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I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for ny E136 på strekningen Flatmark – Monge
– Marstein i Romsdalen, Rauma kommune, har det vært behov for en supplerende naturtypekartlegging. Dels er det gamle, tidligere registrerte lokaliteter som har hatt behov for en oppdatering og dels har det vært areal som har vært mangelfullt undersøkt.
Befaringer ble foretatt 16.05, 22.05 og 09.08.2019. Det var overveiende pent vært og ganske
gode forhold for feltarbeidet, men mai innebar at det var såpass tidlig i sesongen at ikke alle
karplanter lot seg fange opp og sopp kunne i liten grad undersøkes. Undersøkelsene i august var
bedre egnet for dette.
11 tidligere registrerte naturtypelokaliteter ble revidert. Alle ble beholdt, men med stor variasjon
i endringsomfang, fra små supplement til omfattende forandringer, inkludert flytting av lokaliteter, samt endringer i verdi. Samtidig ble tre nye lokaliteter funnet. Lokalitetene omfatter både
slåttemark, naturbeitemark, gammel og rik sumpskog, gammel boreal lauvskog, gammel furuskog, rik edellauvskog, flommarkskog og flomdammer. Lokalitetenes verdi spenner fra svært viktig – A (1 lokalitet), via viktig – B (10 lokaliteter) til lokalt viktig – C (3 lokaliteter).

Forsidefoto: Gamlevegen mellom jernbanelinja og elva litt vest for Skiri går gjennom en gammel furuskog med kjempestore steinblokker på sidene. På disse blokkene vokser flere krevende og dels
rødlistede lavarter og hele miljøet er kartlagt som en verdifull naturtypelokalitet. Foto: Geir Gaarder

2

Innhold
1

INNLEDNING ...................................................................................................................................4

2

MATERIALE OG METODER ..............................................................................................................6
2.1 METODIKK ..............................................................................................................................6
2.2 KUNNSKAPSGRUNNLAG .............................................................................................................6

3

RESULTATER....................................................................................................................................8
3.1 GENERELLE TREKK.....................................................................................................................8
3.1.1 Vestre del: Marstein - Søre Monge ........................................................................8
3.1.2 Østre del: Skiri – Flatmark ....................................................................................10
3.2 NATURVERDIER ......................................................................................................................11
3.2.1 Naturtypelokaliteter .............................................................................................11
3.2.2 Arter .....................................................................................................................13

4

KILDER ...........................................................................................................................................14

5

VEDLEGG .......................................................................................................................................14

1

Innledning

Som del av arbeidet med å oppgradere E136 gjennom Romsdalen i Rauma kommune har Statens
vegvesen, Region midt startet opp reguleringsplanlegging for strekningen Flatmark – Monge – Marstein. Det viste seg da å være behov for å bedre kunnskapsgrunnlaget for naturmangfoldet på deler
av strekningen. Vegvesenet utarbeidet derfor en oppdragsbeskrivelse som omhandlet supplerende
naturtypekartlegging og kartlegging av elvemiljøer. Mellom Monge og Marstein (se figur 3) ble det
utført en heldekkende kartlegging av verdifulle naturtyper, se figur 3. For resten av planområdet (se
figur 1 og 2) ble det gjort en rekartlegging av lokaliteter som blir påvirket av tiltaket.
Formålet med denne rapporten er å presentere resultatene av den supplerende naturtypekartleggingen. Selve elvemiljøet er ikke behandlet, men overlatt til andre fagmiljø å utrede.

Figur 1. Avgrensning av reguleringsplanstrekningen for ny E136 mellom Flatmark og Marstein i Rauma
kommune. Hentet fra oppdragsforespørselen (Statens vegvesen 2019).

Figur 2. Kart som viser naturtypelokaliteter i Naturbase (Miljødirektoratet 2019) rundt Monge, Skiri og Flatmark i Rauma kommune, der de 11 lokalitetene som skulle revideres er angitt med gul farge. Grønne felt er
andre naturtypelokaliteter som var mindre aktuelle for utsjekking.
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Figur 3. Avgrensning av området der det skulle foretas heldekkende og systematiske, nye naturtypekartlegginger. Hentet fra oppdragsforespørselen (Statens vegvesen 2019).
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2

Materiale og metoder

2.1

Metodikk

Området er kartlagt og lokaliteter verdisatt etter DN-håndbok 13. I tillegg kommer et generelt fokus
på rødlistearter (Henriksen & Hilmo 2015) og fremmedarter (Artsdatabanken, 2018). Typifisering av
naturen følger i hovedtrekk NiN2.1, mens arter er etter vanlig norsk nomenklatur.

2.2

Kunnskapsgrunnlag

Viktigste kilde for eksisterende kunnskap var Naturbase (Miljødirektoratet 2019) og Artskart (Artsdatabanken 2019). Naturbase bygger i Romsdalen sine naturtypelokaliteter i stor grad på utredninger
utført av John Bjarne Jordal, i samarbeid med Steinar Stueflotten (Jordal & Stueflotten 2004, Jordal
2015). Nevnes må også tidligere konsekvensutredning på temaet (Jordal 2006), selv om denne stanset ved Monge i vest.

Figur 4 Eldre funn av rødlistearter i undersøkelsesområdet. Dels er det en del dårlig stedfestede funn som
har havnet her, selv om de trolig er gjort helt andre steder i Romsdalen, og dels er det en del fugleregistreringer, samt flere funn av alm (VU) og ask (VU). De viktigste funnene av andre arter er framhevet spesielt
(noen sopp, lav og en sommerfugl). Basert på Artskart (Artsdatabanken 2019).
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Feltarbeidet ble i første omgang utført i løpet av en full arbeidsdag den 16 mai 2019, i tillegg til litt
supplement på Mongehjellen og Skiri lengst øst 22 mai 2019. Det var overveiende pent vært begge
dager og brukbare forsommertemperaturer. Vegetasjonen hadde kommet et godt stykke, der de
fleste karplanter lot seg bestemme i felt. Enkelte seine arter kan nok være oversett. Samtidig var
tidspunktet godt egnet for å fange opp lav, moser og en god del hekkende fuglearter, mens det var
for tidlig på året for de fleste arter sopp, og en må også regne med at en del fugl ikke ble observert.
Et problem ved Skiri den 22. mai var at en lengre periode med forholdsvis varmt vær hadde ført til
høy vannstand i Rauma, i praksis normal vårflom. Flommarksmiljøene, blant annet i Skirihølen, stod
derfor under vann og vegetasjonen der lot seg ikke kartlegge.
I andre omgang ble det kartlagt i oppholdsvær 09 august 2019. Tidspunktet var godt for å fange opp
karplanter og flere andre artsgrupper og da var det også mulig å se nærmere på flommarkene i Skirihølen. Derimot var det for tidlig for å fange opp det meste av sopp, selv om enkelte interessante funn
ble gjort. Fugl ble kun sporadisk registrert i felt.

Figur 5 GPS-sporing fra feltarbeidet 16/5, 22/5 og 9/8-2019 er vist med blå strek. Arealer markert i grønt
viser gamle naturtypelokaliteter, mens de røde er nye avgrensinger.
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3

Resultater

3.1

Generelle trekk

3.1.1 Vestre del: Marstein - Søre Monge
Området som skulle undersøkes systematisk
ligger mellom Ytste Monge og Marstein (Figur
6). Dels er det her snakk om en skogkledt terrasse, tydeligvis med for grove løsmasser til at
oppdyrking har vært aktuelt. Her er det mye
furuskog av antatt bærlyng-lågurttype (litt tørkeutsatt, middels rik). Opp mot lifoten blir det
rikere, med dels lågurtskog og særlig i sør også
overganger mot høgstaudeskog. I sør kommer
det i tillegg inn noe sumpskog (av intermediær
type) et par steder nedenfor terrassekanter i
sør. Nær vegen og Ytste Monge er det litt mer
påvirket mark, dels åpne engsamfunn og dels
tidligere kulturmark som har grodd igjen med
skog. På Marstein er det også noe av det
samme, inkludert en del åpen eng og åker.
Som det delvis kommer fram av kartet er det
grunn til å merke seg innslag av store steinblokker flere steder i skogen i østre deler, inn
mot lifoten. Disse skaper en spesiell og interessant variasjon i skogsmiljøet og slike forekomster av skogkledt grov blokkmark og
spredte blokker i skog kan ofte være levested
for mange sjeldne, krevende og rødlistede arter (særlig blant lav, men også andre organismegrupper).

Åker og eng, dels i hevd
dels gjengroende

Eng, åker og boligområder

Dels lågurtskog

Mye bærlynglågurtskog

Dels intermediær
sumpskog

Semi-naturlig eng

Åker og eng, dels i hevd
dels gjengroende

Figur 6 Grov angivelse av hovedtyper og grunntyper av
natur innenfor et område i vest, ved Marstein, som
skulle kartlegges systematisk, basert på NiN-terminologi.

Området er samtidig en god del preget av ulike former for menneskelig påvirkning. Rundt Marstein
er mye sterkt endret mark, som følge av jordbruk, bosetting og infrastruktur med vegnett og jernbane. I tillegg kommer bl.a. ei kraftlinje i østre kant, samt nyere traktorveger oppe på terrassen, og
ulike eldre kulturspor på og ved den (det har lokalt ganske sikkert vært slåtteenger her, samt at gjenlagte redskaper mv ble sett flere steder). Ved Ytste Monge var det tydelig at deler av en lauvskog
tidligere har vært åpen mark. For øvrig var skogen preget av tidligere hogst, med mye skog i antatt
hogstklasse IV (nesten hogstmoden) på terrassen, men også partier som nylig har blitt hogd, både
tilknyttet kraftlinja og enkelte andre skogbestand. Det finnes også stedvis, særlig i østre kantsoner,
noe eldre skog, med innslag av litt dødt trevirke.
Østover mot Mongehjellen finnes et mindre parti med lågurtpreget edelløvskog som ligger langs
veien. Her kommer også elva Rauma tett på veien. Mer edellauvskog, her hasseldominert med innslag
av alm (VU), finnes i lia rett ovenfor Søre Monge. Ved Mongehjellen, øst for Søre Monge, er det en
yngre furuskog på et tydelig platå i landskapet. Her var det også tydelig at den gamle vegen gikk. Nord
for furuskogen er det gråordominert skog og et lite parti hadde kvaliteter knyttet til flommarkskog.
Her var det en flomdam og et tørrlagt bekkeløp som tydelig var flompåvirket.
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Figur 7 Eksempel på en av de store steinblokkene som ligger spredt på terrassen med tett og ung furuskog
(men ingen spesielt krevende eller rødlistede arter ble funnet på disse utenfor avgrensede naturtyper).
Foto: Geir Gaarder

Figur 8 Kantsone mot vegen, nær svartorsumpskogen på lokalitet 4, der miljøet nokså tydelig var preget av
at dette har vært åpen kulturmark tidligere. Foto: Geir Gaarder
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3.1.2 Østre del: Skiri – Flatmark
Området mellom Skiri og østover mot Flatmark er særlig preget av fattig til svak lågurtfuruskog. Dette
er et tydelig hogstpåvirket område der hogststubber er synlig og furutrærne nok for det meste er
nokså unge. Det er likevel sett enkelte innslag av grove, stående furutrær, samt innslag av morkne
læger. Rett øst for Skiri finnes et mindre furuskogsareal med tendenser til sandfuruskog. I området
finnes også rester etter et gammelt elveløp, som etter bygging av jernbanen, har blitt avskåret fra
Rauma. Nå renner bekken Kvennagrova i dette gamle elveløpet. Ellers finnes en stor flomdam rett
sør for Skiri som ved flom er koblet til Rauma. Mindre flomdammer finnes spredt i området.
Det er også i østre deler av undersøkelsesområdet stedvis store blokker, både i skog og mer lysåpent.
Særlig i skogen finnes det ansamlinger av blokker med noe verdi knyttet til kryptogamer. Mot Flatmark kommer osp inn som et viktig treslag på begge sider av vegen E136. Selv om det meste ikke har
oppnådd spesielt høy biologisk alder finnes det noen grove trær, samt innslag av læger og gadd (Figur
9).

Figur 9 Lokalitet Skirimoen-Kyrkjeura i øst er dominert av osp, med innslag av læger og gadd. Foto: Mathilde Norby Lorentzen
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3.2

Naturverdier

3.2.1 Naturtypelokaliteter
I dette prosjektet har det blitt kartlagt 14 verdifulle naturtypelokaliteter, der 11 av disse var reinventering av gamle, tidligere kjente lokaliteter og 3 var nye, se tabell 1 under.
Tabell 1 Avgrensede naturtypelokaliteter (se navn på figur 11 og 12) på strekningen mellom Flatmark og
Marstein i Romsdalen, Rauma kommune. Areal i dekar.
Nr

Naturbasenr

Navn

Naturtype

Verdi

Areal (daa)

1

Ny

Marstein: Medalen

Gammel boreal lauvskog

B

15,5

2

BN00079394

Ytre Monge

Slåttemark

A

5,3

3

BN00001734

Ytste Monge

Rik sumpskog

C

5,2

4

Ny

Ytre Monge nord

Gammel sumpskog

B

14,6

5

Ny

Remmem nord

Rik edellauvskog

C

2,9

6

BN00001735

Mongehamrane

Rik edellauvskog

B

99

7

BN00001738

Mongehjellen

Naturbeitemark

C

2,5

8

BN00001741

Skiri øst

Gammel furuskog

B

130,6

9

BN00001744

Skirihølen

Flomdam

B

31,7

10

BN00038797

Skirimoen-Kyrkjeura

Gammel boreal lauvskog

B

201

11

BN00001743

Skiri vest

Gammel furuskog

B

25

12

BN00038796

Kvennagrova vest for Skiri

Rik sumpskog

B

11

13

BN00038794

Mongehjellen

Flommarkskog

B

10

14

BN00001728

Marstein stasjon

Engpregede erstatningsbiotoper

B

4

SUM

558

Figur 10 Oversikt over naturtypelokaliteter i utredningsområdet. Grønn farge viser tidligere avgrensninger
av naturtypelokaliteter (der noen har blitt reinventert). Nye og reviderte lokaliteter er avgrenset med rød
farge.
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Figur 11 Naturtypelokaliteter i vestre del av utredningsområdet. Grønn farge viser tidligere avgrensninger
av naturtypelokaliteter (der noen har blitt reinventert). Nye og reviderte lokaliteter er avgrenset med rød
farge.

Figur 12 Naturtypelokaliteter i østre del av utredningsområdet. Grønn farge viser tidligere avgrensninger av
naturtypelokaliteter (der noen har blitt reinventert). Nye og reviderte lokaliteter er avgrenset med rød
farge.
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3.2.2 Arter
Under feltarbeidet i 2019 ble det observert fem rødlistede lavarter under feltarbeidet – kort trollskjegg Broria bicolor (NT), sprikeskjegg Bryoria nadvornikiana (NT), olivenlav Fuscopannaria mediterranea (NT), skoddelav Menegazzia terebrata (NT) og rustdoggnål Sclerophora coniphaea (NT). Disse
ble funnet på fire skogslokaliteter – nr 1 Marstein: Medalen (kort trollskjegg, sprikeskjegg, olivenlav,
skoddelav), nr 8 Skiri vest (kort trollskjegg, sprikeskjegg), nr 11 Skiri øst (skoddelav) og nr 10 Skirimoen-Kyrkjeura (rustdoggnål). De to rødlistede treslagene alm Ulmus glabra (VU) og ask Fraxinus
excelsior (VU) ble også funnet enkelte steder, men ble ikke forsøkt systematisk kartlagt, bare notert
innenfor registrerte naturtypelokaliteter. Et annet interessant funn gjort i lokalitet nr 11 Skiri øst var
antatt kjempekorallsopp Ramaria boreimaxima som er en ikke-vurdert korallsopp med kun få funn i
Norge (Figur 13). I Sverige står denne som sårbar på rødlista. Selv om den ikke har fått en rødlistestatus i Norge er det sannsynlig å anta at den vil kunne havne på rundt samme nivå. Arten anses som
en meget god indikator på verdifulle sandfuruskoger i Sverige (Nitare 2019).
Elles ble enkelte vanlige rødlistede fuglearter sett, som gulspurv Emberiza citrinella (NT), stær Sturnus
vulgaris (NT) og bergirisk Carduelis flavirostris (NT – helst på trekk). Tidligere er beitemarksoppene
lutvokssopp Hygrocybe nitrata (NT) og skifervokssopp Hygrocybe lacmus (NT) funnet i området, dels
innenfor kartlagte naturtypelokaliteter, samt også sommerfuglen stor bloddråpesvermer Zygaena lonicerae (EN). Det ble forsøkt lett etter stor bloddråpesvermer i området sommeren 2019 uten at
denne ble funnet (Pers. med. John Bjarne Jordal).
Det er opplagt potensial for flere rødlistearter her, både fuglearter (nok særlig på trekk og streif) og
kanskje ikke minst sopp og enkelte insekter. Potensialet virker likevel ikke utpreget høyt, og er kanskje
størst innenfor partiene med rik, eldre edellauvskog, litt lavere i annen gammel skog og på åpen kulturmark.
Når det gjelder fremmedarter, så ble dette ikke søkt spesielt etter, men det ble observert hagelupin
Lupinus polyphyllus (SE) i vegkanten til E136 nord for Remmem samt ved Skirimoen. Platanlønn Acer
pseudoplatanus (SE) ble sett ved Skirimoen.

Figur 13 Antatt kjempekorallsopp Ramaria boreimaxima funnet i furuskog. Foto: Mathilde Norby Lorentzen
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Vedlegg

På de neste sidene følger fullstendige faktaark for hver enkelt naturtypelokalitet med områdebeskrivelser, kart og enkelte bilder, hentet ut fra databasen Natur2000.
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Lok. nr. 1

Marstein: Medalen

Viktig B

Omtalt lokalitet er den nordligste av disse fire.

Marstein: Medalen

4 Ytre Monge nord

2 Ytre Monge

3 Ytste Monge

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Gammel boreal lauvskog
Gammelt ospeholt
16/05/2019 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning 23.05.2019, på
grunnlag av eget feltarbeid 16.05.2019. Undersøkelsen ble gjort på oppdrag fra Statens vegvesen,
som del av deres reguleringsplanarbeider for ny E136 på strekningen Flatmark-Marstein.
Naturtyper er definert og verdisatt med grunnlag i DN-håndbok 13 og siste versjon av faktaarkene
fra våren 2015. Rødlistestatus for arter er etter rødlista fra 2015 og for naturtyper etter rødlista fra
2018. Det er ikke kjent spesielle undersøkelser av denne lokaliteten tidligere.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i lifoten rett øst for Marstein i Romsdalen. Den
omfatter et parti med grov skogkledt blokkmark og grenser mot flatere og tørrere furuskog med få
steinblokker i sør og dels vest, dels også granplantefelt i vest, mens lisida har mer småvokst skog,
mindre steinblokker og dels åpen ur i nord og mot mindre blokkrik mark med mer kulturspor
(kanskje gamle slåtteenger) i øst. Berggrunnen er overveinde kalkfattig, men dels er det nok litt
04/09/2019

Lok. nr. 1 Marstein: Medalen forts.

mer skifrig og svakt kalkrik trekk også.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Som naturtype virker gammel boreal lauvskog
med osp riktig, men samtidig er det viktig å være klar over at sentrale deler av naturverdiene er
knyttet til de store steinblokkene, og at disse står i en glissen skog. Når det gjelder grunntyper etter
NiN2.1 så er det nok mest svak lågurtskog i de slakere partiene mot sør, mens det blir mer rein
lågurtskog i selve lifoten og litt opp etter lia. Oppe på steinblokkene vil det være mye mer
tørkeutsatt og vanligvis også ofte fattigere mark, dvs dels bærlyngskog, men også noe lyngskog.
Artsmangfold: Osp er viktig treslag, men det finnes også noe bjørk og dels furu, samt innslag av
selje og rogn. Feltsjiktet er ikkke utpreget rikt, men på de frodigste plassene vokser litt myske,
firblad og vårerteknapp, samt at det er spredt med trollbær og tyrihjelm. På gadd og læger ble det
funnet ospekjuke og storporet ospekjuke, mens det på død selje vokste teglkjuke. Mosefloraen
virket ikke særlig rik, men skjerfmose ble funnet ett sted og putevrimose opptrer spredt. Av størst
interesse er lavfloraen og fire rødlistearter er hitil påvist, med kort trollskjegg (NT), sprikeskjeg
(NT), olivenlav (NT) og skoddelav (NT), alle primært på steinblokker. Sprikeskjegg og særlig
skoddelav er regionalt sjeldne arter, og for skoddelav er dette første kjente lokalitet i Romsdalen.
For øvrig var det også litt sølvnever på enkelte steinblokker, en kravfull og uvanlig art, samt andre
indikatorer på rikere lavsamfunn som grynfiltlav, skrubbenever, lungenever, kystårenever,
blyhinnelav, grynvrenge, brun blærglye, randkvistklav (sparsom) og lodnevrenge. Det er potensial
for flere krevende arter her.
Bruk, tilstand og påvirkning: Ei kraftlinje skjærer gjennom lokaliteten. Ellers er skogen
oppbrudt og i en gammelskogsfase med litt spredt med gadd og læger (men bare et par eks/daa og
lite morkent). Det har tydelig vært hogd jevnt her tidligere. Området beites ikke lenger av husdyr,
men det går helst en del hjort her.
Fremmede arter: Gran er plantet nær inntil, men har hittil ikke spredt seg inn i lokaliteten.
Del av helhetlig landskap: Gammel boreal lauvskog finnes det en del av i Romsdalen, så
lokaliteten er i så måte del av et større nettverk.
Verdivurdering: Basert på faktaark for gammel boreal lauvskog fra våren 2015 så oppnår
lokaliteten lav vekt på størrelse (vel 15 daa), middels vekt på artsmangfold (bl.a. 4 NT-arter) og lav
vekt på tilstand. Samlet gir dette verdien viktig - B, særlig som følge av alle krevende og dels
rødlistede arter på steinblokkene.
Skjøtsel og hensyn: Naturverdiene er avhengig av et nokså stabilt skogbilde, særlig av hensyn til
artsmangfoldet på steinblokker. Hvis skogen får stå i fred over tid så vil verdiene knyttet til gamle
og døde lauvtrær ganske sikkert øke gradvis.
Artsliste for lokaliteten

Litteratur

04/09/2019

153910002

Ytre Monge

Omtalt lokalitet er den smale lengst vest i nedre deler av kartutsnittet. Grønn farge
viser gammel grense.

Lok. nr. 2

Svært viktig A

Marstein: Medalen

4 Ytre Monge nord

2 Ytre Monge

3 Ytste Monge

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Slåttemark
Rik slåtteeng
16/05/2019 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble opprinnelig beskrevet av John Bjarne Jordal etter feltarbeid i 2000
(Jordal & Stueflotten 2004) og beskrivelsen er endret av John Bjarne Jordal i 2007 (Jordal 2007)
(Naturbasenr BN00079394). Maud Grøtta (2011) har gjort endringer og supplering i 2011 i
forbindelse med utarbeiding av skjøtselsplan. Navnet på lokaliteten er endret fra Ytste Monge til
Ytre Monge for å være i samsvar med lokal uttale. Supplerende undersøkelse ble utført av Geir
Gaarder, Miljøfaglig Utredning 23.05.2019, på grunnlag av eget feltarbeid 16.05.2019. Denne
undersøkelsen ble gjort på oppdrag fra Statens vegvesen, som del av deres reguleringsplanarbeider
for ny E136 på strekningen Flatmark-Marstein. Naturtyper er definert og verdisatt med grunnlag i
DN-håndbok 13 og siste versjon av faktaarkene fra våren 2015. Rødlistestatus for arter er etter
rødlista fra 2015 og for naturtyper etter rødlista fra 2018.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Ytre Monge er en fraflyttet gård like øst for Kors kirke.
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Lokaliteten ligger helt inntil E136. Berggrunnen er gneis (ikke inndelt), løsmassene er
breelvavsetning. Ytre Monge ligger under den sørvest-vendte fjellveggen til Mongegjura. Innlagt
av JB Jordal 16.03.07: Naturtypen endres til slåtteeng på bakgrunn av nye opplysninger og nytt
besøk 05.07.05. Feltarbeidet i 2019 gav grunnlag for å utvide lokaliteten inn på kirkegarden i vest,
siden det der også var eng med tydelig semi-naturlig preg.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten tilhører naturtypen slåttemark. Frisk
fattigeng med mye gulaks (G4a), men innslag av dunkjempe, flekkmure og gulmaure viser
overgangsform mot G7b.I 2011 har lokaliteten fått ny kartavgrensing. Bare den delen av enga som
fortsatt er åpen er tatt med i lokaliteten. Et område ved siden av som antas å ha et potensiale for
restaurering til slåttemark er tegnet inn på kartet med blå strek. Utbredelsen av dette området ble
ikke undersøkt og er bare omtrentlig inntegnet på kartet. Engpartiet inne på kirkegården dels frisk,
men nok i noe større grad ei tørreng, og både arter der og ute på hovedenga peker nokså klart i
retning av at dette ikke er ei fattigeng, men derimot svakt kalkrik (ikke minst flekkmure er nokså
kalkkrevende, men det gjelder også arter som dunkjempe, brudespore og gjeldkarve).
Artsmangfold: Tidligere innlagt av John Bjarne Jordal: Det ble notert 53 plantearter på engene, av
disse var 16 naturengplanter og 1 seterplante (fjellmarikåpe). Her kan nevnes brudespore (NT på
rødlista 2006), dunkjempe, flekkmure, gjeldkarve, gulmaure, marinøkkel (1 individ) (NT på
rødlista 2006), markjordbær, smalkjempe, fløyelsmarikåpe, hårsveve, kattefot, kjerteløyentrøst og
lintorskemunn. Det ble observert stor bloddråpesvermer (Zygaena lonicerae) som er kjent fra
Romsdalen (Aarvik m. fl. 2000). Innlagt av JB Jordal 16.03.07: lokaliteten ble oppsøkt på nytt
05.07.2005. Den rødlista sommerfuglarten stor bloddråpesvermer Zygaenalonicerae ble innsamlet
(2 eks. sett, det ene innsamlet), og er innsendt til Zoologisk museum i Oslo hvor den er
kontrollbestemt av Leif Aarvik. Denne arten er utdødd på Østlandet og finnes nå mest i indre strøk
av Møre og Romsdal, mest i snørasenger, men også et par steder i slåtteenger, og dessuten ett sted
på Stadlandet. Etter den nye rødlista (2006) er denne arten nå i kategori EN - sterkt truet. Artens
larver lever på erteplanter som tiriltunge m. fl. Stor bloddråpesvermer synes å være
varmekrevende.2011: Av planteartene nevnt over ble disse ikke notert i 2011: fjellmarikåpe,
dunkjempe, flekkmure, marinøkkel, smalkjempe, kattefot og kjerteløyentrøst (de kan likevel være
der for det ble ikke leita etter disse artene spesielt). I tillegg til artene nevnt over ble bl.a. disse
funnet: Blåklokke, blåknapp, engsmelle, fuglevikke, gjerdevikke, grasstjerneblom, gulaks,
kvitmaure, ryllik, rødknapp, skogmarihand, småengkall, tiriltunge og tepperot. Det var
sommerfugler å se i enga, men ingen stor bloddråpesvermer.Området nærmest kirka er mer
artsfattig, men har også noen få arter som indikerer ingen/lite gjødsling: kvitmaure, engkvein,
blåklokke, småengkall, ryllik og rødknapp. Dette området er preget av begynnende gjengroing med
noen renninger av bjørk, firkantperikum og skogstorkenebb. Dette området går over i et område
lenger fra veien som må betegnes som gjengrodd. Her er det også rester etter slåttemark eller
naturbeitemark med grasarter og skogmarihand. Når det gjelder feltarbeidet i 2019 så ble heller
ikke dunkjempe gjenfunnet dette året og den kan være utgått, mens både flekkkmure og
fjellmarikåpe ble sett i hovedenga. Av tidligere ikke nevnte arter bør gjeldkarve nevnes, samt at det
inne på kirkegarden fortsatt vokser noe smalkjempe og kattefot.
Bruk, tilstand og påvirkning: Enga har hatt svak og ujevn skjøtsel de siste 30 år. Det ble kjørt
beitepusser på noe av arealet i 2010 og muligens ble den også slått høsten 2019. Derimot holdes
kirkegården i god hevd, antagelig med plenslått.
Fremmede arter: Ingen observert i 2019.
Del av helhetlig landskap: Slåttemarka på Ytre Monge er en av mange i Romsdalen, men
landskapet i sin helhet består mest av skog og noe dyrket mark, og dessuten bratte fjellvegger.
Verdivurdering: Innlagt av J.B. Jordal: Området blir verdsatt til B (viktig) på grunn av at det er et
tradisjonelt kulturlandskap med noen interessante arter, men som nå gror igjen med den følge at
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verdiene reduseres og mange arter er på vei ut. Innlagt av J.B. Jordal 16.03.07: verdien heves til A
på grunn av forekomsten av stor bloddråpesvermer som nå er i høy rødlistekategori.2011: Verdi A
opprettholdes da lokaliteten fortsatt er lite gjengrodd, eller rettere sagt den er nå inntegnet slik at
bare områder som ikke er gjengrodd er med i lokaliteten.
Skjøtsel og hensyn: Det er ønskelig at hele enga skjøttes ved årlig og sein slått. Fysiske inngrep,
gjødsling og sprøyting bør unngås. Rydding av busker og trær er nødvendig.
Artsliste for lokaliteten

Litteratur
Grøtta, M. 2011 Skjøtselsplan for Ytre Monge, slåttemark i Rauma kommune, Møre og Romsdal
fylke. Landbruk Nordvest. 11s. Upublisert.
Jordal, J. B. & Stueflotten, S. 2004 Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma kommune, Møre
og Romsdal. Rauma kommune, rapport. 192 s. + kart
Jordal, J. B. 2007. Ny E136 Flatmark-Monge i Rauma kommune. Konsekvensutredning på tema
naturmiljø og kulturlandskap. Rapport J. B. Jordal nr. 3-2006, 70 s.
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Omtalt lokalitet er den nederste nesten firkantede figruen. Grønn firkant viser
opprinnelig avgrensning, som var nokså feil.

Lok. nr. 3

Ytste Monge

Lokalt viktig C

Marstein: Medalen

4 Ytre Monge nord

2 Ytre Monge

3 Ytste Monge

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Rik sumpskog, kildeskog og strandskog
Rik løvsumpskog
16/05/2019 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble opprinnelig kartlagt av Jordal & Stueflotten (2004), men da med en
svært kortfattet beskrivelse og grov avgrensning. Den er nå vesentlig omarbeidet av Geir Gaarder,
Miljøfaglig Utredning 23.05.2019, på grunnlag av eget feltarbeid 16.05.2019. Undersøkelsen ble
gjort på oppdrag fra Statens vegvesen, som del av deres reguleringsplanarbeider for ny E136 på
strekningen Flatmark-Marstein. Naturtyper er definert og verdisatt med grunnlag i DN-håndbok 13
og siste versjon av faktaarkene fra våren 2015. Rødlistestatus for arter er etter rødlista fra 2015 og
for naturtyper etter rødlista fra 2018.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Ytter Monge, mellom den nedlagte gården
på vestsiden og noen bolighus på østsiden, samt E136 i sør og en gammel ferdselsveg (som gror
igjen) i nord. Den er avgrenset i stor grad mot fastmark uten sumpskogspreg på alle kanter.
Sammenlignet med tidligere avgrensning er den nå omtrent fullstendig flyttet mot vest, noe som
04/09/2019

Lok. nr. 3 Ytste Monge forts.

ikke skyldes inngrep i nyere tid, men upresis gammel avgrensning.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Deler har nok vært kulturmark tidligere, særlig i
sør, men under tvil er alt nå ført opp som en svartorsumpskog av intermediær type. Tydelig litt
kildepåvirkning i nord, og noen svake bekeksig utover flata mot sør, men gradvis fattigere i den
retningen.
Artsmangfold: Svartor er dominerende treslag, og sammen med en nærliggende forekomst rett i
nordøst, er dette innerste forekomstene i Romsdalen. Ellers nokså ordinært mangfold med litt av
typiske arter som bekkeblom og mannasøtgras, samt forekomst av skogmarihand. På svartorgadd
ble orekjuke funnet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er stort sett i en optimalfase (og da dels tidlig), men også
enkelte grøvere og eldre trær langs bekkesiget i sør, samt så vidt gadd og læger. Det var
indikasjoner på gamle plogfurer ut mot vegen i sør, og helst har en del av lokaliteten vært åpen
kulturmark tidligere.
Fremmede arter: Ingen observert.
Del av helhetlig landskap: Romsdalen er viktigste området for svartorsumpskoger på
Nordvestlandet. Dette er langt fra den viktigste av disse, men den tilhører netteverket av slike
miljøer her.
Verdivurdering: Basert på faktaark fra våren 2015 for rik sumpskog oppnår lokaliteten middels
vekt på størrelse (5 daa), og ellers lav vekt på de fleste parametere. Dette gir samlet sett verdien
lokalt viktig - C, det samme som tidligere.
Skjøtsel og hensyn: Naturverdiene er særlig sårbare ovenfor drenering, men også hogst av svartor
er helt klart negativt for skogtypen og artsmangfoldet.
Artsliste for lokaliteten

Litteratur
Jordal, J. B. & Stueflotten, S. 2004 Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma kommune, Møre
og Romsdal. Rauma kommune, rapport. 192 s. + kart
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Lok. nr. 4

Ytre Monge nord

Viktig B

Lokaliteten er den østligste av disse fire.

Marstein: Medalen

4 Ytre Monge nord

2 Ytre Monge

3 Ytste Monge

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Gammel sump- og kildeskog
Gammel oresumpskog
16/05/2019 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning 23.05.2019, på
grunnlag av eget feltarbeid 16.05.2019. Undersøkelsen ble gjort på oppdrag fra Statens vegvesen,
som del av deres reguleringsplanarbeider for ny E136 på strekningen Flatmark-Marstein.
Naturtyper er definert og verdisatt med grunnlag i DN-håndbok 13 og siste versjon av faktaarkene
fra våren 2015. Rødlistestatus for arter er etter rødlista fra 2015 og for naturtyper etter rødlista fra
2018. Det er ikke kjent spesielle undersøkelser av denne lokaliteten tidligere.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger inn mot den bratte lia på nordsiden av Ytre
Monge i Romsdalen. Her er det nokså flatt til litt småkupert med innslag både av spredte halvstore
steinblokke og forsumpete søkk, samt en liten bekk som renner rolig i øst. Berggrunnen og
løsmassene virker nokså kalkfattige. Lokaliteten grenser mot ei ryddet kraftlinjetrasé i sør, mot
fastmarkskogsmark i lia i øst (dels rik edellauvskog der), en terrassekant med fattigere furuskog
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oppå i vest og mer åpen ur og blokkmark i nord.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Miljøet er noe sammensatt og sumpskog dekker
nok ikke mer enn 40% av arealet, mens det er ellers er fastmarkskogsmark av varierende rikhet
(nok mest svak lågurtskog, men også litt rikere lågurtskog). Sumpskogen er overveiende nokså
fattig, kanskje helst litt rikere langs bekken i øst, og har stedvis kildepreg, særlig langs bekken
(som er en kildebekk).
Artsmangfold: Lauvskog dominerer og det er bare sparsomt med furu. Svartor opptrer spredt
(men samlet helst ikke mer enn 20% dekning), samt at det også er mye bjørk og noe rogn. Også
forekomst av litt hassel og av osp. I litt rikere fastmarkskogsmark opptrer høgstaude- og lågurtarter
som myske, turt, trollbær, firbland, hvitmaure og skogmarihand. I fuktige partier arter som
bukkeblad, skogsnelle og mannasøtgras. En piggknopp (liten art) ble funnet i en liten putt. På
svartor ble orekjuke funnet og på en furuåg rutetømmersopp. Ellers så vidt skrubbenever og
blyhinnelav på trær og berg. Det er potensial for flere krevende arter, om enn ikke spesielt mange.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det er eldre skog her, i en gammelskogsfase selv om skogen ikke
er så storvokst og grov. Det finnes en del gamle lauvtrær og spredt med læger i ulike dimensjoner
og nedbrytningsstadier (men neppe mer enn noen få pr dekar). Skogen har nok vært for mye
påvirket tidligere til å betegnes som noen naturskog.
Fremmede arter: Ingen observert.
Del av helhetlig landskap: Romsdalen er viktigste området for svartorsumpskoger på
Nordvestlandet. Dette er langt fra den viktigste av disse, men den tilhører netteverket av slike
miljøer her.
Verdivurdering: Basert på faktaark for gammel sumpskog fra våren 2015 oppnå lokaliteten så
vidt middels vekt på størrelse (samlet 15 daa, men neppe mer enn 5-7 da sumpskog), lav vekt på
tilstand og artsmangfold og middels vekt på påvirkning. Samlet gir dette verdien viktig - B.
Skjøtsel og hensyn: Naturverdiene er særlig sårbare ovenfor drenering, men også hogst er helt
klart negativt for skogtypen og artsmangfoldet.
Artsliste for lokaliteten

Litteratur
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Lok. nr. 5

Remmem nord

Lokalt viktig C

Omtalt lokalitet er den lille i vest med rød avgrensning.

6 Mongehamrane

5 Remmem nord

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Rik edellauvskog
Lågurt-hasselkratt
16/05/2019 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning 23.05.2019, på
grunnlag av eget feltarbeid 16.05.2019. Undersøkelsen ble gjort på oppdrag fra Statens vegvesen,
som del av deres reguleringsplanarbeider for ny E136 på strekningen Flatmark-Marstein.
Naturtyper er definert og verdisatt med grunnlag i DN-håndbok 13 og siste versjon av faktaarkene
fra våren 2015. Rødlistestatus for arter er etter rødlista fra 2015 og for naturtyper etter rødlista fra
2018. Det er ikke kjent spesielle undersøkelser av denne lokaliteten tidligere.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rett inntil nordsiden av E136, der gardsvegen
til Remmem krysser Rauma litt oppe i Romsdalen. Den grenser mot vegen i sør, mot store
steinblokker og dels ur i nord og mot fattigere skog på kantene.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det er snakk om en lågurtskog, dels litt
tørkeutsatt. Innslaget av varmekjære treslag gjør valget av naturtype logist (selv om forekomsten
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av edellauvtrær knapt var 50% samlet sett).
Artsmangfold: Dette er en blandingsskog med noe furu (kanskje 1/4), samt noe bjørk og selje. Av
særlig interesse er et par trær med ask (VU) og alm (VU) ned mot veien. I tillegg noe hasselkratt. I
feltsjiktet ble det bl.a. funnet litt skogfaks, en kravfull edellauvskogsart, samt noe myske. Ellers
ikke all verden, men dette er et potensielt sted for en del kravfulle og kanskje også rødlistede
marklevende sopp.
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er i en aldersfase/gammelskogsfase, med sparsomt med
dødt trevirke og biologisk gamle trær. Alm- og asketrærne kan knapt betegnes som
middelaldrende.
Fremmede arter: Det vokser hagelupin i vegkanten.
Del av helhetlig landskap: Det finnes en del rik, varmekjær edellauvskog i Romsdalen, der denne
lokaliteten utgjør en liten brikke.
Verdivurdering: Basert på faktaark for rik edellauvskog fra våren 2015 så oppnår lokaliteten lav
vekt på de fleste parametere, og ingen høyere vekt på noen. Samlet gir dette verdien lokalt viktig C.
Skjøtsel og hensyn: Naturverdiene er knyttet til de varmekjære treslagene ask, alm og hassel, og
hogst eller skade av disse vil derfor være klart negativt. Hagelupin sprer seg antageligvis ikke opp i
skogen, men utgjør uansett et negativt element i vegskjæringen, som potensielt sett kan være et
verdifullt miljø for ulike stedegne varmekjære kantsonearter.
Artsliste for lokaliteten

Litteratur
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Omtalt lokalitet er den store, røde i nordøst. Merk at denne erstatter den lysegrønne
på vestsiden, selv om disse her ikke overlapper i det hele tatt.

Lok. nr. 6

Mongehamrane

Viktig B

6 Mongehamrane

5 Remmem nord

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Rik edellauvskog
Lågurt-hasselkratt
16/05/2019 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble opprinnelig kartlagt av Jordal & Stueflotten (2004), men da med en
nokså kortfattet beskrivelse og grov avgrensning. Den er nå vesentlig omarbeidet av Geir Gaarder,
Miljøfaglig Utredning 23.05.2019, på grunnlag av eget feltarbeid 16.05.2019. Undersøkelsen ble
gjort på oppdrag fra Statens vegvesen, som del av deres reguleringsplanarbeider for ny E136 på
strekningen Flatmark-Marstein. Naturtyper er definert og verdisatt med grunnlag i DN-håndbok 13
og siste versjon av faktaarkene fra våren 2015. Rødlistestatus for arter er etter rødlista fra 2015 og
for naturtyper etter rødlista fra 2018. Det er her under klar tvil valgt å lage både en ny beskrivelse,
ny naturtype og ny avgrensning for denne gamle lokaliteten, som en følge av at den gamle ganske
tydelig var grovt og unøyaktig avgrenset (omfatter mye fattig blokkmark/ur og ganske fattig
halvgammel furuskog) og at flere av artene som er funnet passer dårlig med oppgitt miljø (som
tidligere var sørvendte berg og rasmarker). Anmerking: Bare nedre deler av lia ble oppsøkt under
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feltarbeidet i 2019.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Søre Monge, i nedre deler av lisiden.
Den grenser skiftende og uklart mot krattskog, rasmark og berghamre mot nord og dels øst, mot
fattig blokkmark/ur i vest, og mot gradvis fattigere og noe annen skog i sør. I sørkant går noen
bekkeløp (der mye av vannet har blitt ledet vekk i forbindelse med vannkraftregulering). Det er
innslag av store steinblokker i nedre deler av lia. Berggrunnen virker nokså kalkfattig til
intermediær.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Oppe i lia er det mye lågurtskog, mens det
flekkvis i nedre deler og i lifoten også finnes en god del høgstaudeskog. I tillegg kommer det nok
helst også inn noe som må betegnes som rasmark. Kanskje en fordeling på 4:2:4.
Artsmangfold: Viktige treslag er nok særlig gråor og bjørk, men det er også noe osp, selje, rogn
og litt furu, samt de varmekjære treslagene alm (VU - dels spredte trær og dels mindre bestand
oppe i lia) og hassel (stedvis mye). I feltsjiktet er det flere steder en del av gråor-almeskogsarter
som lerkespore, gullstjerne, firblad, trollbær, skogsvinerot, våreerteknapp og skogstjerneblom. Det
anses sannsynlig at det kan være mer varmekjære lågurtarter (som skogfaks) lenger oppe i lia, men
dette ble ikke undersøkt i 2019. På en ospelåg ble storporet ospekjuke funnet og på steinblokker
var det sparsomt med blyhinnelav. Potensialet for flere kravfulle og helst også enkelte rødlistearter
er høyt. I den gamle beskrivelsen (Jordal & Stueflotten 2004) står det nevnt bl.a. interessante arter
som bergstar, breiflangre, kantkonvall, rabbesiv og skogfaks. Flere/de fleste av disse bør også
kunne opptre innenfor den nye avgrensningen. Videre også skifervokssopp (NT) og
svovelmussering, som begge også kanskje kan vokse her.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det har opplagt vært en del kulturpåvirkning her før, særlig i nedre
deler av lia (dels ennå litt tendenser til åpne kulturmarker), men mye av skogen begynner nå å bli
gammel (så sant den ikke er raspåvirket) med en del dødt trevirke, inkludert morkne læger, og
biologisk gamle trær.
Fremmede arter: Noen spredte eksemplar av norsk gran står i nedkant, også store, nokså gamle
trær.
Del av helhetlig landskap: Det finnes en del rik, varmekjær edellauvskog i Romsdalen, der denne
lokaliteten utgjør kan være av de bedre i dette dalavsnittet.
Verdivurdering: Basert på faktaark for rik edellauvskog fra våren 2015 så oppnår lokaliteten høy
vekt på størrelse (99 daa), lav vekt på rødlistearter (men potensialet tilsier nok middels), lav vekt
på kjennetegnende arter (kan også her være et potensial på middels vekt), middels vekt på viktige
delnaturtyper (noe rike hasselkratt, men ikke over 50%) og nok også minst middels vekt på
habitatkvalitet. Samlet gir dette verdien viktig - B, men en skal ikke helt utelukke at grundigere
undersøkelser gir grunnlag for å heve verdien.
Skjøtsel og hensyn: Naturverdiene er nok særlig knyttet til alm og hassel, men også et generelt
frodig feltsjiktet, samtidig som en heller ikke skal utelukke verdier knyttet til bl.a. gråor og osp.
Samlet sett bør en være generelt restriktiv med inngrep her, inkludert de fleste former for hogst,
hvis en ønsker å ta vare på naturverdiene.
Artsliste for lokaliteten

Litteratur
Jordal, J. B. & Stueflotten, S. 2004 Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma kommune, Møre
og Romsdal. Rauma kommune, rapport. 192 s. + kart
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Omtalt lokalitet er den lille i vest, der det grønne rett nordøst for den viser den
gamle naturtypelokaliteten. G

Lok. nr. 7

Mongehjellen

Lokalt viktig C

7 Mongehjellen

8 Skiri vest

9 Skirihølen

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Naturbeitemark
Rik beiteeng
22/05/2019 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble opprinnelig kartlagt av Jordal & Stueflotten (2004) (Naturbasenr
BN00001738). Den er nå supplert og litt omarbeidet av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning
25.05.2019, på grunnlag av eget feltarbeid 22.05.2019. Undersøkelsen ble gjort på oppdrag fra
Statens vegvesen, som del av deres reguleringsplanarbeider for ny E136 på strekningen FlatmarkMarstein. Naturtypen er definert og verdisatt med grunnlag i DN-håndbok 13 og siste versjon av
faktaarkene fra våren 2015. Rødlistestatus for arter er etter rødlista fra 2015 og for naturtyper etter
rødlista fra 2018. I første rekke er avgrensningen vesentlig endret.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dette er ei naturbeitemark, tidligere slåttemark ved riksvegen
mellom Skiri og Monge. Lokalnavnet er Mongehjellen (eller Hjell-lykkja), som tidligere var
husmannsplass (Andersen pers. medd.). Lokaliteten grenser mot E136 i sør samt mot skogsmark
med lavere grad av kulturpreg på andre kanter.
04/09/2019

Lok. nr. 7 Mongehjellen forts.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Jordal og Stueflotten (2004) karakteriserte dette
miljøet slik: “Vegetasjonen er gras- og urterik, og nærmest å betegne som blanding av engkveingulakseng (G4b) og frisk/tørr, middels baserik eng i lavlandet (G7a/G7b)”. Etter NiN2.1 er dette
nok helst ei svak kalkrik eng med hevdpreg (T32-20) i overgang mot svakt kalkrik tørreng med
hevdpreg (T32-12), noe som fullt ut samsvarer med tidligere vurdering.
Artsmangfold: Jordal og Stueflotten (2004): “I enga ble det notert 38 plantearter, av disse 12
naturengplanter. Her kan nevnes dunhavre, gjeldkarve, gulmaure, harerug, hårsveve,
kjerteløyentrøst, lintorskemunn, smalkjempe, sumpmaure og toppklokke. Engtjæreblom,
fløyelsmarikåpe og vårpengeurt vokser i veikanten. Av beitemarkssopp ble det funnet 9 arter (11
artspoeng), bl.a. lutvokssopp. Ingen av disse var rødlistearter.” Lutvokssopp har rødlistestatus NT.
I 2019 ble bl.a. smalkjempe, gulmaure, gjeldkarve og fløyelsmarikåpe gjenfunnet. I tillegg ble mer
vanlige arter knyttet til semi-naturlig eng notert, som tepperot, engfiol, gulaks, tiriltnge, bråtestarr
og engfrytle.
Bruk, tilstand og påvirkning: Jordal og Stueflotten (2004): Området har vært brukt til beitemark
de senere år, men det er problemer med at dyra bryter gjennom gjerdet og ut på riksvegen
(Andersen pers. medd.). Nytt gjerde satt opp 2001. Situasjonen i 2019 var at noe gjerde ikke kunne
sees her og området bar preg av svak til ingen beitepåvirkning over lengre tid, så antagelig ble
skjøtselen raskt forverret etter den tidligere kartleggingen. Trærne har sluttet seg gradvis mer, noe
som gjør at feltsjiktet neppe har vært så veldig sterkt utarmet (god solinnstråling fra sør og nokså
tørr mark). Det har nylig vært grøfterensk, noe som nok har utradert det meste av engflora i selve
grøfta.
Fremmede arter: Ingen observert.
Del av helhetlig landskap: Det har nok vært en del naturbeitemark i dalføret tidligere, men det er
ikke lenger særlig mye nå. Derimot finnes spredte slåttemarker. Denne lokaliteten virker nå likevel
noe isolert.
Verdivurdering: Jordal og Stueflotten (2004) gav lokaliteten verdien viktig - B. Basert på
reviderte faktaark for naturbeitemark fra våren 2015 så oppnår lokaliteten så vidt middels vekt på
størrelse (2,5 daa), lav vekt på artsmangfold og rødlistearter, lav vekt på tilstand og påvirkning.
Som følge av gjengroingen i nyere tid blir dermed verdien nå redusert til lokalt viktig - C.
Skjøtsel og hensyn: Hvis ikke husdyrbeitet blir tatt opp igjen og det samtidig ryddes vekk noe
trær her, så verdien som kulturmarkseng etter hvert opphøre helt.
Artsliste for lokaliteten

Litteratur
Jordal, J. B. & Stueflotten, S. 2004 Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma kommune, Møre
og Romsdal. Rauma kommune, rapport. 192 s. + kart
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Lok. nr. 8

Skiri vest

Viktig B

7 Mongehjellen

8 Skiri vest

9 Skirihølen

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Gammel furuskog
Gammel lavlandsfuruskog
22/05/2019 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble opprinnelig kartlagt av Jordal & Stueflotten (2004) (Naturbasenr
BN00001741). Den er nå supplert og litt omarbeidet av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning
25.05.2019, på grunnlag av eget feltarbeid 22.05.2019. Undersøkelsen ble gjort på oppdrag fra
Statens vegvesen, som del av deres reguleringsplanarbeider for ny E136 på strekningen FlatmarkMarstein. Naturtypen er definert og verdisatt med grunnlag i DN-håndbok 13 og siste versjon av
faktaarkene fra våren 2015. Rødlistestatus for arter er etter rødlista fra 2015 og for naturtyper etter
rødlista fra 2018. Viktigste endring er valg av naturtype (som ikke var satt tidligere), ellers mindre
supplement.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom jernbanelinja og elva (et parti mellom
jernbanelinja og E136 har noe av samme miljø, men ble under tvil ikke inkludert i 2019 som følge
av at det var såpass fragmentert og manglet funn av spesielt krevende arter) nær Skiri i Romsdalen.
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I praksis er lokaliteten delt i to, men miljøene på begge sider er såpass like at det vurderes som
både praktisk og verdimessig sett logisk å ha det som en lokalitet. Lokaliteten er karakterisert av et
småhaugete landskap, sikkert som følge av gamle skred, med stedvis høyt innslag av store, grove
steinblokker.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Jordal og Stueflotten (2004) anså det for å være
mye blåbærskog her, men det er nok ikke helt korrekt, da dette er en mer sparsom type innenfor
lokaliteten. Dels er det snakk om noe mer rik skog, dvs svak lågurtskog (og mindre partier med
lågurtskog også) og ikke minst er nok mye litt mer tørkeutsatt, dvs at det er mye svak bærlynglågurtskog og dels bærlyngskog. Oppe på en del steinblokker får en også inn skikkelig tørr
lyngskog. Verdiene er knyttet til gamle trær og ikke minst steinblokker og gammel furuskog virker
som mest korrekte valg av naturtype, selv om heller ikke dette blir helt presist.
Artsmangfold: Jordal og Stueflotten (2004): “Det ble funnet flere signalarter på gammel skog.
Furustokk-kjuke (Phellinus pini) ble funnet på 5-10 furutre. Rutetømmersopp (Antrodia xantha)
ble funnet på en furulåg. Gullkjuke (Skeletocutis amorpha) ble funnet på en furulåg. Rødrandkjuke
(Fomitopsis pinicola) ble funnet på 3-4 furulæger. Det ble videre funnet pusledraugmose
(Anastrophyllum hellerianum) (lite vanlig råtevedmose), kort trollskjegg (Bryoria bicolor),
randkvistlav (Hypogymnia vittata), skrubbenever og skrukkelav (Platismatia norvegica).” De fleste
artene ble gjenfunnet i 2019, inkludert et par funn av kort trollskjegg (NT), randkvistlav og
skrukkelav. I tillegg ble også sprikeskjegg (NT) funnet sparsomt på en steinblokk dette året, samt
ospekjuke på en ospelåg. For øvrig kan nevnes at i de østre, mest frodige delene finnes enkelte litt
krevende karplanter som myske og vårerteknapp.
Bruk, tilstand og påvirkning: Jordal og Stueflotten (2004): “Stubber finnes jevnt og området har
tydelig vært hogstpåvirket tidligere. Det er også lokalt innslag av nyere hogstinngrep. Området
skal være et populært sted å buldre (klatring på steinblokker og små bergvegger), noe som gir noe
markslitasje og fjerning av moser og lav på enkelte steinblokker. Den gamle veien går langs elva.”
I 2019 virket buldringen å ha avtatt noe og bortsett fra under en kraftlinjetrasé som skjærer
gjennom sentrale deler så har det skjedd få nyere hogstinngrep. Det var jevnt spredt med dødt
trevirke, antagelig noen gadd og læger pr dekar i snitt. Enkelte innslag av grove, stående furutrær
(det er nok trær på noe over 150 år her), samt innslag av morkne læger lokalt. Det finnes enkelte
ustabile dammer inne i lokaliteten, og det er en gammel murforbygning mot elva lengst øst som i
lang tid har hindret omfattende flom inn her (men noe vann drenerer under denne).
Fremmede arter: Ingen observert.
Del av helhetlig landskap: Det har nok vært en del naturbeitemark i dalføret tidligere, men det er
ikke lenger særlig mye nå. Derimot finnes spredte slåttemarker. Denne lokaliteten virker nå likevel
noe isolert.
Verdivurdering: Jordal & Stueflotten (2004) gav lokaliteten verdien viktig - B. Ut fra faktaark for
gammel furuskog fra våren 2015 så oppnår lokaliteten høy vekt på størrelse (131 daa), mens det på
artsmangfold og tilstand bare blir lav vekt, dog nok middels vekt på artsmangfold når en trekker
inn potensialvurderinger. Samlet sett virker det derfor korrekt å opprettholde tidligere
verdivurdering som viktig - B.
Skjøtsel og hensyn: Jordal og Stueflotten (2004): “Det beste for naturverdiene vil være å unngå
større inngrep som hogst. Buldring kan trolig lokalt foregå uten særlig konflikter med
naturverdiene, men dette forutsetter at bare enkelte steinblokker blir brukt til dette, og at
buldringen ikke berører partier med kravfulle moser og lav. Det forutsetter også at området ikke
forsøples eller at gammel, tørr ved under steinblokkene blir fjernet.”
Artsliste for lokaliteten

Litteratur
Jordal, J. B. & Stueflotten, S. 2004 Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma kommune, Møre
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og Romsdal. Rauma kommune, rapport. 192 s. + kart
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Omtalt lokalitet er den østligste av disse, der lysegrønn farge viser tidligere grense.

Lok. nr. 9

Skirihølen

Viktig B

7 Mongehjellen

8 Skiri vest

9 Skirihølen

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Kroksjøer, flomdam og meandrerende elveparti
09/08/2019 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble opprinnelig kartlagt av Jordal & Stueflotten (2004) (Naturbasenr
BN00001744, tidligere bare kalt “Skiri”). Den er nå supplert og litt omarbeidet av Geir Gaarder,
Miljøfaglig Utredning 14.08.2019, på grunnlag av eget feltarbeid 22.05 og 09.08.2019.
Undersøkelsene ble gjort på oppdrag fra Statens vegvesen, som del av deres
reguleringsplanarbeider for ny E136 på strekningen Flatmark-Marstein. Naturtypen er definert og
verdisatt med grunnlag i DN-håndbok 13 og siste versjon av faktaarkene fra våren 2015.
Rødlistestatus for arter er etter rødlista fra 2015 og for naturtyper etter rødlista fra 2018. Bare
mindre supplement og en litt mer presis avgrensning basert på flyfoto er gjort.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Jordal og Stueflotten (2004): “Dette er en flomdam ved Skiri som
står i forbindelse med Rauma med et relativt smalt innløp ved lav vannstand, og som var tilnærmet
tørrlagt ved vårt besøk. Flomdammen oversvømmes periodevis, men er ofte tørrlagt på
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ettersommeren.” Under besøket i 2019 var det derimot flom i elva og lokaliteten framsto bare som
en stor utbuktning av hovedelva.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Jordal og Stueflotten (2004): “Mest interessant er
forekomst av kortskuddstrand (O1) på fint sediment, med betydelige mengder nålesivaks, en
regionalt sjelden art. Ellers forekommer ulike utforminger av sumpvegetasjon, bl. A.
høgstarrsump, foruten beita engvegetasjon på sandgrunn.” Lokaliteten blir ikke lenger beitet i
2019.
Artsmangfold: Jordal og Stueflotten (2004): “Det ble funnet evjesoleie, flotgras, nålesivaks,
sennegras, småpiggknopp, vassreverumpe, veikveronika og åkermynte.” I mai 2019 ble det
observert flere arter våtmarksfugl her, både stokkand, kvinand, krikkand, kanadagås og
strandsnipe, og området har nok en lokal verdi for fuglelivet. Et av kanadagåsparene hadde 5 små
unger og hekket dermed på stedet i 2019. I august 2019 ble de fleste artene som ble funnet av
Jordal & Stueflotten (2004) gjenfunnet, inkludert mye nålesivaks og en god del evjesoleie, flotgras
og åkermynte. Det ble forgjeves søkt etter nye pusleplanter og tilhørende element av
leirjordsmoser.
Bruk, tilstand og påvirkning: Jordal og Stueflotten (2004): “Området rundt flomdammen beites
av storfe.” Det var ikke lenger storfebeite her i 2019.
Fremmede arter: Ingen observert.
Del av helhetlig landskap: Flomdammer finnes flere steder langs nedre deler av Rauma, men er
en sjelden naturtype eller i fylket.
Verdivurdering: Jordal & Stueflotten (2004) gav lokaliteten verdien viktig - B. Ut fra faktaark for
kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti fra våren 2015 så oppnår lokaliteten lav vekt på
typevariasjon, truete vegetasjonstyper og rødlistearter, men er derimot upåvirket av reguleringer og
utfyllinger. Samlet sett gir dette grunnlag for å opprettholde verdien viktig - B.
Skjøtsel og hensyn: Det viktigste er å unngå fysiske inngrep, men av hensyn til fuglelivet er det
samtidig helt klart positivt om det opprettholdes et åpent landskap rundt, med grasenger.
Artsliste for lokaliteten

Litteratur
Jordal, J. B. & Stueflotten, S. 2004 Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma kommune, Møre
og Romsdal. Rauma kommune, rapport. 192 s. + kart
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Skirimoen-Kyrkjeura

Viktig B

Tidligere avgrensing i lys grønt, mens ny avgrensing er markert i rødt.

Lok. nr. 10

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Gammel boreal lauvskog
Gammelt ospeholt
09/08/2019 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble opprinnelig kartlagt av John Bjarne Jordal i 2006 (Jordal 2006;2007).
Den er nå supplert og litt omarbeidet av Mathilde Norby Lorentzen, Miljøfaglig Utredning
12.08.2019, på grunnlag av eget feltarbeid 09.08.2019. Undersøkelsen ble gjort på oppdrag fra
Statens Vegvesen, som en del av deres reguleringsplanarbeider for ny E136 på strekningen
Flatmark-Marstein. Naturtypen er definert og verdisatt med grunnlag i DN-håndbok 13 og siste
versjon av faktaarkene fra 2014. Rødlistestatus for arter er etter rødlista fra 2015 og for naturtyper
etter rødlista fra 2018. Avgrensing er noe justert.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på nordsiden av elven Rauma, ved Skirimoen i
Romsdalen. Den er i utgangspunktet delt i to av jernbanen og E136, men da det er mye av det
samme miljøet vurderes det som både praktisk og verdimessig sett logisk å ha det som én lokalitet.
Lokaliteten er karakterisert av et småhaugete landskap med store, grove steinblokker og tildels
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vanskelig blokkmarkterreng.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det er en del variasjon i lokaliteten. Store deler,
spesielt nord for jernbanelinjen, består av fattig blåbær- og bærlyngskog med ospedominans. Sør
for jernbanelinjen i sørvestre del finnes mindre arealer med litt rikere mark. Der er det blant annet
partier med lågurtskog og hassel, furu- og bjørkedominert svak lågurtskog og rester av en eng. Sør
for E136 finnes det områder med mer sumplignende skogsmark og fattige flomdammer. Den
rikeste flomdammen er en liten dam mellom noen store steiner ved badeplassen på Skirimoen.
Enkelte plasser i lokaliteten er også nokså åpne blokkmarkdominerte arealer.
Artsmangfold: Jordal (2007): “Av planter ble det funnet bl.a. bekkeblom, firblad,
furuvintergrønn, hengeaks, kvitmaure, liljekonvall, lodnebregne, lundrapp, myske, myskegras,
skogstjerneblom og turt. Flomdammen ved badeplassen på Skirimoen hadde sennegras, åkermynte,
myrmaure og krypsoleie. Av fugler ble det notert bokfink, kjøttmeis, gransanger, rødstrupe,
løvsanger, spettmeis, svarthvit fluesnapper og svarttrost. Spettehakk ble observert flere steder i død
furu og osp. Spetteart er usikker, men ett sted dreier det seg trolig om enten svartspett eller
kvitryggspett (Ingvar Stenberg pers. medd. etter bilde 2006). Vegetasjon av moser og lav på
steinblokkene har potensiale for fuktkrevende arter, men ingen spesielt kravfulle arter ble funnet.”
Flere arter ble gjenfunnet i 2019. I tillegg ble rustdoggnål (NT), knerot, grynvrenge, hengeaks,
flatkjuke og ospeildkjuke registrert. Rustdoggnål ble kun funnet på én kvist liggende beskyttet
under et overheng.
Bruk, tilstand og påvirkning: Området er stort og komplekst med grove steinblokker slik at
ressursutnyttelsen i senere tid har vært liten pga vanskelig adkomst. I vestre del, rett sør for
jernbanelinjen, er det stor etter et engareal med enkelte overstandere rundt. Denne er nå i
gjengroing. Ellers er området nord for jernbanelinjen en del av et større beiteområde for sau. I
kantsonene er det derfor noe engpreget, samt at det er enkelte hogstspor her. Lokaliteten er tydelig
påvirket av både jernbanelinjen og E136 som går gjennom. Enkelte spor vitner om tidligere bruk,
slik som rydding ved engen samt gjerdestolper og planker skjult under overheng. Enkelte eldre
furu og osp ble sett, i tillegg til noe gadd og læger. Ospetrærne varierte noe i alder, men andelen av
middels gamle trær var høy. På sikt vil andelen gamle trær og død ved kunne øke.
Fremmede arter: Det ble ikke nevnt fremmedarter i forrige lokalitetsbeskrivelse (Jordal 2007). I
følge artskart har det blitt sett platanlønn (SE), sandlupin (SE) og hagelupin (SE) langs E136 i
lokaliteten. Platanlønn (SE) ble gjenfunnet også i 2019.
Del av helhetlig landskap: Det er noe ospeskog, blokkmark og furuskog ellers i Romsdalen.
Flomdammer er likevel nokså sjeldent.
Verdivurdering: Jordal (2007) ga lokaliteten verdi viktig - B på grunn av at det er en middels
velutviklet gammelskog/edellauvskog med noen interessante arter. Ut fra faktaark for gammel
boreal lauvskog fra 2014 oppnår lokaliteten høy vekt på størrelse (201 daa), mens det på
artsmangfold blir lav vekt og på tilstand mellom lav og middels vekt. Det er likevel en variasjon i
naturtyper, noe som samlet gir opprettholdelse av verdi viktig - B.
Skjøtsel og hensyn: I denne lokaliteten vil verdiene knyttet til gammel boreal lauvskog kunne øke
såfremt fysiske inngrep og skogsdrift unngås. I tillegg vil det være hensiktsmessig å unngå inngrep
rundt flomdammene. Fremmede arter, da særlig platanlønn, er uheldig for stedegne treslag og bør
fjernes.
Artsliste for lokaliteten

Litteratur
Jordal, J. B. 2006 Ny E136 Flatmark-Monge i Rauma kommune. Konsekvensutredning på tema
naturmiljø og kulturlandskap. Rapport J. B. Jordal nr. 3-2006, 68 s.
Jordal, J.B. 2007 Supplering av Naturbase i Møre og Romsdal 2007 basert på eksisterande
informasjon. Møre og Romsdal fylke, areal- og miljøvernavdelinga rapport 2007:02, 110 s.
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Skiri øst

Viktig B

Tidligere avgrensing i lys grønt, mens ny avgrensing er markert i rødt.

Lok. nr. 11

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Gammel furuskog
Gammel lavlandsfuruskog
09/08/2019 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble opprinnelig kartlagt av Jordal & Stueflotten (2004) i 2000. Den er nå
supplert og omarbeidet av Mathilde Norby Lorentzen, Miljøfaglig Utredning 13.08.2019, på
grunnlag av eget feltarbeid med Geir Gaarder 09.08.2019. Undersøkelsen ble gjort på oppdrag av
Statens vegvesen, som en del av deres reguleringsplanarbeider for ny E136 på strekningen
Flatmark-Marstein. Naturtypen er definert og verdisatt med grunnlag i DN-håndbok 13 og siste
versjon av faktaarkene fra 2014. Rødlistestatus for arter er etter rødlista fra 2015 og for naturtyper
etter rødlista fra 2018. Avgrensing er justert og det er inkludert arealer i sørvest samt kuttet ut noe i
øst. Ellers er det gjort en endring i naturtype, fra Andre viktige forekomster til Gammel furuskog.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for E136 og jernbanen, samt rett øst for
Skiri i Romsdalen. Det er skogkledt fastmark med spredte grove steinblokker.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Jordal og Stueflotten (2004) anså det for å være
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berg og diverse furuskog. Ved befaring er det snakk om svak lågurtskog med indikasjoner mot
lågurtskog enkelte steder. Det er furudominans og noen kvaliteter knyttet til sandfuruskog.
Artsmangfold: Jordal & Stueflotten (2004): “ Av arter på stein ble det notert grynvrenge,
kystårenever, randkvistlav, krusfellmose, og videre vanlige arter som kvistlav, papirlav, bristlav og
brun korall-lav. På en furustubbe mellom steinblokkene ble det funnet to knappenålslaver:
Calicium trabinellum og Microcalicium ahlneri (rotnål NT). Sistnevnte er en signalart på
kontinuitetsskog.” Det ble i 2019 registrert to korallsopper, herunder ett eksemplar av antatt
kjempekorallsopp, Ramaria boreimaxima. Denne er kun registrert få ganger i Norge og er enn så
lenge ikke vurdert i henhold til Rødlista. Den er satt til VU i Sverige og det kan antas at den også
er sårbar i Norge. I tillegg ble skoddelav (NT) funnet på en steinblokk.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det ble registrert en traktorvei som blir ryddet i kantene midt i
området. Det er spor etter hogst i lokaliteten, men det er også enkelte gadd og læger. Trærne har
ikke gammelskogskvaliteter.
Fremmede arter: Det ble ikke registrert noen fremmede arter i lokaliteten.
Del av helhetlig landskap: Det er en del furuskog og grove steinblokker i Romsdalen.
Verdivurdering: Jordal & Stueflotten (2004) gav lokaliteten verdien viktig - B. Ut fra faktaark fra
høsten 2014 oppnår lokaliteten lav vekt på størrelse (25 daa), mens det på artsmangfold blir
middels vekt grunnet innslag av rødlistede arter. I tillegg får lokaliteten lav vekt på tilstand. Samlet
sett opprettholdes derfor verdien viktig - B.
Skjøtsel og hensyn: Jordal & Stueflotten (2004): “Ettersom klatring på steinblokker brer om seg
er det ønskelig med grundigere undersøkelser av lokaliteter som klatremiljøet kan tenke seg å
bruke. Denne virksomheten ønsker nemlig å fjerne alle kryptogamer som vokser på blokkene før
de brukes til klatretrening. De viktigste miljøene biologisk sett oppstår der hvor flere store blokker
ligger sammen, gjerne inne i skogen, og danner et vindbeskyttet lokalklima.” For å opprettholde
disse miljøene er det beste å unngå host i lokaliteten.
Artsliste for lokaliteten

Litteratur
Jordal, J. B. & Stueflotten, S. 2004 Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma kommune, Møre
og Romsdal. Rauma kommune, rapport. 192 s. + kart
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153910012

Kvennagrova vest for Skiri

Viktig B

Avgrensingen er ikke endret i 2019 og er vist her med rødt sentralt i bildet.

Lok. nr. 12

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Rik sumpskog, kildeskog og strandskog
Rik løvsumpskog
09/08/2019 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble opprinnelig kartlagt av John Bjarne Jordal (2006) i 2006. Den er nå
supplert av Mathilde Norby Lorentzen, Miljøfaglig Utredning 14.08.2019, på grunnlag av eget
feltarbeid med Geir Gaarder 09.08.2019. Undersøkelsen ble gjort på oppdrag av Statens vegvesen,
som en del av deres reguleringsplanarbeider for ny E136 på strekningen Flatmark-Marstein.
Naturtypen er definert og verdisatt med grunnlag i DN-håndbok 13 og siste versjon av faktaarkene
fra 2014. Rødlistestatus for arter er etter rødlista fra 2015 og for naturtyper etter rødlista fra 2018.
Avgrensingen er ikke justert i 2019.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på nordsiden av jernbanen og E136 vest for
Skiri i Romsdalen. Jordal (2006) nevner at dette er et gammelt elveløp til Rauma før jernbanen
kom i 1920-24. Nå renner Kvennagrova i det gamle elveløpet (Håkon Skiri pers. medd.).
Grunnvannstanden forårsaket av Kvennagrova (og kanskje Rauma elv) gir et visst areal med
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sumpskog, som er en regionalt sjelden skogtype.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Jordal (2006) anså det for å være gråorheggeskog med innslag av alm og svartvier. I feltsjiktet høgstauder typiske for gråor-heggeskog,
og videre sump- og vannvegetasjon. I østre deler er det mer vannvegetasjon med furudominert
fastmarkskogsmark i kanten.
Artsmangfold: Jordal (2006): “Av planter ble det funnet bl.a. bekkeblom, brunrot, engsnelle,
firblad, flaskestarr, haremat, kratthumleblom, myrmaure, myske, skogsalat, skogsnelle,
skogsvinerot, trollurt, turt og tyrihjelm. Sopp er dårlig undersøkt, det ble funnet rødrandkjuke på
gråor, stor fnokkhatt Flammulaster limulata på gråorlåg og vårbekksopp Vibrissea truncorum på
pinner i bekk. Av fugler ble det notert grønnspett, strandsnipe, gransanger, munk, bokfink,
kjøttmeis og svarttrost. Spettehakk ble observert flere steder i gråor. Trolig forekommer flere
spettearter i området (det foreligger obs. av dvergspett i en nærliggende lokalitet)”. Det ble i 2019
sett fisk, antatt ørret, på rundt 20-25 cm i østre del.
Bruk, tilstand og påvirkning: Jordal (2006) skriver at påvirkningen tilsynelatende er liten idag,
etter at jernbanen stengte for Rauma elv rundt 1920. Mye grov gråor, en del dødved av særlig
gråor.
Fremmede arter: Ingen registrert
Del av helhetlig landskap: Sumpskog er regionalt sjeldent i regionen.
Verdivurdering: Jordal (2006) gav lokaliteten verdien viktig - B på grunn av at det er en middels
velutviklet sumpskog med noen interessante arter. Ut fra faktaark for rik sumpskog får lokaliteten
såvidt høy verdi på størrelse (11 daa), men lav til middels vekt på de andre parameterne. Verdien
viktig - B opprettholdes.
Skjøtsel og hensyn: Man bør unngå fysiske inngrep inkludert påvirkning som endrer
grunnvannsrytmen, og skogsdrift.
Artsliste for lokaliteten

Litteratur
Jordal, J. B. 2006 Ny E136 Flatmark-Monge i Rauma kommune. Konsekvensutredning på tema
naturmiljø og kulturlandskap. Rapport J. B. Jordal nr. 3-2006, 68 s.
Jordal, J. B. 2007 Supplering av Naturbase i Møre og Romsdal 2007 basert på eksisterende
informasjon. Møre og Romsdal fylke, areal- og miljøvernavdelinga rapport 2007:02, 110 s.
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153910013

Mongehjellen

Viktig B

Tidligere avgrensing i lys grønt, mens ny avgrensing er markert som et smalt belte i
midtre del i rødt.

Lok. nr. 13

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Flommarksskog
Flompåvirket oreskog
09/08/2019 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble opprinnelig kartlagt av John Bjarne Jordal (2006) i 2006. Den er nå
supplert og omarbeidet av Mathilde Norby Lorentzen, Miljøfaglig Utredning 14.08.2019, på
grunnlag av eget feltarbeid med Geir Gaarder 09.08.2019. Undersøkelsen ble gjort på oppdrag av
Statens vegvesen, som en del av deres reguleringsplanarbeider for ny E136 på strekningen
Flatmark-Marstein. Naturtypen er definert og verdisatt med grunnlag i DN-håndbok 13 og siste
versjon av faktaarkene fra 2014. Rødlistestatus for arter er etter rødlista fra 2015 og for naturtyper
etter rødlista fra 2018. Avgrensing er justert betraktelig ved at det er kuttet ut et stort areal i øst.
Ellers er det gjort en endring i naturtype, fra gammel furuskog til flommarkskog.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nordøst for Søre Monge i Romsdalen. Den
ligger langs Mongeelva og var ved befaring nokså tørrlagt. På sørsiden grenser lokaliteten mot
furuskog på en forhøyning, mens den ellers grenser mot mindre flompåvirket flommarkskog med
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gråor.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det er tydelig flompåvirket flommarkskog med
gråordominans i lokaliteten. I tillegg finnes det i sørøst en flomdam som ved befaring var tørrlagt.
Flommarkskog (VU) er er en truet naturtype etter Norsk rødliste for naturtyper.
Artsmangfold: I og nær flomdammen ble det sett sennegras, enghumleblom, hengeaks og
veikveronika.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er flompåvirket. I sørøst er det åpent grunnet
høyspentledning.
Fremmede arter: Ingen registrert.
Del av helhetlig landskap: Flomdammer finnes flere steder i Romsdalen, men er ellers nokså
sjeldent. Flommarkskog finnes det flere av i Romsdalen, noe som utgjør en av kjerneområdene for
flommarkskog i Møre og Romsdal.
Verdivurdering: Lokaliteten får middels vekt på størrelse (10 daa), lav vekt på artsmangfold,
middels til høy vekt på tilstand, påvirkning og landskapsøkologi. Samlet sett gir dette verdi viktig B.
Skjøtsel og hensyn: Det beste for verdiene vil være å unngå hogstinngrep og inngrep som kan
fortyrre flompåvirkningen.
Artsliste for lokaliteten

Litteratur
Jordal, J. B. 2006 Ny E136 Flatmark-Monge i Rauma kommune. Konsekvensutredning på tema
naturmiljø og kulturlandskap. Rapport J. B. Jordal nr. 3-2006, 68 s.
Jordal, J. B. 2007 Supplering av Naturbase i Møre og Romsdal 2007 basert på eksisterende
informasjon. Møre og Romsdal fylke, areal- og miljøvernavdelinga rapport 2007:02, 110 s.
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153910014

Marstein stasjon

Viktig B

Avgrensingen er justert i 2019 og ses her i rødt.

Lok. nr. 14

Naturtyperegistreringer
Naturtype:
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk:

Engpregete erstatningsbiotoper
Veg- og jernbanekant
09/08/2019 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble opprinnelig kartlagt av Jordal & Stueflotten (2004), men da med en
litt kortfattet beskrivelse og antatt feil avgrensning. Den er nå noe omarbeidet av Geir Gaarder,
Miljøfaglig Utredning 14.08.2019, på grunnlag av eget feltarbeid 09.08.2019. Undersøkelsen ble
gjort på oppdrag fra Statens vegvesen, som del av deres reguleringsplanarbeider for ny E136 på
strekningen Flatmark-Marstein. Naturtyper er definert og verdisatt med grunnlag i DN-håndbok 13
og siste versjon av faktaarkene fra våren 2015. Rødlistestatus for arter er etter rødlista fra 2015 og
for naturtyper etter rødlista fra 2018.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Marstein er en nedlagt jernbanestasjon. Stasjonsområdet har en
tørr grusflate og er dominert av tørre enger. Dette er det mest interessante jernbaneområdet i
Rauma botanisk sett etter at tilsvarende område på Verma stasjon ble midlertidig rasert i
forbindelse med anleggs-virksomhet sommeren 2000 (på Verma ble det notert 83 plantearter,
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derav flere sjeldne tørrbakkearter, i juni 2000). Anmerking 2019: Ut fra både omtale av
beliggenhet og naturmiljøet er det tydelig at det er selve jernbanestasjonen som ble registrert
tidligere, men lokaliteten var på kart plassert på et gårdsbruk rett nordenfor, noe som antas å være
feil. Den er nå, basert på feiltarbeidet i 2019 vurdert å ligge på sørsiden av stasjonsbygningene og
inkludere litt av ei boligtomt, alt mellom jernbanelinja og den lokale vegen.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Jordal & Stueflotten (2004) registrerte dette som
I2 (vegetasjon på vegkanter/skrotemark) samt G4a (frisk fattigeng). Etter NiN er det snakk om noe
englignende sterkt endret fastmark (T40-1) samt litt plen (T43-1) i sør.
Artsmangfold: Jordal & Stueflotten (2004): Innslaget av østlige tørrengarter og kulturspredte arter
er betydelig. Det er funnet flere interessante arter som aksfrytle, brudespore, fjellmarikåpe,
gjeldkarve, fjelløyentrøst, sandlupin, klistersvineblom, lintorskemunn, marinøkkel,
sibirbjønnkjeks, skogkløver og svensk skrinneblom, totalt 68 plantearter. Svensk skrinneblom er
trolig en jernbanespredd art. En del av artene ble gjenfunnet i 2019, inkludert gjeldkarve,
sandlupin, lintorskemunn og marinøkkel. I tillegg kan nevnes en del gråøyentrøst og litt harerug i
sør, samt at det ble funnet en del insekthull i tørr sandjord flere steder på jernbanetomta (noe er
nok maur, men det kan gjerne også være andre og kanskje mer interessante arter her).
Bruk, tilstand og påvirkning: Jordal & Stueflotten (2004): Området er opprinnelig anlagt som
jernbanestasjon, siden delvis slått, og har i senere tid vært under gjengroing. Tørr, lettdrenert mark
gjør at gjengroinga skjer sakte. Under feltarbeidet i 2019 ble det registrert at noe av arealet var
under gjengroing, men også at en god del, både mot jernbanebygningene og på plenen i sør blir
holdt i hevd med plenklipp.
Fremmede arter: Sandlupin (SE) opptrer sparsomt innenfor de sentrale, gjengroende delene.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten skiller seg som tidligere nevnt av Jordal & Stueflotten
(2004) en del ut fra øvrig landskap i dalføret og kan nok i begrenset grad sies å være en del av et
nettverk her, men kanskje for noen tørrbakkearter. Derimot utgjør den en logisk del av et gammelt
kulturlandskapselement knyttet til norsk jernbanedrift.
Verdivurdering: Jordal & Stueflotten (2004): Området blir verdsatt til B (viktig) på grunn av at
det er en artsrik representant for "jernbanefloraen" i Romsdalen. Som sådan kan Marstein stasjon
tjene som både type- og referanseområde etter at Verma stasjon midlertidig er "ødelagt". Basert på
faktaark fra våren 2015 for engpregede erstatningsbiotoper så oppnår lokaliteten middels vekt på
størrelse (4 daa), ingen spesiell vekt på rødlistearter, antagelig minst middels vekt på
kjennetegnende arter, middels vekt på tilstand og hevd, samt også påvirkning. Samlet gir dette
verdien viktig - B, dvs som før.
Skjøtsel og hensyn: Det kunne være ønskelig med tiltak for å bremse den pågående gjengroinga,
f. eks. sein slått. Man bør unngå sprøyting og jordarbeiding. Sandlupin bør fjernes fysisk fra
området.
Artsliste for lokaliteten

Litteratur
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