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1 Innledning 
 
Øvre Forra naturreservat ble opprettet i 1990. 
Hele verneområdet er på 108 km² (derav 106 km² 
landareal) og omfatter deler av Levanger, Verdal, 
Stjørdal og Meråker kommuner i Nord-Trøndelag 
fylke. En rekke undersøkelser av plante- og dyre-
livet er gjort i Forra-området, se kort oversikt 
nedenfor. Litteraturlista bak gir oversikt over det 
publiserte materialet som vi kjenner til.  
 
I 1997 utarbeidet vi en skisse til skjøtselplan 
(Øien et al. 1997) på oppdrag fra Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag (FM-NT). Innen det store verne-
området ble skjøtsel av 420 daa myr og engskog 
prioritert innenfor et areal på 550 daa (innen dette 
området inngår ca. 130 daa blåbærskog o.a. vege-
tasjonstyper som ikke er egnet som slåttemark). I 
forslaget til skjøtselsplan ble arealene som skal 
skjøttes delt i to delområder, der det ene inklu-
derer intensiv skjøtsel av 180 daa (slått tredjehvert 
år), det andre ekstensiv skjøtsel (slått sjeldnere). 
Området som ble foreslått skjøttet ligger vest for 
Heståa i Levanger kommune (figur 1). Dette om-
rådet, som utgjør 0,5 % av hele verneområdet, ble 
valgt ut fra følgende kriterier: 
 
 rikt og variert planteliv som dekker mye av 

variasjonsbredden i reservatet (jfr. vegetasjons-
kartet i Moen et al. 1976). 

 godt utvalg av vegetasjonstyper som har vært 
brukt til utmarksslått i Øvre Forra, inkludert 
store rikmyrer og andre typer av myr, dessuten 
flere typer engskog. 

 mange kulturminner som viser tidligere bruk 
av området (jernvinneanlegg, setervoller, stakk-
stenger). 

 relativt lett tilgjengelig, og nær veg. 
 mye brukt i tursammenheng, og med gode stier. 

 
Området ble også plukket ut i samarbeid med 
forvaltningsmyndighetene og oppsynet, og vi reg-
net med at rydding og slått skulle komme i gang 
relativt raskt etter framlegget. Vi var innstilt på å 
videreføre forskning og overvåking av skjøtsel og 
gjengroing i området. 
 
Imidlertid kom det en del negative reaksjoner på 
skjøtselsplanen, og den ble ikke satt ut i livet. 
Våre kommentarer til de mange avisinnlegg med 
mer går fram av vår uttalelse til Fylkesmannen av 
16.12.98 (vedlegg 1). Det foreligger fremdeles 
ikke noen endelig plan for forvaltning og skjøtsel 
av Øvre Forra naturreservat, og en slik plan kan 
bare utarbeides av forvaltningsmyndigheten, FM-
NT. I 2004 vedtok Levanger kommune en fler-

bruksplan for den delen av reservatet som ligger i 
Levanger. I planen foreslås det slått av 100 daa 
innen det området som ble foreslått i 1997, uten at 
det gis en nærmere avgrensing av et slikt areal. 
Videre ble det vedtatt at det ikke skal benyttes 
motoriserte kjøretøy på barmark. I 2005 og 2006 
gjennomførte så Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
skjøtsel av ca. 40 daa med bakgrunn i fler-
bruksplanen. 
 
Kort oversikt over tidligere arbeider 
I forbindelse med planene om kraftutbygging ble 
vegetasjon og flora i området beskrevet og vege-
tasjonskart (som dekker 70 km², med 29 enheter) 
utarbeidet av Moen et al. (1976). Kjelvik (1978) 
skrev i sin hovedfagsoppgave om barskogsvege-
tasjon i øvre Forradalsområdet, og det er gjort na-
turhistoriske undersøkelser i området (Hafsten & 
Solem 1975, 1976; Solem 1974-1994). Moen & 
Jensen (1979) gir oversikt over naturvitenskape-
lige interesser og verneverdier i Forravassdraget 
og øvre Forradalsområdet. Også Tingstad (1986) 
gir en generell beskrivelse av området. Området 
har store naturkvaliteter, og er tatt med i interna-
sjonale vernelister for myr- og våtmark; og om-
rådet har Ramsar-status. Behovet for skjøtselsplan/ 
forvaltningsplan for området er påpekt både i Ver-
neplan for kulturmiljøer (Dahle & Tingstad 1995), 
i kulturlandskapsregistreringene for Nord-Trønde-
lag (Nilsen 1996) og i flere av våre fagrapporter. 
 
Øvre Forra naturreservat ble brukt av Riksre-
visjonen som eksempel på utfordringer naturfor-
valtningen møter i den praktiske forvaltningen av 
verneområder. I sin undersøkelse av myndighe-
tenes arbeid med biologisk mangfold og forvalt-
ning av verneområder (Riksrevisjonen 2006), kom-
mer Riksrevisjonen med skarp kritikk av mangl-
ende oppfølging og skjøtsel i mange verneom-
råder. Riksrevisjonens rapport vil i nær framtid bli 
behandlet i Stortinget (muntlig oppl. Trond Hjelle, 
Riksrevisjonen sept. 2007). Øvre Forra naturre-
servat ble befart i august 2004 og rapport til 
Riksrevisjonen ble utarbeidet av Asbjørn Moen i 
september 2004. Denne rapporten var unntatt 
offentlighet fram til september 2006, den er i sin 
helhet tatt med som vedlegg 2. 
 
Foreliggende rapport er en oppsummering av 
kunnskap om området, og faglig evaluering av de 
skjøtselstiltaka som har vært gjennomført i reser-
vatet. Beskrivelsene nedenfor er korte, og det hen- 
vises til fyldigere beskrivelser i vedlegg 2 (10 sider). 
Videre presenteres det et opplegg for overvåkning 
og faglig tilsyn, med forslag til videre skjøtsel. 
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Figur 1. Forslag til skjøtsel for deler av Øvre Forra naturreservat. Fra Øien et al. (1997). Skravur angir skjøt-
selsareal. I: Intensiv skjøtsel, slåtteintervall 3-5 år. II: Ekstensiv skjøtsel, slåtteintervall 5-10 år. Svarte num-
mererte prikker angir lokaliteter med faste prøveflater og stipla linjer angir stier i området. Kartgrunnlag: 
Vegetasjonskart Øvre Forradalsområdet (Moen et al. 1975). 
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2 Skjøtselsarbeid 
 
Trusselfaktorer 
Rapporten til Riksrevisjonen (vedlegg 2) oppsum-
merer den naturfaglige kunnskapen om Øvre 
Forra naturreservat, samt status når det gjelder 
forvaltning og skjøtsel i reservatet fram til 2004. 
Vi henviser til denne og til vårt forslag til skjøtsel-
plan fra 1997 (Øien et al. 1997) når det gjelder 
detaljer om tidligere bruk og skjøtsel fram til 
2004. 
 
De endringene som nå skjer i Øvre Forra natur-
reservat, etter at den omfattende seter- og slåtte-
bruken tok slutt på 1900-tallet, er lettest å regist-
rere ved omfattende gjengroing med busker og 
trær på tidligere slåttemark. Men endringene skjer 
også i mindre synlig skala, b1.a. ved endring av 
sammensetningen i feltsjiktet i plantesamfunnene. 
I tillegg til trær og busker, øker mengdene av 
lyngvekster, og tuedannende moser inntar forhøy-
niger på tidligere slette slåttemyrer. De åpne, 
relativt lågvokste fastmattene dominert av gras-
vekster og urter, som er typisk for slåttemyrene, 
skrumper inn. Over tid reduseres/forsvinner der-
ved åpne eng- og myrsamfunn og leveområder for 
arter knyttet til disse arealene der slått var en 
viktig faktor. Dette gjelder mange plantearter, godt 
dokumentert fra slåttemyrer i andre områder, og 
det synes å kunne gjelde den sårbare fuglearten 
dobbeltbekkasin (Gallinago media).  
 
Det er også typisk for tidligere slåttemark at de 
første tiårene etter opphør av tradisjonell drift, 
øker det biologiske mangfoldet, inklusive artsan-
tallet av planter og dyr. Men etter hvert som gjen-
groingen tiltar, vil vanligvis artsantallet av planter 
stabiliseres, og ofte gå ned. Her er det imidlertid 
variasjoner mellom ulike plante- og dyregrupper, 
og i forskjellige områder. For å følge utviklingen 
innen det foreslåtte skjøtta området la vi i 1997 ut 
faste prøveflater, for også å øke kunnskapen. Vi 
har argumentert for at Øvre Forra er godt egnet, 
og at området kan gå inn i et nettverk på noen få 
områder av slåttemyr (og eng) med kombinert 
forskning, forvaltning (skjøtsel) og formidling 
(Moen et al. 2006). Vårt forslag om et begrenset 
areal med tradisjonell skjøtsel vil imidlertid helt 
klart øke det biologiske mangfoldet i reservatet, 
idet gjengroingsprosessene i de samme plante-
samfunnene foregår i store arealer utenfor.  
 
Ut fra erfaringene fra Sølendet naturreservat i 
Røros mener vi også at det er godt mulig å 
kombinere forskning, forvaltning (skjøtsel) og 
formidling i dette området. Tråkk av mennesker 

og dyr kan være en trusselfaktor for slåtteland-
skapet. Men ved god tilrettelegging med stier er 
menneskenes bruk gjennom tråkk mulig å styre, 
og dette kulturlandskapet (unntatt våte myrer) 
tåler en del tråkk. Men intensivt beite og tråkk av 
tunge beitedyr kan være en alvorlig trussel for 
slåttelandskapet, og må unngås. Utenom dette, er 
det gjengroingen som er den store trusselen for 
kulturlandskapet i Øvre Forra naturreservat.  
 
Status for skjøtselen i reservatet, arbeid utført i 
2005-06 
Vårt opplegg til skjøtsel i reservatet ble som kjent 
ikke fulgt, og fra 1998 til 2004 kjenner vi ikke til 
at det er blitt gjennomført skjøtselstiltak i reser-
vatet. Før 1998 vart det utført myrslått med stakk-
setting på Slåttemyra (ei myr like sør for 
Heglesvollen) i 1992, 1996 og 1997 i forbindelse 
med “Frolfjelldåggån”. I 2005 og 2006 gjennom-
førte så FM-NT (med midler fra SNO) slått og 
rydding/tynning av skog og kratt innen to mindre 
områder (inkl. Slåttemyra) med et samlet areal på 
ca. 40 daa (Kjærstad & Aasheim 2006) (figur 2), 
innen området som omfattes av planen fra 1997. 
  
Arealet ble hovedsakelig slått med ryddesag med 
grasblad, et mindre areal ble slått med ljå. Graset 
ble satt på stakk og en del ble levert som fôr til 
Roknesvollen 4H-seter. Noe ble også fraktet ut av 
reservatet og gitt bort. Resten (hovedsakelig høy 
av dårlig kvalitet) ble brent på stedet. Ljåslåtten 
ble gjennomført av Ola Indgaard, Asbjørn Ting-
stad, Morten Aasheim med flere. Slått med ryd-
desag ble gjennomført av Allskog. 
 
Evaluering av skjøtselen 
Vitenskapsmuseet har ikke vært involvert i 
arbeidet med flerbruksplanen eller i skjøtselen 
som har foregått etter 1997. Utover en intern 
rapport som vi fikk tilsendt fra FM-NT (Kjærstad 
& Aasheim 2006) høsten 2006, har vi hatt lite 
informasjon om arbeidet som skulle gjennom-
føres. Dette førte til at et av våre prøvefelter som 
vi etablerte i 1997, for å følge effektene av 
skjøtsel, ble sterkt skadet av skjøtselen. Merkin-
gen ble ødelagt og ei av rutene som vart oppretta 
som referanse ble slått. Dette prøvefeltet kan 
derfor ikke lenger brukes for å sammenligne slått 
og uslått vegetasjon. Dette er sterkt beklagelig. Vi 
stiller oss også kritisk til at naturforvaltningen 
setter i gang helt nye tiltak i et verneområde som 
Øvre Forra naturreservat, uten at de knyttes opp til 
faglig oppfølging. Spesielt gjelder dette eksperi-
mentering med nytt slåtteutstyr der effektene på 
plantelivet i stor grad er ukjent. 
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Figur 2. Skjøtta areal i Øvre Forra naturreservat i 2005-06. A. Slåttmyra, ca. 22 daa, derav 5 daa ljåslått (det meste 
i 2005). Rydding av kratt innen ca. 8 daa. B. Ovom Roknesvollen, ca. 22 daa, derav 18 daa slått.  
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Vi har ikke faglig grunnlag for å evaluere effekten 
av slått med ryddesag i 2006 opp mot annen type 
slått. Slåtten gir en effekt som nok kan ligne på 
annen slått, men vi observerte flere steder at kratt 
av bl.a. dvergbjørk (Betula nana) er blitt stående.  
 
I tilknytning til slåtten er det også gjennomført en 
god del rydding av kratt og tynning av skog. 
Hovedsakelig har dette gitt en positiv effekt ved at 
myrarealer er åpnet opp. Men flere steder er det 
fjernet trær og rydda kratt på arealer med hei-
vegetasjon, altså arealer som ikke er tidligere 
slåttemark. Dette gjelder både ved Slåttemyra og i 
lia ovom Roknesvollen. Slik rydding mener vi er 
unødvendig, og den kan være uheldig ved at fjer-
ning av trær og kratt ofte fører til sterkt oppslag av 
nytt kratt. Det er ikke i vår skjøtselsplan satt opp 
noe mål om å rydde eller tynne skog i Øvre Forra. 
Men det som foreslås er å åpne opp de tidligere 
slåttemarkene. Det gjøres ved at kratt på arealer 
som skal slås (på myrene eller i engskogen) fjer-
nes og trær kvistes opp til mannshøgde. På arealer 
med engskog kan det også være nødvendig å 
hogge enkelttrær der tresjiktet er blitt for tett. Vi 
viser ellers til vårt forslag til skjøtselsplan (Øien et 
al. 1997). Den unødvendige ryddinga som har blitt 
gjennomført i Øvre Forra kan henge sammen med 
manglende prioritering, eller også manglende 
kunnskap om skjøtsel. Metoder og erfaringer fra 
skjøtsel i lignende områder finnes, og vi refererer 
spesielt til Sølendet naturreservat (bl.a. Øien & 
Moen 2006). Der er det høg kompetanse på 
praktisk skjøtsel blant skjøtselpersonalet som og 
inngår i Statens naturoppsyn. Vi foreslår at FM-
NT tar kontakt med de som arbeider på Sølendet i 
den videre skjøtselen i Øvre Forra. I denne sam-
menheng må vi og nevne at en stor delegasjon fra 
Levanger oppsøkte Sølendet, med omvisning 
ledet av oss, i 1999. 

Tidsbruk og valg av utstyr 
Fra forvaltningens side legges det opp til at 
skjøtselen i Øvre Forra (iallfall inntil videre) skal 
gjennomføres uten bruk av motorisert kjøretøy på 
barmark, altså uten bruk av tohjuls slåmaskin. 
Slått ved bruk av ryddesag med grasblad blir sett 
på som et mulig alternativ. Dette ble så utprøvd i 
2006, men uten at tidsbruken ble dokumentert. 
Likevel har representanter fra forvaltningen (bl.a. 
Gunnar Kjærstad) uttalt at tidsbruken kan sam-
menlignes med ljåslått utført av erfarne slåtte-
karer. Basert på våre erfaringer fra Sølendet 
naturreservat, vil det innebære en gjennomsnittlig 
arbeidsinnsats på 3-4 t/daa (Øien & Moen 2006). 
Til sammenligning vil slått med tohjuls slåmaskin 
innebære et tidsforbruk på 0,5 t/daa (trolig enda 
mindre på åpne myrer), altså 6-8 ganger raskere. 
En person ville derfor kunne slått hele arealet som 
ble slått i Øvre Forra i 2005 og 2006 i løpet av tre 
dager med tohjuls slåmaskin. Raking, oppsamling, 
transport, etc. kommer sjølsagt i tillegg.  
 
Hvilken betydning valg av utstyr har for skjøt-
selen i et område som Øvre Forra, kan illustreres 
ved å ta utgangspunkt i vår skjøtselsplan fra 1997, 
som forutsetter skjøtsel av 60-90 daa/år med bruk 
av tohjuls slåmaskin og mekanisk venderive, men 
der noe slås med ljå og rakes manuelt. På grunn 
av forbedret slåtte- og oppsamlingsutstyr viser 
nyere erfaringer fra Sølendet (Øien & Moen 2006) 
at slått med tohjuls slåmaskin går noe raskere og 
at en større del av arealet kan slås med tohjuls 
slåmaskin og rakes maskinelt i forhold til vårt 
forslag fra 1997. Vi regner med at 95 % kan slås 
med tohjuls slåmaskin og med en gjennomsnittlig 
tidsbruk på 0,5 t/daa. Videre regner vi med at 75 
% kan rakes med mekanisk venderive. Dette gir 
da følgende arbeidsmengde: 

 
 Tidsforbruk Slåmaskin/venderive Ljå(ryddesag)/ 

manuell raking 
 timer/daa Areal(daa) Timer Areal(daa) Timer
Slått tohjuls slåmaskin  0,5 57-85 30-45 - -
Slått ljå/ryddesag  3,5 3-5 10-20 60-90 210-315
Raking venderive, oppsamling og transport 1,5-2,0 45-65 75-100 - -
Manuell raking, oppsamling og transport 3,0 15-25 45-75 60-90 180-270
Sum ca 160-240 ca 400-550
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Framtidig skjøtsel 
For at skjøtselen i Øvre Forra skal ta vare på de 
biologiske og kulturhistoriske verdiene som ligger 
i det åpne slåttelandskapet, må det skjøttes et 
større areal, i størrelsesorden det som var vårt 
forslag fra 1997 (420 daa). Som redegjort ovenfor 
har tohjuls slåmaskin praktisk og økonomisk store 
fordeler framfor annet utstyr.  
 
Bevaring av det biologiske mangfoldet i kultur-
landskapet i utmark (inkludert slåttelandskapet) 
må skje gjennom skjøtsel i noen verneområder 
(Moen et al. 2006: 8). Når det gjelder utmarkas 
seter- og slåttelandskap har vi pekt på Øvre Forra 
som et spesielt verdifullt område (bl.a. i Moen et 
al. 2006: 76). Men det finnes mange gode alter-
nativer i Nord-Trøndelag (noen er nevnt i Moen et 
al. 2006), og det er FM-NT som må foreta en 
avveiing og et valg. Om ikke et brukbart areal kan 
prioriteres i Øvre Forra, bør en vurdere å satse på 
ett eller flere av de andre områdene. Det haster 
med skjøtselen, noe også Riksrevisjonen har på-
pekt. Vi støtter fullt og helt DNs innspill om 
behovet for satsing i verneområdene (Direktoratet 
for naturforvaltning 2007), og det må være 
miljøvernmyndighetene (MD, DN, FM) som 
styrer skjøtselen i verneområdene, ikke private 
eiere, kommuner eller landbruksmyndigheter. 
 
I foreliggende rapport og i forslagene som følger 
har vi forutsatt skjøtsel av et betydelig areal i Øvre 
Forra. 
 

3 Botaniske undersøkelser i 2007 
 
Vegetasjonsanalyser og befaring i området ble ut-
ført 14.-16. august. Området ble også oppsøkt 2. 
september i forbindelse med “Friluftslivets dag” 
arrangert av Forum for natur og friluftsliv i Nord-
Trøndelag. 
 
Det ble gjennomført plantesosiologisk analyse av 
en rikmyrlokalitet (nr. 1) og en engskogslokalitet 
(nr. 4) som ble etablert i 1997, se figur 1. I alt 20 
ruter á 0,25 m² i tillegg til fire prøveflater på 12,5 
m² ble analysert. Dekningen til artene i de fire 
prøveflatene på 12,5 m² i 1997 og 2007 er vist i 
vedlegg 3. Prøveflatene i lokalitet 3 (rikmyr) som 
også ble etablert i 1997, ble skadet under skjøt-
selen i 2006, og ikke analysert i 2007. Den num-
mererte merkepinnen ble funnet, men ingen av de 
andre merkene. Vi klarte heller ikke å lokalisere 
noen av aluminiumsrørene som var satt ned i hvert 
av hjørnene på de ti 0,25 m²-rutene i de to 
prøveflatene. De to prøveflatene ble merket på 
nytt, og vi vurderer å legge ut nye ruter i samme 
posisjon som de opprinnelige rutene innen prøve-
flatene senere. 
 
Lokalitet 1 
Lite endringer i vegetasjonen siden 1997. Myra 
var fremdeles åpen uten busker over 30 cm, men 
vi registrerte en klar økning i dekning av dverg-
bjørk (Betula nana) i prøveflate B, en indikasjon 
på begynnende gjengroing. 
 
Lokalitet 4 
Heller ikke her var det store endringer i vegeta-
sjonen. Et bjørketre som sto inntil vestkanten av 
prøveflate A i 1997, hadde nylig knekt ca. 1 m 
oppe på stammen, slik at tresjiktet var mer åpent i 
2007 enn det var i 1997. Artsantallet i denne prø-
veflata såg også ut til å ha gått ned. Her registrerte 
vi totalt 58 arter i 2007, mot 66 i 1997. Også i 
denne lokaliteten registrerte vi en klar økning i 
dekningen av kratt, av sølvvier (Salix glauca) i 
prøveflate B.  
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4 Videre arbeid 
 
Kulturhistorisk sammenstilling 
Kunnskap om tidligere bruk av området er viktig 
for å kunne forstå vegetasjonssammensetning og 
endringer som foregår i dag. Slik kunnskap er 
også nødvendig for å få til en best mulig skjøtsel 
av området. Dette er spesielt viktig i Øvre Forra, 
der perioden fra den tradisjonelle bruken opphørte 
til skjøtselen startet er lang. Noe kunnskap om 
tidligere bruk av området er referert i Øien et al. 
(1997), men vi savner mye informasjon om 
bruken av området til høsting (seterbruk, utmarks-
slått m.m.). Vi foreslår at forvaltningen snarest 
engasjerer forsker Aud Mikkelsen Tretvik ved 
NTNU og Bjørn Olav Nygård på Levanger til å 
kartlegge utmarksbruken i Øvre Forra, med vekt 
på områdene vest for Heståa. Tretvik er faghisto-
riker og har gjennomført lignende kartlegginger i 
Tågdalen i Surnadal, Tarva i Bjugn og Borgan i 
Vikna (Tretvik & Krogstad 1999, Tretvik 2003). 
Nygård har i flere år samlet mye materiale om 
jordbrukshistoria i Levanger og Verdal, og var 
bl.a. involvert i undersøkelser av slåttemyrer i 
Verdal i 1997 (Nygård 1997). 
 
Vegetasjonshistoriske studier 
Stipendiat Kristine Fjordheim startet i 2007 sine 
doktorgradsstudier ved Universitetet i Bergen. 
Hun vil ved hjelp av vegetasjonshistoriske meto-
der studere hvordan klimaforhold og kultur-
påvirkning virker inn på danning og utvikling av 
bakkemyr. Øvre Forra er et av tre studieområder. 
En interessant problemstilling: Ble de store bratte 
bakkemyrene i Heståsdalen dannet som følge av 
at skogen ble hogd i forbindelse med jernut-
vinninga? 
 
Overvåking og faglig tilsyn 
Det er ønskelig at det føres faglig tilsyn og 
overvåking med skjøtselen i Øvre Forra natur-
reservat. Både for å kontrollere at skjøtselen 
oppfyller målsettingen, men også for å øke kunn-
skapen om effekten av slått på vegetasjon og flora. 
Et opplegg for overvåkning av effektene av skjøt-
selen vil basere seg på to hovedpunkter: 
 
 gjentatte analyser av vegetasjonen i faste prø-

veflater for å følge effekten på vegetasjons-
sammensetning og plantesamfunn. 

 registrere forekomster av sjeldne eller trua 
arter, og arter som opptrer som positive eller 
negative indikatorer på skjøtselen. Positive indi-
katorer på rikmyr er f.eks. gulstarr, duskull og 
breiull (Carex flava, Eriophorum angustifo-

lium, E. latifolium), samt orkideer. Negative 
indikatorer er f.eks. blåtopp (Molinia caerulea) 
og forekomsten av vier og dvergbjørk (Salix 
spp., Betula nana) på myrene. 

 
Omanalyser av faste prøveflater planlegger vi å 
gjennomføre året etter at skjøtsel starter, deretter 
hvert 5 år. Forekomster av enkeltarter bør regist-
reres oftere, helst hvert år de første åra etter at 
skjøtsel starter. 
 
I 2008 planlegger vi å legge ut og analysere to nye 
prøveflater sør for Slåttemyra til erstatning for de 
som ble ødelagt under skjøtselen i 2006. I tillegg 
planlegger vi å analysere de to prøveflatene i 
lokalitet 2 som ble lagt ut i 1997, men som ikke er 
analysert. Ei prøveflate i hver lokalitet vil bli slått 
med ljå med måling av produksjon. Positive og 
negative indikatorer vil bli registrert (bl.a. telling 
av blomstrende individer) i alle våre prøveflater, 
for orkideer trolig også over større arealer. 
 
I nær framtid bør det også avsettes et areal for 
eksperimentering med ryddesag, der vi på forhånd 
legger ut faste prøveflater. 
 
Videre skjøtsel 
Skjøtselen bør utvides til også å omfatte områdene 
mellom de to arealene som nå er slått. Områdene 
med engskog sørvest for Slåttemyra bør priori-
teres først. De områdene som ble slått i 2005-06 
bør slås igjen senest i 2010, og i alle fall bør det 
fjernes krattoppslag innen noen arealer før dette. 
 
Bruk av tohjuls slåmaskin vil innebære etablering 
av en kjøretrasé fra Heglesvollen til Slåttemyra. 
Traséen kan legges til stier som allerede finnes i 
dette området. I tillegg må det legges klopper over 
bekkesig og andre våtere parti slik at kjøreskader 
unngås. Forutsatt at det etableres ett sammenhen-
gende skjøtselsområde, vil ikke bruk av tohjuls 
slåmaskin sette synlige spor i terrenget utover 
denne kjøretraséen. 
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1. Det er blitt hevdet at skjøtselsplanen, som innebærer slått innen ca 420 daa (mindre enn 0,5 % av 
verneområdet), er for omfattende og at den fører til for store inngrep i reservatet. Størrelsen på 
skjøtselsområdet er viktig fordi skjøtselen skal bevare et landskap, som naturlig nok må ha et visst 
omfang. Det åpne landskapsbildet skapt av menneskelig påvirkning gjennom flere hundre års bruk 
kan vanskelig uttrykkes av ei enkelt myr. Skjøtselen skal også bevare en vegetasjon og flora som 
delvis vil forsvinne ved gjengroing. Store naturlige svingninger i populasjonsstørrelsene hos de 
fleste arter innebærer at området må ha et omfang som er tilstrekkelig for at artene kan opptre i 
store nok forekomster til å overleve på lang sikt. Skal disse målsettingene oppfylles, må omfanget 
være av en viss størrelse, helst i den størrelsesorden som er foreslått. 

Vi kan ikke se at den foreslåtte skjøtselen vil representere et inngrep som vil endre landskapet 
dramatisk. Formålet med skjøtselsplanen er ikke å foreta inngrep i naturen, men å bevare de verdi-
ene som i dag ligger der. Vi mener at den beste måten å gjøre dette på er å gå inn å skjøtte området 
etter det opplegget som er skissert i planen. Da vil man kunne bevare deler av et kulturlandskap 
som i dag er i ferd med å forsvinne. Settes det ikke inn tiltak, vil endringene i kulturlandskapet bli 
store. Gjengroingen vil skyte fart og øke innslaget av busker og trær i liene mellom Heglesvollen 
og Roknesvollen i årene framover. Fortsetter denne prosessen, mister Øvre Forra naturreservat noe 
av sitt tradisjonelle preg og noe av sitt mangfold. 
 

2. Det har i diskusjonen rundt skjøtselsplanen kommet fram sterke innvendinger mot hogging av 
skog i området. Dette må etter vår mening bygge på en misoppfatning og feiltolking i forhold til 
rapporten. Vi skriver der at forslaget innebærer ”tynning av 30-40 daa skog” (s. 17). Det som her 
er meningen, og som burde ha vært uttrykt klarere, er at innenfor et areal på 30-40 daa i delområde 
I vil tynning, altså hogging av enkeltrær, være aktuelt. Vi snakker her om et svært lite omfang av 
hogst. Hovedsakelig hogging av noen trær nedom den øvre stien for å åpne opp slik at myr-
landskapet også kan sees fra denne stien. I tillegg har gran noen få steder etablert seg i kanten av 
myrflatene. Disse, som stort sett er mindre trær, vil også bli hogget. Bjørk og andre lauvtre som 
vokser på myrene og i engpartiene vil ikke bli hogget, men større trær foreslås kvistet til manns-
høyde. Partier med heiprega skog mellom myrflatene vil stå urørt. 

 
3. Oppsetting av gjerder. Vi ser på inngjerding som et mulig tiltak for å begrense og reparere eventu-

elle tråkkskader dersom slike oppstår som følge av at slåtten gir økt aktivitet fra beitedyr i slåt-
teområdene (s. 15 i rapporten). En slik mulig inngjerding vil være svært begrensa (små flekker) og 
være midlertidig (noen få år) for å beskytte mot erosjon og gi vegetasjonen mulighet til å ta seg inn 
igjen. Vi tror ikke dette blir et stort problem, derfor ble det heller ikke inngående behandlet i rap-
porten, men snarere nevnt som et problem man må være oppmerksom på, og som man må treffe 
tiltak mot om nødvendig. I den forbindelse kan nevnes at vi sensommeren 1998 registrerte stygge 
tråkkskader på ”Slåttmyra”. 
 

Når det gjelder behandlingen av saken i Levanger kommune, så virker den å være grundig og saklig. 
HKM er positivt innstilt og slutter seg i hovedsak til forslagene i skjøtselsplanen til tross for kritikken 
som har kommet fra ulike hold. Vi stiller oss derfor spørrende til konklusjonen i vedtaket av 
11.11.98, der arealet for skjøtselen reduseres til 50 daa. Et areal som klart er for lite til å oppfylle 
målsettingene i skjøtselsplanen. Vi velger å oppfatte dette som et oppstartsområde, der en utvidelse 
må komme senere. 
 
Vi ønsker informasjon om hvordan Fylkesmannen vil gå videre med denne saken, både i forhold til 
vedtaket i Levanger kommune og i forhold til informasjon til brukere av området og andre interesser-
te. Vi vil gjenta oppfordringen til Fylkesmannen om å få satt i gang en grundigere kulturhistorisk un-
dersøkelse av området, slik at kunnskapen om den tradisjonelle bruken som har vært med å skape det-
te landskapet kan økes. Dette tror vi kan bidra til større forståelse og innsikt hos de ulike interesse-

























Vedlegg 3 
 
Vegetasjonsanalyse av fire prøveflater à 12,5 m² utført i 1997 og 2007. Navn på karplanter følger Elven 
(2005), og navn på moser følger Frisvoll et al. (1995). Følgende dekningsskala er brukt: 1: forekommer 
ikke i selve flata men like inntil; 2: <1 %; 3: 1-3 %; 4: 3-6 %; 5: 6-12,5 %; 6: 12,5-25 %; 7: 25-50 %; 8: 
50-75 %; 9: >75 %. 
 
a. Myrvegetasjon 
 
Flate nr. 1A 1B 
Høgde o.h. (m) 485 485 
Helning ( g ) 6 6 
Eksposisjon SSØ SSØ 
 1997 2007 1997 2007 
Tresjikt    - dekning 0 0 0 0 
Busksjikt -      " 0 0 0 0 
Feltsjikt   -  dekning 8 7 8 8 
    "         -  høgde (cm) 20/75 20/50 25/85 22/50 
Botnsjikt -  dekning 7 7 7 7 
Strø        -      " 9 8 9 9 
Bar jord   -      " 0 0 0 0 
Antall arter i tresjiktet 0 0 0 0 
Antall arter i busksjiktet 0 0 0 0 
Antall arter i feltsjiktet 26 27 27 30 
Antall arter i botnsjiktet 6 9 6 6 
Antall arter totalt 32 36 33 36 
           

 
Feltsjikt - forveda arter 
Andromeda polifolia 2 3 2 3 
Betula nana 3 3 2 4 
Juniperus communis 2 - - - 
 
Feltsjikt - urter 
Bartsia alpina - - 2 2 
Dactylorhiza incarnata 1 2 - - 
Dactylorhiza maculata 2 2 2 2 
Drosera anglica 2 2 - 2 
Euphrasia frigida 2 3 2 3 
Pedicularis palustris 2 2 - 2 
Pinguicula vulgaris 2 2 2 2 
Potentilla erecta 2 3 2 4 
Saussurea alpina - - 2 2 
Selaginella selaginoides 3 3 2 3 
Succisa pratensis 2 3 3 4 
Thalictrum alpinum 3 4 3 4 
Tofieldia pusilla 2 2 2 2 

 
 
Flate nr. 1A 1B 
 
Feltsjikt - grasvekster 
Carex dioica 4 4 4 4 
Carex flava - - 2 2 
Carex flava x hostiana - 2 - 2 
Carex echinata 3 3 4 4 
Carex hostiana - 1 - 1 
Carex lasiocarpa 3 3 3 4 
Carex limosa - - 2 - 
Carex nigra - - 2 2 
Carex panicea 3 4 4 4 
Carex pauciflora - 2 - - 
Carex pulicaris 2 2 2 - 
Carex rostrata - - 2 2 
Carex sp. 2 - - - 
Eriophorum angustifolium 4 4 5 4 
Eriophorum latifolium - 2 3 2 
Eriophorum vaginatum 2 2 2 2 
Festuca ovina 2 - - 2 
Molinia caerulea 6 6 6 5 
Nardus stricta 3 3 3 3 
Trichophorum alpinum - - - - 
Trichophorum cespitosum 6 6 6 6 
 
Botnsjikt - bladmoser 
Campylium stellatum 6 6 7 6 
Loeskypnum badium - 2 2 3 
Scorpidium cossonii 5 7 5 7 
Scorpidium scorpioides - 2 - - 
Pseudocalliergon trifarium 3 3 2 2 
Sphagnum contortum 2 2 - 2 
Warnstorfia sarmentosa - 2 - - 
 
Botnsjikt - levermoser     
Aneura pinguis 2 2 2 - 
Gymnocolea borealis 2 2 2 2 
 
 
 

 



b. Engskogsvegetasjon 
      

Flate nr. 4A 4B 
Høgde o.h. (m) 440 435 
Helning ( g ) 12 14 
Eksposisjon ØSØ ØSØ 
 1997 2007 1997 2007 
Tresjikt    - dekning 5 0 0 0 
Busksjikt -      " 0 0 2 4 
Feltsjikt   -      " 8 8 8 8 
    "         -  høgde (cm) 40/85 25/50 25/98 20/60 
Botnsjikt -  dekning 8 9 8 8 
Strø        -      " 7 5 6 6 
Bar jord   -      " 2 0 2 0 
Antall arter i tresjiktet 1 0 0 0 
Antall arter i busksjiktet 0 0 2 3 
Antall arter i feltsjiktet 49 45 46 43 
Antall arter i botnsjiktet 17 13 15 18 
Antall arter totalt 66 58 62 63 
          

 
Tresjikt     
Betula pubescens 5 - - - 
Busksjikt     
Betula pubescens - - - 2 
Picea abies - - 2 2 
Salix glauca - - 2 4 
 
Feltsjikt - forveda arter     
Betula pubescens 2 - 2 - 
Salix glauca - 2 2 2 
Sorbus aucuparia 2 2 2 - 
Vaccinium myrtillus 3 3 2 2 
Vaccinium uliginosum 2 2 2 2 
Vaccinium vitis-idaea - 2 - - 
 
Feltsjikt - urter     
Alchemilla cf. wichurae 2 2 2 - 
Anemone nemorosa 3 3 3 2 
Bistorta vivipara 4 4 4 4 
Botrychium lunaria - 2 - - 
Cerastum cf. fontanum - - 2 - 
Cirsium helenioides 1 - 4 2 
Coeloglossum viride - - 2 2 
Crepis paludosa 2 2 2 3 
Euphrasia frigida 2 2 2 2 
Filipendula ulmaria 2 3 4 4 
Galium boreale 2 2 2 2 
Geranium sylvaticum 8 6 6 6 
Geum rivale 2 2 2 2 
Hieracium lactucella 2 2 2 - 
Hieracium sect. Sylvatica 4 3 4 3 
Leontodon autumnalis 2 2 2 2 
Maianthemum bifolium 4 3 2 2 
Melampyrum sylvaticum - - 2 2 
Moneses uniflora 2 - - - 
Omalotheca norvegica 2 2 2 2 
Orthilia secunda 4 5 3 5 
Oxalis acetosella 3 3 3 3 
Phegopteris connectilis 1 1 - - 
Potentilla erecta 5 5 5 5 
 

Flate nr. 4A 4B 
Prunella vulgaris 2 2 2 4 
Ranunculus acris 3 2 3 2 
Selaginella selaginoides 3 3 2 3 
Solidago virgaurea 2 2 2 2 
Succisa pratensis 2 - - - 
Taraxacum sp. 2 2 2 2 
Thalictrum alpinum - - 2 2 
Trientalis europea 2 2 - - 
Veronica officinalis 3 3 3 4 
Viola biflora 6 5 5 5 
Viola riviniana 3 3 2 2 
 
Feltsjikt - grasvekster     
Agrostis capillaris 4 4 5 5 
Anthoxanthum odoratum 3 2 3 3 
Carex capillaris 2 2 2 2 
Carex nigra 2 - 2 2 
Carex pallescens 4 3 5 4 
Carex pilulifera 2 2 - - 
Carex pulicaris 2 3 2 3 
Carex vaginata 2 3 - 2 
Deschampsia cespitosa 3 3 4 4 
Deschampsia flexuosa 3 4 2 3 
Festuca ovina - - - 2 
Festuca rubra 2 - - - 
Hierochloe odorata 2 - - - 
Luzula multiflora 2 2 2 2 
Luzula pilosa 3 3 2 3 
Nardus stricta 4 5 2 5 
 
Botnsjikt - bladmoser     
Atrichum undulatum - - - 2 
Brachythecium cf. reflexum 2 - 2 - 
Brachythecium salebrosum 2 - 2 2 
Bryum cf. pseudotriquetum - - 2 2 
Cirriphyllum piliferum 4 4 4 6 
Fissidens adianthoides - - 2 2 
Hylocomiastrum pyrenaicum 3 3 2 3 
Hylocomium splendens 3 2 3 - 
Mnium spinosum 2 2 - 2 
Polytrichum commune 3 3 - - 
Ptilium crista-castrensis 2 2 - 2 
Rhizomnium 
  pseudopunctatum - - 2 2 
Rhodobryum roseum 2 3 - 2 
Rhytidiadelphus squ./subp. 7 8 7 8 
Rhytidiadelphus triquetrus - - - 2 
Sanionia uncinata 2 2 3 2 
 
Botnsjikt - levermoser      
Aneura pinguis - - 5 - 
Pellia cf  neesiana - - - 2 
Barbilophozia lycopodioides 2 3 2 - 
Calypogeia sp. 2 - 2 - 
Lophozia obtusa 2 2 - - 
Pellia neesiana - - - 3 
Plagiochila asplenioides 2 2 - 2 
Plagiochila porelloides 2 - 2 2 
Scapania sp. - - - 2 
Tritomaria quinquedentata 2 2 2 - 
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