAUKÅSEN, DAM #3

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: E09
Naturtype/utforming: Ferskvann/våtmark; Dammer og tjern
Annet: Tundam
Trusler: Gjenfylling
UTM (EUREF89): PN 627 430 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 360 moh. Areal: -
Kilder/undersøkt: Undersøkt 13.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Øst i Haukåsen ligger en del av sætra som i dag benyttes som fritidsbolig. 
Her er det anlagt en dam på tunet i nyere tid. Dammen er omgitt av grusplass på den ene siden 
og krattskog på den andre. Det er ikke utviklet vannvegetasjon i dammen da den er såpass ny, 
men det er plantet inn rød nøkkerose i dammen.

Kulturpåvirkning og inngrep: Kunstig anlagt dam. Bebyggelse nær ved.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien C (Lokalt viktig) da dammen er av dårlig 
utforming  og  opparbeidet  nylig.  Dammen  er  innlemmet  i  naturtypekartleggingen,  da  det  er 
registrert forekomst av liten salamander i en dam noen hundre meter unna (lokalitet 078), men 
det er uvisst om også denne dammen er av betydning.

Skjøtsel  og  hensyn:  Det  bør  undersøkes  om  dammer  i  området  har  betydning  for  liten 
salamander og eventuelt andre amfibier.
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080 ULLERUDSMOEN

Verdi: B (Viktig) DN-kode: E09
Naturtype/utforming: Ferskvann/våtmark; Dammer og tjern
Annet: Skogkantdam, erstatningsbiotop
Trusler: Gjenfylling
UTM (EUREF89): PN 600 332 Kart: 2016 II Flisa
Hoh.: 190 moh. Areal: 1.4 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 08.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  På Ullerudsmoen ligger en kunstig dam som har oppstått i forbindelse 
med masseuttak i de mektige grusavsetningene. Drifta av massetaket opphørte i følge beboer i 
området for 10-20 år siden. I dag fremstår dammen med en ganske rikt utviklet vannplanteflora 
med arter som sjøsivaks (Schoenoplectus lacustris), vassgro (Alisma plantago-aquatica), takrør (Phragmites  
australis),  vanlig  tjønnaks  (Potamogeton  natans),  elvesnelle  (Equisetum fluviatile),  myrhatt  (Potentilla  
palustris), flaskestarr (Carex rostrata) og bred dunkjevle (Typha latifolia) rundt kantene av tjernet. 
Starrbelter er i ferd med å etableres. For øvrig er kantene relativt bratte med tørr furuskog, bjørk, 
selje, gråor og osp. Kantvegetasjonen har potensiale for utvikling på sikt.
Dammen er et godt eksempel på hvordan vannplanter spres til nye lokaliteter. Her er det derfor 
enkelte lokalt mindre vanlige planter som trolig har kommet inn med fugl som benytter dammen 
i blant. Det ble ikke funnet synlige grøfter inn mot dammen, og dammen får trolig vesentlige 
deler av vannforsyningen gjennom grunnvann.

Kulturpåvirkning og inngrep: Gammelt grustak. Jordbruk.

Bakgrunn for verdisetting:  Lokaliteten er gitt verdien B (Viktig), da dette er en velutformet 
dam på tross av at den ikke er gammel. Det er stort potensiale for at vannplanteflora kan utvikles 
ytterligere. Her er det trolig også vannlevende fugl som har tilhold til tider. Dammen er en mulig 
amfibielokalitet, men ligger ganske isolert i forhold til bekker og fuktig mark. Det er for øvrig 
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potensiale for øyenstikkere og fugleliv.

Skjøtsel  og  hensyn:  Dammer  i  kulturlandskapet  kan  være  viktige  for  amfibier,  insekter  og 
vannplanter, og mangelvare i de sentrale deler av jordbrukslandskapet i lavlandet i Våler. Det er et 
visst potensiale for å utvikle dammen til miljødam vha. tilskuddsmidler, dersom alternativet er 
gjenfylling. I følge beboer nær dammen er området lite attraktivt og bør i det minste gjerdes inn, 
for ikke å utgjøre noen større fare for barn. Det er mulig å planere kantene ned mot dammen og 
tynne noe av skogen rundt. Dammer kan få redusert betydning for amfibier ved utsetting av fisk.
Vanndyrfauna bør undersøkes nærmere.

Figur 75. Dammen i det nedlagte massetaket på Ullerudsmoen.
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081 KÅTEN

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: E09
Naturtype/utforming: Ferskvann/våtmark; Dammer og tjern
Annet: Skogkantdam. Beitemark, bjørkehage
Trusler: Gjenfylling
UTM (EUREF89): PN 543 318 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 180 moh. Areal: -
Kilder/undersøkt: Undersøkt 09.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Rett sør for Kåten langs vegen til Våler sentrum ligger en liten gårdsdam 
i en liten bjørkehage. Området omkring dammen blir beitet med sau. Dammen er liten, grunn og 
det  er  dårlig  utviklet  kantvegetasjon/vannplantevegetasjon.  En  del  myrkongle  (Calla  palustris) 
vokser rundt dammen. I følge Iver Breisjøberget (pers. medd.) skal det tidligere ha vært flere 
dammer ved Kåten, og dammene har vært brukt til fiskekultivering. I dag er det bare denne ene 
dammen igjen, og dammen er i dag av liten verdi da den er liten og ligger tett ved veg.

Kulturpåvirkning og inngrep: Beiting. Gårdsbebyggelse nær ved. Veg nær inntil dam.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien C (Lokalt viktig), da dette er en dam med 
potensiale som levested for amfibier, insekter og vannplanter. Dammen er liten, ligger nært inntil 
veg,  men  ligger  i  beitemark  (med  innslag  av  bjørkehage)  som  beites  aktivt,  noe  som  gjør 
utformingen mindre vanlig i Våler. Beliggenhet tett inntil trafikkert veg trekker ned inntrykket og 
gjør at dammen ikke er gitt høyere verdi.

Skjøtsel og hensyn: Beitemarka og bjørkehagen omkring dammen bør ivaretas.
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082 MANGERUD

Verdi: B (Viktig) DN-kode: E09
Naturtype/utforming: Ferskvann/våtmark; Dammer og tjern
Annet: Åkerdam
Trusler: Utsetting av fisk, utfylling
UTM (EUREF89): PN 543 257 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 195 moh. Areal: 0.3 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 18.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Ved Mangerud ligger en dam i omkranset av dyrka mark på alle sider, 
hvor det foregår fôrproduksjon. Dammen er gammel og angitt på M711-Kart. Det så ut til at 
dammen kan være rensket opp i nyere tid.
Det  ble funnet en del  vassgro (Alisma plantago-aquatica),  mannasøtgras  (Glyceria  fluitans),  vanlig 
tjønnaks (Potamogeton natans) i dammen. For øvrig mye åkerugras på kantene. Det er oppført ei lita 
hytte i sørenden av dammen. Det er sannsynlig at det er satt ut fisk i dammen.

Kulturpåvirkning og inngrep: Jordbruk.

Bakgrunn for  verdisetting:  Lokaliteten  er  gitt  verdien  B (Viktig)  da  dette  er  en  dam med 
potensiale som levested for amfibier, insekter og vannplanter. Beliggenhet i åkerlandskap er svært 
sjelden i Våler og dammen innehar en del vannplanter.

Skjøtsel  og  hensyn:  Dammen  bør  undersøkes  nærmere  Det  er  uvisst  om  dammen  er  av 
betydning for liten salamander, men noen hundre meter lenger vest (ved Vesterhaugen) er det i 
følge Iver Breisjøberget (pers med.) observert liten salamander i tilknytning til et bekkesystem 
som drenerer ned mot Magnesåa. Dammer kan få redusert betydning for amfibier ved utsetting 
av fisk.
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Figur 76. Åkerdammen ved Mangerud.
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083 KYNNA, SKOGSTJERN # 1

Verdi: B (Viktig) DN-kode: E1002
Naturtype/utforming: Ferskvann/våtmark; Naturlig fisketomme innsjøer og tjern
Annet: Myrtjern, myr, dødisgrop
Trusler: Hogst omkring tjern, utsetting av fisk
UTM (EUREF89): UH 387 469 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 285 moh. Areal: 1.9 ha.
Kilder/undersøkt: Våler kommune 2000. Undersøkt 21.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Lokaliteten ligger på vestsiden av Kynna omgitt av tørr furumo. Tjernet 
er utformet i ei dødisgrop i breelvavsetningene (grusterrasser og eskere) langs Kynna. Starrbelter, 
mykmatter og myr med triviell flora omgir tjernkanten. Vannstand fluktuerer sannsynligvis noe 
med grunnvannstanden og vannivået i Kynnavassdraget, men ikke mer enn at det er såpass stabile 
bredder at det har blitt dannet matter med torvmoser.
Det er registrert padde (Bufo bufo) på lokaliteten iht. viltregistreringer i Våler kommune (Våler 
kommune 2000). Avstanden til Kynna er 100-200 meter over furumo og kryssing av skogsbilveg. 
Det  er  for øvrig flere  mindre myrer  i  området. Tjernet  er  trolig  fisketom, men dette  er  noe 
usikkert.

Kulturpåvirkning og inngrep: Hogster i området omkring dam.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien B (Viktig), da tjernet trolig er levested for 
padde, og denne arten er trolig lokalt til regionalt sjelden, med nordgrense på Østlandet i Trysil. 
Det kan være potensiale for andre amfibier i dammen/tjernet. Som naturtype utgjør dammen et 
noe sjeldent innslag i kommunen i form av den er i  ei  dødisgrop langs Kynnavassdraget,  og 
forekomsten av padde er trolig lokalt sjelden slik at lokaliteten derfor er gitt verdien B (Viktig). 

Skjøtsel  og  hensyn:  Tjern  og  dammer  i  skoglandskapet  kan  utgjøre  viktige  lokaliteter  for 
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amfibier, vannlevende insekter og fugler. Dammer kan få redusert betydning for amfibier ved 
utsetting av fisk,  men om dette  gjelder padde er noe usikkert.  For øvrig må lokaliteten ses i 
forhold til det varig vernede vassdraget Kynna.

Figur 77. Det nordligste skogstjernet langs Kynna.
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084 KYNNA, SKOGSTJERN # 2

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: E1002
Naturtype/utforming: Ferskvann/våtmark; Naturlig fisketomme innsjøer og tjern
Annet: Myrtjern, myr, dødisgrop
Trusler: Hogst omkring tjern, utsetting av fisk
UTM (EUREF89): UH 395 462 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 285 moh. Areal: 1.5 ha.
Kilder/undersøkt: Våler kommune 2000. Undersøkt. 21.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Lokaliteten ligger noen hundre meter sør for ”Skogstjern # 1” (lokalitet 
083)  og  er  omgitt  av  åpen  furumo.  Tjernet  er  ganske  stort  og  utformet  i  ei  dødisgrop  i 
breelvavsetningene (grusterrasser og eskere) langs Kynna. Vannstanden i tjernet fluktuerer trolig 
noe med vannstanden i Kynna, men ikke mer enn at det er såpass stabile bredder at det har blitt 
dannet matter med torvmoser. Det er trolig satt ut fisk i tjernet, og lokaliteten kan være mindre 
egnet for amfibier. Kantvegetasjon rundt tjernet er dårlig utviklet, og det er bare sparsomt med 
mykmatter  og  flytematter  rundt  tjernet.  Arter  som  hvit  nøkkerose  (Nymphaea  alba  coll.), 
hvitmyrak (Rhyncospora alba), trådstarr (Carex lasiocarpa) og dystarr (Carex limosa) er typiske arter i 
tilknytning til tjernet og tjernkantene. 

Kulturpåvirkning og inngrep: Noe hyttebebyggelse finnes rundt tjernet. Noe hogster i området 
omkring dam. Skogsbilveg mellom dammen og Kynna.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien C (Lokalt viktig) da det kan være fisk i 
tjernet.  Tjernet  er  innlemmet i  naturtypekartleggingen,  da den er  en av flere  tjern/dammer i 
dødisgroper langs Kynnavassdraget. Eventuell forekomst av fisk gjør dammen mindre egnet for 
amfibier,  men kan være egnet for padde som har registrert tilhold noen hundre meter lenger 
nord. 
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Skjøtsel  og  hensyn:  Tjern  og  dammer  i  skoglandskapet  kan  utgjøre  viktige  lokaliteter  for 
amfibier, vannlevende insekter og fugler. Dammer kan få redusert betydning for amfibier ved 
utsetting av fisk. For øvrig må lokaliteten ses i forhold til det varig vernede vassdraget Kynna.

Figur 78. Skogstjern nr. 2 langs Kynna.
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085 KYNNA, SKOGSTJERN # 3

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: E1002
Naturtype/utforming: Ferskvann/våtmark; Naturlig fisketomme innsjøer og tjern
Annet: Myrtjern, myr, dødisgrop
Trusler: 
UTM (EUREF89): UH 396 461 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 285 moh. Areal: 1 ha.
Kilder/undersøkt: Våler kommune 2000. Undersøkt 21.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Lokaliteten ligger ca. 50 meter sør for ”Skogstjern # 2” (lokalitet 084) og 
er  et  skogstjern  utformet  i  ei  dødisgrop  i  breelvavsetningene  (grusterrasser  og  eskere)  langs 
Kynna. Tjernet er mer preget av gjengroingsmyr og mykmatter enn ved lokalitet 084. Det er 
stedvis noe åpen gjørme langs tjernkanten. Furumo omgir tjernet. Vannstand i tjernet fluktuerer 
trolig noe med vannivået i Kynna. Arter som hvitmyrak (Rhyncospora alba) og dystarr (Carex limosa) 
er typiske innslag rund tjernet. Avstanden til Kynna er mindre enn 100 meter. Det er potensiale 
for amfibier i tjernet.

Kulturpåvirkning og inngrep: Skogsbilveg går på esker mellom tjernet og Kynna. Hytter finnes 
i området.

Bakgrunn for verdisetting:  Lokaliteten er gitt verdien C (Lokalt viktig), da den er en av flere 
tjern/dammer  i  dødisgroper  langs  Kynnavassdraget.  Dette  tjernet  er  trolig  mer  egnet  mhp. 
amfibier enn lokalitet 084 nord for dette tjernet, da det er mindre i størrelse og det neppe er fisk i 
tjernet (utilgjengelige bredder/flytematter).

Skjøtsel  og  hensyn: Tjern  og  dammer  i  skoglandskapet  kan  utgjøre  viktige  lokaliteter  for 
amfibier, vannlevende insekter og fugler. Dammer kan få redusert betydning for amfibier ved 
utsetting av fisk. Det er neppe egnete forhold for utsetting av fisk i denne dammen. For øvrig må 
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lokaliteten ses i forhold til det varig vernede vassdraget Kynna.

Figur 79. Skogstjern nr. 3 langs Kynna.

173



086 KYNNA, SKOGSTJERN # 4

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: E1002
Naturtype/utforming: Ferskvann/våtmark; Naturlig fisketomme innsjøer og tjern
Annet: Myrtjern, myr, dødisgrop
Trusler: 
UTM (EUREF89): UH 397 459 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 285 moh. Areal: 0.8 ha.
Kilder/undersøkt: Våler kommune 2000. Undersøkt 21.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Lokaliteten ligger ca 20 meter sør for lokalitet 085, og er utformet i ei 
dødisgrop breelvavsetningene (grusterrasser og eskere) langs Kynna. Mykmatter og myr omgir 
tjernet. Vannstand varierer trolig noe med vannstanden i Kynna.
Tjernet har i likhet med lokalitet 085 nord for, potensiale mhp. amfibier, da det neppe er satt ut 
fisk  (utilgjengelige  bredder,  lite  egnet  mhp.  fiske).  Hvitmyrak  (Rhyncospora  alba)  og  sivblom 
(Scheuchzeria palustris) er karakteristiske arter rundt tjernet. 

Kulturpåvirkning og inngrep: Noe hogster i området omkring tjernet.

Bakgrunn for verdisetting:  Lokaliteten er gitt verdien C (Lokalt viktig), da den er en av flere 
tjern/dammer  i  dødisgroper  langs  Kynnavassdraget.  Dette  tjernet  er  trolig  mer  egnet  mhp. 
amfibier enn lokalitet 084 nord for dette tjernet, da det er mindre i størrelse og det neppe er fisk i 
tjernet (utilgjengelige bredder/flytematter).

Skjøtsel  og  hensyn:  Tjern  og  dammer  i  skoglandskapet  kan  utgjøre  viktige  lokaliteter  for 
amfibier, vannlevende insekter og fugler. Dammer kan få redusert betydning for amfibier ved 
utsetting av fisk. Det er neppe egnete forhold for utsetting av fisk i denne dammen. For øvrig må 
lokaliteten ses i forhold til det varig vernede vassdraget Kynna.
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087 KYNNA, SKOGSTJERN # 5

Verdi: A (Svært viktig) DN-kode: E10
Naturtype/utforming: Ferskvann/våtmark; Naturlig fisketomme innsjøer og tjern
Annet: Skogsdam, dødisgrop
Trusler: Hogst, drenering
UTM (EUREF89): UH 398 455 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 285 moh. Areal: 0.5 ha.
Kilder/undersøkt: Våler kommune 2000. Undersøkt 21.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Lokaliteten er av en avvikende type i forhold til de fleste andre tjernene 
langs Kynna. Tjernet er i likhet med de andre tjernene utformet i ei dødisgrop i breelvavsetninger 
langs Kynna, men ligger noe høyere i forhold til grunnvannstanden og Kynna. Dette medfører at 
vannstanden i tjernet varierer utover sommeren, og er avhengig av nedbør i nedbørsfeltet vest for 
Kynna. Det er ikke utviklet bredder av torvmoser (mykmatter, flytematter, myr) slik det er i de 
andre tjernene. I stedet omgir starr (flaskestarr (Carex rostrata), sennegras (C. vesicaria), stolpestarr 
(C.  nigra ssp.  juncella)) deler av tjernet. Det ble også registrert arter som mannasøtgras (Glyceria  
fluitans), gulldusk (Lysimachia thyrsiflora), krypvier (Salix repens ssp. repens) og evjesoleie (Ranunculus  
reptans). I tjernet finnes også vanlig tjønnaks (Potamogeton natans) og en piggknopp-art (Sparganium 
sp.). Tjernet er omgitt av et bjørkebelte mot furumo. Det ble i 1992 registrert liten salamander 
(Triturus vulgaris)  (Sårbar V) i  tjernet,  iht.  til  viltregistreringene i Våler (Våler kommune 2000). 
Avstanden til Kynna er ca. 200 meter. 

Kulturpåvirkning og inngrep: Noe hogst omkring dam.

Bakgrunn for verdisetting:  Lokaliteten er gitt verdien A (Svært viktig), da dette er en av få 
dammer langs Kynna med forekomst av liten salamander. Her er det også en utforming som 
avviker fra de fleste andre dammer i dødisgroper langs Kynna.
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Skjøtsel  og  hensyn:  Tjern  og  dammer  i  skoglandskapet  kan  utgjøre  viktige  lokaliteter  for 
amfibier, vannlevende insekter og fugler. Dammer kan få redusert betydning for amfibier ved 
utsetting av fisk. Det er neppe egnete forhold for utsetting av fisk i denne dammen. For øvrig må 
lokaliteten ses i forhold til det varig vernede vassdraget Kynna.
Kantsoner omkring dammen bør bevares. Ved hogst på furumoen kan tilgjengelighet for amfibier 
til dammen bli redusert.
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088 KYNNA, SKOGSTJERN # 6

Verdi: A (Svært viktig) DN-kode: E10
Naturtype/utforming
: 

Ferskvann/våtmark; Naturlig fisketomme innsjøer og tjern

Annet: Skogsdam, dødisgrop
Trusler: Hogst omkring dam
UTM (EUREF89): UH 402 452 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 285 moh. Areal: 1.6 ha.
Kilder/undersøkt: Våler kommune 2000. Undersøkt 13.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Lokaliteten er av en avvikende type i forhold til de fleste andre tjernene 
langs Kynna. Tjernet er i likhet med de andre tjernene utformet i ei dødisgrop i grusavsetningene 
langs Kynna, men ligger noe høyere i forhold til grunnvannstanden og Kynna. Dette medfører at 
vannstanden i tjernet varierer utover sommeren og er mer avhengig av nedbør i nedbørsfeltet vest 
for Kynna. Det er noe utviklede flytematter og mykmatter i den ene enden av tjernet. For øvrig er 
det utviklet bredder med sennegras (Carex vesicaria), flaskestarr (C. rostrata), krypsiv (Juncus supinus), 
evjesoleie  (Ranunculus  reptans).  Vannplanter  som  flotgras  (Sparganium cf.  angustifolium),  vanlig 
tjønnaks  (Potamogeton  natans),  mannasøtgras  (Glyceria  fluitans),  sumpsivaks  (Eleocharis  palustris), 
hesterumpe (Hippuris vulgaris), tusenblad (Myriophyllum alterniflorum) og gul nøkkerose (Nuphar  cf. 
lutea) forekommer i tjernet. Det ble i 1992 registrert liten salamander (Triturus vulgaris) (Sårbar V) i 
tjernet, iht. til viltregistreringene i Våler (Våler kommune 2000). Det er ca 300 meters avstand til 
Kynna.

Kulturpåvirkning og inngrep: Furumoen omkring er preget av tynningshogst.

Bakgrunn for verdisetting:  Lokaliteten er gitt verdien A (Svært viktig), da dette er en av få 
dammer langs Kynna med forekomst av liten salamander. Her er det også en utforming som 
avviker fra de fleste andre dammer i dødisgroper langs Kynna.
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Skjøtsel  og  hensyn:  Tjern  og  dammer  i  skoglandskapet  kan  utgjøre  viktige  lokaliteter  for 
amfibier, vannlevende insekter og fugler. Dammer kan få redusert betydning for amfibier ved 
utsetting av fisk. Det er neppe egnete forhold for utsetting av fisk i denne dammen. For øvrig må 
lokaliteten ses i forhold til det varig vernede vassdraget Kynna.
Kantsoner omkring dammen bør bevares. Ved hogst på furumoen kan tilgjengelighet for amfibier 
til dammen bli redusert.

Figur 80. Skogstjern nr. 6 langs Kynna. Legg merke til de skrånende breddene preget av variabel vannstand.
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089 KYNNA, SKOGSTJERN # 7

Verdi: A (Svært viktig) DN-kode: E10
Naturtype/utforming: Ferskvann/våtmark; Naturlig fisketomme innsjøer og tjern
Annet: Skogsdam, dødisgrop
Trusler: Hogst omkring dam
UTM (EUREF89): UH 405 446 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 285 moh. Areal: 0.3 ha.
Kilder/undersøkt: Våler kommune 2000. Undersøkt 13.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Lokaliteten er liten og preget av trådstarr (Carex lasiocarpa) og flaskestarr 
(C. rostrata). Det er innslag av en nøkkerose-art (Nymphaea/Nuphar sp.). Vannstanden i dammen er 
trolig variabel og fluktuerer med grunnvannsnivået i de lett drenerbare grusmassene i dalbunnen. 
Furumo med tynningshogst preger området øst for dammen. Rundt dammen er det en kantsone 
av bjørk. Avstanden til Kynna er 3-400 meter. Det ble i 1992 registrert liten salamander (Triturus  
vulgaris) (Sårbar V) i tjernet, iht. til viltregistreringene i Våler (Våler kommune 2000).

Kulturpåvirkning og inngrep: Noe hogst på furumoen omkring dammen.

Bakgrunn for verdisetting:  Lokaliteten er gitt verdien A (Svært viktig), da dette er en av få 
dammer langs Kynna med forekomst av liten salamander. Her er det også en utforming som 
avviker fra de fleste andre dammer i dødisgroper langs Kynna.

Skjøtsel  og  hensyn:  Tjern  og  dammer  i  skoglandskapet  kan  utgjøre  viktige  lokaliteter  for 
amfibier, vannlevende insekter og fugler. Dammer kan få redusert betydning for amfibier ved 
utsetting av fisk. Det er neppe egnete forhold for utsetting av fisk i denne dammen. For øvrig må 
lokaliteten ses i forhold til det varig vernede vassdraget Kynna.
Kantsoner omkring dammen bør bevares. Ved hogst på furumoen kan tilgjengelighet for amfibier 
til dammen bli redusert.
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Figur 81. Skogstjern nr. 7 langs Kynna.
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090 KYNNA, SKOGSTJERN # 8

Verdi: A (Svært viktig) DN-kode: E10
Naturtype/utforming: Ferskvann/våtmark; Naturlig fisketomme innsjøer og tjern
Annet: Skogsdam, myr, dødisgrop
Trusler: Drenering
UTM (EUREF89): UH 412 446 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 280 moh. Areal: 1.7 ha.
Kilder/undersøkt: Våler kommune 2000. Undersøkt 18.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Lokaliteten ligger på østsiden av Kynna på grensa mot Åsnes grense, og 
er et tjern i ei dødisgrop. Tjernet er omgitt av blaut starrmyr. Vannstanden i tjernet varierer trolig 
mye med vannivået i Kynna og grunnvannstanden omkring, og store deler av tjernet tørker noe 
inn og får  starrmyrpreg.  Ulike  starr-arter  (Carex spp.)  og blåtopp (Molinia  caerulea)  dominerer 
vegetasjonen.  Tørr  furumo  dominerer  for  øvrig  i  området  omkring  tjernet.  Det  ble  i  1992 
registrert liten salamander (Triturus vulgaris) (Sårbar V) i tjernet, iht. til viltregistreringene i Våler 
(Våler kommune 2000).

Kulturpåvirkning og inngrep: Noe hogst/tynningshogst på furumoen omkring dammen.

Bakgrunn for verdisetting:  Lokaliteten er gitt verdien A (Svært viktig), da dette er en av få 
dammer langs Kynna med forekomst av liten salamander. Her er det også en utforming som 
avviker fra de fleste andre dammer i dødisgroper langs Kynna.

Skjøtsel  og  hensyn:  Tjern  og  dammer  i  skoglandskapet  kan  utgjøre  viktige  lokaliteter  for 
amfibier, vannlevende insekter og fugler. Dammer kan få redusert betydning for amfibier ved 
utsetting av fisk. Det er neppe egnete forhold for utsetting av fisk i denne dammen. For øvrig må 
lokaliteten ses i forhold til det varig vernede vassdraget Kynna.
Kantsoner omkring dammen bør bevares. Ved hogst på furumoen kan tilgjengelighet for amfibier 
til dammen bli redusert.
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Figur 82. Skogstjern nr. 8 langs Kynna går delvis inn i Åsnes kommune.
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091 LANKEMOTJERN

Verdi: A (Svært viktig) DN-kode: E1002
Naturtype/utforming: Ferskvann/våtmark; Naturlig fisketomme innsjøer og tjern
Annet: Myrtjern, lavlandsmyr
Trusler: Gjenfylling, forsøpling, gjengroing, drenering
UTM (EUREF89): PN 582 358 Kart: 2016 II Flisa
Hoh.: 190 moh. Areal: 2 ha.
Kilder/undersøkt: Våler kommune 2000. Undersøkt 04.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Lankemotjernet kan karakteriseres både som skogstjern og myrdam, og 
ligger i nær tilknytning til kulturlandskapet. Dammen er omgitt av flytematter, mykmatter og noe 
starrbelter og må betegnes som et gjengroende dystroft tjern. Av skog dominerer myr med furu, 
med innslag av en del bjørk og gran på tørrere grunn. Området som er avgrenset inkluderer også 
myr vest for tjernet, da denne anses å være av vesentlig betydning for de hydrologiske forholdene 
i tjernet.
Av myrplanter  forekommer bare trivielle  arter,  hvor  fattigmyrsarter  som sivblom (Scheuchzeria 
palustris), dystarr (Carex limosa), røsslyng (Calluna vulgaris) er karakteristiske. Noe mer interessant er 
myrkongle (Calla palustris), som ble funnet i grøft ved tjernet og som er en noe varmekrevende 
art. Både spissnutefrosk (Rana arvalis) (Sjelden R) og liten salamander (Triturus vulgaris) (Sårbar V) 
er  i  henhold  til  Vålers  viltregistreringer  påvist  å  ha  tilhold  (1992)  i  tjernet  ved  tidligere 
undersøkelser (Våler kommune 2000). Spissnutefrosk er nasjonalt sjelden og lokaliteten i Våler 
representerer trolig en nordlig utpost i utbredelsen på Østlandet i Våler.

Kulturpåvirkning og inngrep:  Det har i  nyere tid foregått en del grøfting mot dyrka mark 
sørvest for tjernet. Det er usikkert hvor mye dette påvirker hydrologien i tilknytning til tjernet og 
myra, men det bør ikke grøftes ytterligere i området. Sør for tjernet avgrenses området boligfelt, 
og det er her en noe utfylling med søppel i tjernkanten og i myra.
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Bakgrunn  for  verdisetting:  Lokaliteten  er  på  grunn  av  forekomst  av  liten  salamander  og 
spissnutefrosk  gitt  verdien  A  (Svært  viktig).  Mhp.  vannplanter  er  lokaliteten  fattig,  men 
representativ for lavlandet i Våler. Dammer av denne typen er sjelden i de jordbrukspåvirkete 
lavlandsarealene i Våler kommune.

Skjøtsel  og hensyn:  Som lokalitet  har  dammen potensiale  som viktig  levested for  amfibier, 
insekter og enkelte vannplanter. Det må ikke grøftes mer i området, da det er stor fare for å 
drenere  dammen og  myra.  Forsøpling  og  utfylling  i  dammen må ikke  skje.  Dammer  kan  få 
redusert betydning for amfibier ved utsetting av fisk. Det er neppe egnete forhold for utsetting av 
fisk i denne dammen.

Figur 83. Lankemotjern omgitt av myr og flytetorv.
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092 BRONKÅA – DAMVIKA

Verdi: B (Viktig) DN-kode: F05
Naturtype/utforming: Skog; Gråor-heggeskog
Annet: Sumpskog, vassdrag, rikere skog, gammel barskog
Trusler: Hogst, inngrep
UTM (EUREF89): PN 444-454, 372-376 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 340 – 365 moh. Areal: 18 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 05.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Området strekker seg fra utløpet av Stor-Bronken og ca 1.5 km nedover 
langs  Bronkåa.  Elva  er  gammel  fløtningselv  med  overgrodde  forbygninger  langs  elveløpet. 
Granskog dominerer i området, med innslag av gråor-heggeskog langs elveløpet, med innslag av 
bjørk og rogn. Det er noe innslag av gransumpskog på sørsiden av elva. Rikere partier i granskog 
langs elva finens, med innslag av arter som fingerstarr (Carex digitata) og blåveis (Hepatica nobilis). 
For øvrig innslag av arter som nubbestarr (Carex loliacea) (i gransumpskog), beitestarr (C. serotina 
ssp.  serotina),  skogsalat  (Mycelis  muralis)  og  olavsstake  (Moneses  uniflora).  På  gråor  ble 
knappenålslaven gullnål (Chaenotheca furfuracea) funnet. Trolig har det tidligere vært en del beite i 
området, og det finnes enkelte beite-/ gjengroingsindikatorer. Det er potensiale for død ved og 
sopp på sikt. Ingen signalarter av sopp og lav ble funnet. Det er tidligere gjort enkelte funn av 
sjeldne og rødlistede sopp omkring Damvika ved Stor-Bronken øverst i området (Even Høgholen 
pers. medd.), men det er usikkert om dette er innenfor det avgrensete området. Det er uvisst om 
det  er  potensiale  for  artene  langs  Bronkåa.  Det  er  skjev  aldersfordeling  og  dimensjoner  på 
skogen, med mye ”skrapskog”. Stedvis finnes enkelte grovere grantrær. Fossekall har tilhold langs 
elva. Kantsoner er trolig viktig for enkelte spurvefugl.

Kulturpåvirkning og inngrep: Tidligere fløting; Fløtingsdam forbygninger langs elv. Hogstspor.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien B (Viktig), da det her er et visst innslag av 
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gråor-heggeskog, noe som ikke er spesielt sjeldent i tilknytning til skogsvassdrag i Våler, men som 
oftest forekommer med begrenset utstrekning. Det er variert preg, med stedvis noe rikere innslag. 
En del tidligere hogstpåvirkning, og spor av tidligere tømmerfløting, gjør at verdien ikke er satt 
høyere enn B (Viktig).

Skjøtsel og hensyn:  Skogen virker av liten hogstmessig verdi i en del partier langs elva, men 
buffersoner må påregnes for ikke å påvirke det fuktige lokalklimaet rundt elva negativt. Området 
bør undersøkes mhp. vedlevende sopp, da det kan være potensiale for enkelte sjeldne arter her. 
Avgrensning er omtrentlig.

Figur 84. Bronkåa.

Figur 85. Bronkåa.
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093 N FOR EID

Verdi: A (Svært viktig) DN-kode: F06
Naturtype/utforming: Skog; Rikere sumpskog
Annet: Evje, flommarkskog, flomeng/fukteng
Trusler: Inngrep, utfylling
UTM (EUREF89): PN 543-548, 273-283 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 170 moh. Areal: 35 ha.
Kilder/undersøkt: Fremstad 1998, Norsk MoseDatabase. Undersøkt 24.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Nord  for  Eidsfossen/brua  over  til  Eid  ligger  et  variert  elvemiljø  i 
tilknytning  til  Glåma.  Her  finnes  en  bakevje  i  Glåma  dominert  av  starrsump  med  mye 
nordlandsstarr (Carex aquatilis), og flommarksskog med selje, gråor, hegg og vier-arter. Sør for 
lokaliteten går Glåma over i et strykparti (Eidsfossen). Nordover strekker ei øy seg med bratt 
erosjonskant ut mot Glåma. Pionerkratt og ødeeng dominerer øya, blant annet med innslag av 
doggpil (Salix daphnoides) og mandelpil (Salix triandra) (Fremstad 1998). Nordvest i området er det 
opparbeidet  flomverk.  For  øvrig  forekommer  grassump  med  strandrør  (Phragmites  australis), 
vassrørkvein (Calamagrostis  canescens)  og hundekvein (Agrostis  canina),  urtegrasør med krypsoleie 
(Ranunculus repens), skjoldbærer (Scutellaria galericulata) mm. Myskegras (Milium effusum) ble funnet i 
flommarksskog og er ikke vanlig lokalt. Elvekveke (Elymus caninus ssp. muticus) skal være funnet i 
området (Fremstad 1998). I følge Norsk MoseDatabase er det er gjort et funn av stakesvanemose 
(Meesia longiseta) (Bør overvåkes DM) i området, men lokalisering er usikker, og funnet gammelt 
(1878).

Kulturpåvirkning og inngrep:  Tidligere oppdyrket areal under gjengroing. Bebyggelse og bru 
over Glåma sør for lokaliteten.
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Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien A (Svært viktig), da området er et av best 
utviklede partiet  med flommarkskog langs  Glåmas bredd.  Lokaliteten er  ganske artsrik  mhp. 
karplanter og variert, og velutviklet, med potensiale for sjeldne arter.

Skjøtsel  og  hensyn:  Det  er  viktig  å  unngå  utfylling,  bygging  av  flomverk  og  inngrep 
flommarkskogen og i kantsonene inn mot området. Den nasjonalt sjeldne stakesvanemosen bør 
ettersøkes i området.

Figur 86. Evje med flomeng og flommarkskog nord for Eidsfossen.

Figur 87. Flomeng nord for Eidsfossen.
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094 MAGNESÅA, UTLØP I GLÅMA

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: F06
Naturtype/utforming: Skog; Rikere sumpskog
Annet: Flommarkskog, evje
Trusler: Inngrep, utfylling
UTM (EUREF89): PN 557-579, 257-258 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 160 moh. Areal: 5 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 06.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Ved utløpet av Magnesåa i Glåma, ligger ei evje. Her er bratte kanter ned 
mot evja, og flommarkskog er ikke spesielt velutviklet. Det er innslag av gråor-heggeskog, bjørk, 
og furu langs elvebredden/evja. Breddene har til dels preg av sandete erosjonskanter. I ytre del av 
evja  ligger  et  sauebeite.  Det  ble  ikke  registrert  spesielt  interessante  arter  på  lokaliteten.  Noe 
gulldusk (Lysimachia thyrsiflora) forekommer på bredden av evja, sammen med vanlige starr-arter 
(Carex spp.).

Kulturpåvirkning og inngrep: Beite ned mot evja. Dyrkede arealer nord for evja.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien C (Lokalt viktig), da den er liten og ikke 
spesielt godt utviklet som flommarkskog eller noe annen naturtype. Det er likevel potensiale for 
enkelte arter som typisk forekommer på elvebredder og i flommarkskog. 

Skjøtsel og hensyn: Området bør undersøkes nærmere, spesielt indre deler av evja.
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095 S FOR EIDSFOSSEN

Verdi: B (Viktig) DN-kode: F06
Naturtype/utforming: Skog; Rikere sumpskog
Annet: Pionerkratt, gråor-heggeskog
Trusler: Inngrep
UTM (EUREF89): PN 551-554, 264-266 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 160 moh. Areal: 5 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 06.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Lokaliteten  omfatter  ei  øy  i  Glåma sør  for  Eidsfossen.  Området  ble 
vurdert på avstand. Her er det velutviklet flommarkskog med pionerkratt. Området bærer ikke 
preg av menneskelig inngrep i nyere tid.

Kulturpåvirkning og inngrep: -
Bakgrunn for verdisetting:  Lokaliteten er gitt verdien B (Viktig), da øya har flommarksskog 
som ikke er påvirket av menneskelig aktivitet i nyere tid, og det er potensiale for flere typiske 
flommarksarter,  som til  dels kan være nasjonalt sjeldne. Det urørte og velutviklede preget på 
flommarkskogen tilsier  kanskje  en høyere  verdi  (A –  Svært  viktig),  men grunnet  manglende 
undersøkelser er verdien satt til B (Viktig). Området ble bare vurdert på avstand, da det kreves 
båt for å komme til.

Skjøtsel og hensyn: Området bør undersøkes nærmere.
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096 ENGÅA

Verdi: B (Viktig) DN-kode: F06
Naturtype/utforming: Skog; Rikere sumpskog
Annet: Flommarkskog, gråor-heggeskog, viersump, flomeng/fukteng
Trusler: Utfylling, inngrep
UTM (EUREF89): PN 509-516, 344-351 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 175 moh. Areal: 10 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 06.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Ved utløpet av Engåa i Glåma ligger flommarkskog, flomeng, og sump. 
Inntil området ligger åkerlandskap, hvor kanter mot dyrka mark er noe hogd/tynnet. Det er spor 
av  at  bever  har  tilhold  på  lokaliteten.  Starrsump  dominerer,  sammen  med  det  som  kan 
karakteriseres som viersump.

Kulturpåvirkning og inngrep: Jordbruk, hogst av flommarkskog.

Bakgrunn for verdisetting:  Lokaliteten er  gitt  verdien B (Viktig),  da  dette  er  lokalitet  med 
flompreget  vegetasjon,  men  uten  funn  av  spesielt  interessante  arter.  Det  er  begrenset  med 
inngrep, selv om noe krattskog er hogd (og dette er ikke nødvendigvis negativt). Området med 
innslag av viersump er av en sjelden type i de mer påvirkede delene av jordbrukslandskapet langs 
Glåma.

Skjøtsel og hensyn: Det er usikkert om uttaket av krattskog er negativt, da dette skaper en viss 
variasjon,  og  gjør  lokaliteten  mer  lysåpen  enn  det  som  vanligvis  er  tilfelle  for 
flommarkslokalitetene langs Glåma. 
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Figur 88. Engåa har innslag av flommarkskog, flomeng og viersump.

192



097 HOLMEN

Verdi: A (Svært viktig) DN-kode: F06
Naturtype/utforming: Skog; Rikere sumpskog
Annet: Pionerkratt, flommarkskog, mudderbanker, sandøyrer
Trusler: Inngrep
UTM (EUREF89): PN 557-562, 258-262 Kart: 2016 II Flisa
Hoh.: 160 moh. Areal: 9 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 06.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Lokaliteten  omfatter  ei  øy  i  Glåma sør  for  Eidsfossen.  Området  ble 
vurdert på avstand. Her er det velutviklet flommarkskog med pionerkratt. På nordsiden finnes 
sand-/grusøyrer. Bjørk (til dels grov) og pionerkratt dominerer inne på øya. Her er også gråor-
heggeskog og mandelpilkratt  (Salix triandra),  trolig også doggpil  (Salix daphnoides).  På østsiden 
finnes erosjonskanter mot elva.

Kulturpåvirkning og inngrep: -
Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien A (Svært viktig) på grunn av det urørte, 
varierte og velutviklede preget på flommarkskogen. Området ble bare vurdert på avstand, da det 
kreves båt for å komme til. Øya har flommarksskog som ikke er påvirket av menneskelig aktivitet 
i nyere tid, og det er potensiale for flere typiske flommarksarter, som til dels kan være nasjonalt 
sjeldne. 

Skjøtsel og hensyn: Området bør undersøkes nærmere.

193



Figur 89. Holmen i Glåma sett fra vestsiden av elva.
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098 KARISONMOEN – ENGER

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: F06
Naturtype/utforming: Skog; Rikere sumpskog
Annet: Flommarkskog, sumpskog, flomene/fukteng, dam
Trusler: Inngrep, hogst
UTM (EUREF89): PN 588-594, 236-239 Kart: 2016 II Flisa
Hoh.: 160 moh. Areal: 5.6 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 10.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Mellom Enger og Karisonmoen strekker et  smalt  (noen titalls  meter) 
område med sumpskog seg noen hundre meter langs Glåma. Langs elva er noe areal oppdyrka 
(korn), men innenfor er det utforminger av pionerkratt, og flommarkskog. Her finnes blant annet 
selje (Salix caprea), gråor (Alnus incana), bjørk (Betula pubescens) og mandelpil (Salix triandra). For 
øvrig starrbelter/starrsump (Carex spp.) og elvesnelle-sump (Equisetum fluviatile). I sumpskogen er 
arter som vassrørkvein (Calamagrostis canescens), nordlandsstarr (Carex aquatilis), skogsivaks (Scirpus  
sylvaticus),  myrhatt  (Potentilla  palustris),  gulldusk (Lysimachia  thyrsiflora)  myrkongle  (Calla palustris), 
vendelrot  (Valeriana  sambucifolia),  rips  (Ribes sp.),  kvasstarr  (Carex  acuta)  og  spriketorvmose 
(Sphagnum squarrosum) karakteristiske. I sumpskogen forekommer også enkelte gjengrodde, mindre 
dammer med vannplanter. Blant annet ble det registrert andemat (Lemna minor), som er en lokalt 
sjelden art, og storblærerot (Utricularia vulgaris). 
Kulturpåvirkning og inngrep:  Noe hogst og tynning har foregått. Jordbruk. Friluftsområde i 
sør.

Bakgrunn for  verdisetting:  Lokaliteten  er  gitt  verdien  C (Lokalt  viktig)  da  dette  er  et  lite 
område, med noe utviklet flommarkskog i området. Det er enkelte inngrep i området og liten 
størrelse gjør at verdien ikke er satt høyere. Innslaget av gjengrodde flomdammer kan ved bedre 
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undersøkleser kanskje trekke verdien opp.

Skjøtsel og hensyn: Hogst og inngrep i stripen med flommarkskog må unngås.

Figur 90. Flommarkskog, flomeng og flomdam mellom Karisonmoen og Enger.
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099 MOLAND

Verdi: B (Viktig) DN-kode: F06
Naturtype/utforming: Skog; Rikere sumpskog
Annet: Flommarkskog
Trusler: Inngrep
UTM (EUREF89): PN 500-514, 353-370 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 180 moh. Areal: 33 ha.
Kilder/undersøkt: Fremstad 1998

Lokalitetsbeskrivelse:  Området er registrert av Fremstad (1998). Området strekker seg langs 
Glåma vest for Braskereidfoss sentrum. Elvebredden er preget av nordlandsstarr (Carex aquatilis) 
og  pionerkratt  med  svartvier  (Salix  myrsinifolia  ssp.  myrsinifolia)  og  mandelpil  (Salix  triandra). 
Innenfor finnes mest bjørk og noe gråor-heggeskog, bla. sumpskog med kvass-starr (Carex acuta). 
Området  avgrenses  mot  dyrka  mark i  vest.  To sjeldne  arter  er  funnet  i  området:  Elvekveke 
(Elymus caninus ssp. muticus) og huldregras (Cinna latifolia) (Fremstad 1998).
Området ble ikke befart sommeren 2005, og bare studert fra andre siden av elva.

Kulturpåvirkning og inngrep: I sør noe hogst ut mot elva. Flomverk sør for.

Bakgrunn  for  verdisetting:  Lokaliteten  er  gitt  verdien  B  (Viktig),  da  det  her  er  relativt 
velutviklet flommarkskog, og det er potensiale for flere typiske flommarksarter, som til dels kan 
være  nasjonalt  sjeldne.  Området  er  smalt  (noen  titalls  meter  bredt)  og  en  del  påvirket  av 
jordbruksaktivitet innenfor og derfor gitt ikke gitt høyere verdi enn B (Viktig).

Skjøtsel og hensyn: Området bør undersøkes nærmere. Avgrensning er omtrentlig.
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100 STØA, N FOR

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: F06
Naturtype/utforming: Skog; Rikere sumpskog
Annet: Flommarkskog
Trusler: Inngrep, utfylling, bygging av flomverk
UTM (EUREF89): PN 517-519, 344-351 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 175 moh. Areal: 10 ha.
Kilder/undersøkt: Fremstad 1998. Undersøkt 06.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Området  ligger  nord  for  Støa  camping,  nedenfor  Braskereidfoss 
sentrum. Flommarkskogen er noen titalls meter bred og strekker seg noen hundre meter langs 
Glåma. Her finnes sandbanker, flommarkskog og sump. Ut mot området langs elva ligger for 
øvrig  furumo og noen boliger.  Bratt  skråning  ned mot  elva.  Vegetasjon  i  området  er  gråor-
heggeskog, grasrik pionerkratt/skog, starrsump og mandelpilkratt. Her forekommer arter som 
nordlandsstarr  (Carex  aquatilis),  mandelpil  (Salix  triandra),  svartvier  (Salix  myrsinifolia ssp. 
myrsinifolia),  elvekveke  (Elymus  caninus ssp.  muticus)  og  krypsoleie  (Ranunculus  repens)  (Fremstad 
1998).
Det ble observert bever med avkom på lokaliteten.

Kulturpåvirkning og inngrep:  Det  er  utført  noe  hogst  på  furumo og i  skråning  ned  mot 
sump/elvebredd. Flomverk sør og nord for. Braskereidfoss kraftverk (elvekraftverk) ligger noen 
hundre meter lenger sør, og påvirker trolig vannføringen i Glåma på lokaliteten.

Bakgrunn  for  verdisetting:  Lokaliteten  er  gitt  verdien  C  (Lokalt  viktig)  da  det  er  relativt 
velutviklet flommarkskog lang elva, og lite inngrep i selve flommarkskogen. Lokaliteten er liten 
og derfor ikke gitt høyere verdi.

Skjøtsel og hensyn: Ingen spesielle. Avgrensning er omtrentlig.

198



Figur 91. Fra brua over Glåma ved Støa camping, nordover mot flommarkskogen langs Glåma.
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101 SVENNEBYØYA

Verdi: A (Svært viktig) DN-kode: F06
Naturtype/utforming: Skog; Rikere sumpskog
Annet: Flommarkskog, pionerkratt
Trusler: Inngrep
UTM (EUREF89): PN 582-596, 23 Kart: 2016 II Flisa
Hoh.: 160 moh. Areal: 50 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 10.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Lokaliteten omfatter ei større øy i Glåma sør for Eidsfossen. Området 
ble vurdert på avstand. Her er det velutviklet flommarkskog med pionerkratt. På nordsiden finnes 
sand-/grusøyrer  og  pionerkratt.  Grove  bjørker,  osp,  selje  og  en  del  gran  og  furu  finnes  på 
sentrale deler av øya. Her er også gråor-heggeskog og trolig også doggpil (Salix daphnoides) og 
mandelpilkratt (Salix triandra). På østsiden finnes noe erosjonskanter mot elva.

Kulturpåvirkning og inngrep: Det er angitt en bygning inne på øya på M711-kartet.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien A (Svært viktig) på grunn av det urørte, 
varierte og velutviklede preget på flommarkskogen. Området ble bare vurdert på avstand, da det 
kreves båt for å komme til. Øya har flommarksskog som ikke er påvirket av menneskelig aktivitet 
i nyere tid, og det er potensiale for flere typiske flommarksarter, som til dels kan være nasjonalt 
sjeldne. Dette er det største området med flommarkskog i Våler.

Skjøtsel og hensyn: Området bør undersøkes nærmere.
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Figur 92. Mot Svennebyøya sett fra vestsiden av elva
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102 SVENNEBYØYA, N FOR

Verdi: B (Viktig) DN-kode: F06
Naturtype/utforming: Skog; Rikere sumpskog
Annet: Flommarkskog
Trusler: Inngrep, opparbeiding av flomverk
UTM (EUREF89): PN 588-594, 236-239 Kart: 2016 II Flisa
Hoh.: 160 moh. Areal: 9 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 06.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Området strekker seg nordover langs Glåmas østside fra Åsnes grense 
øst for Svennebyøya og nordover. Her er elvebredder med gråor-heggeskog, og sumpskogpreg. 
Noe gran forekommer spredt. Starr- og elvesnellebelter finnes ut mot elva. Innenfor ligger en 
bratt  erosjonskant  (sand,  grus)  mot  furumo  ovenfor.  Mandelpil  (Salix  triandra),  gulldusk 
(Lysimachia  thyrsiflora),  langstarr  (Carex  elongata),  sløke  (Angelica  sylvestris)  og  skogsivaks  (Scirpus  
sylvaticus) ble funnet i området.

Kulturpåvirkning  og  inngrep:  Noe  hogst  inn  mot  flommarkskogen.  Traktorveg  ned  til 
lokaliteten i sør.

Bakgrunn for  verdisetting:  Lokaliteten  er  gitt  verdien  B (Viktig),  da  det  her  er  velutviklet 
flommarkskog. Det er lite inngrep på grunn av den bratte skråningen langs elva.

Skjøtsel  og hensyn:  Dette  er  en strekning med relativt  intakt  flommarkskog og bredder av 
Glåma, og inngrep må unngås. Området grenser mot flomdam i nord (lokalitet 063).
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103 VÅLENGBAKKEN, S FOR

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: F06
Naturtype/utforming: Skog; Rikere sumpskog
Annet: Flommarkskog
Trusler: Inngrep
UTM (EUREF89): PN 527-531, 329-333 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 170 moh. Areal: 6 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 06.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Området  ligger  sør  for  renseverk  nedenfor  Vålengbakken  og 
Braskereidfoss  kraftverk.  Det  er  flomverk  ut  mot  Glåma,  men  flommark-  og  sumpskogen 
innenfor  er  velutviklet.  Sumpskogen er  noen titalls  meter  bred og strekker seg noen hundre 
meter. Sumpskog består av gråor-heggeskog, bjørk, selje og gran. Vannstanden fluktuerer en del 
med  Glåma.  I  sumpskogen  finnes  blant  annet  en  bestand  med  myrkongle  (Calla  palustris), 
skogsivaks (Scirpus sylvaticus), gulldusk (Lysimachia thyrsiflora) og langstarr (Carex elongata). Mot elva 
ble det funnet sparsom med doggpil (Salix daphnoides).
Kulturpåvirkning og inngrep: Kraftverksdemning noen hundre meter nord for. Flomverk. En 
traktorveg mot dyrka mark i sør går gjennom området.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien C (Lokalt viktig), da lokaliteten er ganske 
liten (10 – 20 meter bred), og påvirket av flomverk og oppdyrking i sør. Området har ganske godt 
utviklet flommarkskog.

Skjøtsel og hensyn: Hogst og inngrep i de resterende delene med flommarkskog må unngås.
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Figur 93. Frodig flommarkskog sør for Vålengbakken.
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104 KÅTEN, NV FOR

Verdi: B (Viktig) DN-kode: F06
Naturtype/utforming: Skog; Rikere sumpskog
Annet: Flomeng/fukteng, flommarkskog, gråor-heggeskog
Trusler: Inngrep, hogst
UTM (EUREF89): PN 537-543, 318-326 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 170 moh. Areal: 10 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 06.07.2005, 19.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Området ligger ved ”Kåtbekkens” utløp i Glåma nedenfor Kåten. Her 
finnes relativt godt utviklet gråor-heggeskog, flommarkskog og flompregete fuktenger. I øvre del 
er det innslag av granskog i blanding med gråor, hegg, selje, rogn og osp. Furumoer omgir deler 
av bekkeløpet. I nedre del ligger et oppdyrka areal med preg av ”ødeeng” på moen langs Glåma, 
hvor sauer gikk på beite. Her er det også gammelt flomverk mot elva, men dette er i dag preget av 
velutviklet flommarkskog med myr gråor. Her finnes stedvis en del død ved, og det er potensiale 
for vedlevende sopp i området. For øvrig er det plantet noe gran nord for det oppdyrkede arealet. 
Særlig  karakteristisk  er  flomengene  i  nedre  deler  dominert  av  vassrørkvein  (Calamagrostis  cf.  
canescens),  sennegras  (Carex  vesicaria)  og  kvass-starr  (C.  cf. acuta).  Her  er  innslag  av  fredløs 
(Lysimachia vulgaris), skogsivaks (Scirpus sylvaticus), skjoldbærer (Scutellaria galericulata), mannasøtgras 
(Glyceria  fluitans),  langstarr  (Carex  elongata)  og  gulldusk  (Lysimachia  thyrsiflora).  Flomengene  er 
oversvømt ved flom/høy vannføring i Glåma. Her har også bever hatt tilhold og bidratt til å 
skape noe død liggende gråor og andre løvtrær. Det ble funnet sparsomt med elvekveke (Elymus 
caninus var. muticus) i flommarkskogen. Strutseving (Matteuccia struthiopteris) er sjelden i kommunen, 
men finnes her ganske rikelig i flommarkskog. I området omkring bekkens utløp i Glåma har de 
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to eneste belagte funnene av huldrestry (Usnea longissima) og trådragg (Ramalina thrausta) i Våler 
blitt gjort (henholdsvis i 1948 og 1937, Norsk LavDatabase), men disse artene er i dag utgått. Det 
er i dag ikke egnet miljø for disse to artene i området. 

Kulturpåvirkning og inngrep: Dyrka mark, beite, vedhogst, granplanting, flomverk. Kraftlinje 
krysser bekkedalens nedre deler. Utløpet i Glåma er noe innsnevret ved en gammel bro over til 
dyrka marka. Trolig en del beite i området tidligere.

Bakgrunn for  verdisetting:  Lokaliteten  er  gitt  verdien  B (Viktig),  da  det  her  er  velutviklet 
flommarkskogen, gråor-heggeskog og fukteng. Området inneholder flere ulike elementer. Gamle 
funn av to rødlistede arter (sårbar V) kan ikke vektlegges i dag, da miljøet er for forringet for 
disse. Området er ganske sterkt påvirket gjennom treplanting og oppdyrking, slik at verdien for 
området ikke er satt høyere enn til B (Viktig). 

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten er såpass velutviklet og variert at det bør tas særlige hensyn ved 
inngrep i området. Flommarkskogen er sårbar for vedhogst, og avvirking av granbestandet. Det 
er potensiale for at flommarkskogen og gråor-heggeskogen langs utløpet og langs Glåma kan 
utvikles noe videre.
Broa  over  utløpet  av  evja/flomløpet  ved  utløp  i  Glåma er  uheldig,  da  dette  hindrer  en  del 
vannutskifting, og bør vurderes fjernet eller bygd om.
Lokaliteten bør undersøkes nærmere mhp. artsmangfold.

Figur 94. Flomeng og flommarkskog nordvest for Kåten.
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105 ORMSETENGA, V FOR

Verdi: B (Viktig) DN-kode: F06
Naturtype/utforming: Skog; Rikere sumpskog
Annet: Flommarkskog, pionerkratt
Trusler: Inngrep
UTM (EUREF89): PN 557-563, 259-270 Kart: 2016 II Flisa
Hoh.: 160 moh. Areal: 8 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 06.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Lokaliteten  omfatter  ei  øy  i  Glåma sør  for  Eidsfossen.  Området  ble 
vurdert  på  avstand.  Her  er  det  velutviklet  flommarkskog  med  pionerkratt.  Sandbanker  og 
pionerkratt dominerer på nordsiden. Det er en del bjørkekratt, gråor-heggeskog på øya, trolig 
også mandelpil (Salix triandra) og doggpil (Salix daphnoides).
Kulturpåvirkning og inngrep: -
Bakgrunn for  verdisetting:  Området  ble  bare  vurdert  på  avstand,  da  det  kreves  båt  for  å 
komme til. Øya har velutviklet flommarksskog som ikke er påvirket av menneskelig aktivitet i 
nyere tid, og det er potensiale for flere typiske flommarksarter, som til dels kan være nasjonalt 
sjeldne. Det urørte og velutviklede preget på flommarkskogen tilsier minst verdien B (Viktig).

Skjøtsel og hensyn: Området bør undersøkes nærmere.
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106 PUKMOEN

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: F0601
Naturtype/utforming: Skog; Rikere sumpskog
Annet: Svartorsumpskog
Trusler: Hogst
UTM (EUREF89): PN 401-402, 398-401 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 260 moh. Areal: 8 ha.
Kilder/undersøkt: Våler kommune 2000. Undersøkt 13.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  På Pukmoen dominerer furumoer og granskog, men langs bekker som 
kommer ned lia under Sørsåsen er det stedvis innslag av rikere sumpskog. På lokaliteten er det en 
del svartor (Alnus glutinosa) som er et lokalt sjelden treslag i Våler. Sumpskogen er hogd i nyere tid, 
men  grove  svartor-trær  er  satt  igjen.  Av  arter  finnes  myrkongle  (Calla  palustris),  gulldusk 
(Lysimachia thyrsiflora), vendelrot (Valeriana sambucifolia), mjølkerot (Peucadenum palustre) og langstarr 
(Carex elongata).  Iht.  viltdatabasen til  kommunen skal  det  være registrert  tilhold og sannsynlig 
hekking (1998) av jerpe i området (Våler kommune 2000).

Kulturpåvirkning og inngrep: Hogst, skogsbilveger.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien C (Lokalt viktig), da den er påvirket av 
hogst. Området er lite og såpass påvirket at det som sumpskog har begrenset verdi.  Selv om 
området er hogd, er svartorforekomsten av interesse, da trærne er satt igjen ved hogst. 

Skjøtsel og hensyn: Det er uheldig at sumpskogen er hogd, da dette er en av få lokaliteter med 
svartorsumpskog  i  Våler,  men  det  er  i  det  minste  positivt  at  svartortrærne  er  satt  igjen,  og 
området bør på sikt restaureres som sumpskog. Svartorsumpskog kan være av stor betydning for 
næringssøk  for  jerpe,  og  hogst  kan  være  uheldig  for  sjiktningen  som  kan  være  viktig  for 
skjulmuligheter for jerpe. Avgrensning er omtrentlig.
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107 NEDGARDSETRA

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: F0701
Naturtype/utforming: Skog; Gammel lauvskog; Ospeholt
Annet:
Trusler: Hogst
UTM (EUREF89): UH 462-463, 573-574 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 480 moh. Areal: 5 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 22.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Langs skogsbilvegen fra  Ariakoia opp mot Hemberget  og Smalberget 
ligger  et  mindre  felt  med seine lauvsuksesjoner i  et  område dominert  av  gran-  og furuskog. 
Området er hogstpåvirket i nyere tid, men alle gamle bjørker og osper er spart. Det registrerte 
området omfatter et gjenstående ospeholt, og hvor det står en del middelaldrende osp av relativt 
små dimensjoner. Ei grov og halvdød selje står inne blant ospene, og på denne ble det funnet 
rikelig med lungenever (Lobaria pulmonaria). Resten av ospeholtet kan trolig utvikle kvaliteter på 
sikt. For øvrig ble det funnet en knappenålslav (trolig puslenål cf. Chaenotheca xyloxena) på selja, i 
tillegg til grynvrenge (Nephroma parile). En del grov blokk og ur preger lokaliteten. Feltsjiktet har 
noe rikt preg, og har innslag av teiebær (Rubus saxatilis), hengeaks (Melica nutans) og turt (Cicerbita  
alpina).
Området er noen få hundre kvadratmeter stort.

Kulturpåvirkning og inngrep: Hogstflater inntil lauvsuksesjonen. Skogsbilveg forbi.

Bakgrunn for verdisetting:  Lokaliteten er såpass liten, og ospene ikke spesielt grove, slik at 
verdien er satt til C (Lokalt viktig).

Skjøtsel  og hensyn:  Gamle lauvsuksesjoner er  sjeldne i  skoglandskapet  i  Våler,  og særlig  er 
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bestander med gammel osp av verdifulle. Det er mulig at det kan utvikles flere kvaliteter på sikt, 
dersom det gis mulighet for at det utvikles grove gamle osper. Det er betydelig lauvinnslag (bjørk) 
i  området  omkring  det  avgrensede  området.  Ospetrær  må  ikke  avvirkes.  Området  bør 
underlegges fri utvikling, men trolig vil gran konkurrere ut osp på lengre sikt.
Det er en utfordring for kommunen og sikre innslaget av gamle lauvsuksesjoner i skoglandskapet, 
både  rekruttering  av  grove  osper  og  seljer,  og  dynamikken  i  tilknytning  til  slike  lokaliteter. 
Skogbrann kan være viktig mhp. å danne lauvsuksesjoner.

Figur 95. Ospeholt nordvest for Nedgradsætra.
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108 SVARTBEKKEN

Verdi: A (Svært viktig) DN-kode: F0701
Naturtype/utforming: Skog; Gammel lauvskog; Ospeholt
Annet: Myr, lågurtskog
Trusler: Hogst
UTM (EUREF89): UH 513-522, 586-597 Kart: 2116 IV Halsjøen
Hoh.: 390 – 440 moh. Areal: 36 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 18.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Nordvest for Svartbekken ligger et område som langt tilbake har blitt 
påvirket av brann. Det er rikelig med brannspor over hele området, og det er trolig at en stor del 
av grovere trær har overlevd siste brann. I området ned mot myra finnes rikelig med osp av 
mindre dimensjoner men med potensiale til å utvikle grove ospetrær. Sør i området finnes slike 
grove osper ganske rikelig men mer spredt. Jevnt over er det rikelig innslag av bjørk, og spredt 
forekommer også en del grov selje og rogn. Gran og furu forekommer med mindre dimensjoner. 
Barskogen er mest av ung alder. Det er innslag av rikere grunn og sumpskog sør i området. Mye 
grov  ur  og  store  blokker  i  området  er  trolig  viktig  for  fuktighetsforholdene.  Av  død  ved 
forekommer rikelig med liggende osp i partier hvor bever har vært på ferde (nærmest myra). Av 
gran forekommer sparsomt med tidlige nedbrytningsstadier. Enkelte høystubber av osp, bjørk og 
selje forekommer. 
Det  ble  funnet  en  del  signalarter  i  området,  bla.  rike  forekomster  av  lungenever  (Lobaria 
pulmonaria)  og skrubbenever (L. scrobiculata)  på osp og selje.  For øvrig forekommer stiftfiltlav 
(Parmeliella triptophylla) og lodnevrenge (Nephroma resupinatum) på osp og selje. Ned mot myra er 
det  et  skogsparti  som kan  være  mindre  påvirket  av  brann,  da  det  her  er  rikelig  innslag  av 
lungenever,  skrubbenever  og  gubbeskjegg  (Alectoria  sarmentosa),  og  det  forekommer  noe 
sumpskog og grov, fuktig ur. For øvrig småbregneskog og lågurtskog. Det ble også funnet en rik 

211



forekomst  av  nattfiol  (Platanthera  bifolia)  (over  40  blomstrende  individer  og  i  tillegg  mange 
vegetative skudd) og knerot (Goodyera repens) i et parti med rikere grunn, også med innslag av 
hengeaks (Melica nutans) og teiebær (Rubus saxatilis). Både knerot og nattfiol er mindre vanlige 
arter i Våler kommune. Det ble observert aktivitet av hakkespett og trekryper i området. En del 
trær  har  spor  av  hakkespetter.  For  øvrig  ble  det  funnet  brun  blæreglye  (Collema  nigrescens) 
(regionalt sjelden) sør for det avgrensete området, i mer hogstpåvirket skog, men det kan være 
potensiale for arten også innenfor det avgrensete området. Dynamikken etter skogbrann er av 
særlig interesse.

Kulturpåvirkning og inngrep: Gamle hogstspor. I sør og vest har det foregått noe hogst og det 
er partier med ung skog.

Bakgrunn for verdisetting:. Området har klare kvaliteter på grunn av det store innslaget av osp. 
Det kan være rik insektfauna knyttet til osp, og særlig død ved. For øvrig er osp viktig treslag for 
særlig  hakkespetter  og  sekundære  hullrugere.  Lokaliteten  er  gitt  verdien  A (Svært  viktig),  da 
området er den største registrerte eldre lauvsuksesjonen med osp i kommunen, med innslag av 
flere signalarter, og potensiale for andre arter. 

Skjøtsel og hensyn: Området bør overlates til fri utvikling, da det er potensiale for at det kan 
dannes grove osper og seljer på sikt. Slike lauvsuksesjoner er sjeldne i dag da skogen brenner 
sjelden og ikke får mulighet til å utvikle slike kvaliteter på lengre sikt. Det er en utfordring for 
kommunen og sikre innslaget av gamle lauvsuksesjoner i skoglandskapet, både rekruttering av 
grove  osper  og  seljer,  og  dynamikken  i  tilknytning  til  slike  lokaliteter.  Skogbrann  kan  være 
vesentlig mhp. å danne lauvsuksesjoner. Avgrensningen er noe uklar.

Figur 96. Osp felt av bever ved Svartbekken.
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109 ABBORTJENNET

Verdi: A (Svært viktig) DN-kode: F0802
Naturtype/utforming: Skog; Urskog/gammelskog
Annet: Myr, skogstjern, administrativt fredet skog, skogsmyrsmosaikk
Trusler: Hogst
UTM (EUREF89): UH 427-440, 505-518 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 409 – 415 moh. Areal: 100 ha.
Kilder/undersøkt: Korsmo m.fl. 1996, Våler kommune 2000. Undersøkt 18.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Omkring Abbortjennet nordvest for Gjerdtjenna ligger et administrativt 
fredet  område  i  kommuneskogen.  I  området  dominerer  furuskog  og  myrpartier,  og  det  er 
naturskogpreg, men diamterefordelingen og alderen på skogen virker lite variert. Det er stedvis 
noe  eldre  furu,  men  for  det  meste  er  skogen  av  små  dimensjoner.  Gran  forekommer  mer 
sparsomt. Død ved forekommer sparsomt, og fortrinnsvis som stående, døde furuer med mindre 
dimensjoner i myrkanter. Det er registrert gran med alder opp til 176 år (Korsmo m.fl. 1996), noe 
som ikke er en spesielt  høy alder.  Iht.  viltregistreringer i  Våler (Våler kommune 2000) er det 
registrert  hekking  av  hønsehauk i  området  så  seint  som i  1999,  og  i  tillegg  hekkelokaliteter 
(reirtrær) også utenfor det avgrensete området.

Kulturpåvirkning og inngrep: Gamle hogstspor.

Bakgrunn for verdisetting:  Lokaliteten er  gitt  verdien  A (Svært  viktig),  da det  er  registrert 
reirplass for hønsehauk i området. Området jevnt over er lite variert og med små dimensjoner på 
skogen. Det er betydelig mangel på død ved. Området er innlemmet i naturtypekartleggingen da 
det er fredet administrativt. Som naturtype er området trolig ikke av høyere verdi enn C (Lokalt 
viktig), da det er lite variasjon og klare mangler i form av gammel skog og død ved, men hekking 
av den rødlistede (sårbar V) hønsehauken trekker verdien opp i A
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Skjøtsel  og  hensyn:  Området  er  administrativt  fredet,  og  bør  sikres  fri  utvikling  på  sikt. 
Avgrensning  er  omtrentlig.  Det  bør  tas  særlige  hensyn  til  hekkelokaliteter  for  hønsehauk  i 
området,  og det bør undersøkes om denne/disse fortsatt  er i  bruk. Det er i  tillegg registrert 
hekkelokaliteter  for  hønsehauk utenfor  det  avgrensede området  (Våler  kommune 2000).  Ved 
Gjerdtjennet øst for det registrerte området (lokalitet 021), er det registrert rik sumpskog, rikere 
myr og innslag av kilder, men dette området er avgrenset som egen lokalitet.

Figur 97. Myr og myrtjern utgjør deler av det administrativt fredete området ved Abbortjernet.
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110 BUBERGET

Verdi: B (Viktig) DN-kode: F0801
Naturtype/utforming: Skog; Urskog/gammelskog
Annet: Myr, nøkkelbiotoper, skogsmyrsmosaikk
Trusler: Hogst
UTM (EUREF89): UH 484-504, 660-674 Kart: 2117 III Plassen,

2017 II Søre Osen
Hoh.: 580 – 654 moh. Areal: 230 ha.
Kilder/undersøkt: Håpnes 1995, Våler kommune 2000. Undersøkt 08.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Buberget ligger nord i Gravberget og grenser i øst mot Sverige. WWF 
har her registrert fire nøkkelbiotoper på oppdrag fra Borregaard skog (Håpnes 1995). Området 
har naturskogpreg, og er dominert av gran, furu og noe innslag av bjørk og rogn. For øvrig er 
området preget av åpen myr, stedvis med noe død stående gran. Vegetasjonsmessig har området 
et  relativt  fattig  preg  dominert  av  lyng.  Det  er  registrert  arter  som svartsonekjuke  (Phellinus  
nigrolimitatus)  (Hensynskrevende  DC),  hyllekjuke  (Phellinus  viticola)  og  tjærekjuke  (Ischnoderma 
benzoinum)  på  granlæger,  og  tretåspettmerker  i  nøkkelbiotopene.  Det  er  registrert  lungenever 
(Lobaria pulmonaria) på rogn i en nøkkelbiotop vest i området, og det er stedvis en del innslag av 
gubbeskjegg  (Alectoria  sarmentosa)  (Håpnes  1995).  Under  naturtypekartleggingen  ble  det  også 
funnet duftskinn (Cystostereum murraii) (Hensynskrevende DC) på gran i området. Sjiktingen på 
skogen  er  god.  Området  er  et  viktig  storfuglområde.  Det  ble  registrert  brannspor  innenfor 
området. I naturtypekartleggingen er også mellomliggende bestander og myrområder inkludert, 
da  det  er  betydelige  verdier  også  i  tilknytning  til  den  uproduktive  skogen,  og  noe  mer 
hogstpåvirkede  bestander  har  potensiale  som  restaureringsbiotop.  Myrområdene  er  generelt 
fattige, med stedvis innslag av strengmyr.
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Kulturpåvirkning og inngrep: Sparsomme hogstinngrep i utkanten av området i nyere tid.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien B (Viktig), da området har naturskogpreg. 
Det er innslag av død ved, men ikke rikelig. Det er trolig potensiale for flere sjeldne vedlevende 
sopp,  enn  de  registrerte  rødlisteartene.  I  Våler  er  området  et  av  de  mest  varierte 
naturskogområdene sett i forhold til areal (230 ha), og det er også lite hogstpåvirkning. Området 
mangler enkelte kvaliteter, slik som lite død ved, og området er ikke spesielt stort, og har derfor 
ikke fått verdien A (Svært viktig). 

Skjøtsel og hensyn:  Deler av området er satt av som nøkkelbiotoper. Området er av de mer 
betydelige naturskogområdene i Gravberget, og det bør sikres fri utvikling i området. Det er på 
sikt potensiale for at ytterligere kvaliteter i form av gamle trær og død ved og grove dimensjoner 
kan utvikles. For øvrig ligger det verdifulle naturreservatet Höljberget få kilometer inne på svensk 
side  hvor  det  er  registrert  stort  artsmangfold  av  rødlistede  lav  og  vedlevende  sopp,  og 
naturskogområder  i  nærheten  av  dette  har  potensiale  mhp.  spredning/kolonisering  av  arter  i 
skoglandskapet.

Figur 98. Død stående gran finnes spredt i Buberget.
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111 BUKKÅSEN

Verdi: A (Svært viktig) DN-kode: F08
Naturtype/utforming: Skog; Urskog/gammelskog
Annet: Myr, strengmyr, skogsmyrsmosaikk
Trusler: Skogbruk
UTM (EUREF89): PN 624-UH408, 580-613 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 520 – 580 moh. Areal: 740 ha.
Kilder/undersøkt: Korsmo m.fl. 1996, Våler kommune 2000. Undersøkt 12.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Området ligger i indre del av Risbergmarka, og strekker seg fra øst for 
Bukkåsen og innover til  kommunegrense mot Elverum i området ved Gjeddsjøen. Skrånende 
myrpartier med strengmyr dominerer landskapet. På myrholmer finnes furu og partier med gran. 
Bjørk forekommer spredt og stedvis ganske rikelig på myrholmer. For det meste er gran og furu 
relativt småvokst i området, og grove dimensjoner forekommer bare i enkelte bestander. Skogen 
har  flersjikta  naturskogpreg.  Død  ved  forekommer  fortrinnsvis  som  stående  tørrgraner  og 
høystubber av bjørk og furu. Toppbrekk på furu forekommer. Jevnt over er det lite liggende død 
ved, og dette er en mangel ved naturskogkvalitetene i området. Floristisk sett er myrområdene 
fattige. Bjønnskjeggmyrer (Trichophorum cespitosum) og trådstarrmyr (Carex lasiocarpa) forekommer 
rikelig. Det ble funnet relativt gode forekomster av ulvelav (Letharia vulpina) (Hensynskrevende 
DC) på grovere høystubber av furu på og i kanten av myrer. Av andre signalarter nevnes ett funn 
av granseterlav (Hypogymnia bitterii) på død og tørr gran, og arten er svært sjelden lokalt. Under 
naturtypekartleggingen ble  det  også  gjort  et  usikkert  funn av  duftskinn  (Cystostereum murraii) 
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(Hensynskrevende DC) på gran i området. Sørøst i området er det også registrert noe lungenever 
(Lobaria pulmonaria) på osp (Korsmo m.fl. 1996.) På død ved av furu ble mikrolaven Pyrrhospora  
elabens funnet (svak signalart). Det ble registrert brannspor på en høystubbe av bjørk i området 
mot Gjeddsjøen. Det er registrert flere spillplasser for storfugl og orrfugl i området, og myrene 
kan  være  av  betydning  for  vadefugl.  På  flere  graner  i  området  ble  det  observert  spor  etter 
tretåspett. Det er registrert to miljøfigurer i forbindelse med MiS-registreringer i området.

Kulturpåvirkning og inngrep: Området har vært utsatt for hogstpåvirkning (gamle hogstspor, 
lite læger), men likevel beholdt store kvaliteter. Noe hogst vinterstid forekommer også i dag, og 
omfanget av dette på de ulike bestandsteigene vil være avgjørende for nydannelse av død ved. 
Området grenser mot mer hogstpåvirket skog i øst og sør. Sparsomt finnes noe grøfting av myr.

Bakgrunn for verdisetting: Området er gitt verdien A (Svært viktig), da området er stort (740 
ha), og dermed et av de større naturskogområdene i Våler, og fortsetter inn i Elverum kommune. 
Det er noen sparsomme hogstinngrep i nyere tid innenfor området. Forekomstene av ulvelav er 
de rikeste og viktigste i kommunen, og bidrar til å trekke verdien opp. Totalt sett utgjør området 
et svært verdifullt område med ”kjølskog” som er karakteristisk på høyereliggende åser i Våler 
kommune. Det er noe mangel på økologisk variasjon og død ved.

Skjøtsel og hensyn: Hogst på myrholmer i området er uheldig. Flere myrholmer bør velges ut 
for fri utvikling. Det er mangel på død ved i området, særlig grovere, liggende læger, og ulvelav 
må sikres tilstrekkelig med substrat, dvs. grove høystubber av furu (furugadder) i lysåpent miljø. 
Dimensjoner på høystubber av furu er trolig kritisk for ulvelav da etablering og ”levetid” på 
høystubbene trolig er avhengig av visse dimensjoner.
Grøfting  må  ikke  skje  og  snauhogging  av  myrholmer  er  uaktuelt.  Fremtidige  kvaliteter  er 
avhengig av en bevisst skogskjøtsel. MiS-elementene i områdene dekker små arealer, og fanger 
ikke opp tilstrekkelige kvaliteter i området. 
Området fortsetter inn i Elverum kommune og her det trolig tilsvarende områder med betydelige 
kvaliteter.  Området  bør  undersøkes  nærmere  mhp.  signalarter  og  rødlistearter  av  vedlevende 
sopp.

Figur 99. Ulvelav på furuhøystubbe på Bukkåsen.
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112 ODALSFJELLET - GAMMELBERGET

Verdi: A (Svært viktig) DN-kode: F0801
Naturtype/utforming: Skog; Urskog/gammelskog
Annet: Myr, skogstjern, sætervoller, skogsmyrsmosaikk
Trusler: Skogbruk
UTM (EUREF89): PN 435-490, 174-258 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 500 – 632 moh. Areal: 16 km2

Kilder/undersøkt: Undersøkt 14.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Fra grensa mot Åsnes i sør ved Odalsfjellet og nord til Gammelberget 
langs  grensa  mot  Løten  ligger  et  større  (ca  16  km2)  skogsområde  med  "kjølskog"  med 
naturskogpreg. I sør ligger Søndre Fjellsætra og noe lenger nord Nordre Fjellsætra. I tilknytning 
til sætrene er det trolig at det har foregått en del hogst i skogsområdene, og det er også gamle 
hogstspor  å  finne.  Sørover  mot  Åsnes  går  også  et  kjørespor  for  hogstmaskiner.  Noe  nyere 
hogster ble registrert Ø for Søndre Fjellsætra (utenfor det avgrensede området). Det er mangel på 
liggende død ved, men i partier forekommer noe stående død gran. Foruten skog på høydedrag 
finnes rikelig med myr (bjønnskjegg- og røsslyngmyr). Stedvis finnes mindre tjern og skogstjern. 
Berggrunnen er fattig, bortsett fra enkelte partier ved for eksempel Fjellråknappen, hvor det er 
innslag av lågurtskog (hengeaks, teiebær, småbregner). For øvrig er blåbærgranskog mest utbredt. 
Gran dominerer  på  høydedrag  og  myrholmer,  mens  furu  forekommer  mer  rikelig  på  myr,  i 
myrkanter  og på  myrholmer.  Bjørk forekommer spredt  og  ganske rikelig  over  hele  området. 
Toppbrekk er utbredt i området, og særlig gran er rammet av dette. Rogn forekommer spredt. 
Tjern og myrområdene har betydning for vade- og andefugl.
Det  ble  gjort  et  funn av duftskinn (Cystostereum murraii)  (Hensynskrevende DC) på gran ved 
Fjellråknappen, og i tillegg valkildkjuke (Phellinus lundellii) (svak signalart) på bjørk.
I  øst  ligger  de  to  nedlagte  sætrene  Nordre  og  Søndre  Fjellsætra,  med  noe  innslag  av  åpne 
sætervoller. Tretåspett er registrert hekkende (1995) innenfor området (Våler kommune 2000).
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Kulturpåvirkning og inngrep: Gamle hogstspor, gamle sætrer i utkanten av området. Sau beiter 
øst i området.

Bakgrunn for verdisetting:  Området er gitt verdien A (Svært viktig), da dette er det største 
sammenhengende skoglandskap med naturskog i Våler, og området må på grunn av den store 
størrelsen sies å være av regional verdi. Jevnt over er berggrunnen fattig, noe som gir opphav til 
lav produktivitet,  og sammen med noe mangel  på død ved i  området  (død ved forekommer 
fortrinnsvis som stående død gran), er dette en svakhet med området. Størrelse på området og 
jevne naturskogkvaliteter er hovedgrunn for at området er gitt verdien A (Svært viktig). 

Skjøtsel og hensyn:  Ideelt sett bør dette området unntas fremtidig hogst. Eventuell hogst bør 
bare skje som plukkhogst og fjellskoghogst, og en del bestander må underlegges fri utvikling uten 
hogst for å øke mengden død ved. Liggende død ved av grove dimensjoner er mangelvare, men 
kan trolig kunne skapes på et kortere tidsperspektiv (noen tiår), da det finnes en del grov gammel 
gran i området (for eksempel omkring Fjellråknappen).
Det ble gjort sparsomt med registreringer av arter i området, og det bør ettersøkes etter rødliste- 
og signalarter i området - fortrinnsvis vedlevende sopp.
Avgrensning av området er omtrentlig.

Figur 100. Utsikt over deler av Odalsfjellet fra Fjellråknappen i sør.
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113 HEMBERGET – SMALBERGET

Verdi: A (Svært viktig) DN-kode: F0801
Naturtype/utforming: Skog; Urskog/gammelskog
Annet: Myr, skogstjern, ospeholt, nøkkelbiotoper, skogsmyrsmosaikk
Trusler: Hogst
UTM (EUREF89): UH 460-512, 554-583 Kart: 2016 I Kynna, 2216 IV 

Halsjøen
Hoh.: 520 – 642 moh. Areal: 645 ha.
Kilder/undersøkt: Håpnes 1995. Undersøkt 22.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Oppe på Hemberget strekker det seg et større myr- og naturskogsområde 
innover mot Smalberget.  Skogen er stedvis noe hogstpåvirket,  særlig mot kantene. Det finnes 
spredte  og  gamle  hogstspor  over  hele  området.  WWF har  på  oppdrag  av  Borregaard  Skog 
registrert  fem  nøkkelbiotoper  innenfor  området  (Håpnes  1995).  Avgrensningen  i 
naturtypekartleggingen omfatter også mellomliggende skog og myrer. I nøkkelbiotopene er det 
registrert  funn  av  svartsonekjuke  (Phellinus  nigrolimitatus)  (Hensynskrevende  DC),  duftskinn 
(Cystostereum  murraii)  (Hensynskrevende  DC)  og  et  ospeholt  med  en  del  lungenever  (Lobaria 
pulmonaria).  Myrene  er  for  det  meste  fattige,  med bjønnskjeggmyr  og  starrmyr  på  skrånende 
bakkemyrer i området. Enkelte små tjern med betydning for vadefugl finnes i tilknytning til de 
lavereliggende myrpartiene. Det ble gjort ett funn av ulvelav (Letharia vulpina) (Hensynskrevende 
DC), relativt sparsomt på en grov høystubbe av furu. Typisk for mye av kjølskogen i Våler er 
mangelen på grove døde furuer, og dette er også fremtredende her. Det er likevel en del furu som 
på sikt kan ha potensiale som substrat for ulvelav innenfor Hembergområdet. Også mikrolaven 
Pyrrhospora  elabens ble  funnet  på  død furuved.  For  øvrig  finnes  relativt  lite  død ved innenfor 
området, men i de registrerte nøkkelbiotopene er det enkelte innslag av dette. Spredt finnes også 
høystubber av bjørk. Stedvis forekommer gran og enkelte furuer med noe grovere dimensjoner. 
Det  registrert  rikelig  med  granstarr  (Carex  globularis)  innenfor  området  –  en  art  som  ofte 
forekommer i overgang mellom myr og skog i østlige skogsområder på Østlandet. Arten er ikke 
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sjelden  i  Våler,  men  mindre  vanlig  nasjonalt.  Området  er  trolig  et  viktig  storfuglområde. 
Gulmøkkmose (Splachnum luteum) ble funnet på myr, og arten er mindre vanlig.

Kulturpåvirkning  og  inngrep:  I  vest  er  det  noe  grøftet  myr  uten  at  dette  har  vesentlig 
betydning for kvalitetene. Det er derimot en del hogstinngrep i dette området, og dette er forsøkt 
holdt  utenfor  avgrensningen I  sør  og  øst  er  det  enkelte  nyere  hogstinngrep  i  tilknytning  til 
skogsbilvegene  inn  mot  området,  men  det  står  fortsatt  igjen  en  del  partier  med  flersjiktet 
naturskogpreg.

Bakgrunn for verdisetting: Området er gitt verdien A (Svært viktig), da dette er et av de større 
naturskogsområdene  i  Våler,  med  sparsomme inngrep  i  form av  hogst.  Dette  er  det  største 
sammenhengende området registrert i Gravberget. Det er noe mangler i form av lite død ved. 

Skjøtsel  og hensyn:  Det forventes  at  nøkkelbiotopene forvaltes  ved fri  utvikling.  Det  bør i 
tillegg spares en del grove furuer i myrkanter mhp. ulvelav. Hogst inn mot myrkanter må skje 
skånsomt. Det er ønskelig at det utvikles mer død ved.
Avgrensingen av området mot sør og øst er noe uklar. I vest kan trolig avgrensningen trekkes 
mot sørbergslokaliteten i lia under Hemberget (lokalitet 022).

Figur 101. Myr utgjør vesentlige deler av området på Hemberget, i veksling med myrholmer.
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114 KJØLBERGET

Verdi: B (Viktig) DN-kode: F0801
Naturtype/utforming: Skog; Urskog/gammelskog
Annet: Myr, ospeholt, nøkkelbiotoper
Trusler: Hogst
UTM (EUREF89): UH 471-483, 694-714 Kart: 2017 II Søre Osen
Hoh.: 640 – 705 moh. Areal: 225 ha.
Kilder/undersøkt: Håpnes 1995. Undersøkt 08.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Kjølberget ligger nord i Gravberget og grenser mot Trysil kommune i 
øst.  Her  er  det  fem  nøkkelbiotoper  og  restaureringsbiotoper  for  Borregaard  Skog,  tett 
konsentrert innenfor området (Håpnes 1995). Naturtypekartleggingen omfatter også uproduktiv 
skog (myr) og yngre skog (hogstklasse III) som ikke ble innlemmet i nøkkelbiotopregistreringen. 
I vest er området avgrenset mot hogstpåvirket skog (hogstflater) og i øst mot kommunegrensa. I 
nøkkelbiotopene er arter som lungenever (Lobaria pulmonaria),  randkvistlav (Hypogymnia vittata), 
sprikeskjegg (Bryoria nadvornikiana)  og svartsonekjuke (Phellinus nigrolimitatus)  (Hensynskrevende 
DC) registrert, samt spor av tretåspett (Håpnes 1995). Skogen er flersjiktet og har naturskogpreg, 
med en del innslag av død ved og grovere læger. For øvrig er området viktig for storfugl og det er 
observert lavskrike i området. Området ble bare befart langs skogsbilveg i sør i forbindelse med 
naturtypekartleggingen.

Kulturpåvirkning og inngrep: Hogstspor.

Bakgrunn for  verdisetting:  Området  er  gitt  verdien  B  (Viktig),  da  området  har  betydelige 
naturskogkvaliteter,  men  med  en  del  hogstinngrep  i  skogteiger  mellom  nøkkelbiotopene. 
Området er sammenlignet med andre naturskogsområder i Våler ikke av de største.

Skjøtsel og hensyn: Det er potensiale for at ytterligere kvaliteter kan utvikles ved fri utvikling. 
Området bør overlates fri utvikling, og skogteiger mellom nøkkelbiotoper bør restaureres.
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115 HALBERGKNAPPEN, NØ FOR

Verdi: B (Viktig) DN-kode: F0801
Naturtype/utforming: Skog; Urskog/gammelskog
Annet: Ospeholt, nøkkelbiotop
Trusler: Hogst
UTM (EUREF89): UH 515-522, 560-565 Kart: 2116 IV Halsjøen
Hoh.: 470 – 580 moh. Areal: 55 ha.
Kilder/undersøkt: Håpnes 1995. Undersøkt 18.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Nordøst  for  Halbergknappen  ligger  et  skogsområde  registrert  som 
nøkkelbiotop av  WWF på oppdrag  fra  Borregaard Skog (Håpnes 1995).  Her  finnes gammel 
granskog i ei skyggefull, nordvendt skrående li med innslag av grov bjørk og noe selje og osp. 
Vegetasjonsmessig forekommer småbregneskog, blåbærgranskog og noe høystaudeskog, med litt 
rikere innslag. Turt (Cicerbita alpina) forekommer spredt i noe mer høystaudepreget og frodig skog. 
Av  nøkkelelementer  finnes  ganske  mange  representert  i  området  (grove  blokker,  død  ved, 
hengelav,  gammel skog,  spettehull,  høystubber).  Død ved forekommer ganske rikelig av både 
stående og liggende, men mest av tidlige nedbrytningsstadier. Her forekommer også noe grovere 
dimensjoner.  Det  er  fra  tidligere  registrert  funn  av  svartsonekjuke  (Phellinus  nigrolimitatus) 
(Hensynskrevende DC) på granlæger i  området.  På selje er det funnet en del  av signalartene 
lungenever (Lobaria pulmonaria) og skrubbenever (L. scrobiculata). Det er stedvis en del hengelav 
(gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa), hengestry (Usnea filipendula) og  Bryoria-arter. For øvrig er det 
registrert  signalartene  sprikeskjegg  (Bryoria  nadvornikiana)  og  randkvistlav  (Hypogymnia  vittata) 
(Håpnes 1995).  I  følge Odd Reidar Fremming (pers.  medd.) skal  det tidligere ha blitt  funnet 
huldrestry (Usnea longissima) i området, men lokalisering (”øverst i lia mot Halbergknappen”) og 
status for arten er usikker, men dette kan i såfall være eneste kjente gjenværende lokalitet for 
huldrestry i kommunen. 

Kulturpåvirkning og inngrep: Hogstspor. Kanteffekter fra hogstflater inntil området.
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Bakgrunn  for  verdisetting:  Lokaliteten  er  gitt  verdien  B  (Viktig),  da  området  har 
naturskogkvaliteter,  men  er  forholdsvis  lite  og  trolig  en  del  påvirket  av  kanteffekter  (endret 
lokalklima).  Området  er  preget  av grov naturskog dominert  av  gran,  og  er  av  en utforming 
(nordvendt  eksposisjon,  rikere,  grove  dimensjoner,  død  ved)  som  er  sjelden  i  kommunen. 
Eventuell forekomst av huldrestry er for usikker til at dette er vektlagt mhp. verdisettingen, og 
sett i forhold til andre naturskogsområder i Våler trekker liten størrelse og mangel på variasjon 
ned i forhold til å gi området verdien A (Svært viktig). Bedre undersøkelser og sikker påvisning av 
huldrestry vil kunne trekke verdien opp i A (Svært viktig).

Skjøtsel og hensyn: Området er satt av som nøkkelbiotop (Håpnes 1995), og det forventes at 
dette ivaretas. I sørøst og nord grenser området mot hogstfelter. Kanteffekter omkring disse kan 
redusere områdets kvaliteter noe, da lokalklima kan være påvirket av nærheten til åpne hogstflater. 
Det  bør  påregnes  buffersoner  omkring  området,  for  å  redusere  kanteffekter  ved  fremtidige 
hogster. Det er potensiale for at området kan utvikle ytterligere kvaliteter i form av død ved og 
grove dimensjoner ved fri utvikling. Forekomsten av huldrestry bør ettersøkes. Kanteffekter kan 
være uheldig for en art som huldrestry.

Figur 102. Lia under Halbergknappen har frodige innslag og en del død ved.
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116 STEINDAMFLOA, N FOR

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: F08
Naturtype/utforming: Skog; Urskog/gammelskog
Annet: Restaureringsbiotop/nøkkelbiotop
Trusler: Hogst
UTM (EUREF89): UH 473-476, 643-648 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 460 – 480 moh. Areal: 20 ha.
Kilder/undersøkt: Håpnes 1995

Lokalitetsbeskrivelse: Området ligger i skrånende skogli øst for Steindamfloa og Damkoia langs 
Halåa. Her har WWF på oppdrag fra Borregaard skog registrert en restaureringsbiotop (Håpnes 
1995). Lokaliteten ble ikke undersøkt sommeren 2005.

Kulturpåvirkning og inngrep: Hogstpåvirkning.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien C (Lokalt viktig), da området er lite, og 
påvirket  av  skogbruk.  Lokaliteten  har  først  og  fremst  verdi  som  nøkkelbiotop/ 
restaureringsområde. Området ble ikke oppsøkt under naturtypekartleggingen, noe som gir et litt 
dårlig grunnlag for verdisettingen.

Skjøtsel og hensyn: Området er en del hogstpåvirket, men det er i følge WWF potensiale for å 
restaurere  området  som  naturskogsområde.  Området  ble  ikke  oppsøkt  under  feltarbeidet 
sommeren 2005, og bør undersøkes nærmere.
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117 HESTBERGET

Verdi: B (Viktig) DN-kode: F08
Naturtype/utforming: Skog; Urskog/gammelskog
Annet: Myr, nøkkelbiotoper, skogsmyrsmosaikk
Trusler: Hogst
UTM (EUREF89): UH 467-485, 622-636 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 540 – 590 moh. Areal: 240 ha.
Kilder/undersøkt: Håpnes 1995, Våler kommune 2000. Undersøkt 09.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  På  oppdrag  fra  Borregaard  Skog  har  WWF  registrert  et 
nøkkelbiotop/restaureringsbiotop på kjølen av Hestberget i Gravberget (Håpnes 1995). Her er 
det i tillegg en del områder med naturskogpreg, utover den registrerte nøkkelbiotopen, som ble 
fanget  opp  ved  naturtypekartleggingen,  men  også  yngre  mer  hogstpåvirket  skog  (hkl.  III) 
forekommer innenfor det registrerte området. Området avgrenses mot hogstpåvirket skog med 
blant  annet  contortafuru  (Pinus  contorta)  i  sørvest.  Større  deler  av  området  avgrenset  ved 
naturtypekartleggingen er myrpartier. Gran er dominerende treslag. Karakteristisk er innslaget av 
grove furugadd på myrene og i myrkanten. Noe død furu forekommer også i skogbestandene. 
Det er rikelig med brannspor i området – særlig en del furugadder på myrene har trolig blitt 
dannet  som følge  av  skogbrann.  Det  ble  funnet  ganske rikelig  med ulvelav (Letharia  vulpina) 
(Hensynskrevende DC) på en furugadd i området, og sparsomt på en annen furuhøystubbe. Det 
er trolig potensiale for flere dellokaliteter med ulvelav innenfor området. Det er i forbindelse med 
nøkkelbiotopregistreringene  for  Borregaard  funnet  kjøttkjuke  (Leptoporus  mollis)  (signalart)  og 
granrustkjuke (Phellinus ferrugineofuscus) (Hensynskrevende DC) i området (Håpnes 1995).
For øvrig er myrene fattige, med innslag av strengmyr og bjønnskjeggmyr, med enkelte mindre 
tjern. Det er registrert hekking (1996) av lavskrike i området (Våler kommune 2000).

Kulturpåvirkning  og  inngrep:  Hogstspor.  Hogster  og  planting  av  Pinus  contorta inn  mot 
området. Området er avgrenset mot skogsbilveg.
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Bakgrunn for verdisetting: Området er gitt verdien B (Viktig) da detter er et naturskogsområde, 
med variert innslag av myr, en del døde, gamle trær og forekomst av ulvelav (DC). Verdien er ikke 
satt høyere enn B (Viktig), pga. noe begrenset størrelse, og litt lite variasjon, sammenlignet med 
andre  naturskogsområder  i  kommunen.  Det  er  et  visst  potensiale  for  ytterligere  funn  av 
interessante arter innenfor området.

Skjøtsel og hensyn: Det er satt av nøkkelbiotoper innenfor området. Det er på sikt potensiale 
for  at  større  kvaliteter  kan  utvikles  på  sikt  i  området  ved  fri  utvikling.  Avgrensningen  er 
omtrentlig.
Området bør undersøkes nærmere mhp. signalarter og rødlistearter, særlig vedlevende sopp.

Figur 103. Furugadder på myrene på Hestberget har stedvis innslag av ulvelav.
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118 STEINDAMFLOA, S FOR

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: F08
Naturtype/utforming: Skog; Urskog/gammelskog
Annet: Nøkkelbiotop/Restaureringsbiotop
Trusler: Hogst
UTM (EUREF89): UH 464-473, 638-642 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 470 – 525 moh. Areal: 35 ha.
Kilder/undersøkt: Håpnes 1995

Lokalitetsbeskrivelse: Området ligger vest for Steindamfloa og Damkoia langs Halåa. WWF har 
på  oppdrag  fra  Borregaard  skog  registrert  en  nøkkelbiotop/restaureringsbiotop  i  området 
(Håpnes 1995). Området er preget av småbregneskog og blåbærgranskog. Gran er dominerende 
treslag. Det er registrert forekomst av lungenever (Lobaria pulmonaria) (på osp) og svartsonekjuke 
(Phellinus nigrolimitatus) (Hensynskrevende DC) på granlæger i området. Det er innslag av ur og 
blokker,  og  noe  død ved i  området.  Det  er  stedvis  innslag  av  en  del  gubbeskjegg  (Alectoria  
sarmentosa). Området ble ikke undersøkt sommeren 2005.

Kulturpåvirkning og inngrep: Hogstspor.

Bakgrunn for verdisetting:  Lokaliteten er gitt  verdien C (Lokalt  viktig),  da området er  lite. 
Området  ble  ikke  oppsøkt  under  naturtypekartleggingen,  noe som gir  et  dårlig  grunnlag for 
verdisettingen.

Skjøtsel og hensyn: Det er potensiale for at det kan utvikles noe mer kvaliteter på sikt ved fri 
utvikling.  Området  grenser  delvis  mot  Hestberget  (lokalitet  117)  i  sør.  Området  ble  ikke 
undersøkt i forbindelse med naturtypekartleggingen, og bør undersøkes nærmere.
Avgrensningen er omtrentlig.
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119 SVENKERUDBERGET

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: F08
Naturtype/utforming: Skog; Urskog/gammelskog
Annet: Ospeholt, gammel lauvskog, bergvegger
Trusler: Hogst
UTM (EUREF89): PN 482-485, 366-374 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 230 – 375 moh. Areal: 16 ha.
Kilder/undersøkt: Often 1997. Undersøkt 24.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  På østsiden av Svenkerudberget  ligger  ei  bratt  skogli  med innslag  av 
skrenter  og  berg.  Skogen  er  dominert  av  gran  og  furu,  men  med  betydelig  lauvinnslag. 
Naturtypen er sjelden i Våler. Det er innslag av en del lauvskog, med grove bjørker, osp og rogn. 
Blåbær utgjør vesentlig deler av feltsjiktet. Totalt sett bærer området mindre preg av hogst, enn de 
fleste lavereliggende skogsområder i Vestmarka. Avstanden til bygda er liten så en må regne med 
at  det  har  foregått  en  del  hogst  her  på  tross  av  det  bratte  terrenget.  Død ved  forekommer 
sparsomt  og  fortrinnsvis  som  døde  stående  bjørker,  og  en  del  tørre  stående  døde  graner 
forekommer spredt. Stedvis forekommer enkelte grovere trær. Et grunt søkk sentralt i lia virker 
noe  rikere,  og  det  ble  her  funnet  en  del  grove  osper  med  rikelig  med  lungenever  (Lobaria 
pulmonaria).  For øvrig forekom signalarter som stiftfiltlav (Parmeliella  triptophylla)  og grynvrenge 
(Nephroma parile) på enkelte grove osper. Området avgrenses mot mer hogstpåvirket skog i nord 
og sør og bunnen av lia, og mot glissen furuskog på toppen av Svenkerudberget.

Kulturpåvirkning og inngrep: Hogstspor.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien C (Lokalt viktig), da området har enkelte 
naturskogkvaliteter  på  tross  av  nær  beliggenhet  i  forhold  til  bygda.  Området  er  bratt  og 
nordøstvendt, og dette er en sjelden utforming i kommunen. Berggrunnen er fattig, og det ble 
ikke registrert krevende karplanter. Det er ganske rikt innslag av lauvtrær. Det fattige preget på 
vegetasjonen, og få forekomster av interessante arter, gjør at området ikke er gitt høyere verdi.
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Skjøtsel og hensyn:  Dette er det skogsområdet med naturskogkvaliteter som ligger nærmest 
bygda, og den bratte beliggenheten og trolig lite produktiv skog gjør at området bør unntas hogst.

Figur 104. Osp med lungenever i Svenkerudberget.

Figur 105. Svenkerudberget.

231



120 TJUVHOLET

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: F08
Naturtype/utforming: Skog; Urskog/gammelskog
Annet: Rikere skog, sørberg, nøkkelbiotop, ospeholt
Trusler: Hogst
UTM (EUREF89): UH 459-465, 557-552 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 375 – 460 moh. Areal: 18 ha.
Kilder/undersøkt: Håpnes 1995. Undersøkt 14.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Øst  for  Svenskebrakka,  i  lia  oppover  mot  Hemberget  har  WWF på 
oppdrag fra Borregaard Skog registrert en nøkkelbiotop (Håpnes 1995). Skogen er rik og er av 
lågurt- og høgstaudetype. Gran er dominerende treslag, men med innslag av furu, bjørk, osp, selje 
og rogn.  Bergvegger og ur finnes  oppover  i  det  avgrensete  området.  Liljekonvall  (Convallaria  
majalis),  markjordbær  (Fragaria  vesca),  kranskonvall  (Polygonatum  verticillatum),  hengeaks  (Melica  
nutans),  turt  (Cicerbita  alpina),  trollbær (Actaea  spicata),  vårerteknapp (Lathyrus  vernus),  skogvikke 
(Vicia  sylvatica)  og  fingerstarr  (Carex  digitata)  er  funnet  i  området  (Håpnes  1995),  og  er 
karakteristiske innslag i  lågurtskog og i  mer  høystaudepreget  skog.  Det  ble  registrert  en svak 
signalart,  stiftfiltlav  (Parmeliella  triptophylla)  på  bjørk  i  området  sommeren  2005.  Det  finnes 
brannspor  i  området.  Nøkkelbiotopen  har  trolig  først  og  fremst  betydning  som 
restaureringsbiotop. Det kan trolig utvikles kvaliteter mhp. grove dimensjoner og død ved på sikt, 
da det er ganske sparsomt med dette i dag. Miljøet er variert og frodig, noe som legger grunnlag 
for kvaliteter på sikt. I sørøst avgrenses området langs bekk mot hogstflate, men det kunne vært 
ønskelig at skogen langs bekken fikk utvikle seg sammen med det avgrensete området.

Kulturpåvirkning og inngrep: Gamle hogstspor. Flatehogst inntil.

Bakgrunn for verdisetting:  Lokaliteten er gitt verdien C (Lokalt viktig), da dette er en liten 
lokalitet med innslag av rik skog av en form som er ganske sjelden i kommunen. Det er innslag av 
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enkelte lokalt sjeldne karplantearter,  og for øvrig er det en del nøkkelelementer som blokker, 
høystubber, grove lauvtrær og noe død ved. Det kan utvikles en del kvaliteter i død ved på sikt. 
Området er satt av som nøkkelbiotop. Området er lite og kvalitetene per i dag tilsier ikke høyere 
verdi enn C (Lokalt viktig).

Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten er registrert som nøkkelbiotop (Håpnes 1995), og fri utvikling 
er  ønskelig.  Bekkedalen  sør  i  området  bør  restaureres  på  sikt,  da  det  her  er  overgang  mot 
hogstflater som kan gi noe ugunstige kanteffekter.
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121 SÆTERSJØBERGET

Verdi: B (Viktig) DN-kode: F08
Naturtype/utforming: Skog; Urskog/gammelskog
Annet: Myr, skogstjern, skogsmyrsmosaikk
Trusler: Hogst
UTM (EUREF89): PN 442-462, 273-293 Kart: 2016 III Våler
Hoh.: 480 – 590 moh. Areal: 310 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 12.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Sætersjøberget  ligger  i  Vestmarka  og  her  finnes  ”kjølskog”  med 
naturskogpreg, men med en del hogstspor. I vest dominerer glissen røsslyngfuruskog, i partier 
mye gamle brannspor og en del døde stående furugadder. Grovere dimensjoner finnes spredt. 
Det  ble  gjort  et  par  funn  av  ulvelav  (Letharia  vulpina)  (Hensynskrevende  DC),  men  arten 
forekommer bare sparsomt på furugadder og høystubber. I øst er området dominert av eldre 
granskog med naturskogpreg, og med innslag av noe rikere grunn enn vest i området. Lengst i 
øst, ut mot Sætersjøen er det igjen større innslag av furu. Det er relativt lite død liggende ved, 
men enkelte grovere læger finnes. Noe grov bjørk, deriblant høystubber finnes innen området. Av 
signalarter ble granstokkkjuke (Phellinus chrysoloma) funnet på ei gran, og det ble funnet lungenever 
(Lobaria pulmonaria)  på bjørk i området,  noe som er uvanlig,  og kanskje avhengig av noe mer 
baserike forhold. Her fantes også noe stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla). For øvrig ble det funnet 
granlæger med uidentifiserte knappenålslaver i området. For øvrig finnes fattige myrpartier med 
furumyrskog  og  furuhøystubber.  Enkelte  tjern  omgitt  av  flytematter  finnes  innenfor  det 
avgrensede området. Det ble registrert spor av beveraktivitet i området. 
Even Høgholen (pers. medd.) har samlet den vedlevende soppen Phlebia georgica (Sjelden R) (1978) 
i området. Status for arten er usikker.  Området er i nord avgrenset mot grøftet myr, og det er 
enkelte grøfter også innenfor det avgrensete området.

Kulturpåvirkning og inngrep: Hogstspor. Noe myrgrøfting.
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Bakgrunn for verdisetting:  Området er  gitt  verdien B (Viktig),  da dette  er  et  område med 
naturskogpreg. Det er god variasjon mellom ulike skogtyper fra øst til vest i området. Død ved er 
mangelvare, og det er en del hogstspor innenfor det avgrensete området, slik at verdien ikke er 
vurdert til høyere enn B (Viktig). Variasjonen i området tilsier muligens at det kan være potensiale 
for en del interessante arter, og bedre undersøkelser kan kanskje trekke verdien opp i A (Svært 
viktig).

Skjøtsel og hensyn:  Ideelt sett børe deler av området overlates fri utvikling mhp. hogst, for å 
øke mengden død ved. Det er potensiale for at betydelig større kvaliteter kan utvikles ved fri 
utvikling  eller  spesielle  hensyn  ved  skogskjøtselen.  Spesielt  partiene  med  noe  rikere  grunn  i 
granskog øst i  området er kanskje særlig interessant.  Området bør undersøkes nærmere mhp. 
rødlistearter og signalarter. Det er potensiale for at det kan settes av nøkkelbiotoper i skogbruket 
innenfor området. Avgrensningen er omtrentlig.

 
Figur 106. Furumyrskog vest i Sætersjøberget

Figur 107. Utsikt mot de mer grandominerte partiene i Sætersjøberget. Glissen og mer hogstpåvirket skog i 
forgrunnen.
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122 ULVÅA, N FOR NYBORGSÆTRA

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: F0801
Naturtype/utforming: Skog; Urskog/gammelskog
Annet: Myr, MiS-element
Trusler: Hogst
UTM (EUREF89): UH 427-432, 588-592 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 380 moh. Areal: 11 ha.
Kilder/undersøkt: Undersøkt 13.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Nedenfor Nyborgsætra mot Ulvåa finnes et mindre skogparti dominert 
av gran og furu i blandingsskog. Her er innslag av selje, osp og bjørk. På ei døende selje ble det 
registrert  rikelig  med  lungenever  (Lobaria  pulmonaria).  For  øvrig  finnes  en  del  gubbeskjegg 
(Alectoria sarmentosa)  på trær i  området.  Det ble funnet spor etter tretåspett på ei  grov gran i 
området. Av død ved er det lite liggende, men noe stående døde graner og høystubber av bjørk 
finnes. Grana har for det meste små dimensjoner. Lokaliteten har naturskogpreg med flersjikta 
skog. I tilknytning til  området ligger noen små fattige myrer, og det ble observert ett mindre 
kildesig i granskogen. Det er registrert to MiS-elementer innefor området, men avgrensningen av 
det registrerte området omfatter noe mer, blant annet myr.

Kulturpåvirkning og inngrep: Hogstspor.

Bakgrunn  for  verdisetting:  Lokaliteten  er  gitt  verdien  C  (Lokalt  viktig),  da  området  har 
naturskogpreg, og god sjikting, men er av liten størrelse. 

Skjøtsel og hensyn: Det er satt av et MiS-element innefor området, og lokaliteten bør ivaretas 
ved fri utvikling (ikke-hogst).
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Figur 108. Merker etter tretåspett på gran i lokaliteten ved Ulvåa

Figur 109.Fra den kartlagte lokaliteten ved Ulvåa.
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123 OPPSTUSÆTERKJØLEN

Verdi: A (Svært viktig) DN-kode: F08
Naturtype/utforming: Skog; Urskog/gammelskog
Annet: Rikmyr, tjern, rikere skog, skogsmyrsmosaikk
Trusler: Hogst
UTM (EUREF89): UH 422-454, 526-564 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 450 – 524 moh. Areal: 720 ha.
Kilder/undersøkt: Korsmo m.fl. 1996, Hedmarks Karplanter, Norsk LavDatabase, 

Undersøkt 13.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Området er et større mosaikkområde med skog og myr, og er ca 5 km2). 
Myrene er stedvis av rikere type, med innslag av bjønnskjeggmyr og strengmyr. Flere tjern og 
småvann finnes på myrområdene. Mellom myrene ligger myrholmer og mindre skogsområder 
dominert av furu,  men med rikelig innslag av gran. På de rikere myrene finnes engmarihand 
(Dactylorhiza  incarnata ssp.  incarnata),  smalmarihand  (D.  traunsteineri),  tvebostarr  (Carex  dioica), 
beitestarr  (C. serotina ssp.  serotina),  sveltull  (Trichophorum alpinum),  breiull  (Eriophorum latifolium), 
dvergjamne  (Selaginella  selaginoides),  brunmyrak  (Rhyncospora  fusca)  og  myrkråkefot  (Lycopodiella  
inundata). For øvrig forekommer takrør (Phragmites australis), blystarr (Carex livida), nøkkesiv (Juncus  
stygius)  og  gytjeblærerot  (Utricularia  intermedia).  Nær  Oppstusætra  ble  det  funnet  en  busk  av 
trollhegg (Frangula alnus) i rikere skog. Det er tidligere gjort belegg av flere interessante artene i 
området (Hedmarks Karplanter): Stortveblad (Listera ovata) er tidligere funnet nær Oppstusætra, 
og har blitt observert sparsomt i nyere tid (Odd Reidar Fremming pers. medd.), og er kanskje 
utgått. For øvrig er kranskonvall (Polygonatum verticillatum) og skavgras (Equisetum hyemale) funnet i 
området  (Hedmarks Karplanter).  Ulvelav (Letharia  vulpina)  (Hensynskrevende DC) er  tidligere 
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funnet her (Lavdatabasen UiO), og 2 thalli ble gjenfunnet på en grov høgstubbe av furu i kanten 
av ei myr. I følge Odd Reidar Fremming (pers. medd.) skal ulvelav finnes sparsomt på flere furuer 
i området. Grove høystubber av furu ser ut til å vær mangelvare i området, og mangelen på dette 
begrenser  forekomsten  av  ulvelav.  På  høystubber  ble  det  ellers  registrert  gamle  spor  etter 
skogbrann. På myrholmene er det noe mangel på død ved, stedvis innslag av noe stående død 
furu og gran, fortrinnsvis av mindre dimensjoner. Tidligere er det registrert knappenålslaver som 
rustflekknål (Chaenotheca ferruginea) og skjellnål (C. trichialis) i området (Lavdatabasen UiO). Det er 
registrert spillplasser for storfugl og orrfugl innenfor det avgrensede området. Trolig er myrer og 
tjern av betydning for vade- og andefugl.

Kulturpåvirkning og inngrep: Noe hogst har foregått de siste årene på enkelte myrholmer. Inn 
mot kantene av myrene i vest og sør er det noe grøfting. Gammel sæter (Oppstusætra). Området 
nærmest Oppstusætra er relativt hardt påvirket av hogst. 

Bakgrunn for verdisetting:  Området er gitt verdien A (Svært viktig), da området er et større 
naturskogsområde,  og  myrene  er  floristisk  interessante,  og  et  kjerneområde  for  myrlevende 
(rikmyrs-)planter  i  Våler.  Mosaikkpreget  er  fremtredende,  og det  er  mange ulike  livsmiljøer  i 
området. Det er potensiale for flere ulike organismegrupper, og innslaget av rikere vegetasjon 
både  i  myr  og  skog  fremheves  som  verdifullt.  Artsmangfold  er  ufullstendig  kjent.  Nyere 
hogstinngrep trekker ned helhetsinntrykket, men er bare utført i en begrenset del av området. 

Skjøtsel og hensyn: Hogsten på myrholmer slik det stedvis er gjennomført er svært uheldig. Det 
er potensiale for restaurering i de mer hogstpåvirkede myrholmene. Myrgrøfting er uaktuelt, og 
dagens grøfter må ikke renskes opp. Noe nygrøfting eller "markberedning" ble registrert på et 
nyhogd område, og slik form for brutalt skogbruk er uheldig. Dersom hogst skal finne sted på 
enkelte myrholmer, må hogsten skje mer skånsomt ved plukkhogst og gruppehogst. Oppstusætra 
rett inntil det avgrensede området er holdt utenfor avgrensningen fordi dette området er ødelagt 
av hogst. Eventuelt tidligere slåttevoll er ikke bevart, og det bør tas bedre hensyn til kulturminner 
ved hogst enn det som er gjort her. For ulvelav er det mangelvare på grove høystubber av furu i 
kanten  av  myrene,  og  det  må  forsøkes  å  sette  igjen  slike  der  de  finnes,  og  å  søke  å  sikre 
nydannelse av furugadder/høystubber. Liggende død ved av grovere dimensjoner er mangelvare 
og en del myrholmer bør overlates til fri utvikling. Kantsoner mot myr må forsøkes bevart. Flere 
mindre MiS-elementer/miljøfigurer er lokalisert innenfor området,  men disse fanger ikke opp 
variasjonen og de store partiene med uproduktiv skog/myr. Avgrensningen er noe uklar.

Figur 110. Myr med på Oppstusæterkjølen.
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124 BJØRNSLÅTTENE

Verdi: B (Viktig) DN-kode: F08
Naturtype/utforming: Skog; Urskog/gammelskog
Annet: Myr, nøkkelbiotoper, skogsmyrsmosaikk
Trusler: Hogst
UTM (EUREF89): UH 435-450, 700-716 Kart: 2017 II Søre Osen
Hoh.: 510 – 530 moh. Areal: 190 ha.
Kilder/undersøkt: Håpnes 1995. Undersøkt 08.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Bjørnslåttene  ligger  nord  i  Gravberget  og  grenser  mot  Elverum 
kommune, hvor lignende miljøer fortsetter noen kvadratkilometer inn i Elverum. Bjørnslåttene er 
preget av åpen, svakt skrånende myr, spredt tresatt med furu. Myrholmer med naturskogpreg 
forekommer og er grunnlag for at området er kartlagt som skog. På oppdrag av Borregaard Skog 
har  WWF  (Håpnes  1995)  registrert  tre  nøkkelbiotoper  og  restaureringsbiotoper  innenfor 
området.  Naturtypekartleggingen  omfatter  også  arealer  med  uproduktiv  skog  (myr). 
Myrområdene  har  innslag  av  strengmyr.  Myrene  er  for  det  meste  fattige  med  bjønnskjegg 
(Trichophorum  cespitosum)  og  trådstarr  (Carex  lasiocarpa),  men  spredt  forekommer  partier  med 
tvebostarr (C. dioica) og dvergjamne (Selaginella selaginoides) som indikerer noe rikere forhold. For 
øvrig en del forekomster av nøkkesiv (Juncus stygius) og blystarr (Carex livida). Noen hogstinngrep 
har skjedd i tilknytning til myrholmer i nyere tid. I nøkkelbiotopene er det registrert arter som 
duftskinn (Cystostereum murraii)  (Hensynskrevende DC) og signalarten granstokkkjuke (Phellinus  
chrysoloma). Tretåspettmerker og brannspor er også registrert i området. Spredt forekommer noe 
stående død furu i tilknytning til myrene, men det er generelt lite død ved.

Kulturpåvirkning og inngrep: Hogstspor.

Bakgrunn  for  verdisetting:  Området  er  gitt  verdien  B  (Viktig),  da  området  har 
naturskogkvaliteter,  og  det  er  forekomst  av  enkelte  interessante  arter.  Mangel  på  død  ved, 
hogstinngrep og naturskog som fortrinnsvis forekommer som myrholmer, gjør at verdien ikke er 
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satt høyere. Mosaikkpreget er fremtredende, med stort innslag av myr.

Skjøtsel og hensyn: Det er registrert nøkkelbiotoper og restaureringsbiotoper innenfor området, 
og disse bør ivaretas. Avgrensningen er omtrentlig.

Figur 111. Myrinnslag på Bjørnslåttene.
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125 NORDSLÅTTENE

Verdi: B (Viktig) DN-kode: F08
Naturtype/utforming: Skog; Urskog/gammelskog
Annet: Myr, nøkkelbiotoper, skogsmyrsmosaikk
Trusler: Drenering
UTM (EUREF89): UH 448-458, 697-722 Kart: 2017 II Søre Osen
Hoh.: 530 – 550 moh. Areal: 170 ha.
Kilder/undersøkt: Håpnes 1995. Undersøkt 08.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Nordslåttene ligger helt nord i Gravberget og grenser mot Elverum. Mot 
sør avgrenses området mot grøfta myr nær skogsbilvegen. Området har betydelig mosaikkpreg, 
med innslag av myr og myrholmer med gran-furuskog. Myrene har et noe ensformig, fattig preg 
av bjønnskjeggmyrer  (Trichophorum cespitosum),  men trådstarrpartier  (C. lasiocarpa)  og strengmyr 
forekommer. Enkelte mindre tjern forekommer. Noe tørr, død furu forekommer på myrene, og 
det ble funnet sparsomt med ulvelav (Letharia vulpina) (Hensynskrevende DC) (1 thalli) på en grov 
høystubbe av furu. Grove dimensjoner er trolig vesentlig for ulvelav og det er mangel på dette i 
området. I nord er det naturskogpreg og WWF har på oppdrag fra Borregaard skog registrert et 
par nøkkelbiotoper her. Noe hogst har foregått inn mot myrene, men også myrholmene er preget 
av tidligere tiders hogster ved mangel på død ved, men naturskogspreget er bevart.

Kulturpåvirkning og inngrep: Hogstspor.

Bakgrunn for verdisetting: Området gitt verdien B (Viktig), da dette er et større naturskogs- og 
myrområde.  Området  er  ikke  gitt  høyere  verdi  pga.  lite  variasjon,  og  fordi  skog  fortrinnsvis 
forekommer som myrholmer, med enkelte hogstinngrep og mangel på død ved. Forekomsten av 
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ulvelav er svært sparsom.

Skjøtsel og hensyn: Det er registrert nøkkelbiotoper og restaureringsbiotoper innenfor området, 
og  disse  bør  ivaretas.  Mhp.  ulvelav  bør  det  sikres  nydannelse  av  høystubber  av  furu. 
Avgrensningen er omtrentlig.

Figur 112. Myrholmer i veksling med myr er preger Nordslåttene
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126 HALDAMMEN

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: F0901
Naturtype/utforming: Skog; Bekkekløft
Annet: Bergvegger
Trusler: Inngrep
UTM (EUREF89): UH 537-538, 495-496 Kart: 2116 IV Halsjøen
Hoh.: 285 – 300 moh. Areal: 1 ha.
Kilder/undersøkt: Våler kommune 2000. Undersøkt 14.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Ved  utløpet  av  Halsjøen  ligger  en  gammel  fløtingsdam  og  en  liten 
bekkekløft  nedenfor  tømmerrenna nedenfor  Haldammen.  Her  er  bratte  bergvegger  ned  mot 
Halåa. Bergveggene har et sterilt preg og det er ikke utviklet noe fossesprøytsamfunn langs elva, 
da fallet ned tømmerrenna og kløfta (ca 10 meter) ikke gir grunnlag for fossesprøyt annet enn 
ved svært stor vannføring. Lokaliteten kan betegnes som bekkekløft over en strekning på ca 200 
meter.  Det  er  registrert  hekking/yngleområde for  fossekall  og vintererle  på  lokaliteten (Våler 
kommune 2000).
Inventering  av  eventuelle  lavsamfunn  på  bergveggene  vurderes  som  vanskelig  pga.  liten 
tilgjengelighet.

Kulturpåvirkning  og  inngrep:  Fløtingsdam  og  tømmerrenne  i  øvre  deler  av  bekkekløfta. 
Halsjødammen har en historie tilbake til tidlig 1800-tallet., og ble sist brukt til fløting i 1981.

Bakgrunn for verdisetting:  Lokaliteten er gitt verdien C (Lokalt viktig), da kløfta er liten og 
påvirket av en del menneskelig aktivitet tidligere, og det er ikke kjent spesielt interessante arter 
eller samfunn i tilknytning til  kløfta. Det kan ikke utelukkes at det finnes enkelte interessante 
(mikro-)lav på bergveggene i kløfta.
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Skjøtsel og hensyn:  Dette er eneste registrerte bekkekløft i Våler kommune, og naturtypen er 
sjelden  i  nærliggende  områder.  Lokaliteten  har  først  og  fremst  verdi  som  ”dramatisk” 
naturelement, og er av interesse som kulturminne.

Figur 113. Tømmerrenna i øvre del av bekkekløfta ved Haldammen.
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127 SILKSJØEN

Verdi: A (Svært viktig) DN-kode: H
Naturtype/utforming: Andre viktige forekomster
Annet: Myr (40 %), Skog (40 %), Ferskvann/våtmark (20 %)
Trusler: Inngrep, hogst, grøfting/drenering
UTM (EUREF89): PN 627-UH 425, 517-553 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 393 – 420 moh. Areal: 11 km2

Kilder/undersøkt: Våler kommune 2000. Undersøkt 12.07.2005, 14.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Nord for Risberget ligger et stort område (11 km2) dominert av vann, 
tjern, stilleflytende elver, bekker og furuskog på myrholmer. Gran dominerer i områdene ut mot 
kantene i sør, mens furu forekommer mer rikelig i nord. Bjørk finnes relativt rikelig i partier. Ut 
mot kantene (i  sør og vest) av området har det foregått noe grøfting av myr. Rundt tjern er 
starrbelter og flytematter viktige innslag. Myrene er stort sett av fattig type med trådstarrmyr, 
”røsslyng-dvergbjørkmyr”  og  bjønnskjeggmyr  som viktigste  typer.  Enkelte  steder  finnes  noe 
rikere sig med tvebostarr (Carex dioica) og dvergjamne (Selaginella selaginoides). Nord i området ble 
det funnet sparsomt med smalmarihand (Dactylorhiza traunsteineri). Nøkkesiv (Juncus stygius) finnes 
spredt.  Enkelte  noe  varmekjære  arter  finnes  langs  vassdraget,  slik  som  gulldusk  (Lysimachia  
thyrsiflora). For øvrig innslag av hvit nøkkerose (Nymphaea alba  coll.) og gul nøkkerose (Nuphar 
lutea). Stedvis finnes rike forekomster av granstarr (Carex globularis) i overgangen mellom myr og 
skog. Totalt sett er skogen av mindre dimensjoner, men i tilknytning til myrholmer skogen stedvis 
flersjiktet. Stedvis finnes sparsomt med død stående furu og gran, og det er bare sparsomt med 
læger.  En  del  høystubber  av  bjørk  finnes  spredt,  blant  annet  med  en  del  spettehull.  Litt 
gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa) finnes stedvis, men har ikke stor dekning på trær. Det er et stort 
antall myrtjern i området, og det er potensiale for vannlevende fugl i området. I følge Odd Reidar 
Fremming (pers. medd.) er ikke området så spesielt som det store antall tjern skulle tilsi, men her 
er i hvert fall storlom (Sårbar V), slagugle (Sjelden R) og sangsvane (Bør overvåkes DM) registrert 
hekkende i  området  (Odd Reidar Fremming pers.  medd.).  Lerkefalk (Sjelden R) er  observert 
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jaktende i  området,  og har  muligens  hekket  her  (Våler  kommune 2000),  Også den nasjonalt 
sjeldne,  men  ikke  rødlistede  vierspurven  har  trolig  hekket  i  området.  Trolig  er  det  også 
fisketomme tjern og småvann innenfor området med potensiale for amfibier.
Området er kartlagt som ”Andre viktige forekomster” pga. mosaikkpreget, og problemer med å 
plassere lokaliteten i ên naturtype.

Kulturpåvirkning og inngrep:  Noe hogst er utført i nord og i øst, fortrinnsvis på vinterføre. 
Grøfting av myr har foregått sør i området.

Bakgrunn for verdisetting: Området er gitt verdien A (Svært viktig), da dette er et område med 
stor variasjon og flere naturtyper i mosaikk. Totalt utgjør området et større kompleks av flere 
naturtyper, og er det største våtmarksområdet i  Våler kommune. Trolig er området viktig for 
vadefugl og vannlevende fugl. Variert størrelse og kort avstand mellom vann er særlig viktig. For 
øvrig  er  det  innslag  av  skog  med  naturskogpreg,  men  her  er  også  noe  mer  hogstpåvirkede 
områder. Artsmangfold i de mest naturskogspregede områdene er ufullstendig kjent.

Skjøtsel  og  hensyn: Død-ved-andel  bør  økes.  Fri  utvikling  er  ønskelig  på  de  mest  intakte 
myrholmene. Området bør undersøkes nærmere mhp. signalarter i skog, og forekomst av rikere 
myrpartier. Enkelte MiS-elementer er registrert innenfor området. Avgrensningen av området er 
omtrentlig.

Figur 114. Våtmark utgjør viktige deler av området omkring Silksjøen.

Figur 115. Furuskog nord i Silksjøområdet har stedvis naturskogspreg.
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128 OPPSTUSÆTRA, NEDENFOR

Verdi: C (Lokalt viktig) DN-kode: H
Naturtype/utforming: Andre viktige forekomster
Gjeldende naturtyper: Rikmyr (40 %), Eldre lauvsuksesjoner (60 %)
Annet: Rikmyr, lågurtskog, rik skog, lauvsuksesjon
Trusler: Hogst
UTM (EUREF89): UH 422-424, 540-542 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 440 moh. Areal: 5 ha.
Kilder/undersøkt: Hedmarks Karplanter. Undersøkt 13.07.2005

Lokalitetsbeskrivelse: Nedenfor Oppstusætra opp mot enden av traktorvegen mot sætra, ligger 
et  mindre  skogsområde  med  noe  rikere  skog,  og  ei  rikmyr  nedenfor.  Det  har  trolig  vært 
slåttevoller for Oppstusætra i dette området, men skogen har ikke noe åpent preg i dag. Skogen er 
dominert av yngre gran (hkl. III). Det er innslag av en del løvskog (rogn, bjørk og selje). I skogen 
ble det registrert tysbast (Daphne mezereum) som er en lokalt sjelden art. På myra nedenfor fantes 
dessuten  en  del  engmarihand  (Dactylorhiza  incarnata ssp.  incarnata).  Tidligere  er  det  funnet 
stortveblad i området, men nøyaktig lokalisering er noe usikker. For øvrig noe hengeaks (Melica  
nutans), liljekonvall (Convallaria majalis) og teiebær (Rubus saxatilis).
Området er kartlagt som ”Andre viktige forekomster” pga. mosaikkpreget, og problemer med å 
plassere lokaliteten i én naturtype.

Kulturpåvirkning  og  inngrep:  Gamle  hogstspor.  Trolig  gammel  gjengrodd  kulturmark  i 
forbindelse med Oppstusætra i området. Traktorveg gjennom området.

Bakgrunn for verdisetting: Lokaliteten er gitt verdien C (Lokalt viktig), da det her er forekomst 
av enkelte lokalt og regionalt sjeldne karplanter. Vegetasjonen er av rikere utforming enn hva som 
er vanlig i Våler, og er vesentlig av lågurtutforming. Under tvil kan deler av området defineres 
som eldre lauvsuksesjon. Området er lite i areal, og skogen har små dimensjoner, og kan ikke 
defineres  som gammelskog.  Her  er  også  rikmyr  som faller  inn  under  kategorien  ”rikmyr”  i 
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naturtypekartleggingen, men som ikke er hensiktsmessig å skille ut som egen lokalitet.

Skjøtsel og hensyn:  På denne lokaliteten bør det tas hensyn til rik bakkevegetasjon og lokalt 
sjeldne planter. Lokaliteten bør bevares og utvikles som lauvsuksesjon. Uttak av gran kan derfor 
vurderes. Avgrensningen er omtrentlig.
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129 KYNNA

Verdi: A (Svært viktig) DN-kode: H
Naturtype/utforming: Andre viktige forekomster
Annet: Vann, verna vassdrag, dammer/tjern, furumoer, furuskog på esker/ 

breelvavsetninger
Trusler: Inngrep
UTM (EUREF89): PN 605-UH 424, 425-514 Kart: 2016 I Kynna
Hoh.: 285 – 292 moh. Areal: 325 ha.
Kilder/undersøkt: Våler kommune 2000. Undersøkt 13.07.2005, 13.08.2005

Lokalitetsbeskrivelse:  Kynna strekker seg gjennom Våler kommune fra Elverum kommune i 
nord til Åsnes i sør. Kynnavassdraget er et varig verna vassdrag. Kynna har tidligere vært brukt til 
fløting, og gamle rester av fløtningsdammer finnes i tilknytning til vassdraget. I Våler kommune 
domineres Kynna av stilleflytende partier og vann/skogstjern. Omkring vassdraget domineres 
landskapet av tørre furumoer (tyttebær-furuskog, lavfuruskog som viktige typer) på glasifluviale 
avsetninger, bla. eskere og terrasser. Noe gran, gråor-heggeskog og bjørk finnes i kantsonene av 
Kynna. En del små tjern i dødisgroper på furumoene omkring Kynna er av stor interesse da det 
her er  registrert  liten salamander  (Triturus  vulgaris)  (Sårbar  V).  I  selve  Kynna finnes dessuten 
elvesnelle (Equisetum fluviatile),  tusenblad (Myriophyllum alterniflorum),  nøkkeroser (Nymphaea alba,  
Nuphar lutea),  flaskestarr  (Carex rostrata),  vanlig tjønnaks (Potamogeton natans),  en piggknopp-art 
(Sparganium sp.), sjøsivaks (Schoenoplectus lacustris) og partier med takrør (Phragmites australis). Her er 
også bredder med rødmyrklegg (Pedicularis palustris) og krypsoleie (Ranunculus repens). Totalt utgjør 
Kynna et variert miljø, og det er viktige fuglelokaliteter langs vassdraget. Det er potensiale for 
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forekomst av sjeldnere vanndyr langs Kynnavassdraget.
Området er kartlagt som ”Andre viktige forekomster” pga. mosaikkpreget, og problemer med å 
plassere lokaliteten i ên naturtype.

Kulturpåvirkning  og  inngrep:  En  del  fritidsbebyggelse  (hytter)  finnes  i  tilknytning  til 
vassdraget. Enkelte mindre massetak og forstyrret mark langs elva. Hogster ut mot elva.

Bakgrunn for verdisetting:  Området  er  gitt  verdien A (Svært  viktig),  da dette  er  et  variert 
område, med flere naturtyper og livsmiljøer, som vanskelig lar seg skille ut enkeltvis. Her er flere 
sjeldne  livsmiljøer  som  utgjør  viktige  innslag  i  skoglandskapet.  Fremheves  bør  partier  med 
takrørsump (sparsomt), stilleflytende elvepartier, furuskog på breelvavsetninger, dødisgroper med 
tjern med amfibieforekomster (skilt ut som egne lokaliteter). Totalt sett er det vanskelig å plassere 
livsmiljøer og naturtyper langs Kynnavassdraget i naturtypekategorier etter DN-håndbok 13 (DN 
1999a), og viltregistreringer etter DN-håndbok 11 (DN 2000b), og ferskvannsregistreringer etter 
DN-håndbok 15 (DN 2000c) virker utilstrekkelig mhp. å dekke området som viktig område for 
biologisk mangfold.

Skjøtsel og hensyn: Kynnavassdraget fremheves som et område med særlige utfordringer for 
kommunen. Kynna er et varig verna vassdrag, variert og av stor verdi for friluftsliv og rekreasjon. 
Kynnavassdraget er varig vernet mot kraftutbygging, men dette innebærer også at det bør tas 
særlige hensyn til  elvemiljøet  og breddene langs elva (jf.  Rikspolitiske retningslinjer  for Varig 
Verna Vassdrag). Her forekommer en del hyttebebyggelse og økt press mhp. utbygging kan på 
sikt være en trussel mot enkelte miljøer langs Kynna. 
Skog på breelvavsetninger fremheves som særlig interessant i dette området, og også hensyn til 
flere dammer med amfibier er  påkrevd.  Tjernene langs elva (angitt  som egne lokaliteter)  har 
potensiale for liten salamander. Utsetting av fisk i disse må derfor ikke finne sted, da predasjon 
fra fisk kan redusere mulighetene for amfibier vesentlig. Kynna kan være et kjerneområde for 
liten salamander i regionen, og det er særlig mange tjern nedover langs Kynna i Åsnes kommune. 
Våler kommune har sammen med Åsnes kommune et særlig ansvar for denne arten og lokaliteter 
langs Kynna.

Figur 116. Parti langs Kynna.
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4.2 Undersøkte lokaliteter ikke innlemmet i naturtypekartleggingen
Under  feltarbeidet  sommeren  2005  ble  det  oppsøkt  en  del  lokaliteter  som  ikke  har  blitt 
innlemmet  i  naturtypekartleggingen.  Dette  innebærer  at  lokalitetene  ikke  følger  med  i  den 
”offisielle” oversikten over lokaliteter avgrenset og verdisatt i forhold til DN-håndboka.
En del av disse lokalitetene ble vurdert til å ikke være så interessante mhp. biologiske verdier at 
de burde innlemmes i naturtypekartleggingen. Dette innebærer at verdien muligens kunne vært 
satt til C (Lokal verdi), men sett i forhold til andre lokaliteter og reell betydning for biologisk 
mangfold,  ble  ikke  disse  lokalitetene  innlemmet.  På  noen  lokaliteter  ble  det  gjort  enkelte 
interessante plantefunn, og for dokumentasjonen sin skyld viser omtalen at disse lokalitetene ble 
oppsøkt og derfor er vurdert i forhold til DN-håndbok 13 (DN 1999a).
Andre  lokaliteter  er  omtalt  ble  ikke  tilstrekkelig  undersøkt,  og  bør  derfor  følges  opp  med 
ytterligere  undersøkelser,  eller  forsøkes  kartlagt  ved  andre  kartleggingsmetodikker,  slik  som 
ferskvannskartlegging etter DN-håndbok 15 (DN 2000c). 

Lokalitetsbeskrivelser:
ARIAKOIA
UTM (EUREF89): UH 453 564, 2016 I Kynna, 375 moh. Undersøkt 13.08.05
Ferskvann/våtmark; Fisketomme tjern
Langs vegen lang Ulvåa innover fra Gravberget ligger tre små dammer på nedsiden av vegen. 
Disse  har  trolig  blitt  dannet  i  forbindelse  med  opparbeidelse  av  vegtrasêen.  Dammene  er 
grunne,  men  innehar  ganske  rikt  innslag  av  vannplanter,  som for  eksempel  småpiggknopp 
(Sparganium natans).  Det  kan ikke utelukkes at  dammene ved Ariakoia  kan ha betydning for 
amfibier.

BJØRNKNAPPEN, S FOR
UTM (EUREF89): PN 450 353, 2016 III Våler, 415 moh. Undersøkt 05.07.05
Myr; Intakt høymyr
Ved  Bjørnknappen  i  Vestmarka  ligger  ei  mindre  myr  hvor  det  tidligere  er  gjort  enkelte 
interessante plantefunn, slik som engmarihand (Dactylorhiza incarnata ssp.  incarnata) (Hedmarks 
Karplanter).  Engmarihand  er  trolig  utgått  pga.  grøfting.  Myra  er  dominert  av  bjønnskjegg 
(Trichophorum  cespitosum),  torvmoser  (Sphagnum spp.)  og  trådstarr  (Carex  lasiocarpa).  Det  ble 
derimot funnet enkelte rikmyrsarter som tvebostarr (Carex dioica), sveltull (Trichophorum alpinum) 
og  dvergjamne  (Selaginella  selaginoides).  I  blaute  partier  av  myra  fantes  noe  gytjeblærerot 
(Utricularia  intermedia).  For  øvrig  sparsomme  innslag  av  blystarr  (Carex  livida),  rødmyrklegg 
(Pedicularis palustris) og korallrot (Corallorhiza trifida). Myra er liten og en del påvirket av grøfting, 
og ble ikke innlemmet i naturtypekartleggingen.

BRASKERUDSÆTRA
UTM (EUREF89): PN 468 343, 2016 III Våler, 479 moh. Undersøkt 10.07.05
Kulturlandskap; Småbiotoper; Skogholt med engpartier (sætervoll)
Ved Braskerudsætra ligger rester av et gammelt sæterområde. Her har gjengroing kommet svært 
langt, men det er de siste årene ryddet skog og hogstavfall og satt sau på beite i området. Det har 
i følge Erik Fleischer (pers. medd.) dukket opp enkelte engplanter etter at området ble ryddet. 
Det  er  et  nytt  sæterhus  under  oppføring  på  lokaliteten,  og  det  kan  utvikles  større 
kulturmarkskvaliteter på sikt dersom beite følges opp.

ELSETVOLLEN
UTM (EUREF89): PN 630 473, 2016 I Kynna, 350 moh. Undersøkt 07.07.05
Kulturlandskap; Småbiotoper; Skogholt med engpartier (sætervoll)
Ved Elsetvollen som er den innerste av Nordre Fløgen sæterområde, ligger en liten rest av en 
sætervoll.  Her  fantes  innslag  av  enkelte  engplanter,  og  mest  interessant  var  en  sparsom 
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forekomst av dunhavre (Avenula pubescens). Forekomsten av arten er svært liten, og det ble ikke 
registrert andre interessante arter. Vollen er liten og ellers preget av gjengroing. Sæterbygningen 
benyttes som fritidsbolig.

EMBERSTUVOLLEN
UTM (EUREF89): PN 543 414, 2016 IV Elverum, 320-340 moh. Undersøkt 14.07.05
Kulturlandskap; Naturbeitemark
Ved Emberstuvollen ligger et område med nylig opparbeidet beitemark på en hogstflate som er 
ryddet for hogstavfall. Området var inngjerdet med elektrisk gjerde sommeren 2005, og det gikk 
kyr på beitet. Det er mulig at det er gamle tradisjoner for beite i området, men kontinuiteten er 
brutt i forhold til gjenopptakelse av beite i området. Det ble ikke registrert spesielt interessante 
arter.  Lokaliteten ligger for øvrig solrikt  og åpent til.  Det  er  opparbeidet dam langs bekk i 
beitemarka. Ved oppfølging av beite kan trolig en del kvaliteter utvikles på sikt.

GISTI
UTM (EUREF89): PN 546 343, 2016 III Våler, 194 moh. Undersøkt 11.08.05
Kulturlandskap; Småbiotoper; Gamle trær
Ved Gisti finnes to grove osper langs bilveg. Dette er en forekomst av gamle trær som muligens 
kunne vært definert som gamle trær og innlemmet i naturtypekartleggingen, men betydning for 
biologisk mangfold er usikker.

GJERDRUMSÆTRA
UTM (EUREF89): PN 472 313, 2016 III Våler, 480 moh. Undersøkt 05.07.05
Kulturlandskap; Småbiotoper; Skogholt med engpartier (sætervoll)
Ved Gjerdrumsætra ligger en liten og åpne sætervoll ved den nederste sætra. Det ble funnet 
enkelte engplanter, men ingen spesielt interessante. Vollen er preget av gjengroing.

HEBERGET
UTM (EUREF89): PN 617 403, 2016 I Kynna, 490 moh. Undersøkt 07.07.05
Kulturlandskap; Småbiotoper; Skogholt med engpartier (sætervoll)
Ved Heberget finnes rester av sætervoller omkring de forfalne sæterbygningene. Det ble funnet 
sparsomme innslag av engplanter, og vollen er sterkt preget av gjengroing. For øvrig har det 
foregått mye hogst i område, og kulturmarka er en del preget av dette.

KVERNMOEN, HAGEDAM
UTM (EUREF89): PN 520 292, 2016 III Våler, 200 moh. Undersøkt 18.08.05
Ferskvann/våtmark; Dammer og tjern – Hagedam
Ved Kvernmoen ligger en i kant av hage. Dammen er utformet som hagedam, men tilgrodd 
med elvesnelle (Equisetum fluviatile) som utgjør det vesentlige av vegetasjonen i dammen. Bjørker 
rundt dammen. En grusplass grenser inntil dammen. Dammen ved Kvernmoen er trolig av liten 
verdi,  da  den er  svært  liten  og  det  er  ikke  særlig  potensiale  for  vannplanter.  Det  kan være 
potensiale for amfibier i dammen. Grusplassen inntil dammen trekker ned inntrykket. 

KYNNBRÅTEN
UTM (EUREF89): PN 627 525, 2016 I Kynna, 366 moh. Undersøkt 12.07.05
Kulturlandskap; Småbiotoper; Skogholt med engpartier
Kynnbråten er et nedlagt bruk, men her foregikk det sommeren 2005 slått  av engene rundt 
bruket. Engene virket artsfattige, og det har trolig foregått noe gjødsling av kulturmarka.

KÅTEN – JERNBANEN
UTM (EUREF89): PN 542-544, 324-332, 2016 III Våler, 160-175 moh. Undersøkt 06.07.05
Ferskvann/våtmark; Viktig bekkedrag
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Den delen av ”Kåtbekken” som strekker seg fra vegen mellom Kåten mot Braskereidfoss, opp 
til jernbanen og rv. 20, har intakt elveløp, men kantvegetasjon er stedvis er noe hogstpåvirket i 
nyere  tid.  Det  er  innslag  av  sumpskog  med  gråor,  rogn,  bjørk,  hegg  og  gran.  Stedvis 
forekommer noe rikere partier. Området er floristisk sett ganske artsrikt, men bare vanlige arter 
ble registrert, slik som vendelrot (Valeriana sambucifolia), bekkeblom (Caltha palustris), skogsalat 
(Mycelis muralis), skogsnelle (Equisetum sylvaticum), gulldusk (Lysimachia thyrsiflora), rips (Ribes sp.), 
skogrørkvein (Calamagrostis purpurea) og sumphaukskjegg (Crepis paludosa). Kantvegetasjonen kan 
ha betydning for fugl. Området er preget av en del inngrep, og det ble ikke registrert spesielt 
interessante arter. Lokaliteten ble ikke prioritert i naturtypekartleggingen på grunn av en del 
inngrep  (hogst),  trivielt  preg,  og  liten  utstrekning  (noen  hundre  meter).  Jernbanen  krysser 
gjennom området. Lokaliteten bør undersøkes nærmere.

MIDTSUNDSTAD, HAGEDAM
UTM (EUREF89): PN 522 292, 2016 III Våler, 200 moh. Undersøkt 18.08.05
Ferskvann/våtmark; Dammer og tjern – Hagedam
Ved Midtsundstad ligger en liten kunstig anlagt liten hagedam. Dammen har bratte kanter og er 
omgitt av bjørk og gran i hagen. Litt mannasøtgras (Glyceria fluitans) fines i dammen, men for 
øvrig er det ikke utviklet kantvegetasjon eller vannplanter i dammen. Det er et visst potensiale 
for at amfibier kan benytte dammen. 

NYBORGFURUA
UTM (EUREF89): UH 396 508, 2016 I Kynna, 405 moh. Undersøkt 13.07.05
Andre viktige forekomster/Gamle trær
Nyborgfurua i Risberget er ei gammel og grov furu vernet som naturminne. Dette er eneste 
objekt vernet etter naturvernloven i kommunen, men er i biologisk mangfold sammenheng av 
mindre interesse. Omkring furua står flere grove og høyvokste furuer.

SILKOSET
UTM (EUREF89): PN 628 492, 2016 I Kynna, 287 moh. Undersøkt 12.07.05
Kulturlandskap; Småbiotoper; Skogholt med engpartier
Silkoset er et fraflyttet bruk i Risberget. Her finnes rester av gammel kulturmark, men denne er 
sterkt preget av gjengroing. Litt flekkgriseøre (Hypochoeris maculatum) fantes i enga.

SJURDERUDSÆTRA
UTM (EUREF89): PN 518 183, 2016 III Våler, 390 moh. Undersøkt 14.07.05
Kulturlandskap; Småbiotoper; Skogholt med engpartier (sætervoll)
Ved Sjurderudsætra ligger en sætervoll, hvor det sommeren 2005 gikk sauer på beite. Det ble 
ikke funnet spesielt interessante arter. Sætervollen er liten, og har et åpent preg, men er noe 
preget  av  gjengroing.  Lokaliteten  er  ikke  inngjerdet.  Det  har  trolig  vært  mer  kulturmark  i 
område, som nå er plantet til med gran.

SKARDERUDSÆTRA, ØVRE
UTM (EUREF89): UH 377 411, 2016 I Kynna, 420 moh. Undersøkt 07.07.05
Kulturlandskap; Småbiotoper; Skogholt med engpartier (sætervoll)
Lokaliteten er en gjengrodd, skrånende, og nordvendt sætervoll hvor granskogen er hogd ut for 
å holde område åpent.  Opphoping av daugras og begynnende gjengroing preger lokaliteten. 
Noen kyr går på beite i området, men det er ikke inngjerdet. To grove rognetrær på vollen. Det 
ble funnet karve (Carum carvi) på vollen, og arten er lokalt sjelden og i tilbakegang. 

SLETTMOEN, GRAVBERGET
UTM (EUREF89): UH 523 497, 2116 IV Halsjøen, 295 moh. Undersøkt 12.07.05
Kulturlandskap; Småbiotoper; Skogholt med engpartier
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Ved Slettmoen i Gravberget finnes delvis åpne og tørre grasbakker som er rester av gammel 
kulturmark, men som bare er mindre påvirket av beiting med kyr i nyere tid. Det ble ikke funnet 
spesielt interessante arter, men et gammelt belegg av mogop (Pulsatilla vernalis) (1952) kan være 
herfra. Det er usikkert om arten fortsatt kan finnes i området, da den trolig krever beite, noe 
som forgår i lite omfang i dag. Mogop bør ettersøkes i området, da dette er en regionalt sjelden 
art i tilbakegang i skoglandskapet.

STORDIGERHEDEN
UTM (EUREF89): UH 468-470, 490-492, 2016 I Kynna, 540-570 moh. Undersøkt 12.07.05
Kulturlandskap; Småbiotoper; Skogholt med engpartier (sætervoll)
Ved Stordigerheden finnes flere rester av kulturmark. Her har det trolig vært vesentlig omfang 
av  sætervoller,  men  i  dag  er  området  preget  av  opphørt  hevd,  gjengroing,  og  betydelige 
hogstinngrep, noe som gjør at den tidligere kulturmarka går noe i ett med hogstflate. Det ble 
ikke funnet spesielt interessante arter.

SVENNEBYSÆTRA
UTM (EUREF89): PN 464 242, 2016 III Våler, 410 moh. Undersøkt 14.07.05
Kulturlandskap; Småbiotoper; Skogholt med engpartier (sætervoll)
Ved Svennebysætra finnes rester av gammel kulturmark. Her er bla. innslag av fukteng. Noe sau 
beiter i  området. Det ble ikke registrert spesielt interessante arter i området, og kulturmarka 
bærer preg av manglende hevd. Området er vesentlig preget av fritidsboliger i dag.

SØNDRE FJELLSÆTRA
UTM (EUREF89): PN 478 194, 2016 III Våler, 595 moh. Undersøkt 14.07.05
Kulturlandskap; Småbiotoper; Skogholt med engpartier (sætervoll)
Omkring  Søndre  Fjellsætra  finnes  rester  av  kulturmark.  Rundt  fritidsboligen  øverst  på 
sæterområdet finnes rester av åpen sætervoll.  Her er det et fattig preg, og innslag av en del 
finnskjegg  (Nardus  stricta).  Det  ble  ikke  funnet  spesielt  interessante  engplanter.  På  gammelt 
tømmerhus ble det funnet gråsotbeger (Cyphelium inquinans),  en mindre vanlig mikrolav, som 
stedvis forekommer på ubehandlet tømmer på gamle bygninger. Lokaliteten er ikke inngjerdet.

SØNDRE FLØGEN
UTM (EUREF89): UH 374 436, 2016 I Kynna, 347 moh. Undersøkt 07.07.05
Kulturlandskap; Småbiotoper; Skogholt med engpartier (sætervoll)
Ved  nordenden  av  Søndre  Fløgen  ligger  ei  nedlagt  sæter  og  en  relativt  åpen  sætervoll. 
Sætervollen ligger skyggefullt  til,  omgitt av grov granskog. Ned mot Søndre Fløgen har det 
foregått noe hogst. Det ble ikke funnet spesielt interessante arter, men det fantes innslag av 
enkelte engplanter, som for eksempel småengkall (Rhinanthus minor).

SØRSÅSSJØEN
UTM (EUREF89) PN 527-538, 387-398, 2016 IV Elverum, 206 moh. Undersøkt 14.07.05
Andre viktige forekomster/Ferskvann/våtmark; Rike kulturlandskapssjøer
Sørsåssjøen er en av få lavlandssjøer i de sentrale jordbruksområdene i Våler, men kan i liten 
grad sies å være kulturpåvirket av jordbruk. Her er det noe jordbruksmark i sørenden, men 
jordbruksavrenning til sjøen er trolig sparsom. Sørsåssjøen har derfor mest preg av å være et 
skogsvann. Lokaliteten er interessant ut fra beliggenheten i det sentrale lavlandet i Våler, og det 
er innslag av større takrørskoger (Phragmites australis) omkring sjøen, og for øvrig en del sjøsivaks 
(Schoenoplectus lacustris). Her kan det også være potensiale for sjøpiggknopp (Sparganium gramineum) 
(Sjelden R), som ikke er bekreftet funnet i Våler (Haugan 1993, Haugan & Often 1998). Det kan 
være viktige viltforekomster knyttet til Sørsåssjøen. På en øy i Sørsåssjøen er det til tider tilhold 
av  en  måkekoloni.  Storlom (hensynskrevende  DC)  er  tidligere  registrert  hekkende  (1996)  i 
tilknytning til innsjøen (Våler kommune 2000). Dette er for øvrig eneste kjente (?) lokalitet med 
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ferskvannskreps i Våler (Taugbøl 2001), men status for kreps er usikker. Også oter skal være 
observert her (Våler kommune 2000).
For øvrig er vannet en del brukt til bading, og det er enkelte fritidsboliger omkring innsjøen. 
Lokaliteten er trolig en viktig innsjø i lavlandet i Våler, som dårlig dekkes av DN-håndbokas 
naturtypekategorier.  Viltkartleggingene  etter  DN-håndbok  11  kan  fange  opp  viktige 
viltforekomster, mens andre organismegrupper og naturelementer langs breddene ikke dekkes 
av  noen  av  DN-håndbøkene,  evt.  kan  ferskvannsforhold  muligens  fanges  opp  av 
ferskvannskartlegging etter DN-håndbok 15 (DN 2000c).
Dette er en kandidat til kategorien ”andre viktige forekomster”, men lokaliteten må undersøkes 
bedre.

TØRRÅSVOLLEN
UTM (EUREF89): PN 551 413, 2016 I Kynna, 390 moh. Undersøkt 13.08.05
Kulturlandskap; Småbiotoper; Skogholt med engpartier (sætervoll)
Ved Tørråsvollen finnes rester av gammel kulturmark. Her har det vært en sætervoll som i dag 
er sterkt preget av gjengroing og overgang mot hogstflate. Rundt den ene sæterbygningen, som 
benyttes som fritidsbolig, har det foregått litt slått for å holde bakken åpen rundt bygningen. 
Her ble det funnet litt engnellik (Dianthus deltoides), som er en lokalt til regionalt mindre vanlig 
art. For øvrig ble det ikke funnet andre spesielt interessante arter.

VESTSJØEN
UTM (EUREF89): PN 533-542, 227-234, 2016 III Våler, 281 moh. Undersøkt 14.07.05 
Andre viktige forekomster/Ferskvann/våtmark/myr
Vestsjøen ligger i Vestmarka, og er et skogsvann. Det er særlig nordenden av vannet som er av 
interesse, da det her finnes starrsumper, flytematter og en innløpsbekk som renner i stille loner. 
Området har trolig verdi for vade- og andefugl. Myrkråkefot (Lycopodiella inundata) er registrert på 
myr her (Hedmarks Karplanter), og arten er lokalt til regionalt sjelden. Området kunne trolig 
vært kartlagt som ”Andre viktige forekomster” pga. problemer med å plassere lokaliteten i en 
bestemt naturtype. Myra er av en slik utforming at den vanskelig passer inn i kategorier iht. DN-
håndboka.  Høymyr  forekommer  bare  i  kantene.  Vesentlig  er  innslaget  av  svært  blaut  myr 
(våtmark) som lokaliteten er preget av. Området er dårlig undersøkt mhp. artsmangfold, da det 
er mindre tilgjengelig, men naturtypen og artsmangfold er trolig ikke sjelden lokalt.

VÅLER KIRKE
UTM (EUREF89): PN 548 297, 2016 III Våler, 10 moh. Undersøkt 20.07.05
Kulturlandskap; Parklandskap
Omkring Våler kirke i Våler sentrum ligger kirkegården med innslag av en del grove bjørker. I 
henhold til DN-håndboka er dette en lokalitet som bør dekkes av naturtypekartleggingen, men 
betydning for biologisk mangfold ble vurdert til  liten.  For øvrig er  det  en steingard ut  mot 
hovedvegen gjennom Våler sentrum, og det finnes noe bitterbergknapp (Sedum acre) på denne 
muren. Bitterbergknapp er en lokalt sjelden plante. Kirka og omgivelsene kan være aktuelt som 
flaggermusbiotop, og bør undersøkes mhp. dette.

ÅSJORDET
UTM (EUREF89): PN 551 359, 2016 II Flisa, 275 moh. Undersøkt 18.08.05
Kulturlandskap; Småbiotoper
Ved øvre Audenby ligger rester av gammel kulturmark.  Her er innslag av gamle steingarder 
overgrodd med kratt, og det ligger ei eng som blir slått i området. Enga bærer preg av gjødsling. 
Lokaliteten er ganske variert mhp. kulturlandskapselementer, men bærer preg av opphørt hevd. 
Lokalitetens betydning for biologisk mangfold er usikker.
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4.3 Arter
Rødlistearter  er  arter  som  i  nasjonal  sammenheng  er  vurdert  som  truete,  sårbare, 
hensynskrevende, sjeldne eller som bør overvåkes (DN 1999b). Mange av disse artene krever 
særlig hensyn og fokus ved forvaltningen, og danner stedvis grunnlag for verdisettingen av de 
enkelte lokalitetene i naturtypekartleggingen.

Tabell 4: Rødlistekategorier (etter DN 1999b):
Utryddet Ex
(Extinct)

Arter som er utryddet som reproduserende i landet. Det vil vanligvis
omfatte arter som er forsvunnet for mer enn 50 år siden. Ex? angir
arter som er forsvunnet for mindre enn 50 år siden.

Direkte truet E 
(Endangered)

Arter som er direkte truet og som står i fare for å dø ut i nærmeste
framtid dersom de negative faktorene fortsetter å virke.

Sårbar V
(Vulnerable)

Sårbare arter med sterk tilbakegang, som kan gå over i gruppen
direkte truet dersom de negative faktorene fortsetter å virke

Sjelden R
(Rare)

Sjeldne arter som ikke er direkte truet eller sårbare, men som likevel
er i en utsatt situasjon pga. liten bestand eller med spredt og
sparsom utbredelse.

Hensynskrevende DC 
(Decling, care demanding
species) 

Hensynskrevende arter som ikke tilhører kategori E, V
eller R, men som pga. tilbakegang krever spesielle hensyn og tiltak.

Bør overvåkes DM 
(Declining, monitor 
species)

Kategorien bør overvåkes omfatter arter som har gått tilbake, men
som ikke regnes som truet. For disse artene er det grunn til 
overvåkning av situasjonen.

Flere ikke-rødlistede arter er i tilbakegang og kan være fra lokalt til nasjonalt sjeldne uten at de 
uten videre kvalifiserer  til  å  komme på den nasjonale  rødlista.  Disse artene kan likevel  være 
viktige for vurderingen av enkeltlokaliteter, og kan være av interesse for forvaltningen av det 
biologiske mangfoldet i kommunen, da de kan være lokalt, regionalt eller nasjonalt sjeldne eller 
knyttet til spesielle naturforhold og naturtyper. Flere arter har status som indikatorarter i form av 
at de indikerer spesielle naturforhold, mens andre kan karakteriseres som signalarter i form av at 
de  signaliserer  spesielt  verdifulle  lokaliteter.  Begrepet  signalarter  tar  gjerne utgangspunkt i  at 
dette er arter som forekommer i miljøer som er truet eller i tilbakegang.
I Vedlegg II er det gitt full oversikt over alle lokaliteter med funn av rødlistede karplanter, lav, 
moser og sopp i Våler.

4.3.1 Karplanter

Karplanter er den organismegruppen som er best kjent i Våler, men Våler er en kommune som 
er  relativt  dårlig  kartlagt  i  Hedmark.  I  følge  den  Internettbaserte  databasen  ”Hedmarks 
Karplanter”  har  Våler  relativt  få  innsamlinger  (547 belegg)  av  karplanter  sammenlignet  med 
andre  kommuner  i  Hedmark  (for  eksempel  Stor-Elvdal  med  over  5000  belegg)  Dataene 
gjenspeiler grad av innsamling, og sier ikke noe om artsantall. Grad av innsamling kan antyde at 
kommunen har et relativt lavt antall arter, på grunn av mindre varierte naturforhold enn mange 
andre kommuner i Hedmark, for eksempel mangel på kalkområder og fjellvegetasjon.
Det ble gjort en del interessante funn under feltarbeidet, men det ble bare unntaksvis belagt arter 
for dokumentasjon. Av særlige interessante miljøer for karplanter i Våler er rikmyr, kulturmark, 
flommarkskog og elvebredder, og til dels også dammer i kulturlandskapet.
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Kulturmarksartene er særlig utsatt i Våler, og en del av disse vil gå ut, eller i fremtiden bli svært 
sjeldne,  som  følge  av  gjengroing.  De  mest  artsrike  og  verdifulle  lokalitetene  finnes  ikke 
overraskende i tilknytning til fortsatt hevdete slåttenger, og til dels også i ugjødslet beitemark. 
Enkelte sætervoller har fortsatt innslag av en del engplanter, som det ikke er for seint og ta vare 
på dersom det settes i verk skjøtsel. Trolig er aktiv slått den beste og eneste måten og ta vare på 
de  mest  sårbare  engplantene,  da  flere  arter  ikke  tåler  beite.  Det  kan  forventes  en  betydelig 
utarming av karplantefloraen i kommunen på sikt, i form av at mange kulturmarksarter går ut på 
mange av sine lokaliteter på grunn av gjengroing av gammel kulturmark.
For øvrig er rikere myrer viktige områder for mange karplanter i Våler, og grøfting av myr har 
trolig gjort at en del artsforekomster er redusert eller gått ut. 
Få arter er eksklusivt knyttet til skog, men flere arter har hovedtyngden i utbredelsen i Våler i 
tilknytning til flommarkskog i lavlandet.

Nasjonalt rødlistede karplanter (DN 1998) med forekomst i Våler:
Art Ant. lokal. Siste 

obs. år
Rødliste-

kat.
Kilder

Elvebunke
Deschampsia cespitosa ssp. 
glauca

En kjent 
lokalitet.
Trolig flere

1996 R Hedmarks Karplanter 
/Fremstad 1998

Kommentar til rødlistede karplanter i Våler:
Deschampsia cespitosa ssp. glauca Elvebunke – Sjelden R
Elvebunke er eneste rødlisteart av karplanter i Våler som trolig har sikker forekomst i kommunen 
i dag. Elvebunke er en underart av den svært vanlige sølvbunken (D. cespitosa ssp. cespitosa), men er 
spinklere og har en annen økologi med forekomst på elvebredder langs større vassdrag og på 
strender langs for eksempel Mjøsa. Arten ble ikke påvist under feltarbeidet sommeren 2005, men 
forventes  å  ha  forekomster  på  elvebredder  av  Glåma,  trolig  flere  steder  enn  på  den 
dokumenterte  lokaliteten  på  mudderbankene  nedenfor  Våler  sentrum  (Fremstad  1998, 
Hedmarks Karplanter). Lokaliteten er omfattet av naturtypekartleggingen (lokalitet 060).

Kommentarer til usikre eller utgåtte rødlistearter i Våler:
Arnica montana Solblom – Hensynskrevende DC
Erik  Fleischer  nevner  (pers.  medd.)  at  det  inntil  1980-tallet  fantes  ”gul  prestekrage”  ved 
Torpsætra i Vestmarka. Det er ikke umulig at dette kan ha dreid seg om solblom, og arten er 
kjent fra lokaliteter med kulturmark i nabokommunene (Hedmarks Karplanter). I følge Often 
m.fl.  (1998)  var  solblom trolig  ikke  sjelden i  sørlige  Hedmark inntil  30 –  50 år  siden,  men 
endringer i jordbruket har gjort at arten har gått ut flere steder. Det er i dag ikke sannsynlig at det 
finnes uoppdagete lokaliteter med solblom i Våler.

Sparganium gramineum Sjøpiggknopp – Sjelden R
I  Lid  & Lids  Flora  (Elven  1998,  Elven  2004)  er  sjøpiggknopp  oppgitt  som funnet  i  Våler 
kommune. I følge flere litteraturkilder (Haugan 1993, Haugan & Often 1998, Often & Finsrud 
Lande 2004) kan ikke funn av sjøpiggknopp i Våler dokumenteres, eller kilde for opplysninger 
oppspores. Sjøpiggknopp er i Norge kun dokumentert funnet på 11 lokaliteter i Solør-regionen, 
fra Eidskog i sør og Gjessåsjøen i Åsnes nær grensa mot Våler som nordligste dokumenterte 
lokalitet (Often & Finsrud Lande 2004). Det kan ikke utelukkes at det kan være lokaliteter for 
sjøpiggknopp  i  Våler,  og  det  er  trolig  de  lavereliggende  innsjøene  i  de  sentrale 
jordbruksområdene i Våler som kan ha størst potensiale for arten. Sørsåssjøen og Tørråssjøen 
peker seg ut som mulige lokaliteter hvor sjøpiggknopp bør ettersøkes. Arten er en vannplante og 
krever bruk av båt for å påvises, og piggknopparter er generelt vanskelig å bestemme. 

Carex bergrothii Evjestarr – Sjelden R
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Evjestarr er ikke dokumentert funnet i Våler, og er en dårlig kjent art som hører til i gulstarr-
komplekset  (Carex flava-gruppen).  Evjestarr er  kjent fra nabokommunene Elverum og Åsnes 
(Hedmarks Karplanter). Det ble under feltarbeidet sommeren 2005 funnet avvikende former av 
gulstarr  ved Dipen i  Våler  (lokalitet  020),  og  både lokaliteten og gulstarr-liknende arter  bør 
undersøkes nærmere.
I  følge  Hedrén  (1996)  finnes  evjestarr  typisk  på  baserike  bredder  av  tjern  med  variabel 
vannstand, hvor voksestedet oversvømmes om vinteren og tørker opp om sommeren.
Om arten egentlig skal regnes som egen art er noe usikkert,  og plassering på rødlista derfor 
usikker.

Kommentar til ikke-rødlistede karplanter:
En del arter fortjener en nærmere omtale selv om de ikke er nasjonalt rødlistede. Enkelte arter 
forekommer  så  sparsomt  i  Våler  kommune  at  de  kan  være  utsatt  for  lokal  utryddelse  ved 
gjengroing av kulturmark, tekniske inngrep eller hogstaktivitet. Enkelte arter har viktige deler av 
den nasjonale utbredelsen i Våler og kan betraktes som regionale og lokale ansvarsarter.  For 
øvrig er enkelte varmekrevende lavlandsarter og signalarter som indikerer spesielle naturforhold 
forekomster  nevnt.  En  del  arter  danner  grunnlag  for  omtale  og  verdisetting  i  forhold  til 
lokaliteter kartlagt i naturtypekartleggingen, og oversikten utdyper til en viss grad hvorfor enkelte 
arter er valgt å omtale i  lokalitetsbeskrivelsene,  og hvorfor arter betegnes som sjeldne lokalt, 
regionalt eller nasjonalt.
Utvalget av arter følger i  stor grad egne vurderinger av hvilke arter som opptrer sparsomt i 
kommunen eller i tilknytning til spesielle naturmiljøer, slik som for eksempel kulturmark. Se for 
øvrig  Often  m.fl.  (1998),  som  vurderer  forekomst  og  utbredelse  av  en  lang  rekke  arter  i 
Hedmark.

Actaea spicata Trollbær 
Trollbær  er  i  følge  Håpnes  (1995)  funnet  ved  Tjuvholet  i  Gravbergmarka.  Området  er  en 
nøkkelbiotop kartlagt  av  WWF for  Borregaard  skog,  og  innlemmet  i  naturtypekartleggingen 
(lokalitet  120).  Arten  ble  ikke  gjenfunnet  under  naturtypekartleggingen.  Trollbær  er  lokalt 
sjelden,  og kan i regionen regnes til  ”sørbergsartene” (Often 1997),  men forekommer også i 
lågurtskog.

Ajuga pyramidalis Jonsokkoll 
Jonsokkoll finnes i Våler vesentlig i tilknytning til kulturmark, og det ble gjort få funn av arten 
under feltarbeidet i  forbindelse med naturtypekartleggingen. Dette indikerer at arten er lokalt 
sjelden, og gjengroing gjør at arten nok er i tilbakegang i kulturmark i Våler.

Alnus glutinosa Svartor 
Svartor har i Glåmdalsføret og Østerdalen flest forekomster i Eidskog og Kongsvinger, og med 
spredte utposter nord til Engerdal (?) (Often m.fl. 1998). Dette betyr at Våler er i utkanten av 
utbredelsesområdet for svartor på Østlandet, og arten opptrer med bare få spredt forekomster i 
kommunen. En lokalitet med svartor ble registrert under feltarbeidet (Pukmoen, lokalitet 106), 
men det skal finnes flere spredte og små forekomster av svartor i Våler (Odd Reidar Fremming 
pers. medd., Isak Halvorsen pers. medd.), uten at disse ble oppsporet under feltarbeidet. I Våler 
finnes svartor trolig helst tilknyttet noe rikere sumpskog,  og kan være noe utsatt  ved hogst. 
Svartorsumpskog kan  være  viktig  habitat  for  bla.  jerpe.  Sumpskoglokaliteter  med svartor  vil 
kvalifisere til å kartlegges som ”rikere sumpskog”.

Antennaria dioica Kattefot 
Kattefot er sør i  Hedmark vesentlig knyttet til  kulturmark,  og forekommer spredt på en del 
lokaliteter med kulturmark i Våler. Mange lokaliteter er under gjengroing, og arten klarer seg best 
der det er tørre og skrinne forhold. På sikt vil antall lokaliteter i Våler kunne gå tilbake.

Avenula pubescens Dunhavre 
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Dunhavre  er  en  kulturmarksart  tilknyttet  noe  baserike  enger.  Arten  har  gått  tilbake  som 
kulturmarksart i Norge. I Våler finnes bare få restlokaliteter med dunhavre igjen. Dunhavre ble 
funnet på 3 lokaliteter under feltarbeidet, men er svært utsatt for gjengroing på flere av disse 
lokalitetene. Øvre Berget i Gravberget (lokalitet 027) huser den beste forekomsten av dunhavre i 
Våler  kommune,  og  enga  kan  til  dels  betegnes  som  ”Dunhavreeng”  (Fremstad  1997). 
Dunhavreeng  er  en  truet  kulturmarkstype  (Fremstad  & Moen 2001),  og  sterkt  avhengig  av 
fortsatt  slått  for  at  dunhavre  (og  andre  krevende  kulturmarksarter)  skal  overleve.  Andre 
lokaliteter  med  dunhavre  i  Våler  er  svært  sparsomme  og  kan  ikke  karakteriseres  som 
dunhavreenger.

Botrychium lunaria Marinøkkel 
Marinøkkel har i  nyere tid gått sterkt tilbake som kulturmarksart i Norge, og har i  Hedmark 
tyngdepunkt i Nord-Østerdalen, der den ikke er så sterkt knyttet til bare kulturmark. Arten tåler 
ikke gjødsling og gjengroing, og finnes oftest i noe baserik engvegetasjon. Marinøkkel er lokalt 
sjelden og utsatt for å forsvinne fra kommunen. Fra tidligere er to lokaliteter med marinøkkel 
belagt i Våler (Hedmarks Karplanter), og arten er uten tvil gått ut på disse lokalitetene. Arten ble 
derimot funnet som ny i den tidligere undersøkte (Stabbetorp & Often 2003) enga ved Søndre 
Enberget (lokalitet 030). Det kan være slåttenger i Gravberget hvor marinøkkel kan opptre, men 
arten ble ikke funnet på noen av disse lokalitetene. I beitemark er det usikkert om det kan finnes 
egnete lokaliteter for arten i Våler. 

Botrychium matricariifolium Høstmarinøkkel 
Høstmarinøkkel er en kulturmarksart som i nyere tid har gått sterkt tilbake. Arten er belagt ved 
Karplanteherbariet ved UiO og funnet i  slåtteng ved Søndre Enberget (lokalitet  030) i  1952. 
Arten ble ikke gjenfunnet ved feltarbeidet, men feltbesøket kan ha vært for tidlig i sesongen. 
Arten er sårbar for gjengroing, trives helst på tørre og skrinne kulturmarker, og har gått sterkt 
tilbake på mange av sine lokaliteter i Norge. Arten var rødlistet inntil 1998, og burde kanskje 
fortsatt være på rødlista, da den i utgangspunktet er sjelden og har gått sterkt tilbake som følge 
av opphørt hevd.

Briza media Hjertegras 
Hjertegras er gått sterkt tilbake som kulturmarksart mange steder i Norge. I Våler ble hjertegras 
funnet sparsomt på 2 lokaliteter sommeren 2005 (begge i Gravberget) (lokalitet 027 og 033). 
Arten er også belagt (Hedmarks Karplanter) på en lokalitet (Torpsætra) hvor hjertegras må anses 
som utgått i dag.
Hjertegras nevnes som en god indikator på verdifull kulturmark av Often m.fl. (1998).

Calla palustris Myrkongle 
Myrkongle er en noe varmekrevende og sørlig myr- og sumpskogplante som i Østerdalen har 
nordgrense i  Rendalen (Often m.fl.  1998).  Arten forekommer spredt,  men på relativt mange 
lokaliteter i lavlandet i Våler. Arten er karakteristisk for rikere sumpskog, men opptrer også i 
myrkanter i lavlandet i Våler.

Campanula glomerata Toppklokke 
Toppklokke er en innført art i Norge, og opptrer på enkelte gamle finnetorp og på sætervoller på 
Finnskogen. Arten er å regne som en prydplante/hageplante som har overlevd en viss grad av 
gjengroing. Toppklokke er derfor mer som et kuriøst innslag og ”levende kulturminne” og regne. 
Også  hagevarianter  av  fjellflokk  (Polemonium  caeruleum)  og  brannlilje  (Lilium bulbiferum)  er 
prydplanter  som  fortsatt  kan  gjenfinnes  i  gammel  kulturmark  i  kommunen,  på  lignende 
lokaliteter som toppklokke.
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Figur 117. Toppklokke på Kåtvollen

Campanula patula Engklokke 
Engklokke er en kulturmarksart som trolig har tilfeldig innkommet med grasfrø til landet i nyere 
tid (Often m.fl. 1998). Arten er belagt fra en lokalitet i kommunen (Øverby bjørkehage, lokalitet 
036), men arten ble ikke gjenfunnet under feltarbeidet. Status for arten er derfor usikker. 

Carex capillaris Hårstarr 
Hårstarr er særlig knyttet til  fuktig baserik grunn. Arten ble funnet sparsomt på en lokalitet 
(Gjerdtjennet,  lokalitet  021)  i  Våler  og  er  lokalt  sjelden.  Her  finnes  hårstarr  i  tilknytning  til 
kildevegetasjon med noe baserikt grunnvann. Hårstarr er trolig regionalt sjelden sør i Østerdalen, 
og Often m.fl. (1998) diskuterer om arten kan være kulturspredd i sørlige deler av Hedmark, 
men forekomsten av hårstarr ved Gjerdtjennet virker ikke særlig kulturbetinget.

Carex digitata Fingerstarr 
Fingerstarr forekommer helst i lågurtskog, og ser ut til å være relativt sjelden i Våler. Bare to 
lokaliteter med fingerstarr ble registrert, begge i litt rikere skog, hhv. Ved Bronkåa (lokalitet 092) 
og Tjuvholet (lokalitet 120), men det er trolig flere forekomster i lågurtskog. Arten er sammen 
med for eksempel blåveis en god indikator på lågurtskog.

Carex elongata Langstarr 
Langstarr  omtales  som spredt i  utbredelsen i  Østerdalen (Often m.fl.  1998).  I  Våler  ble det 
funnet  flere  sparsomme  lokaliteter  med  langstarr  i  tilknytning  til  noe  rikere  sumpskog  og 
flommarkskog  i  lavlandet  langs  Glåma.  Langstarr  er  noe  varmekrevende  og  mest  typisk  en 
lavlandsart. Ved Pukmoen (lokalitet 106) finnes langstarr ca 260 moh., noe som trolig er en mer 
marginal forekomst i kommunen.

Carex ericetorum Bakkestarr 
Bakkestarr er belagt ved Karplanteherbariet ved UiO og tidligere funnet i furuskog ved Eid i 
Våler (Hedmarks Karplanter). Under feltarbeidet ble bakkestarr funnet på én lokalitet på en tørr, 
åpen  og  sandete  bakke  i  furuskog  (sør  for  Svenneby),  Lokaliteten  inngår  ikke  i 
naturtypekartleggingen. I Våler har arten har trolig flere spredte forekomster i tørr åpen skog, for 
eksempel skog på breelvavsetninger, men er trolig gått tilbake som kulturmarksart i Hedmark 
(Often m.fl. 1998).

Carex flava Gulstarr 
Gulstarr er en typisk rikmyrsindikator og er noe sjelden lokalt sett. Arten er interessant da den 
kan betraktes som del av et artskompleks (Carex flava-gruppen) med flere nært beslektede og 
dårlig adskilte arter med ulik utbredelse og økologi. Det ble eksempelvis funnet en avvikende 
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form av gulstarr som kan dreie seg om det rødlistede evjestarret (C. bergrothii) på en lokalitet i 
Våler (Dipen, lokalitet 020. Se også under rødlistearter). Også beitestarr (C. serotina ssp. serotina) 
inngår i  gulstarr-komplekset, men ser ut til  å ha en noe videre økologi, og forekommer mer 
tallrikt enn gulstarr i Våler.

Carex globularis Granstarr
Granstarr er en østlig art som har forholdsvis mange forekomster i Våler. Arten er ikke vanlig 
nasjonalt  sett,  men  har  gode  forekomster  i  Solør-regionen.  Granstarr  forekommer  gjerne  i 
overgangen mellom myr og skog.

Carex livida Blystarr 
Blystarr er nasjonalt sett  mindre vanlig,  men må regnes som vanlig forekommende på myr i 
Våler.
I Hedmark har arten har i følge Often m.fl. (1998) flest forekomster i Solør-regionen, men er 
mer spredt forekommende ellers i fylket.

Carex loliacea Nubbestarr 
Nubbestarr finnes helst i fuktig granskog og sumpskog, trolig på noe næringsrikere grunn. Under 
feltarbeidet ble det funnet en lokalitet med nubbestarr i sumpskog langs øvre del av Bronkåa 
(lokalitet 092). Arten er for øvrig kjent fra tre andre lokaliteter i Våler (Hedmarks Karplanter), og 
har trolig spredte forekomster flere steder i kommunen.

Carum carvi Karve 
Karve er kulturmarksart i tilbakegang på grunn av opphør av tradisjonell hevd som slått og beite. 
Under feltarbeidet ble det gjort spredte funn av karve, også på lokaliteter ganske sterkt preget av 
gjengroing. Arten må likevel anses som en art som på sikt kommer til  å bli relativt sjelden i 
kommunen ettersom hevd av kulturmark opphører.

Centaurea jacea Engknoppurt 
Engknoppurt  er  knyttet  til  solrik  kulturmark,  tørrbakker  og  berg.  I  Våler  ble  det  funnet  én 
lokalitet med engknoppurt (artsrik vegkant i Gravberget sentrum, lokalitet 031). Arten er utsatt 
for gjengroing. Det er ikke usannsynlig at arten har hatt flere forekomster i Våler tidligere. Arten 
nevnes som en god indikator på verdifull kulturmark av Often m.fl. (1998).

Cinna latifolia Huldregras 
Huldregras er i Norge helst funnet i bekkekløfter og skyggefull skog, men også i flommarkskog 
(Often m.fl. 1998). Huldregraset er særlig knyttet til skyggefulle miljøer, og tåler hogst og sterk 
solinnstråling dårlig (Ståhl 1997). I Våler er en lokalitet i flommarkskog langs Glåma registrert 
(Fremstad 1998) (Moland,  lokalitet  099),  men status for  arten er  usikker,  men lokaliteten er 
intakt. Arten er nasjonalt sjelden, og kan være en rødlistekandidat ved fremtidige revisjoner av 
rødlista. Huldregras er for øvrig rødlistet som hensynskrevende i Sverige (ArtDatabanken 2005).

Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata Engmarihand 
Arten forekommer i Våler på rikere myrer, og det ble funnet 7 lokaliteter under feltarbeidet. 
Arten er fra tidligere belagt fra flere lokaliteter i Våler (Hedmarks Karplanter), men enkelte av 
disse funnlokalitetene er trolig ødelagt ved myrgrøfting. Arten opptrer i flere raser, men det er 
lite trolig at engmarihand i Våler forekommer som flere raser eller underarter enn ssp. incarnata. 
Ett funn ble gjort på lavlandsmyr i dalbunnen (Norderud, lokalitet 007), noe som er i ferd med å 
bli  svært sjelden. Lavlandsfunnet er av samme form av engmarihand som i skogtraktene, og 
dreier seg ikke om den tidligere rødlistede lavlandsformen ”var. nova” som har få og sparsomme 
forekomster i Hedmark, og som trolig er i ferd med å gå ut i Norge (Often m.fl. 1998).
Engmarihand kan  krysse  seg  med smalmarihand (D. traunsteineri),  og  en  del  forekomster  og 
individer på myrer i Våler representerer overgangsformer mellom disse to artene.

Dactylorhiza traunsteineri (s. lat.) Smalmarihand
Smalmarihand er i Norge kjent som en art med østlig utbredelse og hovedtyngde i utbredelsen i 

262



et belte fra Sørlandet og nordøstover. Utbredelsen er dårlig kjent. I Hedmark er det gjort flest 
funn i  tilknytning til  Finnskogen og i  Ringsaker (Often m.fl.  1998).  Arten er trolig nasjonalt 
sjelden, og knyttet til intermediære skogsmyrer (Elven 2004), og trolig har gått en del tilbake som 
følge  av  myrgrøfting.  Smalmarihand  kan  oppstått  som  egen  art  fra  hybridisering  mellom 
engmarihand (D. incarnata) og skogmarihand (D. fuchsii) (Elven 2004). Arten er dårlig utredet og 
det opptrer to ulike former – den ene er av og til skilt ut som egen art (D. sphagnicola) (Elven 
2004). Engmarihand og smalmarihand kan i en del tilfeller være vanskelig og skille fra hverandre 
(Wischmann 1998), og hybridisering er trolig vanlig der artene forekommer sammen. I Våler 
forekommer smalmarihand både med og uten flekker på bladene, noe som kan dreie seg om 
hybridiseringer. Der smalmarihand er lettest å identifisere forekommer forholdsvis smale blader 
hos arten, men det er flere steder i Våler forvirrende innslag av individer med ulikt utseende.
Under feltarbeidet ble det funnet flere lokaliteter med smalmarihand og arten er fra tidligere 
belagt  fra  noen  lokaliteter  i  Våler  (Hedmarks  Karplanter).  I  3-4  funnlokaliteteter  av 
smalmarihand ble gjort i Våler sommeren 2005, stedvis med former som viser overgang mot 
engmarihand, slik at hva som er hva ikke alltid er lett å avgjøre. Det er trolig at det finnes flere 
uoppdagete forekomster av arten i kommunen. Våler kan sammen med de andre kommunene i 
Solør, ha en viktig del av artens utbredelse i Norge.
Often m.fl. (1998) diskuterer om smalmarihand er kulturskyende. Det er trolig at det er en del 
myrer i  Våler som har blitt slått  tilbake i tid. Hvordan smalmarihand har reagert på dette er 
uklart.

Daphne mezereum Tysbast 
Tysbast foretrekker baserik grunn og er lokalt sjelden i Våler. Tysbast ble funnet i rikere skog på 
en lokalitet ved Oppstusætra (lokalitet 126) under feltarbeidet i Våler, og er fra tidligere belagt fra 
denne lokaliteten (Hedmarks Karplanter).

Dianthus deltoides Engnellik 
Engnellik er en kulturmarksart knyttet til beitemark og slåttenger, som tidligere kan ha hatt gode 
forekomster i kulturmark i Våler. Særlig sætervoller har trolig vært viktige lokaliteter for arten. 
Engnellik ble funnet spredt og fåtallig på enkelte sætervoller i Våler. Arten er trolig innført med 
jordbruket til Hedmark (Often m.fl. 1998), og tåler gjengroing dårlig og vil gå ut på de fleste 
lokalitetene registrert i Våler, da dette er lokaliteter som for det meste er preget av gjengroing.
Avvikende  og  dårlig  utredete  hageformer  kan  være  plantet  som prydplanter  i  tilknytning  til 
kulturmark, noe som ble påvist på en lokalitet (Kåtvollen, lokalitet 049).

Elymus caninus ssp. muticus Elvekveke (småhundekveke)
Elvekveke  representerer  en  underart  av  den  langt  vanligere  hundekveke  (Elymus  caninus ssp. 
caninus) og skiller seg fra denne ved å mangle snerp og å være mer småvokst. Underarten er i 
nyeste  utgave  av  Lid  & Lids  flora  (Elven  2004)  omtalt  som småhundekveke.  Økologien  til 
elvekveke skiller  seg fra hundekveke ved å særlig  være knyttet til  flommarkskog langs større 
vassdrag,  og hovedtyngden i  den norske  utbredelsen  er  i  Glåmdalsregionen og langs Tana i 
Finnmark. Elvekeveke var rødlistet som sjelden (R) inntil revisjon av rødlista i 1998.
I  Våler  var  det  fra  før  kjent  enkelte  lokaliteter  med elvekveke i  flommarkskog langs  Glåma 
(Fremstad 1998, Hedmarks Karplanter), og ved naturtypekartleggingen ble også flere nye funn 
gjort i flommarkskog, bla. langs Nordre Hasla langs Haslemoen (lokalitet 065). Også hundekveke 
ble funnet i Våler, men denne ser ut til å være mer knyttet til kulturpåvirket mark.

Equisetum hyemale Skavgras 
Skavgras er kjent fra en lokalitet i Våler (ved Oppstusætra, Hedmarks Karplanter), men arten ble 
ikke gjenfunnet under feltarbeidet. Det er ikke usannsynlig at arten fortsatt kan finnes i dette 
området, og at det finnes flere forekomster, men skavgras er utvilsomt lokalt sjelden. Skavgras 
foretrekker helst noe rikere og friskt fuktige forhold.

Eriophorum gracile Småull 
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Småull er en myrart som oftest forekommer på noe rikere myr (Often m.fl.  1998). Arten er 
regionalt sjelden, men har trolig hovedtyngde i utbredelsen i Hedmark i Solør-regionen (Often 
m.fl. 1998). Det foreligger et gammelt belegg av arten fra ei myr nord for Sjøberget i Vestmarka i 
Våler (Hedmarks Karplanter), men lokaliteten ble ikke undersøkt.

Eriophorum latifolium Breiull 
Breiull er en rikmyrsindikator og opptrer ofte sammen med andre rikmyrsarter som dvergjamne 
(Selaginella  selaginoides),  engmarihand (Dactylorhiza  incarnata ssp.  incarnata)  og  smalmarihand (D. 
traunsteineri). Arten kan forveksles med duskull (E. vaginatum), men forekommer i rikere myrer 
enn duskull.
Breiull  finnes spredt på flere rikmyrer i  kommunen, og er antagelig noe oversett.  Myrene på 
Oppstusæterkjølen (lokalitet 123) er trolig et viktig område for arten i Våler.

Frangula alnus Trollhegg 
Trollhegg er i Våler et lokalt sjelden treslag/busk, og forekommer helst i noe rikere, fuktig skog. 
Tre lokaliteter med trollhegg ble registrert,  men det  er  sannsynlig at det finnes flere spredte 
forekomster  i  kommunen.  Often  m.fl.  (1998)  regner  arten  hovedsakelig  forekommende  i 
flommarkskog, men nevner også myr og inntørkingstjern på grusmoer som typiske områder for 
arten. Forekomstene i Våler samsvarer bra med dette. Lokaliteten ved Oppstusætra (lokalitet 123) 
er noe uvanlig da dette er såpass høyt som ca 460 moh. 

Fraxinus excelsior Ask 
Ask forekommer ikke naturlig i regionen, men finnes plantet som prydtre i hager i Våler. I Våler 
ble det funnet et grovere asketre ved Øvre Halberget (lokalitet 028), og forekomsten er i form av 
et plantet tuntre ved det nedlagte småbruket. Forekomsten av ask er mest av lokal interesse i 
form av et ”levende kulturminne”.

Gentianella campestris coll. Bakkesøte 
Bakkesøte er en kulturmarksart som har gått sterkt tilbake i Norge i nyere tid og hovedtyngden 
av  utbredelsen  i  Hedmark  er  i  Nord-Østerdalen  (Often  m.fl.  1998).  Arten  er  sårbar  for 
gjengroing, og tåler ikke gjødsling av kulturmark. Bakkesøte er belagt ved UiO og funnet ved 
Torpsætra i 1946. På grunn av gjengroing er det ikke egnete forhold for arten på Torpsætra i dag. 
Det anses ikke sannsynlig at det i Gravberget og Enberget kan finnes særlig med egnete miljøer 
for arten, da slåttenger kanskje ikke er optimale lokaliteter. Naturbeitemark er trolig mer egnete 
lokaliteter.  Bakkesøte  forekommer i  flere  rasere  med ulike  blomstringstidspunkter,  og  det  er 
kanskje  helst  den seintblomstrende  formen av bakkesøte  (blomstrer  august  og  seinere)  som 
eventuelt kan dukke opp i kulturmark i Våler.

Goodyera repens Knerot 
Knerot er en orkide knyttet til  eldre, moserik barskog, og tåler neppe flatehogst særlig godt. 
Arten finnes ofte på noe rikere grunn. En lokalitet (lokalitet 108) med knerot ble funnet under 
feltarbeidet,  og  arten  er  trolig  lokalt  sjelden.  I  følge  Often  m.fl.  (1998)  har  arten  trolig 
tyngdepunkt i utbredelsen i Hedmark i Midt-Østerdalen. Utbredelseskartet til Often m.fl. (1998) 
antyder også forekomst av knerot vest i Vestmarka i Våler. Arten kan være noe oversett og med 
flere forekomster i gammel barskog i kommunen.

Hammarbya paludosa Myggblom 
Myggblom er en liten orkide knyttet til myr. Arten foretrekker lavlandsmyr – en naturtype som er 
blitt sterkt redusert, og arten har trolig gått tilbake i Hedmark (Often m.fl. 1998). Myggblom er 
liten og lite synlig og helt sikkert noe oversett mange steder, men har trolig også ”sære” miljøkrav 
noe som gjør at den reelt sett er relativt sjelden. Arten er tidligere ikke registrert i Våler, men ble 
funnet på to rikere ”lavlandsmyrer” langs Ulvåa under feltarbeidet (Vindslåttmyra lokalitet 019 
og Ariakoia lokalitet 017), og disse myrene er for øvrig floristisk interessante med flere andre 
rikmyrsarter.  Det  er  ikke  umulig  at  myggblom kan  finnes  på  flere  myrer  i  kommunen,  og 
lavereliggende strengmyr med rikere innslag kan være egnete områder for leting etter arten.
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Hepatica nobilis Blåveis 
Blåveis foretrekker noe rikere skog, og ble funnet på to lokaliteter under feltarbeidet i Våler (hhv. 
ved Bronkåa, lokalitet 092, og langs Drykkjåa). Arten kan muligens forekomme på enkelte andre 
lokaliteter i lågurtskog i kommunen, men er både lokalt og regionalt sjelden i Østerdalen (Often 
m.fl. 1998). I følge Erik Fleischer (pers. medd.) skal arten finnes flere steder i Vestmarka. Arten 
er for øvrig en god indikator på rikere skog (lågurtskog).

Hieracium spp. Svever 
Sveve-slekten er et vanskelig identifiserbart artskompleks. I Våler forekommer et usikkert antall 
svever, som ikke ble vektlagt mhp. artsidentifisering ved naturtypekartleggingen. Det er trolig at 
det  forekommer arter  i  sveve-komplekset  som er  sterkt  knyttet  til  kulturmark i  kommunen. 
Hårsveve-komplekset forekommer med trolig flere arter på gamle sætervoller i Våler, og det er 
sannsynlig at det her er arter som vil kunne gå ut som følge av gjengroing. Sveve-arter ble ikke 
undersøkt i større grad under feltarbeidet sommeren 2005.

Hierochlöe odorata Marigras 
Marigras er registrert på en lokalitet (myr?) ved Måsåfløgsjøen i Våler (Hedmarks Karplanter), 
men status for arten er usikker. Marigras er utvilsomt lokalt sjelden.

Hypochoeris maculata Flekkgriseøre 
Flekkgriseøre er i områder med fattig berggrunn først og fremst en kulturmarksart (Often m.fl. 
1998),  som per i  dag har ganske mange lokaliteter i  Våler.  Arten forekommer i  gjengroende 
enger,  vegkanter  og  slåttenger.  Påfallende  er  likevel  at  det  på  samtlige  lokaliteter  bare  er  få 
individer av flekkgriseøre, og arten står i fare for å gå ut på mange lokaliteter, der gjengroing tar 
overhånd.  Arten  er  ikke  typisk  for  de  ”boreale  slåttengene”  i  Gravberget,  selv  om ”boreal 
slåtteng” også omtales som ”flekkgriseøreeng” (Fremstad & Moen 2001).

Iris pseudacorus Sverdlilje 
Sverdlilje er en noe varmekrevende liljeplante som oppover på Østlandet forekommer sparsomt, 
og  som  i  følge  Often  m.fl.  (1998)  like  gjerne  kan  være  utkast  fra  hager.  Spredning  med 
vannlevende fugl kan derimot også være en forklaring på enkelte av de spredte forekomstene i 
tilknytning til vannmiljø. Det ble funnet to lokaliteter med sverdlilje under feltarbeidet, men det 
er usikkert om den ene av disse (Danielsdammen/Tørråsen Mølle, lokalitet 068) er en naturlig 
forekomst. På det andre funnstedet i Våler (i kulturmark nord for Elset) er det mindre tvil om at 
plantene kan være spredt fra hage (UTM PN 528 371).

Juncus conglomeratus Knappsiv 
Knappsiv er mest typisk en kystart, og i følge Often m.fl. (1998) kulturbetinget i Hedmark. Arten 
har  en  spredt  og  tilfeldig  forekomst  i  sørlige  Hedmark,  og  er  trolig  underrepresentert  ved 
innsamlinger i regionen. Det ble funnet flere forekomster av knappsiv i Våler, bla. i veggrøfter 
langs skogsbilveger. I ”øde” skogsterreng nær svenskegrensa øst for Halsjøen fantes knappsiv i 
en veggrøft langs skogsbilveg, og lokaliteten er svært isolert og trolig nyetablert. I lavlandet i 
Våler forekommer knappsiv sparsomt i tilknytning til kulturmark (for eksempel dam ved Lerud, 
lokalitet 073). Det er mulig knappsiv er i spredning i regionen, noe etableringer på relativt nye 
skogsbilveggrøfter kan tyde på.

Juncus stygius Nøkkesiv 
Nøkkesiv er en myrplante med østlig utbredelse, og nasjonalt sett regnet som mindre vanlig. Det 
ble funnet ganske mange lokaliteter med nøkkesiv i Våler under feltarbeidet, og arten er ikke 
uvanlig i kommunen. Blystarr (Carex livida) og hvitmyrak (Rhyncospora alba) er typiske assosierte 
arter. Nøkkesiv har hovedtyngde i utbredelsen i Hedmark i Solør- og Trysil-Engerdal-regionen 
(Often m.fl. 1998).

Lathyrus vernus Vårerteknapp 
Vårerteknapp  er  typisk  knyttet  til  rikere  skog  med  moldjord,  og  opptrer  i  større  deler  av 
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Hedmark som en typisk ”sørbergsart” (Often 1997, Often m.fl. 1998). I Våler er det kjent to 
lokaliteter med vårerteknapp (Kulten, lokalitet 024 og Tjuvholet, lokalitet 122).

Lemna minor Andemat 
Andemat er en liten flytebladsplante (lemnide) som spres med vannlevende fugl til dammer og 
tjern.  Arten  har  en  sørlig  tendens  i  utbredelsen,  og  forekommer  sparsommere  oppover  på 
Østlandet. To lokaliteter med andemat ble funnet under feltarbeidet (lokalitet 039, lokalitet 098).
I følge Often m.fl. (1998) er andemat trolig i spredning i Hedmark.

Listera ovata Stortveblad 
Stortveblad er fra tidligere kjent fra en lokalitet i Våler (ved Oppstusætra, lokalitet 125), men det 
er  usikkert  om arten fortsatt  finnes  der.  I  følge  Odd Reidar  Fremming (pers.  medd.)  fantes 
stortveblad svært sparsomt ved Oppstusætra så seint som i 2001. Trolig kan stortveblad være noe 
kulturfremmet i Hedmark, for eksempel i tilknytning til slåttemark (Often m.fl. 1998), noe som 
tilsier  at  arten  har  fått  dårligere  kår  mange  steder.  Det  er  usikkert  om  forekomsten  ved 
Oppstusætra  er  betinget  av  tidligere  kulturmark  eller  kulturhistorisk  bruk  i  området  (for 
eksempel myrslått eller beite), eller om rikere grunn er avgjørende for eventuelle forekomster av 
arten.

Lychnis viscaria Engtjæreblom 
Engtjæreblom finnes helst tørt og lysåpent i kulturmark, vegskråninger og på tynt jorddekte berg, 
og må betegnes som spredt forekommende i regionen (Often m.fl. 1998), og i Våler er arten 
kjent  fra  bare  to  lokaliteter.  Den  ene  er  i  et  sørberg  (Kulten,  lokalitet  024)  (Hedmarks 
Karplanter), og den andre i kulturmark ved Øverby (lokalitet 036). På sistnevnte lokalitet er arten 
sparsom.

Lycopodiella inundata Myrkråkefot 
Myrkråkefot er en kråkefotplante knyttet til  myr.  Arten er lokalt  og regionalt  sjelden, og har 
nordgrense i Elverum, men med en isolert utpost i Rendalen (Often m.fl. 1998). En lokalitet ble 
funnet på Oppstusæterkjølen (lokalitet 123) i Våler. Myrkråkefot er fra tidligere funnet på 4 andre 
lokaliteter i Våler (Hedmarks Karplanter), men status for arten er usikker på disse lokalitetene. 
Arten er rødlistet i Sverige og har gått tilbake på forstyrrede og beitede elvebredder, men regnes 
som  stabil  i  forekomsten  på  åpen  dy  og  naken  torv  på  myrer  (Jonsell  2000).  På 
Oppstusæterkjølen er myrkråkefot knyttet til åpen dy og våt torv. 

Matteuccia struthiopteris Strutsevinge 
Strutsevinge  forekommer  helst  i  noe  rikere  og  frisk/fuktig  skyggefull  skog.  Arten  er  lokalt 
sjelden, og bare to lokaliteter ble funnet i Våler (lokalitet 063 og 104) – begge i flommarkskog 
langs Glåma.

Milium effusum Myskegras 
Myskegras er et grovt gras som trives på noe rikere grunn og ofte noe skyggefullt. Arten er lokalt 
sjelden  i  Våler  og  bare  to  lokaliteter  med  myskegras  ble  funnet  under  feltarbeidet,  begge  i 
flommarkskog (Nordre Hasla – øvre del, lokalitet 066 og nord for Eid, lokalitet 093).

Moehringia trinervia Maurarve 
Maurarve forekommer i Østerdalen helst i tilknytning til sørberg (Often 1997, Often m.fl. 1998). 
Arten er i Våler kjent fra to lokaliteter (Hedmarks Karplanter), hvorav den ene er i sørberget ved 
Kulten (lokalitet 024). Den andre (ved Vestsjøen) er usikker mhp. status, men trolig er dette også 
sørvendt  opp fra  vannet,  på  en  lokalitet  som under  tvil  kunne  vært  kartlagt  som sørberg  i 
naturtypekartleggingen, men som er sterkt hogstpåvirket.

Mycelis muralis Skogsalat 
Skogsalat  ser  i  Våler  ut  til  å  være  knyttet  til  noe  rikere  skog,  slik  som  for  eksempel  i 
sørbergslokaliteter. Arten må derfor betegnes som relativt sjelden lokalt sett, men har trolig flere 
uoppdagete lokaliteter.
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Parnassia palustris Jåblom 
Jåblom er en lokalt sjelden art i  Våler,  og det ble funnet kun en lokalitet  med jåblom under 
feltarbeidet. Arten er tilknyttet noe rikere myr og kulturmark og opptrer med flere raser som 
blomstrer til ulik tid, og kan derfor være oversett under feltarbeidet. Funnet ved Dipen (lokalitet 
020) representerer en seintblomstrende form i rikmyr.

Pedicularis sceptrum-carolinum Kongsspir 
I følge Odd Reidar Fremming (pers. medd.) skal det finnes to lokaliteter med kongsspir langs 
Ulvåa, og disse representerer utpostlokaliteter for arten, og kjent sørgrense for arten i Hedmark. 
I følge Often m.fl. (1998) er lokalitetene ved Ulvåa neppe reell sørgrense i Hedmark, men arten 
er utvilsom sjelden sør i fylket. Lokalitetene er ikke dekket av naturtypekartleggingen.

Plantago media Dunkjempe 
Dunkjempe er en kulturmarksart som trolig er i ferd med å gå tilbake i Våler kommune. Arten 
ble funnet på flere gjengroende sætervoller i Våler, men også i enger og beitemark som fortsatt 
skjøttes. Gjengroing vil på sikt være en trussel mot arten i kommunen. Dunkjempe nevnes som 
en indikator på verdifull kulturmark i Hedmark av Often m.fl. (1998).

Platanthera montana Vanlig nattfiol 
Vanlig  nattfiol  har  varierte  krav  til  voksested  og  kan  opptre  både  som en skogsart  og  som 
kulturmarksart.  Arten ser  ut  til  å foretrekke noe rikere grunn, og forekommer trolig ganske 
spredt i Hedmark (Often m.fl. 1998). En rik lokalitet med vanlig nattfiol ble funnet i Våler under 
feltarbeidet (Svartbekken,  lokalitet  108),  og arten er  trolig  lokalt  sjelden.  I  følge Odd Reidar 
Fremming (pers. medd.) skal det være et par lokaliteter med nattfiol i nærheten av Sorgenfri i 
Svartberget.

Poa alpina Fjellrapp 
Fjellrapp er i lavlandet og i skogstraktene på Østlandet helst knyttet til kulturmark, tørrbakker og 
berg. I Våler er arten sjelden og tidligere funnet i tilknytning til kulturmark i nordøstlige deler av 
kommunen, men status er usikker. Arten er sårbar for gjengroing i Våler.

Potentilla crantzii Flekkmure 
Flekkmure er i lavlandet og skogtraktene på Østlandet helst knyttet til kulturmark eller områder 
med rikere  berggrunn.  Arten  tåler  gjødsling  og  gjengroing  dårlig.  Bare  to  svært  sparsomme 
lokaliteter (lokalitet 026 og 031). med forekomst av flekkmure ble registrert under feltarbeidet, 
og arten vil kunne gå ut i Våler på grunn av gjengroing.

Pulsatilla vernalis Mogop 
Mogop er belagt ved UiO og er funnet ved Slettmoen i Gravberget i 1952. Mogop forbindes av 
mange med fjellet, men arten har også forekomster i skoglandskapet, et miljø hvor det har vist 
seg at arten er svært utsatt (Ståhl 2001). Mogop er trolig begunstiget av skogbrann og trives i 
skoglandskapet  best  ved  noe  lysåpne  forhold  i  furuskog  (tørre  furumoer,  tørre  sandbakker) 
(Ståhl 2001). Arten ble ikke gjenfunnet på den belagte lokaliteten i Våler og kan være utgått her. 
Det er svært usikkert om arten fortsatt finnes i  kommunen. Svedjebruket og forstyrrelse ved 
beite kan ha vært en gunstig faktor for arten (Often m.fl.  1998). Tørre furumoer og lysåpne 
bakker langs Ulvåa og Kynna kan være egnete områder for arten. Mogop er for øvrig rødlistet i 
Sverige (Ståhl 2001) pga. sterk tilbakegang i skoglandskapet, noe som nok også er tilsvarende for 
Norge. Norge har derimot rike forekomster av mogop i fjellet, og arten anses derfor ikke å ha 
noen plass på rødlista.

Ranunculus platanifolius Hvitsoleie 
Hvitsoleie er en nordlig høgstaudeart med hovedtyngde i utbredelsen i Hedmark nord i fylket. 
Våler representerer sørgrense for arten Hedmark (Often m.fl. 1998), med ett funn ved Brattlia i 
Vestmarka, men status for arten i dag er usikker. Hvitsoleie kan gå inn på sætervoller som en 
kulturmarksart (Often m.fl. 1998).
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Rhyncospora alba Hvitmyrak 
Hvitmyrak er en vanlig art i Våler og forekommer i de fleste myrområder i kommunen, men er 
ikke spesielt vanlig nasjonalt sett. I følge Often m.fl. (1998) er Solør-regionen et tyngdepunkt i 
utbredelsen i Hedmark. Often m.fl. (1998) påstår arten helst forekommer under 250 moh., men 
dette passer dårlig for Våler hvor hvitmyrak ble funnet rikelig også i høyereliggende myrområder. 

Rhyncospora fusca Brunmyrak 
Brunmyrak er  en myrplante som foretrekker  middelsrike  myrer.  Arten er  lokalt  og regionalt 
sjelden og forekommer på et fåtall noe rikere myrer i Våler. Brunmyrak er vesentlig sjeldnere enn 
hvitmyrak i  Hedmark (Often m.fl.  1998).  Brunmyrak er trolig noe oversett  i  Våler,  men har 
forholdsvis  gode  forekomster  sammen  med  myrkråkefot  (Lycopodiella  inundata)  på 
Oppstusæterkjølen (lokalitet123).

Salix daphnoides Doggpil 
Doggpil er i Norge eksklusivt tilknyttet de store vassdragene på Østlandet, og arten er endemisk 
for Skandinavia (Often m.fl. 1998). Arten finnes spredt på elvebredder langs Glåma (med enkelte 
sideelver) fra Dovrefjell i nord og ned til Kongsvinger i sør. Arten forekommer relativt spredt og 
sjelden langs Glåma i Våler. Doggpil finnes særlig i tilknytning til pionerkratt på elvebredder og 
grusøyrer langs Glåma, og noen av de beste forekomstene av arten i Våler er trolig i tilknytning 
til øyer i Glåma, men pga. liten tilgjengelighet ble ikke disse lokalitetene undersøkt.

Salix triandra Mandelpil 
Mandelpil  finnes langs større vassdrag på Østlandet,  og kan danne mandelpilkratt  som egen 
vegetasjonstype  (Fremstad  1998)  på  elvebredder  og  i  flommarkskog.  Mandelpil  er  viktig 
bestanddel i vegetasjonsbelter med flommarkskog langs elvebreddene av Glåma, sammen med 
mer trivielle treslag. De beste forekomstene av arten i Våler finnes trolig i tilknytning til øyer i 
Glåma.

Solanum dulcamara Slyngsøtvier 
Slyngsøtvier omtales av Fremstad (1998) som en relativt sjelden plante i  flommarkskog langs 
Glåma. Slyngsøtvier ble bare funnet to steder i forbindelse med naturtypekartleggingen – begge i 
tilknytning til krattskog/flommarkskog langs elver i lavlandet (lokalitet 066 og 060).

Trollius europaeus Ballblom 
Ballblom er i lavlandet og skogstraktene sørover på østlandet fortrinnsvis tilknyttet kulturmark. 
Arten  har  trolig  vært  vanlig  på  sætervoller  og  i  tilknytning  til  skogsbeiter  i  Våler,  men 
forekommer i dag spredt på gjengroende sætervoller og slåttenger som fortsatt er i hevd eller 
ikke alt for gjengrodd. Arten vil kunne gå ut der sætervollene gror igjen, men finnes fortsatt på 
forholdsvis mange lokaliteter i kommune.

Typha latifolia Bred dunkjevle 
Bred dunkjevle er en sumpplante som trolig er i spredning i Hedmark (Often m.fl. 1998). Arten 
kan ha fått bedrete forhold ved gjengroing av næringsrik kulturmark, i grøfter og i tidligere beitet 
eller slått fukteng. Under naturtypekartleggingen ble det funnet dunkjevle på to lokaliteter langs 
Glåma. I gjengroende åkermark ved Strætkvern ble det observert rikelig med dunkjevle, og arten 
må være relativt nyetablert på denne lokaliteten. Bred dunkjevle kan trolig forveksles med smal 
dunkjevle (T. angustifolia), men denne er betydelig sjeldnere i Hedmark (Often m.fl. 1998).

Veronica arvensis Bakkeveronika 
Bakkeveronika er en kulturmarksart som best trives på noe baserik, tørr, solrik og kortvokst 
kulturmark. Arten nevnes som en god indikator for verdifull kulturmark i Hedmark (Often m.fl. 
1998). En lokalitet i Våler (Øverby bjørkehage, lokalitet 036) er belagt ved Karplanteherbariet 
ved UiO, og denne ble påvist å være intakt under naturtypekartleggingen.

Vicia sylvatica Skogvikke 
Skogvikke opptrer spredt i Østerdalen (Often m.fl. 1998), og finnes spredt og sparsomt i Våler. 
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Skogvikke finnes helst som en ”sørbergsart” i regionen (Often 1997, Often m.fl. 1998), og dette 
er også tilfelle for Våler. I tillegg finnes skogvikke spredt i lågurtskog på få andre lokaliteter i 
Våler, bla. langs Drykkjeåa i Vestmarka (ikke registrert som lokalitet jf. naturtypekartleggingen) 
og i Tjuvholet i Gravbergmarka (lokalitet 120).

Viola rupestris Sandfiol 
Sandfiol  har  trolig  en  todelt  forekomst  i  Hedmark  (Often  m.fl.  1998):  I  tørr  kulturmark 
(sekundært og i tilbakegang), og i naturlig lysåpne steder i skog (primært, trolig noe utsatt for 
hogstinngrep?).  Sandfiol  kan  regnes  til  ”sørbergsartene”  (Often  1997),  og  er  kjent  fra  for 
eksempel sørbergslokaliteten ved Kulten (lokalitet 024).  For øvrig foreligger det et belegg fra 
1976 av sandfiol fra Damvika ved Stor-Bronken (Hedmarks Karplanter) – trolig i lysåpen skog, 
men med usikker status i dag.

Woodsia ilvensis Lodnebregne 
Lodnebregne er helst knyttet til ur og berg, og opptrer sør i Hedmark helst som en ”sørbergsart” 
(Often 1997). I Våler er lodnebregne funnet i tilknytning til nettopp slike sørbergslokaliteter (se 
lokalitet 024 og 023) (Often 1997), og må betegnes som lokalt sjelden.

Problemarter:
Spredning  av  innførte  arter  er  vurdert  som  en  viktig  trussel  mot  biologisk  mangfold. 
Problemarter er særlig de som har evne til å fortrenge andre arter og å endre struktur i naturlige 
samfunn.  Av  planter  er  det  enkelte  innførte  treslag  brukt  i  skogbruket,  men  også  genetisk 
avvikende populasjoner (provenienser) av skogstreslagene som kan utgjøre et problem.
Enkelte  hageplanter  kan utgjøre et  problem. Spredning av fremmede karplantearter  er  i  dag 
neppe et stort problem i Våler. Tre arter nevnes spesielt, da disse er kjent som problematiske 
arter i andre landsdeler: Kjempespringfrø (Impatiens glandulifera), kanadagullris (Solidago canadensis) 
og lupin (Lupinus sp.).  Disse artene ble  observert  i  lavlandet  i  Våler,  og er  tydelig  etablert  i 
området.  På  sikt  kan  kjempespringfrø  spres  til  for  eksempel  flommarksvegetasjon  og  langs 
bekkedrag i kommunen. Kanadagullris er etablert på vegkanter ved Våler sentrum, men det er 
mer usikkert om dette er en problematisk art i regionen.
Lupin er vidt utbredt i Våler, og særlig på Haslemoen har arten store forekomster på vegkanter 
og forstyrret mark. Der arten sprer seg på vegkanter kan lupin fortrenge andre arter, noe som 
kan  være  kritisk  på  artsrike  vegkanter,  for  eksempel  i  Gravberget  hvor  kommunens  eneste 
innslag av artsrike vegkanter finnes. For øvrig gjør storvokste arter som lupin vedlikeholdet av 
vegkanter mer krevende.
Av skogstreslag er det kanskje bruken av contortafuru (Pinus contorta)  som kan anses som et 
problem.  Contortafuru  er  i  hvert  fall  brukt  enkelte  steder  i  østlige  deler  av  Våler 
(Gravbergmarka), men om arten sprer seg naturlig er usikkert.
Ved  Braskereidfoss  stasjon  (lokalitet  059)  finnes  flere  innførte  karplanter  med  en  begrenset 
utbredelse nasjonalt sett. Sandskrinneblom (Arabis arenosa), svensk skrinneblom (Arabis suecica), 
småtorskemunn  (Chaenorhinum minus),  tettkarse  (Lepidium  densiflorum),  norsk  mure  (Potentilla 
norvegica)  og  russemure  (Potentilla  intermedia)  er  neppe  problematiske  arter,  og  er  fortrinnsvis 
knyttet til spesielle habitat, slik som skrotemark på jernbanestasjoner. Hvitsteinkløver (Melilotus  
alba) er bare sparsomt etablert men kan tenkes å spre seg på vegkanter i kommunen.

4.3.2 Moser:

Kjennskapen til moser er svært dårlig i Våler kommune. Kommunen er dårlig undersøkt mhp. 
moser,  og  i  Norsk  MoseDatabase  er  kun ett  belegg  registrert.  Korsmo m.fl.  (1996)  nevner 
enkelte funn av moser fra Gravberget, i forbindelse med utredningen omkring regionskytefelt i 
dette området. Viktige naturtyper og miljøer for sjeldnere moser i Våler er trolig i flommarkskog, 
elvebredder, lauvsuksesjoner, gammelskog, rikmyr og kilder. Det kan forventes at det kan finnes 
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enkelte interessante moser i disse miljøene, men det er trolig ikke stort potensiale unntatt for 
elvebredder, flommarkskog og død ved i skog.

Rødlistede moser i Våler kommune:
Art Ant. 

lokal.
Siste obs. år Rødliste-

kat.
Kilder

Stakesvanemose
Meesia longiseta

1 ? Usikker lokalisering og status. 
Funnet ved Eid i 1878.

DC Norsk MoseDatabase 

Kommentar til rødlistede moser i Våler:
Meesia longiseta Stakesvanemose 
Stakesvanemose  er  nasjonalt  sjelden  og  den  søkbare  databasen  ved  Norsk  MoseDatabase 
refererer  40  belegg  av  arten  i  Norge  fordelt  på  trolig  ikke  mer  enn  22  lokaliteter  (Norsk 
MoseDatabase), spredt ut over det meste av landet (se figur). I Hedmark er stakesvanemose kjent 
fra to lokaliteter – en i Nord-Odal og en i Våler. Funnet i Nord-Odal er fra 1837 og funnet i 
Våler fra 1878, så status for arten i Hedmark er dårlig kjent.
Stakesvanemose  finnes  trolig  mest  i  tilknytning  til  næringsrike  og  sumpete  elvebredder 
(Hallingbäck 1998). Overgjødsling kan være en viktig trusselfaktor (Hallingbäck 1998), i tillegg til 
inngrep på lokalitetene.
Lokaliteten for stakesvanemose i Våler er upresist angitt, og det er vanskelig å bedømme om 
lokaliteten for funnet er intakt. Arten bør derfor ettersøkes på elvebredder langs Glåma, kanskje 
spesielt nord for Eid (lokalitet 093), hvor det er trolig at funnet fra 1878 skriver seg fra. Status for 
stakesvanemose er trolig dårlig kjent på nasjonalt nivå, så det kan være av stor interesse å søke 
etter arten i Våler. Stakesvanemose er for øvrig en art som nylig har blitt fredet mot innsamling 
på grunnlag av Bernkonvensjonens liste II. 

Figur 118. Den kjente utbredelsen av stakesvanemose i Norge (Norsk MoseDatabase)
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4.3.3 Lav

Våler har få registerte arter (41), og få belegg (77) samlet sammenlignet med andre kommuner i 
Hedmark (for eksempel Ringsaker med mer enn 2000 belegg) (Norsk LavDatabase) (per juni 
2005).  Våler  kommer ut  som en av de  dårligst  undersøkte  kommunene i  Hedmark,  dersom 
Norsk LavDatabase legges til grunn. Det ble gjort en del nye funn av lav i Våler under feltarbeid 
sommeren 2005, og belegg og funnopplysninger vil etter hvert bli tilgjengelige gjennom Norsk 
LavDatabase.  Blant  annet  ble  det  gjort  flere  nye  funn  av  ulvelav  (Letharia  vulpina) 
(Hensynskrevende DC) sommeren 2005. For full  oversikt over lokaliteter for rødlistede lav i 
Våler se Vedlegg II.

Nasjonalt rødlistede lav i Våler:
Art Ant. 

lokal.
Siste obs. 
år

Rødliste-
kat.

Kilder

Ulvelav
Letharia vulpina

> 6 2005 DC Norsk LavDatabase, Nyfunn 2005

Trådragg
Ramalina thrausta

1 utgått 1937 V Norsk LavDatabase

Huldrestry
Usnea longissima

1 utgått, 
1 usikker

Ca. 2000? V Norsk LavDatabase,
Odd Reidar Fremming pers. medd.

Kommentarer til rødlistede lav i Våler:
Letharia vulpina Ulvelav DC - Hensynskrevende
Ulvelav  er  rødlistet  som  hensynskrevende  på  den  nasjonale  rødlista  (DN  1998).  Ulvelav 
forekommer særlig på tørr, død furuved i åpne miljøer, gjerne i kanten av myrer (Moberg 1984a). 
Arten var fra tidligere kjent fra 2 lokaliteter i Våler, men det ble under feltarbeidet oppdaget flere 
nye forekomster. Arten er knyttet til døde grove furuer (høystubber og furugadd) i lysåpne og 
fuktige miljø (myrer, myrkanter), og er karakteristisk for skogsmyrsmosaikker i ”kjølskogen” i 
Våler. Interessant er at arten ser ut til å forekomme på lokaliteter med en del brannspor, og det er 
mulig at skogbrann har vært viktig med hensyn på å skape egnet substrat (grov død furu) for 
ulvelav. Forekomstene av ulvelav er for det meste svært sparsomme i form av få thalli på enkelte 
furugadder  eller  –høystubber.  Bare  en  lokalitet  kan  betegnes  som  rik  i  Våler  kommune 
(Bukkåsen, lokalitet 111). Det er på de fleste lokaliteter betydelig mangel på egnet substrat for 
ulvelav som følge av mangel på skogbrann i nyere tid, og hogster fører til at grov furu ikke får 
mulighet til å utvikle de rette kvalitetene for laven. Trolig er de grove dimensjonene som ulvelav 
foretrekker nødvendig for at laven skal få tid til å etablere seg. Tynne dimensjoner har kortere 
levetid og faller ofte over ende i løpet av for kort tid. Det er mulig å kunne bedre forholdene for 
ulvelav ved mer skånsomme hogstinngrep i tilknytning til myr, myrkanter og myrholmer, ved at 
grove furuer settes igjen. Trolig kan død, grov furuved skapes aktivt enkelte steder ved å skade 
grove furuer.
Lokalitetene med ulvelav i Våler representerer de sørligste kjente lokalitetene i Hedmark (Norsk 
LavDatabase).
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Figur 119. Ulvelav på høystubbe av furu i tilknytning til myr. Hestberget (lokalitet 117).

Ramalina thrausta Trådragg V – Sårbar
Trådragg er truet av det moderne skogbruket og forurensning, og er knyttet til gammel barskog, 
særlig  i  miljøer  med  høy  luftfuktighet  (Moberg  1984d).  Arten  forekommer  på  gran  og  på 
bergvegger.  Arten  er  i  Våler  belagt  på  en  lokalitet  sammen  med  huldrestry  (Kåten  ved 
bekkeutløp i  Glåma, lokalitet  104)  (Norsk LavDatabase),  men er  i  dag  utgått  på lokaliteten. 
Funnet av trådragg skriver seg fra 1937. Det er ikke egnete forhold for arten på denne lokaliteten 
i dag. Det er lite trolig at det finnes uoppdagete lokaliteter for trådragg i Våler kommune i dag, da 
arten er svært kravstor mhp. miljøet, og sårbar for sterkt hogstpåvirkning, noe som preger større 
deler av kommunen. 

Usnea longissima Huldrestry V – Sårbar
Huldrestry  har  etter  hvert  blitt  en  sjelden  lavart  som  har  fått  mye  oppmerksomhet  innen 
naturvernet og innen skogbruket. Huldrestry er nesten utelukkende knyttet til gran, og har store 
krav til miljøet (Esseen 1995). Huldrestry er belagt ved Norsk LavDatabase og er dokumentert 
på en lokalitet i Våler: Kåten ved bekkeutløp i Glåma(lokalitet 104). Funnet skriver seg fra 1948, 
og arten er i dag utgått på lokaliteten, og det er ikke egnete forhold for arten her. I følge Odd 
Reidar Fremming (pers. medd.) skal det finnes huldrestry ved Halbergknappen (lokalitet 115), 
men  det  er  usikkert  hvor  mange  år  siden  artsforekomsten  var  intakt,  og  om den  kartlagte 
lokaliteten  i  lia  under  Halbergknappen egentlig  dekker  eventuelle  forekomster  av  huldrestry. 
Skogen  i  området  er  trolig  intakt  i  dag.  Huldrestry  bør  derfor  ettersøkes  i  området  ved 
Halbergknappen. Det er lite sannsynlig at det finnes uoppdagete lokaliteter for huldrestry i Våler 
kommune,  da  arten  er  sårbar  for  sterk  hogstpåvirkning,  noe  som  preger  større  deler  av 
kommunen, men det kan være verdt å ettersøke arten i de aller østligste delene av kommunen, og 
eventuelt også i det større intakte naturskogsområdet ved grensa mot Løten i vest (Odalsfjellet, 
lokalitet 112).

Kommentarer til ikke-rødlistede lavarter:
En del laver som ikke er nasjonalt rødlistede fortjener likevel spesiell oppmerksomhet, da de er i 
tilbakegang, er lokalt eller regionalt sjeldne, eller indikere spesielle naturforhold. Kunnskapen om 
lav i Våler er begrenset, og særlig blant mikrolav er det gjort få registreringer og innsamlinger.
Lokalitetsbeskrivelsene omtaler og vektlegger enkelte arter som signalarter, og forekomster av 
enkelte  ikke-rødlistede  arter  kan  danne  grunnlag  for  verdisetting.  Den  følgende  oversikten 
utdyper til en viss grad hvorfor enkelte arter er omtalt i lokalitetsbeskrivelsene.
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Bryoria nadvornikiana Sprikeskjegg 
Sprikeskjegg  er  en  hengende  busklav  som  fortrinnsvis  forekommer  på  gran,  av  og  til  på 
bergvegger og andre treslag (Moberg 1984b). Arten er knyttet til eldre naturskog og skogbruk er 
trolig den største trusselen mot arten. Sprikeskjegg benyttes som signalart for eldre naturskog, 
med et visst kontinuitetspreg. Arten har hatt en sterk tilbakegang i Sverige og er rødlistet der, 
mens status i Norge er mer usikker, men trolig fortsatt livskraftig mange steder. I Våler er det i 
følge Håpnes (1995) funnet sprikeskjegg i flere registrerte nøkkelbiotoper i Gravberget. Det kan 
ikke utelukkes at arten forekommer flere steder i kommunen, i tilknytning til områder med eldre 
granskog.  Sprikeskjegg  ble  ikke  spesielt  ettersøkt  i  forbindelse  med  naturtypekartleggingen. 
Trolig er den nordvendte lia under Halbergknappen (lokalitet 115) en av de bedre lokalitetene for 
arten i kommunen.

Collema nigrescens Brun blæreglye 
Brun blæreglye har osp, rogn og selje som substrat,  og høy luftfuktighet er gunstig (Moberg 
1984c). Arten er sårbar for hogst der dette går ut over grove lauvtrær (Moberg 1984c). Brun 
blæreglye er i følge Norsk LavDatabase belagt med bare 6 funn i Hedmark, og er vanligere i mer 
oseaniske  deler  av  Norge.  Brun  blæreglye  kan  forveksles  med  ospeblæreglye  (Collema 
subnigrescens), også denne mindre vanlig i Hedmark. Det ble under feltarbeid gjort ett funn av 
brun blæreglye i Våler kommune. Lokaliteten er ikke fanget opp av naturtypekartleggingen, da 
den lå i  et ellers hogstpåvirket område, men grenser til  ospeholtet ved Svartbekken (lokalitet 
108). Brun blæreglye inngår i  Lobarion-samfunnet, og er utsatt for de samme truslene som for 
eksempel lungenever. Arten er utvilsomt lokalt og regionalt sjelden. Arten er for øvrig rødlistet 
som hensynskrevende i Sverige (ArtDatabanken 2005).

Cyphelium inquinans Gråsotbeger
Gråsotbeger er en mikrolav, men forholdsvis lett å identifisere. Arten forekommer på død og 
tørr  ved,  for  eksempel  på  furugadder  og  død ved  av  gran.  I  Våler  er  arten  bare  kjent  fra 
tømmervegger på gamle sæterbygninger. En lokalitet er tidligere belagt (Norsk LavDatabase) fra 
Søndre  Fjellsætra  i  Vestmarka,  og  arten  ble  gjenfunnet  her  sommeren  2005.  I  tillegg  ble 
gråsotbeger  funnet  på  tømmervegg  i  Nordre  Fløgen  sæterområde  (lokalitet  050).  På 
tømmervegger  kan  enkelte  vanligere  knappenålslav,  slik  som  grønnsotnål  (Calicium  viride), 
gulgrynnål  (Chaenotheca  chrysocephala),  og  skjellnål  (Chaenotheca  trichialis)  opptre  sammen  med 
gråsotbeger.  Gråsotbeger  er  kjent  fra  store  deler  av  landet,  men  lider  i  mange  områder  av 
begrenset tilgang på død og tørr ved. Arten er en kandidat for den nye rødlista.

Figur 120. Nordvendt tømmervegg med forekomst av gråsotbeger Cyphelium inquinans og enkelte 
knappenålslav på sæter i Nordre-Fløgen sæterområde (lokalitet 050).
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Hypogymnia bitterii Granseterlav 
Granseterlav forekommer helst på gammel gran og bjørk i høyereliggende skog i Sør-Norge. 
Granseterlav regnes som uvanlig  jo lenger en kommer fra  fjellkjeden i  Skandinavia (Moberg 
1984e). Arten er sårbar for hogst og har trolig gått tilbake mange steder (Moberg 1984e). Det ble 
gjort  ett  funn  av  granseterlav  under  feltarbeid  i  Våler,  på  gammel  gran  i  ”kjølskog”  med 
naturskogpreg på Bukkåsen (lokalitet 111) nær grensa mot Elverum. Granseterlav har få funn 
sørover i Hedmark (Norsk LavDatabase), og er utvilsomt sjelden i Våler.

Hypogymnia vittata Randkvistlav 
Randkvistlav er ofte omtalt som en signalart, da den fortrinnsvis forekommer i eldre skog, på 
trær, blokker og bergvegger, og trolig påvirkes negativt av skogbruket, og sørover på Østlandet 
blir lokalitetene for randkvistlav færre. I Våler er randkvistlav påvist i enkelte nøkkelbiotoper i 
Gravberget (Håpnes 1995), og arten er lokalt sjelden.

Leptogium saturninum Filthinnelav
Filthinnelav omtales av og til  som en signalart,  og er knyttet til  grove lauvtrær eller berg og 
blokker. Arten ble funnet sparsomt på en lokalitet (Gjerdtjennet, lokalitet 021) i Våler sommeren 
2005, og er lokalt sjelden. Arten inngår i Lobarion-samfunnet, og gamle osper og eventuelt selje er 
mest aktuelle substrat for arten i Våler.

Lobaria pulmonaria Lungenever 
Lungenever er en lavart som har gått tilbake mange steder i Norge. Årsaker er luftforurensning, 
forsuring, skogbruk og mangel på egnet substrat. Arten forekommer i Våler fortrinnsvis på osp 
og selje, men ble også funnet sparsomt på bjørk. Forekomster av lungenever på gran er svært 
sjelden i regionen, men ble påvist under grov osp på hogstflate ved Nyborgsætra øst i Våler. 
Arten har  tallrike  forekomster  i  Våler,  særlig  i  østre  deler  av kommunen,  men er  utsatt  for 
snauhogst og manglende rekruttering av grove ospetrær og seljer. Snauhogst omkring trær med 
lungenever fører til at det oppstår skader fra direkte solstråling på laven. Snauhogst endrer også 
lokalklima slik at  uttørking lettere finner sted.  Om lungenever likevel  overlever en fase med 
snauhogde omgivelser, er kanskje seinere faser med ung skog like kritisk. Det kan utvikles for 
skyggefulle  forhold  for  lungenever,  og  arten  kan  forsvinne.  Seine  lauvsuksesjoner  etter 
skogbrann er en sjeldenhet i  skoglandskapet,  og lauvsuksesjoner med osp og selje er  viktige 
habitater  for  lungenever,  særlig  der  det  utvikles  grovere  dimensjoner  av  lauvtrær.  I 
lauvsuksesjoner og på spredte lauvtrær i gammel barskog er lungenever en god signalart, men 
arten forekommer stedvis i betydelig hogstpåvirket skog og er her mer som en substratspesialist å 
regne, noe som understreker betydningen av grove gamle lauvtrær.
Lobarion-samfunnet  karakteriseres  i  tillegg  til  lungenever,  av  flere  lav  som  inneholder 
cyanobakterier,  slik  som skrubbenever  (L. scrobiculata),  vrengelav  (Nephroma spp.)  filthinnelav 
(Leptogium  saturninum)  og  brun  blæreglye  (Collema  nigrescens).  Lungenever  er  forholdsvis 
iøynefallende og forekomst av denne arten gjør det gjerne verdt å lete etter andre krevende lav.
Arten har nylig blitt rødlistet i Sverige (Hultengren 2005) på grunn av sterk tilbakegang i mange 
regioner. Situasjonen på Østlandet er lignende den i Sverige, men Norge har til gjengjeld store 
forekomster av lungenever i oseaniske områder.
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Figur 120 og 121. Venstre: Forekomst av lungenever på grov osp i Svenkerudberget (lokalitet 119). Høyre: 
Snauhogst rundt grove osper satt igjen som livsløpstrær, med fortsatt rikelige forekomster av lungenever 
ved Nyborgsætra i Våler. Det ble observert tydelige skader fra solstråling og uttørking, og lungenever vil 
trolig ikke overleve på lokaliteten på sikt.

Lobaria scrobiculata Skrubbenever 
Skrubbenever er en bladlav som både kan forekomme på løvtrær eller på mosedekt berg og 
blokk (Thor 2001). Særlig gamle trær av osp og selje er viktige substrat for arten. Skrubbenever 
har i likhet med lungenever gått tilbake mange steder. Skrubbenever er knyttet til grov gammel 
osp og selje i Våler, og forekommer mer sparsomt enn lungenever. Arten er utsatt for samme 
trusselbilde  som lungenever.  Skrubbenever  er  for  øvrig  rødlistet  som sårbar i  Sverige  (Thor 
2001).

Nephroma spp. Vrengelaver
Til  vrengelavslekten  (Nephroma spp.)  har  artene  glattvrenge  (Nephroma  bellum),  grynvrenge 
(Nephroma parile) og lodnevrenge (Nephroma resupinatum) forekomster i Våler. Disse vrengelavene 
benyttes av og til som en signalarter, og forekommer trolig helst i tilknytning til gamle løvtrær, 
men også på blokker og berg (særlig grynvrenge). Det ble påvist flere forekomster av artene i 
Våler, på osp, rogn og selje og blokker under feltarbeid 2005. Artene er mindre vanlig lokalt, med 
spredte forekomster i  skoglandskapet og i tilknytning til  gamle trær og blokker i  kulturmark. 
Artene virker ikke spesielt egnet som signalarter for skog med særlige verdier i Våler.

Parmeliella triptophylla Stiftfiltlav 
Stiftfiltlav omtales av og til som en signalart, og forekommer trolig helst i tilknytning til gamle 
løvtrær. Det ble påvist  flere forekomster av arten i  Våler,  både på osp, selje og bjørk under 
feltarbeid 2005, men arten er ingen steder vanlig i kommunen, og forekomst av grove, gamle 
løvtrær virker essensielt for arten.

Pyrrhospora elabens
Pyrrhospora  elabens (mangler  norsk  navn)  er  en mindre  kjent  mikrolav,  men forholdsvis  lett  å 
identifisere,  og  omtales  av  og  til  som signalart  (Nitare  2000)  Arten  er  knyttet  til  død  ved, 
hovedsakelig furu.  Pyrrhospora elabens ble funnet på to lokaliteter (lokalitet 111 og 113) i Våler 
sommeren 2005, begge funn på furugadder i kanten av myrer, og på begge lokaliteter sammen 
med ulvelav.
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Arten er trolig mindre vanlig lokalt, men kan være noe oversett. Arten er i likhet med ulvelav 
avhengig av død furuved.

4.3.4 Sopp

Kunnskapen om sopp i Våler er begrenset. Våler har totalt sett  få registrerte arter (69), og i 
tillegg er få belegg av artene samlet (91).  Våler kommer derfor ut som en forholdsvis dårlig 
undersøkt kommune mhp. sopp, dersom Soppdatabasen ved Universitetet i Oslo skal legges til 
grunn.
Even  Høgholen  har  bidratt  med  funn  av  arter  som  ikke  er  tilgjengelig  gjennom  Norsk 
SoppDatabase. Til dels er dette svært sjeldne og rødlistede sopp. Nøkkelbiotopregistreringene 
utført av WWF for Borregaard skog avslører enkelte funn av rødlistede og mindre vanlige arter 
(signalarter) i nøkkelbiotopene.
Det er potensiale for funn av interessante vedlevende sopp i gammel barskog og lauvsuksesjoner, 
og på noe rikere grunn for både vedlevende og jordlevende sopp, og det kan forventes at enkelte 
interessante arter kan dukke opp både innenfor og utenfor de registrerte naturtypene.
Mhp. beitemarksopp er det begrenset potensiale, men kunnskapsstatus er dårlig. Det foregår i 
dag  lite  utmarksbeite,  og  de  fleste  setervoller  er  preget  av gjengroing.  Det  er  tidligere  gjort 
enkelte  funn  av  beitemarkssopp  i  tilknytning  til  slåttenger  i  Gravberget/Enberget  (Norsk 
SoppDatabase).
Damvika ved Stor-Bronken i Vestmarka utmerker seg som et område med funn av flere sjeldne 
og rødlistede sopper (Even Høgholen pers. medd., Norsk SoppDatabase), men lokalisering av 
funnene herfra er noe usikre, og det er uvisst om det kartlagte området langs Bronkåa (lokalitet 
092)  dekker  disse  soppforekomstene.  Eksperter  på  sopp er  avgjørende for  funn av de  aller 
sjeldneste artene og for identifisering av spesielle  miljøer.  Mange sopper er karakterisert  ved 
svært få norske funn, men det er usikkert om disse reelt sett er så sjeldne eller om manglende 
undersøkelser og identifisering gjør seg gjeldende.
For full oversikt over funnlokaliteter av rødlistede sopp i Våler se vedlegg II.

Rødlistede sopp i Våler kommune: 
Art Ant. 

lokal.
Siste 
obs. år

Rødliste-
kat.

Kilder

-
Anomoporia myceliosa

1 ? DC Even Høgholen

-
Crustoderma dryinum

2 1978 DC Even Høgholen

Duftskinn
Cystostereum murraii

3-4 2005 DC Håpnes 1995, nyfunn 2005

-
Hyphoderma deviatum

1 ? R Even Høgholen

Narrepiggsopp
Kavinia himantia

1 ? DC Even Høgholen

Granrustkjuke
Phellinus ferrugineofuscus

1 1995 DC Håpnes 1995

Svartsonekjuke
Phellinus nigrolimitatus

Flere 1995 DC Håpnes 1995

-
Phlebia firma

1 1979 DC Even Høgholen

-
Phlebia georgica

1 ? R Even Høgholen
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-
Phlebia lindtneri

1 1979 DC Even Høgholen

-
Phlebia longicystidia

2 1981 DC Even Høgholen

-
Phlebia tristis

1 1979 R Even Høgholen

-
Phlebiella christiansenii

1 ? DC Even Høgholen

-
Repetobasidium conicum

1 ? R Even Høgholen

Kommentarer til rødlistede sopp i Våler:
Anomoporia myceliosa (syn. Ceriporiopsis myceliosa) – Hensynskrevende DC
Anomoporia myceliosa (mangler norsk navn) er i følge Norsk SoppDatabase kjent fra 10 lokaliteter i 
Norge.  I  tillegg  er  det  i  følge  Even Høgholen (pers.  medd.)  et  funn i  Våler  (Nordsiden av 
Vålmangen PN 51 22). Det er usikkert om funnstedet er intakt, og området inngår ikke i noe 
område registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen.
Arten er vedlevende og de norske funnene av arten skriver seg fra gran, furu og osp (Norsk 
SoppDatabase)

Crustoderma dryinum – Hensynskrevende DC
Crustoderma dryinum (mangler norsk navn) er en vedlevende sopp, hvor opptreden og utbredelse 
er dårlig kjent. Arten er regnet som sjelden i Sverige (Larsson 1997), og Crustoderma dryinum er i 
følge Norsk SoppDatabase kjent fra bare 8 lokaliteter i Norge, hvorav fire i Hedmark. Det er 
mulig at arten kan være forvekslet med andre arter og derfor er lite samlet (Larsson 1997). Arten 
er  i  Norge  funnet  mest  på  gran,  men  også  på  furu  (Norsk  SoppDatabase),  noe  som også 
stemmer med funn i Sverige (Larsson 1997).  Trusler mot arten er trolig mangel  på død ved 
(Larsson 1997).
I Våler er arten samlet på to lokaliteter (Grasholbakken PN 46 34, Nordsetra PN 46 36) (Even 
Høgholen pers.  medd.),  ingen av disse dekket av naturtypekartlegging, og status for arten er 
usikker på lokalitetene.

Cystostereum murraii Duftskinn – Hensynskrevende DC
Duftskinn er en vedlevende sopp som forekommer på død ved av gran. Arten danner flerårige 
fruktlegemer, og finnes særlig på undersiden av granlæger (Nitare 2000). Duftskinn benyttes som 
signalart for mindre berørte skogsområder og indikerer et granøkosystem med lang kontinuitet 
(Nitare 2000). Toppbrekk fremmer trolig forekomsten av duftskinn (Nitare 2000).
Arten  var  fra  tidligere  kjent  fra  enkelte  skogsområder  i  kommunen  (Håpnes  1995,  Norsk 
SoppDatabase), og under naturtypekartleggingen ble det gjort 2 nye funn av arten i kartlagte 
lokaliteter i kommunen.

Hyphoderma deviatum – Sjelden R
Hyphoderma deviatum (mangler norsk navn) er i følge Norsk SoppDatabase kjent fra 2 lokaliteter i 
Norge, pluss en lokalitet i Våler (Damvika ved Stor-Bronken) (Even Høgholen pers. medd.). Det 
er uvisst om lokaliteten er intakt, og om lokaliteten er dekket av naturtypekartleggingen (lokalitet 
092). Arten er vedlevende og dårlig kjent.

Kavinia himantia Narrepiggsopp – Hensynskrevende DC
Narrepiggsopp er knyttet til løvved og også einer i fuktig miljø (Nitare 2000). Arten er i Våler 
kjent fra en lokalitet (Grasholbakken PN 46 34) (Even Høgholen pers. medd.). Det er usikkert 
om lokaliteten er intakt, og området er ganske hogstpåvirket. Lokaliteten er ikke omfattet av noe 
område  i  naturtypekartleggingen.  Det  er  ikke  kjent  hvilke  år  funnet  stammer  fra,  men  en 
vurdering av andre funn av Even Høgholen,  gjør slutten av 70-tallet  til  tidlig  80-tallet  trolig 
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tidsrom for funn av arten.
I Norge foreligger det funn av narrepiggsopp i form av 112 treff  ved Norsk SoppDatabase.

Phellinus ferrugineofuscus Granrustkjuke – Hensynskrevende DC
Granrustkjuke danner flerårige fruktlegemer på undersiden av granlægere, og benyttes som en 
signalart for en viss kontinuitet av død ved og mindre berørt skog (Nitare 2000).
I Våler foreligger ett funn av granrustkjuke i et registrert skogsområde i naturtypekartleggingen 
(Hestberget, lokalitet 117) (Håpnes 1995).

Phellinus nigrolimitatus Svartsonekjuke – Hensynskrevende DC
Svartsonekjuke er trolig den vanligste av de rødlistede soppene i Våler, og forekommer i flere av 
de registrerte skogsområdene i kommunen. Arten er vedlevende på død ved av gran, og har 
flerårige  fruktlegemer.  Svartsonekjuke  benyttes  som signalart  på  naturskog,  og  har  trolig  et 
optimum i mer urørt skog (Nitare 2000). Arten opptrer også mer sparsomt i mer påvirket skog. 
Nøkkelbiotopregistreringene ved WWF for Borregaard skog (Håpnes 1995) er hovedkilde til 
opplysninger om forekomst av arten i kommunen. Det kan forventes funn av arten på flere nye 
lokaliteter i Våler.

Phlebia spp.
Phlebia-slekten har en rekke vedlevende sopper, som stort sett er sjeldne og dårlig kjent. De fleste 
rødlistede artene er sjeldne og med opptil 10 norske funn. 
P. firma (Hensynskrevende DC) er kjent med ti norske funn (Norsk SoppDatabase), hvorav 
hovedtyngden er i  Hedmark (Trysil,  Våler,  Løten, Stor-Elvdal, Ringsaker).  Arten forekommer 
vesentlig  på  gran  og  furu.  I  Våler  er  arten  funnet  ved  Damvika  ved  Stor-Bronken  (usikker 
lokalisering),  men  det  er  uvisst  om  lokaliteten  er  dekket  av  området  registrert  i 
naturtypekartleggingen (se lokalitet 092).
P. georgica (Sjelden R) er kjent med 7 norske funn (Norsk SoppDatabase, Even Høgholen 
pers. medd.), og er funnet på gran og furu. Funnet i Våler er gjort i Sætersjøberget, og dette 
området er dekket av naturtypekartleggingen (se lokalitet 121).
P. lindtneri (Hensynskrevende DC) er kjent med ett norsk funn (i Våler) og er funnet på gran 
(Norsk SoppDatabase).  Arten er  funnet ved Damvika ved Stor-Bronken (usikker lokalisering 
men det er uvisst om lokaliteten er dekket av området registrert i  naturtypekartleggingen (se 
lokalitet 092).
P. longicystidia (Hensynskrevende DC) er kjent med 8 norske funn, alle på furu (Norsk 
SoppDatabase). 3 av funnene er fra Våler (2 funn ved Sortåa, Nordenden av Vålmangen). Ingen 
av  funnstedene  er  i  innlemmet  i  registrerte  lokaliteter  i  naturtypekartleggingen på  grunn av 
hogstpåvirkning
P. tristis (Sjelden R) er kjent med 4-5 norske funn (Norsk SoppDatabase). Arten forekommer 
på furu. I Våler er arten funnet ved Damvika ved Stor-Bronken (usikker lokalisering men det er 
uvisst om lokaliteten er dekket av området registrert i naturtypekartleggingen (se lokalitet 092).

Oppsummert er status for de nevnte Phlebia-artene i Våler usikker, og funnene er fra slutten av 
70-tallet og tidlig 80-tallet (Even Høgholen pers. medd., Norsk SoppDatabase).

Phlebiella christiansenii – Hensynskrevende DC
Phlebiella christiansenii (mangler norsk navn) er i følge Norsk SoppDatabase kjent fra 5 lokaliteter i 
Norge. I tillegg har Even Høgholen (pers. medd.) funnet arten på en lokalitet i Våler. Også denne 
lokaliteten ligger ved Damvika ved Stor-Bronken,  men det  er uvisst  om soppforekomster er 
dekket av det kartlagte området langs Bronkåa (lokalitet 092).
Arten er vedlevende og funnet på gran og lerk i Norge.

Repetobasidium conicum – Sjelden R
Repetobasidium conicum (mangler norsk navn) er i følge Norsk SoppDatabase kjent fra en norsk 
lokalitet. I tillegg har Even Høgholen funnet arten ved Damvika ved Stor-Bronken i Vestmarka. 
Det er uvisst om denne lokaliteten er dekket av naturtypekartleggingen (se lokalitet 092 langs 
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Bronkåa).
Arten er kjent fra barved i Norge.

Kommentarer til ikke-rødlistede sopp i Våler kommune:
Kunnskapen om ikke-rødlistede sopp er begrenset i  Våler, og bare enkelte påviste signalarter 
nevnes:

Leptoporus mollis Kjøttkjuke
Kjøttkjuke  har  tidligere  vært  rødlistet  som hensynskrevende  (DC)  (Haugset  m.fl.  1996),  og 
benyttes  som  signalart  (Haugset  m.fl.  1996,  Nitare  2000).  Arten  opptrer  på  gran,  særlig  i 
høyereliggende  granskog,  og  sjeldnere  på  furu  Fruktlegemer  er  ettårige.  Arten  har  trolig 
optimum i eldre, fuktig granskog og forekomst indikerer trolig fuktige forhold (Nitare 2000).
I Våler er det kjent ett funn av kjøttkjuke (Håpnes 1995) (Hestberget, lokalitet 117).

Phellinus chrysoloma Granstokkjuke
Granstokkjuke er ikke rødlistet, men benyttes av og til  som en signalart (Haugset m.fl. 1996, 
Nitare 2000).  Arten forekommer vesentlig på gran, særlig i  høyereliggende granskog, men er 
trolig en svak signalart da den er såpass vanlig. Granstokkjuke kan utgjøre et visst problem mhp. 
råte i skogbrukssammenheng (Roll-Hansen & Roll Hansen 1993), trolig helst i høyereliggende og 
gammel skog, men opptrer oftest såpass sparsomt. I Våler forekommer granstokkjuke relativt 
sparsomt  og  trolig  helst  i  tilknytning  til  naturskogområdene  med  eldre  gran.  Under 
naturtypekartleggingen ble arten funnet sparsomt på en lokalitet (Bukkåsen, lokalitet 111), men 
finnes trolig flere steder.

4.3.5 Insekter:

Insektfaunaen i  Våler  er  svært  mangelfullt  kjent,  og det  finnes bare sparsomme og tilfeldige 
beskrivelser og funndata.
Særlig viktige miljøer for insekter i  Våler er trolig i  tilknytning til  vannmiljø, gammelskog og 
gammel kulturmark. Det er trolig at flere sommerfugler kan ha gjengroende og aktivt hevdete 
enger som viktige miljøer på Finnskogen. For øvrig er gammelskog, lauvsuksesjoner og rikere 
sumpskog miljøer som kan ha forekomster av sjeldne insekter. For øyenstikkere foreligger det 
ikke kjente undersøkelser i Våler, men det er trolig at det er flere dammer, skogstjern, myrer og 
bekkedrag som kan ha interessante forekomster.
Av insekter er sommerfugl en av de få gruppene som det foreligger undersøkelser av, og for 
øvrig foreligger et funn av en rødlistet døgnflue (Ephemeroptera) i  kommunen. Alle opplistede 
rødlistede sommerfugler skriver seg fra fellefangster ved Gjeddbekken ved grense mellom Våler 
og  Elverum.  Lokaliteten  er  ikke  dekket  av  naturtypekartlegging.  Funnet  av  fem  rødlistede 
sommerfugler i en enkelt undersøkelse understreker det store artsmangfoldet av insekter, og hvor 
dårlig undersøkt insektfauna er i mange områder.
For full oversikt over lokalisering av funn av rødlistede insekter i Våler se Vedlegg II.

Rødlistede sommerfugl i Våler kommune:
Art Ant. 

lokal.
Siste 
obs. år

Rødliste-
kat.

Kilder

-
Agonopterix arctica

1 1998/99 R (A) Aarvik, L. & Kvamme, T., NHM UiO

Kjerrnebbmott
Agriphila biarmicus

1 1998/99 R Aarvik, L. & Kvamme, T., NHM UiO

Stor flikmåler
Eunomos autumnaria

1 1998/99 R Aarvik, L. & Kvamme, T., NHM UiO
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Dvergbjørkfjellfly
Lasionycta skraelingia

1 1998/99 V (A) Aarvik, L. & Kvamme, T., NHM UiO

Lavprydvikler
Phiaris dissolutana

1 1998/99 DM Aarvik, L. & Kvamme, T., NHM UiO

Døgnfluer:
Art Ant. 

lokal.
Siste 
obs. år

Rødliste-
kat.

Kilder

-
Paraleptophlebia submarginata

1 1980 R Wien 1999

4.3.6 Amfibier

Ambibiefaunaen  må  sies  å  være  ufullstendig  kjent  i  Våler.  Det  foreligger  undersøkelser  av 
amfibiefaunaen i Våler fra tidlig 90-tallet (Våler kommune 2000), og enkelte eldre funndata av 
amfibier.  Data om funn av amfibier er dekket av viltregistreringene i kommunen, men er på 
ingen på noen fullstendig oversikt over amfibienes leveområder i kommunen. Amfibier kan ha en 
vekselvis bruk av lokaliteter, og kan opptre som metapopulasjoner innenfor avgrensete områder. 
Metapopulasjoner  innebærer  delpopulasjoner  hvor  det  foregår  en  vekselvis  utdøing  og 
rekolonisering i ulike lokaliteter. Utdøing på en lokalitet krever at arten koloniserer på nytt fra en 
annen lokalitet innen rekkevidde for arten. Dette tilsier at flere dammer innenfor et område kan 
være viktig for forekomsten av amfibier.
Det  er  helst  dammer  og  tjern  som  har  fått  oppmerksomhet,  som  viktige  leveområder  for 
amfibier,  men det  er  viktig å  huske at  dyrene også har tilhold på land,  slik at  faktorer  som 
påvirker amfibiene utenom dammene, kan ha betydning for forekomsten.

Rødlistede amfibier i Våler kommune:
Art Ant. 

lokal.
Siste obs. 
år

Rødliste-
kat.

Kilder

Spissnutefrosk
Rana arvalis

1 1992 R

Liten salamander
Triturus vulgaris

10 1992 V

Kommentarer til rødlistede amfibier i Våler:
Rana arvalis Spissnutefrosk Sjelden R
Spissnutefrosk er  trolig  den mest  interessant amfibien med forekomst  i  Våler,  da lokaliteten 
(Lankemotjern, lokalitet 091) i Våler er nær nordgrensen for utbredelsen i Norge. Arten er kjent 
nord til Rena, men kan være oversett og ha en noe videre utbredelse enn det som er kjent (Strand 
2006). Den langt vanligere buttsnutefrosken (Rana temporaria) kan forveksles med spissnutefrosk, 
slik at  det  er  mulig at  spissnutefrosken er  noe vanligere enn antatt  (Strand 2005).  Status for 
spissnutefrosk i Våler er usikker, og funnet skriver seg fra 1992. 

Triturus vulgaris Liten salamander Sårbar V
Liten salamander er rødlistet som sårbar, og har de fleste forekomstene i utbredelsen i de sentrale 
Østlandsområdene og i Trøndelag. I dalførene (Gudbrandsdal og Østerdalene) er arten sjeldnere, 
men trolig noe underrepresentert mhp. registreringer. Arten er kjent nord til Tynset i Hedmark 
(Strand 2006).
Bortfall av dammer i kulturlandskapet er trolig den største trusselen mot liten salamander (DN 
1999b), men også forsuring og fiskeutsettinger kan være faktorer som reduserer mulighetene for 
liten  salamander  (DN  1999b).  Trolig  opptrer  liten  salamander  i  en  såkalt 
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metapopulasjonsdynamikk, hvor spredning mellom dammer og utdøing og rekolonisering i de 
forskjellige  dammene  innenfor  et  landskap  er  med  å  styrer  populasjonsdynamikken.  Dette 
innebærer at ivaretakelse av enkeltdammer ikke er tilstrekkelig mhp. liten salamander. Over tid 
kan andre dammer innenfor et landskap være viktige for overlevelsen til arten. Mulighet for å 
bevege seg mellom forskjellige dammer er derfor vesentlig, og både avstand mellom dammer og 
skjul  mot  uttørking  kan  være  avgjørende.  I  skoglandskapet  er  det  trolig  en  del  mangel  på 
kunnskap omkring liten salamander, og hvordan eventuelle skogbruksmessige tiltak virker inn er 
lite  kjent.  Død  fuktig  ved  kan  være  viktig  for  liten  salamander,  da  dette  kan  være  viktige 
skjulesteder om dagen, for å unngå uttørking.
Forsuringseffekter fra skogbruk kan være en faktor av betydning, særlig i forsuringsfølsomme 
områder, men dette er det manglende kunnskap omkring.

Kommentar til ikke-rødlistede amfibier i Våler:
Bufo bufo Padde
Padde er ikke rødlistet i Norge, men forekomsten av padde i Våler er likevel interessant, da det er 
forholdsvis få kjente lokaliteter for padde såpass langt nord i Hedmark. Det er for øvrig kjent 
forekomst av padde i Trysil. Padde er antatt å være ganske robust mhp. å tåle forekomst av fisk 
på lokalitetene (Strand 2006), og skiller seg derfor noe fra de andre norske amfibiene.

4.3.7 Fugler

Rødlistede fugl i Våler kommune:
Art Siste år 

observert
Rødliste-

kat.
Kommentar

Hønsehauk
Accipiter gentilis

1999 V Spredt hekkende

Kongeørn
Aquila chrysaetos

1999 R Tilfeldig

Hubro
Bubo bubo

1998 V Sjelden

Nattravn
Caprimulgus europaeus

1996 DM Sjelden

Dverglo
Charadrius dubius

1999 R Sjelden hekkende

Sangsvane
Cygnus cygnus

2005 R Enkeltfugler tilhold i skogstjern, sjelden 
hekkende

Dvergspett
Dendrocopos minor

DC Sjelden

Hortulan
Emberzia hortulana

1999 E Tilhold i sentrale jordbruksområder, 
lavlandsmyrer, torvdriftsmyrer

Lerkefalk
Falco subbuteo

1996 R Sjelden hekkende

Storlom
Gavia arctica

2005 DC Hekkende i flere skogsvann

Smålom
Gavia stellata

1992 DC Sjelden

Trane
Grus grus

2005 DM Myrer, rastende på jorder

Vendehals
Jynx torquilla

1996 V Sjelden
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Trelerke
Lullula arborea

1999 R Sjelden hekkende

Sjøorre
Melanitta fusca

2005 DM Tilfeldig?

Fiskeørn
Pandion haliaetus

2005 R Hekkende ved skogsvann

Vepsevåk
Pernis apivorus

1976 DC Sjelden

Slagugle
Strix uralensis

1993 R Sjelden hekkende

Lomvi
Uria aalge

1997 V Tilfeldig

Kommentarer til rødlistede fugl i Våler:
Observasjonsdata  for  fugler  er  i  Våler  dekket  av  viltkartlegging  etter  DN-håndbok 11  (DN 
2000b).  Blant  de  rødlistede  artene oppsummert  ovenfor,  er  det  enkelte  som har  en tilfeldig 
opptreden i  kommunen,  og som heller  ikke kan sies å  være fast  knyttet  til  spesielle  miljøer, 
naturtyper eller lokaliteter i kommunen. Forekomster av fugl er omtalt der de faller innenfor 
lokaliteter  kartlagt  i  naturtypekartleggingen,  og stedvis er forekomster av fugl  avgjørende for 
verdisettingen.
På grunnlag av dette har jeg valgt å omtale bare et utvalg arter som har en mer eller mindre fast 
opptreden i  tilknytning til  kartlagte naturtyper i  Våler,  deriblant rødlistearter og enkelte ikke-
rødlistede, men sjeldne eller biotopkrevende arter.  Enkelte arter fungerer  som signalarter  for 
verdifulle  naturtyper  og  miljøer.  Dette  er  arter  som  bør  ha  særlig  oppmerksomhet  mhp. 
forvaltning, men oversikten er ikke utfyllende.

Emberzia hortulana Hortulan Direkte truet E
Hortulan er rødlistet som direkte truet (E) (DN 1999b), og status i Norge er trolig maksimalt 
150 par  (Dale  1997).  Trenden for  hortulan er  negativ,  og  utbredelsesområdet  for  hortulan i 
Norge er i ferd med å reduseres (Svein Dale pers. medd.). Utbredelsen av hortulan har siden 90-
tallet omfattet sørlige deler av Hedmark og Akershus. I dag er Solør-regionen det området som 
fortsatt har forekomster av hortulan med viktige områder i Elverum, Våler og Åsnes (Svein Dale 
pers.  medd.).  Våler  utgjør trolig  et  kjerneområde for arten nasjonalt  sett,  og det  er  mulig at 
hortulan reduseres i antall i både Elverum og Åsnes. Situasjonen i Våler virker derimot foreløpig 
stabil (Svein Dale pers. medd.).

I Norge har hortulan trolig vært en relativt vanlig fugl inntil den stor tilbakegangen tok til etter 
1950 (Øien 1994). Også i andre Skandinaviske land er tilbakegangen vesentlig, men bestanden i 
Sverige  var  på  90-tallet  oppe  i  8000  par  (Stolt  2000).  Også  Finland  kan  huse  relativt  gode 
hortulanpopulasjoner (Dale 1997). I europeisk sammenheng har hortulan totalt sett gått tilbake 
(Stolt 2000).

Trusler mot hortulan er endringer i kulturlandskapet, noe som kan forklare tilbakegangen fra 
etter 1950, da omstrukturering av jordbruket vesentlig tok til. Også bruk av kvikksølvmalt korn 
har vært trukket frem som forklaring (Dale 1997). I Frankrike drives også jakt på hortulan, og det 
er trolig at arten også påvirkes negativt under trekket og i overvintringsperioden (Stolt 2000).

I dag er viktige biotoper for hortulan knyttet til lavlandsmyrer, nydyrkingsarealer, brannflater, 
grustak, hogstflater og kantsoner og åkerholmer i jordbrukslandskapet (Svein Dale pers. medd., 
Dale 1997, Stolt 2000).
Lokalitetene i Våler er knyttet til alle disse typene med unntak av brannflater. I Elverum har det 
siden 90-tallet  vært  viktige forekomster  av hortulan i  tilknytning til  krattskog på brannflaten 
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(skogbrann i 1976) på Starmoen (Øien 1994, Dale 1997), men i dag ser det ut til at det også her 
skjer en reduksjon i hortulanbestanden (Svein Dale pers. medd.).
Alle kjente lokaliteter for hortulan i Våler ligger i det sentrale jordbrukslandskapet, med intensiv 
jordbruksdrift. Et fellestrekk ved alle hortulanbiotoper er den nære avstanden til åkerlandskapet. 
Arealer for korndyrking er trolig viktig for næringssøket til hortulan, og hortulanen foretrekker 
hekkelokaliteter som ikke ligger for langt unna (Svein Dale pers. medd.).

I Våler virker forekomsten av kulturlandskapselementer som hortulan foretrekker rimelig stabilt, 
men flere biotoper har en dynamisk forekomst i landskapet. Nydyrkingsarealer er bare egnet i en 
periode før fast  åkerlandskap etableres.  Gjengroende brakkmark,  tidligere torvdrevet  myr og 
grøftet/drenert myr er egnete lokaliteter, men også her skjer naturlige endringer over tid. Det er 
trolig fortetting med krattskog som er den største trusselen mot hortulanbiotopene i Våler (Svein 
Dale pers. medd.). Selv om hortulan ser ut til å ha grøftet og drenert myr, deriblant torvdriftsmyr 
og nydyrkingsarealer, som viktige biotoper, kan det ikke anbefales å gjøre ytterligere inngrep i de 
gjenværende myrområdene i lavlandet i Våler. Ved skjøtsel av hortalanbiotoper anbefales det at 
det  utarbeides  skjøtselsplan,  hvor  mål  med  skjøtsel  kommer  tydelig  frem,  og  hvor  det  gis 
muligheter for å vurdere de ulike lokalitetene i forhold til hverandre.
En bevisst  skjøtsel  med tynning av kratt  vil  være  tiltak  som hortulan vil  kunne respondere 
positivt på (Svein Dale pers. medd.). Dette tiltaket må derfor anbefales for flere av de registrerte 
lokalitetene for hortulan i Våler.
Forstyrrelse fra torvdriftsaktiviteten anses ikke som noen vesentlig faktor for hortulan, da arten 
tilvenner seg denne aktiviteten (Svein Dale pers. medd.).
Det  er  viktig  å  være  bevisst  på  at  også  en  del  lokaliteter  som  ikke  dekkes  av 
naturtypekartleggingen,  også  innehar  viktige  hortulanbestander.  Disse  vil  være  angitt  som 
punktforekomster av rødlistearter i Våler kommunes database over viltregistreringer.
I tabellen nedenunder følger en komplett liste over kjente lokaliteter for hortulan i Våler (Svein 
Dale pers. medd.). * angir om lokalitet er dekket av naturtypekartleggingen. Det anbefales at også 
flere lokaliteter enn de beskrevne i denne naturtypekartleggingen oppsøkes og forsøkes kartfestet 
og  beskrevet.  Flere  av  disse  lokalitetene  vil  kunne  kategoriseres  som  ”Kulturlandskap; 
Erstatningsbiotoper”.

Kjente lokaliteter for hortulan i Våler:
Stedsnavn UTM Kartlagt Type biotop
Glesmyra PN 547-568, 314-328 * Torvdriftsmyr
Åeng PN 585-587, 313-315 Rest av lavlandsmyr
Konterud PN 571 324 Nydyrkingsareal
Hammersborg PN 577-584, 327-334 * Torvdriftsmyr
Stræte PN 555-564, 333-338 * Nydyrkingsareal og rest av lavlandsmyr 
Bredalen PN 570-574, 370-374 Nydyrkingsareal i tilknytning til rest av 

lavlandsmyr
Myrvoll PN 570-573, 353-356 * Nydyrkingsareal i tilknytning til rest av 

lavlandsmyr
Glestad, Ø for PN 580 321 Massetak
Strætmyra PN 573-577, 334-344 * Rest av lavlandsmyr
Granlund PN 53 37 Hogstflate
Sormbråten PN 50 37 Nydyrkingsareal langs rv. 20
Granum PN 572-584, 310-313 Åkerkant

Charadrius dubius Dverglo – Sjelden R
Dverglo fortjener en ekstra omtale da dette er en art med forholdsvis spesielle biotopkrav. Arten 
er  påvist  å  kunne hekke på skrotemarkslokaliteter  i  lavlandet,  ofte  i  nærheten av elver/vann 
(Sæther 1994), og er i Våler kjent fra en lokalitet ved Vålengbakken og Norsk Motorsportsenter 
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(Våler  kommune  2000).  Lokaliteten  er  ikke  omfattet  av  naturtypekartleggingen  pga. 
vanskeligheter  med å  avgrense  og  identifisere  lokaliteten.  Det  anbefales  at  denne  lokaliteten 
undersøkes nærmere, og dersom dverglo påvises å benytte eventuelle forhold ved Vålengbakken, 
er dette en lokalitet som bør innlemmes i naturtypekartleggingen.

Accipiter genitalis Hønsehauk – Sårbar V
Hønsehauk er  antatt  å  ha  hatt  en  svært  negativ  utvikling  i  den nasjonale  bestanden (Bergo 
1994a), og skogbruk er vurdert som en vesentlig faktor for bestandstilbakegangen. Det er særlig 
reirtrær  som er  kritisk  for  hønsehauk,  og  arten  er  påvist  å  kunne vekselvis  benytte  reirtrær 
innenfor et område. Dette gjør at særlige hensyn fra skogbruket er påkrevd. I Våler er det kjent 
hekking  av hønsehauk fra  flere  lokaliteter,  men  status  for  arten  er  usikker.  Forekomsten av 
reirtrær kan være redusert i skoglandskapet, men det kan heller ikke utelukkes at det finnes flere 
ukjente  hekkelokaliteter  for  arten  i  Våler.  Et  område  kartlagt  under  naturtypekartleggingen 
utmerker  seg  mhp.  hønsehauk  (Abbortjennet  lokalitet  109).  I  dette  administrativt  vernede 
området er hønsehauk påvist å ha hekket i flere reirtrær (Våler kommune 2000), og også i nyere 
tid. Dette området er intakt, men har bare begrenset verdi som naturskogsområde mhp. andre 
kvaliteter enn hønsehauk.
Det anbefales at kunnskap omkring hønsehauk i Våler forsøkes høynet, gjennom lokalisering av 
reirtrær, også lokaliteter tilsynelatende ute av bruk.

Pandion haliaetus Fiskeørn – Hensynskrevende DC
Fiskeørn har en begrenset utbredelse i  Norge, og det er særlig de sørøstlige skogtraktene på 
Østlandet som kan ha viktige lokaliteter for fiskeørn. Arten har gått vesentlig tilbake i Norge 
(Nordbakke  1994).  For  fiskeørn  er  tilgangen  på  reirtrær  og  egnete  fiskevann  avgjørende 
(Nordbakke 1994). De mange skogsvannene i Våler kan ha viktig funksjon som fiskevann for 
fiskeørn.  En kjent  hekkelokalitet  for  fiskeørn er  omfattet  av  naturtypekartleggingen (Nordre 
Fløgen – Fløgsjømyrene lokalitet 012), og er her mosaikkpreget fremtredende, med innslag av 
skogsvann, naturskog og myr. Fiskeørn hekket trolig i dette området sommeren 2005. Fiskeørn 
kan være sårbar for forstyrrelse på hekkeplassen.

Gavia arctica Storlom – Hensynskrevende DC
Storlom må regnes som en karakterfugl for skogsvann i Våler, og arten er kjent hekkende på flere 
lokaliteter  i  kommunen  (Våler  kommune  2000).  Hekkelokaliteter  er  dårlig  fanget  opp  av 
naturtypekartleggingen,  og  det  er  trolig  flere  lokaliteter  enn  de  som fremkommer  gjennom 
kommunens  viltregistreringer  som  er  viktige  for  storlom,  både  som  fiskevann  og  som 
hekkelokaliteter. Hekking av storlom ble påvist i 2005 (Sætersjøen i Vestmarka). Arten kan være 
sårbar for forstyrrelse.
Smålommen (Gavia stellata) (Hensynskrevende DC) er betydelig sjeldnere i Våler, og kjennskapen 
til  fiskevann og eventuelle hekkelokaliteter er dårlig kjent. Smålom har andre habitatkrav enn 
storlom, og mindre myrvann er trolig viktigere for denne arten, ikke minst fisketomme vann, en 
naturtype som er ufullstendig dekket av naturtypekartleggingen i Våler (Folkestad 1994).

Kommentar til enkelte ikke-rødlistede fugl i Våler kommune:
Emberiza rustica Vierspurv
Vierspurv er nasjonalt sjelden, men ikke rødlistet, og med en østlig tendens i utbredelsen. De 
fleste kjente hekkefunn av vierspurv i Norge er fra Hedmark (Bekken 1994). Arten er relativt 
nyetablert i Norge, og har hatt en positiv utvikling bestandsutvikling. Bekken (1994) nevner noen 
interessante poenger mhp. habitatvalg hos vierspurv, nemlig hekking i ”sumpskog med overganger til  
skogkledt myr, nesten alltid langs bekker og elver som slynger seg gjennom flate, myrdominerte områder”, og 
innslag av tuet skogbunn. 
Vierspurv er kjent hekkende fra i hvert fall to lokaliteter kartlagt i naturtypekartleggingen i Våler 
– Sætermyra i Vestmarka (lokalitet 010) og Silksjøområdet (lokalitet 127).

Picoides tridactylus Tretåspett 
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Tretåspett er en fugl med tydelig behov for naturskogsområder. Trolig henger dette sammen med 
behov for insekter ved fødesøk (Bütler m.fl. 2004). Tretåspett omtales av og til som en signalart 
for verdifull naturskog, og opptreden av tretåspett innenfor et område kan lettest identifiseres ut 
fra karakteristiske ringformete merker på bartrær. Tretåspett har trolig behov for tilstrekkelige 
mengder død ved, og er en art hvor det er antatt at det kan eksistere terskelverdier for mengde 
død ved i landskapet (Bütler m.fl. 2004).
Spor etter tretåspett kan observeres på forholdsvis mange steder i Våler, men hvor gamle disse 
sporene er kan være vanskeligere å vurdere. Av hekkefunn er det dokumentert hekking bare i 
Odalsfjellet i Vestmarka (Våler kommune 2000).
Tretåspett  er  en  art  som er  påvirket  av  negative  effekter  av  skogbruk,  og  tilstrekkelig  store 
naturskogsområder med forekomster av død ved er vesentlig (Hogstad 1994).

Perisoreus infaustus Lavskrike
Lavskrike har gått tilbake i mange områder i Norge, og er trolig mindre vanlig i Våler. Håpnes 
(1995)  nevner  observasjoner  av  lavskrike  i  forbindelse  med  nøkkelbiotopregistreringer  for 
Borregaard  skog.  Arten  har  tydelig  preferanser  til  naturskog,  og  både  rike  forekomster  av 
hengelav og variasjon kan være viktig for lavskrike (Bergo 1994b).  I  likhet med tretåspett er 
lavskrike av og til omtalt som signalart på verdifulle naturskogsområder Større sammenhengende 
naturskogsområder er antatt å være viktige for lavskrike (Bergo 1994b).

4.3.8 Andre organismegrupper

Mhp. rødlistede pattedyr henvises det til viltregistreringer for Våler kommune, da pattedyr ikke er 
vurdert i forhold til forekomst i naturtyper kartlagt ved dette arbeidet.
Det er åpenbart at kunnskapsmangelen er stor omkring andre organismegrupper i Våler.
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4.4 Truete vegetasjonstyper
Det biologiske mangfoldet består av både arter og samfunn, og i de ulike naturtypene er samfunn 
og vegetasjonstyper viktige komponenter.  DN-håndboka omtaler ikke truete vegetasjonstyper 
spesielt, men det har senere kommet en oversikt over jamføring av truete vegetasjonstyper og 
naturtyper (DN 2002), noe som tilsier et sterkere fokus på truete vegetasjonstyper enn hva som 
gjerne  blir  vektlagt  i  naturtypekartleggingene.  Truete  vegetasjonstyper  bli  godt  fanget  opp  i 
naturtypekartleggingene, og forekomst av truete vegetasjonstyper kan gi viktig informasjon ved 
verdisettingen (Aarrestad m.fl. 2003). 
Enkelte truete vegetasjonstyper er direkte overførbare til  DN-håndbokas kategorier,  slik som 
lavlandskilder, rikere sumpskog og artsrike vegkanter. For andre truete vegetasjonstyper inngår 
de som komponenter i ulike utforminger av naturtyper, slik som for eksempel kulturmark som 
kan bestå av et vidt spekter av ulike vegetasjonstyper.
I  naturtypekartleggingen i  Våler  er  ikke  truete  vegetasjonstyper  vektlagt  spesielt,  men er  for 
enkelte lokaliteter nevnt under ”Skjøtsel og hensyn”, der truete kulturbetingete vegetasjonstyper 
forekommer og trenger fremtidig skjøtsel for å ikke forsvinne.
Tabellen  gir  en  oversikt  over  hvilke  truete  vegetasjonstyper  som  forekommer  i  Våler,  og  i 
tilknytning til hvilken naturtype etter DN-håndboka vegetasjonstypen forekommer.
Truet vegetasjonstype 
(Fremstad & Moen 2001) 
med forekomst i Våler:

Kommentar til forekomst i Våler:

Høystaudegranskog
Hensynskrevende (LR)

Høystaudegranskog  kan  forstås  som  næringsrik  granskog  med  frisk 
fuktighet. Typiske arter i Våler er tyrihjelm. kranskonvall, skogmarihand, 
turt og mjødurt. Det er visse innslag av skogtypen i kommunen, men de 
dekker  bare  små  og  spredte  partier.  Det  er  usikkert  om 
naturtypekartleggingen dekker noe særlig av denne skogtypen, og trolig 
er det helst MiS-elementer med "rik bakkevegetasjon" som kan tenkes å 
dekke denne typen.

Rik sumpskog
Sterkt truet (EN)

I Våler er rik sumpskog særlig forekommende langs Glåma, mens spredte 
innslag finnes i skoglandskapet, bla. med svartor. En stor del av arealene 
med rik sumpskog langs Glåma er dekket av naturtypekartleggingen.

Bergvegg og bergsprekk 
Livskraftig (LC) 

Sørberg utgjør et sjeldent innslag i Våler, og naturtypekartleggingen viser 
at det er grunn til å betrakte bergvegg og bergsprekk som en delvis truet 
vegetasjonstype i deler av landet, pga. omfattende hogstinngrep på en del 
slike lokaliteter.

Bergknaus ("tørrberg") 
Noe truet (VU); Fattige 
utforminger 
Hensynskrevende (LR), 
Rikere utforminger 
Sterkt truet (EN)

Det er trolig at det er flere lokaliteter med vegetasjonstypen som ikke 
dekkes av naturtypekartleggingen. Bare den (base)fattige utformingen er 
aktuell  i  Våler.  Trolig  kan  enkelte  sørbergsplanter,  som for  eksempel 
sandfiol (Viola rupestris) være knyttet til slike miljø i tørr furuskog.

Artsrik vegkant
Sterkt truet (EN)

Artsrike vegkanter utgjør smale soner med engpreget vegetasjon, og er 
truet av gjengroing, opparbeiding av vegkanter/grøfter mm.
Det er trolig at forekomsten av artsrike vegkanter i Gravberget i Våler er 
en rest av en naturtype som kan ha forekommet også på en del lokaliteter 
i de sentrale jordbruksområdene i Våler.
Som naturtype og truet vegetasjonstype er dette et svært sjeldent innslag 
i Våler, og vurderes godt dekket av naturtypekartleggingen.

Dunhavreeng
Sterkt truet

Dunhavreeng er  eng med rikt  innslag av dunhavre (Avenula  pubescens). 
Dunhavreeng ble påvist med svært sparsomme forekomster i Våler (Øvre 
Berget,  lokalitet  027).  Denne  lokaliteten  er  ei  slåtteng  som  fortsatt 
hevdes, og med innslag av flere andre lokalt sjeldne karplanter. Dunhavre 
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forekommer ellers spredt og sjelden i annen kulturmark i  kommunen, 
uten at vegetasjonen bør defineres som dunhavreeng. Det er med andre 
ord dunhavreeng som samfunn, og ikke arten dunhavre  som er  mest 
truet. Dunhavreeng krever aktiv skjøtsel for å overleve.

Boreal slåtteng 
(flekkgriseøreeng)
Sterkt truet (EN)

Fremstad  &  Moen  (2001)  nevner  boreal  slåtteng  som  typisk  for 
Finnskogen.  Naturtypekartleggingen  påviste  flere  innslag  av 
vegetasjonstypen i form av aktivt hevdete slåttenger i Gravberget. Den 
truete  vegetasjonstypen  vurderes  derfor  som  godt  dekket  av 
naturtypekartleggingen.  Boreal  slåtteng  krever  aktiv  skjøtsel  for  å 
overleve.

Tjæreblomeng (tørr, 
middelsrik eng i 
lavlandet) Sterkt - akutt 
truet (EN-CR)

Det kan diskuteres om denne vegetasjonstypen egentlig forekommer i 
Våler,  men  i  tilknytning  til  bjørkehagen  ved  Øverby  (lokalitet  036) 
forekommer innslag av engtjæreblom (Lychnis viscaria), og relativt artsrikt 
feltsjikt av en del engplanter.
Det ble ikke observert vegkantutforminger med tjæreblom i Våler, men 
dersom  slik  eventuelt  finnes  i  kommunen,  er  dette  noe  som  kan 
kvalifiserer til kartlegging i kategorien artsrike vegkanter.

Soleiehoveng (våt/fuktig 
middelsrik eng)
Noe truet (VU)

Det kan diskuteres om kulturpåvirket soleiehoveng egentlig forekommer 
i  Våler.  Det  finnes  innslag  av  soleiehov  (Caltha  palustris)  i  enkelte 
starrsumper og flomenger langs Glåma. Disse er i dag ikke kulturpåvirket 
ved  slått  eller  beite.  Dette  er  miljøer  som  tidligere  kan  ha  vært 
kulturpåvirket ved slått og beite, og understreker at vegetasjonstypen er i 
tilbakegang.

Skogstorkenebb-
ballblomeng (frisk, 
næringsrik eng)
Noe truet (VU)

Skogstorkenebb-ballblomeng forekommer som spredte innslag på en del 
sætervoller  i  Våler,  og  utgjør  helst  et  stadium i  gjengroingen  av  den 
tidligere  kulturmarka.  Vegetasjonstypen  vil  på  sikt  forsvinne  ettersom 
gjengroingen får overtaket.

Hagemark
Noe truet (VU)

I Våler forekommer hagemark som et sjeldent innslag av bjørkehager. 
Opprettholdelse  av  vegetasjonstypen  forutsetter  beite  og  skjøtsel  av 
tresjikt, bla. fjerning av kvist og enkelte trær for å sikre lysåpne forhold.

Beiteskog
Noe truet (VU)

Beiteskog  er  truet  ut  fra  tilbakegang  i  husdyrhold  mange  steder,  og 
omfatter særlig inngjerdete områder i tilknytning til jordbrukslandskapet. 
Vegetasjonstypen i fortsatt hevd er svært sjelden i Våler pga. at de fleste 
dyr ellers går på gjødslete og åpne innmarksbeiter. Det er trolig en del 
skogsområder med beiteindikatorer og som ikke lenger beites som kan 
karakteriseres som beiteskog. Beiteskog er kartlagt som egen naturtype i 
naturtypekartleggingen, og bare en lokalitet ble påvist.

Rikmyr (inkl. 
intermediær skog-
/krattbevokst myr)
Ulike utforminger - 
varierende 
trusselkategorier

Fremstad & Moen (2001) legger opp til en inndeling av rikmyr i flere 
typer. Rikmyr, særlig i lavlandet, er en generelt sårbar vegetasjonstype. I 
skoglandskapet kan vegetasjonstypen være utsatt for drenering/grøfting, 
da dette kan være attraktive arealer for økt skogproduksjon.
Rikmyr i Våler har innslag av en del karakteristiske karplanter, slik som 
engmarihand  (Dactylorhiza  incarnata  ssp.  incarnata),  smalmarihand  (D. 
traunsteineri),  myggblom  (Hammarbya  paludosa),  breiull  (Eriophorum 
latifolium) og myrkråkefot (Lycopodiella inundata). Rikmyrene utgjør noen av 
de floristisk mer interessante områdene i kommunen, men har begrenset 
forekomst i kommunen. Oppstusæterkjølen (lokalitet 123), Vindslåttmyra 
(lokalitet 019) og Ariakoia (lokalitet 017) må fremheves som noen av de 
mest interessante rikmyrene i Våler.

Lavlandskilde
Sterkt truet (EN)

Lavlandskilde  er  en  egen  naturtype  etter  DN-håndbok  11,  og  trolig 
underrepresentert  i  naturtypekartleggingen.  Lokaliteter  er  vanskelig  å 
lokalisere,  og  det  er  trolig  at  det  finnes  flere  enn  den  ene  kartlagte 

287



lokaliteten  (Gjerdtjennet,  lokalitet  021).  En  rikmyrslokalitet  (Dipen, 
lokalitet  020)  har  delvis  kildepreg,  og  kunne  muligens  også  vært 
klassifisert  i  kategorien  lavlandskilder.  Hogstinngrep  og  drenering 
vurderes som de største truslene mot vegetasjons-/naturtypen.

Pioner-ør
Noe truet (VU)

Dette er en vegetasjonstype karakterisert med innslag av mose-lavør og 
urte-grasør. I Våler er urte-grasør aktuell av disse to utformingene, og 
opptrer  på  elvebredder  med  innslag  av  forstyrrelse.  Typiske  arter  er 
krypsoleie, nålsivaks, elvebunke, rørkvein-arter, nordlandsstarr mm.
I Våler anses vegetasjonstypen dekket av kategoriene ”Mudderbanker” 
og  ”Rikere  sumpskog”,  da  pioner-ør  inngår  i  soneringer  mellom 
vannflate og skogvegetasjon på land.

Elveørkratt
Noe truet (VU)

Elveørkratt forekommer typisk i tilknytning til flommarkskog på de ikke 
undersøkte øyene i Glåma. Her forekommer en sonering fra pionerkratt 
med blant annet doggpil og mandelpil i de mest elvepåvirkete delene, til 
mer stabile utforminger inne på øyene, med innslag av løvblandingsskog 
og noe gran. Lokaliteter med innslag av slik vegetasjon er karakterisert 
som ”rik sumpskog” i naturtypekartleggingen, da det på flere lokaliteter 
er innslag av dette, og vanskeligheter med å plassere lokalitetene i annen 
egnet kategori.

Mandelpilkratt
Noe truet (VU)

Vegetasjonstypen  anses  dekket  av  kategorien  ”Rikere  sumpskog”  i 
flommarkskog langs Glåma i Våler. Større utforminger er mindre vanlig 
langs  Glåma i  Våler,  og  mandelpil  forekommer mest  i  blanding  med 
andre treslag, eller som mindre bestand.

Doggpilkratt
Noe truet (VU)

Doggpil  forekommer  langs  de  større  elvesystemene  på  Østlandet,  og 
danner karakteristiske innslag på bredder som ikke er stabile. Doggpil er 
trives  best  med  en  viss  grad  av  forstyrrelse.  Arten  kan  opptre  som 
pionerart på elvebredder, elveører og elvebanker omkring øyer i  elver. 
Elveforbygninger  og  endringer  i  hydrologien  kan  være  trusler  mot 
utforminger  med  doggpil.  I  Våler  forekommer  spredte  individer  av 
doggpil  langs  Glåma,  men  få  steder  kan  det  sies  å  være  velutviklet 
doggpil-kratt. Trolig finnes noen av de beste innslagene av doggpilkratt 
på  de  ikke  undersøkte  øyene  i  Glåma  (bare  studert  på  avstand). 
Vegetasjonstypen  anses  dekket  av  naturtype-kategorien  "Rikere 
sumpskog"  da  denne  oftest  er  vidt  avgrenset  mellom  vannflate  og 
flommarkskogen i vannmiljøet langs Glåma.
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5 Diskusjon
5.1 Naturtypenes forekomst i Våler
A Myr

A01 Intakt lavlandsmyr
Merknader til naturtypen: Myrer i lavlandet i Våler er overveiende fattige og har høymyrpreg, 
med  arter  som  torvmoser  (Sphagnum spp.),  røsslyng  (Calluna  vulgaris),  blokkebær  (Vaccinium 
uliginosum),  sivblom (Scheuchzeria  palustris),  hvitmyrak  (Rhyncospora  alba),  dystarr  (Carex  limosa), 
rundsoldogg (Drosera rotundifolia) og smalsoldogg (Drosera anglica). Myrene utsatt for grøfting viser 
sterk tilgroing med furu og bjørkekratt. 

Utfordringer  ved  registrering  og  verdisetting:  Fra  tidligere  foreligger  ikke  detaljerte 
undersøkelser  av  lavlandsmyr  i  Våler.  Mhp.  hortulan  er  det  gjort  en  del  registreringer,  og 
lokaliteter for hortulan er godt kjent i kommunen (Svein Dale pers. medd.).
Det ble funnet flere (12) myrer i de sentrale jordbruksområdene i Våler som kan karakteriseres 
som lavlandsmyr. Svært få kan karakteriseres som intakte, og ingen er fullstendig uten inngrep, 
men restområder med myrpreg i lavlandet kan være viktige miljøer for biologisk mangfold og 
bør derfor kartlegges. Kravet om intakthet i DN-håndboka må fravikes for at lavlandsmyr skal 
bli kartlagt og verdisatt i Våler. Myrer med minst grad av inngrep, stor størrelse og innslag av 
interessante arter ble prioritert for kartlegging i Våler.
Flertallet  av  lavlandsmyrene  er  av  høymyrtypen,  og  rikere  innslag  forekommer  sjeldent  (to 
lokaliteter).
Flere myrer  i  de sentrale  jordbruksområdene er  tilholdssted for hortulan,  og dette  gir  særlig 
utfordringer mhp. verdisetting. Myrene med hortulan er preget av inngrep og hvis utforming av 
naturtypen og krav til intakthet (jf. DN-håndboka) danner grunnlag for verdisetting alene, vil 
ikke disse myrene kunne gis høyere verdi enn C (Lokalt viktig). Forekomsten av hortulan drar 
likevel verdien opp i A (Svært viktig), da det er åpenbart at naturtypen (på tross av inngrep) er av 
stor betydning for arten. De aller mest påvirkede myrene (torvdriftsmyrer) er karakterisert som 
erstatningsbiotoper i kulturlandskapet, noe som gjør verdisetting ut fra DN-håndboka mindre 
problematisk.

Utfordringer for kommunen:  Den direkte truete (E) hortulanen har kjent tilhold ved flere 
lavlandsmyrer  i  Våler,  og  arten  ser  ut  til  å  benytte  til  dels  sterkt  påvirkete  myrområder  i 
tilknytning  til  jordbruksarealer.  Her  kan  krattoppslag  som følge  av  grøfting  og  torvdrift  ha 
bidratt til egnete forhold for hortulan. Det kan være betydelige utfordringer mhp. skjøtsel i form 
av fjerning av krattoppslag på enkelte myrer,  der for sterk tilgroing er i  ferd med å redusere 
mulighetene for hortulan.
Hortulanen har i dag trolig tyngdepunkt i utbredelsen i Våler (Svein Dale pers. medd.), noe som 
innebærer et særlig ansvar for kommunen mhp. å ta vare på arten og å sikre egnete forhold for 
arten i  kommunen.  Oppdyrking  av arealer  med lavlandsmyr  kan på sikt  bidra  til  bortfall  av 
arealer med lavlandsmyr. Likevel er det kanskje mer avgjørende hvordan oppdyrkingen skjer. I 
følge Svein Dale (pers. medd.) er det observert tilhold av hortulan i tilknytning til slike områder 
som  er  under  oppdyrking,  og  det  er  mulig  at  oppdyrking  av  arealer  kan  gi  kortvarige  og 
forbigående positive effekter på hortulan.  Det er også påvist tilhold av hortulan i  kantsoner 
omkring åkrer, noe som tyder på at det kan være egnete forhold for hortulan også i et oppdyrket 
landskap. Hvilke konkrete strukturer som gir egnete forhold for hortulan enkelte steder i det 
oppdyrkede landskapet  er  derimot dårlig  kjent.  Dersom dette  var kjent  kunne det  tas  bedre 
hensyn til hortulan i form av å sikre slike strukturer ved inngrep, og som tiltak i det allerede 
oppdyrkede landskapet.
Siden kunnskapsgrunnlaget for hortulan er forholdsvis dårlig er derfor bortfall av dagens areal 
egnet for arten den største trusselen. Deretter kan trolig for sterk gjengroing med kratt anses 
som en trussel mot hortulan.
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A02 Høymyr
Merknader til naturtypen: Naturtypen må betegnes som vanlig i kommunen, og spennvidden 
varierer  mellom  høymyrer  i  lavlandet  (kartlagt  som  lavlandsmyr)  og  myrkomplekser  i 
høyereliggende skogsområder i kommunen. En del innslag av fattig jordvannsmyr og strengmyr 
er vanlig i kommunen, og inngår som mosaikk med høymyr i en del områder.
Det er betydelige verdier i form av vilt knyttet til naturtypen, slik som spillplasser for tiur og 
orrfugl, og områder for trane (Våler kommune 2000).
For karplanter er det overveiende trivielle arter knyttet til høymyr i kommunen.

Utfordringer ved registrering og verdisetting:  Høymyrer er ikke tidligere undersøkt i Våler, 
men det foreligger enkelte belegg av karplanter fra myr i kommunen. Viktigste grunnlag for å 
plukke ut høymyrer i naturtypekartleggingen er likevel M711-kart, hvor de største myrområdene 
kan plukkes ut. En del lokaliteter viste seg å falle fra ved feltsjekk, pga. myrgrøfting.
Å definere et område eller ei myr som høymyr kan være vanskelig, avhengig av hvor i landet en 
befinner seg. I Våler er mange høymyrer lite distinkte som naturtype, og det er betydelige innslag 
av fattig jordvannsmyr med bjønnskjegg og trådstarr som ikke har typiske høymyrtrekk, og hvor 
høymyr finnes flekkvis. Strengmyr og innslag av tjern i tilknytning til myrområdene er med å 
trekker opp variasjonsbredden til naturtypen i kommunen. 
Høymyr er en del preget av grøfting i deler av kommunen, jeg har valgt å fokusere på de største 
og minst påvirkede arealene av naturtypen.
Stedvis er det sterkt mosaikkpregete utforminger med veksling mellom ulike myrutfominger og 
skog, for eksempel betydelige innslag av myrholmer med skog. Her har løsningen vært å knyttet 
lokalitetene til naturtypen skog i stedet for myr, da det mange steder er lite hensiktsmessig å skille 
ut  alle  små og store partier  med myr og skog.  Disse områdene har innslag av naturskog og 
forekomst  av  signalarter  og  rødlistearter.  Slike  områder  kartlagt  som skog,  har  ikke  typiske 
høymyrtrekk, og myr forekommer gjerne noe skrånende og med minerogene innslag. Vekslingen 
mellom myr og skog bidrar dessuten til variasjon, noe som kan være positivt.

Utfordringer for kommunen:  Grøfting av myr er den åpenbart største trusselen mot myrer i 
kommune, og grøfting har bidratt til bortfall av intakte utforminger mange steder i kommunen. 

A05 Rikmyr
Merknader til naturtypen: Rikmyr er en sjelden naturtype i Våler, noe som har sammenheng 
med den generelt  sure berggrunnen i  store deler  av kommunen. Stedvis forekommer likevel 
innslag av gabbro og hyperitt som lokalt kan gi opphav til mer base- og mineralrike forhold. De 
rike myrene i Våler kan karakteriseres som av en noe intermediær type, med innslag av arter som 
engmarihand  (Dactylorhiza  incarnata ssp.  incarnata),  smalmarihand  (D.  traunsteineri),  myggblom 
(Hammarbya  paludosa),  myrkråkefot  (Lycopodiella  inundata)  og  breiull  (Eriophorum  latifolium). 
Moseflora  er  ikke  undersøkt,  men det  kan  være  potensiale  for  enkelte  interessante  arter  (jf. 
Korsmo m.fl. 1996).

Utfordringer ved registrering og verdisetting: I Våler er ikke rikmyr undersøkt i større grad 
tidligere, men det foreligger en del belegg av karplanter fra rikmyr i kommunen. Korsmo m.fl. 
(1996) omtaler enkelte rikmyrsinnslag i forbindelse med utredningen om Regionfelt Østlandet – 
Gravberget-alternativet.
Rikmyr kan være vanskelig å spore opp under en naturtypekartlegging, og det kan ikke utelukkes 
at  flere  mindre  myrer  med  rikmyrspreg  har  blitt  oversett  i  forbindelse  med 
naturtypekartleggingen.  Tidligere funn av rikmyrsindikatorer (karplanter) har dannet grunnlag 
for oppsporing av mange rikmyrslokaliteter,  men flere har også blitt funnet ved mer tilfeldig 
undersøkelse av myrer i kommunen.
Myrer kartlagt som rikmyrer har rikmyr som dominerende preg. Enkelte mindre rikmyrsflekker 
er  dekket  under  kategorien høymyr  der  slik  forekommer i  myrkanter.  Også  kategorien  skog 
dekker enkelte områder med innslag av rikmyr, der det er mosaikkutforminger og hvor det har 
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vært  mest  hensiktsmessig  å  karakterisere  området  som  ”skog”  (”Urskog/gammelskog”).  Et 
område  (Oppstusæterkjølen,  lokalitet  123)  har  betydelige  innslag  av  rikmyr.  Her  er 
mosaikkpreget fremtredende, og det er betydelige kvaliteter knyttet til både skog og myr. Noe 
paradoksalt er det at verdier knyttet til myr kanskje er best kjent innenfor området. Jeg har likevel 
valgt å benytte kategorien ”skog” om dette området.
En del rikere myrer i kommunen har tidligere vært brukt til slått, men det er i dag ikke synlige 
spor av dette, selv om det ikke kan utelukkes at artsmangfold er resultat av påvirkning gjennom 
slått. Under kategorien ”kulturlandskap” er slåttemyr en kategori, men det er ikke hensiktsmessig 
å benytte denne i Våler, ettersom brukshistorie er vanskelig å avdekke.

Utfordringer for kommunen: Særlig i Vestmarka er det ting som tyder på at det kan ha vært 
bortfall av enkelte rikmyrer pga. grøfting. Det er særlige utfordringer mhp. å sikre at ikke flere 
rikmyrer grøftes i kommunen, og viktigheten av dette understrekes ved at rikmyrer er generelt 
sjeldne i kommunen, og at dette er artsrike miljøer i det minste mhp. karplanter.

A06 Kilde og kildebekk
Merknader  til  naturtypen:  Kilder  er  lokaliteter  med  oppstrømmende  grunnvann,  gjerne 
karakterisert ved noe mer baserikt eller mineralholdig grunnvann. Kunnskapsgrunnlaget omkring 
kilder og kildevegetasjon er dårlig, men det er kjent at det blant moser og karplanter kan være 
forekomst av en del interessante arter i tilknytning til kilder.

Utfordringer  ved registrering og verdisetting:  Det  er  fra  tidligere  kjent  en  lokalitet  med 
kildevegetasjon i Våler (Korsmo m.fl. 1996). Kilder er generelt vanskelige å lokalisere, og dette 
gjenspeiles i naturtypekartleggingen ved at bare en forekomst ble lokalisert (lokalitet 021). Denne 
var kjent fra tidligere kartlegging i forbindelse med Regionfelt Østlandet (Korsmo m.fl. 1996). I 
tillegg er det en lokalitet (Dipen, lokalitet 020) med et visst kildepreg, men noe problemer med 
avgrensning, gjorde at kategorien rikmyr ble brukt om denne lokaliteten. Her kan senkning av 
tjernet i  forbindelse med fløtingsdammen ved utløpet ha bidratt  til  vegetasjonsutforming, og 
kildepreget kan kanskje være noe ”kulturpåvirket”.

Utfordringer  for  kommunen: Først  og  fremst  bør  andre  kildelokaliteter  i  kommunen 
kartlegges dersom slikt finnes. Kilder er små lokaliteter som kan være utsatt for hogst og kjøring 
med maskiner i forbindelse med dette. Det er derfor desto viktigere å få kartlagt slike lokaliteter, 
slik at bedre hensyn kan tas evt. ved skogbruksplanlegging.

B Rasmark, berg og kantkratt

B01 Sørberg
Merknader til naturtypen: Sørberg som naturtype er sjelden i kommunen (3 lokaliteter), og kan 
karakteriseres ut fra sørvendt eksposisjon og forekomst av enkelte ”sørbergsplanter” (jf. Often 
1997).

Utfordringer ved registrering og verdisetting: Often (1997) har foretatt  en registrering av 
sørberg  i  Hedmark  fylke,  og  denne  rapporten  (Often  1997)  var  en  del  av  Fylkesmannens 
startpakke.  En lokalitet  fra  denne rapporten  ble  inkludert  i  naturtypekartleggingen,  mens  to 
andre ble karakterisert ut fra sørvendt eksposisjon og M711-kart.
En del såkalte ”sørbergsplanter” vil også kunne ha forekomster i rikere skog (lågurtskog), men 
sørbergsplantene er ikke nødvendigvis basekrevende. Slike artsforekomster er bare unntaksvis 
dekket av naturtypekartleggingen der de forekommer i tilknytning til lokaliteter karakterisert som 
”Urskog/gammelskog”.  Lågurtskog  er  ikke  en  egen  kategori  etter  DN-håndboka,  og 
intermediære  typer  som ikke  kan  karakteriseres  som ”kalkskog”  fanges  dårlig  opp  av  DN-
håndbokas  prioriterte  naturtyper.  Det  er  mulig  at  enkelte  MiS-elementer  fanger  opp enkelte 
lokaliteter med noe mer basekrevende arter. Det er usikkert hvor mye forekomst av lokalt sjeldne 
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karplanter  i  lågurtskog bør  vektlegges.  Forekomster  av  enkelte  mykorrhizasopper  på  kan ha 
viktige forekomster i  rikere skog, og dette er organismer som neppe dekkes spesielt  godt av 
kategorien  ”sørberg”.  For  andre  organismegrupper  med  tilknytning  til  sørberg  er 
kunnskapsgrunnlaget mangelfullt.
Sørvendt eksposisjon trenger ikke alltid være avgjørende for om berg og bratte lisider skal ha 
interessante artsforekomster. Mer nordvendte utforminger kan også ha interessante artsmiljøer 
av mer skyggetålende og fuktkrevende arter, som ser ut til å ikke bli godt fanget opp av DN-
håndboka.  Dette  er  trolig  ikke  et  stort  problem i  Våler,  men en  lokalitet  (Svenkerudberget, 
lokalitet 119) er nordvendt og preget av skrenter og bratt skog. Her har lokaliteten blitt plassert i 
kategorien  ”Urskog/gammelskog”  selv  om  dette  ikke  er  en  helt  ideell  kategori  for  denne 
lokaliteten. Da lokaliteten er nordvendt passer ikke kategorien ”sørberg”, selv om Often (1997) 
nevner lokaliteten i forbindelse med utredningen av sørberg i Østerdalene.

Utfordringer for kommunen: På grunn av sparsom forekomst i kommunen er vegetasjonen på 
disse lokalitetene særlig utsatt på grunn av hogstaktivitet, gjerne fordi det her ofte finnes innslag 
av noe rikere og mer produktiv skog. Åpne hogstformer i sørberg er uheldig mhp. eventuelle lav- 
og moseforekomster.
Innslaget av lauvtrær i sørberg kan være viktige pga. soleksponerte forhold, og er i tillegg til 
hensyn til forekomst av sørbergsplanter en utfordring mhp. hogst.

D Kulturlandskap

D01 Slåtteng
Merknader  til  naturtypen: Våler  utmerker  seg  ved  å  ha  forekomster  av  fortsatt  hevdete 
slåttenger i Gravberget. Dette er i ferd med å bli nasjonalt sjelden. Slåttengene i Gravberget har 
innslag av den truete vegetasjonstypen "Boreal slåtteng" (Fremstad og Moen 2001), men ingen 
spesielt sjeldne eller rødlistede karplanter ble påvist i tilknytning til engene. Derimot er det en del 
karplantearter  som kan ha  regionalt  og  lokalt  viktige  forekomster  i  engene.  For  insekter  og 
beitemarkssopp er kunnskapen totalt manglende, og det kan ikke utelukkes at engene kan ha 
betydning for rødlistede arter.

Utfordringer ved registrering og verdisetting: Det er ikke gjort detaljerte inventeringer av 
slåtteng i Våler tidligere, og vurderingen av nasjonalt verdifulle kulturlandskap (Arnevik Løseth 
1994) fokuserer mest på landskap og ikke enkeltinnslag av kulturmark. Noe er likevel fra tidligere 
kjent  om slåttenger på Finnskogen,  for  eksempel  Fremstad & Moen (2001),  som fremhever 
”Boreal slåtteng” som typisk for Finnskogen. I naturtypekartleggingen i Våler har jeg valgt å 
fokusere på lokaliteter som fortsatt hevdes. De fleste lokalitetene ble funnet i Gravberget, men 
flere  ble  ikke særlig godt undersøkt mhp. artsmangfold da det  var tid for slått  og trolig lite 
populært med folk som tråkker i engene.
Lokaliteter  som  kan  ha  vært  slåttenger  før  hevden  opphørte,  er  kartlagt  i  kategorien 
”Småbiotoper;  Skogholt  med  engpartier”  (D1105).  Dette  omfatter  en  del  sætervoller  og 
kulturmark omkring nedlagte bruk. Her kan brukshistorie være vanskelig å fastslå, og beiting kan 
stedvis ha bidratt til å sette sitt preg på vegetasjonen.

Utfordringer for kommunen: Det er betydelige utfordringer mhp. å sikre fremtidig skjøtsel av 
slåttenger i Våler. Det kan være hensiktsmessig å se Gravberget-grenda under ett som ett svært 
verdifullt  område med kulturmark (jf.  Arnevik Løseth 1994).  Her er betydelig potensiale for 
restaurering av kulturmark, for eksempel i tilknytning til Øvre Berget (lokalitet 027).
En  del  lokaliteter  kartlagt  som  småbiotoper,  slik  som  gamle  sætervoller,  kan  få  tilbake 
slåttengkvaliteter på sikt dersom slått gjennomføres.
Det må påpekes at beite ikke er en velegnet måte å ta vare på artsmangfoldet i slåttenger, og slått 
bør så langt det er mulig utføres i fremtida. Beite er mest aktuelt for lokaliteter der det ikke er 
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praktisk mulig å gjennomføre slått, og hvor alternativet på sikt er fullstendig gjengroing.
Det bør utarbeides skjøtselsplaner for slåttengene i Gravberget.

D03 Artsrike vegkanter
Merknader til naturtypen: Artsrike vegkanter i kulturlandskapet er et svært sjeldent innslag i 
Våler, og kun en lokalitet ble påvist (Gravberget, lokalitet 031). Her forekommer en delt lokalt 
sjeldne karplanter, og miljøet må betegnes som artsrikt mhp. karplanter. Lokaliteten i Gravberget 
utfyller kvaliteter ved andre lokaliteter med kulturmark (slåttenger) i området.

Utfordringer  ved  registrering  og  verdisetting: Det  finnes  spredte  forekomster  av 
kulturmarksplanter langs vegkanter flere steder i kommunen, og disse kan være av betydning for 
overlevelse og  spredning av arter.  For  eksempel  finnes  de lokalt  mindre  vanlige  karplantene 
flekkgriseøre (Hypochoeris  maculatum)  og bakkestjerne (Erigeron acer)  på spredte lokaliteter langs 
veger i kommunen, uten at slike innslag kan kartlegges som ”artsrike vegkanter” i forhold til 
DN-håndboka. Slike innslag av enkeltarter kan være umulig å avgrense.

Utfordringer for kommunen: Iht. Fremstad & Moen (2001) er artsrike vegkanter regnet med til 
truete vegetasjonstyper, da de er gått sterkt tilbake i mange områder. Dette tilsier at det kan være 
behov  for  bevisst  skjøtsel  av  gjenværende  lokaliteter  av  kulturmarkstypen.  Andre 
problemstillinger  er  også  spredning  av  konkurransesterke  lupinarter  (Lupinus spp.)  langs 
vegkanter. Lupiner vil kunne være i stand til å fortrenge restforekomster av kulturmarksarter på 
vegkanter.

D04 Naturbeitemark
Merknader til naturtypen: Aktivt beitet naturbeitemark er blitt en svært sjelden naturtype i 
Våler etter hvert som husdyrholdet er gått sterkt tilbake. Det ble funnet en konsentrasjon av 
velholdt og relativt artsrik naturbeitemark i tilknytning til Øverby og Elset (lokalitet 032, 034 og 
035) nordøst for Braskereidfoss.

Utfordringer  ved registrering og verdisetting: Naturbeitemark  er  kartlagt  på  grunnlag  av 
fortsatt hevd i form av beite. Beitemark i Våler forekommer fortrinnsvis som i gjengroende form 
i lavlandet og i tilknytning til sætervoller i skogtraktene. For øvrig er en del lokaliteter utsatt for 
gjødsling lite interessante i en naturtypekartlegging, da artsmangfoldet i disse er lite og trivielt, og 
ikke vektlagt  i  DN-håndboka.  En del  lokaliteter  med gjengroende beitemark i  tilknytning til 
skoglandskapet/sætervoller er dekket av kategorien ”Småbiotoper;  Skogholt  med engpartier”, 
men dette kan også dreie seg om en del gjengroende lokaliteter med tidligere slåtteng. 
Kunnskapen om artsmangfold i naturbeitemark i Våler er dårlig, og dyr på beite gjør at det ofte 
ikke er mulig å gå inn på marka for å undersøke hva som egentlig finnes der av arter. Resultatet 
blir at naturbeitemark er kartlagt ut fra forekomst og aktiv hevd, uten at det er gjort detaljert 
undersøkelse av artsforekomster på lokalitetene. Størrelse, variert utforming og hevdstatus blir 
derfor et vesentlig grunnlag for verdisetting, så lenge annen informasjon ikke er tilgjengelig.

Utfordringer for kommunen: Særlige utfordringer mhp. opprettholdelse av naturbeitemark er å 
sikre beiting og at ikke kunstgjødsel eller oppdyrking finner sted.

D05 Hagemark
Merknader til naturtypen: I Våler omfatter kategorien hagemark utformingen ”Bjørkehager” 
(D0501). Bjørkehager er en kulturmarkstype karakterisert som hagemark med tresjikt av bjørk og 
med innslag av kulturmarksarter i det relativt lysåpne feltsjiktet. Kulturmarkstypen er benyttet til 
beite. Naturtypen er svært sjelden i Våler, og bare to lokaliteter ble registrert (Øverby, lokalitet 
036 og Audenby, lokalitet 037).

Utfordringer  ved  registrering  og  verdisetting:  Hagemark  forekommer  i  de  sentrale 
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jordbruksområdene i Våler, og er pga. sparsom forekomst forholdsvis lett å kartlegge. Fortsatt 
hevdete  lokaliteter  (beitemark)  er  vektlagt,  og  det  er  tvilsomt  om  det  finnes  gjengrodde 
utforminger av bjørkehager som er av interesse og som skulle vært kartlagt.

Utfordringer for kommunen: Hagemark er utvilsomt en truet vegetasjonstype i Våler, og det 
vil  være  en  del  utfordringer  mhp.  skjøtsel  av  slike  lokaliteter.  Det  største  problemet  mhp. 
bjørkehager er trolig fortetting av tresjikt der hevden er opphørt, og tynning av tresjikt vil stedvis 
være like aktuelt som å sikre opprettholdelse av beite.
Det kan være aktuelt å utarbeide skjøtselsplan for skjøtsel av gjenværende bjørkehager i Våler.

D06 Skogsbeiter
Merknader til naturtypen: Skogsbeiter er en svært sjelden naturtype i Våler, og bare rester som 
fortsatt beites aktivt finnes.

Utfordringer ved registrering og verdisetting: DN-håndboka legger opp til at aktivt beitet 
skog  og  skogholt  i  mer  jordbrukspåvirkete  områder  kan  kartlegges.  Den  eneste  kartlagte 
lokaliteten i Våler (Audenby, lokalitet 038) ligger i de mer intensivt drevne jordbruksområdene og 
kan  avgrenses  rimelig  greit.  Artsmangfold  ble  ikke  undersøkt  pga.  dyr  på  beite,  men  som 
naturtype kan lokaliteten avgrenses uten detaljerte undersøkelser. Det kan ikke utelukkes at det er 
lokaliteter med brutt hevd som kan komme inn under kategorien dersom det startes opp med 
beite i inngjerdete skogholt i lavlandet.
Lokaliteter  i  utmark  i  Våler  er  lite  aktuelle  å  kartlegge  som skogsbeiter  i  dag,  da  disse  har 
komplisert avgrensning og beite er i ferd med å bli sjeldent. I forhold til rovdyrproblematikk er 
fremtiden for beitepreget vegetasjon i utmark i kommunen svært usikker. I Vestmarka beitet noe 
sau, mens i kommunens østlige deler foregår beite med kyr i enkelte områder. Ingen lokaliteter i 
utmark ble vurdert å kunne kartlegges som skogsbeiter.

Utfordringer for kommunen:  På grunn av begrenset forekomst av naturtypen skogsbeiter er 
dette en naturtype som kan være aktuell for evt. tilskudd til skjøtsel. Aktuelle lokaliteter er den 
kartlagte lokaliteten, mens evt. andre må restaureres. Å sikre sterkt nok beitetrykk er kanskje det 
viktigste,  dersom skogsbeiter  skal  ivaretas  eller  restaureres,  da  for  svakt  beitetrykk  vil  gjøre 
vegetasjonen lite annerledes enn ordinært utmarksbeite. 

D09 Fukteng
Merknader til naturtypen: Fuktenger lite påvirket av gjødsel og fortsatt hevd gjennom beite er 
svært sjelden i kommunen, og forekommer bare som rester. Slått av fuktenger forekommer ikke i 
Våler.

Utfordringer  ved  registrering  og  verdisetting: Fuktenger  er  etter  DN-håndboka  aktivt 
hevdete lokaliteter med slått eller beite. Langs Glåma forekommer derimot en rekke lokaliteter 
med fukteng dominert av starr-arter (Carex spp.) og rørkvein-arter (Calamagrostis spp.) som ikke 
er hevdet i dag. Det kan for disse lokalitetene ikke utelukkes at det har foregått slått eller beite, og 
stedvis kan vegetasjonsutformingen i  dag være betinget av tidligere skjøtsel  i  området.  Disse 
lokaliteten er dekket av kategorien ”Rikere sumpskog” (F06) da det er betydelige innslag av dette 
i områdene, samtidig som dette vil være den naturtypen som vegetasjonsutformingen beveger 
seg mot, etter hvert som gjengroing finner sted.
Jeg har prioritert fuktenger med tydelige spor av skjøtsel, slik som beite, og derfor er bare en 
lokalitet kartlagt (Rud, lokalitet 039). Det kan ikke utelukkes at det er mindre lokaliteter som ikke 
ble kartlagt, og som kan være aktuelle for eventuell skjøtsel.

Utfordringer for kommunen: Gjengroing og tilførsel av gjødselavrenning kan være et problem 
med slike lokaliteter, da dette gjør at fuktenger raskere gror igjen, samt at vegetasjonen blir mer 
triviell. Opprettholdelse av skjøtsel i form av beite og fjerning av krattoppslag er mest aktuelt, 
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men  også  restaurering  av  enkelte  ikke  kartlagte  lokaliteter  kan  være  aktuelt.  Områder  med 
vegetasjon egnet for restaurering kan muligens finnes langs Glåma, og beite på bredder av Glåma 
kan bidra til opprettholdelse av partier med ”flomeng”.

D11 Småbiotoper
Merknader  til  naturtypen:  Kategorien  småbiotoper  omfatter  et  vidt  spekter  av 
kulturmarkstyper, og i Våler er det i første rekke sætervoller og gjengroende kulturmark rundt 
nedlagte bruk som er kartlagt i denne kategorien. Kategorien bidrar med mange (16) lokaliteter i 
forhold til naturtypekartleggingen.

Utfordringer ved registrering og verdisetting: Småbiotoper kan ses på som en samlekategori i 
DN-håndboka.  ”Skogholt  med  engpartier”  (D1105)  er  en  kategori  benyttet  for  å  dekke  de 
mange lokalitetene med gjengroende kulturmark i tilknytning til sætervoller og omkring nedlagte 
bruk. Dette er kulturmark som pga. opphørt hevd ikke bør omfattes i kategoriene ”Slåtteng” 
(D01) og ”Naturbeitemark” (D04). Her finnes rester av opprinnelig kulturmarksvegetasjon og 
forekomster av enkelte kulturmarksarter. Det opprinnelige skjøtselsregimet (slått eller beite) kan 
være vanskelig å avdekke. Slike lokaliteter kan være av mer lokal verdi, men samtidig viktig for 
dokumentasjon av hvilke lokaliteter som ble undersøkt i forbindelse med naturtypekartleggingen. 
Det kan være restaureringspotensiale for enkelte lokaliteter.
”Steinrøyser  og  gjerder”  (D1103)  er  annen  type  lokaliteter  som  kan  dekkes  av  kategorien. 
Betydning for biologisk mangfold i slike miljøer kan være uklar, og typen omfatter i første rekke 
kulturminner  som  steinrøyser  og  –gjerder.  Kartlegging  av  slike  miljøer  i  Våler  er  trolig 
ufullstendig, og ble ikke prioritert.
For kategorien ”Skogholt med engpartier” i  form av sætervoller og kulturmark ved nedlagte 
bruk er trolig omfang av kartleggingen mer tilfredsstillende.

Utfordringer  for  kommunen:  Sætervoller  og  kulturmark  omkring  nedlagte  bruk  kan  være 
aktuell for skjøtselstiltak. Her er det en utfordring å avveie hensyn til  biologiske verdier med 
kulturhistoriske eller bruksmessige verdier, der skjøtsel er aktuelt. Trolig er gjengroing på mange 
lokaliteter  (først  og  fremst  lokaliteter  med  C-verdi)  kommet  så  langt  at  forekomst  av 
kulturhistoriske verdier (bygningsmiljø) bør prioriteres ved utvelgelse av lokaliteter for eventuell 
skjøtsel.

D12 Store gamle trær
Merknader til naturtypen: Denne kategorien ble ikke kartlagt i Våler, da det ble vurdert til å 
være lite  potensiale  for gamle trær i  kulturlandskapet,  og enkelttrærs betydning for biologisk 
mangfold er i stor grad uklar. Kulturlandskap med god forekomst av gamle trær er stedvis påvist 
å kunne være viktige for flaggermus (Isaksen 2005), en organismegruppe som er dårlig kjent i 
Våler.

Utfordringer ved registrering og verdisetting: ”Store gamle trær” (D12) er en kategori som 
også kan ses på som småbiotoper i kulturlandskapet. 
Det er først og fremst gamle tuntrær som kan være aktuelle i denne kategorien i Våler. Bjørk, osp 
og  lønn  er  trolig  de  treslag  som  er  mest  aktuelle  i  Våler.  Ett  plantet  asketre  ble  påvist  i 
kommunen (Øvre Halberget  i  Gravberget,  lokalitet  028),  men dette  treet  befinner seg på en 
lokalitet som kan karakteriseres som slåtteng, og treet er ikke skilt ut for seg som egen lokalitet. 
Også ved enkelte  andre  lokaliteter  kartlagt  i  naturtypekartleggingen er  gamle trær  trolig  noe 
dekket, slik som lokaliteten Holtekjølen (lokalitet 045).

Utfordringer for kommunen: Den sparsomme forekomsten av gamle trær i kulturlandskapet i 
Våler  gjør  at  det  kan  være  aktuelt  å  forsøke å  stimulere  til  å  ta  vare  på  slike  trær  gjennom 
tilskuddsmidler. Best potensiale for økt forekomst av gamle trær på kort sikt, er trolig gjennom 
fristilling av trær i mindre skogholt i kulturlandskapet.
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D14 Erstatningsbiotoper
Merknader til naturtypen: I Våler er denne kategorien benyttet om menneskeskapte miljøer 
som ikke har direkte paralleller i naturen, slik som torvdriftsmyrer, eller om miljøer som fungerer 
som erstatning for naturtyper som forekommer sjeldent i naturen, slik som sand- og grustak og 
deres betydning for arter som sandsvale.

Utfordringer ved registrering og verdisetting: Kategorien ”Erstatningsbiotoper” er i  Våler 
brukt om lokaliteter med forekomst av sandsvale og miljøer med hortulan. Mhp. hortulan er det 
trolig også en rekke miljøer i tilknytning til  åkerlandskapet, for eksempel kantvegetasjon som 
kunne ha vært innlemmet i kategorien. Disse er derimot vanskeligere å avgrense. Iht. Svein Dale 
(pers. medd.) er det påvist flere slike lokaliteter med betydning for hortulan. En stor del av disse 
lokaliteten  vil  være  dekket  gjennom  Våler  kommunes  viltkartlegging  med  oversikt  over 
viltbiotoper (Våler kommune 2000).
Det er påvist at dverglo (sjelden R) (DN 1999b) kan benytte forstyrrede miljøer i tilknytning til 
for  eksempel  industriområder  som hekkelokaliteter,  helst  i  tilknytning  til  vannmiljø  (Sæther 
1994). En lokalitet for dverglo er kjent i Våler (Våler kommune 2000), men lokaliteten ble ikke 
kartlagt pga. vanskelig avgrensning og manglende kjennskap til lokalitetens betydning for arten. 
Flaggermus er en organismegruppe det foreligger lite kunnskap om i Våler, og gamle bygninger 
kan være egnete miljøer for flaggermus-arter - først og fremst som skjulesteder. Det kan være 
noe kontroversielt å kartlegge gamle bygninger som ”naturtyper”.

Utfordringer for kommunen: Det er særlige interesser knyttet til  torvdriftsmyrer i  Våler da 
dette  er  områder  som  benyttes  av  den  direkte  truete  (E)  hortulanen.  For  øvrig  er  flere 
lavlandsmyrer med betydning for hortulan mindre påvirket av inngrep kartlagt under kategorien 
”Intakt lavlandsmyr”. Spesielle utfordringer mhp. hortulan og erstatningsbiotoper er gjengroing 
med kratt, og skjøtsel i form av tynning/fjerning av kratt kan være aktuelt. (For kommentarer 
omkring hortulan se under ”Lavlandsmyrer” og egen omtale av hortulan blant rødlistearter i 
kommunen).
På sikt  er  det  store  utfordringer for  kommunen mhp.  hva som skal  skje  med for eksempel 
Glesmyra  når  torvdriften  opphører.  Oppdyrking  til  jordbruksformål  vil  kanskje  være  mest 
aktuelt,  men  det  kan  være  muligheter  for  restaurering  av  myr  og  våtmark  i  dette  området. 
Dersom hortulan fortsatt holder stand i området er det også muligheter for spesielle tiltak for 
denne arten.
En kartlegging av miljøer (bygninger mm.) av betydning for flaggermus kan være aktuell.

D15 Skrotemark
Merknader til naturtypen: Skrotemark er forstyrret mark preget av menneskelig aktivitet. Dette 
kan omfatte miljøer knyttet til  bebyggelse, veg- og jernbaneanlegg og fyllinger.  Det er særlig 
karplanter som kan ha forekomster i slike miljøer, ofte innførte arter som ikke forekommer på 
naturlige voksesteder i landet.

Utfordringer  ved  registrering  og  verdisetting: Under  erstatningsbiotoper  er  dverglo  og 
hortulan nevnt som arter med tilhold i menneskeskapte miljøer, og det kan være et visst overlapp 
mellom kategoriene ”erstatningsbiotoper” og ”skrotemark”, og klassifisering av naturtypene kan 
være et spørsmål om skjønn.
I Våler er kategorien brukt om en plantelokalitet i tilknytning til Braskereidfoss stasjon. Flere 
”eksotiske” ugras har trolig sine beste forekomster i kommunen på denne lokaliteten. Det bør 
påpekes at en del ugras-arter innført til landet kan være uønskede arter i norsk natur, da de kan 
ha evne til å forstyrre samfunn og fortrenge arter der de etablerer seg i mer naturlig vegetasjon.
Det er på grunnlag av forekomst av slike ugras vanskelig å gi slike lokaliteter høy verdi, og arter 
bør etter min mening kanskje helst ha lang kulturhistorie, være truete eller lokalitetene fungere 
som erstatningsbiotoper for naturlige miljøer for å kunne gis høy verdi. Dersom naturlige arter 
som fugl har tilknytning til lokaliteten bør kategorien erstatningsbiotoper kanskje foretrekkes.
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Jeg anser ikke skrotemarkslokaliteter for særlig godt dekket av naturtypekartleggingen i Våler, 
men her er det store vanskeligheter mhp. hva som skal vektlegges. Kunnskapsmangelen er stor 
omkring artsforekomster og ulike ”moderne” biotopers betydning for biologisk mangfold.
En viss grad av overlapp mellom kategoriene erstatningsbiotoper og skrotemark er ikke spesielt 
problematisk, men jeg tolker DN-håndboka som noe uklar på hva som bør kartlegges innenfor 
de ulike kategoriene.

Utfordringer for kommunen: Det er ellers stor kunnskapsmangel omkring slike miljøer mhp. 
artsmangfold, for eksempel betydning for insekter. Det kan være andre lokaliteter i kommunen 
som kan være aktuelle å kartlegge som skrotemark med verdi for biologisk mangfold.  Dette 
krever i stor grad inventeringer av artsmangfold, for eksempel åkerkanter hvor enkelte mindre 
vanlige åkerugras eller moser kan ha forekomster.
Bevaring og forvaltning av lokaliteter kan være problematisk, da dette ofte er områder i bruk, 
samtidig som mange lokaliteter ikke oppfattes som ”natur” av folk flest.

E Ferskvann og våtmark

E02 Mudderbanker
Merknader til naturtypen: Mudderbanker er i Våler mest utbredt langs Glåma, men det kan 
ikke utelukkes at mindre forekomster langs Kynna kan karakteriseres som mudderbanker.

Utfordringer  ved  registrering  og  verdisetting: Fremstads  (1998)  utredning  om 
flommarksvegetasjon  langs  Glåma,  har  dannet  et  godt  grunnlag  for  identifisering  av  ulike 
lokaliteter langs Glåma i Våler. Det er særlig grunne partier av elver som kan være aktuelle å 
kartlegge som mudderbanker. Det er betydelige problemer med å kartlegge naturtypen ved høy 
vannføring.
I  Våler  er  det  utelukkende  mudderbanker  av  fattig  utforming,  og  typiske  planter  på 
mudderbanker i Våler er nålesivaks (Eleocharis acicularis) og krypsoleie (Ranunculus repens), men ikke 
typiske ”pusleplanter”. Det er en viss overgang mellom mudderbanker og vegetasjonstypen urte-
grasør (Fremstad 1997, Fremstad 1998), men dette dreier seg om vegetasjonsutforminger ikke 
like sterkt preget av neddykking. Bare en lokalitet kartlagt i Våler tyder på at naturtypen er noe 
underrepresentert,  men  trolig  noe  dekket  av  kategorien  ”Rikere  sumpskog”  (F06)  der 
avgrensningen av lokaliteter også omfatter deler av elva. Langs Kynna kan det være aktuelt å 
velge ut egne lokaliteter som mudderbanker, men disse er utvilsomt av svært liten utstrekning, og 
avgrensning vil være vanskelig. Her kan det være små lokaliteter som er dekket ved at Kynna som 
helhet er plassert i kategorien ”Andre viktige forekomster”.

Utfordringer for kommunen: Utfyllinger og hogst av kantvegetasjon anses som en trussel på 
lokaliteten ved Våler sentrum. Også der lokaliteter er kartlagt som ”rikere sumpskog” må det tas i 
betraktning at det stedvis kan være mudderbanker i tilknytning til tilgrensende elveavsnitt.

E03 Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti
Merknader  til  naturtypen: Flomdammer forekommer  i  Våler  vesentlig  langs  Glåma,  mens 
enkelte partier med meandrerende elveparti finnes i tilknytning til mindre bekkedrag.

Utfordringer ved registrering og verdisetting: I Våler er det utformingen ”flomdammer” som 
er  mest  aktuell  for  kartlegging.  Enkelte  partier  med  meandrerende  elveparti  er  dekket  av 
kategorien ”Viktige bekkedrag”, og er bare forekommende i tilknytning til  mindre bekker og 
elver.  Glåmas  strekning  gjennom  Våler  har  ikke  meandrerende  partier,  i  motsetning  til 
nabokommunen  Åsnes  som  har  betydelige  områder  med  kroksjøer,  flomdammer  og 
meandrerende elvepartier.
Flomdammer er miljøer som skiller seg fra dammer i kulturlandskapet ved at de utsettes for mer 
eller  mindre  jevnlige  flomhendelser.  Tid  siden  dannelse,  gjengroing  med  vegetasjon  og 
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påvirkning fra flom bidrar til at lokalitetene foreligger på ulike suksesjonsstadier (Schartau m.fl. 
2005).  Dette  innebærer  at  det  kan  være  aktuelt  å  verdisette  enkeltlokaliteter  med  sparsomt 
utviklet  vegetasjon  like  høyt  som  lokaliteter  med  mer  velutviklede  vegetasjonsutforminger. 
Intuitivt vil gjerne lokaliteter med rik vegetasjon bli ansett som mest verdifulle, noe også DN-
håndboka legger opp til. Jeg har valgt å se lokalitetene i forhold til hvilke suksesjonsstadium de 
tilhører,  slik at også dammer med mindre utviklet  vegetasjon er  verdsatt på høyde med mer 
utviklede dammer.
Flomdammer kan generelt sett ha en rik fauna av vannlevende insekter og krepsdyr (Schartau 
m.fl. 2005), men det er manglende kunnskapsgrunnlag omkring hvilke arter som konkret finnes i 
dammer i Våler. Jeg har valgt å betegne alle slike lokaliteter som viktige (verdi B), da de er sjeldne 
i kommunen, og siden flomforbygninger har gjort naturtypen sjeldnere. DN-håndbokas kriterier 
for å skille mellom A og B verdi for flomdammer er i første rekke basert på at flomdammene 
skal  inngå  som del  av  en  større  enhet  med både  kroksjøer,  flomdammer  og  meandrerende 
elveparti for å få verdien A. Dette er ikke tilfredsstilt i Vålers tilfelle, hvor flomdammene ligger 
isolert, og hvor det ikke er forekomst av verken kroksjøer eller meandrerende elveparti i området 
hvor dammene ligger.

Utfordringer  for  kommunen: Det  er  enkelte  utfordringer  for  kommunen  ved  eventuelle 
utbedringer av flomverk. Flomverk reduserer påvirkning fra flom, og forstyrrelse fra flom er 
ansett for å være en viktig faktor mhp. artsmangfold i dammene (Brabrand m.fl. 1999, Schartau 
m.fl. 2005). Ikke minst kan forekomsten av dammer være viktig for spredningen av vannlevende 
arter langs vassdrag (Brabrand m.fl. 1999). På bakgrunn av dette er det svært viktig å ta vare på 
eksisterende  flomdammer  langs  Glåma,  da  dette  er  miljøer  med  begrenset  forekomst  i 
kommunen.

E06 Viktige bekkedrag
Merknader til naturtypen:  Viktige bekkedrag forekommer i de sentrale jordbruksområdene i 
Våler, og fungerer både som grønn korridorer, spredningsveger og livsmiljøer for arter.

Utfordringer ved registrering og verdisetting: Slik DN-håndboka karakteriserer naturtypen, 
må viktige bekkedrag ses i forhold til  kulturlandskapet. Også bekkedrag i skoglandskapet kan 
være viktige, men vil trolig bedre kunne dekkes av kartlegging av ferskvannslokaliteter etter DN-
håndbok 15 (DN 2000c).
Kartleggingen av bekkedrag i kulturlandskapet i  Våler avdekket at det har foregått betydelige 
inngrep i form av kanalisering i tilknytning til naturtypen.
Det er betydelige mangler på kunnskap knyttet til  viktige bekkedrag i kommunen, i  form av 
artsmangfold og betydning for spredning av arter.  Naturtypen anses for å være ganske godt 
dekket  av  naturtypekartleggingen,  men  trolig  kan  enkelte  mindre  bekker  og  grøfter  i 
kulturlandskapet være viktige miljøer for enkelte arter (Rosqvist 2005).  Dette er miljøer som 
kanskje  kan  dekkes  av  kategorien  ”Småbiotoper”  i  kulturlandskapet,  men  slike  innslag  i 
kulturlandskapet i Våler ble ikke prioritert kartlagt.

Utfordringer for kommunen: De største utfordringene for kommunen i forhold til bekkedrag 
er å sikre at ikke flere bekkedrag kanaliseres. For øvrig kan kantvegetasjon omkring bekkedrag 
være sårbar for inngrep, og generelt sett er dette et element som må bevares sammen med selve 
bekkedraget.

E08 Rike kulturlandskapssjøer
Merknader  til  naturtypen: Kunnskapsgrunnlaget  om  artsmangfold  i  tilknytning  til 
kulturlandskapssjøer  i  Våler  er  mangelfullt.  Enkelte  observasjoner  av  fugl,  for  eksempel 
rørsanger og toppdykker, tyder på at sjøene er av betydning for fuglelivet. Rett sør for grensen 
mot Åsnes ligger også naturreservatet Gjessåssjøen med dokumentert betydning for vannlevende 
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fugl. Det er ikke utenkelig at en del fugl i tilknytning til Gjessåssjøen kan foreta forflytninger til 
innsjøer i kulturlandskapet i Våler.
For vannplanter er det lite kunnskapsgrunnlag, men det kan være potensiale for enkelte arter 
som krever noe varmere og mer næringsrikt vann. Det er særlig interesse i tilknytning til den 
rødlistede  (sjelden  R)  arten  sjøpiggknopp  (Sparganium  gramineum),  som  ikke  er  dokumentert 
funnet i Våler (Haugan 1993, Often & Finsrud Lande 2004), selv om Lids flora (Elven 2004) 
nevner arten fra Våler. Best potensiale for sjøpiggknopp er trolig i lavereliggende innsjøer, slik 
som Tørråssjøen (lokalitet 069) og Sørsåssjøen. Sistnevnte sjø er ikke kartlagt da den ikke kan 
betegnes som en egentlig kulturlandskapssjø (se avsnitt 4.2 – ikke innlemmete lokaliteter).

Utfordringer  ved  registrering  og  verdisetting: Rike  kulturlandskapssjøer  er  en  noe 
problematisk kategori ut fra DN-håndboka. Det legges opp til  å skille mellom ”kalkrike” og 
”næringsfattige” utforminger. Dette er misvisende i form av at ”kalk” og ”næring” ikke har så 
mye med hverandre å gjøre. Kalkrike sjøer (alkalitrofe sjøer, chara-sjøer) kan være næringsfattige 
(oligotrofe).  Andre kan være næringsrike (eutrofe),  men enten kalkrike eller kalkfattige. Mhp. 
næring er mange kulturlandskapssjøer utsatt for avrenning fra jordbruket, noe som gir tilførsler 
av nitrogen og fosfor. Det finnes også naturlig næringsrike innsjøer i tilknytning til fosforrike 
løsmasseavsetninger (se for eksempel Brandrud 2002).
I Våler er betraktninger omkring kalkinnhold av mindre betydning, da berggrunnen er generelt 
fattig mhp. kalk. Derimot kan innsjøer i kulturlandskapet motta tilførsler av nitrogen og fosfor 
gjennom jordbruksavrenning,  noe  som gjør  disse  sjøene  mesotrofe  (middels  næringsrike)  til 
eutrofe mhp. næringsstatus. De kartlagte lokalitetene i Våler virker ikke utpreget næringsrike og 
mottar  trolig  mindre  mengder  jordbruksavrenning.  De  kan  derfor  trolig  karakteriseres  som 
mesotrofe,  og  skiller  seg  derfor  fra  innsjøer  i  skoglandskapet  som er  av  mer  næringsfattig 
(oligotrof) utforming. Mhp. humus (dystrofi) kan det derimot være en del innslag av dette også i 
jordbrukslandskapet, da kulturlandskapssjøene mottar avrenning fra skogsvassdrag, og er omgitt 
av  barskog  og  flytetorv  med  torvmoser.  Alle  innsjøer  som  grenser  mot  dyrka  mark  i 
kulturlandskapet i Våler er kartlagt som ”Rike kulturlandskapssjøer”, først og fremst på grunn av 
at innsjøene er kulturlandskapssjøer og forekommer sjeldent i kommunen, og ikke fordi de er 
spesielt rike på kalk eller næring.

Utfordringer  for  kommunen:  Mangelen  på  kunnskap  om  artsmangfold  i  tilknytning  til 
kulturlandskapssjøer  innebærer  at  dette  er  miljøer  som bør  undersøkes  nærmere,  både mhp. 
artsmangfold av vannplanter og vannfauna og vannkvalitet.  Dette er temaer for oppfølgende 
undersøkelser iht. DN-håndbok 15 – Ferskvannskartlegging.
Gjødselavrenning kan utgjøre et problem i forhold til kulturlandskapssjøene i Våler.
Takrørskoger omkring innsjøer kan være positive innslag for en del fugl, men samtidig danner 
takrør monokulturer som fortrenger andre planter. Det kan derfor være aktuelt med skjøtsel, slik 
at også mer lyskrevende vannplanter får bedrete muligheter.

E09 Dammer og tjern
Merknader  til  naturtypen:  Med ”dammer  og  tjern”  er  det  i  hovedsak  dammer  og  tjern  i 
kulturlandskapet som er aktuelle for kartlegging. Kategorien ”Naturlig fisketomme innsjøer og 
tjern” fanger opp en del lokaliteter som ligger i skoglandskapet.

Utfordringer  ved  registrering  og  verdisetting:  Dammer  er  mindre  vannforekomster  i 
kulturlandskapet, mens dammer og tjern i skoglandskapet kan plasseres i kategorien ”Naturlig 
fisketomme  innsjøer  og  tjern”  (E10),  og  dammer  langs  store  vassdrag  i  kategorien 
”Flomdammer” (E03).
Dammer i kulturlandskapet er noe problematisk mhp. verdisetting, for det første fordi påvist 
forekomst av liten salamander vil kunne trekke verdien opp i A (Svært viktig), selv om utforming 
er dårlig. For det andre vil dammer hvor det ikke er påvist forekomst av rødlistede amfibier ikke 
få tilsvarende høy verdi. Påvisningen av amfibier i dammer kan være noe tilfeldig, og det kan 
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heller ikke utelukkes at dammer benyttes vekselvis mellom ulike år av amfibier.
Forekomster  av  vannplanter  er  trolig  viktig  for  forekomsten  av  insekt-  og  krepsdyrfauna 
(Schartau  m.fl.  2005),  da  dette  øker  mangfoldet  av  nisjer.  Dette  kan  tilsi  at  utforming  bør 
vektlegges mer i naturtypekartleggingen. Dette er praktisert ved naturtypekartleggingen i Våler, 
og her foreligger de største avvikene fra kriteriene i DN-håndboka. Potensiale for amfibier og 
utforming mhp. vannplanter er vektlagt mer enn registrerte  forekomster  av liten salamander. 
Dette fordi enkelte lokaliteter for liten salamander er i så dårlig tilstand, at hvis dette er egnete 
miljøer for arten, er det trolig at det også flere mindre vannforekomster i kulturlandskapet som 
også  er  egnet  for  arten,  uten  at  dette  er  påvist.  Kunnskapsmangelen  omkring  andre 
organismegrupper bør komme disse til gode, ut fra føre-var-prinisppet, og danner grunnlag for 
at jeg har valgt å fokusere på utforming av dammer.
Dammer i kulturlandskapet kan være vanskelig å lokalisere og krever mer detaljert kartgrunnlag 
enn M711-kart i målestokk 1 : 50 000. Dessuten foregår det stedvis anleggelse av nye dammer i 
kulturlandskapet, enten som miljødammer eller fangdammer, og på sikt er dette lokaliteter som 
vil  kunne få betydning for biologisk mangfold (Vedum m.fl.  2004).  Her er det trolig enkelte 
lokaliteter som ikke er blitt fanget opp av naturtypekartleggingen, og det kan forventes at nye 
dammer skapes i fremtiden som resultat av tilskuddsmidler til anleggelse.

Utfordringer  for  kommunen:  Dammer  og  tjern  er  trolig  ikke  fullstendig  kartlagt  i 
jordbrukslandskapet i Våler og supplerende undersøkelser bør gjennomføres. Det er positivt at 
det gis tilskudd til opparbeiding av nye dammer i kulturlandskapet, og slike dammer vil på sikt 
kunne bidra med verdier i forhold til biologisk mangfold.
Utfordringer for kommunen kan være å også stimulere til tiltak som gjelder allerede eksisterende 
dammer. En del dammer kan ha behov for inngjerding og rydding av kantvegetasjon. Dette er 
tiltak som kan gjøre dammer til  mer attraktive elementer,  noe som forhåpentligvis vil  kunne 
motvirke gjenfylling.
Mhp. amfibier må det påpekes at det ikke bare er viktig med enkelt forekommende dammer, men 
også landskapsøkologiske hensyn, hvor flere dammer til  sammen utgjør et viktig livsmiljø for 
amfibier,  hvor  mulighet  for  forflytning  mellom  dammer  er  viktig.  Skogbruk  kan  redusere 
mulighetene  for  amfibier,  og  forsuring  er  stedvis  en  mulig  påvirkningsfaktor.  Potensielle 
lokaliteter for amfibier – med særlig fokus på liten salamander og spissnutefrosk, bør inventeres 
ytterligere. Det er også viktig å ikke glemme andre vannlevende organismer som har dammer 
som viktige levesteder.
I enkelte dammer kan fiskeutsettinger være negativt for forekomsten av liten salamander (DN 
1999b), og dette må unngås.
I dammer i beitemark (beitemarksdammer) bidrar dammer til å gi området ytterligere verdi, og 
opprettholdelse av beite er viktig omkring disse dammene.

E10 Naturlig fisketomme innsjøer og tjern
Merknader til naturtypen:  Fisketomme innsjøer og tjern omfatter mindre vannforekomster i 
skoglandskapet,  og  vil  trolig  dekkes  bedre  av  egne  kartlegginger  etter  DN-håndbok  15  – 
Ferskvannskartlegging.

Utfordringer ved registrering og verdisetting:  Naturlig fisketomme innsjøer og tjern er en 
kategori som kan kreve egne undersøkelser. Å fastslå om en innsjø eller et tjern er fisketomt 
krever prøvefiske, noe som er tid- og arbeidskrevende (Hesthagen & Østborg 2002). Jeg har i 
Våler valgt å bruke denne kategorien om tjern som er en slik karakter at fisk er usannsynlig 
forekommende, og hvor amfibier er påvist forekommende (Våler kommune 2000). Det antas 
gjerne at forekomster av fisk reduserer mulighetene for amfibier, men dette er noe artsavhengig. 
Padde er for eksempel. påvist å kunne være begunstiget av fiskeforekomst, mens liten salamander 
sannsynligvis har større ulemper forbundet med forekomst av fisk (Strand 2006).
Tjern kartlagt i denne kategorien i Våler er for en stor del av en egen type: Tjern beliggende i 
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dødisgroper  i  glasifluviale  sedimenter  langs  Kynna.  Dette  er  fordi  det  her  foreligger 
undersøkelser av amfibiefauna, med registrerte funn av padde og liten salamander i en del tjern 
(Våler kommune 2000). Trolig er det andre mindre vannforekomster i skoglandskapet som kan 
være av betydning for amfibier uten at dette er påvist. En vannforekomst ved Haukåsen (lokalitet 
078)  tyder  på  at  dette  er  tilfelle,  og  antyder  at  mange  mindre  vannforekomster  og  tjern  er 
potensielt  viktige  for  amfibier.  Trolig  vil  amfibier  kunne  benytte  vannforekomster  vekselvis 
mellom ulike år og perioder. En metapopulasjonsdynamikk innebærer at amfibieforekomster i 
tilknytning til en vannforekomst dør ut og er avhengig av kolonisering av individer fra en annen 
vannforekomst.  Dette  gjør  forvaltning  av  vannforekomster  i  skoglandskapet  utfordrende,  og 
oversikten over vannforekomster egnet for amfibier i Våler ikke tilfredsstillende.
Mhp. fisketomme lokaliteter kan krepsdyr- og insektfauna være avvikende i forhold til lokaliteter 
med fisk. Slike tjern er som nevnt ikke kartlagt spesielt, men trolig er naturtypen til en viss grad 
fanget  opp gjennom de  kartlagte  lokalitetene med tjern,  men også  i  tilknytning  til  myrtjern 
kartlagt under ”Høymyr” (A02). Kunnskapen om artsmangfoldet i fisketomme tjern i Våler er 
ikke  tilfredsstillende,  og  oppfølgende  undersøkelser  iht.  DN-håndbok  15  (Kartlegging  av 
ferskvannslokaliteter, DN 2000c) kan bidra til å høyne nivået. Deler av Våler er trolig følsom for 
forsuring  (sur  nedbør)  (Wien  1999)  pga.  fattig  berggrunn.  Trolig  kan  en  del  lokaliteter  i 
tilknytning  til  rikmyr  ha  noe  høyere  bufringsevne,  noe  som  kan  være  gunstig  for  en  del 
organismer,  og dette  kan være særlige aktuelle  miljøer  for kartlegging etter  DN-håndbok 15 
(Kartlegging av ferskvannslokaliteter, DN 2000c).

Utfordringer for kommunen: Det kan være aktuelt å knytte kartlegging av fisketomme innsjøer 
og tjern opp mot en kartlegging etter DN-håndbok 15 – Ferskvannskartlegging. Det er trolig en 
del ressurspersoner i kommunen med erfaring fra fiske og kultiveringsarbeid som kan bidra med 
en del opplysninger.
Kunnskapen om amfibienes bruk av skogstjern er mangelfull, og de kartlegginger som er utført 
til nå, av for eksempel dammer med liten salamander, gir trolig et tilfeldig bilde av forekomsten 
av arten i skoglandskapet.

F Skog

F05 Gråor-heggeskog
Merknader til naturtypen:  Gråor-heggeskog kan karakteriseres ut fra treslag og finnes i flere 
typer utforminger. I Våler er det i vesentlig grad gråor-heggeskog langs elver og vann som er 
aktuelt.

Utfordringer  ved  registrering  og  verdisetting:  Gråor-heggeskog  kan  ut  fra  resultatene  i 
naturtypekartleggingen i Våler se ut til å være en sjelden naturtype. Dette er noe misvisende, da 
det finnes en del forekomster av gråor-heggeskog langs vann og vassdrag. Disse er derimot ikke 
kartlagt, da de ikke lar seg avgrense, forekommer spredt og i små bestand, gjerne i blanding med 
andre lauvtrær og gran. Større forekomster med gråor-heggeskog er derimot sjeldent.
En del gråor-heggeskog er fanget opp gjennom naturtypen ”Rikere sumpskog”, da det ble påvist 
innslag av gråor og hegg i flommarkskog langs Glåma.
Den eneste kartlagte lokaliteten med gråor-heggeskog (Bronkåa, lokalitet 092) er preget av en del 
mosaikk med andre vegetasjonstyper, slik som gransumpskog og granlågurtskog. Her er dette 
også brukt som grunnlag for å avgrense lokaliteten, da vegetasjonssammensetning bidrar til økt 
variasjon.
Tømmerfløting har foregått i en stor del av skogsvassdragene i Våler, og det kan ikke utelukkes at 
dette har medført negativ påvirkning på kantvegetasjonen mange steder. Det er mulig at en del 
gråor-heggeskog representerer suksesjonstrinn på bredder påvirket av inngrep i forbindelse med 
tømmerfløtingen. Dette kan tyde på at det kan være brutt kontinuitet i forekomstene av gråor-
heggeskog, og at dagens lokaliteter har kommet til og økt i omfang etter at tømmerfløtingen 
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opphørte. Det er usikkert hvor mye dette har å si på artsmangfoldet. Gråor-heggeskog kan ha 
kort omløpstid og dannelse av mye død ved vil kunne foregå raskt, noe den kartlagte lokaliteten 
ved Bronkåa tyder på (lokalitet 092).
Oppsummert er  gråor-heggeskog noe underrepresentert i  naturtypekartleggingen,  og det kan 
være potensiale for å kartlegge flere mindre forekomster, hvor det trolig bør være et fokus på de 
mest intakte lokalitetene langs vassdrag minst påvirket av tømmerfløting.

Utfordringer for kommunen: Gråor-heggeskog representerer kantsoner langs vann og vassdrag 
og er viktig å ta vare på i forhold til skogbruk ned mot vann og elver. Artsmangfoldet i gråor-
heggeskog er generelt dårlig kjent i kommunen.

F06 Rikere sumpskog
Merknader  til  naturtypen:  Rikere  sumpskog  forekommer  mest  som  flommarkskog  langs 
Glåma, og finnes bare spredt og sparsomt i skogtraktene. En god del varmekrevende arter er 
representert i naturtypen, og enkelte arter i Våler nærmer seg raskt nordgrense for utbredelsen på 
Østlandet.

Utfordringer ved registrering og verdisetting:  Fremstads  (1998)  om flommarksvegetasjon 
langs Glåma, har dannet et godt grunnlag for identifisering av ulike utforminger av lokaliteter 
langs Glåma i Våler. For Vålers tilfelle er ikke denne rapporten noen fullstendig oversikt over 
forekomsten av rik sumpskog langs Glåma, og tilleggsregistreringer var nødvendig i forbindelse 
med naturtypekartleggingen. 
Rikere  sumpskog  har  en  arealmessig  begrenset  utbredelse  i  Våler  og  finnes  vesentlig  som 
flommarkskog langs Glåma. Mindre forekomster i skoglandskapet er trolig underrepresentert i 
naturtypekartleggingen. Her vil ”rikhet” være karakterisert gjennom forekomst av svartor (Alnus  
glutinosa), og forekomst av for eksempel langstarr (Carex elongata) og myrkongle (Calla palustris). 
Det er liten tvil om at naturtypen er sjelden i skoglandskapet, men det kan ikke utelukkes at det 
finnes forekomster som ikke er fanget opp av naturtypekartleggingen. Svartor er antatt å ha flere 
forekomster i kommunen (Isak Halvorsen og Kåre Holtmoen pers. medd.), uten at flere enn én 
lokalitet lot seg lokalisere (Pukmoen, lokalitet 106).
Det er mulig at enkelte forekomster av rikere gransumpskog vil kunne finnes, og at dette er en 
type som bør inngå i  kategorien  ”Rikere sumpskog”.  Her vil  trolig  forholdene i  Våler  være 
høystaudepreget slik at skogen også kan karakteriseres som høystaudegranskog. Det er mulig 
enkelte MiS-elementer fanger opp slike innslag i skoglandskapet.
Enkelte lokaliteter med rikere sumpskog passer ikke godt inn i forhold til DN-håndboka. Dette 
er særlig lokaliteter omkring evjer. To evjer (lokalitet 093 og 094) med tilhørende flommarkskog 
ble  kartlagt  som  ”rikere  sumpskog”,  men  kategorien  ”evje”  (under  naturtypen 
Ferskvann/våtmark) kunne vært hensiktsmessig å benytte. Det er gitt signaler fra DN om at 
kategorien ”evje” kan være aktuell ved revisjon av DN-håndbok 13 (Olsen & Reiso 2005).

Utfordringer for kommunen:  Rikere sumpskog ligger for det meste i de sentrale områdene i 
kommunen,  og  kan  være  utsatt  for  utbyggingspress  og  inngrep.  Langs  Glåma  er  inngrep  i 
forbindelse med flomverk særlige trusler mot typen. Jordbruksaktivitet på arealer langs Glåma 
kan bidra til reduksjon av naturtypens forekomst, og fjerning av kantskog mellom dyrka mark og 
Glåma er  en  trussel.  Det  bør  påpekes  at  arealer  med flommarkskog kan ha  flomdempende 
effekt, fanger opp drivgods og sedimenter, samt bidrar som en buffer mellom dyrka mark og elv 
mhp. jordbruksavrenning.

F07 Gammel lauvskog
Merknader til naturtypen: ”Gammel lauvskog” dreier seg om mindre bestand med osp eller 
bjørk i skoglandskapet.

Utfordringer ved registrering og verdisetting: ”Gammel lauvskog” kan etter DN-håndboka 
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deles inn i utforminger med bjørk og osp. I Våler er kun ospeutforminger kartlagt, og gammel 
lauvskog  anses  noe  underrepresentert  i  naturtypekartleggingen.  Velutviklede  utforminger  av 
gammel lauvskog anses å være relativt sjelden i kommunen, men en gjennomgang av MiS-data 
tyder på at det er en del små lokaliteter med gammel bjørkeskog som trolig kunne vært overført 
til  naturtypekartleggingen.  Dette  ble  ikke  prioritert  da  det  krevde  mye  feltarbeid. 
Ospeutforminger ble derimot prioritert, da disse er de mest sjeldne i kommunen. Det er trolig at 
det  finnes flere ospeholt  som kunne vært  kartlagt.  Enkelte lokaliteter  med gammel lauvskog 
forekommer i mosaikk med barskog, og er dekket av kategorien ”Urskog/gammelskog (F08).
Særlig i østre deler av kommune (Gravberget) finnes spredte gamle trær av selje og osp. En del av 
disse  trærne  er  grove,  og  det  ble  påvist  arter  i  Lobarion-samfunnet,  bla.  lungenever  (Lobaria 
pulmonaria) (relativt vanlig), skrubbenever (L. scrobiculata) (spredte forekomster) og brun blæreglye 
(Collema nigrescens)  (ett funn) i  tilknytning til  slike trær. Dette er innslag som vanskelig lar seg 
kartlegge etter DN-håndboka pga. forekomst i hogstpåvirket skog, men som trolig er av stor 
betydning for overlevelsen og spredningen av arter og kolonisering av egnet substrat der det 
oppstår i tid og rom. Detaljkartlegging av slike trær er derimot en umulig oppgave, og noe som 
bedre bør kunne dekkes gjennom generelle hensyn i skogbruket, og eventuelt MiS.
Skogbrann kan ha vært en betydelig faktor mhp. utvikling av ospesuksesjoner. Det ble påvist 
brannspor i mange områder i kommune, og trolig er det få områder som ikke har brent en eller 
annen gang. Det ble ikke lokalisert nyere brannfelt (aktuelle for kategorien ”Brannfelt” F10). En 
lokalitet med mye osp (Svartbekken, lokalitet 108) inneholdt både nyere og gamle brannspor, 
deriblant brannspor på gammel osp og selje, noe som kan tyde på langvarig tilstedeværelse av 
disse lauvtreslagene i området.
Etter min mening er ikke gammel lauvskog tilstrekkelig fanget opp i Naturtypekartleggingen. 
Det er en del MiS-elementer som bør ses i sammenheng med naturtypekartleggingen, men som 
på grunn av liten størrelse og tidkrevende feltarbeid ikke ble inkludert i dette arbeidet.

Utfordringer  for  kommunen:  Det  kan  være  behov  for  ytterligere  kartlegging  av 
lauvsuksesjoner,  særlig  øst  i  kommunen,  hvor  det  trolig  er  best  potensiale  for  å  finne  flere 
lokaliteter med gammel osp.
De  største  utfordringene  i  forhold  til  gammel  lauvskog  er  i  forhold  til  skogbruksinteresser. 
Ivaretakelse av død ved kan være kontroversielt for mange skogeiere, selv om det finnes bredt 
biologisk-faglig grunnlag for å hevde at død ved er viktig, og at mengden bør økes (de Jong & 
Almstedt 2005). Også mengden lauvinnslag bør økes i de mest drevne skogsområdene.
Det må i enkelte tilfeller avveies ved skogbruksplanlegging om død ved av lauvtrær i fuktige og 
lukkede miljøer er viktigst å ta vare på, eller om soleksponerte trær og død ved i lysåpne miljøer 
er av størst betydning for biologisk mangfold. Her er det betydelige utfordringer for skogbruket 
mhp. ivaretakelse av livsløpstrær av osp og selje, slik at arter knyttet til slike substrat lettere vil 
kunne  overleve.  Foryngelsen  av  osp  og  selje  er  trolig  god  i  en  del  områder,  men  mer 
problematisk er mulighetene for utvikling av grove dimensjoner.
Fristilling av trær med Lobarion-samfunn kan være kritisk for disse artene pga. fare for uttørking 
og skader fra sterk solinnstråling, men for insekter knyttet til gamle osper er dette trolig mindre 
problematisk  (Sverdrup-Thygeson  &  Ims  2005).  Det  må  likevel  anbefales  at  avgrensbare 
ospeholt og konsentrasjoner med selje bevares, og ikke bare enkelttrær.
Det må også påpekes at skogbrann trolig har vært en viktig faktor i skoglandskapet i Våler, og at 
enkelte lauvsuksesjoner kan være resultat av tidligere tiders branndynamikk. Elgbeite kan være et 
problem i forhold til foryngelse av særlig osp i en del områder, men også bever kan stedvis gjøre 
sterke innhogg i lauvbestand langs elver.
Mhp.  skogbrann er  det  mulige  tiltak  som kan gjøres  i  skoglandskapet  i  form av kontrollert 
brenning. Områder i nærheten av lauvsuksesjoner kan være spesielt egnet for brenning, og både 
naturskogsområder, og mer hogstpåvirket skog kan være egnet for brenning (Nilsson 2005).
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F08 Urskog/gammelskog
Merknader til naturtypen: -
Utfordringer ved registrering og verdisetting: DN-håndboka bruker begrepet ”urskog”, noe 
som er uheldig. Dette er skog som i streng forstand mangler spor av menneskelige inngrep, og 
slik skog forekommer ikke i Våler. Det omfattende skogsbilvegnettet og spor etter tømmerfløting 
tyder på vesentlig utnyttelse av skogen i Våler, også langt tilbake i tid.
Begrepet naturskog er definert av Rolstad m.fl. (2002): ”Naturskog er skog framkommet ved naturlig  
foryngelse av stedegent genmateriale. Menneskelig påvirkning har funnet sted i så liten utstrekning, for så lang tid  
tilbake, eller er utført på en slik måte, at skogens naturlige struktur, sammensetning, og økologiske prosesser ikke  
er endret i vesentlig grad”.
Jeg har valgt å benytte en naturskogsdefinisjon som grunnlag for å kartlegge skogsområder, og 
dette er heller ikke kontroversielt i forhold til DN-håndbokas omtale av naturtypen.
En av konklusjonene i utredningen om mangler ved skogvernet i Norge (Framstad m.fl. 2002), 
er at det er et stort og udekket behov for vern av produktiv skog, og at den mest produktive 
skogen også er sterkest utnyttet i skogbrukssammenheng. Dette er også situasjonen i Våler og 
min påstand er at det er den minst verdifulle skogen fra skogbrukets synspunkt som er omfattet 
av naturtypekartleggingen i Våler. Dette sier noe om den omfattende utnyttelse av skogen i Våler, 
men også at  det  er  betydelige mosaikker av skog og myr (med innslag av impediment/ikke-
produktiv skog) som er mindre attraktive mhp. skogbruk i en del områder. 
I Våler er de største og viktigste naturskogsarealene kartlagt i høyereliggende områder. Her er 
avstanden til skogsbilveger størst, og det er betydelige innslag av ikke-produktiv skog i form av 
myr innenfor områdene. Det er en overvekt av antall lokaliteter i høydelagene over 500 moh. 
(figur 123).
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Figur 121. Lokaliteter i kategorien ”urskog/gammelskog” fordelt på høyde. Høyde er basert på anslått 
gjennomsnittshøyde for lokalitetene/område.

Det  er  likevel  trolig  at  det  i  lavereliggende  og  mer  produktiv  skog  finnes  flere  mindre 
skogbestand  med  kvaliteter  mhp.  biologisk  mangfold,  som  ikke  er  dekket  av 
naturtypekartleggingen.  MiS-kartleggingene dekker  trolig  en del  slike  mindre  lokaliteter,  men 
dette ble ikke prioritert undersøkt under naturtypekartleggingen, pga. det er tidkrevende med 
feltsjekk av det store antallet av objekter kartlagt i forbindelse med MiS.
I Våler har jeg prioritert å kartlegge store områder, selv om påvirkningsgraden kan være noe 
variabel innenfor områdene. Størrelse er et kriterium for verdisetting, og størrelse er viktig for å 
hindre  uheldige  kanteffekter,  sikre  variasjon  og  arealkrevende  arters  behov.  Dessuten  er 
forholdsvis mye av skogen i Våler påvirket av skogbruk og fragmentert, slik at avgrensning av 
mindre bestand er krevende.
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Stedvis er det sterkt mosaikkpregete utforminger med veksling mellom ulike myrutfominger og 
skog, for eksempel betydelige innslag av myrholmer med skog. Her har løsningen vært å knyttet 
lokalitetene til naturtypen skog i stedet for myr, da det mange steder er lite hensiktsmessig å skille 
ut alle små og store partier med myr og skog. Disse områdene har kjente verdier knyttet til både 
skog og myr, for eksempel innslag av naturskog, forekomst av signalarter og rødlistearter i skog, 
samt myrarter, særlig i tilknytning til rikere myr. Vekslingen mellom myr og skog bidrar dessuten 
til  variasjon,  noe  som  kan  være  positivt  (se  for  eksempel  Naturvårdsverket  2005). 
Skogsmyrsmosaikk er en karakteristisk naturtype i Våler (”kjølskog”), og passer kanskje ikke helt 
inn i forhold til DN-håndbokas kategori ”Urskog/gammelskog”. Skogmyrsmosaikker har ikke 
fått spesielt stor oppmerksomhet i skogvernet, men for eksempel det svenske Naturvårdsverket 
(2005), fremhever naturtypen som viktig pga. den store økologiske variasjonen med økotoner 
(kantsoner)  og gradienter,  og innslaget  av naturskog på myrholmer.  For Vålers tilfelle  er  det 
påfallende at det særlig er i  ”kjølskogen” med skogsmyrsmosaikker at de største og viktigste 
partiene med naturskog forekommer. Dette tilsier at skogsmyrsmosaikkene bør vektlegges på 
linje med mer sammenhengende skoglandskap, da det i Vålers tilfelle er her de største arealene 
med naturskog finnes, samtidig som naturtypen kan inneha strukturelle elementer som ikke er 
representert like godt i mer lukkede og sammenhengende skogbestand.

Mhp. verdisetting har jeg lagt størst vekt på variasjon og størrelse, da dette trolig er de forhold 
som gir best grunnlag for forekomster av sjeldnere arter i ulike nisjer, og også omfatter områder 
for  mer  arealkrevende  arter.  Av  fugl  er  tretåspett,  hønsehauk,  svartspett  og  skogshønsefugl 
eksempler på arealkrevende fugler som har særlig tilknytning til naturskog i Våler. For eksempel 
tretåspett er påvist å kunne ha særlige krav til mengde død ved innenfor større områder (Bütler 
m.fl. 2004). Mitt grunnlag for å vektlegge størrelse og strukturelle forhold er også basert på at 
kjennskapen til artsmangfold innenfor områdene er liten. 

Det  er  påvist  forekomst av enkelte  rødlistede sopp og lav i  de kartlagte områdene innenfor 
kategorien ”urskog/gammelskog”. For lav gjenspeiler dette at det nok er her de rødlistede artene 
finnes, men for sopp er dette mer usikkert. Det kan være forekomster av rødlistede sopp i også 
mer  påvirket  skog,  og  særlig  på  rikere  bakke/lågurtskog  kan  det  være  potensiale  for 
mykorrhizasopper (Nitare 2000, Hagström m.fl.  2005). Mhp. vedlevende sopp er det trolig at 
naturskogsområdene  dekker  de  viktigste  områdene  for  slike  arter,  da  det  her  stedvis  er 
forekomster av en del død ved. Flere rødlistede sopp har et optimum i mindre påvirket skog 
(Nitare 2000, Dahlgren & Stokland 2004), og kontinuitet i død ved og grovere dimensjoner er 
viktig forklaringsvariabel mhp. forekomsten av rødlistede vedlevende sopp (Dahlgren & Stokland 
2004). Enkelte MiS-elementer innehar forekomster av død ved, og det er ikke usannsynlig at det 
kan finnes enkelte sjeldnere sopp i tilknytning til disse forekomstene, men død ved er isolert sett 
ikke  en  prioritert  naturtype  etter  DN-håndboka,  men  inngår  som  et  kriterium  der  det 
forekommer innen en naturtype.
Innslagene av ikke-produktiv skog i  de kartlagte områdene tilsier  at  også arealene med ikke-
produktiv skog kan være viktige som refugier for rødlistede arter (Sverdrup-Thygeson & Ims 
2005,  Naturvårdsverket  2005),  selv  om artsmangfoldet  i  urørt  ikke-produktiv  skog  jf.  urørt 
produktiv skog, anses å være lavere fra naturens side (Cederberg m.fl. 1997, Framstad m.fl. 2002, 
Sverdrup-Thygeson & Ims 2005).
Totalt  sett  er  kunnskapen  om særlig  vedlevende  organismer  i  kommunen  mangelfull.  Even 
Høgholen  (pers.  medd.)  har  funnet  enkelte  rødlistede  og  nasjonalt  svært  sjeldne  sopp  i 
kommunen,  men  disse  funnene  må  anses  som  noe  tilfeldige,  da  han  ikke  har  undersøkt 
kommunen systematisk. For sommerfugl foreligger det opplysninger om en enkelt undersøkelse 
av faunaen (Leif  Aarvik pers.  medd.),  bla.  med funn av flere rødlistede arter,  uten at denne 
lokaliteten kan knyttes opp mot en naturtypekartleggingen. Det er derfor betydelige mangler 
mhp. kunnskapen om rødlistearter i skog i kommunen, og flere av de kartlagte områdene med 
naturskog bør undersøkes nærmere.
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Skog av rikere typer anses å være mangelfullt kartlagt i naturtypekartleggingen. Ideelt sett bør 
områder med rikere skog kartlegges bedre, men dette er skogtyper og lokaliteter som ikke er 
direkte  overførbare  til  de  prioriterte  kategoriene etter  DN-håndboka.  Lokaliteter  med rikere 
bakkevegetasjon  (jf.  Baumann  m.fl.  2002)  er  trolig  dekket  av  MiS-kartlegginger,  men 
underrepresentert i naturtypekartleggingen.
Furuskog  på  breelvavsetninger  er  en  skogtype  som  er  vurdert  mangelfullt  vernet  i  Norge 
(Framstad m.fl. 2002, Framstad m.fl. 2003). Langs Kynna finnes visse innslag av slik skog, men 
denne er for det meste (sterkt)  hogstpåvirket.  Skogtypen er likevel  noe dekket  av kategorien 
”Andre viktige forekomster” hvor Kynnavassdraget i Våler er kartlagt som én enhet.

For  kategorien  ”Urskog/gammelskog”  er  det  betydelige  mangler  mhp.  kunnskapen  om 
artsmangfoldet,  da  flere  områder  er  store  og  ikke  ble  særlig  grundig  undersøkt  under 
naturtypekartleggingen, da inventering av store områder er tidkrevende. Det er særlig innenfor 
gruppen vedlevende sopp at det kan forventes interessante funn i en del områder.
Avgrensning  og  artsinventering  er  de  største  utfordringene  mhp.  å  kartlegge  områder  med 
naturskog.  Kjennskap til  artsmangfold er  viktig  mhp.  verdisetting,  særlig  fordi  enkeltfunn av 
rødlistearter kan bidra til å dra verdien opp, i forhold til et annet område hvor ingen rødlistearter 
er kjent, som følge av manglende undersøkelser.

Utfordringer for kommunen:  Det er betydelige utfordringer mhp. skogbruk og gjenværende 
områder med naturskog i Våler. Kommunen har lange tradisjoner for intensivt skogbruk, noe 
skoglandskapet bærer preg av.
Død  ved  er  i  mange  naturskogområder  trolig  mangelvare,  men  det  er  vanskelig  å  vurdere 
hvordan disse områdene ville sett ut mhp. død ved dersom det ikke hadde funnet sted hogst. 
Mange av disse områdene er  mindre produktive,  og skogbrann kan ha bidratt  til  å redusere 
akkumulering av død ved. I den produktive og brukte skogen er det derimot mer åpenbart at 
mange områder har langt mindre død ved enn hva som ville vært ønskelig i forhold til biologisk 
mangfold.  En vesentlig  utfordring er  derfor å  finne måter  å øke mengden død ved på i  det 
drevne skoglandskapet, noe som kan være kontroversielt blant en del skogeiere (se for eksempel 
de Jong & Almstedt 2005). Også innslag av løvtrær – særlig osp og selje bør økes i de områdene 
hvor  slikt  bare  forekommer  sparsomt  i  dag.  Dette  omfatter  særlig  de  mest  drevne 
skogsområdene.
Det er på sikt sannsynlig at det vil skje skogbruksmessige inngrep i en del av de gjenværende 
naturskogsområdene  i  kommunen.  MiS-elementer  vil  ikke  kunne  fange  opp  hensynet  til 
arealkrevende arter, og ivaretakelse av naturskog som landskap.
Kunnskapen  om  artsmangfold  i  skogen  i  Våler  er  fortsatt  mangelfull,  og  mer  detaljerte 
inventeringer av sopp- og lavflora i de mest interessante skogsområdene i kommunen kan være 
nødvendig. Mange områder kartlagt i denne naturtypekartleggingen er forholdsvis store, og det 
er trolig flere nøkkelbiotoper og kjerneområder for vedlevende sopp og enkelte lav innenfor 
disse områdene som bør vises særlig hensyn ved fremtidige skogbrukstiltak, og erfaringer fra 
denne naturtypekartleggingen tyder på at dette bare stedvis er dekket av MiS-registreringer og 
nøkkelbiotopregistreringer.
Naturtypekartleggingen  må  ses  i  forhold  til  kartlagte  MiS-elementer,  og  det  kan  ut  fra  et 
biologisk ståsted være behov for oppfølgende undersøkelser av artsmangfold i MiS-elementene. 
Først ved en bedre registreringer av artsmangfold i MiS-elementene vil disse kunne innlemmes 
og verdisettes i naturtypekartleggingen, samtidig som dette vil kunne avdekke hvilke deler av det 
biologiske mangfoldet som faktisk fanges opp av MiS-elementer.

F09 Bekkekløfter
Merknader til naturtypen: Bekkekløfter er en naturtype som av terrengmessige årsaker er svært 
sjelden i Våler. En lokalitet som kan karakteriseres som bekkekløft ble registrert.

Utfordringer ved registrering og verdisetting: Bekkekløfter forekommer så å si ikke i Våler og 
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kun en utforming ved utløpet av Halsjøen ble vurdert til  å passe inn i kategorien etter DN-
håndboka. Denne virker lite interessant mhp. artsmangfold, og er av liten utstrekning. Selv om 
naturtypen  er  sjelden  i  kommunen,  er  reell  betydning  for  biologisk  mangfold  vurdert  som 
viktigere, og lokaliteten derfor gitt verdien C (Lokalt viktig).

Utfordringer for kommunen: Ingen spesielle

F10 Brannfelt
Merknader til naturtypen: Nyere brannfelt ble ikke påvist i Våler sommeren 2005. Kommunen 
bærer  preg  av  betydelig  brannpåvirkning  i  form  av  mange  funn  av  brannspor  i 
naturskogsområdene i kommunen. Skogbrann er en faktor som kan være svært aktuell for Våler, 
da  skoglandskapet  tidligere  har  vært  betydelig  mer  påvirket  av  skogbrann,  bla.  gjennom 
finnekulturen.

Utfordringer ved registrering og verdisetting: Nyere brannfelt  er  en dynamisk naturtype, 
preget av suksesjoner og ikke bestemt tilknytning til sted. Dette gjør kartlegging av brannfelt i 
naturtypekartlegging noe problematisk, da utformingene etter brann er forbigående på sikt, og 
fordi nydannelse av brannfelt i skoglandskapet er avgjørende for mange arter.
I Våler er det hyppige spor etter gamle skogbranner, men ingen lokaliteter ble påvist å kvalifisere 
til kartlegging i kategorien ”brannfelt”.

Utfordringer for  kommunen:  Dersom skogbrann skulle  inntreffe  i  Vålers  skoglandskap,  er 
resultatet av skogbrann noe som direkte kvalifiserer til å bli omfattet av kategorien ”brannfelt” i 
DN-håndboka. Inventering av pyrofile (brannkrevende) arter er aktuelt etter skogbrann. På sikt 
kan brannfelt bidra til  å skape lauvsuksesjoner i skoglandskapet,  dersom de får stå i fred for 
beitende dyr og skogbruk. Gamle lauvsuksesjoner er essensielle innslag i skoglandskapet, og på 
sikt er det fra et biologisk synspunkt ønskelig at det brenner et eller annet sted i skoglandskapet.

Figur 124. Brannspor på furustubbe. Ved Svartbekken i Gravberget
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H Andre viktige forekomster

Merknader til naturtypen: ”Andre viktige forekomster” omfatter lokaliteter og landskap som 
ikke lar seg plassere i ên kategori etter DN-håndbok 13.

Utfordringer ved registrering og verdisetting: DN-håndboka åpner for å kartlegge områder 
som ikke lar seg avgrense til  én naturtype i en egen kategori.  I  Vålers tilfelle omfatter dette 
enkelte sterkt mosaikkpregete områder (for eksempel Silksjøen, lokalitet 127, Kynnavassdraget, 
lokalitet  129),  men  også  lokaliteter  som ikke  passer  inn  i  en  prioritert  naturtype  etter  DN-
håndboka. Det er flere områder med mosaikkpreg, for eksempel med innslag av myr, som likevel 
er  plassert  i  kategori  etter  DN-håndbokas  naturtyper,  slik  som  under  F08 
”Urskog/gammelskog”. Dette er gjort der ”skog” anses å ha de viktigste kvalitetene knyttet til 
området, og hvor myr er vanskelig å avgrense.
Flere lokaliteter kartlagt som ”Andre viktige forekomster” har innslag av vannmiljø. Her er det 
trolig svakheter med DN-håndboka når det gjelder tilsynelatende ”trivielle” typer av vannmiljø i 
skoglandskapet. Selv om vannmiljø er dekket av DN-håndbok 15 – Ferskvannskartlegging, er det 
trolig at flere lokaliteter kunne vært bedre dekket av DN-håndboka. Det er ingen grunn til at 
vannmiljø  skal  være  mindre  prioritert  enn andre  naturtyper,  og  det  er  åpenbart  at  selv  om 
vannmiljøer er vanlige i en del kommuner er det lokaliteter som er viktigere enn andre, og derfor 
bør kartlegges, dersom kartleggingen skal representere et utvalg av spesielt viktige områder og 
lokaliteter for det biologiske mangfoldet. Det er likevel mulig at en naturtypeinndeling i forhold 
til vannmiljø er vanskeligere enn i forhold til terrestriske naturtyper, og at vannmiljø derfor kan 
være vanskelig å plassere i avgrensete typer.
Det er mulig at en del lokaliteter kartlagt i forbindelse med MiS kunne vært plassert i kategorien 
”Andre viktige forekomster”, for eksempel rikere bakkevegetasjon eller forekomster av død ved, 
og enkelte lokaliteter med stort restaureringspotensiale. Dette gis det ikke signaler om gjennom 
DN-håndboka. 
Det er mulig MiS-elementer i bedre grad kunne vært fanget opp av naturtypekartleggingen ved 
en egen kategori ”Småbiotoper i skog”, noe gjeldende versjon av DN-håndboka ikke åpner for. 
Hovedårsak til at bare få MiS-elementer er forsøkt inkludert i noen kategori etter DN-håndboka, 
er at de enkelte lokalitetene ikke ble prioritert oppsøkt. En inventering av MiS-elementene, med 
tilhørende beskrivelse av artsmangfold er nødvendig for å kunne overføre lokaliteten til  DN-
håndbokas system og for å kunne gi lokalitetene en hensiktsmessig avgrensning og verdi.

Utfordringer for kommunen: ”Andre viktige forekomster” kan være en utfordring på lik linje 
med andre naturtyper, men her kan det være flere ulike hensyn knyttet til de ulike naturtypene 
som er representert innenfor slike områder. Særlig under kategorien ”Urskog/gammelskog” er 
det mange problemstillinger som også er viktige for denne kategorien. Hensyn til vannmiljø, og 
særlige problemstillinger omkring kantvegetasjon vil være aktuelt for enkelte kartlagte lokaliteter.
Det er anledning for kommunen å se MiS-elementene i forhold til kategorien ”Andre viktige 
forekomster”, selv om denne kartleggingen bare beskriver og verdisetter få slike lokaliteter.

5.2 Arter
I  naturtypekartlegging  etter  DN-håndboka  13  har  rødlistearter  en  stor  betydning  mhp. 
verdisetting. Den norske rødlista representerer en status for arter som i en eller annen form er 
truet  eller  trenger  overvåkning,  og  rødlistearter  er  også  arter  som krever  spesielle  hensyn  i 
forvaltningen.
Bruken av rødlistearter er likevel problematisk mhp. naturtypekartlegging og verdisetting. For det 
første  er  naturtypekartlegging  i  hovedsak  en  kartlegging  av  naturtyper  og  ikke  arter,  og 
rødlistearter trekkes særlig inn der det foreligger tidligere litterære kilder til informasjon om slike 
arter, eller der det er mulig å finne informasjon om lokalisering av slike arter i databasesøk (for 
eksempel Norsk LavDatabase). Bruken av rødlistearter i naturtypekartlegging kan derfor bli noe 
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tilfeldig. Kunnskapsgrunnlaget omkring forekomst av rødlistearter er svært varierende, noe som 
betyr at forekomst av rødlistearter i en del områder ikke er oppdaget, samtidig som feltarbeid i 
forbindelse  med  naturtypekartlegging  ikke  nødvendigvis  kan  forventes  å  gi  store  bidrag  til 
ytterligere  kjennskap  til  forekomsten  av  rødlistearter.  Mange  rødlistearter  er  vanskelig 
identifiserbare, og krever bruk av mye tid i felt, bestemmelsesarbeid og bruk av ekspertise på 
flere organismegrupper.
Dette fører til at et enkelt tilfeldig funn av en rødlisteart kan gi vesentlig utslag på verdisettingen 
for  en  lokalitet,  sammenlignet  med  lokaliteter  hvor  det  ikke  er  kjennskap  til  forekomst  av 
rødlistearter.
Det er særlig kategoriene ”direkte truet” (E), ”sårbar” (V) og ”sjelden” (R) som vil kunne dra 
verdien på en lokalitet opp i verdien A.
Etter  min mening er  dette  problematisk.  For  det  første  kan opplysninger  om forekomst  av 
rødlistearter  være  så  gamle  at  det  er  vanskelig  å  vite  om  dette  er  opplysninger  som  skal 
vektlegges. Hva som er ”for gammelt” kan være vanskelig å vurdere, og avhengig av status for 
området (intakthet) og hvilken organisme det er snakk om. Det er åpenbart behov for bruk av 
skjønn.
For det andre kan opplysninger om rødlistearter som nevnt være tilfeldig. Skal et skogsområde 
med forekomst av et funn av en rødlistet sopp i kategorien sjelden (R) gis verdien A (Svært 
viktig) bare på grunn av dette, sammenlignet med et annet område, men med ingen funn av 
rødlistede arter?
Mange arter krever ekspertise mhp. kartlegging og identifisering av både arter og miljøer. I Våler 
er Even Høgholens ”tilfeldige” kartlegginger av sopp et godt eksempel. I enkelte lokaliteter har 
Høgholen funnet til dels nasjonalt sjeldne og rødlistede sopp. Damvika ved Stor-Bronken kan se 
ut til å være en ”hot-spot” for sjeldne sopp, men det er trolig at dette først og fremst er en effekt 
av at  det  er  her Høgholen har  gjort  mest  undersøkelser.  Høgholen (pers.  medd.)  har i  bare 
begrenset grad undersøkt Våler kommune mhp. sopp, men der han har vært har det stedvis 
dukket opp svært sjeldne arter, som bare et fåtall personer i Norge kan identifisere. Et spørsmål 
blir derfor om disse artene er så sjeldne som de tilsynelatende ser ut til å være, og om det finnes 
spesielt  viktige  artsforekomster  som  ikke  dekkes  av  naturtypekartleggingen.  Kanskje  krever 
identifisering av slike miljøer helt spesiell ekspertise, langt ut over det som DN-håndboka legger 
opp til.
Mange organismegrupper er dårlig kjent, og det forekommer arter som ennå ikke har kommet på 
rødlista, fordi de er for dårlig kjent
For  det  tredje  må  levedyktighet  og  populasjonsstørrelse  av  rødlistearter  etter  min  mening 
vurderes.  Gode  og  levedyktige  forekomster  av  arter  i  lavere  rødlistekategorier  innenfor  et 
område, kan være like viktig å vektlegge som dårlige og ikke levedyktige forekomster av arter i 
høyere rødlistekategorier.  Hva som er levedyktig populasjon er riktignok vanskelig å vurdere, 
men av og til er det kanskje lettere å avgjøre hva som ikke er levedyktig? 
For det fjerde: Er det enkelte organismegrupper som bør vektlegges mer enn andre, uavhengig 
av rødlistekategori? Det er mulig at forekomst av relativt godt kjente organismegrupper som 
karplanter og lav bør vektlegges mer enn forekomster av dårligere kjente grupper som insekter 
og sopp. Viltforekomster utgjør også et problem, der ”tilfeldig” opptreden av en rødlistet fugl i 
form av hekking et enkelt år kan danne grunnlag for å gi en lokalitet høy verdi.
Det kan også være ikke-rødlistede arter som er truet eller har gått tilbake lokalt eller regionalt, 
slik at de kvalifiserer til for eksempel en rødliste for Hedmark. Noen slik rødliste er ennå ikke 
presentert for Hedmark. Bruken av signalarter kan være et alternativ, da dette er arter som kan 
være lokalt sjeldne eller knyttet til spesielle naturforhold, eller signaliserer spesielle kvaliteter ved 
en lokalitet, deriblant forekomst av vanskeligere observerbare og identifiserbare arter. Bruken av 
signalarter må benyttes kritisk, og forhold som tilhørighet til naturtype og spesielle kvaliteter ved 
lokaliteten, og truethet i forhold til inngrep, må vurderes.
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Bruken av signalarter  kan være  et  godt  supplement til  rødlistearter  i  naturtypekartleggingen, 
særlig der forekomsten og kjennskap til rødlistearter er begrenset, slik som i Våler.
Etter  min mening bør områders størrelse,  intakthet,  variasjon i  struktur, eksposisjon,  treslag, 
vegetasjon etc. i første rekke vektlegges mer enn funn av rødlistearter. Dette fordi inventeringer 
av artsmangfold er ufullstendig og stedvis fraværende. En naturtypekartlegging er som navnet 
antyder en kartlegging av naturtyper og ikke arter. Skal arter kartlegges krever dette vesentlig mer 
feltarbeid, og DN-håndbokas metodikk er kanskje ikke ideell. Et godt alternativ er SisteSjanse-
metoden (Løvdal m.fl.  2002) som vektlegger forekomst av arter (rødlistearter og signalarter), 
samt forekomst av nøkkelelementer, dvs. elementer som bidrar med strukturell variasjon og som 
kan fungere  som substrat  for spesialiserte  organismer.  Resultatet  av en slik  kartlegging  etter 
SisteSjanse-metoden vil i større gran være en kartlegging av nøkkelbiotoper, og ikke naturtyper. 
Nøkkelbiotoper er lokaliteter spesielt viktige for biologisk mangfold, uavhengig av forekomst av 
eventuelle ”prioriterte” naturtyper, slik DN-håndboka definerer. Det vil riktignok kunne være et 
overlapp mellom nøkkelbiotoper og prioriterte naturtyper, og det er åpenbart at mange av de 
samme lokalitetene  vil  fanges  opp  av  begge  kartleggingsmetodikker.  Likevel,  kartlegging  av 
nøkkelbiotoper vil kunne være en bedre metode for å kartlegge biologisk viktige områder, da det 
finnes lokaliteter som ikke fanges godt opp av DN-håndbokas prioriterte naturtyper, slik som for 
eksempel mange MiS-elementer. En vurdering av nøkkelbiotoper som biologisk viktige områder, 
ville lettere kunne gjøres vha. inventeringer av arter og forekomst av nøkkelelementer, uavhengig 
naturtype. Trolig vil en kartlegging av nøkkelbiotoper kunne gi langt flere lokaliteter innenfor 
kommunen,  sammenlignet  med  en  naturtypekartlegging,  men  i  dette  ligger  også  at  mange 
områder vil  kunne fremstå som mer oppstykkete,  hvor  enkelte  skogbestand plukkes ut  som 
nøkkelbiotoper, mens for eksempel mellomliggende myr eller mer hogstpåvirket skog faller ut.
Den store ulempen med en slik metodikk er åpenbart kravet om god artskunnskap, tidkrevende 
feltarbeid og bestemmelsesarbeid, samt at områdehensyn kanskje kan falle fra.
I  sum er  naturtypekartlegging  ingen  full  god  metode  fore  å  kartlegge  viktige  områder  for 
biologisk mangfold, men kanskje den mest arbeidseffektive metoden. Det er åpenbart at det vil 
være  rom  for  forbedringer  av  kartleggingen  innenfor  en  kommune,  og  et  ferdigstilt 
kartleggingsarbeid er på ingen måte en fullstendig oversikt over alle områder i en kommune som 
det må tas hensyn til i forvaltningen. Naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13 er på mange 
måter en start på et arbeid som sikter mot bedre kjennskap til biologisk mangfold i kommunene, 
og  i  neste  omgang  er  det  behov for  ytterligere  undersøkelser  av  artsmangfold  i  de  enkelte 
områdene, pluss ny vurdering av både eksisterende og nye lokaliteter.

5.3 Geografisk fordeling av kartlagte lokaliteter
Det  er  ikke  gjort  annet  enn  skjønnsmessig  vurdering  av  hvordan  de  kartlagte  naturtypene 
fordeler  seg  geografisk  i  kommunen.  De bygdenære  skogsområdene  på  hver  side  av  Glåma 
(Vestmarkas nedre deler, og skogsområdene inn mot Kynna) vurderes som dårligst dekket av 
naturtypekartleggingen. Her har bruken av skogen vært mest intensiv og trolig langvarig, og det 
finnes for eksempel lite av gammelskog. Det kan ikke utelukkes at mindre rester med interessante 
områder kan påvises i området (jf. kommunens MiS-registreringer). Det vil også kunne finnes 
områder med rikere skog og partier med en del død ved, men dette er naturtyper og forhold som 
ikke dekkes gjennom de prioriterte naturtypene etter DN-håndbok 13.
Mhp. fordeling av kartlagte naturtyper etter høydeforholdene i kommunen (figur 125) ser det ut 
til  at  de  fleste  høydelag  er  representert.  Figuren  antyder  en  viss  overvekt  av  lokaliteter  i 
lavereliggende deler av Våler.
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Figur 125. Fordeling av kartlagte lokaliteter i Våler på høyde. Det er tatt utgangspunkt i 
gjennomsnittshøyde for hver enkelt lokalitet/område.

5.4 Videre arbeid
129 lokaliteter har blitt kartlagt etter DN-håndbok 13. Dette er resultatet av en gjennomgang av 
tilgjengelig litteratur for Våler kommune, samt feltarbeid gjennom en sommer.
Arbeidet representerer en oppsummering av kunnskapen om naturen i kommunen, og innebærer 
også at det fortsatt  er  betydelig kunnskapsmangel omkring biologisk mangfold i  kommunen. 
Mange  lokaliteter  er  forholdsvis  overflatisk  undersøkt,  og  det  anbefales  derfor  oppfølgende 
undersøkelser for å bedre kunnskapen i mange områder. Særlig de store skogsområdene peker 
seg ut som dårlig undersøkt, men også mange mindre lokaliteter er overflatisk undersøkt, og 
kunnskapen dreier seg i første rekke om en vurdering av vegetasjon, struktur og planteliv. Det er 
åpenbart at tilhold av mange organismegrupper i de ulike lokalitetene er ukjent.
Kjennskapen til  arter har mye å si for verdisetting, og innebærer at verdier fastsatt  gjennom 
denne rapporten, for mange områder ikke er endelig. Ny kunnskap som kommer til omkring 
særlig rødlistearters tilhold/forekomst i en lokalitet kan bidra til at verdien oppjusteres.
For øvrig er det mange utfordringer mhp. skjøtsel av kulturmark i kommunen, en utfordring som 
til dels kan tas tak i gjennom tilskudd i landbruket. Viktigst av alt er det at de ulike aktørene som 
forvalter disse arealene tar initiativ til å iverksette skjøtsel.
Naturtypekartleggingen omfatter både terrestriske (på land) og akvatiske (i vann) miljøer, men 
det er trolig at kartleggingen etter DN-håndbok 13 ikke fanger opp viktige miljøer i tilknytning 
til  vann godt nok. Her er det mulig med supplerende undersøkelser etter DN-håndbok 15 – 
ferskvannskartlegging.
Miljøregistreringer  i  Skog er  i  liten grad overført  direkte  til  naturtypekartleggingen,  selv om 
enkelte  større  områder  innehar  MiS-elementer.  Det  anbefales  derfor  at  MiS-elementer  i 
kommunen  i  første  rekke  tas  hensyn  til  i  arealforvaltningen  generelt,  og  ikke  bare  i 
skogbruksplanleggingene,  samt  at  disse  lokalitetene på  nytt  oppsøkes,  forsøkes  beskrevet  og 
verdisatt for en overføring til naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13.
For to organismegrupper anbefales oppfølgende undersøkelser for å bedre kunnskapsgrunnlaget: 
Sopp og moser. Mhp. sopp er det stor kunnskapsmangel både mhp. marklevende og vedlevende 
sopp, og det kan forventes funn av enkelte rødlistearter som per i dag ikke er kjent i kommunen.
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Vedlegg I: Ikke undersøkte lokaliteter:
I  tabellen  foreligger  lister  over  lokaliteter  som  ikke  ble  undersøkt  eller  hvor  kjennskap  til 
lokalitetene  kom til  etter  at  feltarbeidet  var  fullført.  Enkelte  av  disse  kan  være  aktuelle  for 
oppfølgende undersøkelser:

Stedsnavn Kartreferanse Naturforhold
Bredalen PN 570-574, 370-374, 

2016 II Flisa, 180 moh.
Kulturlandskap; Erstatningsbiotop. 
Nydyrkingsområde  i  tilknytning  til  rest  av 
lavlandsmyr  til  dels  utenfor  det  kartlagte  området 
Myrvoll (lokalitet 012). Området bør undersøkes og 
avgrenses, da det er registrert tilhold av hortulan på 
lokaliteten (Svein Dale pers. medd.).

Elverum grense PN 502 378, 2016 III 
Våler, 180 moh.

Flommarkskog,  rikere  sumpskog  langs  grensa 
mellom  Våler  og  Elverum.  Lokaliteten  ble  under 
feltarbeidet sommer 2005 bare sett på fra rv. 20.

Fjellåa PN 503-512, 210-213, 
2016 III Våler, 360-400 
moh.

Skog  langs  skogsvassdrag.  Mulig  innslag  av  gråor-
heggeskog, lauvskog og gammel barskog

Gillerholtmoen PN 569 364, 2016 II 
Flisa, 190 moh.

Dam i åkerlandskap

Gjerdrum PN 527 307, 2016 III 
Våler, 220 moh.

Gårdsdam? Lokaliteten fremgår på ØK/DMK.

Glestad, Ø for PN 580 321, 2016 II 
Flisa, 185 moh.

Kulturlandskap; Erstatningsbiotop.
Massetak. Området bør undersøkes og avgrenses, da 
det  er  registrert  tilhold  av  hortulan  på  lokaliteten 
(Svein Dale pers. medd.).

Granlund PN 53 37, 2016 III 
Våler, 220 moh.

Kulturlandskap; Erstatningsbiotop.
Hogstflate.  Området  bør  undersøkes  og  avgrenses, 
da det er registrert tilhold av hortulan i tilknytning til 
hogstflate på lokaliteten (Svein Dale pers. medd.).

Granum PN 572-584, 310-313, 
2016 II Flisa, 185 moh.

Kulturlandskap; Erstatningsbiotop.
Åkerkant  Det  er  registrert  tilhold  av  hortulan  i 
tilknytning til åkerkant (Svein Dale pers. medd.), og 
området bør undersøkes og avgrenses.

Grasholbakken PN 46 34, 2016 III 
Våler, 450 moh.

Rødlistearter.  Flere rødlistede sopp er dokumentert 
fra denne lokaliteten, og i hvilken grad lokaliteten er 
intakt bør undersøkes.

Gravberggården UH 495 532, 2116 IV 
Halsjøen, 400 moh.

Dammer? Lokaliteten fremgår på ØK/DMK.

Gravberggården UH 495 532, 2116 IV 
Halsjøen, 400 moh.

Gamle trær omkring Gravberggården

Grense Åsnes PN 597 245, 2016 II 
Flisa, 170 moh.

Dammer/tjern/kulturlandskapssjø.
Lokaliteten strekker seg inn i Åsnes og mesteparten 
av lokaliteten ligger i Åsnes.

Haslemoen leir PN 568 273, 2016 II 
Flisa, 180 moh.

Dam  inne  på  leirområdet?  Lokaliteten  fremgår  på 
ØK/DMK.
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Konterud PN 571 324, 2016 II 
Flisa, 180 moh.

Kulturlandskap; Erstatningsbiotop.
Nydyrkingsområde  med  tilhold  av  hortulan  (Svein 
Dale  pers.  medd.).  Området  bør  undersøkes  og 
avgrenses.

Kynnbrua – Silkoset UH 370-384, 472-490, 
2016 I Kynna, 280-290 
moh. 

Dette  er  et  område  delvis  dekt  av  lokalitet  129 
(kategorien  ”Andre  viktige  forekomster”),  men  på 
østsiden av Kynna er  det  partier med furuskog på 
breelvavsetninger  som  bør  undersøkes  nærmere. 
Særlig  artsinventeringer  i  dette  området  er 
hensiktsmessig.

N for Tjennsmyra PN 565 302, 2016 II 
Flisa, 200 moh.

Dam i grustak? Lokaliteten fremgår på ØK/DMK.

Nordre Fjellsætra PN 473 210, 2016 III 
Våler, 550 moh.

Sætervoll. Lokaliteten bør undersøkes og avgrenses.

Ormsetenga PN 558 267, 2016 II 
Flisa, 160 moh.

Flommarkskog  og  dam  nord  for  Ormsetenga. 
Lokaliteten bør undersøkes og avgrenses.

Sjurderudsundet PN 574 248, 2016 II 
Flisa, 160 moh.

Gårdsdam. Lokaliteten fremgår på ØK/DMK

Sletta PN 531-534, 322-324, 
2016 III Våler, 170 moh.

Flommarkskog.  Lokaliteten  bør  undersøkes  og 
avgrenses.

Smalberget UH 488 578, 2016 I 
Kynna, 540 moh.

Sætervoll. Lokaliteten bør undersøkes og avgrenses.

Sormbråten PN 50 37, 2016 III 
Våler, 180 moh.

Kulturlandskap; Erstatningsbiotop.
Det er registrert tilhold av hortulan i tilknytning til 
nydyrkingsområde  langs  rv.  20  (Svein  Dale  pers. 
medd.), og området bør undersøkes og avgrenses.

V for 
Danielsdammen

PN 565 385, 2016 I 
Kynna, 200 moh.

Dammer  i  åkerlandskap.  Lokaliteten  fremgår  på 
ØK/DMK.

V for Myrland PN 568 364, 2016 II 
Flisa, 180 moh.

Dam  i  åkerlandskap.  Lokaliteten  fremgår  på 
ØK/DMK og M711.

Ø for Glestad PN 580 321, 2016 II 
Flisa, 180 moh.

Kulturlandskap; Erstatningsbiotop.
Det er registrert tilhold av hortulan i tilknytning til 
massetak (Svein Dale pers. medd.), og området bør 
undersøkes og avgrenses.

Ø for Kulten PN 524 311, 2016 III 
Våler, 250 moh.

Dammer  i  skog,  nær  kulturlandskap.  Lokaliteten 
fremgår på ØK/DMK.

Åeng PN 585-587, 313-314, 
2016 II Flisa, 180 moh.

Kulturlandskap; Erstatningsbiotop.
Det  er  registrert  tilhold  av  hortulan  på  myrrest  i 
området (Svein Dale pers.  medd.),  og området bør 
undersøkes og avgrenses 
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Vedlegg II: Kjente lokaliteter for rødlistede karplanter, lav, sopp, moser og insekter:
Art, vitenskapelig navn, 
rødlistestatus, ansvarsart (A) Lokalitet Kartreferanse, kart, 

moh.
År Kilde Kommentar

Karplanter:
Elvebunke
Deschampsia cespitosa ssp.  
glauca R

Glåma v/ Våler 
sentrum

(WGS84) PN 54 29, 2016 III 
Våler, 160 moh.

1996 Hedmarks karplanter; 
Fremstad, E.

Trolig intakt

Lav:
Ulvelav
Letharia vulpina DC

Bukkåsen - Gjeddsjøen (WGS84) UH 380 596, 
2016 I Kynna, 560 moh.

2005 Breili 2005 Intakt 2005. Rikeste lokalitet i 
Våler

Ulvelav
Letharia vulpina DC

Hestberget (WGS84) UH 470 628, 
2016 I Kynna, 550 moh.

2005 Breili 2005 Intakt 2005. Spredt på flere 
furugadder på myr

Ulvelav
Letharia vulpina DC

Smalbergsmyra – 
Bergemyra

(WGS84) UH 480 563, 
2016 I Kynna, 590 moh.

2005 Breili 2005 Intakt 2005. Sparsom på 
furuhøystubbe

Ulvelav
Letharia vulpina DC

Sætersjøberget (WGS84) PN 445 279, 
2016 III Våler, 550 moh.

2005 Breili 2005 Intakt 2005. Sparsom på to 
furugadder

Ulvelav
Letharia vulpina DC

Oppstusæterkjølen (WGS84) UH 428 544, 
2016 I Kynna, 460 moh.

2005 Breili 2005 Intakt 2005. Sparsom på flere 
furugadder

Ulvelav
Letharia vulpina DC

Oppstusæterkjølen (ED50) UH 427 555, 
2016 I Kynna, 410 moh.

1995 Norsk LavDatabase; 
Korsmo, H.

Noe hogstpåvirket

Ulvelav
Letharia vulpina DC

Sætersjøberget (ED50) PN 459 284, 
2016 III Våler, 570 moh.

1967 Norsk LavDatabase; 
Even Høgholen

Området intakt

Ulvelav
Letharia vulpina DC

Nordslåttene (WGS84) UH 456 714, 
2017 II Søre Osen, 550 moh.

2005 Breili 2005 Intakt 2005. Sparsom på en 
furuhøystubbe

Trådragg
Ramalina thrausta V

Kåten (ED50) PN 54 32, 
2016 III Våler, 170 moh.

1937 Norsk LavDatabase; 
Ahlner, S.

Utgått. Ikke egnete forhold for 
arten i dag

Huldrestry
Usnea longissima V

Kåten (ED50) PN 54 32, 
2016 III Våler, 170 moh.

1948 Norsk LavDatabase; 
Ahlner, S.

Utgått.. Ikke egnete forhold for 
arten i dag

Huldrestry
Usnea longissima V

Halbergknapen -, 2116 IV Halsjøen, x moh. ca. 2000? Odd Reidar Fremming 
pers. medd.

Lokalitet upresist angitt. Status 
usikker

Lepidoptera:
-
Agonopterix arctica R (A)

Gjeddebekken v/ 
grense Elverum

-, UH 440 636, 2016 I 
Kynna, x moh.

1998/99 NHM - UiO ; Aarvik, 
L. & Kvamme, T.

-
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Kjerrnebbmott
Agriphila biarmicus R

Gjeddebekken v/ 
grense Elverum

-, UH 440 636, 2016 I 
Kynna, x moh.

1998/99 NHM - UiO ; Aarvik, 
L. & Kvamme, T.

-

Stor flikmåler
Eunomos autumnaria R

Gjeddebekken v/ 
grense Elverum

-, UH 440 636, 2016 I 
Kynna, x moh.

1998/99 NHM - UiO ; Aarvik, 
L. & Kvamme, T.

-

Dvergbjørkfjellfly
Lasionycta skraelingia V (A)

Gjeddebekken v/ 
grense Elverum

-, UH 440 636, 2016 I 
Kynna, x moh.

1998/99 NHM - UiO ; Aarvik, 
L. & Kvamme, T.

-

Lavprydvikler
Phiaris dissolutana DM

Gjeddebekken v/ 
grense Elverum

-, UH 440 636, 2016 I 
Kynna, x moh.

1998/99 NHM - UiO ; Aarvik, 
L. & Kvamme, T.

-

Ephemeroptera:
-
Paraleptophlebia submarginata 
R

Fløgåa -, PN 404 465, 2016 I 
Kynna, 290-310 moh.

1980 Wien 1999

Moser:
Stakesvanemose
Meesia longiseta DC

Eid -, 2016 III Våler, 150 moh. 1878 Norsk MoseDatabase; 
Bryhn, N.

Lokalitet upresist angitt. Svært 
gammelt belegg

Sopp:
-
Anomoporia myceliosa DC

Nordenden av 
Vålmangen

(ED50) PN 51 22, 2016 III 
Våler, 360 moh.

ca. 1980? Even Høgholen pers. 
medd.

Usikker status

-
Crustoderma dryinum DC

Grasholbakken (ED50) PN 46 34, 2016 III 
Våler, 450 moh.

1978 Even Høgholen pers. 
medd.

Usikker status

-
Crustoderma dryinum DC

Nordsetra (ED50) PN 45 36, 2016 III 
Våler, 440 moh.

ca. 1980? Even Høgholen pers. 
medd.

Usikker status

Duftskinn
Cystostereum murraii DC

Bjørnslåttene (WGS84) UH 440 710, 2017 
II Søre Osen, 520 moh.

ca. 1995 Håpnes 1995 Området intakt

Duftskinn
Cystostereum murraii DC

Hemberget (WGS84) UH 47 56, 2016 I 
Kynna, 600 moh.

ca. 1995 Håpnes 1995 Området intakt

Duftskinn
Cystostereum murraii DC

Buberget (WGS84) UH 492 667, 2017 
II Søre Osen, 630 moh.

2005 Breili 2005 Intakt 2005

Duftskinn
Cystostereum murraii DC

Fjellråknappen (WGS84) UH 480 187, 2016 
III Våler, 620 moh.

2005 Breili 2005 Intakt 2005

-
Hyphoderma deviatum R

Damvika v/ Stor-
Bronken

(ED50) PN 44 37, 2016 III 
Våler, 370 moh.

ca. 1980? Even Høgholen pers. 
medd.

Området trolig intakt
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-
Kavinia himantia DC

Grasholbakken (ED50) PN 46 34, 2016 III 
Våler, 450 moh.

ca. 1980? Even Høgholen pers. 
medd.

Usikker status

Granrustkjuke
Phellinus ferrugineofuscus DC

Hestberget (WGS84) UH 47 62, 2016 I 
Kynna, 580 moh.

ca. 1995 Håpnes 1995 Området intakt

Svartsonekjuke
Phellinus nigrolimitatus DC

Hemberget (WGS84) UH 47 62, 2016 I 
Kynna, 580 moh.

ca. 1995 Håpnes 1995 Området intakt

Svartsonekjuke
Phellinus nigrolimitatus DC

Buberget (WGS84) UH 49 67, 2017 II 
Søre Osen, 640 moh.

ca. 1995 Håpnes 1995 Området intakt

Svartsonekjuke
Phellinus nigrolimitatus DC

Kjølberget (WGS84) UH 47 70, 2017 II 
Søre Osen, 690 moh.

ca. 1995 Håpnes 1995 Området intakt

-
Phellinus nigrolimitatus DC

Tjernmyrene (WGS84) UH 48 66, 2017 II 
Søre Osen, 620 moh.

ca. 1995 Håpnes 1995 Området intakt

-
Phellinus nigrolimitatus DC

Steindamfloa - Damkoia (WGS84) UH 47 64, 2016 I 
Kynna, 470 moh.

ca. 1995 Håpnes 1995 Området intakt

Svartsonekjuke
Phellinus nigrolimitatus DC

Halbergknapen (WGS84) UH 51 56, 2116 
IV Halsjøen, 530 moh.

ca. 1995 Håpnes 1995 Området intakt

Svartsonekjuke
Phellinus nigrolimitatus DC

Nordsetra (ED50) PN 45 36, 2016 III 
Våler, 440 moh.

ca. 1980? Even Høgholen pers. 
medd.

Usikker status. Området trolig 
hogd

-
Phlebia firma DC

Damvika v/ Stor-
Bronken

(ED50) PN 44 37, 2016 III 
Våler, 370 moh.

1979 Even Høgholen pers. 
medd.

Området trolig intakt

-
Phlebia georgica R

Sætersjøberget (ED50) PN 45 28, 2016 III 
Våler, 520 moh.

ca. 1980? Even Høgholen pers. 
medd.

Usikker status. Området trolig 
intakt

-
Phlebia lindteri DC

Damvika v/ Stor-
Bronken

(ED50) PN 44 37, 2016 III 
Våler, 370 moh.

1979 Even Høgholen pers. 
medd.

Området trolig intakt

-
Phlebia longicystidia DC

Nordenden av 
Vålmangen

(ED50) PN 51 22, 2016 III 
Våler, 350 moh.

1979 Even Høgholen pers. 
medd.

Usikker status

-
Phlebia longicystidia DC

Ved Sortåa (ED50) PN 43 30, 2016 III 
Våler, x moh.

1981 Even Høgholen pers. 
medd.

Usikker status

-
Phlebia longicystidia DC

Ved Sortåa (ED50) PN 43 30, 2016 III 
Våler, 400 moh.

1978 Even Høgholen pers. 
medd.

Usikker status

-
Phlebia tristis R

Damvika v/ Stor-
Bronken

(ED50) PN 44 37, 2016 III 
Våler, 370 moh.

1979 Even Høgholen pers. 
medd.

Området trolig intakt

-
Phlebiella christiansenii DC

Damvika v/ Stor-
Bronken

(ED50) PN 44 37, 2016 III 
Våler, 370 moh.

ca. 1980? Even Høgholen pers. 
medd.

Området trolig intakt
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-
Repetobasidium conicum R

Damvika v/ Stor-
Bronken

(ED50) PN 44 37, 2016 III 
Våler, 370 moh.

ca. 1980? Even Høgholen pers. 
medd.

Området trolig intakt
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Vedlegg III: Oversikt: Kartlagte lokaliteter i Våler kommune:
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