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FOR ORD 

Gutulia nasjonalpark ble opprettet 20. desember 1968. I forbindelse 
med opprettelsen av nasjonalparken og utgivelsen av boka om Gutulia 
og Femundsmarka nasjonalparker ble det foretatt registreringer av 
plante- og dyrelivet og av skoglige forhold. 

I 1986 foreslo Statens naturvernråd en utvidelse av Gutulia nasjo
nalpark. For å få en oversikt over forholdene i nasjonalparken 20 
år etter opprettelsen og for å få et faglig grunnlag for å vurdere 
utvidelsesforslaget, tok fylkesmannens miljØvernavdeling i 1988 
initiativet til en botanisk, forstlig og zoologisk registrering i 
nasjonalparken og tilstØtende områder. 

Den botaniske registreringen ble utført av cand. real. Oddmund 
Wold, som har forfattet denne rapporten som gi~ en grundig beskri
velse av de botaniske forholdene i Gutulia nasjonalpark i dag. 
Vurderinger og synspunkter som kommer fram i rapporten står for 
forfatterens regning. 

Resultatet av den forstlige registreringen er tidligere publisert 
som nr. 23 i denne serien, mens resultatet av den zoologiske re
gistreringen vil bli publisert i en senere rapport i serien. 

Prosjektet er finansiert med midler som er tildelt av MiljØvern
departementet over statsbudsjettets kap. 1406 post 21. 

Hamar, 28. april 1989 

a Skjølaas 
fylkesmiljøvernsjef 

i4U)~ .. a~dM 
tI~~s Chr. GYe~l au<j1 
naturverninspektør 



INNHOLD 
s. 

l.. INNLEDNING............................................. 1 

2. UNDERSØKELSESOMR~DET................................... 2 

3. MATERI ALE OG METODER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 

4. VEGETASJON8KARTLEGGING ................................ . 

5. VEGETA8JONSBESKRIVELSE ................................ . 

5.1. Skogveget on. .. . . .. . . . . . . .. .. . .. . .. . . . . . . . . . . ... 9 

5.1.1. Lavskog, lav~ftl.:ru-type (Ala) .................... 9 
5.1.2. Tyttebæ:rskog, tyttebæ:rtype (A2a) ................ 9 
5.1.3. Røsslyng~~blokkebærskog, innlandstype (A3a) ...... 10 
5.1.4. Røsslyng~blokkebæ:rskog, fjellskog-type (A3c) .... 11 
5.1.5. Blåbærskog, blåbæ:r-fjellk:rekling-type (A4c) ..... 12 
5.1.6. BIAbæ:rskog, blåbæ:rtype (A4a) .................... 12 
5.1.7. SmAbregneskog, småbregne-låglandstype (A5a) og 

lAgurtskog (Bl) ................................. 13 

5.:2. J:Jlyrvegetasj on. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13 

5.2.1. Omb:rotrof myrvegetasj on (,J')..................... 14 
5.2.2. Fattig myrvegetasjon (K) ........................ 14 
5.2.3. I nte:rmediær nwrvegetasj on (L) og rik myr-

vegetasj on (M).................................. 14 

5.3. Vasskantveget on ................................ 15 

5.3.1. Kortskuddstrand (01) Og elvesnelle-starr-
sump (03)....................................... 15 

5.4. Fj e Il vegetasj on. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 

5.4.1. G:replyng-lav/moserabb (Rl) ...................... 15 
5.4.2. Dvergbjørk-fjellkreklingrabb, reinlavtype (R:2b). 16 
5.4.3. A l p i n rØss l ynghe i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16 
5.4.4. DvergbjØ:rk/vier'hei, fattig type (82a) ........... 17 
5.4.5. GrassnØleie, finns}<jegg-type (Tla) .............. 17 

5.5. And:re vegetasjonstype:r ............................ 18 

5.5.1. Sterkt kUlturbetinget vegetasjon ................ 18 
5.5.:2. Vannvegetasj on .................................. 18 
5.5.3. GrAor-vie:rskog/k:ratt, gråo:r-isterviertype (E3a). 18 

6. FlJORA ... , ...... I I ••••• , •••••• I •• I ••••••••••••• , ••••• ø " 19 

6.1. Artsliste ......................................... 19 

6.2. Plantegeografiske elementer ....................... 25 

7. UTVIDELSESALTERNATIVENE ................................ 26 

8. SAMMENDRAG. KONKLUSJON ................................. 29 

9. LITTERATUR ..................... · ........................ 31 

Vedlegg: 
VEGETASJON8KA1=<T GUTULl A NAS .. JONALPARK 1:15000 



- 1 -

Allerede i 1916 ble et område omkring Gutulie. foy'esl t fredet. Det 
var i Em iJ.::kel i "Ti s)<.r:ift for skogbruk" at Oscar Hagem 
foreslo ca. 10 km av dette området f t, men ikke fØr i 1957 ble 
den sentrale len foreløpig f t for 10 Ar. Den endelige opp-
rettelsen av "GutuUa ()nalpark" skjedde i 1969 da et 19 km 
stort område ble fredet ( Kielland- Lund 1972). 

Området ble fredet som urskogsamråde, og størst interesse har 
knyttet seg til skogen i omrAdet. En botanisk undersøkelse av 
Skogen er tidligere foretatt av J. Godal (1964). Kielland-Lunds 
undersøkelser i forbindelse med boka om nonalparkene i Femunds
marka (Borgos, Elven m.fl. 1972) omfatter ogsA andre veget ons-
typer. ivelsen av veget onen omhandler først Og fremst 
Skogen, men artslista viser også fjell og myrveget anen el" 
unde?sØkt. 

Da det nA el" foreslAtt å utvi nasjonalpar'ken rnot nordvest (fh::r. 
2). ble det aktuelt å foreta en ny undersøkelse av flo?a og 
vegetasj on i nasj ona. l parken og i det aktue Ile utvide lsesom:r'ådet . 
Det el" nA l mere vekt på Li e 11'- og myrveget onen siden skog-
vegetasjonen el" g?undigere behandlet ellers (Godal 1964, Kielland
Lund 1972. Aas 1989). øyS in Aas har i 1988 foretatt en under
søkelse av skoglige forhold i Gutulia (Aas 1989) . 

UndersØkelsen er foretatt etter initiativ f?a Fylkesmannen i 
Hedma?k, miljØvernavdelingen, vi naturve?ninspektØr Hans Ch? 
Gjerlaug. 

Felta?beidet er utfØ?t i pe?iodene 02.07 08.07 og 01.08 - 07.08. 
1988. Unde? felta?beidet deltok Petter Wold. Hamar. Skogskoier ble 
stilt til disposi on av Femund Skogforvaltning vi Angel Angeloff. 
Vertskap på Gutulise under felt idet var Borghild og Bernt 
Be?ntsen, Sorken. 

Flyfoto og kartmateriale ble stilt til disposisjon av Fylkesk 
kontoret. Speilste?eoskop er utlånt av miljØvernavdelingen, Hedmark. 

Johan Kielland-Lund. As NLH. har stilt til disposisjon upubli 
e notater fra feltarbei t i 1970 i forbindelse med boka om 

Gutulia nasjonalpark (Borgos, Elven m.fl. 1972). 0ys in Aas, 
a. har bidratt med en del bakgrunnstoff om skogen i Gutulia 

(,Jfr. Aas 1989) . 

En l kopiering og arbeid med figu?er og grunnlagskart er utført 
ved Hallingdal Kontorsenter, Al. 

Vegetasjonskartet er trykt ved Nye Hallingprint, Al. 

Samtlige takkes fo? godt samarbeid! 
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2. UNDERSØKELSESOMRADET 

Gutulia nasjonalpark er et ca. 19 km2 stort område omkring 
Gutulivola i Engerdal kommune, Hedmark (Fig, 1). To utvidelses~ 
alternativer som utgjør tilsawnen ca 5,5 km2 er også undersøkt 
(Fig. 2). 

Fig. 1. Geografisk plassering av undersØkelsesområdet. 

Laveste punkt i området, i sydØstre hjørnet, ligger på ca. 620 
m o.h. HØyeste punktet er Gutulivola på 948 m o.h. 

Området over skoggrensa, Gutulivola og Baklivola, tilhØrer den 
lavalpine regionen. Dette er områder over 800 - 900 m. Lavest 
går regionen på nordsiden av Gutulivola. 

Den nordboreale regionen består av skogen nærmest under skoggrensa 
med et stort innslag av bjØrk Og skrinn furUSkog. FjellbjØrkeskogen 
og øverste delen av furuskogen på sørvestsiden av Gutulivola og all 
skog i den nordlige del omkring Valsjøen - Baklivola og nordsida av 
Gutulivola må regnes til denne regionen. Nedre grense for denne 
regionen går der hvor de ekte alpine artene går ut og hvor bjØrka 
spiller en helt underordnet rolle i forhold til barskogen. Dette 
skillet ligger på 750 - 800 m. Barskogen under denne sona i Gutulia 
regnes til den mellomboreale region. 

Den mellomboreale regionen omfatter stØrstedelen av sØrvestlia 
av GutulivOla (under ca. 800 m) og Østhellinga av Gutulivola -
områdene ved Linnebekken til ca. 750 m i øst. 
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Gammeldalen 

1km 

Fig. 2. Undersøkelsesområdet. Utvidelsesalternativene er angitt med I og 2. 

Berggrunnen i omrAdet er en del av Kvitvoladekket som bestAr av 
sparagmitt. Berggrunnen er stort sett fattig pA plantenærings
stoffer, men kalkførende glimmerskifere kan forekomme og gir 
rikere myrdrag og sig i liene (Nystuen & TrØmborg 1972) . 

LØsmassene er dominert av usortert bunnmorene av varierende 
mektighet, og med størst mektighet i lavereliggende områder. 
I området Valhåen - Valsjøen, og syd for Vala finner vi et 
landskap preget av hauger, rygger, forsenkninger og blokkmark, 
antagelig et dødislandskap. Ved Gutulivollen er det lagdelt grus 
og sand (glasifluvialt) (Nystuen & TrØmborg 1972). 
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Fig. 3. NedbØrnormaler for DrevsjØ (Nd) (672 m o.h) og Val dalen (Nv) (794 m o.h.), og temperaturnormaler 
for DrevsjØ (Td) (675 m o.h.) (Bruun 1967, NedbØrnormaler 1985). 

Temperaturnormaler for DrevsjØ, og nedbørnormaler for Drevsjø og 
Valdalen er vist i Fig. 3. ø ligger ca. 15 km sØr for 
nasjonalparken, Valdalen 3 4 km nord for nasjonalparken. 
DrevsjØ har årsmiddel på +0,6 ,Og årlig nedbør er 545 mm. 
Arlig nedbØr i Valdalen er 720 mm. Temperaturdata for Valdalen 
er bergnet (Laaksonen 1976 cit. Bendiksen & Ivorsen 1981) . 
Arsmiddel for Valdalen er beregnet til ca. OOC. 

Beregnet med Conrad's kontinentalit indeks (Thukanen 1980) 
ligger klimaet på Drevsjø på overgangen mellom kontinentalt Og 
oseanisk, klimaet i Valdalen er oseanisk (!). Martonnes humidi
tetsindeks (Martonne 1926) gir for Drevsjø et humid klima, for 
Valdalen et superhumid klima. 
Vegetasjonsperioden (dØgnmiddel > +6.0 0 C) er 110 - 125 dager, 
kortest i hØyereliggende områder. 

Områdene omkring Valsjøen - Vala er et område med dårlig 
drenering av kaldluft og betegnes som et "frosthull " (Godal 
1964, Kie l land-Lund 1972) . 

Det har tidligere vært seterdrift i Gutulia fram til 1949 
(Kielland-Lund 1972). Seterhusene på Gutulivollen er nå restau
rerte, og fra 1984 har det vært beitedyr på Gutulivollen hvert 
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år (Evensen 1987). Beitet har satt tydeligst spor etter seg på 
Gutulivollen og i umiddelbar nærhet av seterhusene. I området 
ValsjØen - VaIa sØr for Gammeldalen seter bærer vegetasjonen 
stedvis preg av å ha vært beitet gjennom lang tid, selv om 
husdyrbeit nå er opphØrt. I tidligere tider har myrene blitt 
slått til husdyrfor (Kielland-Lund 1972) . 

Beitepåvirkningen fra tamrein har i dag større betydning enn 
husdyrbeite. Kielland-Lund (1972) nevner at ore flokker av 
rein kan streife omkring i Gutulia. Dette var også tilfelle i 
1988. Veget onen bar tydelig preg av til dels betydelig rein
beite, spesielt over skoggrensa. Lavteppene på rabbene var i 
stor grad nedbeitet og Ødelagt av tråkk, spesielt på de mest 
eksponerte rabbene. 

Det har tidligere vært foretatt noe hogst (Kielland-Lund 1972, 
Aas 1989) men "urskogspreget" er allikevel beholdt i største
delen av nasjonalparken. I sørøst er det foretatt hogst som til 
en viss grad har endret skogens karakter. (ForØvrig henvises til 
Godal (1964) og Aas (1989) med hensyn til hogstpåvirkning o.l.) 

Det er påvist at Gutu li a har vært utsatt f or skogbrann minst 
fire ganger (Kielland-Lund 1972). 

Som nasjonalpark er området mere attraktivt for turister, og i 
nærheten av setrene og i storgranrustet ved "s torgrana" er 
slitasjen merkbar. Størstedelen av området er ellers lite 
påvirket av ferdsel. 
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3. MATERIALE OG METODER 

Artslista omfatter kun høyere planter Og er satt opp pA grunnlag 
av egne observasjoner og Kielland-Lunds registreringer i for
bindelse med boka om nasjonalparken (Borgos, Elven m.fl. 1972). 

PA grunn av tidsrammen er kryptogamene dArlig undersøkt. Noen 
stikkprøver er tatt og kvantitativt viktige kryptogamer er til 
en viss grad registrert og i det minste ført til slekt. 

Vegetasjonskartet (vedlegg) er framstilt i mAlestokk 1:15000. 
Som kartgrunnlag er det benyttet ortofoto (1:10000), med unntak 
av den helt nordligste delen av omrAdet hvor det er benyttet en 
forstØrring av et vanlig flyfoto. Ved utarbeidelsen av 
vegetasjonskartet er det ogsA benyttet stereoskopiske flyfoto 
(1:20000) og et Wild ST 4 speilstereoskop. 

Klassifiseringen av vegetasjonen er stort sett i trAd med 
"Enheter for vegetasjonskartlegging i Norge" (Fremstad & Elven 
1987). Se forØvrig kap. 4 Og 5. 

Under feltarbeidet ble tallkoder Og veget onsgrenser i størst 
mulig grad inntegnet pA ortofoto. Rentegning av kartet er senere 
foretatt med støtte i stereobilder. 

Planter av spesiell plantegeografisk interesse er belagt og 
levert Botanisk Museum i Oslo. 

Nomenklaturen fØlger Lid (1985) for karplanter, Nyholm (1954 -
1969) for bladmoser, Arnell (1956) for levermoser Og Krog et al. 
(1980) for lav. Norske navn p! moser følger Frisvoll et al. 
(1984). 
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~EGETASJONSKARTLEGG I NG 

Vegetasjonen er klassifisert etter et kartleggingssystem utarbeidet 
av 0koforsk (Fremstad & Elven 1987). Enhetene er gjenkjent på 
grunnlag av fysiognomi og floristisk innhold; dominerende og 
karakteristiske arter. 

Enhetene er kartleggingsenheter som skal dekke et gitt areal på 
kartet. I naturlig vegetasjon finnes mer eller mindre typiske 
utforminger overgangstyper, veget onstyper som opptrer i mosaikk 
osv. Det vil innebære at et utfigurert område på vegetasjonskartet 
ikke vil dekke helt homogene områder som er skarpt avgrenset, slik 
som kart kan gi inntrYkk av, men er et resultat av ørre eller 
mindre grad av generalisering. 

Vanligvis kartlegges vegetasjonstype. Hvis to eller 
flere vegetasjonstyper op vekslende i mosaikk kan dette angis 
ved å bruke skråstrek mellom de ulike enhetene. (Eks.: K/J : fattig 
minerogen myrveget on veksler med ombrotrof myrvegetasjon.) Domi
nerende veget onstype settes fØrst. Tilleggssymboler er benyttet 
for å angi de viktigste avvikene fra de typiske utformingene. For
Øvrig er variasjonene innen kartleggingsenhetene kommentert i 
teksten (kap. 5.). 

Systemet med tall/bokstaver er bygd opp slik at stor bokstav angir 
gruppe (eks. T = snøleievegetasjon) , tall angir enhet (Tl = gras
snøleie) og små bokstaver i tillegg angir ~ (Tla = GrassnØleie, 
finnskjeggtype) . En gruppe omf ter flere enheter, og enhetene om
fatter vanligvis flere typer. 

Under denne kartleggingen er kartleggingsenhetene skilt ut på ulikt 
nivå (gruppe, enhet el. type) på grunn av varierende arealstørrel
se, vanskeligheter med flyfototolkning Og vegetasjonsgrenser eller 
usikkerhet med hensyn til hvilken type vegetasjonen skal fØres til. 

Noen eksempler: 
- Myrvegetasjonen er fØrt til gruppe (J,K,L). Myrvegetasjonen 

veksler raskt mellom tuer/strenger, fastmatte, mj ukmatte , 
lausbotn osv. "J" vil som regel indikere ombrogene tuer/ 
strenger, "K" og "L" er som regel fattig og intermediær 
fastmat temyr, men da myrvegetasj onen of te opptrer i mosaikl<. 
mellom flere grupper/enheter vil det by på problemer å få 
plass til symboler for enhet Og type. Det vil dessuten bli 
for tidkrevende å skille ut enheter og typer i myrvegeta
sj on i denne sarnmenhel1g. I stedet er forekomst av mykmat te
lØsbunn indikert med "m/lll på kartet. 

- Alpin rØsslynghei er fØrt til enhet (Sl), men type er ikke 
skilt ut da det var vanskelig å avgjØre hvilken type vi 
har. 

- Greplyng-lav/moserabb (Rl) er ført til enhet. Slitasje, 
reinbeite og tråkk har delvis Ødelagt l avdekket , noe som 
gjør det vanskelig å avgjøre type. 
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Fremstad & Elven (1987) foreslår å bruke tilleggssymboler der et 
annet treslag enn det som er vanlig i typen dominerer. Jeg har 
valgt å bruke de samme symbolene i parentes for å indikere stort 
innslag av andre treslag, selv om det II van lige ll treslaget domi
nerer. 

Et eksempe l : 
- A4c(+) - Blåbærskog, blåbær-fjellkreklingtype. Dette er 

blåbærdominert bjørkeskog med innslag av spredt furu som 
rager over bjørkeskogen. 

Rastene til de ulike enhetene (se vegetasjonskartet) er valgt slik 
at de skal kunne gjengi hovedtrekk i vegetasjonen. Det er her lagt 
vekt på fysiognomi, det vil si at all furuskog er gitt ett slag 
raster, all bjørkeskog er gitt et annet slag osv. Det har i et par 
tilfeller ført til at typer som kan fØres til samme enhet (f.eks. 
A3a og A3e) har fått ulike raster, mens i andre tilfeller har ulike 
enheter og fått sarrroe slag raster (f.eks. J,K og L). 
Kombinasjonen av raster/tall- og bokstavsymboler vil allikevel 
klart angi hvilken kartleggingsenhet som er brukt på et gitt areal. 

Ved denne undersøkelsen er hovedvekten l på høyere planter, og 
moser og laver bare i mindre grad tatt med. Dette vil være en 
svakhet ved klassifiseringen av veg'etasjonen, spesielt for krypto
gamrike vegetasjonstyper som myr og rabbesamfunn. 

Fig. 4. Gul parasollmose (Splachnum luteum) er en svakt østlig art som finnes 
spredt i myrene i Gutulia. 
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5. VEGETASJONSBESKRIVELSE 

Opplysninger om plantesosiologisk tilhørighet er hentet fra 
Fremstad & Elven (1987). 

Vitenskaplig (latinsk) navn på hØyere planter er gitt i 
artsli a (kap. 7). Artslista gir også en mere fullstendig 
oversikt over floristisk innhold innen hver kartleggingsenhet. 

Se vegetasjonSkartet for utbredelse av de ulike vegetasjons
typene. 

5.1. Skogvegetasjon 

5.1.1. Lavsko~. lav-furu-type (Ala} 
(Cladonio·Pinetum boreale (Caj. 21) K.·Lund b7) 

Bare ett bestand er ført til denne vegetasjonstypen. Det er et 
bestand i sør- og Østhellinga ved Orrknallen. Her er det en 
bratt skrent med tynt jorsdsmonn og mye fjell i dagen. Fragment
er av slik vegetasjon kan også finnes på forhØyninger og knauser 
andre steder, men utgjør da ubetydelige arealer. 

Furuskogen er åpen med et lite innslag av bjørk, osp og rogn i 
tre- og busksjiktet. 

Feltsjiktet består av spredte lyng, som rØsslyng, tyttebær og 
fjellkrekling. Feltsjiktet er ellers fattig på arter. 

Bunnsjiktet er dominert av lavarter som reinlaver Og begerlaver 
(Cladonia sPP.). Det er også noe innslag av sigdmoser (Dioranum 
sPP.) . 

5.1.2. Tyttebærskog, tyttebærtype (A2a) 
(Vaccinio·Pinetum (Caj. 21.)) 

Fremstad & Elven (1987:A-3) skriver tyttebærskog: "Normalt en 
furuskog med tyt tebær som domi nant i fe l tsj iktet Il elI er: II norm
alt en en bjørkeskog med mye tyttebær og fjellkrekling, og en 
del blokkebær og blåbær i feltsjiktet". 

Skog hvor tyttbær dominerer over større arealer finnes neppe i 
nasjonalparken, men tyttebær utgjør et betydelig innslag 1 det 
lyngdominerte feltsjiktet enkelte steder i de lavereliggende og 
litt tørrere delene i sør-øst. Dette er en furuskog hvor blåbær 
og rØsslyng oftest dominerer. Innslaget av lavarter er noe 
større enn i den typiske rØSSlyngblokkebærskogen (A3a), men 
dette er allikevel ikke typiske utforminger av A2a, tyttebær
skog, tyttebærtype i fØlge beskrivelsen av Fremstad & Elven 
(1987) . 

En karakteristisk art for tyttebærskog, tyttebærtype, er 
skogjamne. Denne arten er funnet flere steder på litt tørrere 
lokaliteter, som rygger og knauser i furuskogen. 
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Tyttebær-skog, tyttebær-type (A2a) , kan gA gradvis over i neste 
type , røsslyng-blokkebærskog, innlandstype med økende humiditet 
(jfr-. Økland & Bendiksen 1985:86). Fremstad (1984:9) beskriver 
en blAbærdominert utforming i mere humide strØk. Det er derfor 
mulig at blAbærdominert skog med furu som dominerende treslag 
bØr regnes til A2a. Slik skog finner vi blant annet i til
knytning til granskog i sørvest og sØr i nasjonalparken. 

Kartleggingserlheten "tyttebærskog" har tidligere gått under 
navnet"bærlyngbarblandingsskog" (Fremstad & Elven 1987) . 
Ki elI and-Lund (1972: 78) skriver: Il l yngfllrUskogen danner pene 
fur'ube and i de laveste områdene av Gutulia" 

Etter mitt syn er det noe uklart med hensyn til avgrensning av 
denne enheten på floristisk grunnlag. and som eventuelt kan 
fØres til A2a kan heller ikke skilles klart ut på flyfoto. 
Områder hvor slik vegetasjon forekommer er derfor bare angitt 
med (A2) i områder som ellers er dominert av røsslyng
blokkebærskog, innlandstype (A3a). Størstedelen av den blåbær
dominerte furuskogen er ført til neste enhet, rØsslyng
blokkebær skog, innlandstype (A3a) da vi har et visst innslag av 
blokkebær og rØsslyng i feltsj iktet og stikkp:r'Øver viste at 
skjeggmoser (Barbilophozia sPP.) inngikk i bunnsjiktet (jfr. 
Fremstad 1984:13, Fremstad & Elven 1987:A-5). 

5.1.3. .R~ss lyng-b tokl<ebærskog, i nn landstype (A3a) 
(Barbilophozio-pinetum Br.-Bl. et Siss. 39 em. K.-Lund 67. "skog-utforming") 

Denne vegetasjonstypen dominerer i selve Glltulia, i sørvest lia 
og i de lavestliggende områdene i sørøst. Vegetasjonstypen er 
også et viktig innslag i området omkring Linnebekken og mot 
Valsjøen, dessuten i sØr- og sørøstlia av Baklivola. 

Dette er furuskog med noe innslag av gran, ofte skrantende. På 
bedre mark, pA overgangen mot granskogsamfunn (A4, A5, Bl, se 
kap. 5.1.6), er innslaget av gran større. Bjørk og rogn kan 
inngå i tresjiktet. 

Røsslyng og krekling dominerer i de høyestliggende områder. I 
lavereliggende områder vil blåbær ofte dominere. Økt dominans av 
blåbær' er gjerne fulgt av større innslag av gran. Blokkebær og 
tyttebær opptrer spredt, og vil lokalt ha en viss betydning. 
Enheten er artsfattig. 

Bunnsjiktet er ofte godt utviklet, med stort innslag av furu
mose (Pleurozium sohreberi) og sigdmoser (Dioranum sPP.). Noe 
innslag av skjeggmoser (Barbilphozia sPP.), reinlav (Cladonia 
sPP.) og etasjehusmose (Hylooomium splendens) ble ogsA regi
strert. 



Fig. 5. Tørrfuruer av 
ig! dimensjoner er ikke nDI uvanlig syn i Gutulia. 
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5.1.4. Røsslyng-QlQl$~<ebærskog! fi.ellskog c-tYPt3 (A3c) 
(Empetro-Betuletum tortuosi (Nordh, 43) K,-Lund 73) 

Dette er en utbredt bjørke type i onalparken. Største-
delen av bjØrkeskogen iden av Gutulivola og nord og øst 
for Val øen kan fØres til denne typen. 

Tre og busksjiktet er dominert av bjØrk, enkelte steder er det 
et betydlig innslag av furu som rager opp over bjørkeskogen. 
Rogn rorekommer i tresj ildet, og noe einer :irmgc!'tr i busksj iktet. 

RØsslyng, krekling og bl dominerer i feI ikt . Innslaget 
av andre er sparsomt i de typiske utformingene. Smyle, 
smc!'tmarimjelle, stormarimjelle. hårfrytle og tjerne fore-
kommer spredt. 

I bunnsjiktet er furumose (Pleurozium sohreberi) vanlig. Et e
husmose (HYlooom,ium splendens) Og reinlav (Cla.donia. sPP.) er Ogsc!'t 
viktige innslag i bunnsjiktet. 

Overgangstyper mot neste type, blåbærskog, bl jellkrekling-
type er vanlige og er angitt med (A4c) på kartet. 

5 . :1 .5. Bl åbæl:"skog, bl åbær-f j e.llkrekl i ng-tYEe U\4c) 
(IlHyrtillo-Betuleturn ll (Nordh. 43) K,-Lund 71) 

Datte ar fjallbjØrkeskog på noe friskere mark og med noe bedre 
næringstilgang enn fora nde veget onstype, A3b. Denna 
blåbt:erdominerte fjellbjØrkeskogen er me utbredt i liene nord 
og nordØst for Gutulivola, på østsi av Baklivola Og s t 
for Valsjøen. 

Bj Ørk dominerer i - og' busksj iktet! men lokalt kan imis laget 
av furu være iøyenfallende. 

Blc!'tbær dominerer i felt iktet. Krekling er vanlig. Ellers 
inngåx' en rekl<e av de vanlige blc!'tbærskogs ene som smyle, hc!'tr-
frytle, Skogstjerne og stri kråk ot. Enkelte st nord og øst 
for Valsjøen dominerer finnskjegg i smc!'t forsenkninger i denne 
bj Ørkeskogen (Finnskj f:lggtype, A4d). 

Bunnsjiktet er dominert av moser: et ehusmose (Hylooomium .splen-ø
, 

dens) og furumose (Pleurozium sohraberi) som vikti . Lav 
spiller mindre rolle her. 

5.1.6. Blc!'tbærskog, blåbærtype (A4al 
(Eu-Piceetum (Caj I 21) "l1lyr ti 11 etosum" K, -Lund 62) 

Blc!'tbærdominert granskog finnes i tilknytning til bekker og sig 
og pc!'t steder med noe fris)<ere mark med bedre næringstilgang enn 
i furuskogen. Vi har flere bestand i selve Gutulia, i sørvest-
hellinga, og Ørre åpnere be and i Østhellinga mellom 
Gutulivola og Linnebekken. 
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Gran dominerer i tresjiktet. Noe furu Og løvtrær som bjørk, 
rogn, oSP og vierarter inngår. 

Feltsjiktet er dominert av blåbær, med varierende innslag av 
andre arter som smyle, hårfrytle, stri kråkefot, linnea og små
bregner som hengeving Og fugl 19. I rikere drag ved bekker og 
sig får vi et større innslag avarter som er karakteristiske for 
småbregneskog (A5) og lågurtskog (Bl) (se kap. 5.1.7.). 

Bunnsjiktet er dominert av vanlige moser som etasjehusmose, furu
mose og sigdmoser (Dioranum sPP.). 

5.1.7. Småbregneskog, småbregne-låglandstype (A5a) og lågurtsko~ (~ 
(Eu-Piceetum dryopteridetosum (Caj, 21) K,-Lund (62) 81 og Helico·Piceetum K,-Lund 62) 

Begge disse vegetasjonstypene opptrer i tilknytning til forrige 
vegetasjonstype, A4a, spesielt langs bekker og sig i selve 
Gutulia. Noen slike rikere drag finnes også i granskogen i de 
nord- Og Østvendte liene. Disse vegetasjonstypene finnes også 
langs Gutua, men utgjør også her små arealer. 

Disse vegetasjonstypene skiller seg fra blåbærskog, blåbærtype 
(A4a) ved at innslaget av småbregner og urter Øker. Ved økende 
næringstilgang får vi fØrst et større innslag avarter som 
fugletelg, hengeving og gaukesyre. Sauetelg og småtveblad er 
også funnet i slik vegetasjon (A5a). På de rikeste granskog
lokalitetene får vi inn arter som hengeaks, skogstorkenebb, 
skogsvever, kranskonvall, liljekonvall, firbl og engsoleie. 
Disse vegetasjonstypene dekker små arealer, men er artsrike (se 
artslista kap. 6), 

5.2. Myrvegetasjon 

Myrvegetasjc:men er fØrt til type (kap. 4.) på grunnlag av fore
komst/ fravær av gitte arter med bestemt.e næringskrav. Her er 
det benyt.t.et artslister som angitt av Fremstad & Elven (1987: 
J-2) , med ett unnt.ak: forekomst av tranestarr er korrelert med 
flere andre aksepterte intermediær-indikatorer i undersøkelses
området, og er betraktet som intermediær-indikator. 

Ved klassifiseringen i felt ble det vanligvis stilt. krav om at 
trofiindikatorene skulle inngå i typisk rnyrvegetasJon, og ikke 
bare opptre langs drag i myrkant.en eller ved kildeframspring. 

De største myrdragene finner vi mellom Gutulivola Og Baklivola, 
(Lokmyrene), mellom Baklitjernet. og Valhåen og langs Linne
bekken. Større og mindre myrdrag finnes ellers spredt i de 
høyereliggende områdene omkring 800 - 900 m og langs Gutua. 
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5.2.1. Om:Qrotrof myrvege.tasj on (J) 
(Oxycocco-Empetrion hermaphroditi Nordh. 28 p.p. - Leuco-Scheuchzerion palustris Nordh. 43 p.p.) 

Ombrotrof myrvegetasjon finnes oftst som ombrotrofe tuer Og 
strenger (J2) i mosaikk med fattig minerogen fastmatte- og 
mjukatte/lausbotnmyr (K3/4). Størst innslag av ombrotrof 
myrveg'etasj on finner vi i de høyere l iggende (og mest humide) 
områdene. 

Enkelte eksemplarer av furu kan inngå. Smale overgangssoner mot 
f.eks. røsslyng-blokkebærskog (A3a) kan ha et åpent tresjikt av 
skrantende furu. 

RØsslyng og dvergbjørk sammen med andre lyngarter dominerer 
feltsjiktet på tuer og strenger. Molte, kvitlyng, småtranebær og 
krekling er også vanlige. Ombrotrof fastmatte-, mjukmatte- og 
lausbotnmyr forekommer i de største myrdragene nord i nasjonal
parken, men utgjør forholdsvis små arealer. Bjønnskjegg, soldogg 
Og dystarr er vanlige her. 

Bunnsjiktet er dominert av torvmoser (Sphagnum sPP.). 

5.2.2. Fattig myrvegetasjon (K) 
(Oxycocco-Empetrion hermaphroditi Nordh. 28 p.p., Leuco-Scheuchzerion palustris Nordh. 43 p.p.) 

Fattig myrvegetasjon er den mest utbredte myrvegetasjonen i 
området. Som oftest finner vi denne vegetasjonen som fastmatte
vegetasjon (K3) i mosaikk med ombrotrof tuevegetasjon (J2). 

Torvull, bj Ønnskj egg, blåtopp og flaskestarr veksler om domi
nansen i feltsjiktet. Litt dvergbjØrk og lyngarter kan inngå. 
Enheten er dominert av graminider, men kvitlyng og tepperot kan 
sette litt farge på denne vegetasjonen. Mindre arealer med fattig 
mjukmatte-/lausbotnmyr med sparsomt vegetasjonsdekke forekommer 
bl.a. ved Valhåen - Baklitjern (symbol mLl pA vegetasjonskartet) . 

Bunnsjiktet er dominert av torvmoser (Sphagnum sPP.). 

5.2.3. I ntermediær mYl:'vegetasj on (L) og rik myrvegetasj on (Mt 
(Caricion nigrae (Koch 26) em. Klika 34 p,p., Stygio-Caricion limosae Nordh. 37 , Caricion 
lasiocarpae Vand en Berghen 49) 

Intermed Og rik myrvegetasjon dekker små arealer, oftest i de 
nedre delene av myrdragene, som ved Linnebekken og Gutua. Et 
intermediært/rikt myrdrag finner vi ogsA nord for ValsjØen. Rik
rnyrvegetasjonen utgjør så små arealer at de er inkludert i inter
mediær myr på vegetasjonskartet. 

Vierarter som sølvvier Og lappvier kan danne busksjikt noen 
steder. 
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Denne vegetasjonstypen er den mest artsrike i nasjonalparken (l). 
Flaskestarr, tr&dstarr og bl&topp kan alle dominere. I tillegg 
kommer en lang rekke graminider og urter: duskull, torvull, 
tepperot, tettegras, myrklegg, bjØnnbrodd, kongsspir Og flekk
marihand for å nevne noen en gj erne legger merke ti l i disse myr-
dragene. 

Av II gode" rikmyrindikatorer er det funnet bare tre arter høyere 
planter: svarttopp, hårstarr og gul arr. De to førstnevnte har 
bare få lokaliteter, mens gulstarr er mere utbredt. Gulstarr er 
vanligst i flomsonen langs bekker og &er i området. Sm& areal 
langs Gutua og VaIa og enkelte drag i barskogen kan klassifiseres 
som riknwr. Skogmarihand inngår i flere slike rike drag i bar
skog. 

Bunnsjiktet i intermediær/rik myr er dominert av torvmoser 
(Sphagnum sPP.). Disse myrtypene vil normalt ha et bunnsjikt hvor 
en rekke mere næringskrevende moser kommer inn, men bunnsjiktet 
er ikke nærmere undersøkt. 

5.3. Vasskantvegetasjon 

5.3.1. K9rtskuddstrand (01) 0!i1 elvesnelle-starr-sump(03) 
(Littorelletea Br.-BI. et lx, 43 p.p. (7), Isoeto-NanoJuncetea Br.-BI. et Tx. 43 p.p. (7) og 
Hagnocaricion elatae Koch 2b em Balatova-Tulackova 63 p.p.) 

VaSSkantvegetasjon utgjør sm& arealer i området. En smal sone 
ved Valsjøen dominert av flaskestarr (03) er utfigurert p& 
vegetasjonskartet. I tillegg er et mindre område i sør kartlagt 
som vasskantvegetasjon. Dette er et område som settes under vann 
deler av året. Vegetasjonen består av et d&rlig utviklet 
feltsjikt med evjesoleie, tr&dsiv og spredt stolpestarr (01/03). 

5.4. Fjellvegetasjon 

Fjellvegetasjon omfatter rabbe- og lesidevegetasjon over skog
grensa. Spredte trær kan inngå nær skoggrensa. Myrvegetasjon over 
skoggrensa er tatt med i kap. 5.2. 

5.4.1. Greplyn!i1-1aVLmoser~b (Ri) 
(Loiseleurio-Diapensietum Nordh. 43, Cetrarietum nivali; Dahl 57) 

Denne rabbevegetasjonen finner vi best utviklet p& og omkring 
toppen av Gutulivola og Baklivola. Dette er vegetasjon som klarer 
seg på rabber der det vinterstid bare er et tynt snødekke, eller 
ikke noe snØdekke i det hele tatt. På grunn av det sm&kuperte 
terrenget finner vi ofte denne vegetasjonen i mosaikk med neste 
vegetasjonstype, dvergbJØrk/fjellkreklingrabb, reinlavtype (R2b). 

Feltsjiktet er åpent, med fjellkrekling og dvergbjØrk som de 
viktigste artene. Ellers inngår andre lyngarter som greplyng, 
rypebær, blokkebær og tyttebær. 
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Bunnsjiktet er delvis ødelagt av tråkk og beite, men skjegglav 
(Aleotoria sPP.) og gule rabbelav som gulskinn (Cetraria nivalis) 
og reinlaver (Cladonia sPP.) inngår spredt. Her vil det også være 
en del bart fjell og grus. 

På grunn av slitasje er det noe usikkert hvilken type denne 
veget onen skal fØres til, men mest sannsynlig har vi Rlb: 
gulskinntype. 

5.4.2. Dver~b,jørk-fjel1kreklin~rabb, reinlavtype (R2b) 
(Empetro-8etuletum nanae Nordh. 43l 

Nedenfor greplyng-lav/moserabbene (Ri) finner vi ei sone hvor 
krekling og dvergbjØrk dominerer Og danner et tettere og mere 
oppreist feltsjkt. Stedvis er det et betYdelig innslag av røss
lyng. Andre lyngarter som tyttebær og blokkebær inngår. Enheten 
er forØvrig artsfattig. Jordlaget er oftest tynt, og feltsjiktet 
er åpent og veksler med lav- Og mosedekt jord, grus Og stein. 

Bunnsjiktet har et betydelig innslag av reinlaver (Cladonia sPP.), 
og andre lavarter. Gule rabbelav kan inngå sparsomt. Lokalt er 
bunnsjiktet mosedominert. 

På Østsida av Valsjøen er det et område med veksling mellom små 
rabber og forsenkninger (steingroper) og med litt spredt bjørk i 
tresjiktet. FeI og bunnsjiktet har mye til felles med R2b, og 
under noe tvil er dette området kartlagt som R2b (bu). 

DvergbjØrk-fjellkreklingrabb, reinlavtype opptrer også i mosaikk 
med neste enhet, alpin røsslynghei (Sl), hvor røsslyngheia finnes 
i forsenkninger og hellinger og rabbene er dvergbjørk-fjellkrek
lingrabb. 

5.4.3. Alpin røsslynghei (Sl) 
(8arbilophozio-Pinetum Br.-BI. et Si55. 39 em.K.-Lund 67 "hei-utforming" ?l 

Den alpine rØsslyngheia danner en vel avgrenset sone mellom 
dvergbjørk-fjellkreklingrabbene (R2b) Og skoggrensa omkring 
Gutulivola og Baklivola. 

Spredte 
trær er 
kartet. 
kun fel 

trær av furu og bjørk kan inngå. Der hvor innslaget av 
betydelig er dette angitt med tresymboler (+/bu) på 
Einer og litt vier kan danne et busksjikt, men oftest er 

og bunnsjiktet representert. 

Feltsjiktet er mye tettere og bedre utviklet enn i forrige enhet 
(R2b) og er nesten helt dominert av røsslyng, Krekling Og dverg
bjØrk inngår også i denne vegetasjonstypen, men i vesentlig 
mindre grad enn i dvergbjørk-fjellkreklingrabbene. Forøvrig er 
feltsjiktet nokså likt når det gjelder artsinventaret. Tyttebær 
og blokkebær er andre lyngarter som er vanlige i den alpine rØss
lyngheia. 
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Blåbær kommer inn i denne sona, men dominerer ikke så store areal 
at blåbær-blålynghei (S3) kan utfigureres på kartet, Og er derfor 
inkludert i Sl. Blåbæra er vanligst i forsenkninger og hellinger, 
sannsynligvis på steder hvor smØen ligger noe lengre enn i 
røsslyngheia. Blålyng er vanligst i blåbærdominert lynghei. 

Bunnsjiktet varierer noe. Kvitkrull (Cladonia stellaris) er 
vanlig, spesielt på sørvestsida. Andre reinlaver (Cladonia sPP.) 
inngår ogsA. PA nordsida av Gutulivola er innslaget av moser 
større, furumose(Pleurozium sohreberi) , etasjehusmose (Hylooomium 
splendens) og bjØrnemoser (Polytriohum sPP.) er vanlige. Enkelte 
steder er ogsA torvmoser (Sphagnum sPP.) et viktig innslag i 
denne vegetasjonen. 

5.4.4. DvergbjørkLvierhei, fattii type (S2a) 
(Ptilidio-Betuletum nanae Dahl 57) 

Denne veget onstypen er representert med en beitebetinget ut
forming med mye einer. Kun et mindre område i nasjonalparkens 
nordØstre hjØrne er ført til denne enheten. Den finnes her i et 
åpent parti i bjØrkeskogen, i kontakt med grassnØleie av 
finnskjeggtype (T1a) som sannsynligvis ogsA er beitebetinget. 
Lokalklimatiske forhold som temperaturinversjon og lokale 
kaldluftdrag (Godal 1964) kan også ha bidratt til utformingen av 
disse vegetasjonstypene. 

Einer danner et Apent busksjikt. Foruten einer er det ogsA et 
innslag av rØsslyng, krekling Og dvergbjørk. Feltsjiktet er 
ellers artsfattig. Bunnsjiktet ble ikke underSØkt nærmere. 

5.4.5. Grassnøleie. finnskjeii-type (T1a) 
(Nardeto-Caricion bigelowii Nordh. 371 "Nardetum chionophilum" (Samueiss. 16) Nordh. 28) 

Denne finnskjeggdominerte snØleievegetasjonen utgjør små arealer 
i nordØstre hjØrne av nasjonalparken. Som nevnt ovenfor kan 
lokalklimatiske forhold og beite bidra til A opprettholde denne 
vegetasjonstypen. Flere steder bærer også disse områdene preg av 
å være "flomløp" f.eks. under avsmeltingen om vAren. Sannsynlig
vis er også isdannelse vanlig her vinterstid. 

Feltsjiktet er oftest artsfattig, med nesten total dominans av 
finnskjegg. Et par steder går denne vegetasjonstypen over i 
rikere typer, antagelig på grunn av mere konstant tilførsel av 
vann. Ut fra artsinventaret ser det ut til at det lokalt er 
rikere bergarter i morenematerialet i denne delen av nasjonal
parken. Gulstarr, engfiol, harerug og grønnkurle er funnet i slik 
vegetasjon. Dette er vegetasjon som grenser mot fukteng eller 
rik/intermediær myr, men da det er såpass små arealer er de 
inkludert i Tla. 
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5.5. Andre vegetasjonstyper 

5.5.1. Sterkt kulturEåvirket vegetasjon 

Sterkt kulturpåvirket vegetasjon, slik som vi finner den på 
Gutulivollen er artsrik. Sølvbunke, trådsiv, gulaks og andre gras 
og halvgras er viktige på slike steder. Ellers opptrer en lang 
rekke andre engplanter som ellers ikke finnes i nasjonalparken, 
eller som bare finnes i tilknytning til beiter Og tråkk (jfr. 
Kielland-Lund 1972). Slike arter er angitt i artslista. 

5.5.2. Vannvegetasjon 

Vannvegetasjonen er jamt over dårlig utviklet, men noe finnes, 
mest i Gutua og VaIa på stillere partier. Strandsona i Gutu
lisJøen ble ikke undersØkt nærmere. 

Flotgras og rusttjønnaks er registrert flere steder. Tusenblad og 
vanlig tjØnnaks forekommer, men mere sparsomt. I Gutua er det 
funnet noen få individer av stivt og mjukt brasmegras. Sør for 
Gammeldalen er det et rikere drag med et par grunne dammer langs 
bekken som renner ut i ValsjØen. Her finnes bl.a. småpiggknopp, 
veikveronika, evjesoleie og vassformen av vassreverumpe. 

5.5.3. Gråor-vierskog/kratt, gråor-isterviertYEe (E3a), 
(Calamagrostio purpureae-Salicetum pentanrae K,-Lund 62) 

Denne vegetasjonstypen finnes bare fragmentarisk utviklet langs 
Gutua. Her er består tre- og busksjiktet mest av bjØrk. Noe vier 
kan danne busksjikt. 

Viktigste art i feltsjiktet er skogrØrkvein. Ellers er fuktig
hetskrevende urter og gras som mjØdurt, stolpestarr, vassrØrkvein, 
fjellpestrot(!) og stor myrfiol funnet i slik vegetasjon. 

Bunnsjiktet er dårlig utviklet. 

Et bedre utviklet bestand av denne vegetasjonstypen ble regi
strert i det området som er foreslått inkludert i nasjonalparken, 
delområde 1. Dette bestandet er nærmere beskrevet i kap. 7. 
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6. FLORA 

6.1. Artsliste 

Forklaring til artslista (tab. 1): 

Ala 
A3a (A2) 

A3b 
A4c 
A4a (A5/B1) 

J 
K 
L (M) 
03/01 
Rl 
R2b 
81 (82) 
82a 
Tia 
Andre 
Kornm. 

E 
G 
P 
K-L 

R 

? 

- Lavskog, lav-furu-type 
- RØsslyng-blokkebærskog, innlandstype (inkl. 

tyttebærskog) 
- RØsslyng-blokkebærskog, fjellskogstype 
- Blåbærskog, blåbær-fjellkrekling-type 
- Blåbærskog, blåbær-type (inkl. småbregneskog og 

lågurtskog) 
- Ombrotrof myrveget on 
- Fattig myrvegetasjon 
- Intermediær myrvegetasjon (inkl. rik myrvegetasjon) 
- Elvesnelle-starr-sump og kort skudd-strand 
- Greplyng-lav/moserabb 
- DvergbjØrk-fjellkreklingrabb, reinlavtype 
- Alpin røsslynghei (inkl. blåbær-blålynghei) 
- DvergbjØrk-vier-hei, fattig type 
- GrassnØleie, finnskjegg-type 
- Andre vegetasjonstyper (se kolonnen for kommentarer) 
- Kommentarer: opplysning om andre vegetasjons-

typer, plantegeografisk element, tidligere an
givelser avarter 

- Gråor-istervierskog, gråor-isterviertype 
- Eng, beitemark, kulturbetinget engveget on 
- Vannvegetasjon 
- Arter som tidligere er angitt av J. Kielland-

Lund, men som ikke ble funnet i 1988 
- Arter som tidligere er angitt av L. Ryvarden, 

men som ikke ble funnet i 1988 
- Usikker angivelse 

Noen utvalgte representanter for ulike plantegeografiske 
elementer er angitt i artslista: 

13 
sø 
ø 
a 

- sØrlig art 
- sØr-Østlig art 
- østlig art 
- alpin/nordlig art 

Artenes forekomst i vegetasjonstypene: 

+ 

- arten er vanlig og oftest dominerende 

- arten er vanlig og dominerende i enkelte utform
inger av vegetasjonstypen 

- arten er vanlig, men ikke dominerende 

- arten er sjelden i undersØkelsesområdet og er 
funnet en eller få ganger i denne enheten 

- uten tegn: arten finnes ikke i enheten, eller 
opptrer sjelden/tilfeldig 



TRÆR. BUSKER 
GrAor 
Dvergbjørk 
Vanlig bjørk 
Tysbast 
Einer 
Gran 
Furu 
OSP 
Hegg 
Villrips 
Steinnype 
Kanelrose 
Ørevier 
SeUe 
Si lkese 1j e 
Sølvvier 
Mus Øre 
Lappvier 
Svartvier 
Grønnvier 
Rogn 

LYNG 
Kvitlyng 
Rypebær 
Røsslyng 
Fj ellkrek 1 ing 
Greplyng 
SmAtranebær 
Tranebær 
BlAlyng 
BlAbær 
Blokkebær 
Tyttebær 

URTER o. l 
Ryll ik 
Nyseryll ik 
Fj e limarikApe 
MarikApe 
(RukkemarikApe(?) 
(GrannmarikApe 
(GlattmarikApe 
(Ki ldemarikApe 
Fj ellkvann 

SlØke 
Fjellkattefot 
Kattefot 
Hundekjeks 
Skogburkne 
Svarttopp 
Soleiehov 
Blåklokke 
Gjetertaeke 
Bekkekaree 
Engkaree 
Sandskrinneblom 
Vanlig arve 
Turt 
Akertietil 
Kvitbladtistil 
Myrtistil 
GrØnnkurle 
Li lj ekonva Il 
Korallrot 
Sumphaukeekjegg 
Skogmarihand 
Engmarihand 
Flekkmarihand 
Fj elU amne 
Skogjamne 
Smaleoldogg 
Rundsoldogg 
Broddtelg 
Sauetelg 
Geitrame 
Kj e ldemj ø lke 
Setermj ø lke 
KvitmJølke 
MyrmjØlke 
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Alnus incana 
Betula nana 
B. pubescene eep. tortuoea 
Daphne mezereum 
Juniperue communis 
Picea abies 
Pinus sylveetrie 
Populue tremula 
Prunue padue 
Ribes spicatum 
Rosa canina coll. 
R. maj al is 
Salix aurita 
S. caprea 
S. coaetanea 
S. glauca 

B S. herbacea 
S. lapponum 
S. nigricane 
S. p hy 1 i c i f o 1 i a 
Sorbus aucuparia 

Andromeda polifolia 
Arctostaphyloe alpinue 
Calluna vulgarie 
Empetrum hermaphroditum 
Loiseleuria procumbene 
OXycoccue microcarpus 
O. quadripetalue 
Phyllodoce caerulea 
Vaccinium myrtillue 
V. uliginoeum 
V. vitie-idaea 

Achillea millefolium 
A. ptarmica 
Alchemilla alpina 
A. vulgaris coll. 
A. cf. cYIllatophylla) 
A. fi licaulie) 
A. glabra) 
A. glomerulans) 
Angelica archangelica sSP. 

archangelica 
A. sylvestris 
Antennaria alpina 
A. dioica 
Anthriscue eylveetris 
Athyrium filix-femina 
Barts1a alpina 
Caltha palustris 
Campanula rotundifolia 
Capseila burea-paetoris 

sø Cardamine amara 
C. pratensie 

. Cardaminopsis arenoea 
Cerastium fontanum 
Cicerbita alpina 
Circium arvenee 
C. helenioidee 
C. paluetre 
Coelogloeeum viride 
Convallaria majalis 
Corallorhiza trifida 
Crepie paludoea 
DactYlorhiza fucsii 
D. incarnata 
D. maculata 
Diphaeium alpinum 
D. complanatum 
Droeera anglica 
D. rotundifolia 
Dryopteris carthueiana 
D. expanea 
Epilobium anguetifolium 
E. alsinifolium 
E. hornemannii 
E. lactiflorum 
E. paluetre 



Huldreblom 
Akersnelle 
Elvesnelle 
Skavgras 
Myrsne Ile 
Skogsne Ile 
FjellØyentrøst 
Mjødurt 
Markjordbær 
KvassdA 
Kvitmaure 
Myrmaure 
Sumpmaure 
Skogstorkenebb 
Enghumleblom 
SetergrAurt 
SkoggrAurt 
Brudespore 
Fugletelg 
Sveve 
(Fjelleveve 
(Øresveve 
(Skogsveve 
(Beiteeveve 
Hesterumpe 
Lueegras 
Stivt braemegras 
Mj ukt braemegras 
Følblom 

Preetekrage 
Linnea 
SmAtveblad 
Stri krAkefot 
Mj uk krAkef ot 
Maiblom 
Stormarimj e Ile 
SmAmarimj e Ile 
Bukkeblad 
Olavsstake 
Ki ldeurt 
Tusenblad 
Nikkevintergrønn 
Gaukesyre 
Firblad 
JAblom 
Bleik myrklegg 
Myrklegg 
Kongsspir 
Fjellpestrot 
Dvergtettegras 
Tettegras 
Kranskonvall 
Harerug 
Siseelrot 
Rust tj Ønnaks 
Grastj ønnaks 
Vanlig tjønnaks 
Flekkmure 
Tepperot 
Myrhatt 
Perlevintergrønn 
Legevintergrønn 
Engsoleie 
Nyresoleie 
Krypsoleie 
Evjesoleie 
SmAvaseoleie 
SmAengkall 
Molte 
Bringebær 
Teiebær 
Engs yre 
SmAsyre 
Vanlig høymol 
Seterarve 
Fj e Il tiste l 
Stjerneeildre 
Sivblom 
Dvergjamne 
RØd jonsokblom 
Engeme Ile 
Gullris 
Flotgrae 
Fjellpiggknopp 
SmAp i ggknopp 
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Epipogium aphyllum 
Equisetum arvenee 
E. fluviatile 
E. hiemale 
E. palustre 
E. sylvaticum 
Euphraeia frigida 
Filipendula ulmaria 
Fragaria vesca 
Galeopsis tetrahit 
Galium boreale 
G. palustre 
G. uliginosum 
Geranium eylvaticum 
Geum rivale 
Gnaphalium norvegicum 
G. sylvaticum 
Gymnadenia conopsea 
Gymnocarpium dryopteris 
Hieracium SPP. 
H. alpina coll.) 
H. auricula coll.) 
H. murorum coll.) 
H. vUlgatum coll.) 
Hippuris vulgaris 

~~~:~:!al:~~:~~iS 
I. setacea 
Leontodon autumnalis 
Leucanthemum vulgare 
Linnaea boreale 
Lietera cordata 
Lycopodium annotinum 
L. clavatum 
Maianthemum bifolium 
Melampyrum pratense 
M. sylvaticum 
Menyanthes trifoliata 
Moneses uniflora 
Montia fontana 
Myriophyllum alterniflorum 
Orthilia secunda 
Oxalis acetosella 

, Parie quadrifolia 
Parnassia palustris 
Pedicularis lapponica 
P. palustris 
P. eceptrum-carolinum 
Petasites frigidus 
Pinguicula villosa 
P. vUlgaris 
Polygonatum verticillatum 
Polygonum viviparum 
Polypodium vulgare 
Potamogeton gramineus 
P. gramineum 
p natans 
Potentilla crantzii 
P. erecta 
P. palustris 
Pyrola minor 
P. rotundifolia 
Ranunculus acris 
R. auricomus 
R. repens 
R. reptans 
R. trichophyllus 
Rhinanthus minor 
Rubus chamaemorus 
R. idaeus 
R. saxatilis 
Rumex acetosa 
R. acetosella 
R. longifolius 
Sagina saginoides 
Saussurea alpina 
Saxifraga stellaris 
Scheuchzeria palustris 
Selaginelia selaginoides 
Silene dioica 
S. vUlgaris 
Solidago virgaurea 
Sparganium anguetifolium 
S. hyperboreum 
S. minimum 



Bekkestjerneblom 
Fjellstjerneblom 
Grasstjerneblom 
Rustjerneblom 
Vassarve 
Sylblad 
BlAknapp 
Reinfann 
Løvetann 
(Fj e l løvetann 
(Vanlig løvetann 
Fj e llfrøstj erne 
Hengeving 
Bjønnbrodd 
Skogstjerne 
Kvitkløver 
Hestehov 
Stornesle 
SmAblærerot 
Storblærerot 
Vendelrot 
Legeveronika 
Veikveronika 
Snauveronika 
Fuglevikke 
Fjellfiol 
Engf iol, 
Stor myrfiol 
Lifiol 
Myrfiol 
Stemorsblom 

GRAS. HALVGRAS OG SIV 
Hundekvein 
Engkvein 
FJellkvein 
Krypkvein 
Vassreverumpe 
Engreverumpe 
Gulaks 
Tranestarr 
Nordlandestarr 
Stivetarr 
Seteretarr 
GrAetarr 
HAretarr 
Strengeetarr 
Tveboetarr 
Stjerneetarr 
Guletarr 
Granetarr 
Stolpestarr 
TrAdetarr 
Dyetarr 
Blyetarr 
Nubbeetarr 
Frynsestarr 
SlAttestarr 
Bleikstarr 
Kornstarr 
Sveltstarr 

I 

: 
Flaekeetarr 
Flaekeetarr * eennegras 
Slireetarr 
Sennegrae 
VaeerØrkvein 
Skogrørkvein 
SØlvbunke 
Smyle 
Duekull 
Torvull 
Kveke 
Saueevingel 
RØdevingel 
Geitevingel 
Mannasøtgrae 
Elvemarigrae 
Skogeiv 

Paddeeiv 
Krypeiv 
TrAdeiv 
Nøkkeeiv 
Rabbeeiv 
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Stellaria aleine 
S. calycantha 
S. graminea 
S. longifolia 
S. media 
Subularia aquatica 
Succiea pratensie 
Tanacetum vulgare 
Taraxacum epp. 
Taraxacum croceum coll.) 
T. vulgare coll.) 
Thalictrum alpinum 

'Thelypterie phegopteris 
Tofieldia pueilla 

·Trientalis eurpaea 
Trifolium repens 
Tussilago farfara 
Urtica dioica 
Utricularia minor 
U. vulgaris 
Valeriana sambucifolia 
Veronica officinalis 
V. scutellata 
V. serpyllifolia 
Vicia cracca 
Viola biflora 
V. canina 
V. epipsi la 
V. montana 
V. palustris 
V. tricolor 

Agrostis canina 
A. capi llaris 
A. mertensii 
A. stolonifera 
Alopecurus aequalis 
A. pratensis 
Anthoxantum odoratum 
Carex adelostoma 

a C. aquatilis 
C. bigelowii 
C. brunnescens 

'c. canescens 
C. capillaris 
C. chordorrhiza 
C. dioica 
C. echinata 
C. flava 
C. globularis 
C. juncella 
C. l as iocarpa 
C. limosa 

ø C. livida 
C. loliaca 
C. magellanica 
C. nigra 
C. pallescens 
C. panicea 
C. paucif lora 
C. rostrata 
C. rostrata * ves1caria 
C. vaginata 
C. vesicaria 
Calamagrostis canescens 
C. purpurea 
Deschampsia caespitosa 
D. flexuosa 
Eriophorum angustifolium 
E. vaginatum 
Elytr1gia repens 
Festuca ovina 
F. rubra' 
F. v1v1para 

S Glyceria fluitane 
Hierochloe hirta 
Juncus alpinoarticulatus ssp. 

nodulosue 
J. bufonius 
J. bulbosus 
J. f il if ormi e 
J. stygius 
J. trifidue 



Seterfrytle 
Engfrytle 
HArfrytle 
Myrfrytle 
Hengeaks 
Myskegras 
BIHopp 
Finnskjegg 
F j e 11 t imote i 
Timotei 
Seterrapp 
Fj e llrapp 
Tunrapp 
Lundrapp 
Engrapp 
SmArapp 
Markrapp 
Hundekveke 
Bj ønnskj egg 
Sveltull 
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Luzula frigida 
L. multiflora 
L. pilosa 
L. eudetiea 
Meliea nutans 
Mi l ium effusum 
Molinia eaerulea 

, Nardue etrieta 
Phleum alpinum 
P. pratense 
Poa alpigena 
P. alpina 
P. annua 
P. nemoralis 
P. prateneis 
P. subeaerulea 
P. trivialie 
Roegneria eahina 
Seirpue eespitosus 
S. hudsonianus 
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En del tidligere angitte arter ble ikke gjenfunnet ved denne 
undersøkelsen. Noen av disse artene skal kommenteres nærmere: 

Huldreblom er angitt av Ryvarden (Borgos, Elven m.fl. 1972), men 
ble ikke registrert hverken av Kielland-Lund (1972) eller ved 
denne undersøkelsen. Huldreblom lever størstedelen av tida et 
underjordisk liv (saprofytt) og danner overjordiske, blomstrende 
skudd, ofte med flere års mellomrom (Lid 1985). Det er derfor 
sannsynlig at arten fortsatt finnes i Gutulia. Ryvarden har 
tidligere også angitt flekkmure, engkarse, paddesiv Og brude
spore. Ingen av disse artene ble funnet av Kielland-Lund (1972) 
eller i 1988 ved denne undersØkelsen, Og det er hØyst usikkert 
om artene fortsatt finnes i nasjonalparken. 

Bekkekarse, hesterumpe, legeveronika, hestehov, nordlandsstarr, 
geitsvingel og mannasøtgras er angitt av Kielland-Lund fra 
Gutulisetra eller fra annen beitemark. Artene kan være oversett, 
men kan også være utgått eller sterkt redusert p.g.a. Økt beite 
i senere tid. 

Småvassoleie, sylblad og krypsiv er vannplanter som kan fore
komme i varierende mengder fra år til år, og er antagelig 
oversett i 1988. 

Flere andre arter er antagelig oversett da de har svært få 
lokaliteter i området. Det gjelder dvergtettegras, blystarr, 
engmarihand, legevintergrønn, bleik myrklegg og musøre. 
Sistnevnte art er angitt fra strandsonen (l) ved Gutulisjøen. 
Bleik myrklegg er tidligere funnet av Kielland-Lund, men ble 
ikke funnet ved undersØkelsene i 1970 (Kielland-Lund pers. 
medd.) . 

Etter undersØkelsene i 1988 kan det tilføyes ca. 20 nye arter 
høyere planter. De fleste av disse har svært få lokaliteter, 
slik som broddtelg, skavgras, kjeldemjølke, fjellpestrot, små
blærerot, engfiol, fjellkvein, seterrapp, hundekveke, sennegras 
og nubbestarr. 

Noen arter har hØyst sannsynlig kornmet inn de siste åra som et 
resultat av Økt mennesklig aktivitet: gjetertaske, sandskrinne
blom og vanlig timotei. KUlturbetinget engvegetasjon som beiter, 
tråkkpåvirkede områder osv. inneholder forØvrig en lang rekke 
arter som ikke finnes, eller som er sjeldne i naturlige vegeta
sjonstyper. 

Da det er knyttet en del usikkerhet til forekomstene av flere 
arter kan en ikke gi noe eksakt antall for høyere planter, men 
sannsynligvis ligger antallet omkring 240, medregnet registrerte 
hYbrider Og småarter av svever (Hieraoium sPP.) og marikåpe 
(Alohemilla sPP.) er antallet ca. 250. 

Det er lagt lite vekt på kryptogamer i denne undersøkelsen, men 
det kan nevnes at ulvelav (Letharia vulpina) er funnet et par 
steder, på veggen av ei lita bu ved Lillebovollen, Gutulisætra, 
og på et par tørrfuruer mellom Lillebovollen Og Gutua. Ulvelav 
er en uvanlig lav i landsmålestokk, men i Femundstraktene er den 
vanl igere enn ellers (Ryvarden 1987) . 
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6.2. Plantegeografiske elementer 

Inndeling i plantegeografiske elementer er i hovedtrekk som 
foreslått av Bendiksen & Halvorsen (1981), l 
kart i Hulten (1971). 

~~~~~~~: Noen få arter i området kan sies å ha en svak 
sØr ig utbredelse: mannasøtgras (utgått ?), bekkestjerneblom, 
og småpiggknopp. Blåknapp kan også sies å ha en svak sørlig 
utbredelse, men er også svakt kystbundet (med en vestlig ten
dens) . 

SØrØstlige arter er representert med vassrØrkvein, bekkekarse, 
sandskrinneblom og veikveronika, samtlige med få lokaliteter. 

er sterkt representert: granstarr, nubbestarr, 
nØkkesiv og kongsspir. Svakere Østlig utbredelse har skogjamne, 
gran, sivblom, vassreverumpe, strengestarr, blystarr, korallrot, 
tysbast og olavsstake. 

Alpine/nordlige arter er også godt representert da størstedelen 
av området ligger over 700 m. Av de vikti e kan nevnes rype
bær, greplyng, blålyng, fjellmarikåpe, svarttopp, fjelljamne, 
stjernesildre, fjellfiol, stivstarr og rabbesiv. 
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7. UTVIDELSESALTERNATIVENE 

To forslag til utvidelse av nasjonalparken er vist i fig. 6. 

I delområde 2 finner vi stort sett de samme vegetasjonstyper 
som finnes i det området som allerede er fredet som nasjonal
park. I de lavereliggende områdene er det hovedsaklig rØsslyng
blokkebærskog, innlandstype (A3a) som går over i fjellskogstypen 
(A3b) på høyere nivåer. Enkelte plasser, som langs Stormikkel
bekken, er det noe bjørkedominert blåbærskog av blåbær-fjell 
kreklingtype (A4c). 

Omkring Stormikkeltjernet og nordvest for tjernet, mot nord
grensa for utvidelsesområdet er det en del fattigmyr og 
ombrotrof (regnvanns-) myr. 

På ve sida av Baklivola finner vi de samme hei- Og rabbe
samfunnene som dekker store deler av Gutulivola. 

Beklageligvis er skogen preget av hogst i dette området slik at 
verneverdien på grunnlag av botaniske kriterier (jfr. Marker 
1974) er redusert for dette området sett under ett. 

Det må allikevel påpekes at de fattige myrområdene omkring Stor
mikkeltjernet er av interesse. Iv om vegetasjonen er fattig på 
arter, har vi her deler av et ørre myrdrag som fortsetter mot 
øst inn i den nåværende nasjonalparken. I dette området, som 
også går gjennom delområde 1, finner vi en veksling av ulike 
ombrotrofe tue- og hØljesamfunn og fattigmyrvegetasjon. Sammen 
med resten av Lokmyrene har vi her representert en rekke myr
samfunn fra de fattigste ornbrotrofe til intermediære myrsamfunn. 
Selv om fastmattesamfunn dominerer, har vi også mange eks-
empler på tue- mykmatte- og løsbunnsamfunn med ulike trofifor
hold. 

Delområde 1 har også mye av de samme skogtypene som vi finner 
ellers. Noe hogstpåvirkning finner vi også her, men noe mindre 
enn i delområde 2. Hei- og rabbevegetasjonen er også av samme 
type. Som nevnt ovenfor går myrdraget fra Stormikkeltjernet -
Lokmyrene gjennom øvre del av delområde 1. 

Størst interesse innenfor delområde 1 knytter seg til områdene 
langs Guta, fra Stormikkelbekkens utlØp i Gutua til Gutuli
tjernet og Gutulisjøen (fig. 6). Her finner vi et vekslende 
landskap med hauger og rygger, blokkmark, myrer og tjern. Vi 
finner rikere drag langs Gutua, med innslag av mere nærings
krevende arter enn vi finner i skogsvegetasjonen forøvrig. 

Myrvegetasjonen er også noe rikere enn det som er vanlig i 
nasjonalparken. Myrene langs denne delen av Gutua er intermedi
ære til rike. Ingen nye rikmyrindikatorer kommer i tillegg, men 
intermediærindikatorer som sveltull, tranestarr, tvebustarr Og 
myrklegg er vanligere. Sennegras er også funnet langs Gutua i 
dette området. Den rikere vegetasjonen langs Gutua skyldes sann-



- 27 -

Gutulisjøen 

Fig, 6, Utvidelsesalternativene, Dehljkart 
fra delomrilde l. 
A3a/b - Røss1yng-blokkebærskog, inn

landstype og fjellskogstype. 
E3a - Gråor-vierskog/kratt, gråor-

isterviertype, (Bjørkedom.) 
J - Ombrotrof myrvegetasjon 
L - lntermediær myr vegetasjon 
M - Rik myrvegetasjon 
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synligvis tilførsel av både minerogent og organisk materiale i 
flomperioder. 

Rett vest for Gutulitjernet (delområde 1) finner vi også et lite 
område med Gråor-vierskog/kratt, gråor-isterviertype (E3a) en 
vegetasjonstype som ellers bare finnes som fragmenter i selve 
nasjonalparken (jfr. kap. 5.5.3). 

Dette er en fUktig, flompåvirket bjørkeskog med et feltsjikt 
dominert av skogrørkvein Og stolpestarr. Mange næringskrevende 
arter inngår i feltsjiktet: mjødurt, kvitbladtistil, myrhatt, 
myrmaure, skogstorkenebb, vendelrot, enghumleblom, sløke og 
sumphaukeskjegg for å nevne noen. Bunnsjiktet består av moser 
med lav dekning. 

Flybilder fra 1983 viser at dette bestandet hadde et godt ut
viklet tresjikt, men i år (1988) var tresjiktet en del redusert, 
Og stubber og stammer bar tydelig spor etter beverens aktivi
teter. 

I lia ovenfor GutulisjØen (ca. 700 m o.h.), like nord for nå
værende grense for nasjonalparken, forekommer det små partier 
med rikere bjØrkeskog. Her finner vi blant annet myskegras, 
lundrapp, skogrørkvein, skogstorkenebb og vendelrot. 

I utvidelsesalternativene er det registrert kun en (l) art i 
tillegg til artene som allerede er kjent fra nasjonalparken. 
Arten er takrØr, som forekommer i et lite område ved Gutuli
tjernet i delområde 1. Noen arter med liten utbredelse i 
nasjonalparken har noen flere lokaliteter i delområde 1: ivt 
brasmegras, sivblom, hundekveke, sennegras, nøkkesiv, lilje
konvall og kanelrose. 
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8. SAMMENDRAG. KONKLUSJON 

Klimaet i området er noe mere humid og oseanisk enn vanlig i 
Femundstraktene, årsnedbøren er på ca 720 mm for Valdalen, like 
nord for parken. Klimaet er mere kontinentalt i de lavere
liggende og sørligste delene, og her får vi inn arter og vegeta
sjonstyper som krever bedre klima. 

Området er noe påvirket av beite. Omkring Gutulivollen Og i det 
nordøstligste hjørnet er vegetasjonen noe på virket av husdyr
beite, forøvrig er reinbeite av betydning i store deler av nasjo
nalparken. Litt hogst er foretatt, og myrene er tidligere slått, 
men vegetasjonen kan betraktes som relativt uberørt i største
delen av parken. 

Vegetasjonen i Gutulia er jamt over artsfattig, noe som har sin 
årsak i næringsfattig berggrunn i størstedelen av området. Helt 
lokalt er berggrunnen noe rikere, og vegetasjonen blir rikere på 
arter. Også langs Gutua og bekker og åer i området er vegeta
sjonen noe rikere. 

Lavereliggende skogområder vest, sør og sørøst for Gutulivola er 
dominert av furuskog: røsslyng-blokkebærskog, innlandstype (A3a) , 
som danner gradvis en overgang mot tyttebærskog, tyttebærtype 
(A2a) i de lavestliggende områdene. Skogen, øst og nord for 
Gutulivola og omkring Baklivola er vekslende furuskog (A3a) og 
bjØrkeskog: rØsslyng-blokkebærskog, fjellskogstype (A3b) og blå
bærskog, blåbær-fjellkreklingtype (A4c). Omkring Valsjøen og i 
et belte over furuskogen omkring Gutulivola og Baklivola domi
nerer bjørkeskogstypene. Bjørkeskogen er ofte innblandet noe 
furu. På sørvestsida og på østsida av Gutulivola er det også 
noe granskog, enkelte steder med rikere drag. På de gunstigste 
lokalitetene får vi granskog med småbregne- og lågurtpreg (A5/B1), 
men disse vegetasjonstypene er bare fragmentarisk utviklet. 

Særlig i den nordlige og høyereliggende delen av nasjonalparken 
er det en del myr av fattig/ombrotrof til intermediær type. 
Langs beJ<ker og åer er det fragmenter av rikmyrvegetasj on. 

Over skoggrensa dominerer fattige rabbe- og heisamfunn. De 
viktigste er dvergbjørk-fjellkreklingrabb, reinlavtype (R2b) i 
de hØyestliggende områdene, og alpin røsslynghei (Sl) nærmest 
over skoggrensa. 

Selv om vegetasjonstypene stort sett er artsfattige, så ligger 
antallet høyere planter på omkring 240 arter om en ikke regnet 
med "småarter" og hybrider. Rikere drag i granskog og myr, og 
det relativt høye antallet arter i kulturbetinget engvegetasjon 
bidrar vesentlig til antallet. Til sammenligning kan nevnes at 
i Femundsmarka nasjonalpark er det funnet 308 arter (Elven 1973), 
men Femundsmarka nasjonalpark er ca. 20 ganger større! 

I naturlig vegetasjon i Gutulia nasjonalpark er det med sikkerhet 
funnet 17 arter som ikke er registrert i Femundsmarka. Hvis en 
inkluderer arter knyttet til kulturbetinget vegetasjon og arter 
som er angitt fra tidligere undersøkelser blir antallet omkring 
25. 
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Ikke uventet er det Østlige og det nordlige/alpine plantegeo
grafiske elementet sterkest representert. 

Avarter som er funnet i Gutulia, og som er uvanlige på disse 
trakter kan nevnes småpiggknopp, vassrØrkvein, nubbestarr, kryp
siv, huldreblom, sandskrinneblom, småvassoleie og steinnype. 

De spesielle og sjeldne artene og vegetasjonstypene er allikevel 
ikke så godt representert i Gutulia, men vi finner her en for
holdsvis stor variasjon i vegetasjonstyper i et lite område, noe 
som ikke er så vanlig i Femundstraktene. Denne variasjonen, 
sammen med et forholdsvis hØyt antall arter og det tidligere så 
omtalte urskogspreget som vi finner i størstedelen av skogen i 
nasjonalparken bekrefter verdien av området og behovet for å 
sikre området for framtida. 

I forbindelse med planene om å utvide nasjonalparken er to 
mindre områder undersøkt i tillegg (fig. 7). Spesielt delområde 
2 er noe preget av hogst, og gir lite i tillegg til de vegeta
sjonstypene som allerede er' godt representert i Nasjonalpar'ken. 
Den øverste delen av delområde 2 er allikevel av interesse, da 
denne delen omfatter de hØyestliggende delene av et større myr
drag som går gjennom delområde 1 og videre et par kilometer inn 
i nasjonalparken. Ut fra vegetasjonsØkologiske kriterier vil det 
være av interesse å verne dette myrdraget i sin helhet. 

l Iler også ingen langs Gutua fra kkel n 
til Gut.uli Øen av interesse, vi får inn flere rikere myrer og et 
bestand aven vegetasjonstype som bare er fragmentarisk utviklet i 
den nåværende nasjonalparken: gråor-vierskog/kratt, gråor-istervier
type (E3a). 

Fig. 7, Omrader SOIll det vil være av eli inhresse li sikre i forbindelse 
med en utvide15!! av nasjonalparken. Grensealt~rnetiv er inntegnet. 
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VEGETASJONSryPER 

Skogs\'egetas 'on 

'.... :Å'ta / ~ -La\,skog, lav-furu-type (Ala). 

:; ~;:-:-':,: Furuskog, lav og lyngarter. 

,'1" (A2t: ,~. -tyttebærskog, tyttelnrtype (A2a), Furuskog, tytte

','-.!::' .. ~'.:, b,"'r og andre lrnganer I mosedo:ninert bunnsjikt. (Små 

~::~"~ .~' areal, {ragmentarisk ut\'iklet eller o\,ergangstyper,) 

i ~;;. I~ ~~ ~~ 
:,.!f ' .~.', 

-R(.\sslrng-blokkeb."rrskog, innlandstvpe (Ala). <U/synbol.) 

Furuskog, røsslyng og andre lyngarter , InOsed(J;'l"linert bunn
sjikt, bl.a. skjeggl!'.oser. 

':r:I 
-Rosslrng-blokkehIrskog, fJellskogtype (Al,bl. (U/6}llIbo1.) 

Bjørkeskog, røsslyng og arnke lynguter, ".osedominert bunnsjikt. 

-($n.å areal, fragnlentarisk ut\'iklet eller overgangstypc mellOiil Mc og AJb.) 

-Blålxtrskos, bUbrr-fldlkrekllngtype (Mc). Bjorkeskog, blåb:rrdOOlinert. 

-SUm-rskog, bUtnrt)'pe (A4a). (U./s)'l1lbol.) Granskog, blåbudoldnerl. 

-SnJbregneskog. slGåbregne-}ådandstype (A5a), Gransko,!';, daøinert av små-

bre.c:ner og blåbær. (SmÅ areal 1 OQråder dominert av Ma,) 

-Lågurtskog (Sl). Granskog, oftest blåbærdOlll.inert, storre innslag av 
låguner. (Små area! 1 ooråder døinert av Ma,) 

tlnvegetasjon 

=-:!!;..-:...c-t:- -fatUp)'rvegetaslon (K). Gras, halvgras, lyng, lOr\1!:Oser. Lite urter. 
I"""~"I ~'",., .m,,"~ W. ,,,,,",,, .<. "~ ",,,,,.,,. -,_., 
:f:!11:=S::: -Jntermediær I!l\'rvegetasjon (L). Gras og halvgras dominerer, torvmoser, 

3j:==~= Flere urter, mindre l)l1g. 

Vasskantvegetas jon 

~ -E;lvesnel1e-starr-sunp (O)} og kortskudd-strand (Ol), Flaskestarr, 
~ stolpestarr, eVjesoleie. 

Fjell\'egettlslon 

-Greplyng-la\'/MOserabb (RI). Åpen rabbcver.etasjon. FjeUkrekling, d"erg
bjørk, lav. (I mosaikk ned R2b.) 

-O"ergblotk-flellkreklingrabb, reJ.nlavtvpe (R2b). (U/symboL) rjellkrekling, 
dvergbjod:, rBsslyng, reinlaver. 

-Alpin røsshnghe! (st). (ti/sYMbol.) IlOminert av r"ssly"(;. FJellhekUng, 
dvergbjork, andre lynE;artec. floser. 

-O,·ergbillrkh·ier-hei. (nUfe t"re (S2a). Einer, dverr.hjork. mSl'lyn;" 

-GrAssn"lele. finnskiesc-t\'pt' (Tl:d. Finnl'k,kr.r. op, lindre f:r.ll' do.."'linerer. 
Lokalt innsl"r. In' flere urter. 

Andre sVE'lboler' 

-Grunnlende, fjell i dagen. 

-Ur. blolc.k.mark. Lite vegetasjon. 

(.) \'''~3:S~J (bu) -Betydelig innslag av bjork i tresjiktet.~' 

tl/l -XykNtte/losbunn 1 In>·r. 
-Eng, beite:n.ark. 

-\'egetasjonstyper i ROsaikk er skilt It:ed skrå

strek. Do:ninererule vegetasjons type settes {orst, 
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