
 1  NTNU Vitenskapsmuseet 
 

Skjøtselsplan for Øver Mårstokkmyra, slåttemyr, 
Lierne kommune, Trøndelag fylke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forsidebilde: Rik slåttemyr i gjengroing på Øver Mårstokkmyra. Foto: Anders Lyngstad 19.8.2020 
 
 
 
FIRMANAVN OG ÅRSTALL: NTNU Vitenskapsmuseet, Institutt for naturhistorie 2021 
PLAN/PROSJEKTANSVARLIG: Anders Lyngstad 
OPPDRAGSGIVER: Kvelia UKL 
LITTERATURREFERANSE (for skjøtselsplanen): Lyngstad, A. 2021. Skjøtselsplan for Øver 
Mårstokkmyra, slåttemyr, Lierne kommune, Trøndelag fylke. – NTNU Vitenskapsmuseet 
naturhistorisk notat, under utarbeiding. 
 



 2  NTNU Vitenskapsmuseet 
 

Innhold 
 
A. Generell del................................................................................................... 3 
 Beskrivelse av naturtypen ........................................................................... 3 
 Forekomst og tilstand ................................................................................. 4 

Generelle råd ved skjøtsel og restaurering av slåttemyr ...................................... 5 
Litteratur ................................................................................................ 6 

B. Spesiell del: ................................................................................................... 7 
 Kilder .................................................................................................. 12 
 Ortofoto/kart og bilder ............................................................................. 13 
 Artsliste................................................................................................ 24 
 



 3  NTNU Vitenskapsmuseet 
 

A. Generell del  

Beskrivelse av naturtypen 
Slåttemyr er områder med fuktighetskrevende vegetasjon som danner/har dannet torv, og som er 
preget av langvarig høsting gjennom slått. Etter opphør av slått vil arealet fortsatt regnes som 
slåttemyr så lenge myra er preget av de økologiske prosessene som skyldes tidligere slått. Ei 
slåttemyr i gjengroing vil da regnes som slåttemyr så lenge endringene skyldes opphør av slått og 
ikke andre naturlige prosesser (eks. forsumping, torvakkumulasjon). Ut fra denne definisjonen så 
slutter ei myr å være slåttemyr når de naturlige prosessene er viktigere for myras utseende og 
artsmangfold enn de prosessene som skyldes tidligere slått. Ei myr slutter også å være slåttemyr når 
andre bruksmåter eller inngrep har større innvirkning på de økologiske prosessene enn den tidligere 
slåtten (nedbygging, drenering, beiting, m.m.). 
 
Myrene deles i to hovedtyper etter tilgangen på mineralnæring. Jordvassmyr (minerotrof/ 
minerogen myr) er myr som får tilført mineraler fra vann som har vært i kontakt med mineraljorda, 
dvs. minerogent (geogent) vann, mens nedbørmyr (ombrotrof/ombrogen myr) bare får tilført 
næring fra nedbøren. Innenfor et myrkompleks er det ofte en mosaikk mellom ulike utforminger av 
nedbørmyr og jordvassmyr. Jordvassmyr deles inn i fattig, intermediær, middelsrik og ekstremrik 
myr basert på endringer i vegetasjonen langs fattig-rik-gradienten. Dette er en av hovedgradientene 
på myr, og variasjonen langs denne gradienten sammen med variasjonen langs myrkant-myrflate-
gradienten og tue-løsbunn-gradienten (fra tørt til vått) brukes til å dele vegetasjonen på myr inn i 
ulike enheter (se f.eks. Fremstad, E. 1997. Vegetasjonstyper i Norge. – NINA temahefte 12: 1-279). 
 
Ei slåttemyr har brukbar produksjon av gras og urter som kan høstes. Jordvassmyrer har høgere 
produksjon i feltsjiktet enn nedbørmyrer, og det er derfor bare jordvassmyrene som ble slått. Ofte 
er det høgere produksjon på de rikeste myrene, og et mer variert planteliv som ofte gir seg utslag i 
høgere næringsverdi på høyet. De beste slåttemyrene har derfor middelsrik og ekstremrik 
myrvegetasjon, men fattigere myrer finnes over svært store arealer og har også vært viktige. Dette 
gjelder f.eks. store arealer med slåttemyr i Agder-fylkene, og mange av slåttemyrene på 
Vestlandet. 
 
Langs tue-løsbunngradienten er det fastmattene som er viktigst på slåttemyrene. Her ligger 
vannstanden i lange perioder av vekstsesongen lågere enn røttene til plantene. Dette gir bedre 
oksygenforhold og bedre tilgang på næringsstoffer, som igjen gir høgere produksjon i forhold til 
våtere typer. Ellers har myrkantene vært viktige slåttemyrarealer. Myrkantene er ofte tresatte, og 
de er i dag spesielt utsatt for gjengroing. Utforminger av høgstarrmyr og mykmatte med høg 
produksjon har også vært viktige slåttemyrarealer. 
 
Slåttemyrer fremstår med relativt jevn overflate uten, eller med svake, myrstrukturer, og artene er 
relativt jevnt fordelt. Feltsjiktet domineres av graminider (gras og starr), men rike slåttemyrer kan 
ha mye urter (se nedenfor). Vedvekster mangler, men myrer i gjengroing har ofte busker og trær 
mot kantene. Botnsjiktet er velutvikla med overvekt av teppedannende moser, torvmoser på de 
fattigste myrene og brunmoser på de rikeste (se nedenfor). Det er relativt få arter som utgjør det 
meste av fôret som høstes på slåttemyr. Først og fremst er starrartene viktige, og da spesielt de 
høgvokste artene flaskestarr og trådstarr. Også gråstarr, stjernestarr, slåttestarr, kornstarr, duskull, 
torvull, blåtopp og bjønnskjegg er viktige graminider, og alle de nevnte artene opptrer både på 
fattig og rik slåttemyr. På rike myrer kommer det til en rekke arter, der særbustarr, gulstarr, 
engstarr og breiull er viktige. Urter på både fattig og rik slåttemyr omfatter bukkeblad, rome og 
tepperot, mens en rekke urter, bl.a. orkidéer inngår på rikmyr (og delvis intermediær myr). 
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Hovedtyper av slåttemyr  
Variasjonen i forekomsten av plantearter langs fattig-rik-gradienten er den viktigste på slåttemyr, 
og det skilles mellom tre hovedtyper langs denne gradienten. Samtidig skilles gjerne slåttemyrer i 
låglandet i Sør-Norge (boreonemoral og sørboreal vegetasjonssone) ut som egen type på grunn av 
forekomsten av låglandsarter og trusselbildet. Produksjonsverdiene nedenfor er basert på slått 
annethvert år på slåttemyr i Midt-Norge. 

Fattig slåttemyr er i botnsjiktet dominert av torvmoser, der stivtorvmose og dvergtorvmose er de 
viktigste artene. Dessuten er levermoser svært vanlige. Feltsjiktet er dominert av graminider. 
Mykmattene har mye dystarr i feltsjiktet, og i tillegg er sivblom og bjønnskjegg blant de vanligste 
artene. I fastmatter er bjønnskjegg, duskull, blåtopp og starr-arter vanlige. Produksjonen ved slått 
varierer fra 30-50 kg/daa i mykmatter til 60-100 kg/daa i fastmatter. I fastmatter dominert av 
rome, og med dårlig dekning av andre karplanter, reduseres produksjonen raskt til samme nivå som 
for mykmatter når slåtten gjenopptas. Dette henger samme med at rome hemmes sterkt av slåtten. 

Intermediær slåttemyr har et velutvikla botnsjikt og det er innslag av urter i feltsjiktet. Alle de 
nevnte artene fra fattig slåttemyr inngår, dessuten noen av artene som også forekommer i rik 
slåttemyr, som særbustarr, grønnstarr, myrklegg, sveltull, messingsmose og rosetorvmose. 
Flaskestarr, trådstarr, slåttestarr, gråstarr og kornstarr kan være viktige mengdearter. Produksjonen 
i intermediær slåttemyr er lite undersøkt, men ligger nok på nivå med fattigmyr eller noe høgere. 

Rik slåttemyr har et velutvikla botnsjikt dominert av brunmoser som myrstjernemose, 
navargulmose, messingmose og brunmakkmose, og det er større forekomster av levermoser som 
brundymose. Feltsjiktet er artsrikt og dominert av grasvekster og urter. Arter som tåler slått godt, 
slik som sotstarr, særbustarr, gulstarr, slåttestarr, duskull, breiull, myrtust og fjellfrøstjerne er 
relativt vanlige eller forekommer i større mengder. Stor dominans av høge og rasktvoksende arter 
som blåtopp, takrør og mjødurt i kantene kan indikere gjengroing. Produksjonen ved slått varierer 
fra 50-100 kg/daa i mykmatter til 100-135 kg/daa i fastmatter. 

Slåttemyr i låglandet skiller seg ikke vesentlig fra de andre delnaturtypene. Det viktigste er 
forekomsten av låglandsarter/sørlige arter som f.eks. taglstarr (myrkant), nebbstarr, smalmarihand, 
myrflangre, mjølkerot (intermediær myr), og i gjengroende slåttemyrer står gjerne svartor og 
trollhegg. 

Forekomst og tilstand 
Myrslått har hatt et stort omfang i Norge, og var en svært viktig kilde til vinterfôr for husdyra i det 
førindustrielle jordbruket. Trolig ble flere tusen km² myr høstet regelmessig da omfanget var på sitt 
største i siste halvdel av 1800-tallet. Myrslåtten avtok utover 1900-tallet, og tradisjonell høsting 
opphørte de fleste steder her i landet rundt 1950. I dag holdes noen få slåttemyrer i hevd med aktiv 
skjøtsel. 
 
Slåttemyrer finnes over hele landet, og med tyngdepunkt i indre og midtre deler der det er store 
arealer av jordvassmyr og relativt korte avstander til bygder med garder. Fylkene i Midt-Norge har 
klart flest registrerte lokaliteter, fulgt av Oppland og Hedmark. Også Buskerud, Telemark, Agder-
fylkene og fylkene i Nord-Norge har mye slåttemyr, men Buskerud, Telemark og ikke minst Nord-
Norge er mangelfullt kartlagt. Slåttemyrer i låglandet i Sør-Norge (boreonemoral og sørboreal 
vegetasjonssone) er sjeldne, spesielt på Østlandet. 
 
Slåttemyrer over hele landet er i dag i endring som følge av gjengroing. På myrflatene går prosessen 
sakte, og myrene kan fremdeles være åpne sjøl mange tiår etter at slåtten opphørte, spesielt i 
høgereliggende strøk. Den største endringen er at myroverflata blir mer kupert eller tuete; det blir 
større forskjell mellom forsenkninger og forhøyninger. I myrkantene skjer endringene raskere, og 
busker og kratt brer seg utover; svartor, trollhegg og pors i låglandet og i sør; dvergbjørk og vier i 
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høgereliggende strøk og i nord. Gråor og bjørk er også viktige arter i gjengroingsfasen, gråor først og 
fremst i mellomboreal sone og lågere, bjørk i alle vegetasjonssoner under skoggrensa. I tillegg øker 
mengden av kantarter som marikåpe, sumphaukeskjegg, mjødurt, kvitmaure og myrfioler. Også 
forekomsten av høge graminider som klubbestarr, takrør og blåtopp øker på bekostning av mindre 
arter som særbustarr, gulstarr og myrtust. I botnsjiktet øker forekomsten av oppreiste og 
tuedannende moser som torvmoser på bekostning av nedliggende, teppedannende moser som 
myrstjernemose og brunmakkmose, og et tett strølag gir et mindre velutvikla botnsjikt. 

Generelle råd ved skjøtsel og restaurering av slåttemyr 
Skjøtsel av slåttemyr bør skje så nært opp til den tradisjonelle bruken som mulig, men målsettinga 
med skjøtselen er avgjørende både for stubbehøgde, slåtteintervall, slåttetidspunkt og behov for 
fjerning av slåttegraset. Avhengig av størrelsen på arealet kan det være hensiktsmessig med ulike 
skjøtselstiltak og ulik skjøtselsintensitet i forskjellige deler av området. Det kan også være 
hensiktsmessig å skille mellom en restaureringsfase de første årene og en årlig skjøtselsfase seinere, 
avhengig av graden av gjengroing. 
 
I restaureringsfasen ryddes området for kratt, og trær tynnes og gjenstående trær kvistes opp til 
mannshøgde. Rydding skal skje «nedenfra», det vil si ved å ta ut busker og små trær og la store 
trær stå, eventuelt ta dem ut i en senere fase, avhengig av målsettingen med skjøtselen. Stubber 
må kappes så langt ned som mulig slik at de ikke skaper problemer ved etterfølgende slått. 
Kvistene/stammene på kratt og mindre busker bør dras opp og kuttes under markoverflata med øks. 
Etter rydding er det spesielt viktig at alt ryddeavfall, kvist, stubber og lignende blir samla sammen 
og brent på egna steder, og aller helst frakta ut av området. Dette for å unngå unødig oppgjødsling. 
 
Ved restaurering er det viktig å ikke sette i gang med mer omfattende rydding enn det en greier å 
følge opp med skjøtsel i ettertid. Rydding uten påfølgende slått kan gi økt gjengroing. 

 
Ofte må områdene slås en gang i året i restaureringsfasen, og i låglandsområder kan det være 
nødvendig med slått to ganger i året. Etter hvert som krattoppslag reduseres og produksjonen i 
feltsjiktet stabiliserer seg er det i de fleste tilfellene tilstrekkelig med slått fra hvert tredje til 
hvert tiende år for å holde krattet i sjakk. I sørlige og lågtliggende områder kan det være nødvendig 
med hyppigere slått. 
 
Slått med tohjulstraktor er et godt alternativ til ljåslått, og erfaringer fra blant annet Sølendet 
naturreservat i Røros viser at slått med tohjulstraktor er ca. 7 ganger raskere enn ljåslått. Bruk av 
kantklipper med knivblad er et alternativ i tuete og ulendt terreng, men er om lag like 
arbeidskrevende som ljå. 
 
Slåttemyr bør skjøttes med slått, husdyrbeiting er ikke et godt alternativ. Beiting og slått påvirker 
myr på forskjellig måte. Høgt grunnvatn og torvdanning gjør myra sårbar for tråkk. Tråkk av 
beitedyr fører lett til skader på plantedekket og blottlegging av torv med påfølgende erosjon. Etter 
hvert vil busker og kratt etablere seg på forhøyninger som tråkket har skapt. Husdyr på 
utmarksbeite kan kanskje forsinke gjengroing på slåttemyr reint visuelt, men vil ikke kunne erstatte 
effekten av slåtten. 
 
Slåttegraset kan gjerne tørkes på bakken slik at frø fra plantene frigjøres, men det bør fjernes fra 
slåtteområdene. Dette er først og fremst viktig for at høyet ikke skal «gjødsle» myra. I 
høgereliggende strøk der nedbrytinga går seint, vil høyet dessuten bli liggende på bakken i flere år 
og gi endra forhold for moser og mindre karplanter sammenlignet med områder som rakes, spesielt 
hvis produksjonen er relativt høg. Også til sammenraking vil bruk av maskiner være mye raskere enn 
tradisjonelle metoder med bruk av rive. Hvis høyet ikke skal brukes, kan det samles opp i hauger og 
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brennes. Her kan kompostering kan være et alternativ i lågereliggende områder. Dersom formålet 
med skjøtselen først og fremst er å holde krattet unna myrene, kan slått uten oppsamling være et 
alternativ i områder med relativt låg produksjon. 

Litteratur 
Praktiske detaljer og erfaringer omkring restaurering og skjøtsel av slåttemyr kan finnes i 
publikasjoner fra NTNU Vitenskapsmuseet, f.eks.: 
 
Lyngstad, A. 2012. Kartlegging, overvåking og skjøtsel i Øvre Forra naturreservat 2012. – NTNU 
Vitensk.mus. Bot. Notat 2012-8: 1-36. 
 
Lyngstad, A., Øien, D.-I., Fandrem, M. og Moen, A. 2016. Slåttemyr i Norge. Kunnskapsstatus og 
innspill til handlingsplan. – NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport 2016-3: 1-102. 
 
Lyngstad, A., Øien, D.-I., Vold, E.M. og Moen, A. 2013. Slåttemyrlokaliteter i Sør-Norge. A. 
Prioritering av lokaliteter for skjøtsel og overvåking. B. Kartlegging av slåttemyr på Østlandet 2012-
2013. – NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport 2013-8: 1-96. 
 
Øien, D.-I. og Moen, A. 2006. Slått og beite i utmark - effekter på plantelivet. Erfaringer fra 30 år 
med skjøtsel og forskning i Sølendet naturreservat, Røros. – NTNU Vitensk.mus. Rapp. bot. Ser. 
2006-1: 1-57. 
 
Rapportene er fritt tilgjengelige på www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/publikasjoner.  
 
Se også: 
Moen, A. 1989. Utmarksslåtten - grunnlaget for det gamle jordbruket. – Spor 4: 36-42. 
 
Moen, A. og Øien, D.-I. 2012. Sølendet naturreservat i Røros: forskning, forvaltning og formidling i 
40 år. – Bli med ut! 12: 1-103. Akademika forlag/Fagbokforlaget. 
 
Norderhaug, A. m.fl.(red.) 1999. Skjøtselsboka for kulturlandskap og gamle norske kulturmarker. – 
Landbruksforlaget. Boka er også tilgjengelig på Miljødirektoratets hjemmesider: 
www.miljødirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner-fra-DirNat/Annet/Skjotselsboka/. 
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B. Spesiell del: (se veiledning til tabellen nederst i dokumentet) 

SØKBARE EGENSKAPER (for Naturbase) 

Navn på lokaliteten 
Øver Mårstokkmyra 
 

Kommune 
Lierne 

Områdenr. 
 

ID i Naturbase 
BN00111131 og BN00084927 

Registrert i felt av: 
Anders Lyngstad 
 

Dato: 
10.7.2013, 19.8.2020 

Eventuelle tidligere registreringer (år og navn) og andre kilder (skriftlige og muntlige) 
 
Første gang kartlagt 10.7.2013 av Anders Lyngstad. 
 
Lyngstad, A. 2016. Slåttemyrundersøkelser i Nord-Trøndelag 2013-2014. – NTNU Vitenskapsmuseet 
naturhistorisk rapport 2016-2: 1-117 
 

Skjøtselsavtale:  

Inngått år: 

Utløper år: 

Hovednaturtype:                                                                     % andel 
Slåtte- og beitemyr 100 
 

Utforminger:                                                                              % andel 

Rik slåttemyr     70 

Intermediær slåttemyr    20 

Fattig slåttemyr     10 

Verdi (A, B, C): 

B 

 

Annen dokumentasjon (bilder, belagte arter m.m.) 

Bilder fra lokaliteten fins hos NTNU Vitenskapsmuseet. 

Påvirkningsfaktorer (kodeliste i håndbok 13, vedlegg 11)  
P1Od, P1S 

Stedkvalitet  Tilstand/Hevd Bruk (nå): Ingen Vegetasjonstyper (bare for myrareal): 
< 20 m X God  Slått X   K1 Skog-/krattbevokst fattigmyr (forekommer) 

K3 Fattig fastmattemyr (forekommer) 
L1 Skog-/krattbevokst intermediær myr (forekommer) 
L2 Intermediær fastmattemyr (forekommer) 
M1 Skog-/krattbevokst rikmyr (vanlig) 
M2 Middelsrik fastmattemyr (dominerende) 
M3 Ekstremrik fastmattemyr (vanlig) 
M4 Rik mykmatte/løsbunnmyr (forekommer) 

20 – 50 m  Svak  Beite    

50-100 m  Ingen  Torvtekt    

> 100 m  Gjengrodd X Gjødsling    

  Dårlig  Brenning     

OMRÅDEBESKRIVELSE (For Naturbase og som grunnlag for skjøtselsplanen) 

INNLEDNING 
 
Utmarksslåtten har hatt stort omfang i Trøndelag, og den første jordbrukstellingen fra 1907 viser at det i Trøndelagsfylkene var 526 km2 med 
utmarksslått (ca. 2 % av landarealet). Alle typer jordvannsmyr (minerotrof myr) ble nyttet som slåttemyr, men myrmassivtypene bakkemyr og 
flatmyr har vært viktigst, og særlig de myrene som har rik (basekrevende) vegetasjon. Tradisjonen med myrslått har vært viktig i hele landet, og 
Trøndelag ser ut til å være en av regionene der myrslåtten har vært viktigst. Dette skyldes nok at det har vært mye godt egnet myr tilgjengelig, 
samt at behovet for høy fra utmarka har vært stort. Opphør av slått med påfølgende gjengroing er den største trusselen mot slåttemyrene, og 
særlig slåttemyrkanten er utsatt. I Lierne har det også vært omfattende utmarksslått, og det er registrert mange slåttemyrer i kommunen (Lyngstad et 
al. 2012, Lyngstad 2016, 2020). 
 

BELIGGENHET OG NATURGRUNNLAG: 
 
Skjøtselslokaliteten Øver Mårstokkmyra består av to atskilte myrer (figur 1) som ligger sørvest for Kveliklumpen i Kvelia, Lierne. Disse to myrene er 
en av mange slåttemyrer i landskapet ved Kveliklumpen, og flere av disse er beskrevet av Lyngstad (2016). Myrene er innenfor Kvelia UKL, og 
kulturhistoria i bygda Kvelia er godt beskrevet hos Nilsen & Moen (2000), i utkastet til plan for Kvelia UKL (Samarbeidsgruppa for Kvelia UKL 2018), 
og hos Bergli (2019). 
 
Øver Mårstokkmyra ligger i høgdelaget 535–575 moh., i nordboreal vegetasjonssone og svakt oseanisk vegetasjonsseksjon (Moen 1998). 
Berggrunnen er svært variert, og består vesentlig av båndet kalksandstein, kalkfyllitt, grå fyllitt, garbenskifer, gabbro og trondhjemitt 
(http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/), og dette gir grunnlag for rik vegetasjon. 
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NATURTYPER, UTFORMINGER OG VEGETASJONSTYPER  
 
Bakkemyr dominerer, men helningen er mange steder låg, og noe kan klassifiseres som flatmyr. Fastmatte med middelsrik vegetasjon er vanligst, 
men både intermediær og ekstremrik vegetasjon er vanlig. Et område i øst har overveiende fattig vegetasjon. Noe fastmark er inkludert i 
avgrensingene, særlig i nordøst, der det er rik fastmark med slåttepreg. Dette området er hogd, og det er vanskelig å si sikkert om det har vært 
slåttemark eller ikke. Skogvegetasjonen er generelt rik, og rik høgstaudeskog er vanlig. Denne produktive vegetasjonstypen ville ha vært attraktiv for 
slått, og mye av det vi gjerne kaller engskog er oppstått gjennom lang tids slått av høgstaudeskog. Engskogen er lysåpen, og med et frodig feltsjikt av 
slåttetolerante arter. Ved gjengroing vil engskog over tid gå tilbake til høgstaudeskog. Engskog i ulike stadier av gjengroing er vanlig på Øver 
Mårstokkmyra. 
 

ARTSMANGFOLD:  
 
Det ble registrert 98 karplantearter på lokaliteten i 2020 (se vedlegg), men det kan dukke opp en del flere ved mer omfattende undersøkelser. En 
rekke rikmyrarter finnes her, bl.a. svarttopp, klubbestarr, hårstarr, gulstarr, skogmarihand, breiull, fjelløyentrøst, brudespore, stortveblad og 
fjellfrøstjerne (Bartsia alpina, Carex buxbaumii, C. capillaris, C. flava, Dactylorhiza fuchsii, Eriophorum latifolium, Euphrasia wettsteinii, Gymnadenia 
conopsea, Listera ovata, Thalictrum alpinum). Arter som forekommer både på rikmyr og intermediær myr er bl.a. særbustarr, jåblom, fjelltistel, 
dvergjamne, bjønnbrodd og sveltull (C. dioica, Parnassia palustris, Saussurea alpina, Selaginella selaginoides, Tofieldia pusilla, Trichophorum 
alpinum). I tillegg kan nevnes turt, kvitbladtistel, sumphaukeskjegg, marigras, hengeaks, myskegras, firblad, fjellpestrot, kranskonvall, tågebær og 
ballblom (Cicerbita alpina, Cirsium heterophyllum, Crepis paludosa, Hierochloe odorata, Melica nutans, Milium effusum, Polygonatum verticillatum, 
Rubus saxatilis, Trollius europaeus), disse opptrer i første rekke i rike myrkanter og i rik skog. Typisk for rikmyr er dominans av såkalte brunmoser i 
botnen, på fastmattene først og fremst myrstjernemose (Campylium stellatum). Også på Øver Mårstokkmyra er myrstjernemose vanlig. 
 

BRUK, TILSTAND OG PÅVIRKNING:  
 
Kulturpåvirkningen på disse myrene er helt klar. Vegetasjonen er tydelig slåttepåvirka, og det er funnet stakkstenger på to nabomyrer. Skjøtsel 
tok til i 2020, og et område på 3-4 daa lengst vest på den sørligste myra har blitt slått. Det er satt opp en stakk i dette området (figur 2, 3). 
 
Det er hogd en del i området, og det påvirker myrkantene flere steder. Dette vises blant annet gjennom tettere krattoppslag enn i mindre 
påvirka myrkantvegetasjon. Klarest påvirkning er det kanskje nord for den nordligste myra, i retning Finndalen. Den samme myra er grøfta i 
øst, men dette området er holdt utenfor avgrensingen. Det er en del kjørespor på myrene, antakelig mest etter traktorkjøring (figur 4). Sporene 
er i hvert fall delvis gamle. I 2013 vistes flere av sporene på lang avstand fordi det var stort oppslag av blomstrende duskull (E. angustifolium) i 
dem. Denne arten er kjent for å kunne "sprute opp" på denne måten der det er mye tråkk og forstyrrelse, men mekanismene bak denne 
responsen er ikke kjent. I 2020 var ikke dette like tydelig, men sporene er der enda. Mitt inntrykk er at sporene er mindre tydelige der de har 
vært grunnest, men noen steder er de så djupe at de har gitt erosjon og nedbryting av torv. Kjøresporene bør restaureres som en del av 
skjøtselsarbeidet, slik at videre nedbryting av torva forhindres, samt at det ikke blir et større problem med krattoppslag. 
 
Tilstanden med tanke på gjengroing er i 2020 varierende. Mitt inntrykk er at det i hvert fall på deler av arealet er lite endring å se fra 2013 til 
2020 (figur 5). Likevel, myrkantene er enkelte steder i ferd med å bli ganske gjengrodde (figur 6, 7). Det er også markert oppslag av bjørk på 
myrflatene mange steder (figur 7), men en stor andel av myrflatene er fortsatt helt åpne (figur 8). Overflata på myrene er stort sett slett (lite 
tuer), og dette gjelder også der det er mye krattoppslag. Det betyr at det ligger godt til rette for restaurering. Myrenes hydrologi er noe påvirket 
på grunn av grøfting øst for skjøtselslokaliteten, samt traktorsporene (se over). 
 
 

FREMMEDE ARTER: 
 
Ingen observerte. 
 

KULTURMINNER: 
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SKJØTSEL OG HENSYN 
 
Øver Mårstokkmyra har ikke blitt slått på mange tiår, med unntak av området som ble slått i 2020 (figur 1-3). Det meste av myra er i markert 
gjengroing, men slåttemyrpreget er fortsatt tydelig. Myrkantene er mest gjengrodd, og særlig der det er påvirkningen av tidligere hogst er 
gjengroingen kraftig. 
 
Det er om lag 91 daa som er egnet for skjøtsel på Øver Mårstokkmyra, og av dette er om lag halvparten enkelt eller relativt enkelt å restaurere. Det 
betyr at det også er 45 daa som er komplisert å restaurere på grunn av mye kratt, og gjengroing som har gått langt. Det mest arbeidsomme arealet vil 
være kantene i nord (mot Finndalen), der det er overganger mot hogstflate og plantefelt, samt den østligste biten av den sørlige myra (figur 7). 
 
I perioden 2021-25 mener jeg det bør tas sikte på å komme over om lag 2/3 av myra med rydding og første gangs slått, og dette dekker de mest 
sentrale delene av myra. Videre mener jeg de mest kompliserte teigene ikke bør prioriteres i denne omgang (om lag 1/3 av myra, figur 1). For å 
komme over det prioriterte arealet innen 2025 vil det kreve restaurering og slått av mellom 8 og 12 daa per år. 
 
Det er botanisk interessante og artsrike områder på alle deler av Øver Mårstokkmyra. Minst «viktig» fra et botanisk synspunkt er den intermediære og 
fattige vegetasjonen i sørøst på den nordlige myra. 
 
Fastmattevegetasjon dominerer, men det er også mindre partier med mykmattevegetasjon. Blaute områder er alltid en utfordring med tanke på 
kjøreskader, og traséer bør legges på fastmark der det er mulig. Det er viktig å understreke at dette er tenkt som enkle traséer tilpassa i terrenget, og 
der det ikke skal være større inngrep enn klopplegging (evt. små bruer) for å ta seg fram over bekker og fuktige partier. 
 
Kvist og hogstavfall må samles opp og fjernes, og det beste er å brenne dette på faste bålplasser som ligger gunstig til i forhold til transport, og, ikke 
minst, brannfare. Hvis graset ikke blir brukt anbefaler jeg også å brenne det. Kompostering av gras fra slåttemyr har vært prøvd ut på Sølendet i 
Røros, og fungerte dårlig der. Graset blir gjerne liggende uten å brytes helt ned, og etter noen år gror haugene til med mose. Ved slike hauger blir det 
vanskelig å skjøtte myra; det blir tungt å slå, og ekstra næringstilførsel gir høgvokst vegetasjon og potensielt økt krattoppslag. Dette er den samme 
prosessen som gir krattoppslag rundt gamle stakkstenger. 
 
Det vil være svært ønskelig å restaurere gamle kjørespor på Øver Mårstokkmyra (figur 4), og en mulighet er å bruke kvister og gras fra rydding og 
slått for å fylle igjen. Det er sannsynligvis ganske tynn torv på denne myra, og jeg er redd det kan være vanskelig å få til hydrologisk restaurering med 
etablering av demninger etc. ved hjelp av torv som er henta på stedet. Mitt forslag er derfor å gjøre dette så enkelt som mulig, og å bruke tilgjengelig 
kvist og gras. Det kan vurderes å lage enkle demninger av treverk der det er mest utdrenert, men dette bør vurderes på litt sikt. 
 

DEL AV HELHETLIG LANDSKAP: 
 
Øver Mårstokkmyra er en av de beste slåttemyrene som er registrert ved Kveliklumpen, og den er en del av et helhetlig slåttelandskap. Myra ligger i 
Kvelia UKL 
 

VERDIBEGRUNNELSE: 
 
Lokaliteten omfatter deler av den eksisterende naturtypelokaliteten Mårstokkmyran (Lyngstad et al. 2016). Denne ble gitt verdi A som 
naturtypelokalitet (slåtte- og beitemyr) med begrunnelse «Slåttemyr som er > 50 daa, har preg av langvarig hevd, og høgt artsmangfold». Den ligger i 
et område med mange andre fine slåttemyrer. Ved en vurdering etter metodikk fra DN-håndbok 13 (revidert utgave) vil den fortsatt få verdi B. 
 
Når hevden nå tas opp igjen vil myra i løpet av kort tid kvalifisere til verdi A, gitt at restaureringen blir vellykket. 
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SKJØTSELSPLAN 

DATO skjøtselsplan: 
Juni 2021 

UTFORMET AV: 
Anders Lyngstad 
 

FIRMA: 
NTNU Vitenskapsmuseet, Institutt for 
naturhistorie 

UTM 
VM 388,574 

Gnr/bnr. 
14/9 og 14/12 

AREAL (nåværende): 
91 

AREAL etter evt. restaurering: 

91 
Del av verneområde?  
Nei  

Kontakt med grunneier/bruker (ev /informant). Før opp tidsperioder, ev datoer. 

Befaring og samtale 19.8. 2021 med Ottar Bergli (representant Kvelia UKL). 

 

Type kontakt (befaring, tlf, e-post med mer) 

Befaring og kontakt på telefon og e-post. 
 

MÅL:  
 
Hovedmål for lokaliteten: Restaurere og ta opp igjen hevd på ei tradisjonell slåttemyr. 
 
Konkrete delmål: Å restaurere ca. 55 daa rik slåttemyr i perioden 2021-25. Dette er fordelt slik: 2021 (11,3 daa), 2022 (12,1 daa), 2023 (8,3 daa), 
2024 (11,3 daa), og 2025 (11,3 daa), se også figur 1. 
 
I 2021 prioriteres rydding og slått på to atskilte deler av myra; en teig i fortsettelsen av det som ble slått i 2020 (4,5 daa), og en teig sentralt på den 
nordligste myra (6,8 daa). Myrflatene er relativt åpne, mens myrkantene er mer gjengrodde. Det er gamle kjørespor i området som bør restaureres. 
 
I 2022 prioriteres rydding og slått nordvest på myra (11,3 daa). Dette omfatter en god del gjengrodd myrkant som vil kreve rydding, mens myrflatene i 
stor grad er åpne. 
 
I 2023 prioriteres rydding og slått sentralt og mot nord på den nordlige myra (8,3 daa). Arealet er med vilje lavere enn i andre år fordi jeg anser dette 
som noe av det mest utfordrende å rydde siden så mye av det er gjengrodd myrkant. Dette er samtidig noe av det rikeste og mest produktive arealet, 
og det er viktig å inkludere i skjøtselsområdet. 
 
I 2024 prioriteres rydding og slått sentralt på den nordlige myra (11,3 daa). Området har mye åpen myrflate, men også en del myrkanter i gjengroing. 
Det er gamle kjørespor i området som bør restaureres. 
 
I 2025 prioriteres rydding og slått helt i øst på den nordlige myra (11,3 daa). Området har mye åpen myrflate, men også en del myrkanter i 
gjengroing, og minner om arealet som foreslås restaurert i 2024. 
 
Hvis skjøtselen fungerer greit er det ingenting i vegen for å rydde og slå mer areal per år enn det planen i utgangspunktet legger opp til. Det kan 
f.eks. gjøres ved å ta med deler av arealet som er «tiltenkt» neste år, og gjennom det komme i mål tidligere enn planlagt. Da kan det i neste omgang 
inkluderes areal som ikke er gitt prioritet i perioden 2021-25, og som er vist i rødt i figur 1. 
 
I det videre tar jeg med en del generelle skjøtselsanbefalinger som jeg prøver å sette i sammenheng med skjøtselen på Øver Mårstokkmyra. 
 
I skjøtsel av slåttemyr og slåttemark i utmarka søker vi de mjuke linjene. Det betyr f.eks. at vi prøver å slå inntil trær og steiner, og vi prøver å få 
med oss små lommer med gras som står i kanten mellom myr og skog. Der hvor det er mulig prøver vi å unngå rette linjer, men av og til kan det 
være praktisk med rette linjer for å skille areal som skal slås ulike år. Jeg mener det bør slås litt lenger ut i kantene enn det som ble gjort i 2020 
(figur 3), men erfaringsmessig er dette noe som «går seg til» etter hvert som skjøtselsarbeidet går framover. Det som ofte faller seg naturlig er å 
slå lenger ut i kanten neste gang et område skal slås, og slik modnes skjøtselen. 
 
Slått bør gjennomføres i månedsskiftet juli – august, og helst i en godværsperiode for å lette arbeidet og unngå skader på myra. Oppsamling og 
fjerning av gras etter slåtten er en viktig del av skjøtselsarbeidet. Tradisjonelt ville høyet blitt kjørt ut med hest og slede vinterstid. Alternativene i 
dag er oftest å kjøre det ut på barmark, eller å brenne det. Graset bør ikke legges i hauger (for kompostering) fordi det kan gi ekstra krattoppslag, 
og fordi det gjør det vanskelig å slå dette arealet seinere. Ved restaurering (rydding og første gangs slått) vil høyet ofte være av nokså dårlig 
kvalitet på grunn av mye dødt gras og kvist, og det kan være hensiktsmessig å brenne dette uansett. På Øver Mårstokkmyra foreslår jeg å legge 
hogstavfall og gras i de gamle kjøresporene over myra for å se om dette kan bidra til å restaurere disse. 
 
Lokaliteten kan slås med ljå og rakes for hand. Dette er i tråd med gammel tradisjon, og det er den beste måten å skjøtte slåttemyr på. Ljåslått 
krever imidlertid erfaring og er arbeidskrevende, og ut fra erfaring med bruk av maskinelt utstyr vet vi at det sparer mye tid og gir en god 
slåtteeffekt. Fra et vegetasjonsøkologisk synspunkt er det derfor ingen sterke grunner til å anbefale den ene metoden over den andre. Dette er i 
større grad et praktisk spørsmål som den som utfører slåtten bør vurdere, men jeg har lagt til grunn at det blir brukt lett maskinelt utstyr ved 
skjøtselen. 
 
Det har enkelte steder blitt brukt en vanlig (men liten) traktor ved skjøtsel av slåttemyr, men vi (ved VM) anbefaler ikke så stort og tungt utstyr ved 
slått på myr. Det kan gå bra i (langvarig) tørt vært på tørre partier med særlig fast torv, men vi mener det er for stor fare for å kjøre i stykker myra. 
Vi anbefaler sterkt å bruke tohjulstraktor med slåttesnute (bjelke), og erfaring viser at det er modeller fra AEBI som antakelig er det beste 
alternativet. Fordeler er bl.a. lite vibrasjon, hydrostatisk drift, og en joystick-funksjon som gjør det mulig for én mann å operere utstyr som 
venderive etc. På de blauteste partiene kan det være en fordel med dobbelt sett hjul på tohjulstraktoren, dvs. fire hjul/to doble hjul på samme 
aksling. Dette er en løsning sveitserne har utvikla for å kunne slå i ekstra bratt terreng, men har vært brukt med hell på slåttemyr hos oss. Ekstra 
breie dekk vil antakelig gjøre samme nytte, og dette finnes i hvert fall på noen AEBI-modeller. 
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MÅL (Forts.): 
 
Graset må tørkes og samles opp, og til dette er ei mekanisk venderive som kobles på tohjulstraktoren svært besparende. I kantene kan store, 
manuelle sleperiver (sveitsisk patent) være effektive for å samle graset. Tørt høy kan samles på presenning og slepes dit det skal lagres. 
Firhjuling kan brukes for å samle og transportere høy, men det må følges godt med for å unngå å lage djupe kjørespor. På slåttemyrene i Øvre 
Forra naturreservat samles graset i små rundballer, først og fremst med tanke på å få graset ut på en enkel måte. Dette gjøres med ei lita presse 
som kobles på tohjulstraktoren. Jeg mener dette kan være en mulig løsning, men hvis graset kan håndteres på annen måte vil det være å 
foretrekke. 
 
Ved rydding er det svært viktig å kappe busker og små trær under bakkenivå, hvis ikke skaper det store vansker for skjøtselen i årene etterpå. 
Utstyret blir fort slitt, uskarpt og går i stykker hvis vi stadig slår inn i gamle stubber. Det er langt å foretrekke å rydde et lite areal skikkelig framfor 
å rydde store flater på en dårlig måte. Det gir ofte godt resultat hvis to stykker går sammen og rydder. Den ene drar opp skuddet/kvisten som 
skal fjernes, og den andre hogger av skuddet/stammen godt under overflatenivået med øks. Resten av stammen vil da bli liggende under 
overflata, og nyskudd som skyter opp er lette å slå. Rydding med ryddesag fungerer ofte svært dårlig, og jeg anbefaler det ikke. Motorsag kan 
brukes, men man må komme under bakkenivå, og det betyr at kjedet må ofres. Både bjelkeslåmaskin og skiveslåmaskin kan ta små busker med 
inntil ca. fingertykkelse på stammen, men dette sliter på utstyret. Det er viktig å «rydde nedenfra», det vil si å begynne med kratt og små trær, og 
være tilbakeholden med å hogge større trær. Erfaring viser at gamle bjørker som får stå hindrer krattoppslag, men hvis de hogges kommer det 
raskt en mengde nye skudd som krever mye innsats for å holde i sjakk. All hogst av større trær må derfor gjøres forsiktig, og det bør plukkes 
enkelttrær over flere år framfor å hogge mye på en gang. Kratt kan fjernes raskt, men ikke i et større område enn det vi klarer å følge opp med 
slått eller beite i etterkant. En tommelfingerregel er at hvis et tre er til hinder for slåtten så bør det hogges, men ofte kommer vi langt med å kviste 
opp trærne til mannshøgde. Alt areal som ryddes må slås etterpå. Kun rydding uten påfølgende slått gir nesten uten unntak problem med 
krattoppslag innen om lag ti år. Kvist må fjernes, og brenning er det enkleste og beste alternativet (men se kommentarer om fylling av grøfter). 
Bålplasser må legges slik at brenning ikke gir risiko for skogbrann. 
 
Hvis det er tvil om avgrensingen på kartet er hensiktsmessig bør vegetasjonsgrenser i terrenget følges, og den som gjennomfører den praktiske 
skjøtselen må ofte ta noen valg undervegs. Engskog med mye urter og høgvokste gras bør slås; dette er vegetasjon på fastmark som tradisjonelt 
var en viktig del av slåttearealet. Fattige skogtyper (f.eks. lyngdominert skog) skal ikke slås. Det er svært viktig å notere nøyaktig hvilket areal 
som har blitt henholdsvis rydda, slått og raka hvert år. Helst bør skjøtselsgrenser gås opp og dokumenteres med GPS. Erfaring viser at der det 
slurves med dette mister vi fort oversikt over hva som ble slått når, og det gjør det vanskeligere å evaluere skjøtselen. 
 
 
Ev. spesifikke mål for delområde(r): - 
Tilstandsmål arter: Ingen 

Mål for bekjempelse av problemarter/gjengroing: - 
 

 
AKTUELLE TILTAK: 
 
Generelle tiltak, restaureringsfase 2021-2025: 
 
 Rydding 
 
 
 
 
 
 Restaureringsslått 
 
 
 
 
 
 Manuell raking, vending og oppsamling av høy 
 
 
 
 
 
 Mekanisk raking, vending og oppsamling av høy 
 
 
 
 
 
Aktuelle skjøtselstiltak, utover de generelle: 
 
 

Prioritering (år) 
 
 
 
 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
 
 
 
 

Antall daa og timer 
 
 
 
 
11,3 daa/57 t 
12,1 daa/61 t 
8,3 daa/42 t 
11,3 daa/57 t 
11,3 daa/57 t 
 
11,3 daa/17 t 
12,1 daa/18 t 
8,3 daa/13 t 
11,3 daa/17 t 
11,3 daa/17 t 
 
2 daa/12 t 
3 daa/18 t 
4 daa/24 t 
2 daa/12 t 
2 daa/12 t 
 
9,3 daa/28 t 
9,1 daa/27 t 
4,3 daa/13 t 
9,3 daa/28 t 
9,3 daa/28 t 
 
 
 
 

Kontroll: 
(Dato) 
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UTSTYRSBEHOV: 
 
Tohjulstraktor med slåttesnute (bjelkeslåmaskin), mekanisk venderive, firhjuling med svans/henger for oppsamling/transport av gras, ljå, 
slipestein (for ljåblad), river, kantklipper, øks, motorsag, presenning for å dra gras. Det bør være en ekstra slåttebjelke og et assortert utvalg 
bolter og lignende slik at enkle reparasjoner kan gjøres fortløpende. Tohjulstraktoren må være av god kvalitet, og det er særlig viktig med lite 
vibrasjoner. Hydrostatisk drift er en stor fordel. Erfaring fra andre områder med slått peker på modeller fra AEBI som det beste alternativet. 
 

OPPFØLGING: 
 
Skjøtselsplanen bør evalueres etter fem år, det vil si i 2025. Formålet vil da bl.a. være å lage en ny plan for videre skjøtsel, og avgjøre 
slåtteintervall. I utgangspunktet mener jeg det bør slås hvert tredje år i produktive myrkanter, mens de åpne myrflatene kan slås sjeldnere. 
 
Behov for registrering av spesifikke artsgrupper: Moser og pollinerende insekter 
 

Tilskudd søkt år:  Søkt til:  

Tilskudd tildelt år:  Tildelt fra:  

Skjøtselsavtale parter: 
 

ANSVAR:  
Person(-er) som har ansvar for iverksettelse av skjøtselsplanen: Kvelia UKL i samarbeid med grunneiere og brukere 
 

Kilder 
 
Bergli, O. 2019. Kulturminner i Kvelia utvalgte kulturlandskap. – Upublisert notat. 44. 
Lyngstad, A. 2016. Slåttemyrundersøkelser i Nord-Trøndelag 2013-2014.–NTNU Vitenskapsmuseet 

naturhistorisk rapport 2016-2: 1-117. 
Lyngstad, A. 2020. Kulturmark i Kvelia utvalgte kulturlandskap – forslag til prioriteringer. – NTNU 

Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport 2020-9: 1-45. 
Lyngstad, A., Øien, D.-I. & Moen, A. 2012. Slåttemyrundersøkelser i Nord- og Sør-Trøndelag. – NTNU 

Vitensk.mus. Rapp. bot. Ser. 2012-6: 1-150. 
Moen, A. 1998. Nasjonalatlas for Norge. Vegetasjon. – Statens kartverk, Hønefoss. 199 s. 
Nilsen, L.S. & Moen, A. 2000. Botanisk kartlegging og plan for skjøtsel av Oppgården med utmark i 

Lierne. –NTNU Vitensk.mus. Rapp. bot. Ser. 2000-2: 1-44, 1 kart. 
Samarbeidsgruppa for Kvelia UKL 2018. Plan Kvelia utvalgt kulturlandskap – for perioden 2017 – 

2021. Lierne kommune i Nord-Trøndelag. – Upublisert utkast. 35 s. 
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Ortofoto/kart og bilder 
 

 
 
Figur 1. Øver Mårstokkmyra, Lierne, med areal som foreslås prioritert for restaurering vist i grønt 
(59 daa). Areal i rødt (32 daa) er områder som kan inkluderes, men som enten vil kreve en betydelig 
innsats i restaureringsfasen, eller er overveiende intermediært eller fattig. 
 

 
 
Figur 2. Ottar Bergli ved stakken på Øver Mårstokkmyra, dette er i området som ble slått i 2020. 
Bildet er tatt mot nordvest. UTM 32 716533,72632. Foto: Anders Lyngstad 19.8. 2020. 
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Figur 3. Kanten av området som ble slått i 2020. I den videre skjøtselen anbefaler jeg å slå lenger 
ut i kantene, i tilfellet på bildet kanskje 2 m lenger ut. Dette er arbeidskrevende, men graset i 
myrkantene er næringsrikt, og var viktig i den tradisjonelle slåtten. Bildet er tatt mot vest. UTM 32 
716535,72630. Foto: Anders Lyngstad 19.8. 2020. 
 

 
 
Figur 4. Gamle kjørespor på Øver Mårstokkmyra som bør restaureres (prioritert for skjøtsel i 2024). 
I deler av spora er det erosjon, og det er tendenser til ekstra gjengroing på grunn av drenering. 
Bildet er tatt mot nordøst. UTM 32 716536,72652. Foto: Anders Lyngstad 19.8. 2020. 
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Figur 5. Øver Mårstokkmyra i 2013 (øverst) og 2020 (nederst). Det er lite endring, men noe mer 
kratt har kommet til i løpet av disse åra. Bildet er tatt mot nordøst, og det inngår i en fotoserie i et 
fotopunkt, se figur 6. UTM 32 716538,72637. Foto: Anders Lyngstad 10.7. 2013 og 19.8. 2020. 
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Figur 6. Fotopunkt nær ei trebru over en 
bekk på Øver Mårstokkmyra. Dette er ved 
leia mellom de to myrene som utgjør 
skjøtselslokaliteten, og deler av området 
foreslås restaurert i 2021. Åtte bilder 
dekker 360°, og er vist i rekkefølge fra 
nordøst mot øst, så mot sør, vest og nord. 
Myrkantvegetasjon dominerer, og det er en 
del krattoppslag. Ekstremrik og middelsrik 
vegetasjon dominerer. 
UTM 32 716538,72637. Foto: Anders 
Lyngstad 19.8. 2020. 
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Figur 7. Fotopunkt på 
parti sørøst på Øver 
Mårstokkmyra, dette 
området foreslås ikke 
restaurert i perioden 
2021-25. Ni bilder dekker 
360°, og er vist i 
rekkefølge fra vest mot 
nord, så mot øst og sør (se 
under). Myra er i hovedsak 
slett, men det er mye 
krattoppslag. Ekstremrik 
og middelsrik 
fastmattevegetasjon 
dominerer. 
UTM 32 716525,72653. 
Foto: Anders Lyngstad 
19.8. 2020. 
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Figur 7. Fotopunkt ved en 
liten stein på åpen 
myrflate nord på Øver 
Mårstokkmyra. Dette 
myrpartiet foreslås 
restaurert i 2021. Åtte 
bilder dekker 360°, og er 
vist i rekkefølge fra sør 
mot vest, så mot nord og 
øst (se under). Dette er 
blant områdene med 
minst gjengroing. 
Ekstremrik og middelsrik 
fastmatte-vegetasjon 
dominerer. 
UTM 32 716541,72648. 
Foto: Anders Lyngstad 
19.8. 2020. 
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Artsliste 
 

Tabell 1. Artsliste tatt opp for Øver Mårstokkmyra av Anders Lyngstad 19.8. 2020, med 98 registrerte 
taksoner. 

 
Norsk navn Vitenskapelig navn 

  

Forveda arter  

Gråolder Alnus incana 

Kvitlyng Andromeda polifolia 

Rypebær Arctous alpinus 

Bjørk Betula pubescens 

Krekling Empetrum nigrum coll. 

Einer Juniperus communis 

Gran Picea abies 

Selje Salix caprea 

Sølvvier Salix glauca 

Rogn Sorbus aucuparia 

Blåbær Vaccinium myrtillus 

Blokkebær Vaccinium uliginosum 

Tyttebær Vaccinium vitis-idaea 
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Urter  
Tyrihjelm Aconitum lycoctonum ssp. septentrionale 
Marikåpe Alchemilla sp. 
Kvitveis Anemone nemorosa 

Sløke Angelica sylvestris 

Skogburkne Athyrium filix-femina 

Svarttopp Bartsia alpina 

Harerug Bistorta vivipara 

Bekkeblom Caltha palustris 

Skrubbær Chamaepericlymenum suecicum 
Turt Cicerbita alpina 

Kvitbladtistel Cirsium heterophyllum 

Myrhatt Comarum palustre 

Sumphaukeskjegg Crepis paludosa 

Skogmarihand Dactylorhiza fuchsii 

Flekkmarihand Dactylorhiza maculata 

Myrsnelle Equisetum palustre 

Skogsnelle Equisetum sylvaticum 

Fjelløyentrøst Euphrasia wettsteinii 

Mjødurt Filipendula ulmaria 

Skogstorkenebb Geranium sylvaticum 

Brudespore Gymnadenia conopsea 

Fugletelg Gymnocarpium dryopteris 

Svæve Hieracium sp. 

Lusegras Huperzia selago 

Følblom Leontodon autumnalis 

Prestekrage Leucanthemum vulgare 

Linnea Linnaea borealis 

Stortveblad Listera ovata 

Småtveblad Listera cordata 

Stri kråkefot Lycopodium annotinum ssp. annotinum 

Fjellminneblom Myosotis decumbens 

Setergråurt Omalotheca norvegica 

Nikkevintergrønn Orthilia secunda 

Firblad Paris quadrifolia 

Jåblom Parnassia palustris 

Fjellpestrot Petasites frigidus 

Hengeving Phegopteris connectilis 

Kranskonvall Polygonatum verticillatum 

Tepperot Potentilla erecta 

Legevintergrønn Pyrola rotundifolia 

Engsoleie Ranunculus acris coll. 

Småengkall Rhinanthus minor 

Molte Rubus chamaemorus 

Tågebær Rubus saxatilis 

Engsyre Rumex acetosa 

Fjelltistel Saussurea alpina 

Dvergjamne Selaginella selaginoides 

Gullris Solidago virgaurea 

Skogstjerneblom Stellaria nemorum 
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Fjellfrøstjerne Thalictrum alpinum 

Skogstjerne  Trientalis europaea 

Ballblom Trollius europaeus 

Vendelrot Valeriana sambucifolia 

Stor myrfiol Viola epipsila 

  

Grasvekster  

Engkvein Agrostis capillaris 
Gulaks Anthoxanthum odoratum 
Smyle Avenella flexuosa 
Skogrørkvein Calamagrostis phragmitoides 
Klubbestarr Carex buxbaumii 
Hårstarr Carex capillaris 
Særbustarr Carex dioica 
Stjernestarr Carex echinata 
Gulstarr Carex flava 
Trådstarr Carex lasiocarpa 
Slåttestarr Carex nigra var. nigra 
Bleikstarr Carex pallescens 
Kornstarr Carex panicea 
Frynsestarr Carex paupercula 
Flaskestarr Carex rostrata 
Slirestarr Carex vaginata 
Sølvbunke Deschampsia cespitosa 
Duskull Eriophorum angustifolium 
Breiull Eriophorum latifolium 
Torvull Eriophorum vaginatum 
Sauesvingel Festuca ovina 
Marigras Hierochloe odorata 
Engfrytle Luzula multiflora ssp. multiflora 
Hårfrytle Luzula pilosa 
Hengeaks Melica nutans 
Myskegras Milium effusum 
Blåtopp Molinia caerulea 
Finnskjegg Nardus stricta 
Bjønnbrodd Tofieldia pusilla 
Sveltull Trichophorum alpinum 
Småbjønnskjegg Trichophorum cespitosum ssp. cespitosum 

 


