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Sammendrag: 

Søknad om revidert tillatelse til forurensende virksomhet på Rødsmoen øvingsområde og Regionfelt Østlandet 

er vurdert etter de miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven. Det er i en egen utredning vurdert de 

omsøkte aktivitetene innenfor feltet og hvilken påvirkning de vil ha på naturmiljøet. I denne rapporten vurderes 

konsekvenser på naturmangfoldet og friluftsliv i forbindelse med etablering av ny 40 km standplass. Det er pekt 

på tre ulike alternativer for plassering av standplassen, alle i området rett nord for RV 25 (Trysilvegen). Denne 

rapporten vurderer anleggelse av standplass i dette området generelt, samt at de ulike lokasjonene vurderes opp 

mot hverandre. Etablering av en 40 km standplass vil kreve et relativt lite opparbeidet areal slik behovet er i dag. 

Det vil bygges plass for kun ett artillerikjøretøy, men ønskes innregulert mulighet for utvidelse til fire.  

Anleggelse av 40 km standplass vil først og fremst påvirke mennesker og dyr gjennom støy og vibrasjoner under 

skyting. Bruken av en slik langdistansestandplass vil være svært begrenset, stipulert til maksimalt 1-2 uker per år. 

Med bakgrunn i dette antas den negative påvirkningen på naturtyper og biologisk mangfold å være begrenset for 

de fleste arter. Et unntak er brunbjørn, som oftest er lite tolerante ovenfor tung støy og vibrasjoner i hiperioden. 

Brunbjørn vil være mest sårbar for støy i tiden fra november og tiden frem til den går ut av hi i mars/april. Så 

fremt skyting legges i tidsrommet 15. april - 15. november vil den negative påvirkningen av biologisk mangfold i 

området være begrenset. Dette vil også være et viktig konfliktdempende tiltak ovenfor friluftslivet i området, som 

er størst i vinterhalvåret ifm. det store skiløypenettet på Flishøgda.  

Artilleristandplass 2b, kalt Ulvåkjølen nord, fremstår som det gunstigste alternativet vurdert opp mot konsekven-

ser ovenfor naturmangfold, friluftsliv og forurensning. Om man unngår skyting i perioden 15. november – 15. 

april vurderes standplassen til å ha liten til middels negativ konsekvensgrad. 
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1 BAKGRUNN  
 

I forbindelse med utarbeidelse av revidert søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven i Regionfelt 

Østlandet, Rødsmoen øvingsområde og Rena elv m/ Løpsjøen, er det et krav at den omsøkte virksomheten vurde-

res etter naturmangfoldlovens (nml) kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk (§§8-12). Det er den 

omsøkte forurensende virksomheten som skal vurderes. All øvrig aktivitet i feltet som kan medføre fysiske end-

ringer på naturmangfoldet, blir synliggjort under §10 «økosystemtilnærming og samlet belastning».  

For endringen som omsøkes innenfor skytefeltgrensene er det utarbeidet en egen vurdering ift. naturmangfoldet: 

«Vurdering etter naturmangfoldloven for Regionfelt Østlandet, Rødsmoen øvingsområde og Rena elv m/ Løp-

sjøen» (Samuelsen 2018). Med Forsvarets ønske og behov for å etablere en langdistansestandplass på 40 km avstand 

inn mot Regionfeltet utarbeides det med dette en egen vurdering av mulige konsekvenser for biologisk mangfold 

samt friluftsliv. Det legges ikke opp til en bred vurdering med tanke på viltarter eller typer friluftsliv, men utred-

ningen fokuserer på arter og type friluftsliv som potensielt kan bli berørt av langdistanseskyting med tanke på støy. 

Den planlagte aktiviteten vil variere fra år til år, men Forsvaret stipulerer at skytingen vil ligge innenfor maksimalt 5-

10 skytedager pr. år. Skyting på natt vil ikke være tillatt, og aktiviteten vil foregå på virkedager. Dette er nokså tilsva-

rende den aktiviteten vi har erfart de senere år fra de etablerte langdistansestandplassene ved 25 og 30 km.  
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2 OMRÅDEBESKRIVELSE 

2.1 BELIGGENHET 

Ny standplass med skyteavstand 40 km for artilleri er planlagt rett nord for RV 25 i området Ulvåkjølen-Flishøgda. 

Bakgrunnen for at dette området peker seg ut som aktuelt skyldes utforming og lengderetning på Regionfelt Østlan-

det sett opp mot sikkerhetsmaler og plasseringen av de allerede etablerte langdistansestandplassene på 25 og 30 km. 

Dette, sammen med avstanden i luftlinje på 40 km fra det aktuelle nedslagsområdet for artilleri i Regionfeltet, peker 

følgelig mot dette området ved Ulvåkjølen-Flishøgda. I denne fasen av planarbeidet står man igjen med tre aktuelle 

områder for plassering av standplass, hvorav to av disse ligger med kun 700 m avstand fra hverandre (figur 1). Al-

ternativ 1 ligger ved Skjærvollen (nordøst for Madsberget og sør for Rokstadbakkvollen) mens alternativ 2a og 2b 

ligger i Ulvådalen nord for Ulvåkjølen. 

 

 

Figur 1 Kart over de tre alternative plasseringene for 40 km standplass nord for Riksveg 25. 
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2.2 NATURFORHOLD 

2.2.1 Geologi og vegetasjon 

Berggrunnen varierer en del mellom de to ulike lokasjonsområdene. På Ulvåkjølen finnes i hovedsak gneis, mens 

Flishøgda består av den såkalte Vangsåsformasjonen. Sistnevnte utgjøres i hovedsak av fluvial sandstein, konglome-

rat/breksje, kvartssandstein og svartskifre. Løsmassene rett ved de planlagte standplassalternativene på Ulvåkjølen 

består av breelvavsetninger, som går over til tykkere morenemasser. Ved planlagt standplass ved Skjærvollen nord-

øst for Madsberget er det tykk morene, mens det rett sør for denne er skredmateriale. 

 

2.2.2 Naturtyper 

I nærheten av de alternative standplassområdene er det i henhold til naturbase.no registrert tre naturtyper, hvorav to 

ligger ved alternativ 1 (figur 2). Disse to områdene er beskrevet som gammel granskog med innslag av noe gran-

sumpskog, og begge er kategorisert som regionalt viktige (verdi B) i naturbase.no. I det vestligste området (Mads-

berget N) er det registrert tre rødlistede arter av sopp og lav som alle er kategorisert som nær truet (NT) i Norsk 

Rødliste (svartsonekjuke, gubbeskjegg og sprikeskjegg). Det østligste området som ligger rett sørvest for planlagt 

standplass har registrert to rødlistearter (gubbeskjegg (NT) og sprikeskjegg (NT)). Ved befaring i området observe-

res det at naturtype BN00001461 Rogstadbakkvollen S i all hovedsak er flatehogd, noe som videre bekreftes av or-

tofoto på naturbase.no (figur 2). Grunneier er Elverum kommune. Det er følgelig per i dag kun en viktig naturtype 

igjen i dette området, Madsberget N (BN 00001462). 

Ved Ulvåkjølen er det kun en registrert naturtype, Nupen BN 00085480. Dette er en naturbeitemark registrert som 

lokalt viktig (C-verdi). En rødlisteart er registrert her, gråsotbeger (NT), men denne ligger ikke inne i faktaarket for 

naturtypen Nupen. Arten er registrert av Reidar Haugan i 2009 (se 2.2.3). Nupen har for øvrig en god variasjon i 

ulike arter knyttet til eldre beitemark.  

 

2.2.3 Arter  med nasjonal forvaltningsinteresse 

Av arter med nasjonal forvaltningsinteresse er det registrert fem arter i nærheten av planområdene. Av disse er en 

fugleart, et bløtdyr (musling) og tre plante-/lavarter (tabell 1). Når det gjelder vierspurv (Emberiza rustica) ble det i 

2008 registrert en syngende hann av den da kritisk truede fuglearten ved Ørbekken øst for Nuphølen, dvs. sørøst 

for alternativ 2a og 2b. Arten ble også påvist her i år 2000, men er ikke registrert etter 2008 til tross for årlig feltar-

beid av eksperter i området (ph.d. Kjetil Hansen, pers. medd.). Vierspurv er ifølge norsk rødliste for arter av 2015 

kritisk truet, da det for få år siden hekket i underkant av 10 par i Norge. I 2018 ble arten konkludert utdødd i 

Norge. Det er likevel viktig å bevare potensielle hekkeområder intakt i Norge, da arten som fortsatt hekker østover i 

bl.a. Russland kan komme tilbake hvis overvintringssuksess og vinterhabitater i Asia bedres. Vierspurv foretrekker 

fuktig sumpskog med lauvinnslag, slik som beverhabitater hvor større områder har fått stå under vann over tid. Ør-

bekken ved Ulvåkjølen er også et slik område.  

Lavarten gubbeskjegg er registrert ved to lokasjoner, ved Ulvåa Øst for Nupen, samt ved Madsberget (tabell 1). Ar-

ten lever i gammel barskog, særlig i eldre naturskog med god sjiktning og helst på gran. Arten er vanligvis helt fra-

værende i barskog som er forynget gjennom flatehogst. 

 

 

 

http://www.naturbase.no/
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Figur 2 Kart over registrerte naturtyper markert med grønn skravur (Kilde: naturbase.no), samt de tre alternative plasse-

ringene for 40 km standplass nord for Riksveg 25. 

 

 

 

 

 

 

http://www.naturbase.no/
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Art Latinsk navn Rødlistekategori 2015 Område Registrert   

(i naturbase) 

Elvemusling Margaritifera margari-

tifera 

Sårbar (VU) Ulvåa (Øst for Nupen) 2000 

Vierspurv Emberiza rustica Kritisk truet (CR)-2015 

Utdødd i Norge (RE)-

2018 

Ørbekken, øst for Nuphølen 

i Ulvåa 

2008 

Gråsotbeger Acolium inquinans Sårbar (VU) Nupen 2009 

Gubbeskjegg Alectoria sarmentosa Nær truet (NT) Ved Ulvåa Øst for Nupen, 

samt ved Madsberget 

2009 

Huldretorvmose Sphagnum wulfianum Sårbar (VU) Øst for Nupen og Ulvåa 2009 

Tabell 1 Arter med nasjonal forvaltningsinteresse som er registrert i områder nær de alternative standplassområ-
dene. 

 

Av de fem artene med nasjonal forvaltningsinteresse, er det kun vierspurv som i utgangspunktet kunne forventes å 

reagere negativt på høye støynivåer fra langdistanseskyting. Vierspurv er ikke påvist i Ulvådalen etter 2008, og arten 

er som nevnt nylig registrert som utdødd i Norge (2018).  

Elvemusling er påvist i Ulvåa øst for Nupen i år 2000. Musling er et bløtdyr, og det finnes 24 ferskvannsarter av 

muslinger i Norge. Muslinger har generelt et lite utviklet sanseapparat, og det er uvisst hvor godt de oppfatter støy 

eller vibrasjoner. Generelt er følesansen hos muslinger knyttet til kappekanten (skallet), som ofte har spesielle ten-

takler. Elvemusling vil også naturlig være utsatt for støy og naturlige vibrasjoner under flommer og høy vannføring, 

da større steiner og steinblokker jevnlig vil forflytte seg i vassdraget og skape støy og rystelser langs elvebunnen. 

Det er derfor lite trolig at elvemusling vil være sårbar for støy/vibrasjoner fra langdistanseskyting. Avstanden til de 

to mest aktuelle standplassene (2a og 2b) er også relativt stor fra der elvemusling er påvist, med henholdsvis 500 og 

1500 m. Nærmeste avstand fra Ulvåa til standplass 2a og 2b er ca. 200 meter.   
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3 VILTVERDIER 

3.1 GENERELT OM FORSTYRRELSE AV VILT 

Støy er særlig trukket fram ifm. forstyrrelse og plagegrad overfor mennesker. Konsekvensutredninger som ble gjen-

nomført før etableringen av Rødsmoen og Regionfelt Østlandet omhandlet for øvrig også vurderinger av vilt i for-

hold til ulike forstyrrelser (Andersen m.fl. 1996, Linell m.fl. 1996, Aanes m.fl. 1996). Selv om kunnskapsgrunnlaget 

ikke er stort, er det gjennomført en del undersøkelser om hvordan støy og menneskelig ferdsel kan påvirke viltet, 

særlig hjortevilt, rovvilt og fugl. Forsvarsbygg m/ innleid konsulent har også utarbeidet en litteratursammenstilling 

med hensyn på militær forstyrrelse på ulike arter (Drageset m.fl. 2010). En del innhold fra sistnevnte rapport er 

gjengitt i de to påfølgende avsnitt. 

De fleste dyr vil i utgangspunktet fremvise en naturlig skyhet overfor mennesket. Dette skyldes som regel en kom-

binasjon av nedarvete egenskaper med utløsning av fluktrespons overfor potensielle predatorer og en erfaring om at 

mennesker kan være farlig da de forbindes med skyting eller skremming. Imidlertid kan dyr tilvennes menneskelig 

tilstedeværelse over tid hvis aktiviteten ikke kan settes i sammenheng med fare. Eksempler på slik habituering er 

dyrs toleranse for safariturister i Afrika, bjørns toleranse for mennesker ved fotoskjul/foringsplasser i Finland og 

stokkenders nærkontakt med mennesker i byer. 

Habituering betyr at et dyr slutter å reagere på gjentatte biologisk likegyldige stimuli (f.eks. safariturister) uten at det 

påvirker deres evne til å reagere på andre stimuli. Flere arter/artsgrupper har stor evne til habituering til ulike støy-

kilder, noe som kan tyde på at man ved vurdering av effekter må være særlig oppmerksom på situasjoner der det 

skjer endringer i ellers forutsigbare stimuli (endret intensitet/hyppighet på støyende aktiviteter, endret lydnivå etc.). 

Ved sensitivisering vil reaksjonen på stimuli derimot øke fordi individet erfarer at stimuliet er forbundet med noe 

negativt (f.eks. jegere). 

I utredningsperioden for nytt Regionfelt ble det utarbeidet en egen rapport på forstyrrelser av brunbjørn i hiperio-

den (Linnell m.fl. 1996). Dette litteraturstudiet viste at brunbjørn stort sett tolererer industriell aktivitet så fremt 

støykilden er noen km fra hiet. Hi som ble berørt av menneskelig ferdsel eller forstyrrelser i nærheten ble derimot 

ofte forlatt. En undersøkelse fra Sverige av radiomerkete bjørner viste at 9 % byttet hi i løpet av vinteren. I mini-

mum 67 % av tilfellene var årsaken menneskelig ferdsel eller støy ved hiene (direkte dokumentert ved sporing).  

 

I Regionfeltet er det indikasjoner på at antall bjørner i hi er lavere i dag enn før feltet ble tatt i bruk til militær aktivi-

tet (figur 3, fra Samuelsen 2018). I ett tilfelle har en bjørn likevel ligget i hi i begrenset avstand til angrepsfelt sør 

mens det har pågått skyting med både lette og tunge våpen. Dette hiet ble benyttet vinteren 2010/11 (se forside-

bilde), og lå ca. 2 km i luftlinje øst for Æra tårnet, men adskilt av et åsparti (Jernskallen). Dette skogkledde åspartiet 

skilte hiområdet fra angrepsfelt sør, og fungerte følgelig som en støyskjerm. I tillegg vil maurtuehi samt rikelig med 

snø bidra til å dempe støy og vibrasjoner inne i hiet. Likevel må bjørnen ha merket lyd og trykkendringer/drønn fra 

skyting med 120 mm stridsvognkanon pga. den relativt korte avstanden (2 km). Det må også nevnes at måneden 

november (2010) var den kaldeste på 100 år på Østlandet, og vinteren 2010/2011 den 9. kaldeste på 115 år. Tempe-

raturer på mellom 20-30 minusgrader var vanlig denne vinteren, og dette kan ha påvirket bjørnens valg om å bli i 

hiet til tross for en del støy og rystelser. 

 
Flere studier viser at det er særlig menneskelig nærvær framfor støyen som virker forstyrrende på vilt. Soldater kan 

bevege seg både til fots eller på/i kjøretøy, både langs veier og i terreng. Kjøring i terreng er en del av utdanningslø-

pet for soldatene, men i utmark finnes også i skytefeltene restriksjoner på hvor det er tillatt å kjøre.  
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Både Rødsmoen og Regionfeltet har en del vernesoner hvor kjøring ikke tillates, men disse er i hovedsak små i areal 

og er regulert av hensyn til vegetasjon/planteliv. I Regionfelt Østlandet er det i tillegg nedfelt differensierte bestem-

melser i reguleringsplan om hvor det er tillatt å kjøre. Mindre, terrenggående kjøretøy (som snøscooter og LTK) 

med et lite forutsigbart kjøremønster har lettere for å komme uventet på viltet og fremkalle en skremmeef-

fekt/fluktrespons. Kjøretøy som holder seg til et fastlagt bevegelsesmønster langs etablert veg eller kjøretrase, for-

ventes å påvirke viltet i mindre grad.  

Generelt er det stor forskjell i reaksjonsmønster mellom ulike arter. De fugleartene som regnes som mest følsomme 

for forstyrrelser (spesielt mer uregelmessig støy som fra skytefelt), er særlig skarver, lommer, svaner, gjess, ender, 

rovfugler, vadere, måker og terner (Follestad 2012). Av disse artene er alle bortsett fra skarv og terner påvist hek-

kende i Regionfeltet og/eller Rødsmoen, og med unntak av rovfugler har disse artene hekkelokaliteter ved/i vann. I 

våre skytefelt er de fleste vann regulert som vernesoner, og de ligger et stykke fra skytebaner. Dette bidrar til mindre 

forstyrrelser ved disse lokalitetene enn i mange andre deler av skytefeltene, og følgelig redusert forstyrrelse av ar-

tene. Det er likevel påvist eksempler i våre skytefelt hvor hekkende fiskeørn og fjellvåk ser ut til å ha gått av reiret 

grunnet stor aktivitet nær reiret fra fotsoldater i forbindelse med øvelse og bivuakkering (bl.a. O.T Ljøstad og Arne 

Mælen pers. medd.). 

Omsøkt skyteaktivitet innenfor Regionfelt Østlandet er i hovedsak en videreføring av dagens aktivitet, og det for-

ventes følgelig at støynivået der vil være omtrent som i dag. Standplass for 40 km er planlagt i et område hvor det 

per i dag er lite støy. Svak trafikkstøy fra RV 25 og flytrafikk kan forekomme, samt at støy fra langdistanseskyting på 

30 km vil høres hit. På den annen side er ikke den totale bruken av langdistanseskyting (fra 25, 30 og 40 km) for-

ventet å øke i særlig grad de nærmeste årene. 

 

3.2 ARTER SOM KAN PÅVIRKES NEGATIVT AV STØY 

Av rødlistede pattedyrarter som forekommer innenfor planområdet er det først og fremst brunbjørn (EN=sterkt 

truet) som potensielt forventes å kunne påvirkes negativt av tyngre støy fra ny langdistansestandplass. Bakgrunnen 

for dette er at brunbjørnen er sårbar i den perioden den ligger i hiet, dvs. fra medio november måned i våre områ-

der. Binne med unger ligger lengst i hi, helt til medio april i våre områder under normale vinterforhold. Plutselig 

forekommende høye støynivåer med rystelser vil kunne skremme bjørnen til i verste fall å forlate hiet. Dette kan 

være særlig kritisk om bjørnen har små unger, da de ikke vil kunne klare en lengre periode ute i kulde på leting etter 

nytt hi. Det er derimot vanskelig å oppgi en eksakt avstand som kan påvirke bjørnens vintersøvn negativt, da dette 

avhenger både av topografi, snømengder og værforhold under skyting. 

Det er dokumentert tilstedeværelse av brunbjørn en rekke steder i nær tilknytning til planområdene. Dette er regi-

streringer av sportegn inkl. DNA analyser av møkk og hår, synsobservasjoner, kadaver og bjørnehi. Av bjørnens 

aktivitet er bruk av hi ansett som mest sårbar i forhold til støy og mulige konsekvenser med bakgrunn i det som 

nevnes ovenfor. Det er til sammen registrert og dokumentert fire bjørnehi innenfor 5 km i luftlinje til planområ-

dene (figur 5). Nærmeste hi til et av planområdene er 400 m (Alternativ 1), mens alternativ 2a og 2b har to hi som 

ligger under to km fra planområdene. I Skandinavia benytter brunbjørn i hovedsak gamle maurtuer til hi. Det er 

særlig drektige binner som er avhengige av å finne et lunt og velegnet hi som kan fungere som fødestue og opp-

vekstområde for bjørnunger som fødes i hiet midtvinters. Ungene blir født i hiet  
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Figur 3 Oversikt over antall registrerte bjørnehi i 

Regionfelt Østlandet før og etter etablering av feltet 

(9-års perioder). Etter Samuelsen 2018, basert på 

data fra HIHM, Campus Evenstad. 

 

fra slutten av desember til februar måned, og antallet varierer fra en til fire unger, oftest to eller tre. Ungene er kun 

300-600 g når de fødes, og vokser seg til rundt 4 kg når de forlater hiet på våren (ofte medio april måned). 

Maurtuene som velges til hi bør ha riktig topografisk beliggenhet, være av riktig størrelse og ha en alder som gjør at 

disse er store nok og tåler utgraving. Tuene må derfor ha vokst til med et humusteppe og lyng/mosevegetasjon slik 

at tua ikke kollapser etter utgraving, og tua bør følgelig ikke lenger være bebodd av skogsmaur. Forekomst av skogs-

maur inni tua vil sannsynligvis være en uutholdelig plage for en bjørn gjennom vinteren. En bjørn vil ofte være 

gjennom noen prøvegravinger i ulike tuer, før den finner en optimal tue den er tilfreds med og fullfører higraving i. 

Et eksempel på et slik hi kan sees på forsiden til denne utredningen, som viser et benyttet hi av brunbjørn utgravd i 

gammel maurtue i Regionfelt Østlandet. Slike egnete maurtuer dannes først og fremst i eldre naturskog, hvor det er 

god sjiktning og gjerne barblanding (furu og gran) med innslag av bjørk. Forskere har ytret bekymring for nydan-

nelse av maurtuer av en slik kvalitet at de kan benyttes som hi, med bakgrunn i den store endring i skoglandskapet 

fra en sjiktet naturskog til ensaldret bestandsskog hvor skogsmauren trives dårlig.  

Av andre arter med et stort forvaltningsfokus som kan være sårbar overfør støy er storfugl (Tetrao urogallus). Arten 

er ikke rødlistet, men har gått kraftig tilbake i Norge i nyere tid (figur 4), og omtales som en paraplyart med bak-

grunn i sitt krav til bruk av eldre naturskog gjennom store deler av året. Ved tiurleiker er arten særlig avhengig av 

god sjiktning og godt skjul men innslag av mindre lysglenner. Gamle bartrær, løvtrær, gadd og død ved forekommer 

derfor ofte i områder hvor tiurleiker har fått stå urørt i mange år. Dette er naturkvaliteter som en rekke andre mer 

sjeldne barskogsarter også er avhengige av.  

Det er påvist at tiurleiker kan tilvennes skarpe skudd fra håndvåpen, men det er lite kjent hvorvidt tyngre skyting 

som artilleri påvirker tiur og røy på spillplass. Ved skytebaner vil storfuglen likevel som oftest ha ro i den viktigste 

spilltida, som er fra grålysning til etter soloppgang (kl. 03-08). I eller rett ved planområdene er det ikke dokumentert 

spillplasser for storfugl, men det ble påvist et sannsynlig leikområde mellom RV 25 og Alternativ 2a under feltbefa-

ring i området på morgenen den 10. april. Det ble da observert 3-4 røy og en tiur i området litt sør for alternativ 2a. 

Dette samt observasjonstidspunkt og funn av en del beitemøkk tyder på en 

tiurleik i nærområdet. I området nord og vest for Nupberget er det tidligere registrert to aktive spillplasser for stor-

fugl (90-tallet). De gamle lokalitetene ble oppsøkt med ski på godt skareføre under feltarbeid den 10. april. Det ble 

ikke påvist sportegn fra spill eller beiting av storfugl i disse områdene, og konklusjonen er  at disse leikene er utgått. 
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Figur 4 Oversikt over antall 

felte storfugl (tiur og røy) på 

landsbasis fra 1988-2016. Sta-

tistisk trendlinje er vist med 

stiplet linje.  

 

Store deler av dagområdene til disse leikene er også flatehogd etter 90-tallet, noe som ofte er årsak til at tiurleiker forsvinner. 

En annen tiurleik fra 90-tallet et stykke nordøst for alternativ 2b ble derimot ikke sjekket i felt den 10. april, og status på denne 

leiken er uviss. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5 Oversikt over registrerte bjørnehi (blå sirkel) i nærheten av standplassalternativene (rød firkant). Kilde: Høgskolen i 
Hedmark, avd. Evenstad. 
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4 FRILUFTSLIV 
 

4.1 GENERELT OM STØY OG FRILUFTSLIV 

Det er flere typer ytre påvirkninger som kan virke forstyrrende på utøvelsen av friluftsliv. I tillegg spiller hvilken 

type friluftsliv som bedrives også en rolle. Undersøkelser viser at over 80 % av befolkningen har naturens stillhet og 

ro som et viktig kriterium for å drive friluftsliv (Meld.St. 18 (2015-2016)). I rapporten ”Støy i frilufts- og rekrea-

sjonsområder” (Statens forurensningstilsyn og Direktoratet for naturforvaltning (1994)), er det utarbeidet oversikt 

over ulike støynivåer som virker sjenerende i ulike frilufts- og rekreasjonsområder. Ved friluftsområdene ”naturom-

råder i fjellet” er all fremmed lyd uønsket, mens ved hytteområder nattestid er sjenerende støy vurdert som 35-40 

dBA (dagtid 50-55 dBA). Liknende tema er omtalt i T-1442/2016, hvor det skilles mellom ulike kategorier ift. hvil-

ket støynivå som kan være akseptabelt for folk flest i ulike typer rekreasjons og friluftsområder (se tabell 2).  

Tabell 2 Anbefalte støygrenser i ulike typer friområder, frilufts- og rekreasjonsområder og stille områder, gjengitt 

fra T-1442/2016. Tabellen viser for øvrig også til tabell 3 i T-1442 som ikke er gjengitt her. 

Områdekategori Anbefalt støygrense, ekvivalent 

støynivå 

Anbefalt støygrense, maksi-

malnivå 

Byparker, kirkegårder og friområ-

der i tettbygd strøk 

Se retningslinjens tabell 3 (i T-

1442/2016), for uteoppholdsareal 

Se retningslinjens tabell 3 (i T-

1442/2016), for uteoppholdsareal 

Stille områder og større sammen-

hengende grønnstruktur i tettste-

der 

Lden 50 dB Motorsport: LAFmax 60 dB.  

Skytebaner: LAFmax 65 dB. 

Driftstidsbegrensninger bør be-

nyttes 

Stille områder, nærfriluftsområder 

og bymark  utenfor by/tettsted, 
Lden 40 dB Motorsport: LAFmax 60 dB.  

Skytebaner: LAFmax 65 dB 

Driftstidsbegrensninger bør be-

nyttes 

 

Ved etablering av ny støyende virksomhet bør det i henhold til T-1442/2016 synliggjøres i hvilken grad virksomhe-

ten vil berøre natur- og friluftsområder støymessig. Et vesentlig moment i denne sammenheng er hvor ofte planlagt 

aktivitet vil generere støy. Når det gjelder langdistanseskyting, er dette en aktivitet som forekommer sjelden. Erfa-

ringsmessig har skytingen foregått i løpet av en arbeidsuke om høsten, og i denne plansammenheng er det signali-

sert et behov for inntil 5-10 virkedager. Det viktigste forebyggende tiltaket ved slik sjeldent forekommende støy-

ende aktivitet er å informere allmennheten om når det er planlagt langdistanseskyting. Dette vil kunne kanalisere 

friluftsaktiviteten utenom de mest støyutsatte periodene og områdene.  
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Bilde 1 Stillhet og ro er et viktig kri-

terie for utøvelse av friluftsliv (se 

4.1). Foto: © J-R. Samuelsen/naturi-

bilder.com 

 

4.2 FRILUFTSLIV I OMRÅDET 

4.2.1 Generelt 

De to områdene som er aktuelle i forhold til langdistanseskyting, nord Ulvåkjølen og nord Flishøgda ligger under 5 

km fra hverandre i luftlinje. Begge områdene vil følgelig berøres under skyting, dog med noe ulike støynivåer. Om-

rådet ved Flishøgda har et omfattende og mye benyttet skiløypenett, mens jakt og bærplukking utøves jevnlig både 

innover Ulvåkjølen og Flishøgda. Høyest negativ innvirkning på friluftsliv vil alternativ 1 ha om man ser året under 

ett. Fokuserer man på høsten fra september-november, er bruken av de to områdene i friluftslivssammenheng mer 

jevnt fordelt da småvilt- og elgjakt utøves i begge de aktuelle standplassområdene.  

 

4.2.2 Ski- og turløyper 

Flishøgdaområdet fremstår som det mest populære skiområdet for Elverums befolkning når det gjelder skiturer. På 

grunn av høyden over havet (> 600 moh) og en snørik beliggenhet er det ofte skiføre her fra november til ut april 

måned. Her finnes et skiløypenett på tilsammen 50 km som prepareres jevnlig av Elverum Turforening (figur 6). 

Flishøgda har vært særlig populært på grunn av sitt naturskjønne fjellskogpreg, med innslag av myrdrag og høgder 

med vid utsikt. Mange mener området i dag har fått redusert sine friluftskvaliteter etter at Raskiftet Vindkraftverk 

ble etablert med sine 31 stk 220 m høye vindturbiner. Vindturbinene er med en høyde på ca. 200 m over tretoppene 

godt synlig i landskapet i flere mils omkrets. En konsekvens var også at skiløypenettet ved Halvorsberget og 

Raskifte delvis måtte legges om på bakgrunn av faren for isutkast. 

 

Mange starter skituren ved RV 25, med turmål enten til Rogstadbakkvollen, eller videre innover forbi Skallberget. 

Det er løyper helt nord til Raskifte og videre ned til Valmen. Rogstadbakkvollen er en populær serveringshytte som 

Elverum Turforening leier av Elverum kommune mot vedlikehold. Hytta er godt besøkt hele vinteren, med høyse-

song i februar og mars. Skiløypene brukes mye av Elverums befolkning, innbyggere i Søre Osen samt hyttefolk i 

tilgrensende områder.  
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Bilde 2 Skiløypenettet på Flishøgda er mye benyttet av allmennheten. Foto: J-R. Samuelsen/Forsvarsbygg 

 

Søre Osen idrettslag kjører opp et skiløypenett på sørvestsiden av Osensjøen, hvor blant annet fire skiløyper fra 

Sjøenden i Osensjøen er koblet sammen med skiløypenettet ved Skallberget. Naturområdene her oppe egner seg 

også godt til skiturer utenfor preparerte løyper da det fremstår som et  lettgått turterreng med innslag av flere større 

myrdrag.  

 

4.2.3 Jakt og fiske 

Utmarksområdene ved begge de aktuelle standplassområdene benyttes til både småvilt- og elgjakt. Fra 10. septem-

ber er begge områdene populære ifm. småviltjakt, mens elgjakt starter den 25. september. I Osensjøen, og i flere 

vann og (små)elver finnes gode fiskebestander.  

Småviltjakt i området som forventes å bli mest berørt ifm. en 40 km standplass distribueres først og fremst av Her-

nes Nordskogbygda og Strandbygda Grunneierlag og Nordre Elverum Jakt Fiske og Grunneierforening. Disse sel-

ger kort på inatur.no, og de mest populære småviltartene å jakte i området er skogsfugl og hare (jakttid 10/9-23/12). 

I 2018 ble det solgt 581 småviltkort for Nordre Elverum, hvorav 104 årskort. Foreningen disponerer nær 400 000 

daa jaktterreng, beliggende fra 200-750 moh. I området nord Flishøgda selges og leies det ut noe jaktterreng for 

småvilt av ulike grunneiere i området. Trysil Fellesforening distribuerer jaktkort lenger øst (øst for Osensjøen/Vesle 

Ossjøen). 

Jakttidsrammen på elg i Hedmark er 25.09 til 23.12, men kommunene og rettighetshaver kan søke om kortere jakt-

tid innenfor denne rammen. I Elverum, Trysil og Åmot kommuner har jakttiden fulgt jakttidsrammen.  Det er jakt-

valdet Nordre Elverum som berøres av en ny langdistansestandplass. Innenfor jaktvaldet er det jaktfeltene Monsfal-

lia (17 215 daa), Nupberget (13 966 daa) og Bjørnåsen (12 682 daa) som ligger direkte innenfor planområdet, men 

flere andre jaktfelt vil også berøres. Nordre Elverum jaktvald har tildelt en kvote på 110 dyr/år i den inneværende 3 

års bestandsplanen. Alternativ 1 ligger innenfor Monsfallia jaktfelt, alternativ 2a innenfor Bjønnsåsen og 2b ligger 



 

15 
 

innenfor Nupberget. Rett nord og vest for disse ligger blant annet jaktfeltene Graslandet og Tørråsen som er to 

store jaktfelt på henholdsvis 23 764 og 42 497 daa. Alle de nevnte jaktlag ligger på koier/setrer i Ulvådalen. Det er 

forventet at de nevnte elgjaktlag vil bli berørt av langdistanseskyting i en kortere periode på høsten. 

Osen Fiskeadministrasjon (OFA) selger fiskekort for områdene fra Flishøgda og nordover til Slemdalen. Den 

største innsjøen er Osensjøen, og i tillegg selges kort for Ulvsjøen nord for planområdet. I 2018 ble det solgt 696 

fiskekort i OFA. I fiskereglene for området er det nedfelt at alt fiske etter ørret i elver, åer og bekker er forbudt i 

tiden 15/9 – 31/10. Fiske i bl.a. innsjøene Osensjøen og Ulvsjøen kan med andre ord utføres hele året. I Ulvåa som 

renner sørover fra Ulvåkjølen og kalles Flisaelva lenger sør, selges fiskekortet som kalles «Fiske nordre Elverum» på 

inatur.no. Dette kortet distribueres av Hernes Nordskogbygda og Strandbygda Grunneierlag og Nordre Elverum 

Jakt, Fiske og Grunneierforening, og dekker også andre vassdrag og vann i Nordre Elverum. I 2017 ble det solgt til 

sammen 205 fiskekort for hele dette området, hvorav 125 årskort (Per Dahl, pers medd.).  

I Ulvåa-vassdraget fiskes det en del i Graslandsdammen hvor det finnes abbor og ørret (bilde 3), samt i mindre ab-

bortjern i området. Her er det også etablert gapahuk og ligger båt til fri disposisjon. I Ulvåa finnes bestand av ørret, 

men det er færre som fisker her innenfor det området hvor det forventes mest støy.   

 

4.2.4 Bærplukking og annet friluftsliv 

Om sommeren benyttes særlig områdene ved Flishøgda til turgåing og bærplukking. Det er særlig multe folk reiser 

hit for å plukke, da blåbær, tyttebær og bringebær som regel også finnes nærmere der folk bor. Det er gode multe-

myrer i tilgrensende områder ved begge de aktuelle planområdene. Det er mulighet for god multefangst i gode år 

både på åpne myrer og i røster/skogsmyrer. Multeplukking er i tillegg til sanking av en del bærsort som nyttes til 

matauk og gourmetdesserter, en viktig kilde til rekreasjon og fysisk aktivitet. Også i området Ulvåkjølen er noe fri-

luftslivsaktivitet i form av turer/sykkelturer i sommerhalvåret og skiturer utenfor oppkjørte løyper i vinterhalvåret.  

Foruten den tidligere omtalte bruken av områdene til skiløping/turgåing, bærplukking, jakt og fiske med utgangs-

punkt i RV 25 (Trysilvegen), finnes områder lenger øst og nord som også benyttes en del til friluftsliv.  

I øst ligger Osensjøen, som i sommerhalvåret har et aktivt båtliv. Her er en egen båtforening med ca. 150 medlem-

mer, og det å nyte naturen beskrives som et sentralt element for brukerne av båt (R. Mellum, Osensjøen Båtfore-

ning, pers.medd). I tillegg går en gammel slepebåt Trysilknut jevnlige turer med passasjerer på sjøen om sommeren, 

og denne driftes gjennom Sørlistøa Fløtermuseum som ligger langs Osens vestside. Fløtermuseet eies av Norsk 

Skogmuseum. 

Lenger nord finnes også områder med innfartsårer som benyttes en del for å drive friluftsliv i området ved Raskif-

tet. Om lag 13 km nord for planområdene ligger Ulvsjøen som er en del brukt av lokalbefolkningen om sommeren. 

Ulvsjøen er lett tilgjengelig med vei opp fra vestsiden av Osensjøen, og det er satt opp gapahuk med grillplass av 

den lokale jeger- og fiskeforeningen. Det er her tidligere vært arrangert årlige familiedager med fiskekonkurranse, og 

skoleklasseovernattinger, samt arrangert friluftsgudstjeneste og barnedåp. I de senere år har det vært lite av slike ar-

rangement i området. 

I området innover langs Ulvåa og Ulvåkjølen er det hengt opp 25 fuglekasser for småfugl som kontrolleres og regi-

streres årlig. Det er i hovedsak meiser og fluesnappere som benytter kassene, og det er ikke registrert rødlistearter 

her (Jens Rokstad, pers medd.). 
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Figur 6 Kart over de fleste 

skiløyper i området Flis-

høgda. 



 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 3 Tilrettelagt fiskeplass ved Graslandsdammen (se tekst). Foto:  J-R. Samuelsen/Forsvarsbygg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 4 Multeplukking på Flishøgda og Ulvåkjølen er en del av friluftslivet i området. Foto: © J-R. Samuelsen/                           
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naturibilder.com 

Veien opp til Ulvsjøen er bomvei, og vinteren 2011/2012 ble det eksempelvis løst 250 enkeltbilletter og 20 sesong-

kort. Det brøytes da ikke helt opp til Ulvsjøen, men til starten av skiløypenettet. Det anslås i sommersesongen at 

det løses ca. 200 enkeltbilletter og 20 sesongkort her. Dersom det er gode multeår er det gjerne flere som bruker 

veien (Biørnstad et.al. 2012). 

 

4.2.5 Brukergrupper og organisasjoner  

Elverum Turforening er som nevnt aktive ifm. skiløyper fra Flishøgda og nordover mot Raskiftet. Foreningen 

hadde i 2018 drøy 1000 medlemmer. Trysil og Engerdal Turlag arrangerer fjellturer til ulike steder i distriktet. 

Av jeger- og fiskeforeninger er det Nordre Elverum jakt-, fiske- og grunneierforening og Trysil Fellesforening for 

jakt og fiske som er mest aktive innenfor eller nært ved planområdene (se 4.1.2). Sistenevnte er en paraplyforening 

for til sammen 9 lokale jeger- og fiskeforeninger i kommunen. Totalt har de to jeger- og fiskeforeningene henholds-

vis 430 og 1268 medlemmer per 2019, og begge foreningene er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Åmot 

Jakt- og Fiskeforening (Åjff) er aktive lenger nord i området.  

Søre Osen Idrettslag benytter deler av influensområdet til løypekjøring skigåing. Osensjøen Båtforening har omlag 

150 medlemmer, som i hovedsak består av hytteeiere og fastboende i Trysil og Åmot kommune. 
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5 AREALINNGREP VED DE ULIKE ALTERNATIVENE 

I skrivende stund er alternativ 1 sør for Rokstadbakkvollen tatt ut av den videre vurdering av tiltaket etter ønske fra 

Elverum kommune. I det følgende vurderes følgelig kun alternativ 2a og 2b i forhold til konsekvenser av arealinng-

rep ift. naturmangfold, topografi og hydrologi.  

 

5.1 GENERELT 

Dagens besluttede behov fra Forsvaret er etablering av standplass for ett skyts. Det er kun et begrenset behov for 

opparbeiding av standplassene, og disse knytter seg i hovedsak til mindre tiltak og tilpasninger av eksisterende veg, 

plasser og terreng. Det planlegges ikke med permanente bygg eller faste installasjoner. For samtlige alternative loka-

liseringer kan adkomst fra offentlig veg skje via eksisterende skogsbilveg. Variabel kvalitet og bæreevne på eksiste-

rende veger vil medføre behov for punktvis oppgradering av infrastruktur. 

Artilleriskytset vil bli fraktet til standplass med lastebil og tilhenger. I tillegg vil administrative kjøretøyer for frakt av 

personell, utstyr, ammunisjon, samband, mv., bli benyttet.  

Selv om dagens behov for bruk fra Forsvaret er signalisert til å være bruk av ett (1) artilleriskyts, anses det som hen-

siktsmessig å planavklare et eventuelt fremtidig behov for samtidig bruk av flere skyts (inntil fire). Arealet til selve 

standplassområdet ved bruk av 4 skyts er vist i figur 7 og 8.  

 

5.2 ALTERNATIV 2A 

Alternativ 2 a ligger på Gnr 102/53, lengst sør ved Ulvåkjølen. Ved denne lokasjonen ligger allerede en opparbeidet 

grusplass på om lag 40 x 20 m (se bildet). Denne vil kunne benyttes som oppstillingsplass for ett enkelt artilleriskyts 

ved mindre tilretteleggingstiltak med planering/grusing, men er ikke stor nok for bruk av flere skyts. Sistnevnte kre-

ver arealinngrep i naturskog sørvest for eksisterende grusplass (bilde 6 og 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 Kartskisse over planområde 2a ved 

behov for opparbeidelse av inntil fire skyts.  
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Bilde 5 En allerede opparbeidet 

grusplass på om lag 40 x 20 m fin-

nes inntil vegen ved standplassal-

ternativ 2a (se 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 6 Ved behov for utvidet 

standplassområde ved 2a er det 

behov for kryssing av et rikt bek-

kedrag (bildet), og videre inn mot 

furukollen på bilde nr. 6. 
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Bilde 7 Planlagt område for etab-

lering av utvidet standplass ved al-

ternativ 2a. Lokasjonen består av 

et kolleparti med barblandingsskog 

rik på blåbærlyng. 

 

Ved behov for bruk av inntil fire artilleriskyts kreves en opparbeiding av fire oppstillingsplasser og en opparbeidet 

vegtrase inn til disse som vil berøre en del eldre barblandingsskog. Vegtraseen vil også måtte krysse en bekk i et 

søkk med høg bonitet med innslag av storbregner. Selve standplassområdet for flere skyts vil berøre et kollepart 

med barblandingsskog relativt rik på blåbærlyng. Ved bruk av ett skyts fremstår alternativ 2a som gunstig, mens ved 

behov for opparbeiding av oppstillingsplasser for bruk av inntil fire skyts vil 2a ha større negativ innvirkning på de 

lokale naturforholdene som vegetasjon og hydrologi enn alternativ 2b (se 5.3). 

 

5.3 ALTERNATIV 2B 

Alternativ 2 b ligger på Gnr 106/12, om lag 6-700 m nord for alternativ 2a, rett vest for vegkrysset Graslandet-Ju-

lussdalen (figur 8). Ved bruk av ett artilleriskyts kreves ingen opparbeiding av området da eksisterende vegkryss kan 

benyttes. For bruk av inntil fire skyts er det behov for et opparbeidet areal til venstre for bilde, på et kolleparti be-

skrevet nedenfor (bilde 9). Furukollen har relativt skrinn mark med innslag av røsslyng og mye tyttebærlyng. Lokali-

teten er videre påvirket av hogst i senere tid (tynning). Området har kort avstand fra eksisterende veg, og synes å ha 

god beliggenhet også rent topografisk da det er et høydedrag med myrdrag i forkant. Hydrologisk sett virker plan-

området gunstig med bakgrunn i at det er skrinn mark i området, og ingen bekker eller myrområder vil bli påvirket 

av arealinngrep. 

Bruk av ett skyts er mulig uten vesentlig tilrettelegging ved alternativ 2b. Ved behov for opparbeiding av standplass 

for bruk av inntil fire skyts, ser alternativ 2 b ut til å ha mindre negativ innvirkning på de lokale naturforholdene 

som vegetasjon og hydrologi enn alternativ 2a. 

En oppsummerende vurdering av forholdene er gitt i kapittel 6. 
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Figur 8 Kartskisse over planområde 2b ved behov for opparbeidelse av inntil fire skyts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 8 Alternativ 2 b ligger ved 
vegkrysset Graslandet – Julussda-
len, og aktuelt opparbeidet areal for 
bruk av flere skyts rett til venstre i 
bildet (se 5.3). 
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Bilde 9 Alternativ 2 b ligger rett vest for vegkrysset Graslandet - Julussdalen (se 5.3). 
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6 KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET 

I det følgende settes det opp en enkel vurdering av konsekvenser knyttet til naturmangfold og friluftsliv ved de tre 

ulike standplass-alternativene. Vurderingen er basert på eksisterende og innhentet kunnskapsgrunnlag omkring te-

maene i området, samt to dager gjennomført feltarbeid.  

 

6.1 NATURMANGFOLD 

6.1.1 Naturtyper/vegetasjon ved bruk av ett eller inntil fire skyts 

Som beskrevet i kapittel 5 vil bruk av ett artilleriskyts ikke kreve opparbeidelse av nytt areal i LNF-område. 

Ved behov for opparbeidelse av grunnen med tilrettelegging for bruk av inntil fire artilleriskyts, vil et areal for etab-

lering av enkle vegakser for plassering av kjøretøy med skyts bli opparbeidet. Ved alternativ 1 har Elverum kom-

mune, som beskrevet i kapittel 2, ved flatehogst sluttavvirket en regionalt viktig naturtype (ID BN00001461, Rog-

stadbakkvollen S.). Med bakgrunn i denne nye status for området, er antatt negativ konsekvensgrad satt til «mode-

rat» slik som ved alternativ 2a og 2b vurdert opp mot vegetasjonsforholdene og hydrologien (bekker/myrer) i områ-

det.  

 

6.1.2 Pattedyr og fugl ift. støy  

Som tidligere beskrevet i utredningen er bruken av 40 km standplass forventet å ligge på inntil 5-10 dager per år. 

Størst negativ konsekvensgrad er forventet å berøre arter som har gått til hekking (fugl) eller lagt seg i hi i området 

under rolige forhold, men som ikke er habituert til plutselig forekommende høye støynivåer med rystelser i grunnen 

(se 3.2). I utredningen er det følgelig valgt å fokusere på brunbjørn, som er klassifisert som sterkt truet (EN) i norsk 

rødliste for arter (Henriksen og Hilmo 2015), og som ved gjentatte anledninger er påvist i området gjennom regist-

rerte hi, DNA samt spor & sportegn. 

Ved å innføre begrensninger i bruk av 40 km standplass i tid på året slik at man unngår artilleriskyting i perioden 15. 

november til 15. april, vil man kunne redusere den antatte negative konsekvensgraden hva angår brunbjørn fra 

«stor» til «liten/middels». Det er følgelig ført opp to vurderingsrader ift. forventet negativ konsekvensgrad for støy-

påvirkning av brunbjørn, basert på kunnskapsgrunnlaget omtalt i kapittel 3.2. 

 

6.2 FRILUFTSLIV 

6.2.1 Jakt 

Ved de ulike standplassområdene og omkringliggende arealer utøves både stor- og småviltjakt (se 4.2.3). Mest sårbar 

for langdistanseskyting ansees elgjakt å være, da flere jaktlag benytter veier og skogshusvær/setre innenfor områ-

dene hvor standplass er planlagt. Både elghunder, elg og jegere forventes å kunne påvirkes negativt av støy ved 

gjennomføring av langdistanseskyting i området. Gode rutiner for varsling til jaktlag og jaktinnehavere om planlagt 

langdistanseskyting vil være et viktig konfliktdempende tiltak. 
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6.2.2 Fiske 

Fritidsfiske i nærmest standplassalternativene utøves i hovedsak innover Ulvåkjølen ved bl.a. Graslandsdammen og 

i Ulvåa (se 4.2.3). Erfaringsmessig gjennomføres oftest langdistanseskyting utpå høsten, i en tid da fiske er mindre 

populært. Flest utøver fiske i perioden juni-august, og antatt negativ konsekvensgrad ovenfor fritidsfiske er derfor 

vurdert til «liten/middels» for alle alternativene. 

 

6.2.3 Skiturer 

Omfanget av skiløypenett er stort ved alternativ 1, Flishøgda. Fra november måned vil skiløyper ofte bli preparert i 

området, frem til medio april. Konfliktperioden er følgelig identisk med den mest sårbare perioden for brunbjørn. 

Innføring av skadeforebyggende tiltak som skissert under 6.1.2 med et skyterestriksjoner i perioden 15. november - 

15. april vil følgelig være konfliktdempende også ovenfor skigåere i området. 

 

6.2.4 Annet friluftsliv 

Av annet friluftsliv er det vurdert bærplukking (særlig etter multe), samt øvrige turer i skog og mark (se 4.2.4). Mul-

teplukking foregår i juli/august, i en tid hvor gjennomføring av langdistanseskyting er mindre sannsynlig i normalår. 

Av øvrige turer til fots, sykkel, truger eller skiturer utenfor skiløypenett er bruken såpass sjelden og spredt I Ulvåda-

len pga. lang avstand til store befolkningskonsentrasjoner. Ved Rokstadbakkvollen er det mer turaktivitet grunnet 

gode parkeringsmuligheter, merket sti- og løypenett og folks kjennskap til området. Samlet sett vurderes derfor an-

tatt negativ konsekvensgrad som liten/middels for alternativ 2a og 2b, mens den settes til moderat ved alternativ 1. 

 

6.2.5 Samlet vurdering 

Forutsatt at det innføres skyterestriksjoner i perioden 15. november – 15. april er samlet vurdering av antatt negativ 

konsekvensgrad som skissert i tabell. Lavest antatt negativ konsekvensgrad om man innfører skyterestriksjoner i 

perioden 15. november – 15. april er er alternativ 2b, hvor 7 av 10 vurderte temaer havnet i kategorien «liten/mid-

dels» konsekvensgrad mens tre temaer ble vurdert til «moderat». Dårligst ut kom alternativ 1, hvor ett tema havnet i 

kategorien antatt «stor» negativ konsekvensgrad, fem i «moderat» og fire i antatt «liten/middels» konsekvensgrad. 

 

6.3 FORURENSNING 

Skyting fra artilleristandplass vil medføre begrensede mengder forurensning i form av røyk og partikler fra krutt og 

røyk under avfyring. For en artillerigranat benyttes modulladninger av typen DM72, og det trengs ca. 6 drivlad-

ninger á ca. 2,5 kg til avfyring per granat på 40 km. Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) har målt utslippet ved artil-

leristandplass, og det ble funnet lave nivåer av eksplosivrester (Johnsen et.al. 2008). Unntaket var på bestemte plas-

ser hvor det er brent rester av kruttposer som ikke ble benyttet til skyting, hvor det ble påvist DNT. Brenning av 

overskuddskrutt vil derimot ikke finne sted ved 40 km standplass, da det nye artillerisystemet vil benytte modullad-

ninger hvor overskuddskruttet bringes med hjem. Da konsentrasjonene av eksplosivrester er små ved standplass, 

avstanden til Ulvåa er ca. 200 m i luftlinje, og skyting vil gjøres på fast underlag med grus og morenemasse, er det 

følgelig ikke forventet forurensende avrenning fra standplass ned til vassdraget Ulvåa. Topografien tilsier heller 

ingen mulighet for direkte avrenning mot Ulvåa, og overflatevann vil drenere ned i grunnen og vannets veg til Ulvåa 

med grunnvann nær overflaten vil være 1-1,5 km. Ved standplassalternativ 2a renner imidlertid en liten bekk som 
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drenerer sørover, og dette alternativet vil følgelig være mindre gunstig ved tilrettelegging av inntil fire skyts enn al-

ternativ 2b ift. avrenning til bekk.  

 

Tabell 3 Vurdering av antatt negativ konsekvensgrad basert på eksisterende kunnskapsgrunnlag om naturmangfold og 
friluftsliv ved boliger/fritidsboliger i området, beskrevet i kapitlene 1-6. Når det gjelder naturmangfold og brunbjørn, er 
et forebyggende tiltak som innebærer skyteforbud i perioden 15. november - 15. april også vurdert i analysen. Det 
samme er utført for skiturer, se 6.2.3. Samlet vurdering er også illustrert med farger, hvor grønt er lavest konsekvens-
grad, mens rødt er størst konsekvensgrad. I mellom ligger gult med nest minst konsekvensgrad, orange med nest størst. 

 Alternativ 1 Sør Skjærvollen 2a Ulvåkjølen sør 2b Ulvåkjølen nord 

 Antatt negativ kon-

sekvensgrad 

Liten/ 

middels  

Moderat stor Liten/ 

middels  

Moderat stor Liten/ 

middels  

Moderat stor 

N
A

T
U

R
M

A
N

G
F

O
L

D
 

Naturtyper/ vegeta-

sjon ved 1 skyts 

X   X   X   

Naturtyper/ vegeta-

sjon ved 4 skyts 

 X   X  X   

Pattedyr/fugl ift. støy 

generelt (unntatt 

bjørn) 

 X   X   X  

Brunbjørn, støy uten 

forebyggende tiltak 

  X   X   X 

Brunbjørn, støy med 

forebyggende tiltak 

X   X   X   

F
R

IL
U

F
T

S
L

IV
 

Jakt  X   X   X  

Fiske X   X   X   

Skiturer (uten konflikt-

dempende tiltak) 

 X   X   X  

Skiturer (med konflikt-

dempende tiltak) 

X   X   X   

Annet friluftsliv  X  X   X   

Forurensning X   X   X   

S
A

M
L

E
T

 V
U

R
D

E
R

IN
G

 Samlet vurdering, 

uten forebyggende til-

tak ift. skiløyper og 

brunbjørn 

3 5 1 4 4 1 5 3 1 

Samlet vurdering, 

med forebyggende til-

tak ift. skiløyper og 

brunbjørn 

5 4 0 6 3 0 7 2 0 
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7 VURDERING AV TILTAKET IFT. NATURMANGFOLDLOVEN 
 

7.1 OPPSUMMERING AV KUNNSKAPSGRUNNLAGET (§ 8) 

I følge §8 i Naturmangfoldloven (nml) skal kunnskapsgrunnlaget stå i rimelig forhold til den forventede påvirk-

ningen fra den forurensende aktiviteten knyttet til Forsvarets bruk av langdistansestandplass 40 km, og vurderingen 

må sees ift. de artene eller forekomstene som mest sannsynlig vil bli påvirket av den omsøkte aktiviteten. Kunnska-

pen om naturverdiene i området er basert på registeringer i naturbase.no, sensitive artsdata, innhenting av data på 

registrerte bjørnehi i området fra Høgskolen i Innlandet og to feltbefaringer i området av biolog (ettervinter + som-

mer). (v/ avd. økologi, landbruksfag og bioteknologi). Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet kan følgelig an-

sees som tilfredsstillende ivaretatt sett utfra den belastning tiltaket er forventet å påføre naturen i form av anleggsar-

beid og støy under den militære aktiviteten. Kunnskapsgrunnlaget om friluftslivet og dagens bruk av området ansees 

også som tilfredsstillende.  

 

7.2 FØRE-VAR PRINSIPPET (§ 9) 

Føre-var prinsippet kommer til nytte i de tilfellene der en avgjørelse blir fattet uten tilstrekkelig kunnskap om hvil-

ken innvirkning den kan ha på naturmiljøet. I slike tilfeller skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på na-

turmangfoldet.  

Forsvarsbygg anser kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold og friluftsliv som moderat til tilfredsstillende på de 

arealer som vil berørt av naturinngrep og høyest støynivåer innenfor planområdet. Når det gjelder reguleringsplan 

og søknad om endring av dagens tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven anser vi med bakgrunn i dette at 

føre –var prinsippet er oppfylt ifm. planleggingen for etablering av en 40 km standplass. Dette begrunnes med at 

arealinngrepene er små, og at bruken av standplass til militær trening omfatter under 10 virkedager per år. For brun-

bjørn vil hiperioden være mest kritisk, dvs. fra medio november-april i våre områder (se 3.2).  

 

7.3 ØKOSYSTEMTILNÆRMING OG SAMLET BELASTNING (§ 10) 

Etter ordlyden i nml § 10 skal den omsøkte virksomheten vurderes ut fra den samlede belastningen som økosyste-

met er eller vil bli utsatt for fra omsøkte virksomhet. Naturmangfoldloven ble vedtatt i 2009, mens Forsvarsbygg 

tillatelse om utslipp for Regionfelt Østlandet og Rødsmoen samlet første gang ble gitt i 2004. Naturmangfoldlovens 

§ 10 er følgelig ikke vurdert i en søknadssammenheng tidligere. Det gis i dette kapittelet en oversikt over øvrige fak-

torer som påvirker det biologiske mangfoldet og støybildet i planområdet ved Flishøgda og Ulvåkjølen utover den 

omsøkte virksomheten. Når det gjelder påvirkning innenfor selve Skyte- og øvingsfeltet (Regionfelt Østlandet), er 

dette en del av den årlige bruk som allerede ligger inne da bruk av 40 km vil avlaste bruken av 25 og 30 km. Bruken 

av selve Regionfeltet er for øvrig omtalt i en egne naturfaglig utredning (se Samuelsen 2018). 

Samlet belastning av økosystemet iht nml §10 viser til miljøpåvirkning som går ut over den omsøkte aktivitets på-

virkning isolert sett i det omsøkte området. Dette innebærer: 

 Tilleggsbelastning som naturlig konsekvens av omsøkt virksomhet  

 Tap av særlig sjeldne eller truede naturtyper eller arter slik at forvaltningsmål for arter, naturtyper eller øko-

systemer i regionen eller på nasjonalt nivå kan være truet (jf. nml § 4 og 5)  

Følgende faktorer vil påvirke naturmangfoldet negativt i større eller mindre grad: 
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7.3.1 Raskifte vindkraftverk 

Raskifte vindpark består av 31 vindturbiner som sto ferdig i 2018. Planområdet utgjør ca. 27 km2, og er således et 

stort inngrep i et støyfritt naturområde som var svært lite berørt før utbygging. Området ligger rett nord for Elve-

rum kommune, hvorav 78 % av arealet ligger i Trysil kommune og 22 % i Åmot kommune. Støysonekart over om-

rådet viser at de nærmeste områdene til vindturbinene har årsmiddel på >50 dBA LDEN, mens større omkringlig-

gende områder er beregnet til >40 og 45 dBA. En ny luftspent kraftgate med høyspent er også anlagt nordvestover 

fra vindkraftverket, noe som også er negativt både som arealinngrep og som dokumentert negativ effekt på fugl 

som kolliderer med kraftlinjer. Dette er dokumentert på bl.a. skogsfugl. I tillegg er det dokumentert at fugler med 

større vingespenn slik som hubro har mistet livet pga. høyspenning ved å sette seg på linja. I Smøla vindpark er det 

så langt i driftsperioden dokumentert 500 fugler som er drept i kollisjon med vindturbiner, hvorav 200 havørn, 200 

ryper, flere kongeørn og falker. Det er under feltarbeid først og fremst søkt etter større fugler, og med svært få felt-

innsatsdager per år gir dette følgelig store mørketall da rev og andre åtseletere raskt frakter lette kadavre vekk fra 

området (se bl.a. Reitan 2013).  

 

7.3.2 Veger og trafikkstøy 

Veger ansees i hovedsak som et negativt arealbeslag ift. artsmangfoldet, da det reduserer flere arters leveområder. I 

tillegg generer veiene jevnlig forstyrrelse i form av støy, samt tilførsel av vegsalt og svevestøv til vegetasjonen. Nær 

planområdene er det Trysilvegen Rv. 25 som utgjør størst arealbeslag og genererer mest trafikkstøy. Den årlige gjen-

nomsnittstrafikken på vegen er beregnet til ca. 7500 kjøretøy/døgn. Det er særlig støy fra tungtransporten som bæ-

rer lengst, mye som følge av høyt dekktrykk på grunn av høy vekt på kjøretøyet. Slik støy kan være hørbar flere kilo-

meter unna, men dens effekt på dyrelivet er ikke kjent. Som det nevnes under kapittel 3.1 vil enkelte dyregrupper 

kunne tilvennes (habitueres) til støy, mens andre arter har svært lav toleranseterskel ovenfor støykilder. Arter hvor 

hørsel er en viktig sans for jakt på byttedyr kan f.eks. tenkes å være mindre tolerante ovenfor kontinuerlig støy fra 

f.eks. vegtrafikk. Dette gjelder blant annet flere typer ugler som kombinerer ekstrem hørsel med godt nattsyn i sin 

leting etter smågnagere.  

 

7.3.3 Kommersiell skogsdrift 

Kommersielt skogbruk påvirker skoglandskapet først og fremst gjennom flatehogst, markberedning og grøfting, men 

også gjennom tynning og forhåndsrydding. Flatehogst påvirker først og fremst den eldre skogen, da dette er hogst-

moden skog med mye kubikkmasse. Leveområder for en rekke skoglevende arter vil følgelig påvirkes negativt da 

aktuelle leveområder reduseres. Nøkkelbiotoper (dvs. skogmiljøer rike på miljøverdier) skal ivaretas gjennom miljø-

sertifiseringskrav, men disse utgjør oftest små arealer tilpasset ivaretakelse av en del sopp- og lavarter. I norsk rødliste 

er 48 % av de truete artene knyttet til skog, og da særlig arter som er avhengig av eldre naturskog rik på nøkkelele-

menter (død ved, gadd, høgstubber mm), se Henriksen og Hilmo 2015. I tillegg foretas en del tynningshogster og 

forhåndsrydding, hvor understandere, lauvtrær og såkalte skjørtegraner fjernes med den konsekvens at viltet ikke får 

tilstrekkelig tilgang på skjul. Også tynning vil oftest fjerne skjørtegraner, da disse har mer kvist og følgelig vil ha lavere 

kvalitet og pris som potensielt skurtømmer ved sluttavvirkning enn en oppkvistet gran. I tillegg til skjul har slike 

«skjørtegraner» en viktig funksjon for viltet som skjul og ved fødesøk. Gammel granskog med dype kroner er også 

særdeles viktig habitat for f.eks. rådyr og elg vinterstid, da det her er lite snø som dekker blåbærlyngen rundt stammene 

på grunn av «paraplyeffekten» slike graner gir. Skogsfugl som storfugl og orrfugl samt hare er eksempler på andre 

arter som  bruker samme habitat til føde og skjul både sommer og vinter. 

Markberedning og grøfting er andre faktorer i skogbruket som vil ha negativ effekt på naturmangfoldet da næring-

stoffer vaskes ut ved at vann dreneres ned i grøfter. Metodene er kun delvis regulert i retningslinjer og lovverk, og er 

svært omdiskutert også innad i skogbrukssektoren. 
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7.3.4 Oppsummering av samlet belastning 

Av forannevnte faktorer er skogbruket ansett å ha størst negativ påvirkning av naturmangfoldet i området da skogs-

drift fragmenterer skoglandskapet og reduserer arters leveområder (se 5.4.3 og 7.3.3). Dernest kommer vindkraftver-

ket med sine mange veger og turbiner som beslaglegger store areal, samt at fugl direkte drepes ved sammenstøt med 

rotorbladene på vindturbinene (Reitan 2013). Veger og trafikkstøy er ansett å ha minst negativ påvirkning i det aktuelle 

området, da det kun er en større veg (Rv. 25) i tillegg til skogbilveger. Det er særlig arealbeslag og endret vannbalanse 

som følge av vegbygging som ansees som vil påvirke naturmangfoldet lokalt, mens støy særlig fra Rv. 25 er forventet 

å være en faktor som kan påvirke faunaen i nær tilknytning til vegen. Samlet sett ansees disse faktorene å ha en 

moderat negativ påvirkning på naturmangfoldet i området. 

 

7.4 MILJØOPPFØLGING (§ 11) 

Naturmangfoldlovens §11 (kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) og nml §12 (miljøforsvarlige 

teknikker og driftsmetode) er begge relevante for miljøoppfølging av omsøkt virksomhet for å unngå eller avgrense 

skader på naturmangfoldet. Dette innebærer vurdering av driftsmetoder og avbøtende og forebyggende tiltak som 

ut fra vurderingen av de andre prinsippene, både tar hensyn til naturen og til samfunnsøkonomiske prinsipper. For 

dette konkrete tiltaket vil dette innebære en avveiing av behovet for militær trening og hensynet til naturverdiene. 

§11 kommer til anvendelse der den omsøkte virksomheten vil medføre skade på naturmangfoldet. Der det ikke er 

forventet skade, er tiltak mindre aktuelt. Forsvarsbygg vil i utgangspunktet benytte eksisterende vegnett til transport 

og oppstilling av artilleriskyts. Kun en eventuelt økning i fremtidig bruk vil utløse behovet for opparbeiding av 

større standplass med plass til 4 stk arteilleriskyts.  

 

 

 

 

  



 

31 
 

8 LITTERATUR 

Aanes, R., Linnell, J.D., Swenson, J.E., Støen, 0.G., Odden, J. & Andersen, R. 1996. Menneskelig aktivitetsinnvirk-

ning på klauvvilt og rovvilt. En utredning foretatt i forbindelse med Forsvarets planer for RegionfeltØstlandet, del 

1. - NINA Oppdragsmelding 412: 1-29. 

Andersen, R., Swenson, J. & Linnell, J.D.C. 1996. Hovedrapport - Regionfelt Østlandet. Tema Hjortevilt og Rov-

vilt. NINA Oppdragsmelding 405: 1-19. 

Biørnstad, I. (red.), Mortensen, M., Finne, M., Heimstad, R. Magnussen, K. Steinmo S. og Sandbakk, T. 2012. 

Raskiftet vindkraftverk i Trysil og Åmot kommuner, Hedmark –konsekvensutredning. Sweco rapport 1/2012. 173 

s. 

Direktoratet for naturforvaltning. 2007. Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold. DN 

håndbok 13-1999. 2 utgave 2006 (oppdatert 2007). 

Drageset, O-M., Gregersen, F. og Flydal, K. 2011. Effekter av militær forstyrrelse på ulike artsgrupper. Litteratur-

studie som grunnlag for forvaltning og overvåkning av naturmangfold i skyte- og øvingsfelt. Forsvarsbyggrapport 

221/2011 (upubl.). 

Follestad, A. 2012. Innspill til forvaltningsplaner for Lista- og Jærstrendene: Kunnskapsoversikt over effekter av 

forstyrrelser på fugler - NINA Rapport 851: 45 s. 

Francis, C.D., Ortega, C.P. & Cruz, A. 2009. Noise Pollution Changes Avian Communities and Species In-

teractions. Current Biology 19: 1415-1419. 

Gammelmo, Ø. 2011. Naturtypekartlegging i Åmot kommune 2009-2010. BioFokus-rapport 2011-13. 84 s. 

Henriksen S. og Hilmo O. (red.) 2015. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken, Norge 

Johnsen, A., Karsrud, T. E., Rossland, H.K., Larsen,A.,  Myran, A. og Longva, K. Forurensninger av eksplosiver i 

Forsvarets skyte- og øvingsfelt – forundersøkelse av ulike baner med vekt på prøvetakingsmetoder. FFI-rapport 

2008/00535. 92 s + vedlegg. 

 

Korsmo, H., Pedersen, A. og Bendiksen, E. 1996. Nytt Regionfelt for Forsvaret på Østlandet. Konsekvensvurde-

ring: Delutredning for vegetasjon og planteliv. Dokumentasjonsrapport. NINA oppdragsmelding 438. 45s + ved-

legg.  

Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen, S. og Skjelseth, S. (red.). 2010. Norsk rødliste for arter 2010. Artsdatabanken, 

Norge. 

Lorenz, K. 1965. Evolution and modification of behavior. Chicago: University of Chicago Press. 121 pp. 

Linnell, J.D.C, Swenson,J. Barnes, B., & Andersen, R. 1996. Hvor sårbare er bjørner for forstyrrelser i hiperioden? 

En litteraturoversik. En utredning foretatt i forbindelse med Forsvarets planer om etablering av Regionfelt Østlan-

det; del 2. NINA Oppdragsmelding 413: 1-19. 

 

Meld. St. 18 (2015–2016). Friluftsliv - Natur som kilde til helse og livskvalitet. 

 

Reitan, O. 2013. Søk etter døde fugler i Smøla vindpark 2012 – årsrapport. - NINA Rapport 925. 25 s. 



 

32 
 

 

Rognerud, S, Taugbøl, T., Østeraas, T., Løvik, J.E., Traaen, T.S., Lydersen, E. og Bækken, T. 2001. Regionfelt Øst-

landet. Konsekvensutredning for temaet: Vann og grunn, inklusive dyreliv i vann. NIVA rapport 4447-2001. 61 s. 

Samuelsen, J-R. 2016. Miljørisikovurdering ved stridsvognkjøring på myrkjøler i AFS, Regionfelt Østlandet. For-

svarsbygg Region Øst. 16 s. 

Samuelsen, J-R. 2018. Vurdering etter naturmangfoldloven for Regionfelt Østlandet, Rødsmoen øvingsområde og 

Rena elv m/ Løpsjøen. Grunnlagsdokument til revidert søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningslo-

ven. Forsvarsbygg, Region Øst. 27 s + vedlegg. 

T-1442/2016. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 

Valdem, Ø. 2019. Støyvurdering av alternative langdistansestandplasser for 155 mm artilleri. Forsvarsbygg notat, 5 
s. 

Wabakken, P. 1999. Bjørnehi i Gråfjellsområdet i nasjonalt perspektiv. Høgskolen i Hedmark, avd. for skog- og ut-

marksfag. 12 s. 

Wold, O. og Solvang, R. 2012. Biologisk mangfold i Rødsmoen skyte- og øvingsfelt, Åmot, Hedmark. BM-rapport 

1 (2012), Forsvarsbygg. Asplan Viak AS. 107 s. 

 

  



 

33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsvarsbygg Region Øst 

 


