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Sammendrag: 
Rapporten består av to deler; 
A Naturtyper i Løten og B Truede sopp, planter og virvelløse dyr. 
 
I første del gis en begrunnelse for arbeidet med kartlegging av biologisk mangfold i Løten 
kommune med bakgrunn i lovverk og internasjonale forpliktelser. Det gis en kortfattet 
beskrivelse av kommunens naturgrunnlag og geografi og det redegjøres for begreper som 
nøkkelbiotoper, vegetasjonstyper, MiS-områder og naturtyper. 
 
Sammenstillingen av det foreliggende og innsamlete materialet har resultert i registrering av 
150 prioriterte naturtype-lokaliteter, slik de defineres i DN-håndbok 13-1999. Både innenfor 
hovedtypene myr, kulturlandskap, ferskvann/våtmark og skog har kommunen mange viktige 
utforminger. Det er 26 lokaliteter som er vurdert til verdien A (svært viktige utforminger), og 
disse finnes innenfor alle fire hovedtypene. Ti av områdene med A-verdi er barskog eller 
gråor-heggeskog hvor rødlistede sopparter er påvist, fem områder er rikere sumpskog med 
svartor, fem er dammer hvor det er påvist liten salamander, og to hekkeområder for dverglo. 
De øvrige fire A-områdene er av typene intakt lavlandsmyr, store, gamle trær, slåtteenger og 
naturbeitemark, alle med forekomst av rødlistearter.  
 
I andre del av rapporten redegjøres det for truethetskategorier og den norske rødlista. Videre 
følger en omtale av rødlistede sopp, lav, karplanter og virvelløse dyr som er registrert i 
kommunen. I oversikten er også funn av planter som er ansvarsarter for Hedmark tatt med. 
Forekomsten av sopp er langt bedre undersøkt i Løten enn i andre kommuner i fylket. Even 
Høgholen har gjennom flere tiår samlet og bestemt sopp fra alle deler av kommunen og fått 
sine funn kontrollert og registrert i fagmiljøene ved Universitetet i Oslo. Også andre 
spesialister på sopp har besøkt kommunen. En oversikt over de 83 påviste rødlistede 
sopparter er vist som vedlegg til rapporten. 
 
Alle UTM-referanser i rapporten er gitt etter kartdatum EUREF89. 
 
Forsidebilde: Kirkeruinen ved Rokoberget har lenge vært kjent for sin artsrike flora. Her finnes fortsatt 
arter som hjertegras, marianøkleblom, villin, bakkemynte og smalfrøstjerne. 
 
Alle bilder i rapporten: Jon Bekken
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Del A - Naturtyper i Løten  
 
1 Generell del 
 
INNLEDNING 
I lengre tid er det gjort registreringer av ulike typer myr, skog, vassdrag og andre 
naturområder her i landet. Dette har blitt gjort dels som følge av verneplaner, men også som 
en del av grunnforskningen i de ulike fagfelter. Norge har undertegnet FN’s konvensjon om 
miljø og utvikling som ble lagt frem på Rio-konferansen i 1992. Gjennom dette har Norge 
forpliktet seg til å utarbeide strategier for bevaring av biologisk mangfold, også lokalt, og 
kommunene har derfor fått et spesielt ansvar som forvaltere av egne arealer, blant annet 
gjennom plan- og bygningsloven. 
 
Leveområdene for de enkelte artene bestemmes av klima, topografi, berggrunn, vegetasjon 
og næringsforhold. Det er viktig i denne forbindelse å huske på at planter og dyrs 
kolonisering av landet vårt bare har pågått i ca. 10.000 år (etter siste istid), og at dette er en 
kontinuerlig og dynamisk prosess. Landskapet påvirkes og forandres av mange faktorer, og 
inngrep gjort av mennesker har i økende grad vært med på å bestemme denne utviklingen. 
Ved å kartlegge og forvalte kommunens arealer ut fra konkret kunnskap om artenes behov i 
sine leveområder, kan en sikre å opprettholde en rikt og variert sammensatt flora og fauna. 
 
I 1996 kartla kommunen viktige funksjonsområder for landlevende virveldyr, et arbeid som 
munnet ut i en rapport (Røstadsand 1996) og nye viltkart for kommunen. Dette er første del 
av et større arbeid med å registrere og verdisette kommunens biologiske mangfold. 
Kommunen har i 2003 videreført dette registreringsarbeidet ved å kartlegge viktige 
naturtyper. Bakgrunnen for den omfattende kartleggingen av biologisk mangfold er klart 
formulert i Stortingsmelding nr. 58 (1996-97), hvor det heter ”Alle landets kommuner skal ha 
gjennomført kartlegging og verdiklassifisering av det biologiske mangfoldet på kommunens 
areal i løpet av år 2003”. 
 
Løten har tre områder som er fredet etter naturvernloven, Vesle Rokosjøen naturreservat, 
som ble fredet i 1981, Klekkefjellet naturreservat (1993) og Lavsjømyrene/Målikjølen 
naturreservat (2001). 
 
 
METODER 
Kartlegging av naturtyper i Løten er gjort etter retningslinjer gitt i håndbok nr. 13-1999 fra 
Direktoratet for naturforvaltning og etter vedtak i en lokalt oppnevnt styringsgruppe. 
Prosjektet er gjennomført i regi av Naturtjenester AS i Kongsvinger med Einar K. Kystvåg 
som prosjektleder. Miljøvernleder Torleiv Yli Myre har vært prosjektansvarlig for kommunen. 
Datainnsamling og registreringsarbeid er utført av Jon Bekken. Kartproduksjonen inkludert 
digitalisering er utført av Utmarkskart v/ Ernst Østmoe. Kartlagte områder er registrert i en 
database som lokaliteter og med tilhørende naturtyper definert etter DN-håndbok 13-1999. 
 
Sluttproduktene (denne rapporten, databasen og kartene) bygger på det materialet som har 
vært tilgjengelig gjennom rapporter fra tidligere undersøkelser, opplysninger fra lokale 
informanter, og feltregistreringer utført av botanikerne Jan Wesenberg og Gunnar Chr. 
Nyhus, samt eget feltarbeid i 2003. 
 
Even Høgholen har vært en sentral bidragsyter når det gjelder opplysninger om rødlistede 
sopp, lav og karplanter. Mens lavdatabasen synes å være à jour, er det bare ca. halvparten 
av Høgholens for lengst innrapporterte funn som er tilgjengelige i soppdatabasen. Løten er i 
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en nærmest unik situasjon ved at soppfloraen er så godt kartlagt. I database og lister ved 
Botanisk Museum, Universitet i Oslo er disse funnene angitt til kilometer-rute. Dette er ikke 
nøyaktig nok til å kunne knytte forekomstene til eventuelle naturtypelokaliteter. Derfor er alle 
funnene av rødlistearter og også av sjeldne arter som (ennå ikke) står på rødlista, i kart-
gjennomgang sammen med Even Høgholen blitt lokalisert til nærmeste hundremeter. Dette 
dreier seg om ca. 200 funn. Høgholen satte for noen år siden opp en liste over 20 verdifulle 
eller spesielle naturområder i Løten. Alle disse er med i database og kart som naturtyper 
eller som leveområder for spesielle arter. 
 
Digitale databaser er benyttet som tilleggskilde for å få oversikt over funn av lav og sopp. 
Det er registrert noen lokalt eller regionalt sjeldne karplanter med forekomst i Løten (Haugan 
& Often 1998). Alle detaljer om disse funnene har ikke vært tilgjengelige, siden databasen 
”Hedmarks karplanteflora” høsten 2003 ikke har vært tilgjengelig via nettet. 
 
Borregaard Skoger gjennomførte nøkkelbiotopregistreringer på sine arealer i 1996 (Haugset 
1996). Vi har fått tilgang på rapport og karter. 
 
Løiten Almenning gjennomførte områdetakst og MiS-kartlegging (Miljøregistrering i Skog) i 
2002. Her har vi fått tilgang på alle registrerte data, og også fått områdeavgrensningene som 
SOSI-filer, slik at grensene på kartet er blitt helt nøyaktige. 
 
Arealdata fra databasen er digitalisert og overført til kart i målestokk 1:50.000. 
Innenfor de rammer prosjektet har hatt, har det ikke vært mulig å kvalitetssikre alle 
registreringer gjennom feltarbeid. Dette innebærer at det nødvendigvis vil være en viss 
usikkerhet knyttet til mange av registreringene, spesielt fordi informasjonen kan være av 
eldre dato. Denne usikkerheten er gjort rede for i databasen, men kommer ikke til uttrykk på 
kartet. Det er derfor viktig å understreke at kartet ikke må brukes ukritisk som kilde eller 
beslutningsgrunnlag, men at en bruker lokalitetsangivelsene  på kartet til å søke frem 
informasjon fra den tilhørende databasen. 
 
Sammenveiing av kart 
Kart over naturtyper, kart over rødlistede sopp, planter og virvelløse dyr, og viltkart, danner 
grunnlaget for et sammenveid kart over kommunens biologiske mangfold. Direktoratet for 
naturforvaltning har gjennom sin håndbok 13-1999 gitt en del føringer for hvordan en slik 
sammenveiing skal gjøres. 
 
 
BAKGRUNN 
 
Lovgrunnlaget 
Flere nasjonale lover og internasjonale konvensjoner gir grunnlaget for kommunevis arbeid 
med registrering av biologisk mangfold. Gjennom viltloven fra 1981 er viltet blitt gitt et 
særskilt vern. Loven omfatter alle viltlevende landpattedyr, fugler, krypdyr og amfibier. 
 
§1 i viltloven sier: ”Viltet og viltloven skal forvaltes slik at naturens produktivitet og artsrikdom 
bevares.” I §3 heter det: ”Ved enhver virksomhet skal det tas hensyn til viltet og dets egg, reir 
og bo, slik at det ikke påføres unødig lidelse og skade”. I §7 står det videre: ”Hensynet til 
viltinteressene skal innpasses i den oversiktlige planleggingen i kommune og fylke. Under 
utarbeiding av slike planer skal vedkommende myndighet på et tidlig tidspunkt søke 
samarbeid med viltorganene”.  
 
En rekke andre lover, forskrifter og planer omhandler forvaltning av arealer. De viktigste er: 
• Naturvernloven av 1970 
• Lov om skogbruk og skogvern av 1965 
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• Lov om motorferdsel i utmark av 1977 
• Vassdragsloven av 1940  
• Energiloven av 1990 
• Stortingsmelding nr. 13 (1992-93) om FN-konferansen om miljø og utvikling i Rio de 

Janeiro 
• Stortingsmelding nr. 31 (1992-93) Den regionale planleggingen og arealpolitikken 
• Stortingsproposisjon nr. 56 (1992-93) om samtykke til ratifisering av konvensjonen om 

biologisk mangfold (Rio-konvensjonen, ratifisert av nær 170 land) 
• Stortingsmelding nr. 58 (1996-97) Vern og bærekraftig bruk av biologisk mangfold - mål, 

strategi og prioriterte innsatsområder 
• Handlingsplan for forvaltning av hjortevilt mot år 2000 
• Plan- og bygningsloven, bl.a. med 

- rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 
- rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 

 
Plan- og bygningsloven (PBL) er det viktigste virkemiddel kommunen har for å styre 
arealdisponeringen. Det er viktig å se på mulighetene PBL gir i forhold til bevaring av 
biologisk mangfold, og ikke bare fokusere på begrensningene. I formålsparagrafen står det at 
loven skal legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den 
enkelte og samfunnet. Loven sier ikke noe om hvilke forhold som skal prioriteres, og det blir 
dermed opp til kommunestyret å avgjøre hva som er til gavn for samfunnet. Den enkelte 
kommune er på denne måten gitt stor myndighet og har følgelig et stort ansvar. Overføring 
av myndighet innenfor landbruk, viltforvaltning og innlandsfiske har gitt kommunen mulighet 
til å samordne planlegging og virksomhet som berører kommunens arealer.  
 
Agenda 21 er et av sluttdokumentene fra FN-konferansen i Rio de Janeiro i 1992, et 
handlingsprogram for hvordan man skal oppnå bærekraftig utvikling. Agenda betyr 
dagsorden og 21 står for det 21. århundre. Det skal altså settes en dagsorden for miljø og 
utvikling for det 21.århundre. Miljøverndepartementets visjon er at Lokal Agenda 21 skal 
bidra til en grunnleggende verdidebatt og bygge opp politisk vilje og evne til å håndtere 
bærekraftig utvikling i norske kommuner. 
 
Kartlegging av biologisk mangfold vil : 
• gi et grunnlag for kommunenes fremtidige arealplanlegging 
• forbedre informasjonsgrunnlaget for beslutningstakere på lokalt nivå 
• gi muligheter til å innarbeide hensyn til biologisk mangfold i andre sektorers virksomhet 
• fremme ”føre var”-prinsippet 
• utløse lokal kompetanse og involvere innbyggerne i en bærekraftig bruk av det biologiske 

mangfoldet 
 
Internasjonale avtaler og konvensjoner 
Det er etablert en rekke internasjonale avtaler for å sikre vern av organismer og deres 
leveområder. Her omtales de viktigste: 
 
Bernkonvensjonen av 1979 (28 land har tiltrådt pr. 1992) 
Formål: Å verne om europeiske arter av ville dyr og planter, samt deres levesteder. Det 
legges særlig vekt på beskyttelse av truede og sårbare arter. Artene er oppstilt i ulike lister.  
Liste I omfatter ca. 500 plantearter som skal totalfredes. 19 av disse finnes i Norge. 
Liste II omfatter en rekke virveldyr og virvelløse dyr som skal beskyttes mot jakt og fangst, 
innsamling av egg og innenlands besittelse eller handel med dyrene eller produkter av disse. 
186 av disse artene finnes i Norge. Medlemslandene er forpliktet til å verne om artene og 
deres leveområder. 
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Liste III omfatter de fleste europeiske arter av landlevende virveldyr som ikke omfattes av 
liste II. Noen fiskearter er også med, bl.a. laks. Utnyttelse av disse artene skal foregå slik at 
bestandene ikke blir truet. Lokale tiltak som fredning og forbud mot utnyttelse skal iverksettes 
dersom det er nødvendig for å opprettholde lokale bestander. Liste IV omfatter jaktmetoder 
og fangstredskaper som skal være forbudt. 
 
Bonnkonvensjonen av 1983 (39 land har tiltrådt) 
Formål: Å beskytte bestander av trekkende ville dyr som regelmessig krysser nasjonale 
grenser. 
Liste I omfatter trekkende arter hvor hele eller deler av bestanden står i fare for å bli utryddet. 
Medlemslandene er forpliktet til å beskytte artene og deres levesteder gjennom strenge 
vernetiltak. 
Liste II omfatter arter som ikke er direkte utrydningstruet, men som trenger internasjonalt 
samarbeid for å sikres et tilstrekkelig vern. 
 
Washingtonkonvensjonen - CITES (Convention on International Trade of Endangered 
Species 1975). (133 land har tiltrådt)  
Formål: Å regulere den internasjonale handelen med ville dyr og planter som står i fare for å 
bli utryddet, samt beskytte dem mot overutnyttelse.  
Liste I omfatter de mest truede artene og handel med disse er i praksis forbudt. Nesten 500 
arter omfattes av liste I, derav havørn, jaktfalk og vandrefalk. 
Liste II omfatter truede arter der den internasjonale handel må begrenses for å sikre artenes 
overlevelse. Listen inneholder over 2500 arter. 
Liste III Innførsel av artene på denne listen krever opprinnelsessertifikat eller 
eksporttillatelse. Ca. 250 arter står på listen. 
 
Ramsarkonvensjonen av 1975 (100 land har tiltrådt pr. 1996) 
Formål: Å sikre vern av våtmarker av internasjonal betydning. Norge har utpekt 23 våtmarker 
som Ramsar-områder. En av disse ligger i Hedmark, Åkersvika i Hamar. Direktoratet for 
naturforvaltning har planer om å utpeke flere områder i framtida. 
 
EU’s fugledirektiv (Rådsdirektivet av 2.april 1979) 
Formål: Å verne arter og bestander og å verne artenes leveområder. 
Liste I inneholder arter som er totalfredet innen EU. 
Liste II/1 Artene kan jaktes på i EU-land.  
Liste II/2 Artene kan jaktes på i visse EU-land 
Liste III/1 Salg, transport og oppbevaring av disse fuglene skal være lovlig i 
medlemslandene. Gjelder levende og døde fugler, samt deler av fugler. 
Liste III/2 Gjelder som for liste III/1 men med visse restriksjoner 
 
Biodiversitetskonvensjonen fra 1994. 
Er også kjent som Rio-konvensjonen eller konvensjonen om biologisk mangfold, og er tiltrådt 
av over 160 land, deriblant alle nordiske. Dette er den første globale avtalen som inkluderer 
vern og bærekraftig bruk av alt biologisk mangfold, både på genetisk, arts- og 
økosystemnivå. Konferansen konkluderte med fem hovedpunkter: 
1) Rio-deklarasjonen om miljø og utvikling, definerer rettigheter/plikter for landene. 
2) Skogdeklarasjonen som inneholder prinsipper om forvaltning, bevaring og utvikling av 

bærekraftig skogbruk. 
3) Agenda 21, et handlingsprogram om hvordan man oppnår bærekraftig utvikling. 
4) Klimakonvensjonen 
5) Konvensjonen om biologisk mangfold 
Bevaring av biologisk mangfold gjennom bærekraftig utvikling er gjennomgangstema i 
konvensjonen. Medlemslandene skal sørge for at lokale myndigheter utarbeider ”lokale 
Agenda 21”. Miljøverndepartementet arbeider for tiden med en nasjonal handlingsplan for 
biologisk mangfold i Norge. 
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Artsrik veikant ved Nordlykkja, med 
arter som smalfrøstjerne, 
tjæreblom, gjeldkarve, flekkgrisøre 
og blåvier. 

Hos Eyolf Solberg på Solberg 
nedre vokser det fortsatt mye 
dragehode. Andre sjeldne arter 
er smalfrøstjerne, vollmarikåpe, 
bakkemynte, engnellik 
og storengkall. 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

Velutviklet gråor-heggeskog langs 
Fura ved Spangen.   

 

Ved Korpreiret har Øksna skåret 
seg ned i landskapet og dannet en
imponerende canyon. Gunstig 
lokalklima og god fuktighet har gitt 
muligheter for en rik forekomst av 
moser, lav og sopp. Even 
Høgholen har påvist hele ni 
rødlistede sopparter i kløfta.  
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2 Beskrivende del 
 
NATURGRUNNLAGET I LØTEN 
Beliggenhet og utstrekning 
Løten kommune ligger på Hedmarken i den sørlige delen av Hedmark fylke. Kommunen 
grenser i vest mot Hamar, i nordøst mot Åmot, i øst mot Elverum, og i sør mot Våler og 
Stange. Utstrekningen øst - vest er vel 23 km, nord - sør vel 41 km. Kommunen har et areal 
på 369 km2. Rundt 60 % av dette er produktiv skog, mens dyrket mark utgjør vel 10 %. Den 
største innsjøen er Rokosjøen, med vedhenget Vesle Rokosjøen. Andre sjøer er Stor-
Bronken (Løten, Elverum og Våler), Vesle-Bronken (Løten og Våler), Geitholmsjøen (Løten 
og Stange), Mosjøen, Sjølisjøen og Yksensjøen (Gitsjøen). Ellers finnes et stort antall tjern 
og dammer fordelt over hele kommunen. Vi finner de høyeste partiene i nord med Gitvola 
(”Gjetholen”) på grensa til Åmot som den høyeste åsen, på 852 m o.h. I sør er Nybuåsen 
(556 m o.h.) og Tuvberget (554 m o.h.) høyest. Laveste punkt er Svartelva like sørvest for 
By, ca. 160 m o.h. 
 
Klima 
Løten har et typisk innlandsklima med kalde vintre og varme somre (Moen 1998). 
Middeltemperaturen i januar ligger vanligvis mellom -4 og -8 OC (1961-1990) og i juli er 
tilsvarende temperatur mellom 12 og 16 OC. Vekstsesongen har en varighet på 160-180 
dager, den begynner i april når døgntemperaturen overskrider +5 OC, og slutter i oktober, når 
døgntemperaturen underskrider +5 OC. Nedbørmengdene varierer fra år til år, men i perioden 
1961-1990 var det årlige gjennomsnittet 700-1000 mm, i nord over 1000. I perioden 1990-
2003 har det vært en forholdsvis liten snømengde. Det er lokale variasjoner både i 
temperatur og nedbør innen kommunen. 
 
Vegetasjonssoner 
Løten fordeler seg på tre naturgeografiske vegetasjonssoner. De lavereliggende delene 
ligger innen den såkalte Boreonemorale sone. Her i nordre del av denne sonen dominerer 
vidstrakte barskoger, gjerne med gran i dalene og med furu i åspartiene. Floraen varierer alt 
etter hvor mye næring de ulike bergartene gir. Partiene i sør over ca. 200 m o.h. hører til 
Sørlig boreal sone (den sørlige barskogsone).Også her dominerer barskogen. På gunstige 
lokaliteter kan man finne edle lauvtrær som spisslønn, svartor og hassel på sine nordligste 
utposter. Pors er vanlig ved myr og strender. Den nordligste delen av kommunen ligger i 
Forfjellsregionen. Her dominerer nordlig boreal vegetasjon, med noe mer åpen barskog, ofte 
med sterkt innslag av furu, og med økende innblanding av bjørk. Hengebjørk er her erstattet 
av vanlig bjørk, og går i høyden over i fjellbjørktyper. Her mot vest i regionen er det ofte 
grana som danner skoggrense, med smågrupper av trær med rotslående greiner (Nordisk 
Ministerråd 1983). 
 
Geologi, kvartærgeologi og landskap 
Kommunen har en forholdsvis samensatt berggrunn. Sør for Rv 25 dominerer grunnfjellet, 
med flekkvise innslag av Oslofeltets dypbergarter i form av gabbro, for eksempel i 
Rokoberget, Vestre Skogbygd og Stensåsen. Her finnes også store arealer med litt rikere 
prekambriske bergarter tilhørende Solørgruppen – metaryolitt og metatuff. Nord for Rv 25 
finner vi ulike sedimentære bergarter fra sen urtid og fra kambro-silurperioden, som ble 
skjøvet fram under den kaledonske fjellkjededannelsen. Dette er dels kalkstein, skifer og 
sandstein fra Oslogruppen, dels kvartsitt og sandstein fra Hedmarksgruppen (Nordgulen 
1999). 
 
Etter inndelingen av landet i landskapsregioner (Elgersma m.fl. 1999) ligger sørspissen av 
kommunen og områdene rundt Mosjøen i region 7 Skogstraktene på Østlandet, underregion 
7.6 Solør/Odalskjølen. Resten av arealet sør for Rokosjøen, og et belte øst for Ånestad og 
nord for Nordbygda hører til underregion 7.2 Hedemarkens åsbygder. Det sentrale 
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jordbrukslandskapet i kommunen hører til region 8 Innsjø- og silurbygdene på Østlandet, 
underregion 8.2 Toten og Hedemarkens jordbruksbygder. Den nordlige tredelen hører til 
region 14 Fjellskogen i Sør-Norge, underregion Hedmarksvidda/Ringebufjellet. 
 
 
VEGETASJONSTYPER, NØKKELBIOTOPER, MIS-OMRÅDER OG 
NATURTYPER 
 
Registrering av naturtyper gjøres i henhold til DN-håndbok 13-1999. Direktoratet for 
naturforvaltning har i sin håndbok definert hvilke naturtyper som skal registreres. Det er viktig 
å skille mellom naturtyper og nærliggende begreper som vegetasjonstyper, nøkkelbiotoper 
og MiS-områder. Vi tar her med en kort forklaring og presisering av disse begrepene. 

 
Vegetasjonstyper 
De senere årene har det etter hvert blitt utarbeidet systemer for beskrivelse av vegetasjon og 
naturtypediversitet i Norge. På slutten av 1980-tallet kom ”Enheter for vegetasjonskartleg-
ging” (Fremstad og Elven 1987), et system som ble tatt i bruk i inventeringer, undervisning, 
ved utarbeidelse av verneplaner og andre former for vegetasjonskartlegging. Systemet ble 
senere videreutviklet for å tilfredsstille behovene i miljøforvaltningen der en søkte etter et 
system hvor flest mulig naturtyper var representert og hvor arter av planter og dyr kunne 
knyttes til naturtyper. Dette har foreløpig resultert i boken ”Vegetasjonstyper i Norge” 
(Fremstad 1997), hvor det benyttes tre nivåer på inndelingen. Seks økologisk definerte 
grupper deles i typer og utforminger. Elementene i nivåene kodes med bokstaver og tall slik 
at hver utforming har sin egen kode. Eksempelvis har gruppen ”Skogvegetasjon” koder fra A 
til E, gråor/heggeskog-typen har koden C3, mens tilhørende sølvbunke-utforming har koden 
C3d. En naturtype i DN-håndbok 13 -1999 består ofte av flere vegetasjonstyper, og 
håndboka henviser i denne sammenheng til Fremstad (1997). 
 
Nøkkelbiotoper 
Ifølge Gundersen & Rolstad (1998) har begrepet nøkkelbiotop antakelig sitt utspring i det 
engelske ordet ”keystone species” (nøkkelarter) hvor keystone henspeiler på den siste 
steinen som ble lagt på plass ved bygging av gamle steinbruer. Enkelt forklart kan en 
nøkkelbiotop ut fra dette sies å være et spesielt viktig biologisk sted. Begrepet er de senere 
årene gitt mange definisjoner. Siste sjanse (1993) definerer nøkkelbiotoper i skog på 
følgende måte:  
 
”Nøkkelbiotoper er områder som er særlig viktige for bevaring av det biologiske mangfoldet, 
fordi de inneholder naturtyper, nøkkelelementer eller arter som er sjeldne i landskapet”. 
 
Nøkkelelementer og signalarter er ifølge Siste sjanse viktige for å identifisere nøkkelbiotoper. 
Med nøkkelelementer menes elementer i skogen som har stor betydning for artsmangfoldet, 
som død ved, gamle og hule trær, bergvegger, bekker og kilder. Signalarter (indikatorarter) 
er arter som benyttes for å identifisere skog med høy naturverdi. 
 
Gundersen & Rolstad (1998) har også diskutert begrepet nøkkelbiotop i forhold til skog og 
skogbruk og foreslår at en nøkkelbiotop ikke er et dokumentert biologisk fenomen, men et 
forvaltningsverktøy:  
 
”En nøkkelbiotop er et avgrenset forvaltningsområde som opprettes for å bevare eller 
nyskape biotoper som ikke ivaretas ved dagens skogbruk”. 
 
Ved begge varianter av definisjonen beskrives imidlertid konkrete eksempler på nøkkel-
biotoper. Naturtypene i DN-håndbok 13-1999 er i noen grad sammenfallende med en del av 
disse beskrivelsene, men ikke alle. 
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MiS-områder 
Miljøregistrering i skog (MiS) ble startet i 1997 for å bedre det faglige grunnlaget for 
forvaltningen av biologisk mangfold i skog (NISK 2000a,b). MiS-registreringene 
gjennomføres oftest samtidig med ordinært takstarbeid. Arbeidet betales med en egenandel 
for eieren, og det er frivillig om man vil ha sine arealer undersøkt. Det kartlegges viktige 
livsmiljøer, som stående død ved, liggende død ved, rikbarkstrær, hengelav, lauvsukse-
sjoner, gamle trær, brannflater, rik bakkevegetasjon og bergvegger. For at et areal skal bli 
definert som et MiS-område eller MiS-figur, må visse inngangsverdier være tilfredsstilt, dvs. 
det må være en viss mengde, tetthet eller areal av den viktige forekomsten. 
 
Noen arter og miljøer tåler ikke større hogstinngrep, mens andre arter trives godt eller blir 
enda til begunstiget av at skogen åpnes opp, så lenge substratene de lever på er til stede. 
Områdene kan plasseres langs en firedelt skala i forhold til hva de tåler av inngrep: 
 1. unntatt fra hogst    3. lukkede hogstformer 
 2. skjøtsel    4. åpen hogst med småskalahensyn 
 
 
Naturtypene i DN-håndbok 13-1999 
Direktoratet for naturforvaltning har foretatt en inndeling i sju hovednaturtyper som skal 
kartlegges: 
A Myr     E Ferskvann, våtmark 
B Rasmark, berg og kantkratt  F Skog 
C Fjell     G Kyst og havstrand 
D Kulturlandskap 
 
Gruppene C (fjell) og G (kyst og havstrand) er uaktuelle i Løten. De syv gruppene er delt i til 
sammen 56 naturtyper som alle er gitt en enkel beskrivelse i håndboka. I tillegg er det åpnet 
for en fri kategori kalt ”Andre viktige forekomster” for å fange opp lokaliteter som kan være 
viktige for enkelte arter, uten at det lar seg gjøre å plassere lokalitetene under noen av de 
beskrevne naturtypene. 
 
Aktuelle naturtyper i Løten er: 
 
Myr 
• Rikmyr 
• Intakt lavlandsmyr (myr som får næringstilførsel fra grunnvannet, vanligste myrtype i 

lavlandet – med intakt menes ugrøftet/ikke dyrket) 
• Kilde og kildebekk 
 
Kulturlandskap 
• Slåtteenger 
• Artsrike veikanter 
• Naturbeitemark 
• Småbiotoper (steingjerder) 
• Store gamle trær 
• Parklandskap; alléer 
• Erstatningsbiotoper (grustak, bruer, kirker, gamle tømmerhus og lignende med spesiell 

flora eller fauna) 
• Skrotemark (industritomter, slagghauger, tun, gårdsplasser, veifyllinger etc.) 
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Ferskvann / våtmark 
• Viktige bekkedrag 
• Dammer 
 
Skog 
• Gråor-heggeskog 
• Rikere sumpskog 
• Gammel lauvskog 
• Urskog / gammelskog 
• Bekkekløfter 
• Brannfelt 
 
 
 
 
 
 

 
 
Stensåsen har fine enger med mye hjertegras og gulmaure. Andre interessante arter er 
bakkeveronika, sandarve og ettårsknavel. Tre rødlistede beitemarkssopp ble påvist her i 2000. 
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3 Resultater og diskusjon 
 
Generelt 
I alt er det registrert 150 prioriterte naturtypelokaliteter i Løten. Flere av lokalitetene er 
imidlertid lite undersøkte, og vurderingen av disse er følgelig noe usikker. Alle registrerte 
naturtyper med karthenvisninger er vist i vedlegg 1. Utfyllende opplysninger for de enkelte 
lokalitetene er lagt inn i kommunens database. De enkelte hovednaturtypene som er 
registrert fordeler seg slik som figur 1 viser. 
 
Ifølge håndboka (DN 1999b) skal naturtypene deles i to kategorier: 

Svært viktige som har verdi A 
Viktige som har verdi B 

Verdiene fastsettes ut fra kriterier gitt i håndboka beskrevet på faktaark for de forskjellige 
naturtypene. I tillegg har vi valgt å ta med en tredje kategori registrert som lokalt viktige 
områder med verdi C, som er lagt inn i databasen. Verdien påvirkes av en eventuell 
forekomst av nasjonale rødlistearter, arter i kategoriene Direkte truet, Sjelden og Sårbar gir 
automatisk verdi A. Ut fra den dokumentasjonen som foreligger, fordeler A-, B- og C-
lokalitetene seg som vist i figur 1. 
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Figur 1. Fordeling av de 150 prioriterte naturtypene på verdi A (Svært viktige), B (Viktige) og 
C (Lokalt viktige). 
 
 
Myr 
På landsbasis er intakte myrer over 50 daa forholdsvis sjelden i sørboreal sone. I følge DN-
håndbok 13-1999 skal derfor alle slike myrer som ligger lavere enn 400 m o.h. registreres. 
Løten har mange og til dels store myrområder, og derfor vil myr utgjøre en stor del av 
lokalitetene på naturtypekartet. Ifølge metodikken skal alle intakte myrområder over 50 daa i 
sørboreal sone registreres. I boreonemoral sone skal også myrer med mindre/ moderat 
menneskelig påvirkning registreres, og også intakte myrer under 50 daa skal være med. 
 
Flyfoto er brukt for å sjekke om det finnes grøfter på myrene. Uten feltkontroll er det 
vanskelig å vurdere hvorvidt eldre grøfting og grøfter i et vedheng av myra påvirker 
vannbalansen i en større del av myrflata. Myrer over 50 daa i sørboreal sone og under 400 m 
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o.h. skal etter metodikken ha verdi B. Lokaliteter med moderate inngrep er gitt verdi C. Det er 
registrert til sammen 20 Intakte lavlandsmyrer, tre rikmyrer og fire kilder. 
 
Rasmark, berg og kantkratt 
Det er ikke registrert bratte berg som naturtyper i kommunen. Flere bratte partier inngår 
imidlertid i andre naturtyper, for eksempel er kløfta Korpreiret langs Øksna kartlagt som 
hovednaturtype Skog naturtype Bekkekløft. En omfattende kartlegging av ”sørberg” i fylket 
(Often 1997) omfatter flere lokaliteter i nabokommunene Våler, Elverum og Åmot. Sørberg er 
en vanlig brukt betegnelse på lyseksponerte skråninger som kan inneholde en varmekjær 
flora, skråningene trenger nødvendigvis ikke være sørvendte. 
 
 
Kulturlandskap 
Vel 10 % av kommunens areal er jordbruksland. Dyrket mark er særlig konsentrert rundt de 
midtre, lavereliggende deler av kommunen. Det finnes i tillegg mange gamle sætrer og 
mindre boplasser fra tidligere tider. Områdene er lite undersøkte, og det har derfor vært 
vanskelig uten omfattende feltarbeid å vurdere om lokalitetene tilfredsstiller kravene i 
håndboka. Vi har registrert åtte lokaliteter med naturbeitemark, fem slåtteenger og fire 
artsrike veikanter. Videre er det registrert én lokalitet med store gamle trær, tre alléer/ 
parklandskap, fire erstatningsbiotoper i form av grustak, to steingjerder og en skrotemark 
(industritomt). 
 
I undersøkelsen av utvalgte kulturlandskap i Hedmark i 1992-93 (Løseth 1994) er Løten 
representert med seks områder: 
1. Østre Skogbygd Aktiv jordbruksbygd med småbruksstruktur og kombinasjon av 

jord-/ skogbruksdrift. 
2. Stensåsen Gård på et markert høydepunkt etablert på 1500-tallet, fraflyttet 

ca. 1960. 
3. Veensætra Barskogssæter i flatt terreng. Stor, åpen voll med store sæterhus. 
4. Gitvolsætra Barskogssæter i sørvendt li i Gitvola. Det var her opprinnelig ca. 

ti sætre, men i dag  er det få hele sætervoller tilbake. 
5. Skillingstad–Skramstad Aktivt, moderne storskala jordbrukslandskap med 

kornproduksjon. 
6. By og Byhagan By ligger i et aktivt jordbruksområde med kornproduksjon. På 

denne eiendommen, og delvis på naboeiendommen Englaug, 
ligger et større gravfelt. Her er også en gammel bygdevei med et 
delvis intakt steingjerde. 

 
Områdene 3 og 6 ble plassert i klasse 2 ”Verdifulle områder”, mens de andre kom i laveste 
klasse, ”Andre registrerte områder”. Områdene 2, 3, 4 og 6, eller deler av dem, er i tråd med 
DNs metodikk registrert som naturtyper. 
 
 
 
Ferskvann / våtmark 
Elver og bekker som renner gjennom kulturlandskap og er omgitt av en brem med lauvskog, 
er viktige korridorer for trekk og spredning av plante- og dyrearter, og er registrert som 
Viktige bekkedrag. Dette gjelder Fura og Vingerjessa. Svartelvas løp gjennom kulturland-
skapet har de samme funksjonene, men er klassifisert som Gråor-heggeskog, siden de 
største kjente verdiene her er knyttet til lauvskogen. 
 
Dammer i og nær kulturlandskapet har et potensielt tilhold av amfibier. I Løten er det så langt 
påvist liten salamander (Sårbar) kun i fem dammer som er intakte. En grundigere gjennom-
gang av alle aktuelle lokaliteter vil trolig vise at arten finnes en rekke steder, særlig i de 

 12



lavereliggende delene av kommunen. Det vil sikkert også være flere ”uoppdagede” dammer. 
Dammer hvor det er påvist liten salamander får verdi A – svært viktig naturtype. 
 
Skog 
Skogen i Løten dekker ca. 70 % av kommunen. I 2002 ble det gjennomført ”Miljøregistrering i 
skog” (MiS) på Løiten Almennings eiendom. Det ble her avgrenset 158 områder etter denne 
metodikken. En del av disse er relevante for kartlegging av naturtyper etter DN-håndbok 13, 
se foran. På arealene til Borregaard Skoger AS ble det i 1997 gjennomført registreringer av 
nøkkelbiotoper (Haugset 1998). Det ble her registrert 13 biotoper, de fleste innen naturtypen 
Urskog/gammelskog. 
 
Urskog/gammelskog er den naturtypen som er representert med flest lokaliteter, til sammen 
31. Noen av de største inneholder flere MiS-områder. Ellers er det i kommunen registrert 19 
felter med Rikere sumpskog (ofte med svartor), ni områder med Gråor-heggeskog, og tre 
områder med Gammel lauvskog i form av ospeskog. Det er videre registrert tre Bekkekløfter 
og to Brannfelt. 
 
 
 
VIKTIGE NATUROMRÅDER I LØTEN 
 
Gitvola-området 
Den nordligste delen av kommunen, nord for Lavsjømyrene/Målikjølen naturreservat og 
Gitvola sæter, består for en stor del av gammelskog oppstykket av myrområder. Arealet er 
ca. 3,5 km2. Det ble kartlagt hele19 MiS-områder i dette området, og vi har valgt å slå disse 
sammen til seks natyrtypelokaliteter Urskog/gammelskog. Her er det så langt funnet til 
sammen sju rødlistede sopparter, og i tillegg finnes lavarten huldrestry (Sårbar) på to 
lokaliteter. Ifølge Løiten Almenning ved Arnold Fuglebrenden synes det i dag ikke å være 
aktuelt å begynne med ny avvirkning i dette området. 
 
Lavsjømyrene / Målikjølen naturreservat 
Dette 25,5 km2 store området ble fredet 7.12.2001 som et ledd i verneplanen for myrer i 
Hedmark. Arealet fordeler seg omtrent likt på Hamar og Løten. Formålet med fredningen er å 
bevare i naturtilstand og som landskapselement et stort, intakt myrlandskap av internasjonal 
verneverdi (Fylkesmannen i Hedmark 1992). Myrtyper og vegetasjon er beskrevet av Moen 
(1983). Fuglefauanaen er undersøkt av Skattum & Sonerud (1975) og Bekken (1983). Av 12 
myrområder i Sør-Hedmark undersøkt i 1983, var dette det mest artsrike når det gjelder 
våtmarksfugler. Det ble registrert 36 arter, og det ble antatt at 24 av dem hekker (Bekken 
1983). Den rødlistede arten ulvelav forekommer flere steder i Løtens del av området (Even 
Høgholen). 
 
Korpreiret canyon 
Naturskjønt og vilt område som ligger langs Øksna. Elva har erodert ut en ca. 1 km lang 
canyon fra brua ved Korperudkoia nedover til Elverum grense. Det meste av nordsida har 
furuskog, mens det er mer gran på den mørke og fuktige sørsida. Strekningen har to litt 
større fosser, en nedenfor brua ved koia, og den høyeste ved Elverumsgrensa. Til sammen 
er ni rødlistesopp påvist, de fleste i nedre del av området. Det er særlig fin moseflora i de 
nordvendte, bratte elveskråningene, det er her påvist 29 bladmoser og 20 levermoser. Ved 
øvre foss har den sjeldne laven lys navlelav sin eneste kjente forekomst i Løten (Even 
Høgholen). 
 
Klekkefjellet naturreservat 
Dette 8,1 km2 store området ble fredet 9.6.1993 som et ledd i verneplanen for barskog i Øst-
Norge. Hoveddelen er ei sørvestvendt åsli. Den øverste delen er preget av store 
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myrområder, mens glissen skog preger de nedre delene. I sørvest finner vi en mosaikk av 
glissen, fjellnær blåbærgranskog, røsslyngblokkebærskog, barblandskog og fattigmyr. 
Mesteparten av skogen er i aldringsfasen. Grana har ofte greiner ned til bakken, og furua har 
kort stamme og vid, forvridd krone (Haugen 1991). Korsmo m.fl. (1991) og Korsmo & Larsen 
(1994) har klassifisert lokaliteten som et svært verneverdig (***) typeområde. Sopp og lav 
synes ikke å være kartlagt i forbindelse med opprettelsen av reservatet. Even Høgholen fant 
i 1987 en rødlistet sopp, Tubulicrinis hirtellus (Sjelden), omtrent midt i området, ved PN 255 
587. Korsmo & Larsen (1994) nevner en del vanlige karplanter. På toppen er det antydning til 
rabbevegetasjon med bl.a. rypebær. Fuglefaunaen er undersøkt av Bekken (1998). Siden 
området er fredet, er det ikke undersøkt under MiS-registreringene, og heller ikke under vårt 
feltarbeid. Området inneholder utvilsomt delområder som vil kunne registreres som 
Urskog/gammelskog. 
 
Vesle Rokosjøen naturreservat 
Et variert våtmarksområde som ble fredet som naturreservat 18.12.1981. Området har verdi 
både for trekkende og hekkende våtmarksfugler. Det er særlig stokkand og krikkand som 
raster her vår og høst. Generelt er tettheten av våtmarksfugler stor, og mange arter finnes på 
et ganske begrenset areal. Området er kjent for sine store kolonier av fiskemåke og 
hettemåke. Antallet par av hettemåke varierer mye her som i andre kolonier, mens antall 
fiskemåker synes å ha avtatt noe, til ca. 35 par i 1997 (Bekken 2001). I 2002-03 har 
hettemåka hekket ved store Rokosjøen, ikke i reservatet. I 2003 ble hvitkinngås observert 
med unger, for første gang i Hedmark (A. Tøråsen p.medd.). Sjøen som sådan er ikke en 
naturtype som skal kartlegges etter DN-håndboka, men flere av myrområdene som inngår i 
verneområdet er registert som Intakt lavlandsmyr. 
 
Fløta 
Området er et stort flommarksområde langs Svartelva, og består av flatmyr, gråor-
heggeskog og selve vassdraget. Området kan som naturtype betraktes både som Kroksjøer, 
flomdammer og meandrerende elveparti, Gråor-heggeskog og Intakt lavlandsmyr. Vi har 
valgt å kartlegge lokaliteten som Gråor-heggeskog, siden de største verdiene er knyttet 
nettopp til lauvskogen. I tillegg til gråor og hegg vokser det bjørk og flere Salix-arter her, blant 
dem selje og istervier. På de ulike lauvtreartene har Even Høgholen funnet en rekke 
rødlistede sopparter. Det er særlig i et område med sentrum PN 269 410 det er gjort mange 
interessante funn av sopp. Høgholen har påvist til sammen 93 ulike arter, blant dem ni 
rødlistearter. I tillegg er en tiende rødlisteart påvist av andre. Svært sjeldne arter som (ennå) 
ikke står på rødlista eller soppnavnlista (Soppnavnkomitéen 1996) er også påvist, se 
avsnittet om sopp i del B. De østre delene er ikke undersøkt, men det er sannsynlig at 
artsmangfoldet er stort også her. Fuglefaunaen er undersøkt av Sonerud & Skattum (1971, 
1972). De observerte til sammen hhv. 35 og 25 arter de to årene, med sivspurv som en 
meget tallrik ”karakterfugl” for området. 
 
Geitholmsjøen 
Sjøen og områdene rundt er et viktig viltområde, med tilhold av to rødlistearter. Den mest 
verdifulle delen av området er trolig ei stripe på nordsida av sjøen og langs Svartelva 
nedover til Dammen. Det er gammel til dels glissen furuskog, oppstykket av myr, som 
dominerer. Her finnes også småbregneskog, og gran- og bjørkesumpskog. I et parti i vest 
finnes liggende død ved av gran med god kontinuitet i død ved. Langs en liten bekk er det rik 
bakkevegetasjon i form av storbregneskog. Det finnes stående død ved av furu og noen 
grove bjørker. Området utgjør en rik lokalitet for bark- og poresopper; hele ti rødlistede arter 
er funnet her (Even Høgholen). 
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Storengkall på Solberg nedre 16. juli 
2003. Denne arten er ikke funnet andre
steder i kommunen. 
 
 
 
 
 

Ved By finnes det gamle steingjerder over til s
Området har ellers rike kulturminner i form av
 

I sumpskogen rundt denne dammen
ved Hørsand har Even Høgholen 
påvist 29 arter av bark- og 
poresoppper, blant dem fire 
rødlistearter.
 

ammen mange hundre meter. 
 et større gravfelt. 
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B - Truede sopp, planter og virvelløse dyr 
 
Den siste oversikt over truede arter i Norge er ”Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 
1998” (DN 1999a). Nedenfor gjengis de ulike kategoriene og definisjonene som brukes i 
rødlista. 
 
 
TRUETHETSKATEGORIER 
 
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 utsatt på grunn av 
liten bestand eller spredt og sparsom utbredelse. 
 
Hensynskrevende   DC (Declining, care demanding species) 
Hensynskrevende arter som ikke tilhører kategori E, V eller R, men som på grunn av 
tilbakegang krever spesielle hensyn og tiltak. 
 
Bør overvåkes   DM (Declining, monitoring species) 
Kategorien ”bør overvåkes” omfatter arter som har gått tilbake, men som ikke regnes som 
truet. For disse artene er det grunn til å overvåke situasjonen. 
 
 
NASJONALT RØDLISTEDE SOPP, PLANTER OG VIRVELLØSEDYR 
MED FOREKOMST I LØTEN 
 
Sopp 
Løten skiller seg ut i Hedmarkssammenheng ved at forekomsten særlig av barksopper og 
poresopper er svært godt undersøkt. Even Høgholen har gjennom flere tiår samlet og 
bestemt sopp fra alle deler av kommunen og fått sine funn kontrollert og registrert i 
fagmiljøene ved Universitetet i Oslo og ved svenske universiteter. Alle funn av rødlistearter 
er lagt inn i databasen Natur2000. Imidlertid er noen arter så sjeldne at de ikke står i den 
norske soppnavnlista (Soppnavnkomitéen 1996), og de ligger heller ikke inne i databasens 
artsliste. Dette gjelder: 
 
Dendrothele amygdalispora Klevfoss PN 257 413 den 20.10.1981, og Grindereng PN 276 

460 den 5.10.1987. Holotypus; typeeksemplaret er beskrevet 
fra Klevfoss ! 

Erythricium hypnophilum Sør for Lundgard PN 331 511 den 9.10.1986. Eneste funn i 
Norge. 
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Steccherinum arida Fløta PN 269 410 den 30.10.1982, eneste funn i Norge 
Steccherinum oreophilum Fløta PN 269 410 den 7.9.1980, fire funn i Norge 
Stereopsis vitellina Nordøst for Stålsætra PN 350 456 den 21.10.1978, sett her 

fram til 1990. Kun to funn i Norge, det andre i Mistberget, 
Eidsvoll. 

Trechispora adnata Fløta PN 269 410 den 28.8.1982, svært sjelden i Norge 
Trechispora incisa Grorudkoia PN 312 543 den 28.9.1986. Holotypus; 

typeeksemplaret er beskrevet herfra! I tidligere innsamlet 
materiale skulle det vise seg at Even Høgholen hadde et funn til 
av denne arten: Løten sentrum; Grinderengsletta 24; PN 276 
454 den 6.5.1979 på rotstokker av hagestauden Bergenia 
crassifolia. 

 
Også andre deler av det norske spesialistmiljøet på sopp har besøkt kommunen. I 
september 2000 besøkte en gruppe mycologer kommunen, og for eksempel på Stensåsen 
påviste de tre rødlistede arter. En oversikt over de 83 rødlistede sopp som er påvist i 
kommunen er vist i vedlegg 2. 
 
 
 
 

 

Langs Svartelva ved By dekker 
flommark med artsrik gråor-
heggeskog store arealer. Her 
en av soppartene på gråor, 
bjørkeskjellsopp Pholiota 
heteroclita. 
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Lav 
Even Høgholen har kartlagt forekomsten av lav, slik at kunnskapen om denne gruppen er 
ganske god.  
 
Huldrestry Usnea longissima  Sårbar 
Arten er funnet i bjørk i den administrativt fredede skogen ovenfor Gitvola seter av Even 
Høgholen. Denne forekomsten var intakt 30.9.2003 (Gunnar Chr. Nyhus, Jon Bekken). Den 
er også påvist på grankvister i gammel granskog på nordvestsida av Gitvola 3.7.1997 
(Reidar Haugan). Arten har tidligere vokst ved Ebrustormyra (1937) og nordøst for Austlikoia 
sør for Rokosjøen (1967), men her har Reidar Haugan lett forgjeves etter den på 1990-tallet. 
 

 

Huldrestry er en 
rødlistet lavart som har 
gått sterk tilbake. 
Fortsatt finnes den i 
hvert fall to steder i 
Gitvola-området. 
 

 
Mjuktjafs Evernia divaricata  Sårbar 
Funnet på gran i myrkant ved Ebrustormyra i 1948 (S. Ahlner, Sverige). Reidar Haugan 
undersøkte området 3.2.1992, men fant verken laven eller egnet gammelskog. Det er altså 
sannsynlig at denne arten er utgått. 
 
Skoddelav Menegazzia terebrata  Hensynskrevende 
En liten forekomst på en nordvendt bergvegg sør for Svartelva ved Nybruket ble oppdaget av 
Even Høgholen 11.9.1982. Forekomsten var intakt 15.8.1993 (Reidar Haugan), og er trolig 
det fortsatt. 
 
Ulvelav Letharia vulpina  Hensynskrevende 
Arten vokser på gamle tørrfuruer en rekke steder på Killingkjølen i Lavsjømyrene/Målikjølen 
naturreservat. Even Høgholen har rapportert ulvelav fra km-rutene PN 2067, 2165, 2166 og 
2265. 
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Moser 
To rødlistede bladmoser er påvist: 
 
Huldretorvmose Sphagnum wulfianum  Hensynskrevende 
Arten er påvist ved Ebrutjern i 1961 (Miljøfaglig Utredning 1999), og på myrene på sørsida av 
vesle Rokosjøen i 1970 (Moen 1983). 
 
Sigdfauskmose Herzogiella turfacea  Bør overvåkes 
Arten er påvist ved Svarttjern sør for Rokosjøen PN 331 407 av Even Høgholen. 
 
 

 
 
Piperensermose på den vesle rikmyra ved Storholtet. 
 
 
Karplanter 
For karplanter er det trolig riktig å si at kommunen i Hedmarkssammenheng kun er middels 
godt kartlagt. Det er utarbeidet en oversikt over truede karplanter og deres utbredelse i 
Hedmark (Haugan & Often 1998). I tillegg til nasjonalt rødlistede arter er også ansvarsarter 
for Hedmark (A) tatt med i oversikten.  
 
Bråtestorkenebb Geranium bohemicum  Sjelden 
Funnet ved Svarttjern nord for Stålsætra i 1963 (Even Høgholen). 
 
Doggpil Salix daphnoides A 
Funnet ved Tretteberg, år ikke angitt. 
 
Ekte malurt Artemisia absinthum  A 
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Skal være påvist i Løten (Haugan og Often 1998), men ikke kartfestet i Often m.fl. (1998). 
 
Enghaukeskjegg Crepis praemorsa  Hensynskrevende A 
Påvist av Even Høgholen ved Solberg nedre i 1973 og omtrent samtidig like ved kirkeruinen i 
Rokoberget. Ikke funnet i 2003, og det er fare for at arten er helt forsvunnet. 
 
Furuvintergrønn Pyrola chlorantha  A 
Påvist av Even Høgholen i Solbergskogen PN 415 382 og nord for Stubberudstormyra PN 
308 439 på 1970-tallet. I hvert fall den siste biotopen er intakt. 
 
Gulveis Anemone ranunculoides  A 
Vokser i gråorskogen langs Svartelva ved Klevfoss, og flere steder på begge sider av 
jernbanen i Løten sentrum (Even Høgholen). 
 
Skogsøtgras Glyceria lithuanica  Hensynskrevende A 
Forekommer mange steder i sumpskog med innslag av svartor og gråor. Haugan & Often  
(1998) oppgir ni lokaliteter i Løten. De største forekomstene finner vi fra Sjølisjøen og 
østover langs Terninga (Even Høgholen). 
 
Solblom Arnica montana  Hensynskrevende 
Kart hos Often m.fl. (1998) viser tre funn fra før 1970. Ved Roset søndre, på et gjengroende 
storfebeite, fantes arten fortsatt i 2001 (Even Høgholen), men den ble ikke funnet igjen i 
2003, kanskje fordi det var for seint på høsten, eller fordi det ikke ble lett på rett sted. Ved 
Kolbu ved Rokosjøen er en liten forekomst intakt, og blir skjøttet av eierne. 
 
Trefelt evjeblom Elatine triandra  Hensynskrevende 
Arten er funnet ved Rokosjøen, på stranda ved campingplassen ved Oset ca. 1985. Ellers er 
arten kjent fra 17 andre lokaliteter i fylket (Haugan & Often 1998). 
 
Veikstarr Carex disperma  A 
Det foreligger 12 funn fra rikere sumpskog i de midtre delene av kommunen (Often & 
Haugan 1996). Sammen med Ringsaker er det Løten som har flest funn i fylket av denne 
ansvarsarten. 
 
 
Virvelløse dyr 
Et stort antall arter blant de virvelløse dyrene, ikke minst insekter, er rødlistede. Her i 
kommunen som ellers de fleste steder er denne delen av mangfoldet lite undersøkt. 
 
Nothorhina punctata  Sårbar 
Denne billearten er påvist i fem gamle furuer ved Lund Oppvekstsenter (Miljøfaglig Utredning 
1999). Den lever i ganger i grov bark på soleksponerte furuer, og skader i liten grad trærne, 
slik at den kan leve i flere tiår i samme tre. Arten kalles på svensk “reliktbukk”. Det er trolig 
gjort svært få funn i Norge, dette skyldes delvis manglende undersøkelser. 
 
Kjempevannkalv  Dytiscus latissimus  Fredet 
En hunn ble i august 1993 fanget i veigrøft ved Bergum-feltet av Lars Nordgård (10) og 
Amund Kristiansen (9), ifølge Hamar Arbeiderblad 7.8.1993. Arten er internasjonalt rødlistet, 
og den ble fredet i Norge 21.12.2001. Den vil ventelig komme på den norske rødlista ved 
neste revisjon. Arten lever gjerne i litt større dammer, eller i strandsonen i sjøer, selv om det 
forekommer fisk. Det er kanskje grunn til å gjette at individet kom fra Fløta, ev. fra dammene 
på Skjerve. 
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Vedlegg 1. Naturtyper i Løten

Nr Lokalitet Naturtype Verdi

1501 Storholtet, rikmyr Rikmyr B PN 2745 5970
1502 Djupdalskoia, rikmyr sør for Rikmyr C PN 2625 5545
1503 Ekromstormyra Intakt lavlandsmyr B PN 296 497
1504 Haramyra Intakt lavlandsmyr B PN 310 490
1505 Høyås, myr øst for Intakt lavlandsmyr B PN 310 484
1506 Ebrustormyra Intakt lavlandsmyr A PN 323 485
1507 Bjørnbekken, myr ved Intakt lavlandsmyr B PN 337 509
1508 Spannjordsmyra Intakt lavlandsmyr B PN 343 499
1509 Høgmyra Intakt lavlandsmyr B PN 354 477
1510 Elgslemyra Intakt lavlandsmyr B PN 352 472
1511 Grefsumstormyra Intakt lavlandsmyr B PN 317 459
1512 Hølmyra Intakt lavlandsmyr B PN 313 443
1513 Mosjøen, myrer vest for Intakt lavlandsmyr B PN 325 453
1514 Ørfjellstjern/Karustjern, myrer ved Intakt lavlandsmyr B PN 360 427
1515 Osmyra Intakt lavlandsmyr B PN 347 413
1516 Vesle Rokosjøen, myr vest Intakt lavlandsmyr B PN 357 408
1517 Vesle Rokosjøen, myr midt Intakt lavlandsmyr B PN 363 412
1518 Vesle Rokosjøen, myr øst Intakt lavlandsmyr B PN 372 411
1519 Geitholmsjøen, myr vest for Intakt lavlandsmyr B PN 340 350
1520 Geitholmsjøen, myr nord for Intakt lavlandsmyr B PN 345 357
1521 Lemyra Intakt lavlandsmyr B PN 373 350
1522 Stor-Bronken, myr vest for Intakt lavlandsmyr B PN 426 348
1523 Gitvola, kilder på nordvestsida Kilde og kildebekk B PN 215 694
1524 Gitvola sæter, kilde Kilde og kildebekk B PN 2227 6806
1525 Storholtet, kilde Kilde og kildebekk B PN 2740 5970
1526 Tysbastmyra, kilder Kilde og kildebekk B PN 406 397
1527 Sandåker, rikmyr ved Rikmyr C PN 337 422

1601 Gitvola sæter Naturbeitemark C PN 223 678
1602 Narsætra Naturbeitemark C PN 304 563
1603 Nysætra Naturbeitemark C PN 313 523
1604 Mattisrud Slåtteenger A PN 246 541
1605 Gryllingsætra nord, grustak Erstatningsbiotoper A PN 247 570
1606 Gryllingsætra sør, grustak Erstatningsbiotoper C PN 248 566
1607 Stafseng, allé Parklandskap C PN 276 490
1608 RV25, nordre veikant ved Skramstad Artsrike veikanter C PN 2733 4733
1609 RV25, nordre veikant Slettmoen øst Artsrike veikanter U PN 2575 4604
1610 RV25, nordre veikant Slettmoen vest Artsrike veikanter C PN 2557 4592
1611 RV25, nordre veikant like vest for Tønset Artsrike veikanter U PN 2484 4564
1612 RV25, nordre veikant m. Tønset og Nervoll/Slettvoll Artsrike veikanter C PN 2464 4568
1613 RV25, nordre veikant nær grense Hamar Artsrike veikanter U PN 2327 4576
1614 Lund oppvekstsenter, fem gamle furuer Store gamle trær A PN 258 462
1615 Grinderengsletta 24, slåtteeng / villahage Slåtteenger C PN 276 454
1616 Roset søndre, gjengroende storfebeite Naturbeitemark B PN 298 465
1617 Veensætra Naturbeitemark C PN 342 483
1618 Stålsætra Naturbeitemark U PN 346 448
1619 Sagen, grustak Erstatningsbiotoper C PN 375 407
1620 Solberg nedre, slåtteenger Slåtteenger B PN 402 379
1621 Nordlykkja, artsrik veikant Artsrike veikanter B PN 3491 3660
1622 Stensåsen, naturbeitemark Naturbeitemark A PN 396 350
1623 Klevbakken, steingjerde ved idrettsplass Småbiotoper C PN 2708 4148
1624 Rokoberget, kirkeruin Parklandskap B PN 347 404
1625 Kolbu, slåtteenger Slåtteenger B PN 316 413
1626 By, steingjerder Småbiotoper B PN 248 415

UTM EUREF89

KULTURLANDSKAP
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Nr Lokalitet Naturtype Verdi
1627 Haukstad, allé Parklandskap C PN 2395 4225
1628 Gaukerud, seterløkke Naturbeitemark C PN 342 432
1629 Rogstadslåtten Slåtteenger U PN 312 537
1630 Rokosaga / Korslund sag Skrotemark A PN 322 426
1631 Svartelva, grustak ved skytebanen Erstatningsbiotoper C PN 2980 4175

1701 Fura, viktig bekkedrag Viktige bekkedrag B PN 251 467
1702 Vingerjessa, viktig bekkedrag Viktige bekkedrag B PN 280 470
1703 Brevad, vatningsdam Dammer B PN 262 523
1704 Hjelseng, vatningsdam Dammer B PN 252 500
1705 Spangen, dam Dammer B PN 263 478
1706 Balke, skogsdam øst for Dammer B PN 237 451
1707 Balke, vatningsdam Dammer B PN 234 450
1708 Høingstad, vatningsdam Dammer B PN 229 443
1709 Torp, dam Dammer B PN 230 433
1710 Skillingstad, dam Dammer B PN 242 439
1711 Birkely, hagedam Dammer B PN 229 423
1712 Sande (Hørsand), skogsdam Dammer B PN 2390 4163
1713 By, skogsdam Dammer B PN 2412 4135
1714 By, dam sør for tunet Dammer B PN 250 413
1715 Skjerve, dam vest Dammer A PN 2770 4302
1716 Skjerve, dam øst Dammer A PN 2792 4310
1717 Sagen, hagedam Dammer A PN 373 408
1718 Granerud, dam Dammer B PN 298 485
1719 Rokoskogen, dam Dammer A PN 366 414
1720 Nordsvea, dam Dammer A PN 3635 3825

1801 Jernåa, gammelskog langs Urskog/gammelskog B PN 210 703
1802 Jernåa, gammelskog øst for Urskog/gammelskog B PN 202 700
1803 Synsåsen, gammelskog øst for Urskog/gammelskog B PN 208 690
1804 Jernåa, gammelskog øverst langs Urskog/gammelskog B PN 211 690
1805 Gitvola nordvest, gammelskog Urskog/gammelskog A PN 216 694
1806 Gitvola sæter, gammelskog Urskog/gammelskog A PN 222 681
1807 Yksensjøen, gammelskog vest for Urskog/gammelskog B PN 236 655
1808 Øysæterkjølen, gammelskog ved Urskog/gammelskog A PN 273 616
1809 Korpreiret, bekkekløft Bekkekløfter A PN 287 603
1810 Storholtet, gammelskog Urskog/gammelskog B PN 278 602
1811 Storsloken, gammelskog nord for Urskog/gammelskog B PN 283 593
1812 Djupdalskoia, gammelskog sør for Urskog/gammelskog B PN 264 556
1813 Budor, gammelskog sør for Urskog/gammelskog B PN 256 585
1814 Furavolla, gammelskog Urskog/gammelskog B PN 220 602
1815 Furafalla, bekkekløft Bekkekløfter B PN 220 590
1816 Østbergsætra, gammelskog ved Urskog/gammelskog B PN 210 580
1817 Østbergsætra, gammelskog  øst for Urskog/gammelskog B PN 213 578
1818 Stormyra, gammelskog  sør for Urskog/gammelskog B PN 233 567
1819 Stormyra, gammelskog øst for Urskog/gammelskog C PN 238 569
1820 Stormyra, gammelskog sørøst for Urskog/gammelskog C PN 237 566
1821 Stormyra, gammelskog nordøst for Urskog/gammelskog B PN 241 572
1822 Gryllingsætra, sumpskog øst for Rikere sumpskog B PN 254 563
1823 Narsætra, gammelskog ved Urskog/gammelskog B PN 299 568
1824 Tobekkoia, sumpskog nord Rikere sumpskog B PN 321 557
1825 Tobekkoia, sumpskog ved veien Rikere sumpskog B PN 320 555
1826 Rogstadslåtten, sumpskog ved Gråor-heggeskog B PN 311 537
1827 Tobru, sumpskog nord for Rikere sumpskog B PN 321 514
1828 Terninga, gammelskog ved Urskog/gammelskog B PN 314 513
1829 Sjølisjøen, sumpskog øst for Rikere sumpskog B PN 307 515
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Nr Lokalitet Naturtype Verdi
1830 Sjølisjøen, sumpskog nord for Rikere sumpskog B PN 303 512
1831 Sjølisjøen, sumpskog sørvest for Rikere sumpskog B PN 304 516
1832 Sjølia, rikere sumpskog Rikere sumpskog B PN 302 514
1833 Sjølia, gammel lauvskog Gammel lauvskog C PN 3015 5150
1834 Korsbakken, gammelskog vest for Urskog/gammelskog B PN 239 489
1835 Furafalla, gammelskog vest for Urskog/gammelskog B PN 217 592
1836 Furasaga (Brevad) - Berge, gråor-heggeskog Gråor-heggeskog B PN 267 504
1837 Fura, Spangen bru - Doksrud, gråor-heggeskog Gråor-heggeskog B PN 255 473
1851 Stålsætra, gammelskog sørøst for Urskog/gammelskog A PN 350 448
1853 Åtjernsholen, brannfelt Brannfelt B PN 300 409
1854 Hammeren, gammelskog sørøst for Urskog/gammelskog C PN 308 416
1855 Velttjern, rikere sumpskog Rikere sumpskog A PN 326 401
1856 Svarttjern, rikere sumpskog sørøst for Rikere sumpskog A PN 334 400
1857 Bjørnbekken, gammelskog langs Urskog/gammelskog B PN 326 395
1858 Brennkoia, sumpskog ved Rikere sumpskog A PN 322 382
1859 Svartelva, sumpskog langs Rikere sumpskog B PN 326 365
1860 Dammen, gammelskog nord for Urskog/gammelskog B PN 336 363
1861 Nordlykkja, sumpskog vest for Rikere sumpskog B PN 345 366
1862 Geitholmsjøen, brannfelt nord for Brannfelt B PN 345 352
1863 Geitholmsjøen/Svartelva, gammelskog ved Urskog/gammelskog A PN 339 347
1864 Rønningen, gammelskog sør for Urskog/gammelskog B PN 355 354
1865 Skardbergselva, bekkekløft Bekkekløfter B PN 370 350
1866 Velomstadbråten, sumpskog ved Rikere sumpskog B PN 357 341
1867 Skardbergsætra nedre, gammelskog ved Urskog/gammelskog B PN 378 320
1868 Haratjennskoia, gammelskog øst for Urskog/gammelskog B PN 407 396
1869 Sauberget, gammel lauvskog Gammel lauvskog B PN 419 378
1870 Steinberg, gammel lauvskog nord for Gammel lauvskog B PN 408 375
1871 Kolmyra, gammelskog ved Urskog/gammelskog C PN 349 389
1872 Hagastua, gråorheggeskog sørøst for Gråor-heggeskog B PN 376 359
1873 Totbergstjern nord, gammelskog Urskog/gammelskog B PN 401 358
1874 Totbergstjern, gammelskog sørøst for Urskog/gammelskog B PN 404 354
1875 Kløvmyrtjerna, gammelskog Urskog/gammelskog B PN 412 320
1876 Nybuåsen, gammelskog Urskog/gammelskog B PN 409 316
1877 Tuvberget, gammelskog Urskog/gammelskog B PN 426 305
1878 Rennebrua, gammelskog øst for Rikere sumpskog B PN 391 393
1879 Nybakk, sumpskog øst for Rikere sumpskog C PN 387 398
1880 Mikkelslykkjeberget, gammelskog Urskog/gammelskog A PN 391 334
1881 Høgdkoia, gammelskog ved Urskog/gammelskog B PN 413 337
1882 Tuvberget, gammelskog vest for Urskog/gammelskog B PN 419 307
1883 Gillerhaugen/Sortåa, gammelskog Urskog/gammelskog A PN 436 307
1884 Hørsand, rikere sumpskog Rikere sumpskog A PN 2394 4162
1885 Svarttjernets østende, rikere sumpskog Rikere sumpskog A PN 331 407
1886 Terninga/Bjørnbekken, rikere sumpskog Rikere sumpskog C PN 336 509
1887 Fura ved Sande, gråor-heggeskog Gråor-heggeskog C PN 234 417
1888 Svartelva ved By, gråor-heggeskog Gråor-heggeskog B PN 250 411
1889 Svartelva fra Klevfoss t.o.m. Fløta, gråor-heggeskog Gråor-heggeskog A PN 272 409
1890 Svartelva ved Nybruket,  gråor-heggeskog Gråor-heggeskog A PN 287 418
1891 Fura, Nørseng-Fuglset, gråor-heggeskog Gråor-heggeskog C PN 253 447
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Vedlegg 2. De 83 artene av nasjonalt rødlistede sopp som er påvist i Løten 
 
Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste-status 
Anomoporia albolutescens Hvitgul kjuke Direkte truet (E) 
Amylocorticium laceratum  Sårbar (V) 
Antrodiella onychoides Småkjuke Sårbar (V) 
Chaetoporellus curvisporus  Sårbar (V) 
Clavulinopsis fusiformis  Sårbar (V) 
Diplomitoporus crustulinus Sprekk-kjuke Sårbar (V) 
Fibricium lapponicum  Sårbar (V) 
Gloeocystidiellum subasperisporum  Sårbar (V) 
Hyphodontia efibulata  Sårbar (V) 
Phlebia femsioeënsis  Sårbar (V) 
Phlebia subulata  Sårbar (V) 
Aleurodiscus lapponicus  Sjelden (R) 
Amylocorticium subincarnatum   Sjelden (R) 
Amylocorticium subsulphureum  Sjelden (R) 
Asterostroma laxum  Sjelden (R) 
Byssocorticium lutescens  Sjelden (R) 
Byssocorticium terrestre  Sjelden (R) 
Ceraceomyces cystidiatus  Sjelden (R) 
Clavulicium delectabile  Sjelden (R) 
Gloeocystidiellum karstenii  Sjelden (R) 
Helicogloea lagerheimii Narrebevre Sjelden (R) 
Hyphoderma deviatum  Sjelden (R) 
Hyphoderma medioburiense  Sjelden (R) 
Hyphodontia alienata  Sjelden (R) 
Hypochnicium polonense  Sjelden (R) 
Irpicodon pendulus Furupiggmusling Sjelden (R) 
Kavinia alboviridis Grønnlig narrepiggsopp Sjelden (R) 
Laeticorticium lundellii  Sjelden (R) 
Lyophyllum semitale Liten sotgråhatt Sjelden (R) 
Oligoporus balsameus Rosettkjuke Sjelden (R) 
Onygena equina Hornsopp Sjelden (R) 
Phlebia subserialis  Sjelden (R) 
Phlebia tristis  Sjelden (R) 
Phlebiella insperata  Sjelden (R) 
Pseudomerulius aureus  Sjelden (R) 
Repetobasidium macrosporum  Sjelden (R) 
Scytinostroma odoratum  Sjelden (R) 
Steccherinum subcrinale  Sjelden (R) 
Suillosporium cystidiatum  Sjelden (R) 
Tubulicrinis confusus  Sjelden (R) 
Tubulicrinis hirtellus  Sjelden (R) 
Tubulicrinis regificus  Sjelden (R) 
Vararia investiens  Sjelden (R) 
Athelidium aurantiacum  Hensynskrevende (DC) 



Boletopsis leucomelaena Gråkjuke Hensynskrevende (DC) 
Ceraceomerulius albostramineus  Hensynskrevende (DC) 
Ceraceomyces borealis  Hensynskrevende (DC) 
Ceriporiopsis aneirina Ospekjuke Hensynskrevende (DC) 
Ceriporiopsis myceliosa  Hensynskrevende (DC) 
Climacodon septentrionalis Trappepiggsopp Hensynskrevende (DC) 
Cystostereum murraii Duftskinn Hensynskrevende (DC) 
Fomitopsis rosea Rosenkjuke Hensynskrevende (DC) 
Geastrum fimbriatum Brun jordstjerne Hensynskrevende (DC) 
Gloeocystidiellum furfuraceum  Hensynskrevende (DC) 
Hapalopilus salmonicolor Laksekjuke Hensynskrevende (DC) 
Hydnellum concrescens  Beltebrunpigg Hensynskrevende (DC) 
Hygrocybe fornicata Musserongvokssopp Hensynskrevende (DC) 
Junghuhnia luteoalba Okerporekjuke Hensynskrevende (DC) 
Kavinia himantia Narrepiggsopp Hensynskrevende (DC) 
Membranomyces spurius  Hensynskrevende (DC) 
Metulodontia nivea  Hensynskrevende (DC) 
Odonticium romellii Taigapiggskinn Hensynskrevende (DC) 
Oligoporus floriformis Blomsterkjuke Hensynskrevende (DC) 
Oligoporus hibernicus  Hensynskrevende (DC) 
Oligoporus undosus  Hensynskrevende (DC) 
Phanerochaete jose-ferreirae  Hensynskrevende (DC) 
Phellinus ferrugineofuscus Granrustkjuke Hensynskrevende (DC) 
Phellinus nigrolimitatus Svartsonekjuke Hensynskrevende (DC) 
Phlebia centrifuga Rynkeskinn Hensynskrevende (DC) 
Phlebia cretacea  Hensynskrevende (DC) 
Phlebia firma  Hensynskrevende (DC) 
Phlebia longicystidiata  Hensynskrevende (DC) 
Phlebiella christiansenii  Hensynskrevende (DC) 
Phlebiella subflavidogrisea  Hensynskrevende (DC) 
Protodontia piceicola Barpiggbevre Hensynskrevende (DC) 
Protodontia subgelatinosa Løvpiggbevre Hensynskrevende (DC) 
Sarcodon versipellis Gulbrun storpigg Hensynskrevende (DC) 
Serpula himantioides Tømmernettsopp Hensynskrevende (DC) 
Skeletocutis stellae Taigakjuke Hensynskrevende (DC) 
Trechispora lunata  Hensynskrevende (DC) 
Tremiscus helvelloides Traktgelesopp Hensynskrevende (DC) 
Trichaptum laricinum Lamellfiolkjuke Hensynskrevende (DC) 
Tubulicrinis inornatus  Hensynskrevende (DC) 
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