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Referansedata
Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2019
Kommune: Lunner Inventør: REM
H.o.h.: 490-660 moh  Vegetasjonsone: mellomboreal 100% 
Areal:  2580 daa Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk

Sammendrag
Fjellsjøhøgda er et nokså markert høydedrag nordøst i Nordmarka, i Lunner kommune og består av selve Fjellsjøhøgda 
som har lisider eksponert mot alle himmelretninger. Området vurderes i all hovedsak å være godt avgrenset da det ut-
gjør én sammenhengende enhet med i hovedsak biologisk verdifull skog, selv om den i nord er til dels svært smal. For å 
inkludere kjerneområdene og matrix med naturskog mellom disse, er det i nord nødvendig å inkludere yngre kulturskog. 
%OnE UJUDQVNRJ�HU�GHQ�NODUW�GRPLQHUHQGH�YHJHWDVMRQVW\SHQ��5¡VVO\QJGRPLQHUW�EDUEODQGLQJVVNRJ�¿QQHV�Sn�RSSOHQGWH�
U\JJHU�RJ�NROOHU��*UDQ�HU�GHW�GRPLQHUHQGH�WUHVODJHW��'HW�¿QQHV�VSUHGW�IXUX��RJ�Sn�JUXQQH�U\JJHU�GRPLQHUHU�VWHGYLV�WUHVOD-
get. Ingen krevende karplanter er funnet utover huldregras (NT). Flersjiktet naturskog i aldersfase dominerer. Den er nokså 
lysåpen og herskende trær har oftest brysthøydediameter i intervallet 30-50 cm. Disse er antatt 120-200 år gamle, og et 
InWDOO�HU�WUROLJ�QRH�HOGUH�HQQ�GHWWH��6SUHGW�¿QQHV�InWDOOLJ�G¡GYHG�L�IHUVNH�RJ�PLGOH�QHGEU\WQLQJVVWDGLHU��,�NMHUQHRPUnGHQH�
(og stedvis utenfor), er skogen noe eldre, noe mer grovvokst og som oftest er innslaget av liggende dødved middels stort-
VWRUW��/RNDOW�L�HW�SDU�NMHUQHRPUnGHU�¿QQHV�XUVNRJVQ UH�VWUXNWXUHU��'HW�HU�DYJUHQVHW�VHNV�NMHUQHRPUnGHU��DOOH�PHG�JDPPHO�
JUDQVNRJ��)MHOOVM¡K¡JGD�KDU�WHPPHOLJ�ULNH�IRUHNRPVWHU�DY�DUWHU�PDQ�NDQ�¿QQH�L�JDPPHO�PHOORPERUHDO�JUDQVNRJ��6HOY�RP�
GHW�¿QQHV�ÀHUH�SDUWLHU�PHG�XQJVNRJ�LQQHQIRU�DYJUHQVD�YHUQHYHUGLJ�DUHDO��EHVWnU�GHW�PHVWH�DY�RPUnGHW�DY�QDWXUVNRJ�KYRU�
GHW�¿QQHV�NMHUQHRPUnGHU�PHG�EnGH�XUVNRJVQ U�VNRJ�RJ�RPUnGHU�PHG�JRG�NRQWLQXLWHW�L�WUHVMLNW��$UWVPDQJIROGHW�DQVHV�VRP�
³NRPSOHWW´�L�IRUKROG�WLO�KYLONH�DUWHU�VRP�PDQ�NDQ�IRUYHQWH�n�¿QQH�L�PHOORPERUHDO�JUDQVNRJ��2PUnGHW�KDU�VSUHGWH�IRUHNRPVWHU�
av nær trua (NT) vedboende sopp og lav. Det er også gjort funn av trua arter. De sterkt trua (EN) artene lappkjuke, rundho-
GHQnO�RJ�KXOGUHVWU\�¿QQHV�ÀHUH�VWHGHU�RJ�GHQ�WUXD�NOHQJHNMXNH��98��HWW�VWHG��1RUGPDUND�VDPPHQ�PHG�5RPHUULNVnVHQH��
er den viktigste kjerneregionen for lappkjuke i Norge. Nordmarka var fram til tidlig 2000-tall også en av de viktigste kjerne-
regionene i landet for huldrestry. Forekomsten på nordhellingen av Fjellsjøhøgda er den rikeste forekomsten i Nordmarka 
både mht antall trær og antall tråder med huldrestry. Huldrestry er forøvrig en norsk ansvarsart. 
Området har følgende tre spesielle kvaliteter:
1.Nordmarkas rikeste forekomst av den sterkt truede norske ansvarsarten huldrestry. 
2. Området ligger i kjerneregionen i Norge for mellomboreal gammel fuktig granskog som karakteriseres av en middels 
artsrik vedsoppfunga, med lappkjuke som karakterarten.
���8UVNRJVQ U�VNRJ�L�HWW�DY�NMHUQHRPUnGHQH��,�NMHUQHRPUnGH���¿QQHV�LDOOIDOO�VWHGYLV�XUVNRJVQ U�VNRJ��8UVNRJVQ U�VNRJ�L�
PHOORPERUHDO�VRQH�¿QQHV�QHVWHQ�XWHQ�XQQWDN�NXQ�Sn�GH�VW¡UUH�HLHQGRPPHQH�L�1RUGPDUND�+DGHODQG�1DQQHVWDG�+XUGDO��
Slik skog er svært viktig å sikre da det representerer en skog som aldri kan gjendannes om den avvirkes. 
Lokaliteten scorer gjennomgående middels på verdiparametere et område vurderes etter. Som i praksis alle andre verdiful-
OH�VNRJHU�L�1RUGPDUND��VFRUHU�GHW�ODYW�Sn�HGD¿VNH�SDUDPHWHUH�VRP�YHJHWDVMRQVYDULDVMRQ��WUHVODJVYDULDVMRQ�RJ�ULNKHW��'HW�
er i fra før ingen naturreservat i nordøstre deler av Nordmarka, og Fjellsjøhøgda er en av de beste kandidatene.
Med overstående argumentasjon, vurderes det at Fjellsjøhøgda er et regionalt verneverdig område (**).
Fjellsjøhøgda har høy mangeloppfyllelse av mangelnaturtyper i Oppland med et kjerneområde-areal på rundt 250 dekar 
med gammel granskog i mellomboreal sone. Generelle mangler: For Fjellsjøhøgda vurderes det at det gis middels man-
geloppfyllelse for disse manglene. Det har høy mangeloppfyllelse for den generelle mangelen biologisk gammel skog da 
det meste av kjernearealet er slik skog, men mangler skog i sørboreal og nemoral sone og høybonitetsskog gir «kun» mid-
dels mangeloppfyllelse på denne parameteren. Restaurering og utviklingspotensial: For Fjellsjøhøgda gis dette middels 
RSSI\OOHOVH��GD�GHW�¿QQHV�HQ�GHO�HOGUH�VNRJ�VRP�LQQHQ�ULPHOLJ�WLG�YLO�XWYLNOH�HQ�GHO�G¡GYHG�RJ�VRP�L�GDJ�DOOHUHGH�KDU�JDPOH�
trær, noe som medfører at slikt areal kan få B-verdi som kjerneområder innen rimelig kort tid.
Fjellsjøhøgda har samlet middels mangeloppfyllelse ved mangler av skogvern i Norge gjennom høy mangeloppfyllelse på 
én parameter og, middels oppfyllelse på to andre parametere.

Feltarbeid
Området ble registrert 16.10 av Rein Midteng (Asplan Viak). Midteng besøkte nordre deler (kjerneområde 3) 09.10.2015 
i forbindelse med kartlegging av funksjonsområder for huldrestry hvor Fylkesmannen i Hedmark og Miljødirektoratet var 
oppdragsgiver. Denne delen ble ikke besøkt på nytt i 2019.

Tidspunkt og værets betydning
Første halvdel av dagen 16.10, var det god sikt, mens det siden var regnvær, lave temperaturer og noe tåke. Dette re-
duserte noe kvaliteten på feltarbeidet i den forstand at redusert sikt og lav temperatur medfører at mengden bilder og 
notater ble redusert og potensialet for å oppdage interessante lavarter ble redusert. Det svekket ikke vurderingsgrunnlaget 
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L�QHYQHYHUGLJ�JUDG��RJ� WLGOLJHUH�JRGH� UHJLVWUHULQJHU�DY�ÀHUH� IDJIRON��PHGI¡UHU�HW� WHPPHOLJ�JRGW�NXQQVNDSVJUXQQODJ� IRU�
verdisetting. Det kan hende at visse areal med potensial for kjerneområdekvaliteter ikke ble oppdaget, som i nordenden 
av Styggdalen hvor nøkkelbiotop fortsetter lenger nord enn tidligere registrert naturtypelokalitet og syd for KO 1 hvor sørlig 
utstrekning er usikker. 

Utvelgelse og undersøkelsesområde
Lokaliteten inngår i arbeidet med frivillig vern av skog i regi av Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Oppland og Viken og 
Norges Skogeierforbund. 

Tidligere undersøkelser
På naturbase fantes to naturtypelokaliteter med verdi A-svært viktig, registrert henholdsvis av Rein Midteng og Egil Ben-
diksen (NINA). På Artskart fantes mange funn av forvaltningsmessig interessante arter. Dette var funn gjort av Midteng i fra 
1994, 1997, 2013 og 2015, funn av Erlend Rolstad i fra 1995, funn av Egil Bendiksen i fra 2019, funn av Siri Khalsa, Jon 
Klepsland, Annie Beret Ås Hovind i fra 2017. 

Beliggenhet
Lokaliteten ligger 490-660 meter over havet, nordøst i Nordmarka, i Lunner kommune. 

Naturgrunnlag
7RSRJUD¿
Fjellsjøhøgda er et nokså markert høydedrag nordøst for den store innsjøen Gjerdingen og består av selve Fjellsjøhøgda 
som har lisider eksponert mot alle himmelretninger. De østre og sørlig eksponerte lisidene er til dels svært bratte uten at 
VWXS�GDQQHV�PDQJH�VWHGHU��6¡UYHVW�IRU�K¡JGD��¿QQHV�K¡\GHGUDJHW�.DUXVSXWWU¡H��RJ�PHOORP�GHQQH�RJ�)MHOOVM¡K¡JGD�OLJJHU�
Styggdalen som er en nokså dypt nedskåret smal dal. De øvre deler av den bratte Gjerdinglia er inkludert i området, vest 
for Karusputtrøe. Nord for Karusputtrøe ligger Bjønnhjellsmyrene, og terrenget utgjør her et platå som fortsetter utenfor 
området. Det er nesten ingen vann og tjern i området, hvor Hulderputten i nordøst er det største. Mye terreng medfører at 
innslaget av myr er lavt, på tross av at Fjellsjøhøgda er en åsrygg som mottar mye fuktighet. 

Geologi
'HW�PHVWH�DY�EHUJJUXQQHQ�L�RPUnGHW�EHVWnU�DY�V\HQLWWSRUI\U��,�YHVW�¿QQHV�HW�PLQGUH�IHOW�PHG�PRQ]RGLRULWW��DNHULWW���'HW�HU�
QHVWHQ�LNNH�O¡VPDVVHU�L�RPUnGHW��RJ�GHQQH�EHVWnU�DY�KXPXV�GHU�KYRU�VOLNW�¿QQHV��'HW�HU�GHUPHG�EDUW�IMHOO�L�GDJHQ�VRP�
dominerer. 

9HJHWDVMRQVJHRJUD¿
Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk, vegtasjonsone: mellomboreal 100% .
Lokaliteten ligger i mellomboreal sone, i svakt oseanisk seksjon.

Klima
Fjellsjøhøgda har et fuktig lokalklima med sin beliggenhet på et høydedrag, og rike forekomster av lavarten huldrestry 
understøtter denne vurderingen.

Vegetasjon og treslagsfordeling
%OnE UJUDQVNRJ�HU�GHQ�NODUW�GRPLQHUHQGH�YHJHWDVMRQVW\SHQ��5¡VVO\QJGRPLQHUW�EDUEODQGLQJVVNRJ�¿QQHV�Sn�RSSOHQGWH�
U\JJHU�RJ�NROOHU��6WHGYLV�¿QQHV�PLQGUH�ÀHNNHU�PHG�IDWWLJ�JUDQVXPSVNRJ��7UROLJ�HU�GHW�SDUWLHU�PHG�VPnEUHJQHJUDQVNRJ�L�
6W\JJGDOHQ��*UDQ�HU�GHW�GRPLQHUHQGH�WUHVODJHW��'HW�¿QQHV�VSUHGW�IXUX��RJ�Sn�JUXQQH�U\JJHU�GRPLQHUHU�VWHGYLV�WUHVODJHW��
Innslaget av bjørk er generelt noe lavt i hele området. Dette skyldes at skogen nå generelt er for gammel og mørk for 
WUHVODJHW��0HQ�L�nSQHUH�IDWWLJHUH�SDUWLHU�RJ�L�XQJVNRJVSDUWLHU�HU�GHW�QRH�HQ�GHO�DY�WUHVODJHW��,�EUDWWH�SDUWLHU�¿QQHV�HW�InWDOO�
URJQ��PHQ�GHW�HU�LQJHQ�XQJH�WU U��RJ�UHNUXWWHULQJ�DY�WU U�DY�URJQ�¿QQHV�L�SUDNVLV�LNNH��,QJHQ�NUHYHQGH�NDUSODQWHU�HU�IXQQHW�
utover huldregras (NT).  

 Skogstruktur og påvirkning
Flersjiktet naturskog i aldersfase dominerer. Den er nokså lysåpen og herskende trær har oftest brysthøydediameter i in-
WHUYDOOHW�������FP��'LVVH�HU�DQWDWW���������nU�JDPOH��RJ�HW�InWDOO�HU�WUROLJ�QRH�HOGUH�HQQ�GHWWH��6SUHGW�¿QQHV�InWDOOLJ�G¡GYHG�
i ferske og midle nedbrytningsstadier. Stubber etter forrige plukkhogst er langt på vei visket ut, og det antas at det er 70-
100 år siden forrige gang. I kjerneområdene (og stedvis utenfor), er skogen noe eldre, noe mer grovvokst og som oftest 
er innslaget av liggende dødved middels stort-stort. Det er mest liggende dødved i midlere og ferske nedbrytningsstadier, 
PHQ�GHW�HU�RJVn�HQ�GHO�VWHUNW�QHGEUXWW�L�ÀHUH�DY�NMHUQHRPUnGHQH��VOLN�DW�NRQWLQXLWHWHQ�L�OLJJHQGH�G¡GYHG�GHU�HU�K¡\��/RNDOW�
L� HW� SDU� NMHUQHRPUnGHU� ¿QQHV�XUVNRJVQ UH� VWUXNWXUHU��6HOY�RP� O¡VPDVVHGHNQLQJHQ� LI¡OJH�1*8�HU� IUDY UHQGH�� E UHU�
skogen i mindre grad preg av dette. Dimensjonene på herskende trær er gjennomgående moderate og ikke små, selv om 
det er stor mangel på virkelig grove trær (60-70 cm). Stedvis tung tilgjengelighet i deler av området, har medført at deler 



av kjerneområde-arealene ikke ble påvirket ved forrige plukkhogst, noe som har gjort av skogen i slike områder er nokså 
JURYYRNVW��$Y�DUURQGHULQJVPHVVLJH�JUXQQHU�¿QQHV�GHW�VSUHGW�HQ�GHO�\QJUH�VNRJ�L�KRJVWNODVVH�,,�RJ�,,,�

Kjerneområder
I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Fjellsjøhøgda. Nummereringen referer til 
inntegninger vist på kartet.

1  Karussputten nordøst for
Naturtype: Gammel granskog - Gammel høyereliggende granskog Areal: 44,7daa
BMVERDI: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt 16.10.2019 av Rein Midteng, Asplan Viak, i forbindelse med naturfaglige registreringer av et areal tilbudt 
for frivillig vern av skog hvor Miljødirektoratet var oppdragsgiver. Metodikk for beskrivelse og verdisetting følger DN-håndbok 13, versjon 
2014. Rødlistekategorier for arter følger rødlista i fra 2015.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter et areal med eldre skog i tilknytning til de øvre deler av en brett vestvendt skrent. 
Avgrensningen er imot sør usikker da dette arealet ikke ble besøkt. Da det er gammelskog sørover, er det sannsynlig at skrenten videre 
sørover har kvaliteter som tilsier at den bør inkluderes i lokaliteten. Lokaliteten grenser mot ungskog i vest, ellers mot annen eldre men 
mindre strukturrik skog.  Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av gammel granskog, utforming gammel høyere-
liggende granskog. Blåbærgranskog er dominerende vegetasjonstype. Tresjiktet er dominert av gran, men det er også innslag av litt bjørk 
og ei og anna furu. Ingen krevende karplanter er funnet. 
%UXN��WLOVWDQG�RJ�SnYLUNQLQJ��/RNDOLWHWHQ�EHVWnU�DY�HOGUH�ÀHUVMLNWHW�QDWXUVNRJ��'HW�HU�QRNVn�P\H�OLJJHQGH�G¡GYHG�L�DOOH�QHGEU\WQLQJVVWDGLHU��
RJVn�ÀHUH�QRNVn�JURYH�O JUH��6WHUNW�QHGEUXWWH�O JUH�HU�XQGHUUHSUHVHQWHUW�L�IRUKROG�WLO�GHW�PDQ�¿QQHU�L�XUVNRJVQ U�VNRJ��7XQJ�EHOLJJHQKHW�
KDU�QRN�ELGUDWW�WLO�QRH�EHJUHQVD�KLVWRULVN�SnYLUNQLQJ��6HOY�RP�KRJVWVSRU�LNNH�YDU�OHWW�n�¿QQH��HU�ORNDOLWHWHQ�XWYLOVRPW�SnYLUNHW�DY�WLGOLJHUH�
plukkhogster, noe strukturen og begrensa antall virkelig gamle graner vitner om.  
Artsmangfold: Lokaliteten har kvaliteter for artsmangfoldet som er knyttet til eldre naturskog av gran. Så langt er det kun dokumentert med 
funn av svartsonekjuke (NT), men med temmelig mye dødved, er potensialet tilstede for også funn av trua arter. 
Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble funnet.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et middels stort sammenhengende område med eldre naturskog, noe som er positivt for arter 
med dårlig spredningsevne og arter med behov for sammenhengende areal med eldre naturskogkan overleve på sikt.
Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert som viktig (B), da dette er et middels stort område dominert av gammel nokså dødved-rik naturskog.  
Lokaliteten gis middels vekt på størrelse, habitatkvalitet/skogtilstand og påvirkning. 

Skjøtsel og hensyn: For å best mulig kunne ta vare på eksisterende naturverdier, samt å øke de, så 
må lokaliteten forvaltes urørt uten hogst og tekniske inngrep. Det er ikke skjøtselsbetinga verdier i 
lokaliteten.2  Karussputtrøet
Naturtype: Gammel granskog - Gammel høyereliggende granskog Areal: 41,8daa
BMVERDI: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt 16.10.2019 av Rein Midteng, Asplan Viak, i forbindelse med naturfaglige registreringer av et areal tilbudt 
for frivillig vern av skog hvor Miljødirektoratet var oppdragsgiver. Metodikk for beskrivelse og verdisetting følger DN-håndbok 13, versjon 
2014. Rødlistekategorier for arter følger rødlista i fra 2015.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter et areal med eldre skog i tilknytning til de øvre deler av en brett vestvendt skrent samt 
HQ�PLQGUH�GDO�RYHQIRU�GHQQH��$YJUHQVQLQJHQ�HU�LPRW�YHVW�PRW�IDWWLJHUH�PHQ�HOGUH�VNRJ��PRW�QRUG�RJ�V¡UYHVW�PRW�KRJVWÀDWHU�RJ�PRW�V¡U�RJ�
øst mot annen eldre men mindre strukturrik skog.    Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av gammel granskog, 
utforming gammel høyereliggende granskog. Blåbærgranskog er dominerende vegetasjonstype. Tresjiktet er dominert av gran, men det 
er også innslag av litt bjørk. Ingen krevende karplanter er funnet. 
%UXN��WLOVWDQG�RJ�SnYLUNQLQJ��/RNDOLWHWHQ�EHVWnU�DY�HOGUH�ÀHUVMLNWHW�QDWXUVNRJ��'HW�HU�QRNVn�P\H�OLJJHQGH�G¡GYHG�L�DOOH�QHGEU\WQLQJVVWDGLHU��
også endel grove lægre. Det er særlig i dalen det er bra med dødved, trolig grunnet bedre bonitet enn lenger vest. Det er ganske bra med 
gamle graner anslått å være 150-200 år gramle. Tung beliggenhet har nok bidratt til noe begrensa historisk påvirkning. Selv om hogstspor 
LNNH�YDU�OHWW�n�¿QQH��HU�ORNDOLWHWHQ�EOLWW�SnYLUNHW�DY�WLGOLJHUH�SOXNNKRJVWHU��VHOY�RP�GHW�GHW�L�GDOHQ�ORNDOW�¿QQHV�XUVNRJVQ UH�VWUXNWXUHU�
Artsmangfold: Lokaliteten har kvaliteter for artsmangfoldet som er knyttet til eldre naturskog av gran. Så langt er det kun dokumentert med 
funn av svartsonekjuke (NT), rynkeskinn (NT) og bølgekjuke (NT).  Stedvis temmelig mye dødved, medfører at potensialet er tilstede for 
RJVn�IXQQ�DY�ÀHUH�LQWHUHVVDQWH�DUWHU��
Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble funnet.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et middels stort sammenhengende område med eldre naturskog, noe som er positivt for arter 
med dårlig spredningsevne og arter med behov for sammenhengende areal med eldre naturskog.
Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert som viktig (B), da dette er et middels stort område dominert av gammel nokså dødved-rik naturskog. 
Lokaliteten gis middels vekt på størrelse, habitatkvalitet/skogtilstand og påvirkning. Den gis lav vekt på artsmangfold.
Skjøtsel og hensyn: For å best mulig kunne ta vare på eksisterende naturverdier, samt å øke de, så må lokaliteten forvaltes urørt uten 
hogst og tekniske inngrep. Det er ikke skjøtselsbetinga verdier i lokaliteten.

3  Fjellsjøhøgda nord
Naturtype: Gammel granskog - Gammel høyereliggende granskog Areal: 51daa
BMVERDI: A

Verdi begrunnelse: Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A), da dette er en av fylkets og kanskje også landets rikeste forekomster av 
den sterkt trua arten huldrestry.
Innledning: Lokaliteten er sist kartlagt 09.10.2015 av Rein Midteng (Asplan Viak) i forbindelse med reinventering av naturtypelokaliteter i 



skog på vegne av Fylkesmannen i Oppland.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter skog på nordsiden av Fjellsjøhøgda øst for Svartbekken. Lokaliteten grenser mot 
KRJVWÀDWHU�L�QRUG�RJ�YHVW�RJ�PRW�DQQHQ�HOGUH��PHQ�IDWWLJHUH�EDUVNRJ�KYRU�GHW�LNNH�EOH�IXQQHW�KXOGUHVWU\��'HW�HU�LQNOXGHUW�QRH�IDWWLJHUH�HOGUH�
skog som bufferareal mot sør, men det er ikke inkludert slik i ungskogen mot nord, nordvest og øst.
Naturtyper og utforminger: Lokaliteten består av gammel granskog, utforming gammel høyereliggende granskog. Blåbærgranskog er do-
PLQHUHQGH�RJ�L�SUDNVLV�HQHUnGHQGH�YHJHWDVMRQVW\SH��8QQWDNVYLV�L�V¡QGUH�GHOHU�¿QQHV�U¡VVO\QJ�EDUEODQGLQJVVNRJ��7UHVMLNWHW�HU�GRPLQHUW�
DY�JUDQ��EM¡UN�¿QQHV�VSUHGW�RJ�VSDUVRPW�RJ�HW�InWDOO�IXUXWU U�L�V¡QGUH�GHOHU�
Artsmangfold: Lokaliteten har kvaliteter for artsmangfoldet som er knyttet til eldre humid granskog og særlig i forhold til en av fylkets og 
blant landets (per 2015) rikeste forekomster av huldrestry (sterkt truet art). Selv om områder er dårlig undersøkt for knappe- og skorpelav, 
HU�SRWHQVLDOHW�OLWH�WLO�PRGHUDW�IRU�VOLNH�L�PDQJHO�DY�ELRORJLVN�JDPOH�RJ�VWUXNWXUULNH�WU U��*XEEHVNMHJJ��17��¿QQHV�VSUHGW��PHQV�VSULNHVNMHJJ�
�17��¿QQHV�VSDUVRPW�L�¡YUH�RJ�PHU�O\VnSQH�GHOHU��/RNDOLWHWHQ�HU�LNNH�YLNWLJ�IRU�YHGERHQGH�VRSS��RJ�NXQ�URVHQNMXNH��17��HU�IXQQHW��/XQ-
genever er funnet på ett tre.
3nYLUNQLQJ��'HW�¿QQHV�LNNH�WHNQLVNH�LQQJUHS�HOOOHU�ÀDWHKRJG�VNRJ�LQQHQIRU�ORNDOLWHWHQ��+HOH�RPUnGHW�HU�GRPLQHUW�DY�HOGUH�QDWXUVNRJ��VRP�
trolig har ligget urørt i om lag 50-100 år siden forrige plukkhogst. Skogen er i nedre deler i optimalfase, dvs nokså ensjikta, høyt oppkvista 
og nokså tettstammet skog med noe gadd. Øvre og østre deler er i tidlig aldersfase, dvs. noe bedre sjikta og eldre skog. Kontinuiteten i tre-
sjiktet er god, men klar svakere for biologisk gamle trær, samt for liggende dødved. Skogen er ikke spesielt grovvokst og med brysthøyde-
GLDPHWHU�Sn�������FP�Sn�GH�ÀHVWH�WU U��+XOGUHVWU\�KDU�KDWW�HQ�NODU�WLOEDNHJDQJ�VLGHQ�WLGOLJ����WDOO�GD�GHQ�IRUHNRP�Sn�����������WU U�PRW�
GDJHQV�����'HWWH�NDQ�NDQVNMH�VN\OGHV�ODQJWLGVYLUNQLQJHU�IUD�KRJVWÀDWHQH�QHGHQIRU��GD�DUWHQ�IRUHNRP�NODUW�IDWWLJHUH�L�Q UKHWHQ�DY�GLVVH�
Råd om skjøtsel og hensyn: For å sikre naturverdiene best mulig, er det i utgangspunktet viktig at det ikke hogges eller gjøres tekniske 
inngrep, da verdienen er knyttet til skog hvis verdi betinges av unnlatelse av hogst og annen skjøtsel. I nedre deler er skogen kanskje noe 
IRU�WHWW�IRU�KXOGUHVWU\��VDPWLGLJ�VRP�HIIHNWHU�IUD�ÀDWHNQDW�QRN�HU�HQ�PLQVW�OLNH�YLNWLJ�IRUNODULQJ�Sn�OLWH�KXOGUHVWU\��'HW�DQEHIDOHV�DW�GHW�KHOOHU�
ikke her gjøres skjøtselshogst da dette vil medføre mer vindutsatt, glissen skog, samt at vil medføre ytterligere vindpåvirkning i de delene 
av lokaliteten der forekomstene av huldrestry er rike. Det bør opprettes minimum 100 meters buffersoner der hvor det i dag er ungskog 
VRP�VNM¡WWHV�PHG�WDQNH�Sn�n�IUDPHOVNH�HQ�ÀHUVMLNWHW�VNRJ�VRP�NDQ�EXIUH�IRUHNRPVWHQ�DY�KXOGUHVWU\�

4  Fjellsjøhøgda
Naturtype: Gammel granskog - Gammel høyereliggende granskog Areal: 44,5daa
BMVERDI: B

Innledning: Lokaliteten er kartlagt 16.10.2019 av Rein Midteng, Asplan Viak, i forbindelse med naturfaglige registreringer av et areal tilbudt 
for frivillig vern av skog hvor Miljødirektoratet var oppdragsgiver. Metodikk for beskrivelse og verdisetting følger DN-håndbok 13, versjon 
2014. Rødlistekategorier for arter følger rødlista i fra 2015. Avgrensningen er identisk med en nøkkelbiotop avgrenset etter MiS-metodik-
ken. Lokaliteten er dårlig undersøkt grunnet dårlig vær på registreringstidspunktet. Man har støttet seg på avgrensning av nøkkelbiotopen 
ved avgrensning av naturtypelokaliteten.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter et areal med eldre skog i ei østvendt li, øst for Fjellsjøhøgda. Lokaliteten grenser i 
hovedsak mot annen men fattigere eldre skog og ungskog i nordøst.   Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av 
gammel granskog, utforming gammel høyereliggende granskog. Blåbærgranskog er dominerende vegetasjonstype. Tresjiktet er dominert 
av gran, men det er også innslag av litt bjørk. Ingen krevende karplanter er funnet. 
%UXN��WLOVWDQG�RJ�SnYLUNQLQJ��/RNDOLWHWHQ�EHVWnU�DY�HOGUH�ÀHUVMLNWHW�QDWXUVNRJ��'HW�HU�QRH�OLJJHQGH�G¡GYHG��L�DOO�KRYHGVDN�L�IHUVNH�RJ�PLGOH�
nedbrytningsstadier. Det er innslag av gamle graner anslått å være 150-200 år gamle. 
Artsmangfold: Lokaliteten har kvaliteter for artsmangfoldet som er knyttet til eldre naturskog av gran. Så langt er det ikke dokumentert 
med funn av rødlistearter eller signalarter for eldre skog, men det vurderes som sannsynlig at slike vil bli funnet ved bedre undersøkelser. 
Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble funnet.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et middels stort sammenhengende område med eldre naturskog, noe som er positivt for arter 
med dårlig spredningsevne og for arter med behov for sammenhengende areal med eldre naturskog.
Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert som viktig (B), da dette er et middels stort område dominert av gammel nokså dødved-rik naturskog. 
Lokaliteten gis middels vekt på størrelse, habitatkvalitet/skogtilstand og påvirkning. 

Skjøtsel og hensyn: For å best mulig kunne ta vare på eksisterende naturverdier, samt å øke de, så 
må lokaliteten forvaltes urørt uten hogst og tekniske inngrep. Det er ikke skjøtselsbetinga verdier i 
lokaliteten.5  Hulderputten, øst for
Naturtype: Gammel granskog - Gammel høyereliggende granskog Areal: 23,9daa
BMVERDI: C

Innledning: Lokaliteten er beskrevet 11.5.2019 av Rein Midteng, Asplan Viak, i forbindelse med naturfaglige registreringer av et areal 
tilbudt for frivillig vern av skog hvor Miljødirektoratet var oppdragsgiver. Beskrivelsen er basert på besøk av Midteng i mai 2013. Metodikk 
for beskrivelse og verdisetting følger DN-håndbok 13, versjon 2014. Avgrensningen er identisk med en nøkkelbiotop avgrenset etter 
MiS-metodikken. Man har støttet seg på avgrensning av nøkkelbiotopen ved avgrensning av naturtypelokaliteten.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter et areal med eldre skog i ei bratt østvendt li, øst for Fjellsjøhøgda. Lokaliteten grenser 
L�KRYHGVDN�PRW�\QJUH�VNRJ��PHQ�L�V¡U�JUHQVHU�GHQ�PRW�HOGUH�VNRJ�RJ�L�YHVW�PRW�VNULQQ�HOGUH�VNRJ��'HW�¿QQHV�QRHQ�EHUJYHJJHU�L�RPUn-
det.   Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av gammel granskog, utforming gammel høyereliggende granskog. 
%OnE UJUDQVNRJ�HU�GRPLQHUHQGH�YHJHWDVMRQVW\SH��PHQ�GHW�¿QQHV�RJVn�VPnEUHJQHVNRJ��7UHVMLNWHW�HU�GRPLQHUW�DY�JUDQ��PHQ�GHW�HU�RJVn�
innslag av litt bjørk. Ingen krevende karplanter er funnet. 
%UXN��WLOVWDQG�RJ�SnYLUNQLQJ��/RNDOLWHWHQ�EHVWnU�DY�HOGUH�QDWXUVNRJ��'HW�HU�OLWH�G¡GYHG��RJ�GHW�VRP�¿QQHV�HU�L�DOO�KRYHGVDN�L�IHUVNH�RJ�PLGOH�
nedbrytningsstadier. 
Artsmangfold: Lokaliteten har kvaliteter for artsmangfoldet som er knyttet til eldre naturskog av gran. Så langt er det ikke dokumentert med 
funn av rødlistearter, men signalarten for eldre skog, randkvistlav, ble funnet på en bergvegg med eldre skog rundt denne.  
Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble funnet.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et middels stort sammenhengende område med eldre naturskog, noe som er positivt for arter 
med dårlig spredningsevne og arter med behov for sammenhengende areal med eldre naturskog.



Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C), da dette er et middels stort område dominert av gammel og fuktig naturskog. 
Lokaliteten gis liten vekt på størrelse, habitatkvalitet/skogtilstand og påvirkning. 
Skjøtsel og hensyn: For å best mulig kunne ta vare på eksisterende naturverdier, samt å øke de, så må lokaliteten forvaltes urørt uten 
hogst og tekniske inngrep. Det er ikke skjøtselsbetinga verdier i lokaliteten.

6  Styggdalen
Naturtype: Gammel granskog - Gammel høyereliggende granskog Areal: 81,3daa
BMVERDI: A

Verdibegrunnelse: Lokaliteten er en variert og rik gjenværende gammel naturskog med mye dødved og mange forekomster av vedboende 
rødliste-/indikatorarter. Styggdalen representerer dessuten en større gammel naturskogsrest i et område med mange huldrestryforekom-
VWHU��¿QV�RJVn�LQQHQIRU�DYJUHQVQLQJHQ��RJ�)MHOOVM¡K¡JGD�HU�RJVn�HW�YLNWLJ�RPUnGH�IRU�VWRUIXJO��$UHDOHW�YXUGHUHV�VRP�VY UW�YLNWLJ��YHUGL�$�
Innledning: Naturtypelokaliteten er registrert og innlagt av NINA v/ Egil Bendiksen i november 2016 etter feltbesøk 18.04.2007 og opp-
datert i felt høsten 2016 av Erlend Rolstad i forbindelse med MiS-registreringer. Opprinnelig avgrensning av EB er utvidet nordover etter 
opplysninger fra Rolstad og er således avgrenset som oppdatert nøkkelbiotop etter MiS-reg. (Innlagt ifm. Miljødir.prosjekt 2016/8424 - 
Publisering av naturmangfolddata)
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Nordmarka, Lunner kommune, og utgjør en bratt, østvendt skrent og dalparti i liene 
nord og vest for skogsbilvei mellom Svartbekken (parkering) og Gjerdingen, vest for Fjellsjøen. Berggrunnen er kartlagt som syenittporfyr. 
Området ligger i høydeintervallet 545-610 m o.h.; mellomboreal sone og svakt oseanisk seksjon.
Naturtyper og utforminger: Blåbærgranskog er helt dominerende naturtype, med blåbær og smyle som viktigste mengdearter og med 
EODQNVLJGPRVH��'LFUDQXP�PDMXV���IXUXPRVH��3OHXUR]LXP�VFKUHEHUL��RJ�HWDVMHPRVH��+\ORFRPLXP�VSOHQGHQV��L�EXQQVMLNW��VDPW�QRHQ�IXNWL-
gere parti med torvmoser. Det er i bratthengene også noen forekomster av storvrenge (Nephroma arcticum). I mer opplendte parti, særlig 
nær stupkant, er det også innslag av lyngfuruskog med spredte furutrær, røsslyng og reinlaver. Lia inneholder også høyere stupparti. 
Bergveggene er dekket av surbunnsmoser (Cynodontia, Bartramia m.m.). Arealet består av gammel naturskog med mange grovere læger 
og også en del gadd av gran. Stokker i alle nedbrytningsstadier er til stede, men med overvekt av ferskere stokker. Enkelte grantrær har 
anselige dimensjoner, brysthøydediam. målt opp i 65 cm. Lokaliteten er svært dødvedrik, med store mengder læger, som delvis ligger i 
store klynger etter at det har skjedd lokale sammenbrudd. Det er stor variasjon med hensyn til nedbrytningsfase fra ferske til sterkt ned-
brutte stokker. MiS-avgrensning noen få år tidligere synes ut fra dødvedtetthet å være altfor snau i areal. I lokale åpninger er det også en 
del lauvinnslag, blant annet større osp.
Artsmangfold: Svartsonekjuke (Phellinus nigrolimitatus, NT) er vanlig innenfor lokaliteten og ble ved stikkprøver notert på 8 læger. Videre 
ble observert indikatorartene granrustkjuke (P. ferrugineofuscus) og kjøttkjuke (Leptoporus mollis). Samtidig er det rikelig med vanlige 
arter som rødrandkjuke (Fomitopsis pinicola) og rekkekjuke (Antrodia serialis). Hyllekjuke (Phellinus viticola) ble også notert. I midtre deler 
EOH�GHW�VRPPHUHQ������IXQQHW�HW�FD�����[����P�IHOW�PHG�ÀHUH�WXHU�DY�KXOGUHJUDV��17���RJ�L�QRUGOLJH�GHO�HU�GHW�IXQQ�DY�KXOGUHVWU\��98��
(Erlend Rolstad, Artskart og pers. medd.).
3nYLUNQLQJ��'HW�HU�LNNH�JMRUW�WHNQLVNH�LQQJUHS�RJ�LNNH�ÀDWHKRJG�LQQHQIRU�DUHDOHW��'HQ�JDPOH�QDWXUVNRJHQ�KDU�WUROLJ�OLJJHW�XU¡UW�L��������nU�
siden forrige plukkhogst, og det er vanskelig tilgjengelig terreng.
Råd om skjøtsel og hensyn: Fri utvikling (ingen hogstinngrep) er nødvendig for å bevare naturverdiene. Det er ikke behov for skjøtsel. 
Lokaliteten bør forvaltes med ikke-hogst, pga. verdier knyttet til gammel naturskog og tilhørende skogstruktur, med behov for kontinuerlig 
fornyelse av grov dødved.

Artsmangfold
)MHOOVM¡K¡JGD�KDU�WHPPHOLJ�ULNH�IRUHNRPVWHU�DY�DUWHU�PDQ�NDQ�¿QQH�L�JDPPHO�PHOORPERUHDO�JUDQVNRJ��6HOY�RP�GHW�¿Q-
QHV�ÀHUH�SDUWLHU�PHG�XQJVNRJ�LQQHQIRU�DYJUHQVD�YHUQHYHUGLJ�DUHDO��EHVWnU�GHW�PHVWH�DY�RPUnGHW�DY�QDWXUVNRJ�KYRU�GHW�
¿QQHV�NMHUQHRPUnGHU�PHG�EnGH�XUVNRJVQ U�VNRJ�RJ�RPUnGHU�PHG�JRG�NRQWLQXLWHW�L�WUHVMLNW��$UWVPDQJIROGHW�DQVHV�VRP�
³NRPSOHWW´�L�IRUKROG�WLO�KYLONH�DUWHU�VRP�PDQ�NDQ�IRUYHQWH�n�¿QQH�L�PHOORPERUHDO�JUDQVNRJ��2PUnGHW�KDU�VSUHGWH�IRUHNRP-
ster av nær trua (NT) vedboende sopp og lav som gubbeskjegg, sprikeskjegg, rynkeskinn, svartsonekjuke og rosenkjuke 
samt signalartene granrustkjuke, kjøttkjuke, gammelgranskål, duftskinn, randkvistlav, skrubbenever og lungenever. Det er 
RJVn�JMRUW�IXQQ�DY�WUXD�DUWHU��'H�VWHUNW�WUXD��(1��DUWHQH�ODSSNMXNH��UXQGKRGHQnO�RJ�KXOGUHVWU\�¿QQHV�ÀHUH�VWHGHU�RJ�GHQ�
trua klengekjuke (VU) ett sted. Nordmarka sammen med Romerriksåsene, er den viktigste kjerneregionen for lappkjuke i 
Norge. Nordmarka var også fram til tidlig 2000-tall en av de viktigste kjerneregionene i landet for huldrestry. Men registre-
ringer utført i 2014-2014 i forbindelse med en nasjonal kartlegging av arten (Midteng in prep.), har vist store reduksjoner i 
Nordmarka. Forekomsten på nordhellingen av Fjellsjøhøgda er den rikeste forekomsten i Nordmarka både mht antall trær 
og antall tråder med huldrestry. Huldrestry er forøvrig en norsk ansvarsart. Forekomsten av huldregras (NT) er også inter-
HVVDQW��$UWHQ�HU�IXQQHW�HQ�GHO�VWHGHU�L�1RUGPDUND��PHQ�GH�DOOHU�ÀHVWH�I¡U�������,QQHQIRU�YHUQHRPUnGHU�L�1RUGPDUND��¿QQHV�
kun ett gammelt funn i fra Mellomkollen NR og ett i fra Oppkuven NR. Det er mange registreringer av storfugl i området 
XWI¡UW�DY�NRPPXQHQ��RJ�WUROLJ�¿QQHV�GHW�WLXUOHLN�HU��L�RPUnGHW���

Tabell: Artsfunn i Fjellsjøhøgda. Kolonnen Totalt antall av art summerer opp antall funn innenfor området. 0 betyr at 
artsfunnet ikke er tallfestet, men begreper som mye, en del, sparsomt, spredt o.l. er brukt. Det store tallet i kolonnen 
Funnet i kjerneområde henviser til hvilke kjerneområder arten er funnet. Det lille tallet angir hvor mange funn som er 
JMRUW�L�KYHUW��NMHUQHRPUnGH����EHW\U�WHNVWOLJ�NYDQWL¿VHULQJ��6Pn�WDOO�XWHQ�NMHUQHRPUnGHQXPPHU�DQJLU�IXQQ�XWHQIRU�NMHUQH-
områder.

Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste- 
status

Totalt antall 
av art

Funnet i kjerne-om-
råde (nr)

Fugler Picoides tridactylus tretåspett 1 1 

Tetrao urogallus storfugl 1 1 



Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste- 
status

Totalt antall 
av art

Funnet i kjerne-om-
råde (nr)

Karplanter Cinna latifolia huldregras NT 5 5 

Lav Alectoria sarmentosa gubbeskjegg NT 1 1 

Bryoria nadvornikiana sprikeskjegg NT 1 1 

Chaenotheca sphaerocephala rundhodenål EN 4 4 

Hypogymnia vittata randkvistlav 1 1 

Lobaria pulmonaria lungenever 6 6 

Usnea longissima huldrestry EN 82 82 

Sopper Amylocystis lapponica lappkjuke EN 2 2 

Cystostereum murrayi duftskinn 8 8 

Fomitopsis rosea rosenkjuke NT 2 2 

Leptoporus mollis kjøttkjuke 2 2 

Phellinus ferrugineofuscus granrustkjuke 1 1 

Phellinus nigrolimitatus svartsonekjuke NT 13 13 

Phlebia centrifuga rynkeskinn NT 4 4 

Pseudographis pinicola gammelgranskål 3 3 

Skeletocutis brevispora klengekjuke VU 1 1 

Avgrensing og arrondering
Området vurderes i all hovedsak å være godt avgrenset da det utgjør én sammenhengende enhet med i hovedsak bio-
logisk verdifull skog, selv om den i nord er til dels svært smal. For å inkludere kjerneområdene og matrix med naturskog 
mellom disse, er det i nord nødvendig å inkludere yngre kulturskog. Samtidig er det i avgrensa verneverdig areal utelatt noe 
VOLNW�DUHDO�LIUD�WLOEXGVDUHDOHW�GHU�KYRU�VOLN�VNRJ�¿QQHV�L�XWNDQWHQ�DY�WLOEXGW�DUHDO��'HWWH�HU�DUHDOHU�L�V¡U¡VW��+HU�NDQ�XQJVNRJ�
utelates uten at det går utover naturverdier. Det er meget viktig at det inkluderes ungskog nord for KO 3 slik tilbudet gjør. 
Grunnen til dette, er at forekomsten av huldrestry i dette kjerneområdet er kraftig redusert grunnet kanteffekter fra hogster 
før 1995. Kanteffekten medfører uttørking i fra vind og direkte slitasje på huldrestry-tråder. Effektene fra hogsten inkluderer 
nok også redusert fordamping fra trærne som følge av at gammelskogen ble hogd. Redusert fordamping medfører redusert 
lokalt luftfuktighet, og disse effektene samlet truer forekomstens langsiktige overlevelse. Å inkludere ungskog er dermed 
YLNWLJ��'HW�HU�RPODJ����P�IUD�WLOEXGVJUHQVD�WLO�GHU�KXOGUHVWU\�HU�IXQQHW��'HW�¿QQHV�JDPPHOVNRJ�XPLGGHOEDUW�QRUG�IRU�WLOEXGV-
grensa (inkludert et gammel huldrestryfunn som siden ikke er gjenfunnet). Det ville vært en fordel om man kunne utvide 
med dette arealet for slik å sikre noe mer buffer mot forekomsten da dette er eldre skog som i tillegg fordamper mer vann 
enn det den yngre skogen innenfor tilbudet gjør. Samtidig holder slik eldre skog bedre på fuktigheten i skogbunnen enn 
\QJUH�VNRJ�JUXQQHW�PLQGUH�VROLQQVWUnOLQJ��3n�1LELR�YLVHV�GHW�DW�GHW�¿QQHV�HOGUH�VNRJ�JUHQVHQGH�PRW�RPUnGHW�L�V¡U¡YHVW�
�.DUXVVSXWWHQ���YHVW��.DUXVVSXWWU¡H��RJ�QRUG��6YDUWWHUQHW���,�GH�VDPPH�RPUnGHQH�¿QQHV�GHW�RJVn�IXQQ�DY�U¡GOLVWHDUWHU�
(Artskart). Om slikt areal inkluderes, økes arealet med naturskog, noe som vil være positivt. 

Vurdering og verdisetting
Fjellsjøhøgda er et middels stort område beliggende nordøst i Nordmarka, i Lunner kommune. Det er avgrenset seks kjer-
neområder, alle med gammel granskog. 
Området har følgende tre spesielle kvaliteter:
1.Nordmarkas rikeste forekomst av den sterkt truede arten huldrestry. Huldrestry er en norsk ansvarsart, og spesielt de 
rike forekomstene av arten er viktig å sikre langsiktig, som gjennom opprettelse av naturreservat. Nordmarka har vært 
en av de viktigste kjerneregionene for arten, men arten er nå borte eller sterkt redusert ifra mange av de tidligere kjente 
forekomst-områdene. 
2. Området ligger i en kjerneregion for gammel fuktig granskog, det såkalte lappkjuke-elementet (Hofton, T.H.H. 2013). 
Dette elementet er fuktig, fattig til intermediær, urskogsnær mellomboreal granskog som karakteriseres av en middels arts-
rik vedsoppfunga, med lappkjuke som karakterarten. Elementet er i Norge best utviklet i Nordmarka-Romeriksåsene-søn-
dre deler av Gran kommune. I Fjellsjøhøgda er lappkjuke (EN) i ett av kjerneområdene.       
���8UVNRJVQ U�VNRJ�L�HWW�DY�NMHUQHRPUnGHQH��,�NMHUQHRPUnGH���¿QQHV�LDOOIDOO�VWHGYLV�XUVNRJVQ U�VNRJ��8UVNRJVQ U�VNRJ�L�
PHOORPERUHDO�VRQH�¿QQHV�QHVWHQ�XWHQ�XQQWDN�NXQ�Sn�GH�VW¡UUH�HLHQGRPPHQH�L�1RUGPDUND�+DGHODQG�1DQQHVWDG�+XUGDO��
Slik skog er svært viktig å sikre da det representerer en skog som aldri kan gjendannes om den avvirkes. Navnet Stygg-
dalen viser på tung tilgjengelighet og trolig også risikabelt terreng for uttransport av tømmer med hest, noe som ytterligere 
gir forklaring på lav historisk påvirkning. 
Lokaliteten scorer gjennomgående middels på verdiparametere et område vurderes etter. Som i praksis alle andre verdi-
IXOOH�VNRJHU�L�1RUGPDUND��VFRUHU�GHW�ODYW�Sn�HGD¿VNH�SDUDPHWHUH�VRP�YHJHWDVMRQVYDULDVMRQ��WUHVODJVYDULDVMRQ�RJ�ULNKHW��RJ�
disse bør tillegges liten vekt ved verdisetting av skog i denne regionen. Lokaliteten scorer klart bedre på strukturelle kvali-
teter. Samlet oppsummeres det med at de viktigste kvalitetene ved Fjellsjøhøgda er at det har temmelig rike forekomster av 



naturskogsarter hvor særlig rik forekomst av huldrestry samt forekomst av lappkjuke framheves. I tillegg har det verdifulle 
innslag av urskogsnær mellomboreal granskog. Det er i fra før ingen naturreservat i nordøstre deler av Nordmarka, og 
Fjellsjøhøgda er en av de beste kandidatene.
Med overstående argumentasjon, vurderes det at Fjellsjøhøgda er et regionalt verneverdig område (**).

Tabell: Kriterier og verdisetting for kjerneområder og totalt for Fjellsjøhøgda. Ingen stjerner (0) betyr at verdien for kriteriet 
er fraværende/ ubetydelig. Strek (-) betyr ikke relevant. Se ellers kriterier for for verdisetting i metodekapittelet.

Kjerneområde Urørt- 
het

Død ved 
mengde

Død 
ved 

kontin.

Gamle 
bar- 
trær

Gamle 
løv- 
trær

Gamle 
edel- 

løvtrær

Tre- 
slags- 

fordeling

Topo- 
JUD¿VN��

variasjon

Vegeta- 
sjons- 

variasjon

Rik- 
het

Arter Stør- 
relse

Arron- 
dering

Samlet 
verdi

1 Karussputten 
nordøst for

*** ** ** ** 0 – * ** * * * - – **
2 Karussput-
trøet

*** ** ** ** 0 – * ** * * * - – **
3 Fjellsjøhøgda 
nord

*** * * ** * – * * * * *** - – ***
4 Fjellsjøhøgda *** ** * ** 0 – * ** * * * - – **
5 Hulderputten, 
øst for

*** * * * 0 – * ** ** * * - – *
6 Styggdalen *** ** *** ** * – * ** ** ** *** - – ***
Samlet        
vurdering

** ** ** ** * – * ** ** * *** ** ** **
  

Mangeloppfyllelse
$Y�PDQJOHU�L�VNRJYHUQHW��)UDPVWDG�P�À��������RSSI\OOHU�RPUnGHW��0DQJHOQDWXUW\SHU��$Y�I\ONHVYLVH�PDQJHOQDWXUW\SHU�IRU�
Oppland, heter det ««Forekomster, fortrinnsvis i lavlandet, av andre viktige type i fylket som gammel granskog (…)  med 
PLQVW�UHJLRQDO�YHUGL��%����'LVVH�HU�EUXNEDUW�GHNNHW� L�YHUQHRPUnGHU��PHQ�PDQJH�VY UW�YHUGLIXOOH� ORNDOLWHWHU�¿QQHV�IRUW-
satt utenfor verneområder og mange av typene er viktige for bevaring av et variert artsmangfold.» Fjellsjøhøgda har høy 
mangeloppfyllelse av mangelnaturtyper i Oppland med et kjerneområde-areal på 263,3 dekar med gammel granskog i 
mellomboreal sone som har verdi A-svært viktig eller B-viktig.
Generelle mangler: Generelle mangler omhandler egenskaper i hele det verneverdige arealet. Lavlandsskog er areal i 
sørboreal til nemoral sone. Høybonitetsskog er skog på høy eller svært høy bonitet. Fjellsjøhøgda ligger i mellomboreal 
sone og har dominans av skog på lav og middels bonitet, og dekker ikke disse manglene. Når det gjelder den generelle 
mangelen biologisk gammel skog, er dette skog eldre enn 120 år på middels bonitet av gran og eldre enn 135 år på lav bo-
nitet. Alderskart for bestand på Nibio.no viser bestandsalder (anslått gjennomsnittlig totalalder for alle trærne i et bestand) 
RJ�LNNH�KXVKROGQLQJVDOGHU��GYV��GH�HQNHOWH�WU U�VLQ�UHHOOH�DOGHU���'H�ÀHVWH�EHVWDQGHQH�L�)MHOOVM¡K¡JGD�KDU�EHVWDQGVDOGHU�
110-130 år. I gammel naturskog vil gran bli eldre enn 300 år, og gamle trær vil vokse sammen med unge trær. Bestandsal-
der er dermed dårlig egnet for å kunne skille yngre gammelskog og biologisk gammelskog. Middels mangeloppfyllelse for 
biologisk gammelskog er over250 dekar og høy mangeloppfyllelse er over1000 dekar. Basert på erfaring med hva som er 
biologisk gammel skog, vurderes det at for Fjellsjøhøgda så gis det middels mangeloppfyllelse da det meste av kjernea-
UHDOHW�HU�VOLN�VNRJ�VDPWLGLJ�VRP�GHW�¿QQHV�DQQHQ�VOLN�VNRJ�XWHQIRU�NMHUQHRPUnGHQH��'HWWH�HU�ODYERQLWHWVVNRJ�PHG�JDPOH�
trær, men med lite dødved eller andre kvaliteter som ville medført avgrensning av kjerneområder.  
Restaurering og utviklingspotensial: Restaurering og utviklingspotensial er skog som har lavere naturverdier i dag men 
som får større verdier gjennom tiltak eller naturlige utviklingsprosesser. Dette vurderes for areal der mangelnaturtyper i for-
ULQJHW�WLOVWDQG�IRUHNRPPHU�RJ�WLOWDN�HOOHU�QDWXUOLJH�SURVHVVHU�RYHU�WLG�NUHYHV�IRU�n�JMHQVNDSH�W\SHVSHVL¿NNH�QDWXUNYDOLWHWHU��
)RU�DUHDO�PHG�PDQJHOQDWXUW\SHU�VRP�Sn�NRUW�WLG�HOOHU�PHG�KMHOS�DY�HQNOH�WLOWDN�YLO�KXVH�W\SHVSHVL¿NNH�QDWXUNYDOLWHWHU��JLV�
temaet høy verdi. Hvis det kreves større tiltak eller lenger tid gis temaet lav eller middels verdi. 
)RU�)MHOOVM¡K¡JGD�JLV�GHWWH�PLGGHOV�RSSI\OOHOVH��GD�GHW�¿QQHV�HQ�GHO�HOGUH�VNRJ�VRP�LQQHQ�ULPHOLJ�WLG�YLO�XWYLNOH�HQ�GHO�G¡G-
ved og som idag allerede har gamle trær, noe som medfører at slikt areal kan få B-verdi som kjerneområder innen rimelig 
kort tid.
Fjellsjøhøgda har samlet middels mangeloppfyllelse ved mangler av skogvern i Norge gjennom høy mangeloppfyllelse på 
én parameter og, middels oppfyllelse på to andre parametere.

Vurdering av mangeloppfyllelse for ulike vernemålsetninger for lokalitet Fjellsjøhøgda.
Mangelnaturtyper: Høy mangeloppfyllelse
Generelle mangler (lavlandsskog, høybonitets skog og biologisk gammel skog): Middels mangeloppfyllelse
Restaurering- og utviklingspotensial: Middels mangeloppfyllelse
Storområdekvaliteter: Ingen-lav mangeloppfyllelse
Samlet mangeloppfyllelse: Middels mangeloppfyllelse
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+RIWRQ��7��������6WRUSRUHW�ÀDPPHNMXNH��3\FQRSRUHOOXV�DOEROXWHXV��L�1RUJH���VWDWXVRSSGDWHULQJ���������%LR)RNXV�UDSSRUW�������������V�

 

Figur: Blå sirkel angir området Fjellsjøhøgda sin områdeverdi (loddrett akse) og grad av mangeloppfyllelse (vannrett
akse). Fargene i figuren angir en faglig totalvurdering av områdets egnethet for vern. Figuren viser kartlagte
naturverdier og mangler ved skogvernet i henhold til Framstad et al. 2017 i sammenheng. Typiske utslag kan være at
områder som i dag har lav naturverdi, men som raskt kan utvikle egenskaper som dekker inn viktige mangler i
skogvernet, bør vurderes som kandidat for vern hvis mulig. Tilsvarende kan områder som har middels og høy
naturverdi, men få egenskaper som dekker inn viktige mangler i skogvernet, settes på vent fordi det da allerede er
vernet mange slike områder i en regionen. Ligger den blå sirkelen helt eller delvis over grønne felter er det meget gode
faglige grunner for å undersøke mulighetene for vern av området. Ligger den blå sirkelen over gule felter bør områdets
egnethet vurderes nærmere. Ligger den blå sirkelen over røde felter bør vern ut fra naturfaglige grunner ikke vurderes."
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Bilder fra området Fjellsjøhøgda

Lengst nord i Fjellsjøhøgda med KO 3 sett mot sør.  Foto: Rein
Midteng

Såkalt mortre med rik forekomst av huldrestry (EN) i KO 3. Foto:
Rein Midteng

KO 2 har grovvokst skog med tildels mye liggende dødved i alle
nedbrytningsstadier.  Foto: Rein Midteng

KO 1. Foto: Rein Midteng


