
Kongrosletta **
Referanse: 
/DQJPR��6��+��������1DWXUYHUGLHU�IRU�ORNDOLWHW�.RQJURVOHWWD��UHJLVWUHUW�L�IRUELQGHOVH�PHG�SURVMHNW�)ULYLOOLJYHUQ�������1D5,1�IDNWDDUN��%LR)RNXV�
(Weblink til alle bildene fra lokaliteten: https://biofokus.no/narin/?nid=7706)

Referansedata
Fylke: Trøndelag Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2019
Kommune: Stjørdal Inventør: , SHLL
H.o.h.: 400-500 moh moh  Vegetasjonsone: nordboreal 100% (11230 daa) 
Areal:  11226 daa Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk

Sammendrag
Området er registrert av Solfrid Helene Lien Langmo BioFokus på oppdrag for Miljødirektoratet i forbindelse med vurdering 
av området for frivillig vern i 2019. Det avgrensede området ligger i Stjørdal kommune i Trøndelag. Det strekker seg fra 400 
til 500 moh., og er en del av det store fjellplatået mellom Selbu og Stjørdal. Her strekker det seg fra Rulen og Bjønndalen 
i nord og nesten helt til Ytre Sonvatnet og Sunndalstjønna i sør, et område på til sammen 11 226 daa. Noen få kilometer 
lenger øst ligger Skarvan og Roktdalen Nasjonalpark.
2PUnGHW�HU�OLWH�WRSRJUD¿VN�YDULHUW�PHG�HQ�YHNVOLQJ�PHOORP�VPn�nVHU�RJ�GDOV¡NN��+HOH�RPUnGHW�SUHJHV�DY�VWRUH�SDUWLHU�PHG�
P\U�L�YHNVOLQJ�PHG�VDNWHYRNVHQGH�JDPPHO�IMHOOJUDQVNRJ��0LQGUH�YDWQ�RJ�WMHUQ�¿QQHV�VSUHGW�L�ODQGVNDSHW��PHQ�VW¡UUH�HOYHU�
¿QQHV�LNNH�PHG�XQQWDN�DY�0¡OVND�VRP�DYJUHQVHU�RPUnGHW�L�QRUG��%HUJJUXQQHQ�L�RPUnGHW�EHVWnU�DY�HQ�YHNVOLQJ�DY�ULNH�RJ�
fattige bergarter som ligger som striper fra sørvest mot nordøst, og veksler mellom kvartsitt, hornblendeskifer og glimmer-
skifer. Løsmassene består av store partier med morenemateriale i veksling med torv og myr, samt skrinnere partier med 
tynt humusdekke over berggrunnen (Kilde: NGU). Området ligger ifølge Moen (1998) i nordboreal vegetasjonssone (NB), 
og på grensen mellom svakt oseanisk (O1) og klart oseanisk (O2) vegetasjonsseksjon. Området er undersøkt tidligere i 
forbindelse med myrundersøkelser i Nord-Trøndelag i forbindelse med den norske myrreservatplanen (Moen et al., 1983). 
,�WLOOHJJ�¿QQHV�HW�EHW\GHOLJ�DQWDOO�REVHUYDVMRQHU�L�$UWVNDUW��L�I¡UVWH�UHNNH�DY�IXJO���
Kalkrik berggrunn og vekslende løsmasser gir rom for store partier med svært rike vegetasjonstyper, noe som kommer 
til uttrykk både i skog og myrområdene. Boniteten består i store partier av impediment, men alle klasser til og med særs 
høg er representert (Kilde: Skog og Landskap). Store partier med høgstaudegranskog (NT) av den mest kalkrike typen 
(høgstaude-grankalkskog) preger landskapet sammen med kalkgranskog (VU), fattigere granskog og myr av varierende 
rikhet. Skogen preges av gammel fjellskog med grov, saktevoksende gran med grov sprekkebark. Mange steder er spor 
etter gamle plukkhogster godt synlige, men mange av granbestandene har likevel brukbar kontinuitet i dødvedelementet. 
Noen få bestand er hogd i løpet av de siste ti årene. Det meste av grana er trolig rundt 150 år, men eldre trær, opp mot 
��������nU�HU�L�SDUWLHU�JRGW�UHSUHVHQWHUW��'LPHQVMRQHQH�YDULHUHU�IUD����������������FP�EKG��2JVn�XWH�L�P\UHQH�¿QQHV�HQ�
GHO�VDNWHYRNVHQGH�JUDQ��,�WLOOHJJ�¿QQHV�P\H�VNULQQ��JOLVVHQ�IXUXVNRJ�L�RPUnGHW��'HQQH�HU�IRU�GHW�PHVWH�KDUGW�JMHQQRPKRJG�
JMHQQRP�ÀHUH�JHQHUDVMRQHU��RJ�NRQWLQXLWHWHQ�HU�Vn�n�VL�KHOW�EUXWW��%DUH�VY UW�VSDUVRPW�IRUHNRPPHU�JDGG�RJ�Q\HUH�O JHU�
av furu. Mye av skogen har innslag av kalkkrevende arter som stortveblad, fjelltistel, hestehov, brudespore, sumphauke-
skjegg, liljekonvall, enghumleblom og tyrihjelm. 
%DNNHP\U�GRPLQHUHU�VWRUH�GHOHU�DY�RPUnGHW��PHQ�ÀDWP\U�� WHUUHQJGHNNHQGH�P\U�RJ�RPEURWURIH� WXHU�¿QQHV�RJVn��6WRUH�
arealer har intermediær og rik myrvegetasjon, stedvis påvirket av tidligere slåtter, men fattigmyr er vanligst. Mange steder 
ligger ulike typer av myr i tette mosaikker. Området er viktig for vadefugl, og mange av registreringene i Artskart er av 
slike. De rikte myrene har partivis store forekomster av orkideer, og blant annet brudespore, engmarihand, stortveblad, 
EUHLÀDQJUH��QDWW¿RO�RJ�ODSSPDULKDQG�EOH�UHJLVWUHUW��'HW�VDPPH�EOH�EHW\GHOLJH�EHVWDQGHU�DY�EUXQVNMHQH��98��RJ�QHEEVWDUU�
�17���VDPW�NUHYHQGH�PRVHDUWHU�VRP�NDPPRVH��IHWWPRVH��SUDNWÀLN��QDYDUJXOPRVH�RJ�EUXQPDNNPRVH��)OHUH�VWHGHU�E UHU�
myrene preg av tidligere slått. 
Det er avgrenset sju kjerneområder innenfor verneforslaget, hvorav seks er knyttet til skog, i tillegg til den allerede eksis-
WHUHQGH�P\UORNDOLWHWHQ��'H�ÀHVWH�DY�ORNDOLWHWHQH�NQ\WWH�WLO�VNRJ�KDU�YHUGLHQ�6Y UW�YLNWLJ�±�$�RJ�9LNWLJ�±�%��L�I¡UVWH�UHNNH�Sn�
grunn av store forekomster av basekrevende karplanter, potensiale for et betydelig antall rødlistearter, særlig av markle-
vende sopp, og urørt skog med brukbar kontinuitet i dødvedelementet. 
Det er gjort funn av noen få rødlistearter og indikatorarter for gammel granskog. Gubbeskjegg (NT) opptrer vanlig i hele 
området. Gammelgranlav, krukkenål og sukkernål (NT) danner rikelige nestander på barken av gammel gran. Rustdoggnål 
(NT) ble registrert sporadisk. Knyttet til dødved av gran forekommer det stedvis store forekomster av duftskinn. Svartso-
nekjuke (NT) og tjærekjuke ble registrert sporadisk. Knyttet til dødved av furu forekommer blanknål (NT) spredt, samt at 
furuplett (NT) ble registrert ett sted på stående furugadd. Av fugl ble spor etter både tretåspett og svartspett observert 
spredt i hele området. 
Området har trolig et betydelig potensial for marklevende sopp knyttet til rike vegetasjonstyper, og mange arter av slørsop-
per ble også registrert i forbindelse med undersøkelsene uten at disse er bestemt. I tillegg er det et opplagt potensiale for 
moser og lav knyttet til rike bergvegger og blokker, og for arter knyttet til gammel gran og dødved av gran. 
Området vurderes som middels til godt arrondert, da det er stort og fanger store områder med rik skog og myr. At det ikke 
henger sammen med Skarvan og Roktdalen nasjonalpark noen kilometer lenger øst, samt at partier med lavereliggende 
skog i terrenget rundt ikke er inkludert, er med å trekke ned. Det samme er nyere hogster både inntil og innenfor verne-
forslaget. Disse hogstene er imidlertid såpass små at området skårer høyt på urørthet. 
Verneforslaget skårer middels på de målte gammelskogsparameterne død ved mengde, dødved kontinuitet, høyt på gamle 
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bartrær, og lavt på gamle løvtrær. Lokaliteten skårer middels til høyt på stedsbetingete parametere vegetasjonsvariasjon, 
K¡\W�Sn�ULNKHW�RJ�ODYW�Sn�WUHVODJVIRUGHOLQJ�RJ�WRSRJUD¿VN�YDULDVMRQ��)XQQ�DY�In�U¡GOLVWHDUWHU�RJ�QRHQ�In�VLJQDODUWHU��VDPW�
HW�K¡\W�SRWHQVLDO�IRU�ÀHUH�NUDYIXOOH�DUWHU�LQNOXGHUW�U¡GOLVWHDUWHU�IUD�ÀHUH�DUWVJUXSSHU��JLU�PLGGHOV�VNnU�IRU�SDUDPHWHUHQ�DUWV-
mangfold. Området skårer middels på størrelse, til tross for høyt areal. 
Området vil i høy grad bidra til oppfylling av mangler ved skogvernet slik det er gitt av Framstad et al (2017), særlig på 
grunn av store forekomster av kalkskog. Av de generelle manglene i skogvernet i Norge (Framstad et al 2002,2003,2010) 
JLU�ÀHUH�SXQNWHU�RJVn�GHU�PLGGHOV�WLO�VNnUH��RJ�VDPOHW�VHWW�YXUGHUHV�PDQJHORSSI\OOHOVHQ�VRP�PLGGHOV�IRU�GHW�DNWXHOOH�RP-
rådet. 
Samlet sett vurderer en området til å ha regional verneverdi (**), og det er særlig verdier knyttet til kalkrik granskog som er 
utslagsgivende. Også de store verdiene knyttet til myrene i området, og de rike kantsonene i overgangen mellom skog og 
myr er med å underbygge denne verdisettingen, selv om dette bare i mindre grad er vektlagt i verdivurderingen.

Feltarbeid
Feltarbeidet ble utført i løpet av to arbeidsdager, den 08-.08. og 27.09. 2019. Undersøkelsene ble utført av Solfrid Helene 
Lien Langmo, BioFokus, og vurderes som tilstrekkelige til å kunne gi et bilde av naturverdiene innenfor området, og for å 
kunne foreta en rimelig sikker vurdering av området i henhold til gjeldende metodikk. Det er lagt mest vekt på å fange opp 
bredden av skog- og vegetasjonstyper, samt på gjennomgang av de mest produktive skogarealene. Hele området er greit 
tilgjengelig for undersøkelser. Kartlegging av naturtyper og vegetasjonstyper er gjort etter DN-håndbok 13 (Direktoratet 
for Naturforvaltning, 2006) og etter NiN-systemet (Halvorsen et al., 2015) Rødlistestatus for arter følger Norsk rødliste fra 
2015 (Hilmo og Hendriksen, 2015), og rødlistestatus for naturtyper følger rødlista for naturtyper fra 2018 (Artsdatabanken, 
2018).

Tidspunkt og værets betydning
Registreringene ble utført først i først i august og sist i september i godt vær og god temperatur. Feltarbeidet ble utført på et 
tidspunkt der en regner med å kunne fange opp sentrale artsrgrupper (karplanter, moser, lav, vedboende og markelvende 
sopp). Det var trolig mer ugunstig for våraspektet av karplanter. Fugl er ikke systematisk registrert, men notert i den grad en 
registrerte noe av interesse. Insekter er ikke undersøkt i området i særlig grad verken nå eller tidligere (basert på Artskart). 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes samlet sett som tilstrekkelig til å foreta en god vurdering av området. 

Utvelgelse og undersøkelsesområde
Området inngår i arbeidet med frivillig skogvern i regi av Miljødirektoratet, Fylkesmannen og grunneiere. Tilbudsområdet 
som er vurdert dekker et areal på 11 226 daa.

Tidligere undersøkelser
Området er undersøkt tidligere i forbindelse med myrundersøkelser i Nord-Trøndelag i forbindelse med den norske myrre-
VHUYDWSODQHQ��0RHQ�HW�DO����������,�WLOOHJJ�¿QQHV�HW�EHW\GHOLJ�DQWDOO�REVHUYDVMRQHU�L�$UWVNDUW��L�I¡UVWH�UHNNH�DY�IXJO���

Beliggenhet
Det avgrensede området strekker seg fra 400 til 500 moh., og er en del av det store fjellplatået mellom Selbu og Stjørdal. 
Her strekker det seg fra Rulen og Bjønndalen i nord og nesten helt til Ytre Sonvatnet og Sunndalstjønna i sør.

Naturgrunnlag
7RSRJUD¿
2PUnGHW�HU�OLWH�WRSRJUD¿VN�YDULHUW�PHG�HQ�YHNVOLQJ�PHOORP�ODYH�nVHU�RJ�GDOV¡NN��+HOH�RPUnGHW�SUHJHV�DY�VWRUH�SDUWLHU�PHG�
P\U�L�YHNVOLQJ�PHG�VDNWHYRNVHQGH�JDPPHO�IMHOOJUDQVNRJ��0LQGUH�YDWQ�RJ�WMHUQ�¿QQHV�VSUHGW�L�ODQGVNDSHW��PHQ�VW¡UUH�HOYHU�
¿QQHV�LNNH�PHG�XQQWDN�DY�0¡OVND�VRP�DYJUHQVHU�RPUnGHW�L�QRUG�RJ�6RQD�VRP�GHOYLV�DYJUHQVHU�GHW�L�V¡U��

Geologi
Berggrunnen i området består av en veksling av rike og fattige bergarter som ligger som striper fra sørvest mot nordøst, 
og veksler mellom kvartsitt, hornblendeskifer og glimmerskifer. Løsmassene består av store partier med morenemateriale 
i veksling med torv og myr, samt skrinnere partier med tynt humusdekke over berggrunnen (Kilde: NGU). Mange steder 
inneholder morenematerialet til dels grove kalkrike blokker som ligger spredt i terrenget. Flere steder innenfor verneforsla-
get vises langstrakte lave morenerygger i terrenget (eskere?), og særlig i partier med myr har disse fattigere vegetasjon 
enn omkringliggende myrer. 

9HJHWDVMRQVJHRJUD¿
Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk, vegtasjonsone: nordboreal 100% (11230 daa) .
Området ligger ifølge Moen (1998) i nordboreal (NB) vegetasjonssone. 



Klima
Moen (1998) plasserer området på grensen mellom svakt oseanisk (O1) og klart oseanisk (O2) vegetasjonsseksjon. 
Meteorologiske data viser at nedbøren i middelperioden (1971-2000) lå mellom 1500 og 2000 mm i det aktuelle området, 
samtidig som årstemperaturen lå mellom 2 og 4 grader i samme område (Kilde: senorge.no).

Økologisk variasjon
7RSRJUD¿VN�HU�RPUnGHW�OLWH�YDULHUW�PHG�HQ�YHNVOLQJ�PHOORP�VPn�nVHU�RJ�GDOV¡NN��VDPW�VWRUH�VODNH�KHLHU�GHNNHW�DY�P\U-
vegetasjon. Dette gir også liten variasjon i eksposisjoner og lokalklima. Området spenner til tross for størrelsen bare over 
omtrent 100 høydemeter, men enkelte mindre bekkedaler, samt elver og tjern bidrar likevel til økning i mengden vegeta-
sjonsøkologiske gradienter som fanges innenfor området. Det samme gjør variasjonen i berggrunn, og området fanger 
slik gradienter fra fattige til kalkkrevende vegetasjonstyper. Også tydelig kildepåvirka vegetasjonstyper, samt store partier 
med myr og myrskog, og brede, svært rike overgangssoner fra myr til fastmark er med å øke variasjonsbredden i området 
betydelig.  

Vegetasjon og treslagsfordeling
Områdene rundt Kongrosletta utviser stor variasjon med tanke på vegetasjonstyper. Boniteten består i store partier av im-
pediment, men alle klasser til og med særs høg er representert (Kilde: Skog og Landskap). Det meste av området består 
av tette mosaikker mellom rik skog og myr, og overgangene er ofte glidende. For omtale av myrtypene, se beskrivelse av 
KO1. 
Skogtypene varierer fra småbregneskog (A5), lågurtskog (B1) og kalklågurtskog (B2) via rike utforminger av høgstaude-
skog (C2) (store partier med høgstaude-grankalkskog), til fattige bærlyng (A2). De rike skogtypene ligger for det meste i lier 
og skråninger og er dominert av gran med varierende innslag av boreale lauvtrær, mens de fattigere typene forekommer 
ute på myrene og domineres av glissen furuskog. De fattigste grandominerte områdene ligger på tykke løsmasser, mens 
når løsmassene blir tynnere, eller sigevannspåvirkningen tydeligere, blir også skogen rikere. 
'H�ÀHVWH�nVHQH�HU�ODYH�RJ�ÀDWH��RJ�OLHQH�KDU�IRUHNRPVWHU�DY�XOLNH�YDULDQWHU�DY�NDONULNH�EHUJ��)���RJ�nSQH�SDUWLHU��2JVn�
GLVVH�YDULHUHU�L�ULNKHW�XW�IUD�EHUJJUXQQHQ��RJ�ÀHUH�VWHGHU�IRUHNRP�NQDXVHU�PHG�NDONULNH�EHUJDUWHU�RJ�OLOMHNRQYDOO�Sn�WRSSHQ�
av åsene. 
0\UHQH�L�RPUnGHW�GHNNHU�GH�ÀHVWH�XWIRUPLQJHU�RJ�W\SHU��IUD�IDWWLJ��.��WLO�ULN��0��MRUGYDQQVP\U��L�WLOOHJJ�WLO�EHW\GHOLJH�SDUWLHU�
med ombrotrof myrvegetasjon (J) og større arealer med varierende grad av kildepåvirkning (N). 

Skogstruktur og påvirkning
6NRJHQ� L�RPUnGHW�SUHJHV�DY�JDPPHO�ÀHUVMLNWD� IMHOOVNRJ�PHG�JURY��VDNWHYRNVHQGH�JUDQ�PHG�JURY�VSUHNNHEDUN��0DQJH�
steder er spor etter gamle plukkhogster godt synlige, men mange av granbestandene har likevel brukbar kontinuitet i 
G¡GYHGHOHPHQWHW��,�WLOOHJJ�¿QQHV�GHW�L�KHOH�RPUnGHW�HQ�GHO�Q\HUH�O JHU��'HWWH�LQNOXGHUHU�RJVn�PDQJH�O JHU�DY�JDPPHO�RJ�
saktevoksende gran. Det meste av grana er trolig rundt 150 år, men eldre trær, opp mot 250-300 år er i partier godt repre-
VHQWHUW��)OHUH�WU U�HU�ERUUD�WLO�����±�����nU��'LPHQVMRQHQH�YDULHUHU�IUD����������������FP�EKG��2JVn�XWH�L�P\UHQH�¿QQHV�HQ�
GHO�VDNWHYRNVHQGH�JUDQ��6WHGYLV�¿QQHV�RJVn�HQ�GHO�HOGUH�EM¡UN�LQNOXGHUW�SDUWLHU�PHG�EUXNEDU�NRQWLQXLWHW�L�G¡GYHGHOHPHQWHW�
RJVn�IRU�EM¡UND��,�WLOOHJJ�¿QQHV�P\H�VNULQQ��JOLVVHQ�IXUXVNRJ�L�RPUnGHW��'HQQH�HU�IRU�GHW�PHVWH�KDUGW�JMHQQRPKRJG�JMHQQRP�
ÀHUH�JHQHUDVMRQHU��RJ�NRQWLQXLWHWHQ�HU�Vn�n�VL�KHOW�EUXWW��%DUH�VY UW�VSDUVRPW�IRUHNRPPHU�ELRORJLVN�VY UW�JDPPHO�IXUX����
500 år) samt gadd og nyere læger av furu. Arronderingsmessig er det med å trekke noe ned at en del av de lavereliggende 
delene av liene rundt Kongrosletta som også huser kvaliteter knyttet til rik og gammel granskog, ikke omfattes av tilbudt 
område for vern. 
.DONULNH�VNRJW\SHU�HU�JRGW�UHSUHVHQWHUW�L�RPUnGHW��RJ�GH�DOOHU�ÀHVWH�RPUnGHQH�GRPLQHUW�DY�JUDQ�KDU�LQQVODJ�DY�VOLNH��'LVVH�
opptrer mange steder i mosaikk med mindre rike typer, samt med myr, og er derfor vanskelig å skille ut som egne enheter. 
Mye av skogen i området bærer tydelig preg av tidligere tiders kulturpåvirkning, med spor etter beite og slått. Dette har 
mange steder skapt en slags kalkrik lysåpen «engskog,» i sigevannspåvirkede partier med overgang mellom skog og myr. 
Denne skogen er svært kalkrik, med høyt innslag av gras og basekrevende urter, i tillegg til at mange av trærne er svært 
gamle og grove. Skogen har dermed klare likheter med både skog, myrkantmark og semi-naturlig eng. Disse områdene 
har klare likhetstrekk med tilsvarende miljøer registrert andre steder i Trøndelag, blant annet på Kvamsfjellet/Jønnem-
sklumpen i Steinkjer kommune. 

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

1  Kongrosletta, Ruvlen
Naturtype: Rikmyr - Åpen ekstremrikmyr i høgereliggende strøk (MB-LA) Areal: 9092daa
BMVERDI: A

Innledning: Lokalitetsbeskrivelsen er utarbeidet av Solfrid Helene Lien Langmo, BioFokus 20.03.2020 på bakgrunn av feltarbeid utført 
09.08 og 27.09.2019 på oppdrag fra Miljødirektoratet i forbindelse med vurdering av området for frivillig vern. Lokaliteten er tidligere 
registrert i forbindelse med myrundersøkelser i Nord-Trøndelag i forbindelse med den norske myrreservatplanen (Moen et al., 1983). I 
tillegg foreligger det et betydelig antall registreringer i Artskart fra området, i første rekke av fugl, men også andre artsgrupper er repre-
sentert. Den gamle lokalitetsbeskrivelsen er mangelfull, men informasjonen er videreført. Avgrensningen er utvidet en del i nord og vest, 



men samtidig er en del rike barskogslokaliteter skilt ut og beskrevet separat. Kartlegging av naturtyper og vegetasjonstyper er gjort etter 
DN-håndbok 13 (Direktoratet for Naturforvaltning, 2006) med oppdaterte utkast til faktaark fra 2014, og etter NiN-systemet (Halvorsen 
et al., 2015) Rødlistestatus for arter følger Norsk rødliste fra 2015 (Hilmo og Hendriksen, 2015), og rødlistestatus for naturtyper følger 
rødlista for naturtyper fra 2018 (Artsdatabanken, 2018). 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter et stort myrareal fra 400 til 500 moh. Som strekker det seg fra Rulen i nord og nesten 
KHOW�WLO�<WUH�6RQYDWQHW�RJ�6XQQGDOVWM¡QQD�L�V¡U��HQ�VWUHNQLQJ�Sn�����NP��$YJUHQVQLQJHQ�HU�EDVHUW�Sn�À\IRWR�VDPW�WLGOLJHUH�DYJUHQVQLQJ��
'HQ�HU�VNM¡QQVPHVVLJ�RJ�JURY��RJ�GHW�¿QQHV�WUROLJ�\WWHUOLJHUH�P\UYHUGLHU�RJVn�XWHQIRU�RPUnGHW��PHQ�GD�L�VW¡UUH�JUDG�L�YHNVOLQJ�PHG�VNRJ��
Berggrunnen i området består av en veksling av rike og fattige bergarter som ligger som striper fra sørvest mot nordøst, og veksler mellom 
kvartsitt, hornblendeskifer og glimmerskifer. Løsmassene består av store partier med torv og myr, samt partier med morenematerialer og 
skrinnere partier med tynt humusdekke over berggrunnen (Kilde: NGU). Området ligger ifølge Moen (1998) i nordboreal vegetasjonssone 
(NB), og på grensen mellom svakt oseanisk (O1) og klart oseanisk (O2) vegetasjonsseksjon.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er registrert som naturtypen rikmyr av utformingen åpen ekstremrikmyr i høge-
UHOLJJHQGH�VWU¡N��0%�/$���%DNNHP\U�GRPLQHUHU��PHQ�ÀDWP\U��WHUUHQJGHNNHQGH�P\U�RJ�RPEURWURIH�WXHU�¿QQHV�RJVn��6WRUH�DUHDOHU�KDU�LQ-
termediær og rik fastmattevegetasjon, men fattigmyr er vanligst. Mange steder ligger myrtypene i tette mosaikker. Etter NiN inkluderes de 
ÀHVWH�JUXQQW\SHU�DY�MRUGYDQQVP\U��9����IUD�IDWWLJH�WLO�ULNH��VDPW�PHG�YDULHUHQGH�JUDG�DY�NLOGHSnYLUNQLQJ��,�WLOOHJJ�LQQJnU�EHW\GHOLJH�SDUWLHU�
med nedbørsmyr (V3) inkludert landformer som terrengdekkende myr og ulike høgmyrsstrukturer. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Hele området er så å si uten nyere fysiske inngrep, unntatt noen få kjørespor i forbindelse med hogster og 
elgjakt i området. Flere av de rikeste myrene bærer tydelig preg av tidligere slått, og Moen (1983) omtaler slått for rundt 90 år siden. Flere 
gamle setre ligger i eller like utenfor området. I lokaliteten inngår en del furumyrskog og skog på morenemateriale. Sistnevnte er ofte 
påvirket av rikt sigevann fra myrene rundt, og dominert av gammel, saktevoksende og til dels svært grov fjellgran. 
Artsmangfold: I tresjiktet inngår varierende mengde furu og gran i tillegg til en god del bjørkekratt. Floraen er artsrik med et betydelig an-
WDOO�NUHYHQGH�DUWHU��%UXQVNMHQH��98��HU�UHJLVWUHUW�ÀHUH�VWHGHU��GHOYLV�L�PHQJGHU��'HVVXWHQ�LQQJnU�VWDUU�DUWHU�VRP�QHEEVWDUU��17���HQJVWDUU��
EO\VWDUU��JU¡QQVWDUU��JXOVWDUU��WUDQHVWDUU�RJ�NOXEEHVWDUU��(W�EHW\GHOLJ�DQWDOO�RUNLGHHU�VRP�EUXGHVSRUH��EUHLÀDQJUH��VWRUWYHEODG��VNRJPDUL-
KDQG��HQJPDULKDQG�� ODSSPDULKDQG��YnUPDULKDQG��JU¡QQNXUOH�RJ�YDQOLJ�QDWW¿RO�EOH�UHJLVWUHUW��$Y�DQGUH�EDVHNUHYHQGH�DUWHU� LQQJnU�EODQW�
annet fjelltistel, jåblom, fjellfrøstjerne, myrsauløk, trillingsiv, kastanjesiv, sumphaukeskjegg, mjødurt, fjellsyre, hårstarr, gulsildre, hvitblad-
tistel, blåknapp og jåblom. Av moser kan nevnes rosetorvmose, kildesildremose, fettmose, kammose, brunmakkmose, rødmakkmose, 
SUDNWÀLN��QDYDUJXOPRVH��VWRUPDNNPRVH��P\UVWMHUQHPRVH�RJ�U¡GK¡VWPRVH��*ODVVWRUYPRVH�¿QQHV��3n�WU U�RJ�JDGG�EOH�JXEEHVNMHJJ��17��
registrert i gode besteander. Arter som furuplett (NT), Ramboldia elabens og blanknål (NT) er registrert på furugadd, mens gammelgranlav 
RJ�VXNNHUQnO��17��GDQQHU�VWRUH�EHVWDQGHU�Sn�EDUNHQ�DY�JDPPHO�JURY�JUDQ��$Y�IXJO�HU�VYDUWVSHWW�RJ�WUHWnVSHWW�UHJLVWUHUW��L�WLOOHJJ�WLO�ÀHUH�
arter av vadere. Også fra tidligere ligger et betydelig antall registreringer av slike i Artskart og området er omtalt som viktig hekkelokalitet 
IRU�YDGHIXJO��'HW�HU�HW�RSSODJW�SRWHQVLDOH�IRU�U¡GOLVWHDUWHU�NQ\WWHW�WLO�ÀHUH�DUWVJUXSSHU�L�RPUnGHW��RJ�L�V UOLJ�JUDG�PRVHU�RJ�LQVHNWHU��
Fremmede arter: Ingen registrerte
'HO�DY�KHOKHWOLJ�ODQGVNDS��'HW�¿QQHV�ÀHUH�OLJQHQGH�P\UODQGVNDSHU�UXQGW�6WM¡UGDOHQ��EODQW�DQQHW�L��YUH�)RUUD�RJ�UXQGW�5DXGnWM¡UQLQ��
Verdivurdering: Etter faktaark for naturtypen fra 2015 oppnår lokaliteten høy vekt på areal (Hele lokaliteten er i overkant av 9000 daa, 
og av dette er minst 5000 daa intermediære og rike myrtyper). Den oppnår høy vekt på kjennetegnende arter, ut fra store forekomster 
av mange arter av arter i gruppe 10 (minimum 15 av 25), inkludert rødlistearter. Til sist oppnår den høy vekt på hydrologi ut fra at den 
er intakt. Samlet sett oppnår lokaliteten verdien Svært viktig – A. Moen (1983) har gitt lokaliteten verdien særlig verneverdig nasjonalt; 
typeområde (Kategori 1b). 
Skjøtsel og hensyn: Området er ikke avhengig av skjøtsel for å opprettholde verdiene. Kjøring på barmark bør begrense. Det samme bør 
kjøring i forbindelse med eventuelle hogster i området. Slike bør i størst mulig grad foregå på frossen og snødekt mark. 

2  Grøntjønnåsen
Naturtype: Gammel granskog - Gammel høyereliggende granskog Areal: 110daa
BMVERDI: B

Innledning: Lokalitetsbeskrivelsen er utarbeidet av Solfrid Helene Lien Langmo, BioFokus 19.03.2020 på bakgrunn av feltarbeid utført 
09.08.2019 på oppdrag fra Miljødirektoratet i forbindelse med vurdering av området for frivillig vern. Lokaliteten er skilt ut fra den store 
rikmyrslokaliteten Kongrosletta, Ruvlen (BN00013608), registrert i forbindelse med myrundersøkelser i Nord-Trøndelag i forbindelse med 
den norske myrreservatplanen (Moen et al., 1983). Lokaliteten later ellers ikke til å være systematisk undersøkt tidligere, men det ligger en 
del registreringer i Artskart fra området rundt, og da særlig av fugl. Kartlegging av naturtyper og vegetasjonstyper er gjort etter DN-hånd-
bok 13 (Direktoratet for Naturforvaltning, 2006) med oppdaterte utkast til faktaark fra 2014, og etter NiN-systemet (Halvorsen et al., 2015) 
Rødlistestatus for arter følger Norsk rødliste fra 2015 (Hilmo og Hendriksen, 2015), og rødlistestatus for naturtyper følger rødlista for 
QDWXUW\SHU�IUD�������$UWVGDWDEDQNHQ���������$YJUHQVQLQJHQ�HU�EDVHUW�Sn�*36�RJ�À\IRWR��RJ�HU�WUROLJ�EHGUH�HQQ����PHWHU�
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter et område med slakt hellende sørvendt granskog i lia sør for Rulen, noen kilometer 
sør for Flornes i Stjørdal kommune i Trøndelag. Grønnstein/grønnskifer, lokalt med konglomerat dominerer berggrunnen, og løsmassene 
består av tynne morenemasser (NGU 2020). Partivis innenfor lokaliteten forekommer tydelig og rik sigevannspåvirkning. Lokaliteten ligger 
i nordboreal vegetasjonssone (NB), og på grensen mellom svakt oseanisk (O1) og klart oseanisk (O2) vegetasjonsseksjon (Moen 1998).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er registrert som naturtypen gammel granskog av utformingen gammel høyere-
liggende granskog. Særlig de nedre delene av liene er i varierende grad påvirket av kalkrikt sigevann. Her forekommer mindre partier med 
NDONEDUVNRJ�DY�XWIRUPLQJHQH�NDONJUDQVNRJ�RJ�K¡JVWDXGH�JUDQNDONVNRJ��,�PLQGUH�SDUWLHU�HU�¿QQHV�RJVn�NLOGHSnYLUNHW�VY UW�ULN�YHJHWDVMRQ�
som fremstår mest som en sigevannspåvirket overgangsform mellom myr og fastmarksskog. Kalkrike bergknauser/blokker forekommer 
spredt i terrenget. Overgangen mellom vegetasjonstypene er til dels glidende, og typene opptrer i tette mosaikker. Etter NiN består store 
deler av lokaliteten av svak lågurtskog (T4-2) med overgang mot lågurtskog (T4-3), kalklågurtskog (T4-4) og høgstaudeskog (T4-18) i de 
nedre delene av liene, i tillegg til mindre partier med kalkrik kildepåvirket vegetasjon (V4). Kalkgranskog er regnet som sårbar (VU) på 
norsk rødliste for naturtyper fra 2018, mens høgstaudegranskog er regnet som nær truet (NT) på samme liste. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen innenfor lokaliteten er uberørt av nyere fysiske inngrep. Sporene etter tidligere plukkhogster er imid-
OHUWLG�V\QOLJH�L�GHW�PHVWH�DY�RPUnGHW��RJ�GLVVH�OLJJHU�WUROLJ��������nU�WLOEDNH�L�WLG��6NRJHQ�O\VnSHQ�RJ�ÀHUVMLNWD��RJ�GLPHQVMRQHQH�Sn�JUDQD�
HU�IUD�������FP�EKG��RJ�GH�ÀHVWH�HU���������nU��RJ�GH�ÀHVWH�HU���������nU��PHQ�VSUHGWH�WLO�YDQOLJ�IRUHNRPPHU�RJVn�HOGUH��VDNWHYRNVHQGH�
og grove fjellgraner med grov sprekkebark. Det er en viss kontinuitet i dødvedelementet men den heller mot nyere nedbrytingsklasser.  
Stedvis fremstår lokaliteten som lysåpen «engskog» med innslag av orkideer, basekrevende urter og gras, mest sannsynlig på grunn av 
tidligere beite og slått i området. Beitetrykket opprettholdes i dag for det meste av elg, men det beiter også noe sau i her.
Artsmangfold: Tresjiktet i hele lokaliteten er dominert av gran med mindre innslag av bjørk. Feltsjiktet domineres av lyng, småbregner 



og teiebær. I de rikeste partiene nederst i liene øker innslaget av høgstauder og basekrevede arter som tyrihjelm (sparsom), mjødurt, 
KHVWHKRY��KYLWEODGWLVWHO��IMHOOWLVWHO��EOnNROO��YHQGHOURW��EOnNQDSS��VNRJVWRUNHQHEE��EOHLNVWDUU�RJ�VNRJU¡UNYHLQ��,�WLOOHJJ�¿QQHV�HQNHOWH�NLOGH-
fremspring med tette bestander av tuffmoser, kildesildremose, fettmose og andre krevende arter. I overgangen til myr kommer også arter 
som fjellfrøstjerne, stortveblad og andre orkideer inn i økende grad. Av lav forekommer gubbeskjegg (NT) vanlig i hele lokaliteten, i tillegg 
WLO�DW�JDPPHOJUDQODY�LQQJnU�Sn�JDPPHO�JUDQ��5XVWGRJJQnO��17��RJ�YLQÀHNNODY�EOH�UHJLVWUHUW�HW�SDU�VWHGHU��3n�EM¡UN�IRUHNRP�EUXQ�NRUDOODY��
Knyttet til dødved av gran ble få arter registrert, men det er et visst potensiale for slike arter. Marklevende sopp ble ikke registrert, men 
en vurderer potensialet for sjeldne og rødlistede arter av markboende sopp knyttet til kalkrike skogtyper som brukbart innenfor deler av 
ORNDOLWHWHQ��6SRU�HWWHU�WUHWnVSHWW�IRUHNRP�Sn�JUDQEDUN��3n�ÀHUH�EORNNHU�IRUHNRP�EODQW�DQQHW�EXHEO\JPRVH�RJ�VWRUH�PDWWHU�PHG�SXWHYULPR-
VH��VDPW�XEHVWHPWH�DUWHU�DY�EORPVWHUPRVHU��6FKLVWLGLXP���$OOH�GLVVH�HU�EDVHNUHYHQGH��RJ�GHW�HU�HW�RSSODJW�SRWHQVLDOH�IRU�ÀHUH�NUHYHQGH�
moser i området, både knyttet til berg, blokker, myr og kilder. 
Fremmede arter: Ingen registrerte
Del av helhetlig landskap: I Stjørdal forekommer store partier med rik skog og rike myrtyper, og lokaliteten er en del av dette landskapet. 
Verdivurdering: Etter faktaark for naturtypen fra høsten 2014 oppnår lokaliteten høy vekt på areal (ca. 110 daa). Den oppnår middels til lav 
vekt på artsmangfold, ut fra forekomster og potensiale for kjennetegnende arter og rødlistearter. Den oppnår ellers middels til lav vekt på 
tilstand, i første rekke ut fra at det meste av lokaliteten har middels til lav forekomst av gammelskogselementer og begrenset kontinuitet 
i død ved. Til sist oppnår den middels vekt på rikhet, ut fra brukbare forekomster av rike vegetasjonstyper. Ut fra dette settes verdien av 
området til Viktig – B. 
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten trenger ingen form, for skjøtsel da verdiene er knyttet til gammel og til dels også rik barskog.

3  Øst for Ingstadvollen
Naturtype: Gammel furuskog - Gammel høyereliggende furuskog Areal: 47daa
BMVERDI: C

Innledning: Lokalitetsbeskrivelsen er utarbeidet av Solfrid Helene Lien Langmo, BioFokus 20.03.2020 på bakgrunn av feltarbeid utført 
09.08.2019 på oppdrag fra Miljødirektoratet i forbindelse med vurdering av området for frivillig vern. Lokaliteten er skilt ut fra den store 
rikmyrslokaliteten Kongrosletta, Ruvlen (BN00013608), registrert i forbindelse med myrundersøkelser i Nord-Trøndelag i forbindelse med 
den norske myrreservatplanen (Moen et al., 1983). Lokaliteten later ellers ikke til å være systematisk undersøkt tidligere, men det ligger en 
del registreringer i Artskart fra området rundt, og da særlig av fugl. Kartlegging av naturtyper og vegetasjonstyper er gjort etter DN-hånd-
bok 13 (Direktoratet for Naturforvaltning, 2006) med oppdaterte utkast til faktaark fra 2014, og etter NiN-systemet (Halvorsen et al., 2015) 
Rødlistestatus for arter følger Norsk rødliste fra 2015 (Hilmo og Hendriksen, 2015), og rødlistestatus for naturtyper følger rødlista for 
QDWXUW\SHU�IUD�������$UWVGDWDEDQNHQ���������$YJUHQVQLQJHQ�HU�EDVHUW�Sn�*36�RJ�À\IRWR��RJ�HU�WUROLJ�EHGUH�HQQ����PHWHU�
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter et lite område med gammel glissen furuskog litt øst for Ingstadvollen, noen kilometer 
sør for Flornes i Stjørdal kommune i Trøndelag. Hornblendeskifer dominerer berggrunnen, og løsmassene består av tynne morenemasser 
(NGU 2020). Lokaliteten ligger ute i et større myrområde, og berggrunnen spiller slik mindre rolle for vegetasjonen. Lokaliteten ligger i 
nordboreal vegetasjonssone (NB), og på grensen mellom svakt oseanisk (O1) og klart oseanisk (O2) vegetasjonsseksjon (Moen 1998).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er registrert som naturtypen gammel furuskog av utformingen gammel høyere-
liggende furuskog. For det meste består området av myr med overganger mot fastmark på små knauser. Etter NiN er det i stor grad snakk 
om bærlyngskog (T4-5). Myrpartiene er for det meste å regne som fattige og svakt intermediære (V1-22 og 24) myrkanter på fastmatte 
og nedre tuenivå. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Furuskogen er for det meste glissen, men med godt innslag av gadd og biologisk gamle levende trær (inklu-
dert noen av relativt grove dimensjoner, opp mot 70-80 cm bhd). Skogen er uberørt av nyere fysiske inngrep, men sporene etter tidligere 
plukkhogster er godt synlige og kontinuiteten er mer eller mindre brutt med noen få eldgamle, overgrodde, læger i tillegg til noen nyere. 
Det er brannspor på noen av gaddene. 
Artsmangfold: Tresjiktet i hele lokaliteten består stort sett av furu og noe småvokst gran. Feltsjiktet er stort sett dominert av trivialarter 
knyttet til fattige skogtyper som blåbær, tyttebær, røsslyng, krekling, blokkebær og smyle. Myrene er dominert av arter som rome, røs-
VO\QJ��WUnGVWDUU��EOnNQDSS�RJ�EOnWRSS��%nGH�PRVH��RJ�ODYÀRUDHQ�HU�WULYLHOO��(Q�UHJQHU�PHG�GHW�HU�QRH�SRWHQVLDO�IRU�VMHOGQH�RJ�U¡GOLVWHGH�
skropelaver og vedboende sopp, i tillegg til for insekter knyttet til død ved. 
Fremmede arter: Ingen registrerte
Del av helhetlig landskap: Rundt Stjørdalen er det en god del høytliggende furuskog av samme type. Store partier er imidlertid preget av 
harde gjennomhogster og dårlig kontinuitet. 
Verdivurdering: Etter faktaark for naturtypen fra høsten 2014 oppnår lokaliteten middels vekt på areal (ca. 50 daa totalt) og lav vekt for 
artsmangfold og tilstand, i første rekke ut fra at dette er en liten lokalitet med få påviste aerer og dårlig kontinuitet, men brukbar forekomst 
av gammelskogselementer. Ut fra dette settes verdien av området til Lokalt viktig – C. 
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten er ikke avhengig av noen form for skjøtsel da verdiene er knyttet til gammel skog med biologisk gamle 
trær. 

4  Bjønndalen
Naturtype: Kalkbarskog - Kalkgranskog Areal: 22,5daa
BMVERDI: B

Innledning: Lokalitetsbeskrivelsen er utarbeidet av Solfrid Helene Lien Langmo, BioFokus 19.03.2020 på bakgrunn av feltarbeid utført 
27.09.2019 på oppdrag fra Miljødirektoratet i forbindelse med vurdering av området for frivillig vern. Lokaliteten er delvis skilt ut fra den 
store rikmyrslokaliteten Kongrosletta, Ruvlen (BN00013608), registrert i forbindelse med myrundersøkelser i Nord-Trøndelag i forbindelse 
med den norske myrreservatplanen (Moen et al., 1983). Lokaliteten later ellers ikke til å være systematisk undersøkt tidligere, men det 
ligger en del registreringer i Artskart fra området rundt, og da særlig av fugl. Kartlegging av naturtyper og vegetasjonstyper er gjort etter 
DN-håndbok 13 (Direktoratet for Naturforvaltning, 2006) med oppdaterte utkast til faktaark fra 2014, og etter NiN-systemet (Halvorsen et 
al., 2015) Rødlistestatus for arter følger Norsk rødliste fra 2015 (Hilmo og Hendriksen, 2015), og rødlistestatus for naturtyper følger rødlis-
WD�IRU�QDWXUW\SHU�IUD�������$UWVGDWDEDQNHQ���������$YJUHQVQLQJHQ�HU�EDVHUW�Sn�*36�RJ�À\IRWR��RJ�HU�WUROLJ�EHGUH�HQQ����PHWHU�
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter et mindre areal med granskog helt sør i Bjønndalen, noen kilometer sør for Flornes 
i Stjørdal kommune i Trøndelag. Berggrunnen består av hornblende-glimmerskifer, mens løsmassene består av tynne morenemasser 
(NGU 2020). Hele lokaliteten består av rike vegetasjonstyper. Elva Mølska renner gjennom lokaliteten, og begge sider av elva inngår. Lo-



kaliteten ligger i nordboreal vegetasjonssone (NB), og på grensen mellom svakt oseanisk (O1) og klart oseanisk (O2) vegetasjonsseksjon 
(Moen 1998).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er registrert som naturtypen kalkbarskog av utformingen kalkgranskog. Enkelte 
mindre sigevannspåvirkede søkk og sig ligger tettere opp mot høystaude-grankalkskog. Etter NiN er det i stor grad snakk om kalklågurt-
skog (T4-4) med overganger mot høgstaudeskog (T4-18) og i sør mot kalkrike myrtyper. Kalkgranskog er regnet som sårbar (VU) på norsk 
rødliste for naturtyper fra 2018. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen innenfor lokaliteten er uberørt av nyere fysiske inngrep. Sporene etter tidligere plukkhogster er imid-
OHUWLG�V\QOLJH�L�GHW�PHVWH�DY�RPUnGHW��RJ�GLVVH�OLJJHU�WUROLJ��������nU�WLOEDNH�L�WLG��6NRJHQ�O\VnSHQ�RJ�ÀHUVMLNWD��RJ�GLPHQVMRQHQH�Sn�JUDQD�
HU�IUD�������������FP�EKG��RJ�GH�ÀHVWH�HU���������nU��PHQ�VSUHGWH�WLO�YDQOLJ�IRUHNRPPHU�RJVn�HOGUH��VDNWHYRNVHQGH�RJ�JURYH�IMHOOJUDQHU�
med grov sprekkebark. Det er en viss kontinuitet i dødvedelementet men den heller mot nyere nedbrytingsklasser. Spredt inngår også 
gadd av gran. Området er i noe grad preget av tidligere beite og slått. Stedvis fremstår lokaliteten som lysåpen «engskog» med innslag 
av orkideer, basekrevende urter og gras. Beitetrykket opprettholdes i dag for det meste av elg, men det beiter også noe sau i området.
Artsmangfold: Tresjiktet i hele lokaliteten er dominert av gran med mindre innslag av litt rogn og en del bjørk. Feltsjiktet domineres av 
arter som teiebær, skogstorkenebb, mjødurt, blåknapp og partier med en del liljekonvall. I tillegg forekommer sigevannspåvirka områder 
dominert av arter som slirestarr, blåknapp, hestehov, teiebær, sumphaukeskjegg, svarttopp, hårstarr og mjødurt. I tillegg inngår orkideer 
i mange av de nevnte vegetasjonstypene, men disse ble ikke bestemt de de var avblomstret på undersøkelsestidspunktet. Av lav fore-
kommer gubbeskjegg (NT) og gammelgranlav vanlig i hele lokaliteten. Knyttet til dødved av gran ble svartsonekjuke (NT) og tjærekjuke 
UHJLVWUHUW��RJ�GHW�HU�HW�YLVVW�SRWHQVLDO�IRU�ÀHUH�VOLNH�DUWHU��$Y�PDUNOHYHQGH�VRSS�EOH�PLOG�U¡GÀHNNYRNVVRSS�RJ�ÀHUH�XEHVWHPWH�DUWHU�DY�
VO¡UVRSSHU�UHJLVWUHUW��(Q�YXUGHUHU�SRWHQVLDOHW�IRU�ÀHUH�VMHOGQH�RJ�U¡GOLVWHGH�DUWHU�DY�PDUNERHQGH�VRSS�NQ\WWHW�WLO�NDONULNH�VNRJW\SHU�VRP�
godt innenfor lokaliteten. 
Fremmede arter: Ingen registrerte
Del av helhetlig landskap: I Stjørdal forekommer store partier med rik skog og rike myrtyper, og lokaliteten er en del av dette landskapet.
Verdivurdering: Etter faktaark for naturtypen fra høsten 2014 oppnår lokaliteten middels til høy vekt på areal (ca. 22,5 daa). Den oppnår 
middels vekt på artsmangfold, ut fra forekomster og potensiale for kjennetegnende arter og rødlistearter. Den oppnår ellers middels til 
høy vekt på påvirkning/tilstand, i første rekke ut fra at lokaliteten har brukbare forekomster av gammelskogselementer, middels god kon-
tinuitet i død ved og er uten nyere inngrep eller hogstspor. Også for habitatkvalitet oppnår den middels vekt ut fra forekomster av kalkrike 
bergarter i dagen og partier påvirket av kalkrikt sigevann. Ut fra dette settes verdien av området til Viktig – B. Verdien er trolig noe svak. 
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten trenger ingen form, for skjøtsel da verdiene er knyttet til gammel og til dels også rik barskog.

5  Sopphaugen
Naturtype: Gammel granskog - Gammel høyereliggende granskog Areal: 93daa
BMVERDI: B

Innledning: Lokalitetsbeskrivelsen er utarbeidet av Solfrid Helene Lien Langmo, BioFokus 19.03.2020 på bakgrunn av feltarbeid utført 
09.08.2019 på oppdrag fra Miljødirektoratet i forbindelse med vurdering av området for frivillig vern. Lokaliteten later ikke til å være syste-
matisk undersøkt tidligere, men det ligger en del registreringer i Artskart fra området rundt, og da særlig av fugl. Kartlegging av naturtyper 
og vegetasjonstyper er gjort etter DN-håndbok 13 (Direktoratet for Naturforvaltning, 2006) med oppdaterte utkast til faktaark fra 2014, 
og etter NiN-systemet (Halvorsen et al., 2015) Rødlistestatus for arter følger Norsk rødliste fra 2015 (Hilmo og Hendriksen, 2015), og 
U¡GOLVWHVWDWXV�IRU�QDWXUW\SHU�I¡OJHU�U¡GOLVWD�IRU�QDWXUW\SHU�IUD�������$UWVGDWDEDQNHQ���������$YJUHQVQLQJHQ�HU�EDVHUW�Sn�*36�RJ�À\IRWR��RJ�
er trolig bedre enn 20 meter.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter et område med slakt hellende vestvendt granskog i lia vest for Sopphaugen, noen 
kilometer sør for Flornes i Stjørdal kommune i Trøndelag. Hornblende-glimmerskifer dominerer berggrunnen, og løsmassene består av 
tynne morenemasser (NGU 2020). Partivis innenfor lokaliteten forekommer tydelig og rik sigevannspåvirkning. Skogen ligger i veksling 
med rike myrtyper nedover i lia. Lokaliteten ligger i nordboreal vegetasjonssone (NB), og på grensen mellom svakt oseanisk (O1) og klart 
oseanisk (O2) vegetasjonsseksjon (Moen 1998).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er registrert som naturtypen gammel granskog av utformingen gammel høyere-
liggende granskog. I søkk og skråninger påvirket av kalkrikt sigevann, forekommer partier med kalkbarskog av utformingene kalkgranskog 
RJ�K¡JVWDXGH�JUDQNDONVNRJ��,�PLQGUH�SDUWLHU�HU�¿QQHV�RJVn�NLOGHSnYLUNHW�VY UW�ULN�YHJHWDVMRQ�VRP�IUHPVWnU�PHVW�VRP�HQ�VLJHYDQQVSn-
virket overgangsform mellom myr og fastmarksskog som er vanskelig å plassere. Den er valgt ført til høgstaude-grankalkskog. Kalkrike 
bergknauser/blokker forekommer spredt i terrenget. Overgangen mellom vegetasjonstypene er til dels glidende, og typene opptrer i tette 
mosaikker. Etter NiN består store deler av lokaliteten av svak lågurtskog (T4-2) med overgang mot lågurtskog (T4-3), kalklågurtskog (T4-
4) og høgstaudeskog (T4-18), i tillegg til mindre partier med kalkrik kildepåvirket vegetasjon (V4). Kalkgranskog er regnet som sårbar (VU) 
på norsk rødliste for naturtyper fra 2018, mens høgstaudegranskog er regnet som nær truet (NT) på samme liste.
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen innenfor lokaliteten er uberørt av nyere fysiske inngrep. Sporene etter tidligere plukkhogster er 
LPLGOHUWLG�V\QOLJH�L�GHW�PHVWH�DY�RPUnGHW��RJ�GLVVH�OLJJHU�WUROLJ��������nU�WLOEDNH�L�WLG��6NRJHQ�O\VnSHQ�RJ�ÀHUVMLNWD��RJ�GLPHQVMRQHQH�Sn�
JUDQD�HU�IUD�������FP�EKG��RJ�GH�ÀHVWH�HU���������nU��PHQ�VSUHGWH�WLO�YDQOLJ�IRUHNRPPHU�RJVn�HOGUH��VDNWHYRNVHQGH�RJ�JURYH�IMHOOJUDQHU�
med grov sprekkebark. Det er en viss kontinuitet i dødvedelementet men den heller mot nyere nedbrytingsklasser. En del nyere læger og 
JDGGHU�DY�VY UW�JDPPHO�JUDQ�¿QQHV�VSUHGW�L�KHOH�ORNDOLWHWHQ��/LWW�V¡U�IRU�ORNDOLWHWHQ�OLJJHU�*U¡QIMHOOYROOHQ��RJ�KHOH�RPUnGHW�UXQGW�GHQQH�
er preget av tidligere beite og slått. Stedvis fremstår lokaliteten som lysåpen «engskog» med innslag av orkideer, basekrevende urter og 
gras. Beitetrykket opprettholdes i dag for det meste av elg, men det beiter også noe sau i området.
Artsmangfold: Tresjiktet i hele lokaliteten er dominert av gran med mindre innslag av bjørk. Feltsjiktet domineres av lyng, småbregner og 
teiebær. I de rikeste partiene øker innslaget av høgstauder og basekrevede arter som mjødurt, hestehov, hvitbladtistel, fjelltistel, blåkoll, 
YHQGHOURW��EOnNQDSS��VNRJVWRUNHQHEE��EOHLNVWDUU�RJ�VNRJU¡UNYHLQ��,�WLOOHJJ�¿QQHV�HQNHOWH�NLOGHIUHPVSULQJ�PHG�WHWWH�EHVWDQGHU�DY�WXIIPRVHU��
kildesildremose, fettmose og andre krevende arter. I overgangen til myr kommer også arter som fjellfrøstjerne, brudespore, stortveblad 
og andre orkideer inn i økende grad. Av lav forekommer gubbeskjegg (NT) vanlig i hele lokaliteten, i tillegg til at gammelgranlav inngår 
på gammel gran. Knyttet til dødved av gran ble duftskinn registrert i svært store bestander knyttet til en håndfull læger, og det er et visst 
SRWHQVLDOH�IRU�ÀHUH�VOLNH�DUWHU��0DUNOHYHQGH�VRSS�EOH�LNNH�UHJLVWUHUW��PHQ�HQ�YXUGHUHU�SRWHQVLDOHW�IRU�VMHOGQH�RJ�U¡GOLVWHGH�DUWHU�DY�PDUN-
ERHQGH�VRSS�NQ\WWHW�WLO�NDONULNH�VNRJW\SHU�VRP�EUXNEDUW�LQQHQIRU�GHOHU�DY�ORNDOLWHWHQ��6SRU�HWWHU�WUHWnVSHWW�IRUHNRP�Sn�JUDQEDUN��3n�ÀHUH�
blokker forekom blant annet en ubestemt art av blygmose (Seligeria) og store matter med putevrimose, samt ubestemte arter av bloms-
WHUPRVHU��6FKLVWLGLXP���$OOH�GLVVH�HU�EDVHNUHYHQGH��RJ�GHW�HU�HW�RSSODJW�SRWHQVLDOH�IRU�ÀHUH�NUHYHQGH�PRVHU�L�RPUnGHW��EnGH�NQ\WWHW�WLO�
berg, blokker, myr og kilder.
Fremmede arter: Ingen registrerte



Del av helhetlig landskap: I Stjørdal forekommer store partier med rik skog og rike myrtyper, og lokaliteten er en del av dette landskapet. 
Verdivurdering: Etter faktaark for naturtypen fra høsten 2014 oppnår lokaliteten middels vekt på areal (ca. 93 daa). Den oppnår middels til 
lav vekt på artsmangfold, ut fra forekomster og potensiale for kjennetegnende arter og rødlistearter. Den oppnår ellers middels til lav vekt 
på tilstand, i første rekke ut fra at det meste av lokaliteten har middels til lav forekomst av gammelskogselementer og en viss kontinuitet 
i død ved. Til sist oppnår den middels vekt på rikhet, ut fra brukbare forekomster av rike vegetasjonstyper. Ut fra dette settes verdien av 
området til Viktig – B. 
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten trenger ingen form, for skjøtsel da verdiene er knyttet til gammel og til dels også rik barskog.

6  Heståsen
Naturtype: Kalkbarskog - Høgstaude-kalkgranskog Areal: 201,2daa
BMVERDI: A

Innledning: Lokalitetsbeskrivelsen er utarbeidet av Solfrid Helene Lien Langmo, BioFokus 19.03.2020 på bakgrunn av feltarbeid utført 
27.09.2019 på oppdrag fra Miljødirektoratet i forbindelse med vurdering av området for frivillig vern. Lokaliteten er delvis skilt ut fra den 
store rikmyrslokaliteten Kongrosletta, Ruvlen (BN00013608), registrert i forbindelse med myrundersøkelser i Nord-Trøndelag i forbindelse 
med den norske myrreservatplanen (Moen et al., 1983). Lokaliteten later ellers ikke til å være systematisk undersøkt tidligere, men det 
ligger en del registreringer i Artskart fra området rundt, og da særlig av fugl. Kartlegging av naturtyper og vegetasjonstyper er gjort etter 
DN-håndbok 13 (Direktoratet for Naturforvaltning, 2006) med oppdaterte utkast til faktaark fra 2014, og etter NiN-systemet (Halvorsen et 
al., 2015) Rødlistestatus for arter følger Norsk rødliste fra 2015 (Hilmo og Hendriksen, 2015), og rødlistestatus for naturtyper følger rødlis-
WD�IRU�QDWXUW\SHU�IUD�������$UWVGDWDEDQNHQ���������$YJUHQVQLQJHQ�HU�EDVHUW�Sn�*36�RJ�À\IRWR��RJ�HU�WUROLJ�EHGUH�HQQ����PHWHU�
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter et parti med kalkrik granskog i veksling med ekstremrike bakkemyrer i lia nord for 
Heståsen, noen kilometer sør for Flornes i Stjørdal kommune i Trøndelag. Berggrunnen består av hornblende-glimmerskifer, mens løs-
massene består av tynne morenemasser (NGU 2020). Lokaliteten ligger i nordboreal vegetasjonssone (NB), og på grensen mellom svakt 
oseanisk (O1) og klart oseanisk (O2) vegetasjonsseksjon (Moen 1998).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er registrert som naturtypen kalkbarskog av utformingen høgstaude-grankalk-
skog. Store deler av lokaliteten bærer tydelig preg av sigevannspåvirkning med svært rikt sigevann. I enkelte partier inngår også kalkgran-
VNRJ�RJ�VPn�PRUHQHU\JJHU�PHG�QRH�IDWWLJHUH�YHJHWDVMRQ��,�RYHUJDQJHQ�PRW�P\UHQH�IRUHNRPPHU�ÀHUH�VWHGHU�NDONULNH�EHUJQDEEHU��NLOGH-
fremspring og overrislede kalkrike berg. Etter NiN er det i stor grad snakk om høgstaudeskog (T4-18) med overganger mot kalklågurtskog 
(T4-4) og lågurtskog (T4-3) i veksling med kalkrike myrtyper. Stedvis forekommer overgangsformer mellom myr og fastmarksskog som er 
YDQVNHOLJ�n�NODVVL¿VHUH��.DONJUDQVNRJ�HU�UHJQHW�VRP�VnUEDU��98��Sn�QRUVN�U¡GOLVWH�IRU�QDWXUW\SHU�IUD�������PHQV�K¡JVWDXGHJUDQVNRJ�HU�
regnet som nær truet (NT) på samme liste. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen innenfor lokaliteten er uberørt av nyere fysiske inngrep. Sporene etter tidligere plukkhogster er imid-
OHUWLG�V\QOLJH�L�GHW�PHVWH�DY�RPUnGHW��RJ�GLVVH�OLJJHU�WUROLJ��������nU�WLOEDNH�L�WLG��6NRJHQ�O\VnSHQ�RJ�ÀHUVMLNWD��RJ�GLPHQVMRQHQH�Sn�JUDQD�
HU�IUD�������������FP�EKG��RJ�GH�ÀHVWH�HU���������nU��PHQ�VSUHGWH�WLO�YDQOLJ�IRUHNRPPHU�RJVn�HOGUH��VDNWHYRNVHQGH�RJ�JURYH�IMHOOJUDQHU�
PHG�JURY�VSUHNNHEDUN��'HW�HU�HQ�EUXNEDU�NRQWLQXLWHW�L�G¡GYHGHOHPHQWHW�RJ�ÀHUH�QHGEU\WLQJVNODVVHU�HU�JRGW�UHSUHVHQWHUW��6SUHGW�LQQJnU�
også gadd av gran, og særlig av gamle grove fjellgraner. Området er i noe grad preget av tidligere beite og slått. Stedvis fremstår lokalite-
ten som lysåpen «engskog» med innslag av orkideer, basekrevende urter og gras. Beitetrykket opprettholdes i dag for det meste av elg, 
men det beiter også noe sau i området.
Artsmangfold: Tresjiktet i hele lokaliteten er dominert av gran med mindre innslag av litt rogn og en del bjørk. Feltsjiktet domineres av 
arter som teiebær, skogstorkenebb, mjødurt, blåknapp og partier med en del liljekonvall. I tillegg forekommer sigevannspåvirka områder 
dominert av arter som slirestarr, blåknapp, hestehov, teiebær, sumphaukeskjegg, svarttopp, hårstarr og mjødurt. I tillegg inngår orkideer 
i mange av de nevnte vegetasjonstypene, og blant annet brudespore og stortveblad ble registrert. Knyttet til overrislet berg og kildefrem-
spring ble blant annet fjellfrøstjerne, rødhøstmose, kastanjesiv, skjøtmose, fjellsyre, fettmose, kammose, kildesildremose og tuffmoser 
(ubestemt) registrert. Av lav forekommer gubbeskjegg (NT) og gammelgranlav vanlig i hele lokaliteten. Knyttet til dødved av gran ble 
GXIWVNLQQ�UHJLVWUHUW�L�VWRUH�EHVWDQGHU�Sn�VSUHGWH�O JHU��RJ�GHW�HU�HW�YLVVW�SRWHQVLDO�IRU�ÀHUH�VOLNH�DUWHU��$Y�PDUNOHYHQGH�VRSS�EOH�ÀHUH�XEH-
VWHPWH�DUWHU�DY�NUHPOHU�RJ�VO¡UVRSSHU�UHJLVWUHUW��(Q�YXUGHUHU�SRWHQVLDOHW�IRU�ÀHUH�VMHOGQH�RJ�U¡GOLVWHGH�DUWHU�DY�PDUNERHQGH�VRSS�NQ\WWHW�
til kalkrike skogtyper som godt innenfor lokaliteten. 
Fremmede arter: Ingen registrerte
Del av helhetlig landskap: I Stjørdal forekommer store partier med rik skog og rike myrtyper, og lokaliteten er en del av dette landskapet.
Verdivurdering: Etter faktaark for naturtypen fra høsten 2014 oppnår lokaliteten middels til høy vekt på areal (ca. 200 daa). Den oppnår 
middels vekt på artsmangfold, ut fra forekomster og potensiale for kjennetegnende arter og rødlistearter. Den oppnår ellers middels til høy 
vekt på påvirkning/tilstand, i første rekke ut fra at lokaliteten har brukbare forekomster av gammelskogselementer, middels god kontinuitet 
i død ved og er uten nyere inngrep eller hogstspor. For habitatkvalitet oppnår den høy vekt ut fra forekomster av kalkrike bergarter i dagen 
og store partier påvirket av kalkrikt sigevann, samt at beitepreget fremdeles er forholdsvis tydelig. Ut fra dette settes verdien av området 
til Svært viktig – A.  
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten trenger ingen form, for skjøtsel da verdiene er knyttet til gammel og til dels også rik barskog.

7  Brottet-Buåsen
Naturtype: Gammel granskog - Gammel høyereliggende granskog Areal: 1189daa
BMVERDI: B

Innledning: Lokalitetsbeskrivelsen er utarbeidet av Solfrid Helene Lien Langmo, BioFokus 19.03.2020 på bakgrunn av feltarbeid utført 
27.09.2019 på oppdrag fra Miljødirektoratet i forbindelse med vurdering av området for frivillig vern. Lokaliteten er delvis skilt ut fra den 
store rikmyrslokaliteten Kongrosletta, Ruvlen (BN00013608), registrert i forbindelse med myrundersøkelser i Nord-Trøndelag i forbindelse 
med den norske myrreservatplanen (Moen et al., 1983). Lokaliteten later ellers ikke til å være systematisk undersøkt tidligere, men det 
ligger en del registreringer i Artskart fra området rundt, og da særlig av fugl. Kartlegging av naturtyper og vegetasjonstyper er gjort etter 
DN-håndbok 13 (Direktoratet for Naturforvaltning, 2006) med oppdaterte utkast til faktaark fra 2014, og etter NiN-systemet (Halvorsen et 
al., 2015) Rødlistestatus for arter følger Norsk rødliste fra 2015 (Hilmo og Hendriksen, 2015), og rødlistestatus for naturtyper følger rødlis-
WD�IRU�QDWXUW\SHU�IUD�������$UWVGDWDEDQNHQ���������$YJUHQVQLQJHQ�HU�EDVHUW�Sn�*36�RJ�À\IRWR��RJ�HU�WUROLJ�EHGUH�HQQ����PHWHU�
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter et nettverk av skogteiger mellom rike myrer i områdene rundt Brottet og Buåsen 
noen kilometer sør for Flornes i Stjørdal kommune i Trøndelag. Berggrunnen varierer, og striper av hornblende-glimmerskifer, kvartsitt og 
grønnstein inngår, mens løsmassene består av tynne morenemasser (NGU 2020). Partivis innenfor lokaliteten forekommer tydelig og rik 



sigevannspåvirkning. Skogen ligger i veksling med rike myrtyper, slik at noe myr inngår. Lokaliteten ligger i nordboreal vegetasjonssone 
(NB), og på grensen mellom svakt oseanisk (O1) og klart oseanisk (O2) vegetasjonsseksjon (Moen 1998).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er registrert som naturtypen gammel granskog av utformingen gammel høyere-
liggende granskog. Hele lokaliteten er i varierende grad påvirket av kalkrikt sigevann, og partier med kalkbarskog av utformingene kalk-
JUDQVNRJ�RJ�K¡JVWDXGH�JUDQNDONVNRJ�IRUHNRPPHU�L�V¡NN�RJ�VNUnQLQJHU��,�PLQGUH�SDUWLHU�HU�¿QQHV�RJVn�NLOGHSnYLUNHW�VY UW�ULN�YHJHWDVMRQ�
som fremstår mest som en sigevannspåvirket overgangsform mellom myr og fastmarksskog. I tillegg inngår også partier med rike mrtyper 
i en del søkk. Kalkrike bergknauser/blokker forekommer spredt i terrenget. Overgangen mellom vegetasjonstypene er til dels glidende, og 
typene opptrer i tette mosaikker. Etter NiN består store deler av lokaliteten av svak lågurtskog (T4-2) med overgang mot lågurtskog (T4-3), 
NDONOnJXUWVNRJ��7�����RJ�K¡JVWDXGHVNRJ��7�������L�WLOOHJJ�WLO�PLQGUH�SDUWLHU�PHG�NDONULN�NLOGHSnYLUNHW�YHJHWDVMRQ��9���RJ�ÀHUH�VPn�SDUWLHU�
med kalkrik myr- og sumpskogsmark (V2-C-3). Kalkgranskog er regnet som sårbar (VU) på norsk rødliste for naturtyper fra 2018, mens 
høgstaudegranskog er regnet som nær truet (NT) på samme liste. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen innenfor lokaliteten er uberørt av nyere fysiske inngrep. Sporene etter tidligere plukkhogster er imid-
OHUWLG�V\QOLJH�L�GHW�PHVWH�DY�RPUnGHW��RJ�GLVVH�OLJJHU�WUROLJ��������nU�WLOEDNH�L�WLG��6NRJHQ�O\VnSHQ�RJ�ÀHUVMLNWD��RJ�GLPHQVMRQHQH�Sn�JUDQD�
HU�IUD�������������FP�EKG��RJ�GH�ÀHVWH�HU���������nU��PHQ�VSUHGWH�WLO�YDQOLJ�IRUHNRPPHU�RJVn�HOGUH��VDNWHYRNVHQGH�RJ�JURYH�IMHOOJUDQHU�
med grov sprekkebark. Det er en viss kontinuitet i dødvedelementet men den heller mot nyere nedbrytingsklasser og en god del nyere læ-
ger inngår i partier. Spredt til vanlig inngår også gadd av gran. I tillegg til gran, inngår også en del bjørk av ulik alder, samt en del dødved i 
SDUWLHU��/LWW�V¡U�IRU�ORNDOLWHWHQ�OLJJHU�6XQQGDO��PHG�ÀHUH�VHWHUYROOHU��RJ�VWRUH�GHOHU�DY�ORNDOLWHWHQ�HU�GD�RJVn�SUHJHW�DY�WLGOLJHUH�EHLWH�RJ�VOnWW��
Stedvis fremstår lokaliteten som lysåpen «engskog» med innslag av orkideer, basekrevende urter og gras. Beitetrykket opprettholdes i 
dag for det meste av elg, men det beiter også noe sau i området. Noen av myrene rundt lokaliteten bærer preg av tidligere slått. 
Artsmangfold: Tresjiktet i hele lokaliteten er dominert av gran med mindre innslag av bjørk. Feltsjiktet domineres av lyng, småbregner og 
teiebær. I de rikeste partiene øker innslaget av høgstauder og basekrevede arter som mjødurt, hestehov, hvitbladtistel, fjelltistel, blåkoll, 
YHQGHOURW��EOnNQDSS��VNRJVWRUNHQHEE��EOHLNVWDUU�RJ�VNRJU¡UNYHLQ��,�WLOOHJJ�¿QQHV�HQNHOWH�NLOGHIUHPVSULQJ�PHG�WHWWH�EHVWDQGHU�DY�WXIIPRVHU��
kildesildremose, fettmose og andre krevende arter. I overgangen til myr kommer også arter som fjellfrøstjerne, brudespore, stortveblad og 
andre orkideer stedvis inn i økende grad. Av lav forekommer gubbeskjegg (NT) vanlig i hele lokaliteten, i tillegg til at gammelgranlav og 
VXNNHUQnO��17��LQQJnU�Sn�JDPPHO�JUDQ��.Q\WWHW�WLO�G¡GYHG�DY�JUDQ�EOH�GXIWVNLQQ�UHJLVWUHUW�L�VWRUH�EHVWDQGHU�ÀHUH�VWHGHU�L�ORNDOLWHWHQ��VDPW�DW�
IRUHNRPVWHU�DY�VYDUWVRQHNMXNH��17��RJ�WM UHNMXNH�UHJLVWUHUW��RJ�GHW�HU�HW�YLVVW�SRWHQVLDOH�IRU�ÀHUH�VOLNH�DUWHU��$Y�PDUNOHYHQGH�VRSS�EOH�PLOG�
U¡GÀHNNYRNVVRSS��JXO�WURPSHWVRSS�RJ�HQ�UHNNH�NUHPOH��RJ�VO¡UVRSSDUWHU�UHJLVWUHUW��PHQ�GLVVH�HU�LNNH�EHVWHPW��(Q�YXUGHUHU�SRWHQVLDOHW�IRU�
sjeldne og rødlistede arter av markboende sopp knyttet til kalkrike skogtyper som godt innenfor deler av lokaliteten. Spor etter tretåspett 
IRUHNRP�Sn�JUDQEDUN�RJ�VSRU�DY�VYDUWVSHWW�EOH�REVHUYHUW�ÀHUH�VWHGHU��2UUIXJO�EOH�REVHUYHUW�YHG�XQGHUV¡NHOVHQH��3n�ÀHUH�EORNNHU�IRUHNRP�
blant annet store matter med putevrimose, samt ubestemte arter av blomstermoser (Schistidium). Dette er basekrevende, og det er et 
RSSODJW�SRWHQVLDOH�IRU�ÀHUH�NUHYHQGH�PRVHU�L�RPUnGHW��EnGH�NQ\WWHW�WLO�EHUJ��EORNNHU��P\U�RJ�NLOGHU��
Fremmede arter: Ingen registrerte
Del av helhetlig landskap: I Stjørdal forekommer store partier med rik skog og rike myrtyper, og lokaliteten er en del av dette landskapet. 
Verdivurdering: Etter faktaark for naturtypen fra høsten 2014 oppnår lokaliteten høy vekt på areal (ca. 1189 daa). Den oppnår middels til 
lav vekt på artsmangfold, ut fra forekomster og potensiale for kjennetegnende arter og rødlistearter. Den oppnår ellers middels til lav vekt 
på tilstand, i første rekke ut fra at det meste av lokaliteten har middels til lav forekomst av gammelskogselementer og en viss kontinuitet 
i død ved. Til sist oppnår den middels til høy vekt på rikhet, ut store forekomster av rike vegetasjonstyper. Ut fra dette settes verdien av 
området til Viktig – B. 
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten trenger ingen form, for skjøtsel da verdiene er knyttet til gammel og til dels også rik barskog.

Artsmangfold
Ved undersøkelsene i 2019 er det registrert enkelte rødliste- og signalarter knyttet til gammel skog. Svartsonekjuke (NT), 
granstokkjuke og tjærekjuke forekommer sparsomt knyttet til dødved av gran. I tillegg forekommer partier med store fore-
komster av duftskinn på ferske læger av grov gammel fjellgran. Gammelgranlav, sukkernål (NT) og krukkenål forekommer 
vanlig på barken på gammel gran med sprekkebark. Gubbeskjegg (NT) forekommer vanlig til rikelig i det meste av om-
rådet, inkludert knyttet til furu på enkelte av myrene. Knyttet til dødved av furu forekommer blanknål (NT) spredt, samt at 
furuplett (NT) ble registrert ett sted på stående furugadd. Arter knyttet til lungeneversamfunnet ble så å si ikke registrert. 
Rike vegetasjonstyper er svært vanlig. Dette inkluderer kalkrike skoger som ofte fremstår som lysåpne «engskoger,» kil-
depåvirket og sigevannspåvirket kalkrik skog, og svært rike overgangssoner mellom skog og myr. Arter som brudespore, 
stortveblad, liljekonvall, teiebær, skogstorkenebb, tyrihjelm, mjødurt, hestehov, hvitbladtistel og fjelltistel, samt en rekke 
basekrevende mosearter inngår i disse typene. I tilknytning til lave overrislede bergvegger og blokker ble arter som pu-
tevrimose, rødhøstmose, fettmose, bueblygmose, kammose og en rekke arter fra slekten blomstermoser (Schistidium) 
registrert. 
Verken soppfungaen eller insektfaunaen ble undersøkt i nevneverdig grad, men en del sopp ble likevel observert ved 
undersøkelsen i september, inkludert en rekke arter av slørsopper (Cortinarius), et par observasjoner av korallsopper, og 
andre arter som gir grunn til å tro at potensialet er godt for rødlistede og sjelden arter av marklevende sopp. Dette inklude-
rer også arter i slekten rødsporer (Entoloma), som kan forekomme i store mengder i kalkrike myrkanter. Undersøkelsene i 
september ble utført for seint på høsten til at disse ble fanget opp, da det allerede hadde vært frost i området. 
Området har ellers trolig et visst potensiale for moser og lav knyttet til rike myrer, rike kilder og rike bergvegger, og for arter 
knyttet til gammel gran.  
Av fugl ble det observertorrfugl samt spor etter tretåspett og svartspett, og området har en viss verdi for arealkrevende 
JDPPHOVNRJVWLONQ\WWHW�IXJO��,�WLOOHJJ�EOH��ÀHUH�DUWHU�DY�YDGHUH�REVHUYHUW��'HQ�JDPOH�ORNDOLWHWVEHVNULYHOVHQ�L�1DWXUEDVH�RP-
taler da også området som viktig for hekkende vadefugl, og henviser til NOF-Stjørdal lokallag (1997).



Tabell: Artsfunn i Kongrosletta. Kolonnen Totalt antall av art summerer opp antall funn innenfor området. 0 betyr at arts-
funnet 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 gjort i 
KYHUW��NMHUQHRPUnGH����EHW\U�WHNVWOLJ�NYDQWL¿VHULQJ��6Pn�WDOO�XWHQ�NMHUQHRPUnGHQXPPHU�DQJLU�IXQQ�XWHQIRU�NMHUQHRPUnGHU�

Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste- 
status

Totalt antall 
av art

Funnet i kjerne-om-
råde (nr)

Fugler Dryocopus martius svartspett 2 11 71 

Picoides tridactylus tretåspett 1 61 

Karplanter Carex capillaris hårstarr 1 61 

Carex hostiana engstarr 1 11 

Carex lepidocarpa nebbstarr NT 2 12 

Coeloglossum viride grønnkurle 1 11 

Dactylorhiza incarnata engmarihand 2 12 

Dactylorhiza maculata fuchsii skogmarihand 1 11 

Dactylorhiza majalis lappo-
nica

lappmarihand 2 12 

Epipactis helleborine EUHLÀDQJUH 1 11 

Filipendula ulmaria mjødurt 1 11 

Gymnadenia conopsea brudespore 3 12 61 

Juncus biglumis tvillingsiv 1 11 

Juncus castaneus kastanjesiv 2 11 61 

Juncus triglumis trillingsiv 1 11 

Listera ovata stortveblad 2 12 

Orchis mascula vårmarihand 1 11 

Oxyria digyna fjellsyre 1 61 

Parnassia palustris jåblom 1 11 

Platanthera bifolia QDWW¿RO 1 11 

Saussurea alpina fjelltistel 1 11 

Schoenus ferrugineus brunskjene VU 8 1 17 

Thalictrum alpinum fjellfrøstjerne 2 11 61 

Triglochin palustris myrsauløk 1 11 

Lav Alectoria sarmentosa gubbeskjegg NT 8 2 21 41 51 61 72 

Arthonia vinosa YLQÀHNNODY 1 21 

Calicium denigratum blanknål NT 4 4 

Chaenotheca subroscida sukkernål NT 2 72 

Lecanactis abietina gammelgranlav 1 21 

Platismatia norvegica skrukkelav 1 71 

Ramboldia elabens 2 2 

Sclerophora coniophaea rustdoggnål NT 1 21 

Moser Aneura pinguis fettmose 1 11 

Campylium stellatum myrstjernemose 1 11 

Ctenidium molluscum kammose 1 11 

Dichodontium palustre kildesildremose 1 11 

Drepanocladus trifarium navargulmose 1 11 

Leiocolea rutheana SUDNWÀLN 2 12 

Orthothecium rufescens rødhøstmose 1 61 

Preissia quadrata skjøtmose 1 61 

Scorpidium cossonii brunmakkmose 1 11 

Scorpidium revolvens rødmakkmose 2 12 

Scorpidium scorpioides stormakkmose 1 11 

Seligeria recurvata bueblygmose 1 21 

6SKDJQXP�ZDUQVWRU¿L rosetorvmose 1 11 

Tortella tortuosa putevrimose 1 21 

Sopper Antrodia serialis rekkekjuke 1 71 



Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste- 
status

Totalt antall 
av art

Funnet i kjerne-om-
råde (nr)

Sopper Chaetodermella luna furuplett NT 1 1 

Craterellus lutescens gul trompetsopp 1 71 

Cystostereum murrayi duftskinn 5 52 61 72 

Hygrophorus pudorinus PLOG�U¡GÀHNNYRNVVRSS 1 71 

Ischnoderma benzoinum tjærekjuke 1 41 

Phellinus nigrolimitatus svartsonekjuke NT 2 41 71 

Avgrensing og arrondering
Hele det opprinnelige undersøkelsesområdet på 11 226 daa er inkludert i verneforslaget. 
Området er avgrenset for å fange opp rik og gammel skog i liene rundt Kongrosletta, samt et betydelig areal med rike 
P\UW\SHU��'HW�HU�UHJLVWUHUW�ÀHUH�NMHUQHRPUnGHU�NQ\WWHW�WLO�VNRJ�RJ�HWW�VWRUW�NMHUQHRPUnGH�NQ\WWHW�WLO�ULNP\U��RJ�GHW�¿QQHV�RJVn�
spredte verdier knyttet til resten av området. Samlet sett vurderes arronderingen som middels til god da området er stort, 
og fanger et helhetlig landskap med tette mosaikker mellom rike myrtyper. At det ikke henger sammen med Skarvan og 
Roktdalen nasjonalpark noen kilometer lenger øst, samt at partier med lavereliggende skog i terrenget rundt, og som ikke 
er preget av nyere hogstinngrep, ikke er inkludert, er med å trekke ned. At store områder med myr er inkludert, er også 
med å trekke ned vurderingen av størrelse, men samlet sett er det over 2 km2 funksjonelt skogareal her, så området skårer 
middels på størrelse.

Andre inngrep
Noen få bestand med gammel granskog er hogd i løpet av de siste ti årene. Det er særlig i nord inn mot Håkkådalen spred-
WH�VSRU�HWWHU�NM¡ULQJ�PHG�¿UKMXOLQJ�RJ�W\QJUH�NM¡UHW¡\HU�L�IRUELQGHOVH�PHG�KRJVW�RJ�HOJMDNW�L�RPUnGHW��

Vurdering og verdisetting
9HUQHIRUVODJHW�SUHJHV�L�I¡UVWH�UHNNH�DY�GHW�VWRUH�ÀDWH�ODQGVNDSHW�PHG�YHNVOLQJ�PHOORP�JUDQVNRJ�RJ�ULNP\UHU��6 UOLJ�HU�GHW�
grunn til å trekke frem de svært rike partiene med høgstaude-grankalkskog og kalkgranskog som ligger spredt i det meste 
av området i mosaikk med fattigere skogtyper, samt de store sammenhengende myrkompleksene med svært store partier 
med rik og til dels slåttepreget myr.
6NRJHQ�UXQGW�.RQJURVOHWWD�HU�Vn�RJ�VL�XU¡UW�DY�Q\HUH�LQQJUHS��RJ�GH�ÀHVWH�Q\HUH�KRJVWLQQJUHSHQH�HU�KROGW�XWHQIRU�YHUQH-
forslaget, og skårer derfor høyt på urørthet. Unntaket er et par små snauhogster som er utført i løpet av de siste ti årene. 
Eldre hogstpåvirkning er sterk i mye av området, og verdiene knyttet til dødved av gran fremdeles små mange steder. 
'H�YLNWLJVWH�YHUGLHQH�HU� IDQJHW�RSS�LQQHQIRU�NMHUQHRPUnGHQH��RJ�GHWWH� LQNOXGHUHU�ÀHUH�HOGUH�JUDQEHVWDQG�PHG�EUXNEDU�
kontinuitet i dødvedelementet og høyt innslag av biologisk gammel gran. Det er til sammen avgrenset sju kjerneområder i 
området, der fem er knyttet til gammel og rik granskog, ett til gammel furuskog og det siste består av en svært stor rikmyr-
slokalitet. Verdien av lokalitetene spenner fra nasjonalt viktig (A) til lokalt viktig (C). Partiene ned mot Ytre Sonvatnet er ikke 
grundig undersøkt, da de på det tidspunktet lå utenfor tilbudsområdet.
Området vurderes som middels til godt arrondert, da det er stort og fanger store områder med rik skog og myr. At det ikke 
henger sammen med Skarvan og Roktdalen nasjonalpark noen kilometer lenger øst, samt at partier med lavereliggende 
skog i terrenget rundt ikke er inkludert, er med å trekke ned.
Verneforslaget skårer middels på de målte gammelskogsparameterne død ved mengde, dødved kontinuitet, høyt på gamle 
bartrær, og lavt på gamle løvtrær. Området skårer middels til høyt på stedsbetingete parametere vegetasjonsvariasjon, 
K¡\W�Sn�ULNKHW�RJ�ODYW�Sn�WUHVODJVIRUGHOLQJ�RJ�WRSRJUD¿VN�YDULDVMRQ��)XQQ�DY�In�U¡GOLVWHDUWHU�RJ�QRHQ�In�VLJQDODUWHU��VDPW�
HW�K¡\W�SRWHQVLDO�IRU�ÀHUH�NUDYIXOOH�DUWHU�LQNOXGHUW�U¡GOLVWHDUWHU�IUD�ÀHUH�DUWVJUXSSHU��JLU�PLGGHOV�VNnU�IRU�SDUDPHWHUHQ�DUWV-
mangfold. Området skårer middels på størrelse, til tross for høyt areal. Dette på grunn av de store myrarealene som er 
inkludert i verneforslaget, slik at det funksjonelle skogarealet er mye mindre enn hva arealet skulle tilsi. 
Området vil i høy grad bidra til oppfylling av mangler ved skogvernet slik det er gitt av Framstad et al (2017), særlig på 
grunn av store forekomster av kalkskog. Av de generelle manglene i skogvernet i Norge (Framstad et al 2002,2003,2010) 
JLU�ÀHUH�SXQNWHU�RJVn�GHU�PLGGHOV�WLO�K¡\�VNnUH���
Samlet sett vurderer en området til å ha regional verneverdi (**), og det er særlig verdier knyttet til kalkrik granskog som 
er utslagsgivende. Også de store verdiene knyttet til de rike kantsonene i overgangen mellom skog og myr, og i noe grad 
også verdiene knyttet til myrene i området, og er med å underbygge denne verdisettingen, selv om sistnevnte er vektlagt 
i svært liten grad i verdivurderingen.



Tabell: Kriterier og verdisetting for kjerneområder og totalt for Kongrosletta. Ingen stjerner (0) betyr at verdien for kriteriet 
HU�IUDY UHQGH��XEHW\GHOLJ��6WUHN�����EHW\U�LNNH�UHOHYDQW��6H�HOOHUV�NULWHULHU�IRU�IRU�YHUGLVHWWLQJ�L�PHWRGHNDSLWWHOHW�

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 Kongrosletta, 
Ruvlen

– – – – – – – – – – – - – –
2 Grøntjønnå-
sen

*** ** ** ** ** – * * ** ** * - – **
3 Øst for Ingst-
advollen

*** * * ** 0 – * * * * * - – *
4 Bjønndalen *** * * ** * – * * ** *** * - – **
5 Sopphaugen *** ** * ** * – * * ** ** * - – **
6 Heståsen *** ** ** ** * – * * ** *** * - – ***
7 Brottet-Bu-
åsen

*** ** ** ** * – * * ** ** ** - – **
Samlet        
vurdering

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

Mangeloppfyllelse
Området vil i høy grad bidra til oppfylling av mangler ved skogvernet slik det er gitt av Framstad et al (2017), særlig på 
grunn av store forekomster av kalkskog og i noe grad også gammel granskog. 
Av de generelle manglene i skogvernet i Norge (Framstad et al 2002,2003,2010) gir punktet «lavlandsskog, høybonitets 
skog og biologisk gammel skog» middels skåre ut fra små områder med høybonitetsskog og godt med gammel granskog. 
Området skårer lavt på rødlistearter da få slike er registrert, middels på vegetasjonsvariasjon og høyt på rikhet ut fra at 
området bare i noe grad fanger opp helhetlige vegetasjonsøkologiske gradienter, samt størrelsen på de rike vegetasjons-
typene. 
Området vurderes ikke med tanke på punktet «Store sammenhengende skogområder eller arealer som kan bidra til å ska-
pe større grad av økologisk sammenheng mellom eksisterende områder med vernet skog» da det funksjonelle skogarealet 
er for lite. Om området hadde vært sett i sammeneng med Skarvan og Roktdalen nasjonalpar, noen kilometer lenger øst, 
ville det oppnådd høy mangeloppfyllelse for dette punktet. 
Til sist oppnår området middels skåre på restaurering og utviklingspotensiale, da det er brukbart potensiale for restaurering 
av gammel granskog her, noe som ikke krever særlige tiltak.
Samlet sett vurderes mangeloppfyllelsen som middels til høy for det aktuelle området. 

Vurdering av mangeloppfyllelse for ulike vernemålsetninger for lokalitet Kongrosletta.
Mangelnaturtyper: Høy mangeloppfyllelse
Generelle mangler (lavlandsskog, høybonitets skog og biologisk gammel skog): Middels mangeloppfyllelse
Restaurering- og utviklingspotensial: Middels mangeloppfyllelse
Storområdekvaliteter: Ikke aktuell
Samlet mangeloppfyllelse: Middels mangeloppfyllelse



Referanser
0RHQ��$��	PHGDUEHLGHUH�������0\UXQGHUV¡NHOVHU�L�1RUG�7U¡QGHODJ�L�IRUELQGHOVH�PHG�GHQ�QRUVNH�P\UUHVHUYDWSODQHQ��.��QRUVNH�9LGHQVN��
Selsk. Mus. Rapp. Bot. Ser. 1983 1: 1-160.

 

Figur: Blå sirkel angir området Kongrosletta 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."

**** &
høy mangeloppfyllelse

*** &
høy mangeloppfyllelse

** &
høy mangeloppfyllelse

* &
høy mangeloppfyllelse

**** &
ingen-lav mangeloppfyllelse

** &
ingen lav mangeloppfyllelse

0 &
ingen-lav mangeloppfyllelse

*** &
ingen-lav mangeloppfyllelse

* &
ingen-lav mangeloppfyllelse

**** &
middels mangeloppfyllelse

*** &
middels mangeloppfyllelse

** &
middels mangeloppfyllelse

* &
middels mangeloppfyllelse

0 &
middels mangeloppfyllelse

0 &
høy mangeloppfyllelse



M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

�
�

�
�

�

�
�

�

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

" "

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

" "

"

"

"

"

"

"

" "

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

Litlsonvatnet

Håkkådalen

Rønsåsbjørga

Sonneset

Bekken

Korsmyr-

haugen

Sunndalstjønna

Mø
lsk
a

465

486

Buåsen

Nevladalsbekken

Bakvendtkjølen
Kongrosletta

Grønfjellbekken

Grønfjellvollen

Romma Rognhaugen

Sonfossen

Buttulsbekken

Fossvollen

Bordhalla

Storhaugen

Øyvollen
Midtkilvollen

Grøntjønna

Auststuvollen

Sto
kkb
ekk
en

Grønfjellet

Vå
tla
nd
sb
ek
ke
n

Sunndal

Ytre

Sonvatnet

S
kansbekken

M
id
tk
il-

be
kk
en

Nordfossen

Øystre

Ingstadvollen

Ingstadvollen

Brottet

Rulen

431

453

341

389

Mølsktjønna

Lortholvollen
Fosstun

M
erkesbekken

Ø
ybekken

517

462

380

449

635

514
498

516

288

547

486

539

469

365

471

�
�

�

�

�

�
�

� ��
��
��
�1

��
��
��
�1

��
��
��
�1

��
��
��
�1

��
��
��
�1

������(������(������(������(������(������(������(

:*6����VRQHEHOWH���

3URGXVHUW�����������

.DUWJUXQQODJ�1��
9HUQHYHUGLJ
RPUnGH
$OWHUQDWLY
JUHQVH
.MHUQHRPUnGH�
SUL��QDWXUW\SH

7LGOLJHUH
UHJLVWUHULQJHU

(NVLVWHUHQGH
YHUQHRPUnGHU

5¡GOLVWHW�1,1

5XWHQHWW��NP

(NYLGLVWDQVH���P

0nOHVWRNN

1DWXUIDJOLJH�UHJLVWUHULQJHU�L�IRUELQGHOVH�PHG�YHUQ�DY�VNRJ�XQGHU�RUGQLQJHQ��IULYLOOLJ�YHUQ�

.RQJURVOHWWD��6WM¡UGDO��7U¡QGHODJ�� $UHDO��������GDD��YHUGL�

����

2PU��IRU�YXUGHULQJ
�0GLU�)0������

��������



Bilder fra området Kongrosletta

Typisk skogbilde på Kongrosletta. Åser med grov, til dels glissen
granskog avløses av rike og intermediære myrtyper og glissen
furuskog. Bildet er tatt helt vest i området.  Foto: Solfrid Helene
Lien Langmo

Typisk skogbilde fra de rike granskogene rundt Kongrosletta. Her
dominerer lysåpen, gammel og til dels grovvokst granskog.
Spredte læger av gran i ulike nedbrytningsfaser finnes. Spredt
finnes innslag av bjørk. Mange steder har trærne gode bestander
av gubbeskjegg (NT). Slike skoger har trolig både vært beita og
slått tidligere, og har derfor et visst engpreg, og særlig i

Mye av granskogen i området domineres av saktevoksende
gammel og til dels grov gran på rik mark. Her dominerer svak
lågurt-lågurtskog på fastmark, ofte i tette mosaikker med rike myr-
og sumpskogstyper i søkkene.  Foto: Solfrid Helene Lien Langmo

Svært spredt i landskapet finnes eldre furuelementer som
høgstubber, kelogadder og gamle trær. Flere av de eldste
kelogaddene har brannspor.  Foto: Solfrid Helene Lien Langmo


