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Sammendrag:
Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av
biologisk mangfold innenfor sine ansvarsområder. Forsvaret har utarbeidet en egen plan –
Forsvarets sektorhandlingsplan for biologisk mangfold, og som gir forutsetningene for
gjennomføringen av dette prosjektet ”Kartlegging av biologisk mangfold i Setermoen skyte- og
øvingsfelt”. Kartleggingsarbeidet følger metodikken som er gitt i fire håndbøker som er
utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning. Dette omfatter på Setermoen tre deler:
naturtypekartlegging, viltkartlegging og ferskvannskartlegging. I tillegg kommer kartlegging
av rødlistede arter. Forsvaret har utarbeidet en egen kravspesifikasjon der det gis retningslinjer
for gjennomføringen av arbeidet.
Rapporten gir først en kort innføring av bakgrunn, lovverk samt internasjonale forpliktelser for
dette arbeidet. Deretter gis en kort beskrivelse av geografi og naturgrunnlag for Setermoen
skyte- og øvingsfelt. Prosjektet har identifisert 24 naturtypelokaliteter og 13 viltområder. 14
rødlistearter er påvist i skyte- og øvingsfeltet. Regionalt sjeldne karplanter er også tatt med.
Det er presentert kart for hvert av de identifiserte temaene naturtyper, vilt og rødlistearter. Til
slutt er det presentert et sammenveid kart – dvs et kart som identifiserer de 13 områdene som er
utpekt som viktige for biologisk mangfold ut fra en helhetlig vurdering. Det er gitt
forvaltningsråd for hvert sammenveid område.
Kartene er presentert i denne rapporten, som separate kartblad og i digital form. Kart som
inneholder sårbar informasjon om rødlistearter er unntatt offentlighet og følger ikke rapporten,
men er levert til Forsvarsbygg. Alle opplysninger om naturtyper, vilt, rødlistearter og en
karplanter er lagt inn i databaseverktøyet Natur2000. De digitale kartene vil være tilgjengelige i
FIS/EBA. Samtlige UTM-referanser er presentert i kartdatum WGS84.
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Summary:
Government proposition no. 42 (2000-2001) conducts each sector to carry through the
mapping of biodiversity within their own responsibility areas. The Ministry of Defence has
worked out its own plan – Forsvarets sektorhandlingsplan for biologist mangfold, which
gives the conditions for carrying out the project ”Mapping of biodiversity in the Setermoen
field firing area”. The mapping follows the methods given in four different manuals which are
worked out by the Directorate for Nature Management (DN). This complies in the Setermoen
field firing area three different parts: mapping of nature type localities, wildlife and
freshwater habitats. In addition mapping of redlisted species is included. The Norwegian
Defence Estates Agency has also worked out its own list of requirements wherein guidelines
are given for the accomplishment of the work.
This report gives a brief introduction of both the general and legal background including
international obligations for this project. Further on it gives a brief description of geography
and nature conditions in the Setermoen field firing area.
The project has identified 24 nature type localities and 13 areas with special qualities for
wildlife. 14 species listed on the Norwegian Red List are documented within the military
training field. An additional number of regional rare species of vascular plants are also
included in the report.
Maps for each of the themes nature type localities, wildlife and sweetwater bodies are
presented. Maps containing information on redlisted species are withheld from the public and
therefore not presented in the report. These maps are given directly to the Norwegian Defence
Estates Agency. Finally, a status map has been produced, summarizing the information on
each of the themes. There are 13 areas identified in the status map. Advice is given on how to
manage and maintain the biodiversity in these localities. All maps but for the distribution of
redlisted species, are presented both in the report and digitally. It is also given advice on how
to manage the 13 areas of importance for biodiversity.
All information obtained on themes like nature type localities, wildlife and plants is
implemented in the database Natur2000. All UTM-references are in WGS84 datum.
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Forord
Denne rapporten er et ledd i oppfølgningen av Forsvarets sektorhandlingsplan for biologisk
mangfold. Sektorhandlingsplanen utgjør forsvarssektorens bidrag til Stortingsmelding nr. 42
(2000-2001) Biologisk mangfold – sektoransvar og samordning (kapittel 5). Hovedhensikten
med stortingsmeldingen er å sørge for en bærekraftig forvaltning av biologisk mangfold i
norsk natur ved at det opprettes et nasjonalt kunnskapsbasert forvaltningssystem. I Forsvarets
handlingsplan for miljøvern (2002) reflekteres de samme målene som sektorhandlingsplanen
for biologisk mangfold.
For å følge opp målsetningene i de to handlingsplanene, er totalprosjektet Oppfølging av
Forsvarets sektorhandlingsplan for biologisk mangfold igangsatt. I prosjektet skal blant annet
naturverdier i alle områder der Forsvaret er hovedbruker kartlegges etter samme metodikk. I
rapportene gis det forvaltningsråd for hvordan områder som er spesielt viktige for biologisk
mangfold må forvaltes for at naturverdiene der skal opprettholdes. Rådene må etterleves for at
Forsvaret i sine ulike aktiviteter skal oppfylle målsetningene satt i de to handlingsplanene
nevnt over. Forvaltningsrådene må derfor innarbeides i skytefeltsinstrukser, flerbruksplaner
og andre dokumenter og verktøy som er styrende for aktivitetene i feltene.
Med dette arbeidet ligger Forsvaret nasjonalt sett i front når det gjelder å kartlegge biologisk
mangfold innen egen samfunnssektor. Forsvarsbyggs kompetansesenter for miljø- og
kulturminnevern har prosjektledelsen for totalprosjektet, som har en planperiode fra 2001 til
og med 2005. Ved henvendelse til kompetansesenteret vil man kunne få oversendt rapporter
og kartverk samt utfyllende informasjon om forvaltning av kartlagte områder.
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1. Innledning
Forekomsten av biologisk mangfold er knyttet til ulike naturtyper og er ikke statisk, men en
dynamisk prosess – noen arter virker å være stabile i et leveområde mens andre arter kan
forsvinne eller nye dukker opp. Hvilke prosesser som styrer denne dynamikken vet vi ikke
alltid, men i de siste tiårene er det mer og mer klart at det særlig er menneskelige faktorer som
påvirker dette – enten direkte eller indirekte. Særlig har ulike arealinngrep i stadig økende
grad påvirket leveområder for planter og dyr. En god kartlegging av biologisk mangfold og
deres leveområder (naturtyper) vil forbedre våre muligheter for å sikre en forsvarlig
kunnskapsbasert forvaltning av Norges fauna og flora i framtida.
Direktoratet for naturforvaltning (DN) har utarbeidet et sett håndbøker som støtte og
veiledning til det utfordrende arbeidet med kartlegging av biologisk mangfold:
DN-håndbok 11 (1996 – revidert 2000)

Viltkartlegging

DN-håndbok 13 (1999)

Kartlegging av naturtyper

DN-håndbok 15 (2000)

Kartlegging i ferskvann

DN-håndbok 19 (2001)

Kartlegging av marint biologisk mangfold

Videre har DN utarbeidet en liste over truede og sjeldne arter i Norge – Nasjonal rødliste for
truede arter i Norge 1998 (DN 1999a). I Forvarets egen kravspesifikasjon for kartlegging av
biologisk mangfold (Forsvarsbygg 2002a) ligger alle disse ovennevnte publikasjoner
innebakt. I kartleggingsarbeidet med Setermoen skyte- og øvingsfelt er også Fremstad &
Moen (2001) brukt som grunnlag ved innlegging av korrekte vegetasjonstyper i Natur2000.
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2. Metoder og materiale
2.1 Områdebeskrivelse
Setermoen skyte- og øvingsfelt felt ligger i Bardu kommune i de indre delene av Sør-Troms
(Figur 1). Skyte- og øvingsfeltet ligger i all hovedsak sør for Setermoen tettsted. Det strekker
seg fra Karlstadskogen i Østerdalen i sørøst, Setermoen i nord, og Salangsdalen i vest. Det
samlede arealet for skyte- og øvingsfeltet er 145 000 daa.
Området strekker seg fra dalbunnen og helt til høyfjellet med en høydevariasjon fra rundt 95
moh i de lavestliggende områdene nær Setermoen tettsted til 1475 moh (Livelttinden). I de
indre områdene består skytefeltet hovedsakelig av et stort fjellmassiv, og i de høyeste
fjellpartiene her finnes flere mindre isbreer. Berggrunnen i området varierer en del, men er
gjennomgående rik med stedvis særlig kalkrike arealer.
Naturtypene varierer mellom fattige og mellomfattige furumoer, via rik flommarksskog til
høgstaude bjørkelier (engbjørkeskog). I området ligger mange myrer og stedvis mange vann
og tjern. Flere av disse ligger i forskjellige typer skog og med ulik berggrunn. Store deler av
skogspartiene er påvirket av til dels intensivt skogbruk, selv om det fremdeles forekommer
mindre områder med lite påvirkning. Denne store mosaikken i berggrunn og
vegetasjonstyper/naturtyper gjør at skyte- og øvingsfeltet har en rik og variert flora og fauna.

Figur 1. Setermoen skyte- og øvingsfelt ligger i Bardu kommune i indre Sør-Troms.
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Utsikt mot Liveltskardet sett fra Eldhushaugen. Området domineres av fattige til
mellomfattige myrsystemer omgitt av rygger som hovedsakelig er dominert av furuskog.
Foto: Karl-Birger Strann

Setermoen skyte- og øvingsfelt utviser en rik mosaikk av naturtyper. Innenfor små områder
kan det forekomme både berg i dagen med fattig furuskog og rike myrer eller rik sumpskog.
Foto: Karl-Birger Strann
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Deler av løvskogene i Setermoen skytefelt er dominert av engbjørkeskog med storvokste
høgstauder og bregner. Skogbunnen domineres ofte av turt (bildet) og strutseving. Stedvis kan
disse artene bli mellom 1,5 og 2 meter høye. Foto: Karl-Birger Strann

2.2 Datainnsamling
Framgangsmåten for innsamling av opplysninger om biologisk mangfold er følgende:
•
•
•
•
•

Søk i litteratur
Søk i databaser
Intervju med lokalkjente (i Forsvaret og sivilt)
Kvalitetssikring og kontroll av opplysninger innhentet fra lokalkjente
Feltregistreringer

I arbeidet med Setermoen skyte- og øvingsfelt har det vært et tett samarbeid med Bardu
kommune og med personell fra Forsvaret. Det forelå begrensede undersøkelser av biologisk
mangfold innenfor utredningsområdet. Det var særlig lite informasjon om fauna, mens det var
noe mer om botanikk. Rapporter som WWF (1998) og TROMURA (Engelskjøn & Skifte
1995) har gitt en del informasjon, men særlig har deler av NINAs egen stab god lokalkunnskap til store deler av området. Eldre observasjoner og kjennskap til viktige naturtyper
har vært nyttige i planlegging og gjennomføring av kartleggingsarbeidet. Kommunens eget
viltkart var til dels svært grovt og hadde kun begrenset verdi for vårt arbeid, men kvalitetsdata
er hentet inn også fra denne informasjonskilden.
Den mangelfulle kunnskapen om biologisk mangfold gjorde det nødvendig med en del
nykartlegginger i deler av skytefeltet. For å fange opp ulike arter var det nødvendig å spre
innsatsen utover vår- og sommermånedene i 2002. De siste faunaregistreringene ble
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gjennomført primo august 2002. I arbeidet med den generelle kartleggingen for Bardu
kommune ble det også gjennomført noe feltarbeid sommeren 2001.

2.3 Naturtyper
En sentral del av arbeidet med kartlegging av biologisk mangfold er å kartlegge forekomsten
av ulike naturtyper. DN har lagd ei god håndbok, Håndbok 13 (DN 1999b) - Kartlegging av
naturtyper, som beskriver framgangsmåte og inndeling av de naturtypene som anses som
spesielt viltige for biologisk mangfold i Norge. Inkludert de forskjellige undertypene, redegjør
håndboka for hele 56 ulike naturtyper.
Videre kategoriseres naturtypene i tre grader viktighet:
Svært viktige naturtyper
Viktige naturtyper
Lokalt viktige naturtyper

(A-områder)
(B-områder)
(C-områder)

Kriteriene for denne inndelingen er beskrevet i håndboka. Verdisettingen påvirkes av faktorer
som areal, tilstand og forekomst av sjeldne og truede arter (rødlistearter). Innehar et område
forekomster av rødlistearter, vil det oppnå verdi A eller B avhengig av artenes truethetsgrad.

2.4 Viltområder
Hele viltkartleggingen har fulgt DN-håndbok nr 11 (DN 1996). All tilgjengelig informasjon
fra Fylkesmannen i Troms og Bardu kommune er innhentet og sjekket i felt. Lokalkjente og
ikke minst sentrale folk i Forsvaret som skytefeltleder Stein Årbog og tidligere miljøoffiser
Torkild Westgård (samt andre offiserer med fartstid i skyte- og øvingsfeltet) har vært
informanter. Viktige funksjonsområder for viltet som hekkelokaliteter, spillplasser, vinter/sommerbeiteområder eller kalvingsplasser for elg er sammenstilt på kart. Etter en samlet
vurdering presenteres så prioriterte viltområder. De ulike funksjonsområdene vektes på en
skala fra 1 til 5. Ut fra dette inndeles viltområdene i viktige (B) og svært viktige områder (A).

2.5 Ferskvann
Ut fra beskrivelsen i DN-håndbok nr. 15 (DN2000) er det tre hovedkrav som stilles for at et
gitt område vil kunne defineres som en Prioritert lokalitet:
a)
b)
c)

Lokaliteter med fiskestammer som ikke er påvirket av utsatte arter.
Særlig viktige områder (nøkkelområder) med opprinnelige plante- og dyresamfunn.
Dette vil kunne omfatte mange uregulerte og/eller lite regulerte vannlokaliteter.
Lokaliteter med viktige bestander av ferskvannsfisk. Listen omfatter 15 arter innen
familiene laksefisk, niøyer, ulker og karpefisk.

En del fisketomme vann/tjern i området ble undersøkt i forbindelse med vurdering av kategori
b).
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2.6 Marine områder
Marine områder inngår ikke i Setermoen skyte- og øvingsfelt og omhandles derfor ikke i
denne rapporten.
2.7 Rødlistearter
I kartleggingen av biologisk mangfold inngår kartleggingen av forekomster av rødlistearter
som en viktig del. Den nyeste utgaven av Nasjonal rødliste for truede arter i Norge 1998
(DN 1999a) er fulgt. I denne rødlisterapporten er artene delt inn i grupper etter grad av
truethet. Denne inndelingen presenteres nedenfor, og de norske benevnelsene vil bli brukt
videre utover i denne rapporten. Også de arter som står på både den norske og den nordiske
ansvarslista er trukket inn i arbeidet med rødlistearter. I presentasjonen av resultater for
rødlistede arter er spesielt sårbare viltarter skjermet mot offentligheten. I dette arbeidet følger
vi anbefalingene i tabell 6.2 i DN-håndbok 11. Det presenteres derfor heller ikke eget kart i
rapporten for forekomster av rødlistearter. Disse leveres på eget kart direkte til oppdragsgiver.
Kategori

Kode Engelsk kategori

Utryddet
Ex
(Extinct)
Dette omfatter arter som ikke lenger forekommer i Norge som reproduserende arter. Normalt
omfatter dette arter som er utryddet for mer enn 50 år siden – arter som har forsvunnet i løpet
av de siste 50 årene får koden Ex?.
Direkte truet
E
(Endangered)
Dette omfatter arter som er direkte truet og som står i fare for å forsvinne i nærmeste framtid
dersom den negative utviklingen fortsetter.
Sårbar
V
(Vulnerable)
Dette omfatter arter som er i sterk tilbakegang og som kan gå over i kategorien Direkte truet
hvis tilbakegangen fortsetter.
Sjelden
R
(Rare)
Dette omfatter sjeldne arter som ikke er direkte truet eller sårbare, men som likevel er utsatt
fordi de har små bestander eller en spredt og sparsom utbredelse i Norge.
Hensynskrevende
DC
(Declining, care demanding)
Dette omfatter arter som ikke kommer inn under de tre foregående kategoriene, men som på
grunn av en klar tilbakegang fordrer spesielle hensyn og forvaltningstiltak.
Bør overvåkes
DM (Declining, monitoring needed)
Dette omfatter arter som har gått tilbake, men som ikke regnes som truet. Disse artene bør
overvåkes for å avdekke om situasjonen fortsatt forverres.
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2.8 Sammenveide områder – viktige områder for biologisk mangfold
Når kartleggingen er gjennomført, dvs når elementene naturtyper, viltområder,
ferskvannslokaliteter og forekomst av rødlistearter er ferdigregistrert, har man det
datamateriale som er nødvendig for å presentere Sammenveide områder. Dette er da de
viktige påviste områdene for biologisk mangfold fremkommet etter en helhetlig
sammenstilling. Disse områdene er igjen delt inn i tre kategorier:
Svært viktige områder
Viktige områder
Lokalt viktige områder

-

Verdi A
Verdi B
Verdi C

En sammenveining betyr ikke nødvendigvis at et område som har flere C- og B-verdier vil bli
gradert opp til et A-område. Skjønn basert på lokal kunnskap om naturtyper og ikke minst
arters forekomst og truethet lokalt og regionalt, vil her spille sterkt inn i vektingen. I tillegg er
det viktig å forholde seg til naturtypens eller artens status på nasjonalt plan, selv om en art
ikke er rødlistet for øyeblikket.
Forekomsten av rødlistearter vil umiddelbart slå ut på verdien av et område ettersom denne
artsgruppen skal tillegges stor vekt ut fra hensynet til deres leveområder.
2.9 Ulike aktiviteter og deres påvirkning av miljøet
Forsvaret gjennomfører ulik bruk av hele eller deler av sine øvingsområder. For naturtypene
er det hovedsakelig motorisert ferdsel og hogst/nedkjøring av skog som gir de største skadene.
Personell i terrenget kan i mange tilfeller umiddelbart være mer skadelig på vilt i hekketida
enn ferdsel med kjøretøy, men disse sistnevnte kan ha en større negativ effekt på lang sikt.
Dette kan være tilfelle hvis en kjører gjennom myr og våtmark og sporene drenerer vannet i
nye retninger. I en del tilfeller kan resultatet bli endret vannbalanse i denne naturtypen. Slike
endringer kan ha stor negativ betydning på sikt både for planter og dyr.
De hensyn som Forsvaret pålegger seg selv gjennom sektoransvaret for å ivareta biologisk
mangfold, vil kunne ha varige begrensninger eller kun ha tidsbegrenset varighet. Forstyrrelser
av personell i terrenget vil det helst vurderes begrensninger på i yngle/hekketida i perioden
april til august, mens det kan være fri ferdsel i de samme områdene resten av året. På samme
vis kan kjøring i terrenget også periodiseres. Kjøretøy kan gjerne kjøre i et våtmarksområde
hvis det er tele og snødekke i vinterhalvåret, men dette bør unngås i sommerhalvåret, da
kjøring i terrenget på denne tiden kan påføre naturtypen og vegetasjonen stor skade. Dette er
skader som kan være irreversible eller som det vil ta lang tid å lege ved naturlig gjengroing.
Varigheten og kvantiteten av Forsvarets aktiviteter har også betydning for effekten på
biologisk mangfold. Forstyrrelser på vilt av personell til fots øker med tiden personellet
oppholder seg i et område. Opphold over dager har som oftest større negativ effekt på
hekkende fugl enn personell som kun passerer gjennom området over noen minutter eller få
timer. I så måte vil for eksempel bivuakkering i hekketida ha betydelig større skade enn
personell som passerer gjennom hekkeområdet. Arter som lom og en rekke rovfuglarter er
særlig sårbare i rugetida ettersom de lett forlater eggene ubeskyttet når mennesker nærmer seg
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hekkeplassen. Eggene kan da tas av eggrøvere som ravn eller kråker, eller fostrene i eggene
kan fryse i hjel hvis værforholdene er ugunstige.
For Setermoen skyte- og øvingsfelt skjer det også en betydelig sivil påvirkning fra ferdsel
som friluftsliv, jakt, fiske og bærplukking og ikke minst gjennom hogst av skog. Det er uten
tvil hogsten av skog som utgjør de største negative påvirkningene på det biologiske
mangfoldet gjennom sin sterke endring av areal. Friluftsaktivitene kan, som ferdsel av
militært personell, ha uheldige effekter særlig på vilt i spesielle tider av året (hekketida for
fugl eller kalvingstida for elg).
Nedenfor listes opp en rekke aktiviteter som kan påvirke biologisk mangfold i et skyte- eller
øvingsfelt. Denne listen er ikke helt fullstendig, men presenterer mange av de viktigste
aktivitetene som kan påvirke naturtypene og det iboende biologiske mangfoldet.
Militær aktivitet
• Nedbygging av areal til veg, standplass eller faste installasjoner. Tap av areal.
• Masseuttak. Tap av habitat, terrengslitasje, endrede fysiske og/eller kjemiske forhold.
• Drenering/gjenfylling/massedeponi. Tap av habitat, endring av fysiske og/eller kjemiske
forhold.
• Personell til fots ifm øvelser. Stress av vilt, slitasje og støy.
• Bivuakkering. Terrengslitasje, støy, avfall, forurensing, stress av vilt.
• Kjøring i terreng med beltekjøretøy eller hjulgående kjøretøy. Kjørespor, støy,
forurensing.
• Landgang med fartøy (landgangs- eller amfibie). Kjørespor, landgangsramper, støy,
forurensing.
• Skyting lette våpen. Støy, ammunisjonsrester, forurensing.
• Skyting med tyngre våpen. Nedslagsskader, støy, trykkbølger, brann, forurensing,
ammunisjonsrester.
• Bombeøvelser. Nedslagsskader, trykkbølger, støy, brann, forurensing.
• Sprengninger. Spregningsskader terreng, trykkbølger, støy, forurensing.
• Flyging med jagerfly eller helikopter. Støy, lufttrykk, forurensing (helikopterlandinger).
• Mobile installasjoner (feltsykehus, feltkjøkken, kommandoplasser med mer). Støy,
slitasje, kjørespor.
Sivile aktiviteter
• Skogbruk. Den inngåtte avtalen mellom Forsvaret og Statskog SF om forvaltning av
Forsvarets skoger (Forsvarsbygg 2002b) omfatter mer enn de miljøkrav som legges til
grunn i Levende skog-standarden. I denne avtalen skal miljøhensyn og militære hensyn gå
foran hensyn til økonomisk resultat og alle verdisatte områder (A, B og C) skal unntas for
ordinær skogsdrift. Dette gjelder imidlertid kun i de områdene Forsvaret eier.
• Beiting. Terrengslitasje.
• Gjengroing. Tap av habitat(leveområder) og oppflising (habitatfragmentering) av habitat.
• Jordbruksaktivitet. Tap av habitat og oppflising av habitat.
• Opphør av landbruk. Tap av habitat og oppflising av habitat.
• Friluftsliv. Terrengslitasje og forstyrrelser.
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Kjørespor etter beltevogner i Liveltskaret, september 2002. Foto: Karl-Otto Jacobsen
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3. Resultater
I den følgende presentasjonen av ulike verdisatte lokaliteter brukes ikke løpende
nummerering. Dette skyldes at Bardu kommune startet opp med egen kartlegging av biologisk
mangfold allerede i 1999 mens Forsvarsbygg startet opp med sitt arbeid i Setermoen skyte- og
øvingsfelt først i juli 2001. Områder som allerede var kartlagt før Forsvarsbygg startet, har
andre løpenummer. Samtlige nummer er identiske med de nummer som brukes i Natur2000.
3.1 Naturtyper
Hovedinnsatsen på feltarbeidet med naturtypene ble gjennomført på ettersommeren 2001 med
noe etterundersøkelser sommeren 2002. Innenfor Setermoen skyte- og øvingsfelt ble det
påvist totalt 24 naturtypelokaliteter med ulik grad av viktighet. Av disse har elleve områder
A-verdi og ti B-verdi. Ytterligere tre områder har fått C-verdi. Områdene er vist i Kartvedlegg
1. Kartdataene finnes også SOSI-filer i FIS/EBA og som separate kart. Samtlige opplysninger
knyttet til naturtypeverdiene er lagt inn i databaseverktøyet Natur2000.

Lokalitet

107 Lianloken-området

Natur 2000
Naturtype
Naturtypekode
Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

192210107
Rikere sumpskog
F06
A - svært viktig
140
155
Juli 1997, juli 1998, juli 2001 og juli 2002
34WCB887379

Området domineres av myr og fuktige kantskoger som til dels er sumpskog. Sentralt i området
ligger et lite, grunt tjern, Lianloken. Skogen rundt lokaliteten består av bjørk, gråor og selje
med forskjellige vierarter i kratt langs elva og myra. I den best utviklede skogen ble det påvist
territoriehevdende dvergspett (hensynskrevende), og hulerugere som kjøttmeis og svartkvit
fluesnapper hekket i gamle spettehull. Deler av denne skogen hadde mye skrubbenever samt
andre lavarter som glattvrenge og grynvrenge, noe som også indikerer kontinuitet i denne
delen av skogen.
Lokaliteten omfatter også ei gammel slåttemark (myrslått). Mosaikken i dette våtmarkssystemet bestående av mange kantsoner, resulterer i høyt biologisk mangfold. Særlig gir dette
seg utslag innen våtmarksarter spesielt, men også en rekke andre arter knyttet til fuktige/rike
kantsoner.
Lianloken med omkringliggende smådammer har et rikt insektliv, noe som også gir gode
beiteforhold for ender og vadefugl. Naturtypen på denne lokaliteten er sjelden i kommunen og
spesielt innenfor skyte- og øvingsfeltet, noe som resulterer i at det vurderes å ha svært høy
verdi og verdsettes til A-område.
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Nattfiol (Platanthera bifolia). Denne vakre orkideen vokser spredt langs kysten av Troms.
Forekomsten ved Trolldalsbekken er ett av to innlandsfunn i Troms. Foto: Karl-Birger Strann
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Lokalitet

111 Øvre Karlstadskogen

Natur 2000
Naturtype
Naturtypekode
Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

192210111
Andre viktige forekomster (furuskog)
H01
B - viktig
210
435
Mai 2000, mai 2001, mai og juni 2002
34WCB982327

Området består av furuskog iblandet en del løvskog, hovedsakelig bjørk, i fuktige drag og
dalganger. Terrenget er småkupert. Dette gir mange små, avgrensede lokaliteter med tett
løvskog omgitt av rabber bevokst med åpnere furuskog. Løvskogen i dalgangene kan være
svært rik og stedvis ha et rikt mangfold. Denne mosaikken gir gode leveforhold for en rekke
fuglearter. Til tross for at en del av området er tydelig preget av skogbruksaktivitet, har det
fremdeles en viktig funksjon for en rekke fuglearter.
Videre er det kjent at jerv (sjelden) og gaupe (bør overvåkes) er observert en rekke ganger i
området uten at yngling er påvist. Naturtyper med slike kvaliteter som er påvist på denne
lokaliteten er relativt sjeldne i kommunen og spesielt innenfor skyte- og øvingsfeltet, noe som
resulterer i at området vurderes å ha høy verdi og verdsettes til B-område.

Lokalitet

459 Trolldalsbekken

Natur 2000
Naturtype
Naturtypekode
Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

192210459
Høgstaudebjørkeskog
F04
A – svært viktig
120-160
176
Mai og juni 2001, juni 2002
34WCB977340

Deler av området omfatter rik bjørkeskog av høgstaudetypen med noe innslag av dødved. I
tillegg finnes det noe sumpbjørkeskog. Partier av området inkluderer tidligere hogd skog, men
disse vil kunne restaureres over tid. Området er også delvis beitepreget ved at høgstaudene er
byttet ut med skogrørkvein. De beste skogspartiene har velutviklede rikbarks-samfunn
(Lobarion-samfunn). Særlig vanlig er lungenever (Lobaria pulmonaria) og skrubbenever
(Lobaria scobiculata) som vokser både på selje og rogn, stedvis også på noe gammel gråor og
død bjørk. På død ved ble det også påvist flere arter treboende sopp. Blant annet var svart
ildkjuke (Phellinus nigricans) vanlig her. Orkideen nattfiol er påvist innenfor området. Dette
er ett av to kjente voksesteder i de indre delene av Troms fylke, ellers er alle funnene gjort
langs kysten.
Den rike fuglefaunaen som er påvist, kan knyttes direkte til utformingen av høgstaudebjørkeskogen. Naturtypen på denne lokaliteten er ikke uvanlig i kommunen eller innenfor
skyte- og øvingsfeltet. Imidlertid innehar den arter som signaliserer kontinuitet, noe som
resulterer i at den vurderes å ha svært høy verdi og verdsettes til A-område.
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Parti fra Trolldalsbekken som viser rik gammelskog med frodig undervegetasjon.
Foto: Marianne Iversen

Lungenever er en treboende makrolav som er signalart for gammelskog. Den er påvist i flere
områder, blant annet Trolldalsbekken. Foto: Karl-Birger Strann
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Lokalitet

461 Øst for Sæterbekken

Natur 2000
Naturtype
Naturtypekode
Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

192210461
Høgstaudebjørkeskog
F04
A – svært viktig
200-285
74
April og juni 2001, juni 2002
34WCB947360

Dette arealet har en gammel bjørkeskog med en hel del grove trær. Området har et betydelig
innslag av dødved, både stående og liggende. Deler av området har noe småbregneskog i
mosaikk med høgstaudene. Skogen har en bra utforming både med hensyn til sjiktning og død
ved. Forekomsten av død ved gir gode leveforhold for en rekke arter som normalt er knyttet til
gammel skog, deriblant dvergspett (hensynskrevende) og tretåspett. Som et resultat av
hakkespettenes tilstedeværelse, finnes det store forekomster av hulerugende fugl. Naturtypen
på denne lokaliteten er ikke uvanlig i kommunen eller innenfor skyte- og øvingsfeltet. De
påviste kontinuitetskvalitetene er imidlertid mange, noe som resulterer i at det vurderes som å
ha svært høy verdi og verdsettes til A-område.

Skogsområdet langs deler av Sæterbekken er et av de viktigste skogområdene i Setermoen
skytefelt. Foto: Marianne Iversen
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Dvergspetten er rødlistet som hensynskrevende og forekomsten ved Sæterbekken er en av få
kjente innenfor Bardu kommune. Foto: Karl-Birger Strann
Lokalitet

468 Toftakervatnets sørside

Natur 2000
Naturtype
Naturtypekode
Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

192210468
Høgstaudebjørkeskog
F04
A – svært viktig
90-140
153
April, juni og juli 2001, juli 2002
34WCB927394

Toftakervatnets sørside er ei li med storstammet, høgstauderik bjørkeskog. Området har flere
søkk med rikere parti med noe storvokst bjørk, og særlig langs søkkene der skogen har klare
trekk av kontinuitet, finnes en del død ved. Skogen går ned til vannet der det er innslag av
tørrere parti med blåbærbjørkeskog. Det forekommer noen mindre rikbarkssamfunn, og
området har et svært rikt fuglesamfunn med bl.a. dvergspett (hensynskrevende) hekkende i
området.
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Stedvis vokser gode forekomster med skrubbenever sammen med både glattvrenge og
grynvrenge på gråor og selje. Lungenever ble påvist på død ved i to bekkedrag. Naturtypen på
denne lokaliteten er ikke uvanlig i kommunen eller innenfor skyte- og øvingsfeltet. Imidlertid
har naturtypen en rekke biomangfoldkvaliteter med storvokst løvskog og rikbarkssamfunn,
noe som resulterer i at den vurderes som å ha svært høy verdi og verdsettes til A-område.
Lokalitet

469 Toftakervatnet

Natur 2000
Naturtype
Naturtypekode
Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

192210469
Andre viktige forekomster (ferskvann)
H01
A – svært viktig
94
429
Juli 1998, juni og juli 2001, juni 2002
34WCB925401

Dette er et rikt skogsvann med godt utviklede belter med vannvegetasjon av starr og elvesneller, noe som gir gode muligheter for skjul for en rekke arter våtmarksfugl som for
eksempel horndykker og flere andefuglarter. Vannet har en viktig funksjon for vannfugl både
i hekketida samt under trekket vår og høst. Flere rødlistede fuglearter finner gunstige
levebetingelser i dette vannet som ligger nær bebyggelsen på Setermoen. Det finnes både røye
og ørret i vannet og det innehar også et rikt insektsliv. De samlede kvalitetene danner igjen et
viktig næringsgrunnlag for det rike fuglelivet. Naturtypen på denne lokaliteten er forholdsvis
sjelden i kommunen og er ett av få vann med slike kvaliteter innenfor skyte- og øvingsfeltet.
Dette resulterer i at det er vurdert å ha svært høy verdi og verdsettes til A-område.

Starrbeltene rundt Toftakervatn er viktige leveområder for våtmarksfugl.
Foto: Karl-Birger Strann
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Lokalitet

479 Langvatnet sør

Natur 2000
Naturtype
Naturtypekode
Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

192210479
Gråor-heggeskog
F05
A – svært viktig
275
10
August 2001, juli 2002
34WCB928373

Dette er et gammelskogsområde langs et fuktdrag som domineres av gråor-heggeskog. I
tillegg vokser det en del bjørk og storvier i deler av området. En del partier har gode
forekomster med dødved. Området har et godt utviklet rikbarkssamfunn dominert av
skrubbenever og vrenger, noe som indikerer god kontinuitet i skogen. Funnet av den
rødlistede makrolaven fossenever (Lobaria hallii) (sårbar) sammen med lungenever (Lobaria
pulmonaria) viser at skogen har kontinuitet, og dette gir området en høy verdi. Det ble også
påvist noe treboende sopp uten at særlig sjeldne arter ble funnet i denne undersøkelsen.
Skogbunnen domineres stedvis av våte partier med mye torvmoser. Langs bekken vokser det
noe kildevegetasjon med mye gulsildre og jåblom.
Området er sterkt avgrenset og ligger mellom veien og selve Langvatnet. I lengderetningene
langs vannet er lokaliteten avgrenset av sterkt gjennomhogde engbjørkeskoger. De uthogde
områdene er tørrere skogspartier (engbjørkeskog), men gjennom restaurering kan de øke
verdien av det påviste gråor-heggeskogsområdet. Naturtypen på denne lokaliteten er ikke
uvanlig i kommunen eller innenfor skyte- og øvingsfeltet. Imidlertid har lokaliteten en rekke
biomangfoldkvaliteter med gammel løvskog og gråor-heggeskog med rikbarkssamfunn, noe
som resulterer i at den vurderes til å ha svært høy verdi og verdsettes til A-område.

Fossenever er en rødlistet (sårbar) makrolav i slekta Lobaria. Den vokser i fuktige løvskoger
med kontinuitet, og særlig vanlig er den i flommarksskog av typen gråor-heggeskog.
Foto: Karl-Birger Strann
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Lokalitet

481 Langsvingvatnet

Natur 2000
Naturtype
Naturtypekode
Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

192210481
Andre viktige forekomster (ferskvann)
H01
A – svært viktig
269
164
Juli 1998, juli 2001, juli 2002
34W CB918379

Vannet har flere øyer og holmer som gir gode hekkeforhold for en rekke våtmarksfugler og
våtmarkstilknyttede arter. Her hekker årlig rødlistede arter og flere andefuglarter, bl.a.
svartand (bør overvåkes). Bardu kommune opplyser at vannet har både røye og ørret, noe som
gir gode livsbetingelser for fiskespisende fugler. Det er også påvist krepsdyr (marflo
Gammarus lacustris) og muslinger (ubestemte arter, men mest sannsynlig ertemusling
Pisidium sp.). Dette gir gode beiteforhold dykkender. Naturtypen på denne lokaliteten er
forholdsvis sjelden i kommunen og er den eneste med flere vegeterte holmer av ulik størrelse.
Disse forholdene sammen med kvaliteter som den rike forekomsten av krepsdyr og muslinger
gjør lokaliteten unik innenfor skyte- og øvingsfeltet. Dette resulterer i at den er vurdert å ha
svært høy verdi og verdsettes til A-område.

Lokalitet

020 Mellaelva

Natur 2000
Naturtype
Naturtypekode
Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

192210020
Gråor-heggeskog
F05
B – viktig
100-250
212
Juli 2001, juni 2002
34WCB920398

Dette området består av skogspartier mellom Toftakervatn og Sætervatn. Skytefeltgrensen
deler området i to, og området er behandlet som en enhet selv om deler av det ligger utenfor
skyte- og øvingsfeltet. Skogen er en blandingsskog mellom rik løvskog dominert av bjørk, og
gråor-heggeskog samt diverse vierarter som stedvis dominerer rundt en del åpne myrpartier.
Noen steder kan skogspartiene gå over i sumpskog. Områdene er imidlertid så små at det ikke
ble funnet formålstjenlig å avgrense dem som egne naturtyper, men heller legge dem inn
under gråor-heggeskog-typen. Skogen har stedvis gode forekomster med skrubbenever.
Orkideen knerot er påvist i området. En rekke arter våtmarksfugl hekker i skogen ut mot selve
vannene, noe som gir dette skogspartiet også en høy viltverdi.
Naturtypen på denne lokaliteten er ikke uvanlig i kommunen, men sjelden innenfor skyte- og
øvingsfeltet. Imidlertid har lokaliteten en rekke biomangfoldkvaliteter som gråor-heggeskog
med rikbarkssamfunn, noe som resulterer i at den vurderes å ha høy verdi og verdsettes til Bområde.
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Lokalitet

114 Nordøst for Eldhushaugen 1

Natur 2000
Naturtype
Naturtypekode
Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

192210114
Andre viktige forekomster (furuskog)
H01
B – viktig
210
47
Mai 2000, juli 2001, juli 2002
34WCB886370

Dette skogsområdet domineres av furuskog i et kupert rabbeterreng. Furua er til dels
storvokst. Det finnes noe død ved, men det er også bra med unge trær i skogspartiet. Området
grenser direkte inn til en annen naturtypelokalitet (Eldhushaugen 2 - høgstaude bjørkeskog).
Det kuperte furuskogslandskapet gir en mosaikk med mange mindre områder. Denne
mosaikken gir gode leveforhold for flere barskogsarter. Det er mange spor etter vinterbeiting
av storfugl, og det høye antallet trær med beitespor tyder på at området er et viktig
vinterområde for storfuglen.
Naturtypen på denne lokaliteten er uvanlig i kommunen, og svært sjelden innenfor skyte- og
øvingsfeltet. Et kupert skogsterreng med storvokst, gammel furuskog med mange
biomangfoldkvaliteter knyttet til den spesielle mosaikken, resulterer i at den vurderes å ha høy
verdi og verdsettes til B-område.

Lokalitet

456 Storbekken, Hundtorp

Natur 2000
Naturtype
Naturtypekode
Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

192210456
Andre viktige forekomster (kalkrik rasmark)
H01
B – viktig
120-210
34
Juli 2001, juni 2002
34WCB948378

Området består av ei kløft med partier med kalkkrevende fjellvegetasjon i sidene bl.a. med en
godt utviklet reinrosehei på begge sidene. Jordbunnen domineres av leire, noen steder er det
blokkmark som dominerer. I kanten ut mot bekken på den smale dalbotnen vokser bjørkeskog
med høgstaudevegetasjon ispedd noe hegg, mens furua dominerer på åsryggene. Fuglearter
med regionalt små bestander som gjerdesmett og munk, hekker årlig i området.
Naturtypen på denne lokaliteten er uvanlig i kommunen, og svært sjelden innenfor skyte- og
øvingsfeltet. Kombinasjonen mellom rasmark og blandingsskog gir lokaliteten mange
biomangfoldkvaliteter knyttet til den spesielle mosaikken. Dette resulterer i at den vurderes til
å ha høy verdi og verdsettes til B-område.
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Storbekkenområdet består av en ravine med bratte kalkrike skrenter der mange kalkkrevende
planter vokser. Foto: Marianne Iversen
Lokalitet

457 Øst for Storbekken

Natur 2000
Naturtype
Naturtypekode
Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

192210457
Høgstaudebjørkeskog
F04
B – viktig
265
67
Juni 2001, juli 2002
34WCB945374

Dette skogsområdet domineres av storvokst bjørkeskog med høgstauder. Skogen er
hogstmoden, men står fram som forholdsvis intakt med lite synlige påvirkninger etter eldre
plukkhogst. Stedvis vokser høy strutseving og turt, og sammen dominerer disse to artene
skogbunnen fullstendig.
Naturtypen på denne lokaliteten er ikke uvanlig i kommunen, og heller ikke innenfor skyteog øvingsfeltet. Imidlertid innehar denne løvskogen en nesten intakt naturskogskvalitet med
mange biomangfoldkvaliteter som gjerne er knyttet til slik gammel skog. Dette resulterer i at
den vurderes å ha høy verdi og verdsettes til B-område.
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Lokalitet

460 Bostadmyran

Natur 2000
Naturtype
Naturtypekode
Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

192210460
Intakt lavlandsmyr
A01
A – svært viktig
325
47
Juni 2001, juli 2002
34WCB944362

Dette området er et viktig våtmarkssystem der deler av myra og vannkanten av hovedtjernet
domineres av flaskestarr og nordlandsstarr, stedvis domineres myra også av trådstarr.
Systemets utforming med kombinasjon av grasmyr og åpent vann resulterer i mange
hekkende arter vadefugl og ender. Hele sju arter vadefugl ble påvist hekkende under befaring,
noe som indikerer at myra har god næringstilgang. I kantene mot skogen svermet mange
sommerfugler med idasblåvinge (Plebeius idas) og brunflekket perlemorvinge (Boloria
selene) som de vanligste artene. Det ble også observert større antall øyenstikkere av flere arter
som jaktet rundt over myra. Ut fra feltobservasjonene tilhørte disse slekta Aeshna, men det ble
ikke samlet inn insekter for senere artsbestemmelse.
Naturtypen på denne lokaliteten er ikke uvanlig i kommunen, og heller ikke innenfor skyteog øvingsfeltet. Imidlertid er kombinasjonen av myr og mindre ferskvann med rik starrvegetasjon forholdsvis sjelden både i kommunen og i regionen. De mange biomangfoldkvaliteter knyttet til den spesielle mosaikken resulterer i at den vurderes til å ha svært høy
verdi og verdsettes til A-område.

Rødstilk er en av mange hekkende vadefugler som er påvist på Bostadmyra.
Foto: Karl-Birger Strann
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Lokalitet

616 Furuhaugmyran

Natur 2000
Naturtype
Naturtypekode
Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

192210616
Intakt lavlandsmyr
A01
B – viktig
140-150
114
Juni 2001, juni 2002
34WCB987337

Dette våtmarkssystemet består av ei myr omgitt av skog samt et tjern i den sørlige delen av
myra. Ute på myra finnes noen tresatte rygger der småvokst furu og noe bjørk dominerer.
Myra og vannkanten domineres av starr og da hovedsakelig nordlandsstarr og noe flaskestarr,
stedvis også en del trådstarr. Lokaliteten er et viktig hekkeområde for flere våtmarkstilknyttede fuglearter.
Naturtypen på denne lokaliteten er uvanlig i kommunen, og svært sjelden innenfor skyte- og
øvingsfeltet. Kombinasjonen av til dels trebevokst myr og små tjern og dammer med rik
starrvegetasjon, er forholdsvis sjelden både i kommunen og ellers i regionen. De mange
biomangfoldkvaliteter knyttet til denne spesielle mosaikken resulterer i at den vurderes å ha
høy verdi og verdsettes til B-område.
Lokalitet

466 Elvestad

Natur 2000
Naturtype
Naturtypekode
Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

192210466
Høgstaudebjørkeskog
F04
B – viktig
110
78
Juni og juli 2001, mai og juni 2002
34WCB988342

Deler av lokaliteten har god bonitet og har stedvis mye grov bjørk. Det finnes også noen
forekomster med død ved. I dødvedpartiene ble det påvist flere lav- og sopparter som er
indikasjoner på rikskog med kontinuitet. Blant lavartene var skrubbenever, grynvrenge og
glattvrenge vanlig, mens blant treboende sopp var arter som valkildkjuke, sokkjuke og
labyrintkjuke vanlige. Den regionalt sjeldne tofargekjuken ble også funnet her. Området viser
rikt mangfold og har stedvis et godt utviklet rikbarkssamfunn som viser klare trekk på godt
utviklet kontinuitet.
To ospeholt ligger innenfor naturtypen. Her finnes grove osp på inntil 50-60 cm diameter i
brysthøyde. Dette er et viktig område for hakkespetter og dermed andre hulerugere som
bruker gamle spettehull. Lokaliteten inkluderer også partier som er hogd og tilplantet med
gran. I 2002 ble enda et delområde av lokaliteten hogd, noe som etter all sannsynlighet
reduserer områdets kvalitet. Det ble under befaring ikke mulighet til å gå inn for å undersøke
dette nærmere. Området er derfor presentert med de opprinnelige verdier som ble påvist til og
med 2001.
Naturtypen på denne lokaliteten er ikke uvanlig i kommunen, og heller ikke innenfor skyteog øvingsfeltet. Imidlertid innehar deler av denne løvskogen en nesten intakt naturskogskvalitet med mange biomangfoldelementer som gjerne er knyttet til slik gammel skog. Dette
resulterer i at lokaliteten vurderes til å ha høy verdi og verdsettes til B-område.
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Gamle reirhull etter dvergspett (bildet) og tretåspett er viktige reirplasser for faktorer i
gammelskog for en rekke hulerugende fuglearter. Foto: Karl-Birger Strann
Lokalitet

474 Nordøst for Eldhushaugen 2

Natur 2000
Naturtype
Naturtypekode
Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

192210474
Høgstaudebjørkeskog
F04
B – viktig
180-280
154
Mai 2000, juli og august 2001, juli 2002
34WCB885371

Dette området preges av gammel bjørkeskog med betydelig innslag av selje og rogn. På en hel
del døde trær vokste sopp og lav. Dette ble funnet både på bjørkestubber og død ved fra andre
treslag. Særlig god forekomst var det av lavartene skrubbenever, glattvrenge og grynvrenge.
Samtlige tre arter vokser i et lavsamfunn som i denne delen av landet gir en god indikasjon på
rik løvskog med kontinuitet. Det ble også funnet en rik karplanteflora, med bl.a. orkideer som
småtveblad, skogmarihånd og grønnkurle.
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Området har et mindre hogstfelt. Nedenfor 270 m-kurven vokser det en del furuskog i
rabbeterreng. Dette er presentert som egen naturtype (se Eldhushaugen 1). I Troms hekker
storfugl også i høgstaude bjørkeskog, og i dette området (Eldhushaugen 2) ble det registrert
storfugl (røy) med hekkeadferd uten at reir ble påvist. Ut fra denne funksjonen for storfuglen
burde Eldhushaugen 1 og 2 ses under ett, men ettersom det er to ulike naturtyper, er de delt
inn i to forskjellige områder.
Naturtypen på denne lokaliteten er ikke uvanlig i kommunen, og heller ikke innenfor skyteog øvingsfeltet. Imidlertid innehar denne løvskogen en nesten intakt naturskogskvalitet med
mange biomangfoldelementer som gjerne er knyttet til slik gammel skog. Dette resulterer i at
den vurderes å ha høy verdi og verdsettes til B-område.
Lokalitet

485 Randtjønna

Natur 2000
Naturtype
Naturtypekode
Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

192210485
Intakt lavlandsmyr
A01
B – viktig
164
20
Juli 2001, juli 2002
34WCB993320

Randtjønna har kantsoner med rik starrvegetasjon som gradvis går over i ei starrmyr dominert
av nordlandsstarr og flaskestarr nærmest tjernet. I selve vannet og det omkringliggende
myrsystemet ble det påvist en rekke hekkende våtmarksfugler, bl.a. den rødlistede svartanda
(bør overvåkes). Selve tjernet ligger i all hovedsak innenfor skyte- og øvingsfeltet mens
hovedmyra, som domineres av starrarter, ligger utenfor selve skyte- og øvingsfeltet.
Vannfuglene finner det meste av maten enten i selve vannet eller i myra, og området må
betraktes som en helhet. De fleste reirene ligger i vegetasjonen på myra utenfor skyte- og
øvingsfeltet, men endene tar ungene ned til Randtjønna straks de har klekket.
Kombinasjonen av myr og mindre ferskvann med rik starrvegetasjon er imidlertid forholdsvis
sjelden både i kommunen og ellers i regionen. Kvalitetene og mosaikken er ikke like
velutviklet som i de beste områdene som vi har påvist innenfor skyte- og øvingsfeltet. De
påviste biomangfoldkvaliteter knyttet til denne spesielle mosaikken resulterer likevel i at den
vurderes å ha høy verdi og verdsettes til B-område.
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Smålom er rødlist (hensynskrevende) og forekommer ved flere vann i Setermoen skyte- og
øvingsfelt. Foto: Karl-Birger Strann
Lokalitet

486 Mellomvatnet

Natur 2000
Naturtype
Naturtypekode
Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

192210486
Andre viktige forekomster (ferskvann)
H01
A – svært viktig
282
24
Juli 2001, juni 2002
34WCB921375

Lokaliteten domineres av et vann med mindre tilstøtende starrmyrer. I vannet finnes noen
mindre, men frodige starrbelter. Dette vatnet er først og fremst et viktig vann for våtmarksfugl
og våtmarkstilknyttet spurvefugl. Hele fire rødlistearter opptrer regelmessig, og tre av disse er
påvist hekkende, bl.a. stjertand (sjelden) og svartand (bør overvåkes). Disse artene er alle
direkte knyttet til denne naturtypen. Området ligger midt inne i et nettverk av veier inne på
Vardenområdet og har tross en del forstyrrelser, beholdt gode kvaliteter for en del arter
vannfugl.
Naturtypen på denne lokaliteten er uvanlig i kommunen, og sjelden også innenfor skyte- og
øvingsfeltet. Kombinasjonen av frodig starrmyr og ferskvann med rik starrvegetasjon er
forholdsvis sjelden både i kommunen og ellers i regionen. De mange biomangfoldkvaliteter
knyttet til denne spesielle mosaikken resulterer i at den vurderes å ha svært høy verdi og
verdsettes til A-område.
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Lokalitet

477 Langvatn

Natur 2000
Naturtype
Naturtypekode
Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

192210477
Andre viktige forekomster (ferskvann)
H01
B – viktig
268
11
Juli og august 2001, juli 2002
34WCB924375

I dette området ble det påvist både hvit nøkkerose og soleinøkkerose i den ene enden av
vannet. Det ble påvist bare noen få eksemplarer av hvit nøkkerose mens soleienøkkerosa var
vidt utbredt i bukta. Funn av begge artene nøkkeroser i ett og samme vann er svært sjelden i
denne delen av Troms. Kalkrikt sigevann dreneres langs skråningen ned til selve vannet og
renner ut i bukta der nøkkerosene vokser.
Naturtypen på denne lokaliteten er uvanlig i kommunen, og finnes ikke ellers innenfor skyteog øvingsfeltet. Kombinasjonen av nøkkeroser i vannet med noe starrvegetasjon er sjelden
både i kommunen og ellers i regionen. Disse kvalitetene knyttet til denne spesielle
forekomsten av nøkkeroser resulterer i at lokaliteten vurderes å ha høy verdi og verdsettes til
B-område.
Lokalitet

478 Langvatn vest

Natur 2000
Naturtype
Naturtypekode
Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

192210478
Intakt lavlandsmyr
A01
C – lokalt viktig
280
41
August 2001, juni og juli 2002
34WCB924378

Dette området strekker seg fra vannkanten av Langvatnet og oppover ei sigemyr som går over
i et flatere myrsystem med flere mindre dammer. Kantsonene mellom myra og løvskogen har
rike kalkforekomster, noe som gir en rik og variert flora. I tillegg ble det påvist et høyt antall
svermende sommerfugler der flere arter blåvinger, myrperlemorvinge og fløyelsringvinge var
vanligst. Den ene dammen er svært dyp og ligner en del på ei dødisgrop. Her vokser flere
arter vannvegetasjon med tjønnaks og piggknopparter som de vanligste sammen med
bukkeblad og myrhatt. Dammen og områdene rundt hadde et rikt antall arter av libeller
(øyenstikkere) og vannkalver, uten at det er gjennomført nærmere undersøkelser av disse. En
vei går tvers gjennom området, noe som reduserer kvaliteten på området noe.
Naturtypen på denne lokaliteten er uvanlig i kommunen, og svært sjelden innenfor skyte- og
øvingsfeltet. Kombinasjonen av myr og kalkrik løvskog er sjelden både i kommunen og ellers
i regionen. Imidlertid er området forholdsvis lite av areal. Dette tatt i betraktning gir de mange
biomangfoldkvaliteter knyttet til denne spesielle mosaikken kun lokal verdi og verdsettes til
C-område.
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Lokalitet

617 Eldhusmyran

Natur 2000
Naturtype
Naturtypekode
Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

192210617
Intakt lavlandsmyr
A01
A – svært viktig
245
192
Juli 2001, juni og juli 2002
34ECB885359

Dette er et forholdsvis intakt, større våtmarkssystem sentralt beliggende i de vestre delene av
Setermoen skyte- og øvingsfelt. Det finnes en del kjørespor i deler av myrene, men større
områder er fremdeles uberørt av barmarkskjøring. Mosaikken mellom ulike myrtyper og
åpent vann i form av et stort tjern gir gode forhold for våtmarksfugl. På noen av grassmyrene
svermet store antall blåvinger (sommerfugler) og øyenstikkere uten at disse ble underlagt
nærmere studier.
Naturtypen på denne lokaliteten er uvanlig i kommunen, og svært sjelden innenfor skyte- og
øvingsfeltet. Kombinasjonen av større starrmyrområder og mindre ferskvann med rik
starrvegetasjon er forholdsvis sjelden både i kommunen og ellers i regionen. De mange
biomangfoldkvaliteter særlig for fugl knyttet til denne spesielle naturtypemosaikken og ikke
minst størrelsen på arealet, resulterer i at den vurderes å ha svært høy verdi og verdsettes til
A-område.

Hele åtte forskjellige arter vadefugl ble påvist hekkende på Eldhusmyran, deriblant heilo
(bildet). Antallet arter gjør lokaliteten til ett av de viktigste hekkeområdene for våtmarksfugl i
denne delen av kommunen. Foto: Karl-Birger Strann
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Lokalitet

670 Gammalolatjønna

Natur 2000
Naturtype
Naturtypekode
Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

192210670
Andre viktige forekomster (ferskvann)
H01
A – svært viktig
146
50
Juli 2001, juni og juli 2002
34WCB886376

Dette er et skogsvatn som ligger godt skjult inne i skogen like ved E6 sør for Setermoen. De
mange buktene med godt utviklede vegetasjonsbelter av starr, elvesneller og soleienøkkeroser
gir en rekke vannfuglarter gode muligheter for beite og skjul. Innenfor noen bukter ligger
mindre områder med starrmyr med tette vierkratt i kanten mot skogen. Selve skogen inntil
består av blandingsskog mellom grov storvokst furu og bjørk.
Naturtypen på denne lokaliteten er uvanlig i kommunen, og svært sjelden innenfor skyte- og
øvingsfeltet. Kombinasjonen av blandingsskog, myr og et større skogsvann med rike
vegetasjonsbelter er forholdsvis sjelden både i kommunen og ellers i regionen. De mange
biomangfoldkvaliteter knyttet til denne spesielle mosaikken resulterer i at den vurderes å ha
svært høy verdi og verdsettes til A-område.

Lokalitet

484 Bjørnfjellet

Natur 2000
Naturtype
Naturtypekode
Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

192210484
Kalkrike områder i fjellet
C01
C – lokalt viktig
937
170
Juli og august 1998
34WCB950330

Dette er et baserikt område rundt vann 937 m.o.h. som har særlig rik fjellvegetasjon. Her ble
det påvist spesielle arter som høgfjellsklokke og fjellsolblom. Sistnevnte art har en nordøstlig
utbredelse og forekommer kun i nordlige Skandinavia. Dette er en av de vestligste kjente
forekomstene i Troms.
Naturtypen på denne lokaliteten er ikke uvanlig i kommunen, men noe mer sjelden innenfor
skyte- og øvingsfeltet. De mange kvaliteter knyttet til regionalt sjeldne karplanter resulterer i
at den vurderes å ha lokal verdi og verdsettes til C-område.
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Lokalitet

492 Indre Liveltskardet

Natur 2000
Naturtype
Naturtypekode
Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

192210492
Kalkrike områder i fjellet
C01
C – lokalt viktig
740-1000
362
Juli og august 1998
34WCB935285

Dette området består delvis av rasmark, dels fast fjell. Plantelivet er rikt med en rekke
interessante arter. Her finnes en rekke sildrearter, orkideene fjellkurle og fjellkvitkurle samt
kvitstarr. Sistnevnte art er en sjelden art i det lavalpine landskapet i de indre delene av Troms.
Naturtypen på denne lokaliteten er ikke uvanlig i kommunen, men noe mer sjelden innenfor
skyte- og øvingsfeltet. De mange kvaliteter knyttet til regionalt sjeldne karplanter resulterer i
at den vurderes til å ha lokal verdi og verdsettes til C-område.

Fjellsolblom vokser spredt i de østligste fjellområdene av Troms. Funnet i Bjørnfjellet er et av
de vestligste funnene i Troms fylke. Foto: Marianne Iversen
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3.2 Viltområder
Setermoen skyte- og øvingsfelt er berørt av 13 prioriterte viltområder. Sju av disse har fått
verdi svært viktige (A) og seks viktige (B) viltområder. Områdene er vist i Kartvedlegg 2.
Blant de 13 prioriterte viltområdene er flere viktige særlig for våtmarksfugl, noen er viktige
for skogsfugl og andre igjen er viktige fordi de har et særlig rikt mangfold. Elg forekommer
jevnt spredt utover skyte- og øvingsfeltets skogsområder. Særlig treffes elg i engbjørkeskog
(sommerbeiter) og i skogspartier med mye vier (vinterbeiter). Likevel har vi ikke påvist
særskilt viktige områder for elg innenfor Setermoen skyte- og øvingsfelt. Dette er en
vurdering som vi har tatt sammen med kommunens miljøvernleder, Per Åke Heimdal.
Viltopplysningene er lagt inn i Natur2000, men viltområdene er ikke det. Viltobservasjonene
og de prioriterte viltområdene foreligger som SOSI-filer hos Forsvarsbygg og på separat
kartblad.
Prioritert viltområde

1 Gammelolatjønna

Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

Svært viktig viltområde A
146
636
Juli 2001, juni og juli 2002
34W CB 886376

Viltområdet omfatter selve Gammelolatjønna og myr- og sumpskogsområdene på begge sider
av Kobbryggelva. Området er rikt på våtmarksfugl, og tre rødlistearter hekker eller bruker
området på andre måter. I sumpskogen ble det påvist hekkende dvergspett (hensynskrevende).
Dessuten har området et høyt artsmangfold sett under ett. Selv om området ikke er vurdert
som spesielt viktig for elg, oppholder det seg dyr innenfor dette området både sommer og
vinter. Det høye antallet viltarter og forekomsten av flere rødlistede fuglearter resulterer i at
området vurderes som et svært viktig viltområde -A.

Gammelolatjønna er et viktig viltområdet som har mange hekkende arter våtmarksfugl.
Krikkanda er en av artene som trives godt i områder med vann og små myrdammer.
Foto: Karl-Birger Strann
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Prioritert viltområde

2 Karlstadskogen

Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

Svært viktig viltområde A
210
1032
Mai 2000, mai 2001, juni og juli 2002
34W CB 982327

Dette viltområdet omfatter liene ovenfor skytebanene i Karlstadskogen. Her finnes ett av fire
viktige leveområder for storfugl som er påvist i Setermoen skyte- og øvingsfelt. Området er
generelt rikt på vilt. Innenfor det avgrensede området finnes både hekkeområder og viktige
vinterområder for storfugl. Mange trær med tydelige beitespor viser at deler av området er
særlig viktig vinterområde for en sterk bestand av storfugl. Spesielt er furuskogsområdet rundt
Fjelltjern (UTM 34WCB984327) et slikt viktig vinterbeiteområde. Området har også en
hekkende rødlistet fugleart som er direkte knyttet til slik furuskog som vi finner i deler av
denne lokaliteten.
Furukorsnebben har et viktig leveområde i denne delen av Bardu kommune. Arten er ført opp
på lista over nordiske ansvarsarter (Höjer 1995). Videre hekker både perleugle og haukugle
årlig i dette skogsområdet, og dagrovfugler som fjellvåk og dvergfalk er også faste hekkefugler. Kongeørn (sjelden) og hønsehauk (sårbar) jakter regelmessig i liene særlig i vår- og
sommermånedene. Store rovdyr som jerv (sjelden) og gaupe (bør overvåkes) påvises med
jevne mellomrom i dette området, men yngling er ennå ikke påvist. Det høye antallet viltarter,
den sterke bestanden av storfugl og forekomsten av en rødlistet fugleart resulterer i at området
vurderes som et svært viktig viltområde -A.
Prioritert viltområde

3 Trolldalsbekken

Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

Viktig viltområde B
120-160
392
Mai og juni 2001, juni 2002
34W CB 977340

Trolldalsbekken er en rik fuglebiotop med særlig rik småfuglbestand. Det er spesielt mange
arter hulerugere, både meiser, fluesnappere og ugler. Regionalt sjeldne arter som spurveugle,
bøksanger og blåmeis ble alle påvist og hekket etter all sannsynlighet her. Dvergspettens
(hensynskrevende) tilstedeværelse har resultert i mange gamle reirhull som disse artene har
tatt i bruk. Området brukes også av elg i sommerhalvåret, men området er ikke vurdert som
spesielt viktig for arten i kommunens viltområdekartverk. Det høye antallet fugl sammen med
forekomsten av dvergspett resulterer i at området vurderes som et viktig viltområde -B.
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Karlstadskogen har fast hekkebestand av både perleugle (bildet) og haukugle. I gode
smågnagerår hekker også den regionalt sjeldne hornugla i området.
Foto: Karl-Birger Strann
Prioritert viltområde

4 Sæterbekken

Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

Svært viktig viltområde A
200-285
319
April og juni 2001, juni 2002
34W CB 947360

Dette skogsområdet er en variert høgstaude bjørkeskog som stedvis har storvokste trær samt
en god del dødved. Både tretåspett og den rødlistede dvergspetten (hensynskrevende) hekker
her, noe som også gir gode hekkebestander av sekundære hulerugere. Det ble påvist mange
par hver av artene rødstjert, svartkvit fluesnapper og kjøttmeis. Den lokalt sjeldne spurveugla
hekker også regelmessig i området. Området er også et viktig beiteområde for nordflaggermus
i sommerhalvåret. I den tette løvskogen finner denne arten godt med mat samtidig som den er
mindre utsatt for predasjon. Vi vet ikke om flaggermusene kan bruke reirhullene til hakkespettene som dagplasser eller om de trekker inn mot bebyggelsen for å sove i bygninger.
Orrfugl er observert, men er ikke med sikkerhet påvist hekkende innenfor det avgrense viltområdet. Det høye antallet viltarter, den sterke bestanden av orrfugl og forekomsten av dvergspett og nordflaggermus resulterer i at området vurderes som et svært viktig viltområde -A.

36

Prioritert viltområde

5 Toftakervatnet

Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

Svært viktig viltområde A
94-140
1629
Juli 1998, juni og juli 2001, juni 2002
34W CB 925401

Dette viltområdet omfatter selve Toftakervatnet, Mellaelvområdet og den frodige løvlia sør
for Toftakervatnet. Våtmarksystemene med tilgrensende skogsområder gir området en
mosaikk med mange kantsoner, noe som gir gode hekkeforhold for mange forskjellige fugleog dyrearter. Vannsystemene er også viktige trekklokaliteter for lom og andefugl. Ofte raster
flokker med vannfugl på Toftakervatnet om våren mens de venter på at isen skal forsvinne på
vann høyere opp i fjellet. Oter (sårbar) er også observert flere ganger i selve vannet både av
personell fra NINA og fra lokalbefolkningen. Det er ikke påvist hilokaliteter ved vannet, men
sporfunn tyder på at arten bruker vannet forholdsvis regelmessig i hvert fall i sommerhalvåret.
Også mange vannfugl hekker i sumpskogene og myrområdene. Den rike løvskogslia i sør er
også svært rik på vilt. Det er særlig mange skogshekkende fuglearter her med viktige arter
som dvergspett (hensynskrevende), spurvehauk og en sterk bestand av orrfugl. Sistnevnte art
hekker regelmessig i denne lia. I sommerhalvåret står det også en del elg som beiter på den
frodige vegetasjonen i skogslia. Det høye antallet viltarter og forekomsten av en rekke
rødlistede fuglearter resulterer i at området vurderes som et svært viktig viltområde -A.

Toftakervatnet er viktig for vannfugl både som hekke- og trekkområde. Toppanda er en av de
vanligste hekkefuglene i dette vannet og i flere andre vann i skyte- og øvingsfeltet.
Foto: Karl-Birger Strann
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Orrfuglen hekker flere steder i skytefeltet. Arten har en noe annen struktur på spill-plassene
enn lenger sør. Ofte spiller bare noen få hanner på hvert område – det finnes få virkelig store
leiker. I lia på sørsida av Toftakervatnet finnes en god hekke- og vinterbestand av orrfugl.
Foto: Karl-Birger Strann
Prioritert viltområde

6 Langsvingvatn

Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

Svært viktig viltområde A
269
368
Juli 1998, juli 2001, juli 2002
34W CB 918379

Langsvingvatnet har flere øyer og holmer, noe som gir gode hekkeforhold for en rekke arter
våtmarksfugl og våtmarkstilknyttede arter. Blant annet hekker det årlig flere rødlistede arter i
området, deriblant svartand (bør overvåkes). Dessuten hekker flere andre arter ender og
vadefugl med høy viltvekt i tilknytning til vannet og holmene i vannet. Den rike mattilgangen
ved at vannet er rikt på både krepsdyr og muslinger er en viktig grunn til dette. Vannet ligger
sentralt inne på Vardenplatået og det er bygd veier rundt hele vannet. Det er kun på nordsiden
at veien går forholdsvis nær vannet, ellers går den et godt stykke fra. Det høye antallet
viltarter og forekomsten av en rekke rødlistede fuglearter resulterer i at området vurderes som
et svært viktig viltområde -A.
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Prioritert viltområde

7 Eldhushaugen

Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

Viktig viltområde B
180-280
402
Mai 2000, juli og august 2001, juni 2002
34W CB 886370

Dette viltområdet omfatter skogsområdene i lia nordøst for Eldhushaugen. Området består av
to delområder som glir over i hverandre, ett furuskogsområde som ligger nederst i lia, mens et
rikt bjørkeskogsparti (engbjørkeskog) ligger i overkant. Hele det samlede skogsområdet er et
viktig leveområde for storfugl gjennom hele året. Hekking er påvist både i furuskogen og i
den gamle bjørkeskogsdelen. Det sistnevnte fenomenet forekommer også andre steder i
Bardu, også innenfor Setermoen skyte- og øvingsfelt. Hønsehauken (sårbar) jakter daglig i
dette rike viltområdet, men de fuglene som jakter her, hekker utenfor skyte- og øvingsfeltet.
Eldhushaugen er disse fuglenes viktigste jaktområde i hekketida.
Området har en del elg uten at området peker seg ut som svært viktig for denne arten. Rådyr
er også observert i området ved flere anledninger av både lokalbefolkningen og personell fra
NINA. Det høye antallet viltarter, forekomsten av en sterk bestand av storfugl og områdets
funksjon som jaktområde for hønsehauk, resulterer i at området vurderes som et viktig
viltområde -B.

I skytefeltet finnes noen av Bardu kommunes viktigste leveområder for storfugl. Fire ulike
områder er identifisert som viktige områder for storfugl. Eldhushaugen er ett av disse
områdene. Foto: Karl-Birger Strann
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Prioritert viltområde

8 Storbekken

Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

Viktig viltområde B
250-280
353
Juni 2001, juli 2002
34W CB 945374

I skogspartiet øst for Storbekken er det påvist flere fuglearter med høy viltvekt. Noen
sjeldnere arter hekker regelmessig i denne typen intakt, storvokst bjørkeskog i indre deler av
Troms. Flere av disse er også påvist i denne lokaliteten. Regionalt sjeldne spurvefugler som
gjerdesmett, munk og gulsanger hekker også regelmessig i denne typen bjørkeskog i de indre
delene av Troms. Begge synes å opptre årlig som hekkefugl i området rundt Storbekken. Det
høye antallet viltarter og forekomsten av en rekke regionalt sjeldne fuglearter resulterer i at
området vurderes som et viktig viltområde -B.

Blåstrupen er en av de mange våtmarkstilknyttede spurvefuglene som hekker regelmessig
blant annet i Eldhusmyran. Foto: Karl-Birger Strann
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Prioritert viltområde

9 Eldhusmyran

Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

Svært viktig viltområde A
245
1099
Juli 2001, juni og juli 2002
34W CB 885359

Dette våtmarkssystemet består av et større myrsystem dominert av starr, ett større tjern og
mange mindre dammer. Noen av disse tørker ut i tørre perioder om sommeren, andre har
stabil vannstand hele sommersesongen. I tilknytning til hovedtjernet og noen av de mindre
dammene hekker flere rødlistearter, blant annet havelle (bør overvåkes). Dessuten har
området et meget rikt vadefuglsamfunn med hele åtte forskjellige arter. Eldhusmyran har en
rik spurvefuglfauna med særlig mange par hekkende blåstruper.
Det finnes noen eldre kjørespor på deler av området, men samlet er kvaliteten på området
fremdeles svært høy som viltområde. Det høye antallet viltarter og forekomsten av en rekke
rødlistede fuglearter resulterer i at området vurderes som et svært viktig viltområde -A.
Prioritert viltområde

10 Mellomvatnet

Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

Svært viktig viltområde A
282
51
Juli 2001, juni 2002
34W CB 921375

Dette vannet ligger inne på Vardenplatået. Her har Forsvaret bygd en vei som på østsiden går
svært nær vannkanten. Vannet har tross dette inngrepet en høy viltverdi ettersom det her
hekker flere rødlistede arter, blant annet stjertand (sjelden) og svartand (hensynskrevende).
Dessuten er den rødlistede sjøorren (bør overvåkes) registrert mytende i vannet. Området har
også en del andre, mindre viktige våtmarksarter hekkende, noe som gir Mellomvatnet
ytterligere viltverdi. Det høye antallet viltarter og forekomsten av en rekke rødlistede
fuglearter resulterer i at området vurderes som et svært viktig viltområde -A.
Prioritert viltområde

11 Furuhaugmyran

Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

Viktig viltområde B
140-150
232
Juni 2001, juni 2002
34W CB 987337

Denne lokaliteten er et viktig hekkeområde for en del våtmarksfugl som vadere av Tringaslekta, hovedsakelig grønnstilk, gluttsnipe og rødstilk. I tillegg hekker flere andre arter
våtmarkstilknyttet fugl her, noe som gjør området til et viktig viltområde. Det høye antallet
viltarter med høy viltvekt og særlig rik forekomst av vadefuglarter resulterer i at området
vurderes som et viktig viltområde -B.
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Furuhaugmyran og flere andre myrsystemer er viktige hekkeområder for mange av
vadefuglene i Tringa-slekta, blant annet gluttsnipa (bildet). Foto: Karl-Birger Strann

Prioritert viltområde

12 Bostadmyran

Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

Viktig viltområde B
325
278
Juni 2001, juli 2002
34W CB 944362

Bostadmyran er et viktig hekkeområde for våtmarksfugl. Ved siden av Eldhusmyran er dette
det viktigste hekkeområde for vadefugl i hele skyte- og øvingsfeltet med åtte påviste arter.
Området er samtidig viktig for en rekke andre våtmarkstilknyttete fuglearter som ulike arter
spurvefugl. Det høye antallet viltarter med høy viltvekt og særlig rik forekomst av
vadefuglarter resulterer i at området vurderes som et viktig viltområde -B.
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Myrsnipa ble påvist hekkende på Bostadmyran i 2002. Dette er ett av svært få hekkefunn som
er gjort av myrsnipe i de indre delene av Troms. Foto: Karl-Birger Strann

Prioritert viltområde

13 Randtjønna

Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

Viktig viltområde B
164
98
Juli 2001, juli 2002
34W CB 993320

Dette våtmarkssystemet som omtrent deles i to av grensen til skyte- og øvingsfeltet har
særlige kvaliteter for våtmarksfugl. Blant annet hekker svartand (bør overvåkes) og en rekke
arter vadefugl og våtmarkstilknyttede spurvefugler i området. Det høye antallet viltarter med
høy viltvekt og særlig rik forekomst av vadefuglarter resulterer i at området vurderes som et
viktig viltområde -B. Svartandas lave plassering på norsk rødliste anses ikke å veie tungt nok
for at området skal kunne gis A-verdi.
3.3 Ferskvann
Setermoen skyte- og øvingsfelt har en rekke ferskvannslokaliteter, men ingen av disse nådde
opp i verdisettingen etter DN-håndbok 15. Dette betyr at det ikke er utpekt prioriterte
ferskvannslokaliteter i skyte- og øvingsfeltet. Flere vann og/eller tjern er imidlertid med i
verdisettingen innefor naturtyper eller viltområder. I så måte vil noen ferskvannslokaliteter
likevel bli verdsatt som A, B eller C-områder innefor disse temaene.

3.4 Rødlistearter
Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998 (DN1999a) danner grunnlaget for
kartleggingen av sjeldne og truete arter innenfor skytefeltet. Kartleggingsarbeidet har påvist
14 rødlistearter innenfor Setermoen skyte- og øvingsfelt. Disse er fordelt på én lavart, ti

43

fuglearter og tre pattedyrarter. Områdene er vist i et separat kartvedlegg i målestokk 1:60000
samt som SOSI-filer levert til Forsvarsbygg. Data er også lagt inn i Natur2000. I tillegg er det
påvist fire regionalt sjeldne, men ikke rødlistede, planter og lavarter.
3.4.1 Nasjonalt rødlistede planter og lav
Fossenever (Lobaria hallii). Sårbar. Denne treboende makrolaven tilhører slekta Lobaria, og
brukes i skogøkologi som en av flere signalarter for kontinuitetsskog.
Fossenever vokser på barken av særlig vier og gråor eller på dødt eller døende
virke i løvskoger med høyt fuktighetsregime.
3.4.2 Regionalt sjeldne, men ikke rødlistede planter og lav
Lungenever

(Lobaria pulmonaria) I Troms forekommer arten i enkelte lommer med
gammel løvskog og da særlig på selje, rogn og gråor, i noe mindre grad på
gammel bjørk.
Nattfiol
(Platanthera bifolia) Arten er registrert i kun ett område innenfor Setermoen
skyte- og øvingsfelt. Den forekommer fåtallig langs kysten av Troms og med
kun to funn i Indre Troms, begge i Bardu kommune.
Fjellsolblom (Arnica angustifolia) Arten vokser på kalkrike områder i fjellet og har en østlig
utbredelse i Troms. Funnet i skyte- og øvingsfeltet ligger helt i den vestligste
delen av utbredelsesområdet i Bardu.
Kvitstarr
(Carex bicolor) Arten opptrer spredt i Indre Troms på kalkrike områder i
fjellet.

3.4.3 Nasjonalt rødlistede virveldyr
Hønsehauk
Stjertand
Kongeørn
Dvergspett
Smålom
Storlom
Svartand

(Accipiter gentilis). Sårbar. Arten hekker flere steder like utenfor
skytefeltgrensen og bruker to områder innenfor som regelmessige jaktområder.
(Anas acuta). Sjelden. Arten hekker flere steder i skyte- og øvingsfeltet.
(Aquila chrysaetos). Sjelden. Arten hekker muligens innenfor skyte- og
øvingsfeltet. Paret bruker store områder innenfor skyte- og øvingsfeltet til jakt,
særlig er områdene i vest viktige.
(Dendrocopus minor). Hensynskrevende. Arten hekker fåtallig i gammel
løvskog med betydelig innslag av død ved. Det er påvist flere hekkelokaliteter
innenfor skytefeltet.
(Gavia stellata). Hensynskrevende. Arten hekker fåtallig på en del mindre vann
innenfor skyte- og øvingsfeltet. Arten bruker også flere vann som rasteplasser
under vår- og høsttrekket.
(Gavia arctica). Hensynskrevende. Arten hekker fåtallig på en del større vann
innenfor skyte- og øvingsfeltet. Arten bruker også flere større vann som
rasteplasser under vår- og høsttrekket.
(Melanitta nigra). Bør overvåkes. Arten hekker fåtallig innenfor skytefeltet,
men opptrer i større antall under vårtrekket. Dette er fugl som sannsynligvis
hekker høyere til fjells utenfor skyte- og øvingsfeltet.
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Sjøorre
Bergand
Havelle

Jerv
Gaupe
Oter

(Melanitta fusca). Bør overvåkes. Arten opptrer regelmessig på vårtrekket og
hekker sannsynligvis i mindre antall innenfor skyte- og øvingsfeltet. På
ettersommeren myter mindre flokker på flere vann i området.
(Aythya marila). Bør overvåkes. Arten opptrer regelmessig på vårtrekket og
hekker muligens i mindre antall innenfor skyte- og øvingsfeltet, men er ikke
påvist hekkende med sikkerhet.
(Clangula hyemalis). Bør overvåkes. Arten opptrer regelmessig på en rekke
vann under trekket, men er påvist hekkende med sikkerhet innenfor skyte- og
øvingsfeltet bare på en lokalitet.
(Gulo gulo). Sjelden. Opptrer med jevne mellomrom i skyte- og øvingsfeltet.
Yngling ikke påvist.
(Lynx lynx). Bør overvåkes. Opptrer med jevne mellomrom i skyte- og
øvingsfeltet. Yngling ikke påvist.
(Luta lutra). Bør overvåkes. Arten er observert flere ganger i to forskjellige
vann samt i et par bekker innenfor skyte- og øvingsfeltet.

3.5 Sammenveide områder – viktige områder for biologisk mangfold
På bakgrunn av de samlede påviste data fra delelementene naturtyper, viltområder,
ferksvannslokaliteter og rødlistearter er det funnet frem til sammenveide områder – dvs
områder som er vurdert som spesielt viktige områder for biologisk mangfold innenfor skyteog øvingsfeltet. Disse områdene er igjen delt inn i tre viktighetskategorier på samme måte
som inndelingen av naturtypene:
A – Svært viktige
B – Viktige
C – Lokalt viktige
Det er påvist totalt 11 områder som er viktige for biologisk mangfold. Seks av disse er gitt
verdi A – svært viktige områder for biologisk mangfold, mens fem er gitt verdi B – viktige
områder for biologisk mangfold. Ingen områder ble gitt verdi C – lokalt viktig område for
biologisk mangfold. Områdene er vist i Kartvedlegg 3. Informasjonen finnes også som
separate kart og SOSI-filer i FIS/EBA.
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3.5.1 De enkelte forvaltningsråd
Skogbruk. Det gis forslag til forvaltning av de skogsområdene som er identifisert til A og Bområder. Hovedsakelig gis det råd om det ikke skal tillates hogst i hele eller deler av området.
Det blir altså ikke presentert forskjellige råd for de områdene Forsvaret eier og leier. I
Setermoen skyte- og øvingsfelt er det tre eiendomsforhold. Statskog eier hoveddelen, to
forholdsvis store områder er privateid (i en østlig del og en vestlig del) samt tre områder som
Forsvaret selv eier. Forsvarets områder består av et relativt stort område i nord ned mot
Setermoen, et mindre område i nordvest rundt Sørskogen, og i vest et lite område i
Liveltskardet. Selv om det foreligger en egen avtale (se Materiale og metoder) mellom
Forsvaret og Statskog om forvaltningen av de statskogsarealer som Forsvaret disponerer,
presenteres aktuelle forvaltningsråd for samtlige skogarealer i skyte- og øvingsfeltet
uavhengig av gjeldende avtaler med de forskjellige grunneiere. De råd som gis baseres kun på
skogøkologiske vurderinger.
Militær trening. Det gis råd om hvilke begrensinger som bør gjennomføres på militær
trening/aktivitet i de områdene som er identifisert til A og B-områder. Dette gjelder både
personell i marka og ferdsel med kjøretøy i terrenget. Det gis råd om nullaktivitet, dvs at det
bør stenges helt for all militær aktivitet eller noen typer aktivitet i deler av året, for eksempel i
hekkesesongen for fugl eller i barmarkssesongen for å begrense kjøreskader.
Andre aktiviteter. Ulike inngrep av militær infrastruktur (veier, bygninger o.s.v.) som er
planlagt innenfor skyte- og øvingsfeltet, må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Masseuttak,
grøfting og/eller gjenfyllinger vil kunne ha stor negativ innvirkning på biologisk mangfold
enten direkte gjennom inngrepet eller indirekte gjennom langtidseffekter av negativ art. Et
eksempel kan være en grøfting som langsomt drenerer et større våtmarkssystem som ikke er
direkte berørt av selve grøftingen, men som likevel langsomt tømmes for vann. Slike effekter
kan ha like stor negativ innvirkning på biologisk mangfold som et direkte arealinngrep i selve
leveområdet/naturtypen. Aktiviteter som friluftsliv drives i dag allerede i deler av området
uten at dette ser ut til å ha negativ påvirkning i større grad. Hvis ferskvannsfiske øker i
omfang i forhold til i dag, bør de viktigste viltområdene som har sky arter som lom hekkende,
skjermes mot denne aktiviteten fra issmeltingen til 1. august. Husdyr på beite kan fortsette
som i dag.
Etter beskrivelsen av hvert enkelt sammenveid område, gis forvaltningsråd for de aktuelle
tema som er nevnt ovenfor. Det er også presentert i en egen tabell der en kan gå inn og se på
anbefalingene i ”kortversjon” (Tabell 1). Tabellen gjengis også på statuskartet for biologisk
mangfold (vedlegg 3).

3.5.2 Beskrivelse av sammenveide områder med forvaltningsråd
1. Karlstadskogen – svært viktig område for biologisk mangfold (A).
Karlstadskogens varierte landskap gir gode leveforhold for mange viltarter. Gode forekomster
av ekorn og mår er påvist, og deler av området er særlig viktig for storfuglen. Videre er
området viktig hekkeområde for haukugle og perleugle samt furukorsnebb. Sistnevnte art har
her ett av sine to viktigste hekkeområder i Bardu kommune og opptrer særlig tallrikt i gode
kongleår. Samtidig har Bardu en av de viktigste forekomster av arten i Troms fylke.
Dagrovfugler som fjellvåk og dvergfalk er også faste hekkefugler, mens kongeørn og
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hønsehauk jakter regelmessig i området særlig i vår- og sommermånedene. Store rovdyr som
jerv og gaupe påvises med jevne mellomrom i dette området, men yngling er ennå ikke påvist.
Forvaltningsråd:
Forflytning av større enheter med personell til fots må unngås i perioden 1. mai til 31.
juli. I samme periode er det forbudt med bivuakkering.
Motorisert ferdsel skal foretas i minst mulig grad utenfor faste veier eller godkjente
løyper/traseer for lettere kjøretøy. Tyngre kjøretøy skal ikke kjøre utenfor faste
løper/traseer.
Amfibiefartøy/båter tillates kun i faste ”svømmeområder”.
Helikoptertrafikk tillates hele året.
Skogdrift tillates ikke.
Andre unødige inngrep må minimaliseres.

2. Toftakervatn – svært viktig område for biologisk mangfold (A).
Toftakervatnet: Vannet er en viktig trekklokaliteter for lom og andefugl. Ofte raster flokker
med vannfugl her om våren mens de venter på at isen skal gå på vann høyere opp i fjellet.
Området er også viktig som hekkeområde for rødlistearter. Kantsonene med skog og
vierbelter er viktige hekkeområder for en del vannfugl samt mange arter våtmarkstilknyttede
spurvefugl. Disse er også viktige beiteområder for andre fugler. Vannet er også leveområde
for oter i sommersesongen. Dette er ett av to områder i Setermoen skyte- og øvingsfelt der
oter ble registrert regelmessig i løpet av undersøkelsen.
Forvaltningsråd:
Forflytning av større enheter med personell til fots må unngås i perioden 1. mai til 31.
juli. I samme periode er det forbudt med bivuakkering.
Motorisert ferdsel skal foretas i minst mulig grad utenfor faste veier eller godkjente
løyper/traseer for lettere kjøretøy. Tyngre kjøretøy skal ikke kjøre utenfor faste
løper/traseer.
Amfibiefartøy/båter tillates ikke.
Helikoptertrafikk må unngås i perioden 1. mai til 31. juli.
Skogdrift tillates ikke.
Andre unødige inngrep må minimaliseres.
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Mellaelvområdet: Dette fuktige gråordominerte skogsområdet er et viktig hekkeområde for
vannfugl og særlig vadefugl. Det er også viktig for mange våtmarkstilknyttede spurvefuglarter
både som hekkeområde og beiteområde. Mange av hekkekvalitetene er direkte knyttet til
selve Toftakervatnet, og området må derfor ses i direkte sammenheng med dette området.
Forvaltningsråd:
Forflytning av større enheter med personell til fots må unngås i perioden 1. mai til 31.
juli. I samme periode er det forbudt med bivuakkering.
Motorisert ferdsel skal foretas i minst mulig grad utenfor faste veier eller godkjente
løyper/traseer for lettere kjøretøy. Tyngre kjøretøy skal ikke kjøre utenfor faste
løper/traseer.
Helikoptertrafikk må unngås i perioden 1. mai til 31. juli.
Skogdrift tillates ikke.
Andre unødige inngrep må minimaliseres.

Toftakervatnets sørside: Denne frodige løvlia har stedvis signalarter som indikerer god
kontinuitet, bl.a. lavsamfunn med lungenever og skrubbenever. Området er et viktig
leveområde for en rekke fuglearter, og her hekker arter som er fåtallige og til dels sjeldne i
regionen. Skogen er også et av de viktigste leveområdene for orrfugl innefor skyte- og
øvingsfeltet og må betraktes som et helårsområde ettersom orrfuglen både hekker og
overvintrer her.
Forvaltningsråd:
Forflytning av større enheter med personell til fots må unngås i perioden 1. mai til 31.
juli. I samme periode er det forbudt med bivuakkering.
Motorisert ferdsel skal foretas i minst mulig grad utenfor faste veier eller godkjente
løyper/traseer for lettere kjøretøy. Tyngre kjøretøy skal ikke kjøre utenfor faste
løper/traseer.
Helikoptertrafikk må unngås i perioden 1. mai til 31. juli .
Skogdrift tillates ikke.
Andre unødige inngrep må minimaliseres.
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3. Eldhushaugen – svært viktig område for biologisk mangfold (A).
Furuskogen: Dette er en furuskog som er ett av to viktige leveområder for en rødlistet fugleart
innenfor Setermoen skyte- og øvingsfelt. Her finnes delområder med ulike funksjoner for
arten og det er bl.a. påvist hekking her. Sammen med den tilgrensende bjørkeskogen framstår
området som ett av de aller viktigste for storfugl i hele Bardu kommune.
Bjørkeskogen: Denne bjørkeskogen har en del innblanding av gammel selje og rogn. Her
finnes død ved og gode forekomster av kontinuitetsarter som lav. I tillegg har området rik
fuglefauna med mange fuglearter. Området er viktig for en rekke fuglearter både som hekkeog overvintringslokalitet.
Forvaltningsråd:
Forflytning av større enheter med personell til fots må unngås i perioden 1. mai til 31.
juli. I samme periode er det forbudt med bivuakkering.
Motorisert ferdsel skal foretas i minst mulig grad utenfor faste veier eller godkjente
løyper/traseer for lettere kjøretøy. Tyngre kjøretøy skal ikke kjøre utenfor faste
løper/traseer.
Helikoptertrafikk tillates hele året.
Skogdrift tillates ikke.
Andre unødige inngrep må minimaliseres.

4. Gammelolatjønna – svært viktig område for biologisk mangfold (A).
Dette området innehar en stor indre mosaikk i naturtyper som gir gode leveforhold for en rik
og variert viltforekomst. Våtmarkskvalitetene er store og mange viltarter bruker både selve
vannet og våtmarkene rundt til beiting og hekking. Selve sumpskogen har kontinuitetskvaliteter. Den kan fremdeles inneha mange ukjente kvaliteter ettersom den bare er underlagt
et kort besøk som ikke kan betraktes som en fullverdig undersøkelse. De allerede registrerte
kvaliteter gir likevel området en høy verdi. Gammelolatjønna ligger nær E6, og Forsvaret og
Bardu kommune bør sammen sikre området mot forstyrrelser fra allmenn ferdsel.
Forvaltningsråd:
Forflytning av større enheter med personell til fots må unngås i perioden 1. mai til 31.
juli. I samme periode er det forbudt med bivuakkering.
Motorisert ferdsel skal ikke tillates.
Amfibiefartøy/båter tillates ikke.
Helikoptertrafikk må unngås i perioden 1. mai til 31. juli.
Skogdrift tillates ikke.
Andre unødige inngrep må minimaliseres.
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5. Sæterbekken – svært viktig område for biologisk mangfold (A).
Denne gamle bjørkeskogen har mye grove trær og et betydelig innslag av død ved og god
sjiktning. Dette gjør at området har et rikt fugleliv med mange arter som er knyttet til
forekomster av død ved. Både dvergspett og tretåspett hekker innenfor dette området, og
spurveugle hekker også regelmessig her. Forekomsten av nordflaggermus og vannspissmus
øker verdien av området. Skogspartiene med død ved gir også gode leveforhold for en rekke
lav- og sopparter.
Forvaltningsråd:
Forflytning av større enheter med personell til fots må unngås i perioden 1. mai til 31.
juli. I samme periode er det forbudt med bivuakkering.
Motorisert ferdsel skal foretas i minst mulig grad utenfor faste veier eller godkjente
løyper/traseer for lettere kjøretøy. Tyngre kjøretøy skal ikke kjøre utenfor faste
løper/traseer.
Helikoptertrafikk tillates hele året.
Skogdrift tillates ikke.
Andre unødige inngrep må minimaliseres.

6. Eldhusmyran – viktig område for biologisk mangfold (B).
Dette er et av de viktige våtmarkssystemene i denne delen av kommunen med mange arter
hekkende vadefugler og andre vannfugler som ender og lomer. Viktigst vil være å beskytte
forekomsten av de rødlistede artene. Området har også en rik fauna av våtmarkstilknyttede
spurvefugl. For øvrig ser området ut til å ha en rik sommerfuglfauna, som dessverre ikke er
kartlagt tilstrekkelig.
Forvaltningsråd:
Forflytning av større enheter med personell til fots må unngås i perioden 1. mai til 31.
juli. I samme periode er det forbudt med bivuakkering.
Motorisert ferdsel skal ikke tillates.
Amfibiefartøy/båter tillates ikke.
Helikoptertrafikk må unngås i perioden 1. mai til 31. juli.
Skogdrift tillates ikke.
Andre unødige inngrep må minimaliseres.
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7. Trolldalsbekken – svært viktig område for biologisk mangfold (A).
Dette området har partier med særlig artsrike naturtyper som høgstaude bjørkeskoger og til
dels sumpskog. Signalarter på kontinuitetsskog (lungenever og skrubbenever) ble påvist og
hekkende dvergspett ble også registrert. Området har et generelt høyt artsmangfold med
mange regionalt sjeldne hekkefugler og ellers stor tetthet med hekkende spurvefugl. Orkideen
nattfiol som regionalt er svært sjelden, er påvist i området.
Forvaltningsråd:
Forflytning av større enheter med personell til fots må unngås i perioden 1. mai til 31.
juli. I samme periode er det forbudt med bivuakkering.
Motorisert ferdsel skal foretas i minst mulig grad utenfor faste veier eller godkjente
løyper/traseer for lettere kjøretøy. Tyngre kjøretøy skal ikke kjøre utenfor faste
løper/traseer.
Amfibiekjøretøy tillates ikke.
Helikoptertrafikk tillates hele året.
Skogdrift tillates ikke.
Andre unødige inngrep må minimaliseres.

8. Langsvingvatn – viktig område for biologisk mangfold (B).
I dette vannet hekker flere rødlistede våtmarksfugler. Sammen med en rekke andre arter
våtmarksfugl utgjør Langsvingvatnet et viktig område for biologisk mangfold. En rekke
holmer i vannet gir gode hekkemuligheter for mange fuglearter som ved å hekke her, unngår
predasjon fra blant annet rødrev.
Forvaltningsråd:
Forflytning av større enheter med personell til fots må unngås i perioden 1. mai til 31. juli.
I samme periode er det forbudt med bivuakkering.
Motorisert ferdsel skal foretas i minst mulig grad utenfor faste veier eller godkjente
løyper/traseer for lettere kjøretøy. Tyngre kjøretøy skal ikke kjøre utenfor faste
løper/traseer.
Amfibiefartøy/båter tillates ikke.
Helikoptertrafikk må unngås i perioden 1. mai til 31. juli.
Skogdrift tillates ikke.
Andre unødige inngrep må minimaliseres.
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9. Mellomvatn – viktig område for biologisk mangfold (B).
I Mellomvatnet hekker tre rødlistede våtmarksarter regelmessig. Området ligger sentralt på
Vardenplatået som er et område med tung militær aktivitet. Tross den pågående militære
aktiviteten har området fremdeles beholdt betydelige kvaliteter. Disse kan i stor grad
fremdeles beholdes om Forsvaret legger forholdene til rette for dette i sin bruk av arealene i
vannets nærhet.
Forvaltningsråd:
Forflytning av større enheter med personell til fots må unngås i perioden 1. mai til 31.
juli. I samme periode er det forbudt med bivuakkering.
Motorisert ferdsel skal ikke tillates.
Amfibiefartøy/båter tillates ikke.
Helikoptertrafikk må unngås i perioden 1. mai til 31. juli.
Skogdrift tillates ikke.
Andre unødige inngrep må minimaliseres.

10. Bostadmyran – viktig område for biologisk mangfold (B).
Dette flotte myrsystemet innehar mange kvaliteter for biologisk mangfold. Særlig viktig er
området for våtmarksfugl. Ut fra registreringer gjort ved befaring, finnes det også kvaliteter
for blant annet dagsommerfugler og øyenstikkere.
Forvaltningsråd:
Forflytning av større enheter med personell til fots må unngås i perioden 1. mai til 31.
juli. I samme periode er det forbudt med bivuakkering.
Motorisert ferdsel skal ikke tillates.
Amfibiefartøy/båter tillates ikke.
Helikoptertrafikk må unngås i perioden 1. mai til 31. juli.
Skogdrift tillates ikke.
Andre unødige inngrep må minimaliseres.
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11. Furuhaugmyran – viktig område for biologisk mangfold (B).
Dette myrsystemet som er omgitt av skog og som har et tjern i ene enden, er et viktig
hekkeområde for våtmarksfugl og våtmarkstilknyttede fuglearter. Kombinasjonen av ei flott
og relativt uberørt lavlandsmyr sammen med et rikt fugleliv gir området betydelig verdi
utover lokalt nivå.
Forvaltningsråd:
Forflytning av større enheter med personell til fots må unngås i perioden 1. mai til 31.
juli. I samme periode er det forbudt med bivuakkering.
Motorisert ferdsel skal ikke tillates på barmark og telefri mark ellers i året.
Amfibiefartøy/båter tillates ikke.
Helikoptertrafikk må unngås i perioden 1. mai til 31. juli.
Skogdrift tillates ikke.
Andre unødige inngrep tillates ikke.
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Tabell 1. Forvaltningsråd og foreslåtte restriksjoner på aktiviteter i de prioriterte områdene for biologisk mangfold.
Område
Soldater til fots,
øvelser
Lettere kjøretøy

Andre kjøretøy

Amfibiefartøy/
båter
Bivuakkering/
leirslagning
Helikopter/
fly (overflyving)
Skogsdrift
Inngrep i terreng

1.
Karlstadskogen
Ikke tillatt
1.mai-31.juli
Ikke utenfor
faste traseer

2.
Toftakervatn

Ikke tillatt
utenfor
fastsatte
traseer
Tillatt i
”svømmeområde”
Ikke tillatt
1.mai-31.juli
Tillatt

Ikke tillatt
Ikke tillatt
Ikke tillatt
utenfor
utenfor
fastsatte traseer fastsatte traseer

Ikke tillatt
Ikke tillatt
utenfor
fastsatte traseer

Ikke tillatt

Ikke tillatt

Ikke tillatt

Ikke tillatt

Ikke tillatt

Ikke tillatt
1.mai-31.juli
Bør unngås
1.mai-31.juli
Ikke tillatt

Ikke tillatt
1.mai-31.juli
Tillatt

Ikke tillatt
1.mai-31.juli
Tillatt

Ikke tillatt

Ikke tillatt
1.mai-31.juli
Må unngås
1.mai-31.juli
Ikke tillatt

Unødige
inngrep minimaliseres

Unødige
Unødige
inngrep mini- inngrep minimaliseres
maliseres

Ikke tillatt

Ikke tillatt
1.mai-31.juli
Minst mulig
utenfor faste
traseer

Unødige
Unødige
inngrep mini- inngrep minimaliseres
maliseres

3.
4.
Eldhushaugen Gammelolatjønna
Ikke tillatt
Ikke tillatt
1.mai-31.juli
1.mai-31.juli
Ikke utenfor
Ikke tillatt
faste traseer

5.
Sæterbekken

6.
Eldhusmyran

Ikke tillatt
1.mai-31.juli
Minst mulig
utenfor faste
traseer

Ikke tillatt
1.mai-31.juli
Ikke tillatt

Ikke tillatt
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7.
Trolldalsbekken
Ikke tillatt
1.mai-31.juli
Minst mulig
utenfor faste
traseer

8.
Langsvingvatn
Ikke tillatt
1.mai-31.juli
Minst mulig
utenfor faste
traseer

9.
Mellomvatn
Ikke tillatt
1.mai-31.juli
Ikke tillatt

10.
Bostadmyran
Ikke tillatt
1.mai-31.juli
Ikke tillatt

Ikke tillatt
utenfor
fastsatte
traseer
Ikke tillatt

Ikke tillatt
utenfor
fastsatte
traseer
Ikke tillatt

Ikke tillatt

Ikke tillatt

Ikke tillatt

Ikke tillatt

11.
Furuhaugmyran
Ikke tillatt
1.mai-31.juli
Ikke tillatt på
barmark.
Begrens
ellers
Ikke tillatt på
barmark.
Begrens
ellers.
Ikke tillatt

Ikke tillatt
1.mai-31.juli
Bør unngås
1.mai-31.juli
Ikke tillatt

Ikke tillatt
1.mai-31.juli
Tillatt

Ikke tillatt
1.mai-31.juli
Må unngås
1.mai-31.juli
Ikke tillatt

Ikke tillatt
1.mai-31.juli
Bør unngås
1.mai-31.juli
Ikke tillatt

Ikke tillatt
1.mai-31.juli
Må unngås
1.mai-31.juli
Ikke tillatt

Ikke tillatt
1.mai-31.juli
Bør unngås
1.mai-31.juli
Ikke tillatt

Unødige
inngrep minimaliseres

Unødige
Unødige
Unødige
Unødige
Unødige
inngrep mini- inngrep mini- inngrep mini- inngrep mini- inngrep minimaliseres
maliseres
maliseres
maliseres
maliseres

Ikke tillatt

4. Litteratur
Direktoratet for Naturforvaltning. 1996. Viltkartlegging. DN-håndbok 11.
Direktoratet for Naturforvaltning. 1999a. Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DNrapport 3:1-161.
Direktoratet for Naturforvaltning. 1999b. Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk
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Engelskjøn, T. & Skifte, O. 1995. The vascular plants of Troms, North Norway. Revised
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Naturvitenskap nr. 80:1-227.
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områder. 1-32.
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Vitenskapsmuseet Rapp. Bot. Ser. 2001-4:1-231.
Höjer, J. (red.) 1995. Hotade djur och vāxter i Norden. Nordisk Ministerråd. TemaNord
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Setermoen
skytefelt
Biologisk Mangfold

Tegnforklaring kart
bygninger

Ferskvann/våtmark

europaveg

Fjell

fylkesveg og kommunal veg
privat veg

7620000

Naturtyper
Registreringer med lokalitetsnummer og naturtypekode som
henviser til BM-rapport 11 (2002)
samt database for området opprettet i verktøyet Natur2000, hvor
supplerende opplysninger finnes.

Naturtype

Myr

ikke angitt vegtype

Rasmark, berg og kantkratt

skytefeltsgrense

Skog

vann og større elver
elver og bekker, vannkant
100m koter

Rutenett:
UTM EU89 (WGS84) sone 34
Hver rute=1x1km
390000
000
Målestokk: 1:60

VERDI
B
A
B
B
B
B
A
A
A
B
A
A
B
B
C
A
A
C
B
A
C
B
A
A
7620000

Kartet levert av:

LOK KODE PRIORITERT NATURTYPE
20
F5 Gråor-heggeskog
107
F6 Rikere sumpskog
111 H1 Andre viktige forekomster
114 H1 Andre viktige forekomster
456 H1 Andre viktige forekomster
457
F4 Bjørkeskog m. høgstauder
459
F4 Bjørkeskog m. høgstauder
460 A1 Intakt lavlandsmyr
461
F4 Bjørkeskog m. høgstauder
466
F4 Bjørkeskog m. høgstauder
468
F4 Bjørkeskog m. høgstauder
469 H1 Andre viktige forekomster
474
F4 Bjørkeskog m. høgstauder
477 H1 Andre viktige forekomster
478 A1 Intakt lavlandsmyr
479
F5 Gråor-heggeskog
481 H1 Andre viktige forekomster
484 C1 Kalkrike områder i fjellet
485 A1 Intakt lavlandsmyr
486 H1 Andre viktige forekomster
492 C1 Kalkrike områder i fjellet
616 A1 Intakt lavlandsmyr
617 A1 Intakt lavlandsmyr
400000
670 H1 Andre viktige forekomster
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10
7
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4
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1

Gammelolatjønna

A

2
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A

3
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B

4
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A

5

Toftakervatnet

A

6

Langsvingvatnet

A

7

Eldhushaugen

B

8

Storbekken

B

9
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10
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11

Furuhaugmyran

B

12

Bostadmyran

B

13

Randtjønna

B

Kartet levert av:

Tegnforklaring kart
bygninger
europaveg

Biologisk Mangfold

fylkesveg og kommunal veg
privat veg

7620000

Prioriterte viltområder
Områder med lokalitetsnummer
som henviser til BM-rapport 11
(2002), hvor supplerende opplysninger finnes.

ikke angitt vegtype
skytefeltsgrense
vann og større elver
elver og bekker, vannkant
100m koter

Rutenett:
UTM EU89 (WGS84) sone 34
Hver rute=1x1km
1:60 000
Målestokk:390000

Prioritering viltområder
A-område, svært viktig
B-område, viktig

400000
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400000

7640000

390000
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8

4

9
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6

7
11

7630000

7630000

1

Forvaltningsråd og foreslåtte restriksjoner på aktiviteter i de prioriterte områdene for
biologisk mangfold, Setermoen skytefelt
INNGREP I
TERRENG

privat veg

SKOGSDRIFT

B-område, viktig

Ikke
utenfor
faste
traseer

Ikke tillatt
Tillatt i
Ikke tillatt
utenfor
"svømme- 01.maifastsatte
område"
31. juli
traseer

Tillatt

Ikke
tillatt

Unødige
inngrep
minimaliseres

2

Toftakervatn

Ikke tillatt
01.mai31. juli

Minst
mulig
utenfor
faste
traseer

Ikke tillatt
Ikke tillatt
utenfor
Ikke tillatt 01.maifastsatte
31. juli
traseer

Bør
unngås
01.mai31. juli

Ikke
tillatt

Unødige
inngrep
minimaliseres

3

Eldhushaugen

Ikke tillatt
01.mai31. juli

Ikke
utenfor
faste
traseer

Ikke tillatt
Ikke tillatt
utenfor
Ikke tillatt 01.maifastsatte
31. juli
traseer

Tillatt

Ikke
tillatt

Unødige
inngrep
minimaliseres

4

Gammelolatjønna

Må
unngås
01.mai31. juli

Ikke
tillatt

Unødige
inngrep
minimaliseres

5

Sæterbekken

Ikke tillatt
01.mai31. juli

Ikke
tillatt

Unødige
inngrep
minimaliseres

6

Eldhusmyran

Ikke tillatt
Ikke tillatt
01.mai- Ikke tillatt Ikke tillatt Ikke tillatt 01.mai31. juli
31. juli

Bør
unngås
01.mai31. juli

Ikke
tillatt

Unødige
inngrep
minimaliseres

7

Trolldalsbekken

Ikke tillatt
01.mai31. juli

Ikke tillatt
Ikke tillatt
utenfor
Ikke tillatt 01.maifastsatte
31. juli
traseer

Tillatt

Ikke
tillatt

Unødige
inngrep
minimaliseres

8

Langsvingvatn

Ikke tillatt
01.mai31. juli

Ikke tillatt
Ikke tillatt
utenfor
Ikke tillatt 01.maifastsatte
31. juli
traseer

Må
unngås
01.mai31. juli

Ikke
tillatt

Unødige
inngrep
minimaliseres

9

Mellomvatn

Ikke tillatt
Ikke tillatt
01.mai- Ikke tillatt Ikke tillatt Ikke tillatt 01.mai31. juli
31. juli

Bør
unngås
01.mai31. juli

Ikke
tillatt

Unødige
inngrep
minimaliseres

10

Bostadmyran

Ikke tillatt
Ikke tillatt
01.mai- Ikke tillatt Ikke tillatt Ikke tillatt 01.mai31. juli
31. juli

Må
unngås
01.mai31. juli

Ikke
tillatt

Unødige
inngrep
minimaliseres

Ikke tillatt Ikke tillatt
Ikke tillatt
på
på
Ikke tillatt
Furuhaug01.mai- barmark. barmark. Ikke tillatt 01.maimyran
31. juli
Begrens Begrens
31. juli
ellers.
ellers.

Bør
unngås
01.mai31. juli

Ikke
tillatt

Unødige
inngrep
minimaliseres

ikke angitt vegtype
skytefeltsgrense
vann og større elver
elver og bekker, vannkant
100m koter

Rutenett:
UTM EU89 (WGS84) sone 34
Hver rute=1x1km
Målestokk: 1:60 000

HELIKOPTER/F
LY
(OVERFLYVIN
G)
BIVUAKKERIN
G/
LEIRSLAGNIN
G

A-område, svært viktig

fylkesveg og kommunal veg

Ikke tillatt
01.mai31. juli

11

AMFIBIEFART
ØY/BÅTER

europaveg

Karlstadskogen

ANDRE
KJØRETØY

Svært viktige og viktige lokaliteter
der naturtyper, vilt, rødlistearter og
ferskvannsøkologi er vurdert samlet.
Utfyllende opplysninger er gitt i BMrapport 11 (2002).

bygninger

Sammenveide
verdier

LETTERE
KJØRETØY

Statuskart for
Biologisk mangfold
2002

Tegnforklaring kart

SOLDATER TIL
FOTS,
ØVELSER

Setermoen
skytefelt

OMRÅDENAVN

390000

OMRÅDENR

Kartet levert av:

1

Ikke tillatt
Ikke tillatt
01.mai- Ikke tillatt Ikke tillatt Ikke tillatt 01.mai31. juli
31. juli
Minst
mulig
utenfor
faste
traseer

Minst
mulig
utenfor
faste
traseer
Minst
mulig
utenfor
faste
traseer

Ikke tillatt
Ikke tillatt
utenfor
Ikke tillatt 01.maiTillatt
fastsatte
31. juli 400000
traseer

