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Forord 

I august 2022 gjennomførte Midtnorsk Naturundersøkelse en kartlegging av tilstanden til styva 

almetrær i Bøverdalen, Surnadal kommune. Oppdraget ble gjennomført med tilskuddsmidler fra 

statsforvalteren i Møre og Romsdal. 

Målet med denne rapporten er å bidra til at berørte grunneiere blir kjent med verdifulle natur- og 

kulturverdier de forvalter – verdier som er viktig å ta vare på! Derfor finnes denne rapporten også i 

en trykt versjon som er sendt ut til samtlige berørte grunneiere. 

Det er et ønske at innhentet kunnskap skal bidra til å senke terskelen for å sette i gang med eventuelt 

restaurerings- og skjøtselsarbeid, eller med å gjenoppta gamle tradisjonelle høstingsmetoder av 

dyrefór.  

Det er verdt å ta med seg at det finnes flere gode støtteordninger for dem som ønsker å ta vare på 

disse spesielle kulturhistoriske og artsrike naturelementene i sitt nærområde. Noen av disse 

ordningene omtales i rapporten. 

Detaljert informasjon om styvatrærne i Bøverdalen er å finne i vedlegget, 

mens supplerende informasjon om temaene styving og høstingsskoger 

kan finnes på www.MidNat.no/styva-alm, eller ved å scanne QR-koden til 

høyre. På samme sted finnes også et interaktivt kart hvor du kan klikke 

deg inn på hvert enkelt av de registrerte almetrærne fra dette prosjektet. 

Kyrksæterøra, 18. november 2022 

Jørulf Vullum 

 

 

 

  

http://www.midnat.no/styva-alm
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Sammendrag 

Almtrær er i tilbakegang, hovedsakelig som følge av sykdom og beiting. Derfor er den nå kategorisert 

som sterkt truet (EN) på den norske rødlista for arter. Mange andre arter er helt avhengig av 

leveområder som bare gamle almetrær kan framskaffe. For å opprettholde tilgangen til disse 

spesielle leveområdene er det viktig å ivareta de gamle almetrærne lengst mulig. Dette kan blant 

annet gjøres med tiltak som beskjæring, gjeninnføring av styving eller ved å åpne opp nærliggende 

skog for å slippe til lys. 

Gjennom en tilstandskartlegging av styva alm på kjente lokaliteter i Bøverdalen i Surnadal kommune i 

2022 har Midtnorsk Naturundersøkelse kartfestet til sammen 34 tidligere styva almetrær, og 15 

almer som muligens har vært tidligere styvingstrær.  

Det er en stund siden tradisjonen med styving opphørte, og de fleste trærne har i ettertid fått vokse 

seg veldig store. Det kommer fram fra undersøkelsene at en del av disse trærne bør få stå i fred, men 

også at det er en del som vil tåle, og som også bør, restaureres eller avlastningsbeskjæres. I tillegg 

anbefales det flere steder å åpne opp skogen nær styvingstrærne for å slippe til mer lys til bladverket, 

samt fjerne fremmede og uønskede arter som kan bli en trussel for dem. 

Det finnes ulike tilskuddordninger som kan bidra med midler til styving og restaurering av tidligere 

høstingsskog. Enkelte av disse kan gi tilskudd til å bevare den gamle høstingstradisjonen, men de 

fleste støtter primært opp om tiltak som ventes å ivareta eller bedre tilstanden til truede 

naturverdier. 
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Innledning 

Alm 

Alm (Ulmus glabra) er et varmekjært treslag som, på grunn av kraftig tilbakegang de senere år, står 

oppført som sterkt truet (EN) på den norske rødlista for arter (Figur 1) (Solstad m. fl. 2021). 

Hovedgrunnen til dette er sykdom (almesjuke) og beiting/gnaging fra hjortedyr. Almetrær kan bli 

opptil 500 år, men sjelden over 300 år gamle, og styva trær blir vanligvis eldre enn ustyva trær (Jordal 

2011).  

 

Figur 1. Ung alm i Bøverdalen. 

Gamle almetrær er et veldig viktig leveområde for et stort antall rødlistede arter av lav, sopp, moser 

og insekter (Jordal 2011). Gamle almetrær kan også inneha viktige funksjonsområder for blant annet 

fugl og flaggermus. For å sikre en framtidig og kontinuerlig tilgang til slike leve- og funksjonsområder 

kan det være nødvendig å gjennomføre tiltak som sørger for at de gjenværende almene bidrar med 

dette lengst mulig.  

Ei styva alm bidrar ikke nødvendigvis til et større artsmangfold enn ei ustyva alm, men ettersom de 

styva almene ofte blir noe eldre øker tettheten til mange av de truede artene som har sitt livsmiljø på 

slike trær (Nordén m. fl. 2018). 
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Styving 

Styving, lauving og piling er ulike lokale begreper på en tradisjonell metode for høsting av løv til bruk 

som husdyrfôr (Austad & Hauge 1999).  Høsting av løv var en viktig del av husdyrholdet fram til 

begynnelsen av 1900-tallet. 10–15 år gamle løvtrær ble toppkappet. Ved kappstedet vokste det ut 

mange nye greinskudd (Figur 2). Etter ca. 5-7 år var disse blitt til greiner som ble høstet. På denne 

måten kunne man høste næringsrikt løv med jevnlige mellomrom fra de samme trærne gjennom 

århundrer. I Møre og Romsdal var alm, selje (Salix caprea) og bjørk (Betula pubescens) vanlige arter 

til slik høsting, alt etter hvilke treslag som var tilgjengelige.  

 

Figur 2. Styva almer i Eikesdalen, Møre og Romsdal. 

Når styvinga opphører vil trærne i løpet av 20–30 år utvikle store, tunge og kraftige trekroner som 

ikke står i forhold til trærnes rotsystem (Austad & Hauge 1999). Med underutviklet rotsystem er slike 

trær mer utsatt for å blåse overende enn de ustyva trærne, særlig i bratt terreng med dårlig rotfeste. 

Ettersom det ikke utvikles nye styva trær i området preges dagens gjenværende høstingsskoger ofte 

av eldre trær med tydelig forfall og økt konkurranse fra annen skog/gjengroing.  
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Restaurering av styva alm  

Det er mulig å restaurere tidligere styva trær, men det er viktig å tilpasse denne restaureringa til det 

enkelte tres tilstand, utforming og miljø (Claesson u.å.). Tiltak som avlastningsbeskjæring gjør trær 

mindre utsatt for skader fra vind- og snølast.  

Etter lang tid uten styving, utvikler mange 

tidligere styva trær gjerne flere veldig grove 

greiner/stammer (Claesson u.å.). Noen av 

trærne med slike grove greiner vil ikke alltid 

tåle en kraftig restaureringsbeskjæring. Er 

man i tvil bør man i stedet vurdere å 

gjennomføre en avlastningsbeskjæring. 

Dette innebærer at man skjærer bort de 

ytterste 1-4 meter av hele trekronen for å 

lette vekta på trekrona, samt minske 

vindfanget.  

Trusler 

Alm er blant de mest næringsrike løvtrærne (Austad & Hauge 1999). Beiting, særlig av hjort, er 

stedvis en stor utfordring (Figur 3). Ungskudd og bark av yngre oppvoksende trær er spesielt utsatt 

for beiteskader. I enkelte områder kan all ettervekst bli ringbarket av beitende hjort (Michaelsen 

2018).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Beitet ung alm i Bøverdalen. Stadig beiting medfører at alma ikke får vokst seg stor. 

Utvidet kunnskap og andres erfaringer 

angående restaurering av styva trær kan 

du finne mer om på: 

                         
                   www.MidNat.no/styva-alm 

                        

 

 

http://www.midnat.no/styva-alm
http://www.midnat.no/styva-alm
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Sammen med naturlig gjengroing i skogen, kan fremmede arter også være en utfordring for alma 

(Michaelsen 2018). Særlig i fuktig skogbunn kan det innførte treslaget platanlønn (Acer 

pseudoplatanus) være voksevillig. Den vokser raskt, selv med relativt lite lys på skogbunnen, og kan 

komme seg høyere enn alma og «ta» lyset fra den. Spesielt lavere styva trær kan være utsatt for 

dette. 

Høstingsskog i Bøverdalen 

I Miljødirektoratets kartverk Naturbase finnes informasjon fra utførte kartlegginger av utvalgte 

arealer/naturtyper i hele landet, også fra Bøverdalen. 

Det finnes mange kartlagte naturtyper i Bøverdalen, og samtlige er beskrevet med tekst i hvert sitt 

faktaark (Miljødirektoratet 2022b). I flere av disse står det beskrevet at det finnes tidligere styva alm. 

Det finnes derimot lite informasjon om antall og tilstand til disse trærne. Ifølge Naturbase er det i 

Bøverdalen registrert 32 naturtyper, kartlagt etter standarder i DN-håndbok 13. I tillegg finnes ett 

verneområde, Geitåa naturreservat, med egen forskrift og en tilsvarende områdebeskrivelse som de 

kartlagte naturtypene.  

For å kunne ivareta de styva almene og de unike livsmiljøene de frambringer for flere andre arter, er 

det viktig å vite hvor de står, hvor mange det er, og hvilke tiltak som kan og bør iverksettes for å 

bedre tilstanden til hvert enkelt tre. Med bakgrunn i dette utførte Midtnorsk Naturundersøkelse AS 

(MidNat) en slik kartlegging av styva alm i Bøverdalen sommeren 2022 

Metode 

Opplysninger om alm og styva alm langs hele Bøverdalen ble hentet ut fra Miljødirektoratets kartverk 

Naturbase. Opplysninger herfra ble analysert, og samtlige områder hvor det potensielt kunne finnes 

styva alm ble deretter oppsøkt og gjennomsøkt i felt. 

Feltarbeidet ble gjennomført i august 2022. Det ble gått systematisk gjennom de aktuelle områdene. 

Funn av tidligere styva og mulig tidligere styva almetrær ble kartfestet og fotodokumentert, og 

omkretsen målt i brysthøyde (130 cm over bakkenivå). Det ble samtidig gjort en vurdering av dagens 

tilstand for det enkelte av disse trærne, samt aktuelle tiltak for å ivareta eller bedre treets tilstand. 

Det legges til grunn for vurderingene at anbefalte tiltak skal bidra til at de enkelte almene skal kunne 

oppnå en høyere alder enn om tiltak ikke blir gjennomført. 

https://geocortex01.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=naturbase
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Resultater 

Bøverdalen 

I naturtype- og verneområdebeskrivelsene i Bøverdalen er det beskrevet at det er eller kan finnes 

tidligere styvingstrær, eller mulig tidligere styvingstrær, innenfor ti av lokalitetene. To av disse, 

Geitåa naturreservat og Geitåa (naturtypeområde), har overlappende areal og beskrivelse. Disse to 

lokalitetene behandles heretter som ett samlet område. Tre små lokaliteter med innbyrdes kort 

avstand ved Gravvoll behandles også her som ett område. Dette resulterte i at totalt sju områder ble 

undersøkt i felt (Figur 4 og Tabell 1. Oversikt over undersøkte lokaliteter. 

 

Figur 4. Oversiktskart over områdene i Bøverdalen som ble kartlagt i felt av MidNat sommeren 2022.  
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Tabell 1. Oversikt over undersøkte lokaliteter. 

Område Naturbase Id Lokalitetsnavn i Naturbase 

Geitåa BN00070094 Geitåa [naturtype] 

 VV00003547 Geitåa Naturreservat 

Bæverhall BN00070097 Myrholten 

Baklia BN00070077 Bæverhall sørøst 

Gravvoll BN00070103 Gravvoll midtre 

 BN00070095 Gravvoll øst 

 BN00070116 Norheim 

Neverholten BN00070109 Neverholten sør 

Stormyra BN00070111 Stormyra øst 

Furuhaugen BN00070112 Furuhaug sør 

 

Totalt ble det i disse områdene registrert 34 tidligere styva almer (Tabell 2). 15 almer ble registrert 

som mulig tidligere styva almer. Dette er trær som tidligere kan ha vært styva, men det kan også 

være trær med en naturlig skade som følge av for eksempel storm, snølast eller steinsprang, og som 

deretter har utviklet seg til dels likt med tradisjonelle styvingstrær. I tillegg ble det registrert ett tre 

som har en utforming som mer eller mindre kan minne om et styvingstre, men som trolig er formet 

slik på grunn av snølast eller steinsprang (derav betegnelsen «styva» alm).  

Tabell 2. Oversikt over registrerte styvingstrær i Bøverdalen, 2022. 

Område 

Tidligere styva 

alm 

Mulig tidligere 

styva alm «Styva» alm 

Geitåa 9 1 
 

Bæverhall 4 1 
 

Baklia 3 1 
 

Gravvoll 3 1 
 

Neverholten 2 3 
 

Stormyra 12 4 1    

Furuhaugen 1 4 
 

Totalt 34 15 1 

 

https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00070094
https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00003547
https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00070097
https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00070077
https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00070103
https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00070095
https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00070116
https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00070109
https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00070111
https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00070112
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Restaurering av styvingstrær er mest aktuelt hvis man over tid ønsker å ivareta sjeldent og verdifullt 

naturmangfold og/eller en gammel høstingstradisjon. Selve restaureringa av styvingstrær er mer 

arbeidsom enn det påfølgende vedlikeholdet av dem. Et styvingstre beskjæres normalt hvert 5.–7. år, 

men det kan også noen ganger strekkes litt lenger (Austad & Hauge 1999). Fordeler man de trærne 

som ventes å tåle en restaurering over disse årene, blir det ikke så mye årlig innsats som må legges 

ned for å gjenopprette og vedlikeholde en tradisjonell høstingsskog. 

De fleste forekomstene av styva alm i Bøverdalen finnes i bratte skogslier, og gjerne lite synlig inne i 

skogen. Ved Bæverhall og Gravvoll står styvingstrærne imidlertid såpass tilgjengelig, at de med 

relativt enkle tiltak igjen kan bli en del av bygdas åpne og tradisjonsrike kulturlandskap.  

Nedenfor følger en overordnet gjennomgang av registreringer og aktuelle tiltak for å vedlikeholde 

eller forbedre naturverdiene i de undersøkte områdene. For utfyllende informasjon om det enkelte 

av de registrerte almene vises det til Vedlegg 1–7. 

  



                               Kartlegging av styva alm - Bøverdalen i Surnadal kommune 2022_____           _____  
 

 

11 

Geitåa 

Geitåa ligger sørvendt til ved Sæterbø i nedre deler av Bøverdalen (Figur 5). Området består av et 

naturtypeområde kartlagt i 2010 og Geitåa naturreservat opprettet i 2019, som overlapper 

hverandre. 

 

Figur 5. Registrerte funn, Geitåa. 

Styva alm ble kun kartlagt i de nedre delene av naturreservatet og naturtypelokaliteten, i 

«hoveddalen», opp til ca. 150 moh. Ved denne høyden endrer skogen karakter, og det blir markant 

mindre innslag av varmekjære treslag.  

Observasjoner under feltarbeidet viser at det finnes en del alm i ulike aldre innenfor området, særlig 

i nedre deler. Beiteskader på unge trær ble observert, men det kan virke som at dette i dag er 

innenfor hva som tåles. Ved en økning av hjortbestanden vil dette kunne endres. 

. 
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Det ble funnet ni tidligere styva almetrær, hvorav ett var kraftig skadet (Geitåa 1). I tillegg ble det 

lokalisert ei mulig tidligere styva alm. Halvparten av registreringene ble gjort innenfor grensene til 

naturreservatet. 

Jevnt over er skogen i store deler av det undersøkte området såpass tett og storvokst at man kan 

anta at de fleste tidligere styva almene i dette området vil ha en fordel av at det til en viss grad 

tynnes ut i den stedegne vegetasjonen for å slippe til mer lys. Dette gjelder særlig hvis man starter 

med beskjæring av styvingtrærne, ettersom trekronene da blir mindre og lavere. Hvis man tar opp 

igjen styvingstradisjonene på denne lokaliteten bør man også vurdere om det skal etableres nye, 

yngre styvingstrær her. 

Det ble registrert 20–30 grantrær av ulik alder innenfor naturreservatet. Noen av disse er veldig store 

og skygger for tidligere styva almer. I tillegg ble det registrert et tjuetalls grantrær like utenfor 

reservatgrensene. Samtlige av disse granene bør fjernes for å bremse videre spredning av gran i 

naturreservatet og for å åpne opp skogen rundt tidligere styva alm. 

I nedre deler av det undersøkte området ble det registrert to platanlønner. Frøsetting fra disse kan 

på sikt bli en utfordring for både alm og andre arter i området. Platanlønn antas å kunne være en 

stor trussel for varmekjære treslag som f.eks. ask og alm og bør derfor fjernes (Michaelsen 2018). 

Dette gjelder særlig på steder med fuktig jordsmonn – som det er i deler av dette området. 
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Bæverhall 

Dette området er et sørvendt, tidligere kartlagt naturtypeområde like vest for Gravvollsagelva  

(Figur 6). Det undersøkte området har forholdsvis mye alm i ulike størrelser. 

 

Figur 6. Registrerte funn, Bæverhall.  

I nyere tid har deler av denne lokaliteten blitt hogget ut, hvorpå det har blitt anlagt lunneplass og 

kjørespor for hogstmaskin gjennom den. En del ung alm kommer opp i de vegetasjonsløse områdene 

langs kjørespor og fyllingskanter, særlig i de åpne områdene i nedre deler. Noen almetrær har også 

blitt felt for å få til dette, enkelte av dem nesten helt ned til bakken. Flere av disse har etablert nye 

skudd fra stubben og kan til dels sammenlignes med påbegynte styvingstrær. Imidlertid er de kuttet 

så lavt at løv og nyskudd er veldig utsatt for beiting og beiteskader. Disse trærne ble registrert som 

ustyva alm. 

Det ble registrert fire tidligere styvingstrær. To av disse egner seg til restaurering (Bæverhall 2 og 

Bæverhall 3), mens de to andre bør få være i fred (Bæverhall 1 og Bæverhall 4), hvorav det sistnevnte 

er et virkelig grovvokst tre. Det ble også registrert et mulig tidligere styva almetre (Bæverhall 5). 

Skogen bør åpnes opp rundt noen av de tidligere styva almene, ikke minst bør stor gran som skygger 

for sola fjernes. Et eventuelt restaureringsprosjekt kan gjerne suppleres med å etablere et fåtall nye 

styvingstrær. 
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Baklia 

Området ligger nordvendt, nederst i lia på sørsida av elva Bøvra (Figur 7). Dette er en liten 

naturtypelokalitet med noen få almetrær. 

 

Figur 7. Registrerte funn, Baklia. 

Tre tidligere styva almer og ett mulig tidligere styva almetre ble registrert under feltarbeidet. I tillegg 

ble det observert et fåtall halvstore ustyva almer, men ingen nyskudd, eller små og unge almetrær. 

De styva almetrærne har vokst seg store med grove, lange, opprette skudd/stammer. Her kan det 

være fornuftig å gjennomføre avlastningbeskjæringer for å forlenge levetiden til ett av dem (Baklia 

1). Treet har greiner som fører til ensidig vektbelastning, noe som gjør det ekstra utsatt for å velte.  

På et av de andre styvingtrærne (Baklia 3) kan man vurdere å gjenoppta styvinga, samt åpne opp 

skogen rundt for å slippe til lys. Dette kan gi treet bedre levekår enn det har i dag, og medføre at det 

oppnår en bedre tilstand enn middels.  

Noen av de halvstore ustyva almene på lokaliteten kan egne seg for nyetablering av styvingstrær. 
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Gravvoll 

Dette området består av tre naturtypelokaliteter lokalisert nært ved hverandre, sørvendt oppom 

åkerkanten øst for gården Gravvoll (Figur 8). Nærheten mellom disse lokalitetene gjør at dette kan 

ses samlet som ett område. 

 

Figur 8. Registrerte funn, Gravvoll. 

Den ene av naturtypelokalitetene i dette området (Gravvold midtre), lengst vest på Figur 8, består 

kun av én enkelt styva alm (Gravvoll 1). I beskrivelsen i Naturbase fra 2010 står følgende:  

«Almetreet viser tydelige spor på tidligere skjøtsel som styvingstre. Treet vurderes å være i tidlig 

aldersfase. Grantrærne fra omkringliggende granfelt vokser inntil trestammen. […] Hvis ikke 

omkringliggende grantrærne blir fjernet, ville almetreet bli ødelagt over tid.» (Miljødirektoratet 

2022a). Dette almetreets tilstand framstår i 2022 som dårlig. Grunnen til det er det nevnte granfeltet 

som har vokst seg stort, og som tar det meste av lyset fra alma. For å ikke svekke treet ytterligere bør 

beskjæring/styving av dette treet unngås i den tilstand det nå befinner seg i. Med økt lysmengde kan 

man anta at dette treet etter en tid vil oppnå en bedre tilstand enn i dag, og dermed også utvikle 

gode leveforhold til flere av de mange artene som er helt avhengig av slike gamle almer.  
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Ca. ti av de nærmeste omkringstående grantrærne anbefales fjernet for å slippe til lys. Disse bør 

felles med forsiktighet, slik at den allerede svekkede alma ikke blir skadet av trefellinga. Av samme 

grunn bør også noe av løvskogen inntil almetreet fjernes. En nærliggende høyspentlinje vanskeliggjør 

skogryddinga ytterligere. Netteier S-Nett AS opplyser imidlertid at de vederlagsfritt bistår med å felle 

trær som kan komme i berøring med deres linjenett (pers. med. Per I. Østbø). 

I naturtypelokaliteten Gravvoll øst (midtre markering på Figur 8) ble det under feltarbeidet observert 

noe voksen naturlig alm, men veldig få små og yngre individer. Det ble registrert to tidligere styva 

almer og ett mulig tidligere styva almetre. Noe skog rundt disse, og da særlig noen store, skyggende 

grantrær, kan med fordel fjernes for å slippe til lys. I tillegg kan den ene styvings-alma (Gravvoll 2) 

med fordel avlastningsbeskjæres, da den har mange tunge greiner på den ene sida.  

I den tredje naturtypelokaliteten (Norheim, til høyre på Figur 8) ble det ikke gjort funn av alm. 

Størstedelen av denne lokaliteten preges av at området i dag benyttes som storfebeite. 
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Neverholten 

Dette området ligger nordvendt til ved gården Neverholten, på sørsida av elva Bøvra (Figur 9). 

Området bærer preg av jevnlige steinsprang som gjør det vanskelig å fastslå om trær er styva eller 

naturlig skadet. 

 

Figur 9. Registrerte funn, Neverholten. 

I en liten klynge med alm ble det her registrert to tidligere styva almer og tre mulig tidligere styva 

almetrær. Samtlige av disse fikk registrert god tilstand – ingen tiltak anbefales. 
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Stormyra 

Området ligger nordvendt til på sørsida av elva Bøvra, ved Stormyra (Figur 10).  

 

Figur 10. Registrerte funn, Stormyra. 

Det ble registrert tolv tidligere styva almer og fire mulig tidligere styva almer. I tillegg ble det 

registrert ei ganske ung alm som bar preg av styving (Stormyra 17). Trolig er dette et resultat av 

steinsprang eller snølast. Denne bør tas med i vurderingen om man ønsker å etablere flere 

styvingstrær i området. 

Resultater i denne rapporten viser at Stormyra huser Bøverdalens største kjente forekomst av 

styvingstrær. Mange av almetrærne i dette området vil ha en fordel av at skogen rundt åpnes opp for 

å slippe til mer lys. Dette gjelder særlig hvis trekroner senkes ved restaurering og 

avlastningsbeskjæring, noe som anbefales for flere av trærne her. 

Ingen unge almetrær ble observert i området. Det meste av unge rotskudd og stammeskudd på 

voksne trær bar preg av beiting. Terrenget, særlig i øst, bærer preg av at det holder til en del hjort 

her. Eventuelt unge almeskudd som oppdages bør beskyttes mot beiting, for eksempel ved å gjerde 

dem inn.  
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Furuhaugen 

Dette området befinner seg i den nordvendte lia, sør for elva Bøvra, ved Furuhaugen (Figur 11).  

 

Figur 11. Registrerte funn, Furuhaugen. 

Det ble her registrert ett tidligere styvingstre, hvor det gjerne kan gjennomføres en gradvis 

restaureringsbeskjæring, samt fire mulig tidligere styvingstrær. På noen av disse kan det vurderes 

nærmere om det skal gjennomføres en forsiktig avlastingsbeskjæring. 

Nord og vest for området finnes tydelige tegn på at det holder til en del hjort her. De fleste 

observerte ungskudd hadde beiteskader. Imidlertid ble ei ung alm (ca. 1,5 m høy) registrert uten 

beiteskader. For å sikre rekruttering av alm i området, anbefales det at ungplanter beskyttes mot 

beiting, for eksempel ved å gjerde dem inn. 

Noen få grantrær har spredt seg inn i området fra et nærliggende granplantefelt. Disse bør fjernes for 

å opprettholde et naturlig åpent skogsmiljø. 
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Tilskuddsordninger 

Det finnes flere offentlige støtteordninger for tiltak som bidrar til å bevare natur og 

kulturlandskapselementer av ulike slag. Restaurering og skjøtsel av høstingsskog faller innunder flere 

av disse ordningene.  

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 

SMIL er en tilskuddsordning hvor man blant annet kan søke støtte for tiltak som: 

• ivaretar biologisk mangfold med arter og naturtyper som er knyttet til, eller formet av 

jordbrukets arealbruk og driftsformer. 

• ivaretar kulturminner, kulturmiljøer og viderefører kulturarv (kunnskap, tradisjoner og 

teknikker). 

• ivaretar mulighet for opplevelser, friluftsliv og et variert landskapsbilde. 

Denne ordningen er rettet mot landbrukseiendommer med en aktiv  

tilskuddsberettiget jordbruksvirksomhet. Tilskudd på leid areal skal ha 

godkjenning fra grunneier. Både foretak og privatpersoner kan søke. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-

jordbruk/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil 

Søknadsfristen i Surnadal kommune er 15. mars.                                                         Scann QR-koden           

Tilskudd til miljøtiltak i skog 

Dette er et tilskudd for skogbruket. Omsøkte tiltak skal ivareta eller videreutvikle miljøverdier knyttet 

til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog. Ordningen gjelder både for jevnlige 

skjøtselstiltak og tiltak for langvarig bevaring av naturverdier. 

Skogeier kan søke tilskudd for tiltak på egen eiendom. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-

skogbruk/tilskudd-til-miljotiltak-i-skog 

Søknadsfrist for hele landet er 1. oktober.                                                                        Scann QR-kode           

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-miljotiltak-i-skog
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-miljotiltak-i-skog
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Miljødirektoratets søknadssenter 

Søknadspostene «Tilskudd til trua arter» og «Tilskudd for trua naturtyper» er aktuelle poster å søke 

tilskuddsmidler. Her kan man få dekket utgifter ved restaurering og skjøtsel av høstingsskog som kan 

bidra til å opprettholde eller bedre artsmangfoldet. Man kan søke tilskudd til nødvendig 

forbruksmateriell, spesielt verktøy og/eller timegodtgjørelse.  

Privatpersoner, organisasjoner og foretak kan søke på disse ordningene. 

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/ 

Søknadsfristen for hele landet er 15. januar. 

              Scann QR-kode           

     

  

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/


                               Kartlegging av styva alm - Bøverdalen i Surnadal kommune 2022_____           _____  
 

 

22 

Litteratur 

Austad, I. & Hauge, L. (1999). Høstingsskog. I: Norderhaug, A., Austad, I., Kvamme, M. & Hauge, L. 

(red.). Skjøtselsboka for kulturlandskap og gamle, norske kulturmarker. s. 67-74. Landbruksforlaget. 

Claesson, I. (u.å.). Hamla dina träd. Så här gör du. Tilgjengelig fra: 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1dfa69ad1630328ad7c7ec59/1526068322898/hamla-

dina-trad.pdf (lest 10. November 2022).  

Jordal, J. B. (2011). Styvingstrær og høstingsskog i Møre og Romsdal. Utbredelse, artsmangfold, 

påvirkning og forvaltning. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, rapport 2011:06 

55s. 

Michaelsen, T.C. (2018). Ask og alm i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane: Kartfesting og 

registrering av helsetilstand hos enkeltindivider. Rapport 2/2018. Ålesund: Michaelsen Biometrika AS. 

Miljødirektoratet. (2022a). Naturbase faktaark. Naturtyper. Gravvoll midtre. Tilgjengelig fra: 

https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00070103 (lest 10. mai 2022) 

Miljødirektoratet. (2022b). Naturbase kart. Tilgjengelig fra: 

https://geocortex01.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=naturbase (lest 10. mai 2022). 

Nordén, B., Evju, M., & Jordal, J. B. (2018): Can large unmanaged trees replace ancient pollarded 

trees as habitats for lichenized fungi, non-lichenized fungi and bryophytes?. Biodivers Conserv (2018) 

27:1095–1114 

Solstad, H., Elven, R., Arnesen, G., Eidesen, P. B., Gaarder, G., Hegre, H., Høitomt, T., Mjelde, M. & 

Pedersen, O. (24.11.2021). Karplanter: Vurdering av alm Ulmus glabra for Norge. Rødlista for arter 

2021. Artsdatabanken. https://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/23262 

 

 

 

 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1dfa69ad1630328ad7c7ec59/1526068322898/hamla-dina-trad.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1dfa69ad1630328ad7c7ec59/1526068322898/hamla-dina-trad.pdf
https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00070103
https://geocortex01.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=naturbase
https://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/23262


                               Kartlegging av styva alm - Bøverdalen i Surnadal kommune 2022_____           _____  
 

 

I 

Vedlegg 1 – Geitåa  

Geitåa 1 

Type Tidligere styva alm 

Omkrets  

Tilstand Middels 

Koordinater (UTM) 32V 481634 6990125 

Aktuelle tiltak Ingen tiltak anbefales 

Kommentar 

Hele den styva delen 

har knekt av, trolig pga. 

ensidig vektbelastning 

fra store greiner. Unge 

skudd fra rota er hardt 

beitet. 
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II 

Geitåa 2 

Type Tidligere styva alm 

Omkrets 225 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 481794 6990190 

Aktuelle tiltak Restaureringsbeskjæring 

Kommentar Åpne opp skogen rundt treet 
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III 

Geitåa 3 

Type Tidligere styva alm 

Omkrets 195 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 481896 6990326 

Aktuelle tiltak Åpne opp nærliggende skog 

Kommentar Treet antas å tåle en middels restaureringsbeskjæring 
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IV 

Geitåa 4 

Type Tidligere styva alm 

Omkrets 185 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 481891 6990303 

Aktuelle tiltak Restaureringsbeskjæring 

Kommentar 
Skogen bør åpnes opp, inkl. ei ganske stor gran. Eventuell 

restaureringsbeskjæring kommer høyt opp pga grove skudd 
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V 

Geitåa 5 

Type Tidligere styva alm 

Omkrets 160 

Tilstand Middels 

Koordinater (UTM) 32V 481887 6990285 

Aktuelle tiltak Åpne opp nærliggende skog 

Kommentar Litt forsiktig restaureringsbeskjæring kan vurderes. Ei stor furu bør fjernes. 
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VI 

Geitåa 6 

Type Tidligere styva alm 

Omkrets 95 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 481912 6990272 

Aktuelle tiltak Åpne opp nærliggende skog 

Kommentar Restaurering kan vurderes, men vil måtte gjøres høyt oppe 
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VII 

Geitåa 7 

Type Tidligere styva alm 

Omkrets 290 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 481952 6990251 

Aktuelle tiltak Restaureringsbeskjæring 

Kommentar Åpne skogen rundt 
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VIII 

Geitåa 8 

Type Tidligere styva alm 

Omkrets 155 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 482006 6990250 

Aktuelle tiltak Restaureringsbeskjæring 

Kommentar 
Åpne skogen rundt, inkl. ei stor gran. Alma virker å ha litt dårlig rotfeste, 

egnet for restaurering 
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IX 

Geitåa 9 

Type Tidligere styva alm 

Omkrets 220 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 482016 6990300 

Aktuelle tiltak Restaureringsbeskjæring 

Kommentar 
Mange store rotskudd fra samme rot, noen av disse kan og bør beskjæres. 

Åpne opp skogen rundt, bl.a. noen store grantrær. 
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X 

Geitåa 10 

Type Mulig tidligere styva alm 

Omkrets 135 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 481654 6990149 

Aktuelle tiltak Ingen tiltak anbefales 

Kommentar Treet egner seg ikke til restaurering 
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I 

Vedlegg 2 – Bæverhall  

Bæverhall 1 

Type Tidligere styva alm 

Omkrets 160 

Tilstand Middels 

Koordinater (UTM) 32V 485327 6991824 

Aktuelle tiltak Treet bør få stå i fred 

Kommentar 
Gran, hassel og bjørk rundt treet tar mye lys. Skogen kan med fordel åpnes 

litt opp 
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II 

 

Bæverhall 2 

Type Tidligere styva alm 

Omkrets 115 

Tilstand Middels 

Koordinater (UTM) 32V 485337 6991838 

Aktuelle tiltak Restaureringsbeskjæring 

Kommentar 
Styvingstre som har havarert, men som det har kommet nye skudd fra. 

Skogen rundt bør åpnes opp ved ev. restaurering. 
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III 

 

Bæverhall 3 

Type Tidligere styva alm 

Omkrets 95 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 485396 6991845 

Aktuelle tiltak Restaureringsbeskjæring 

Kommentar 
Et havarert styvingstre med mange friske rotskudd. Egnet for å gjenoppta 

styving. 
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IV 

 

Bæverhall 4 

Type Tidligere styva alm 

Omkrets 415 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 485373 6991806 

Aktuelle tiltak Ingen tiltak anbefales 

Kommentar 
Veldig store, tunge hovedstammer, men et godt balansert tre. Vindutsatt 

pga. hogsten. 
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V 

Bæverhall 5 

Type 
Mulig tidligere styva 

alm 

Omkrets  

Tilstand Middels 

Koordinater (UTM) 32V 485368 6991844 

Aktuelle tiltak Treet bør få stå i fred 

Kommentar 

Trolig et velta 

styvingstre som det 

har vokst mange store 

skudd opp fra. 
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I 

Vedlegg 3 – Baklia  

Baklia 1 

Type Tidligere styva alm 

Omkrets 200 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 485935 6991518 

Aktuelle tiltak Avlastningsbeskjæring 

Kommentar  
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II 

 

Baklia 2 

Type Tidligere styva alm 

Omkrets 210 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 485952 6991513 

Aktuelle tiltak Ingen tiltak anbefales. 

Kommentar Veldig store stammeskudd. 
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III 

Baklia 3 

Type Tidligere styva alm 

Omkrets 200 

Tilstand Middels 

Koordinater (UTM) 32V 485952 6991515 

Aktuelle tiltak Restaureringsbeskjæring 

Kommentar Skogen rundt treet bør åpnes opp. 
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IV 

Baklia 4 

Type Mulig tidligere styva alm 

Omkrets  

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 485972 6991517 

Aktuelle tiltak Treet bør få stå i fred 

Kommentar 12 grove stammer 
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I 

Vedlegg 4 – Gravvoll  

Gravvoll 1 

Type Tidligere styva alm 

Omkrets 190 

Tilstand Dårlig 

Koordinater (UTM) 32V 486219 6992160 

Aktuelle tiltak Åpne opp nærliggende skog 

Kommentar 

Alma står inne i et plantefelt og får for lite lys. Strakstiltak: Ca. 10 grantrær + 

noe løvskog bør fjernes. Dette må gjøres i samarbeid med eier av 

høyspentlinja. 
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II 

Gravvoll 2 

Type Tidligere styva alm 

Omkrets 360 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 486246 6992180 

Aktuelle tiltak Avlastningsbeskjæring 

Kommentar 
Mange tunge greiner på solsida. Skogen rundt bør åpnes opp, særlig noen 

store grantrær som tar lyset. 
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III 

Gravvoll 3 

Type Tidligere styva alm 

Omkrets 210 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 486280 6992241 

Aktuelle tiltak Ingen tiltak anbefales 

Kommentar To grove stammeskudd 
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IV 

Gravvoll 4 

Type Mulig tidligere styva alm 

Omkrets 175 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 486244 6992184 

Aktuelle tiltak Åpne opp nærliggende skog 

Kommentar  
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I 

Vedlegg 5 – Neverholten  

Neverholten 1 

Type Tidligere styva alm 

Omkrets 230 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 488637 6992893 

Aktuelle tiltak Ingen tiltak anbefales 

Kommentar To store styver på samme rot. 
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II 

Neverholten 2 

Type Tidligere styva alm 

Omkrets 175 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 488651 6992899 

Aktuelle tiltak Ingen tiltak anbefales 

Kommentar Grove stammeskudd. 

 

    

 



                               Kartlegging av styva alm - Bøverdalen i Surnadal kommune 2022_____           _____  
 

 

III 

Neverholten 3 

Type Mulig tidligere styva alm 

Omkrets  

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 488601 6992903 

Aktuelle tiltak Ingen tiltak anbefales 

Kommentar 4 grove stammeskudd. 
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IV 

Neverholten 4 

Type Mulig tidligere styva alm 

Omkrets  

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 488624 6992895 

Aktuelle tiltak Ingen tiltak anbefales 

Kommentar Dette treet kan være et tidligere havarert styvingstre. 

 

                                            



                               Kartlegging av styva alm - Bøverdalen i Surnadal kommune 2022_____           _____  
 

 

V 

Neverholten 5 

Type Mulig tidligere styva alm 

Omkrets  

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 488645 6992904 

Aktuelle tiltak Ingen tiltak anbefales 

Kommentar  

 

                                           



                               Kartlegging av styva alm - Bøverdalen i Surnadal kommune 2022_____           _____  
 

 

I 

Vedlegg 6 – Stormyra  

Stormyra 1 

Type Tidligere styva alm 

Omkrets 140 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 490081 6993301 

Aktuelle tiltak Restaureringsbeskjæring 

Kommentar Åpne opp nærliggende skog 

                                       

 



                               Kartlegging av styva alm - Bøverdalen i Surnadal kommune 2022_____           _____  
 

 

II 

Stormyra 2 

Type Tidligere styva alm 

Omkrets 125 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 490088 6993318 

Aktuelle tiltak Åpne opp nærliggende skog 

Kommentar Egnet for restaurering 

 

    

 



                               Kartlegging av styva alm - Bøverdalen i Surnadal kommune 2022_____           _____  
 

 

III 

Stormyra 3 

Type Tidligere styva alm 

Omkrets 190 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 490177 6993339 

Aktuelle tiltak Avlastningsbeskjæring 

Kommentar Åpne opp nærliggende skog 

 

    

 



                               Kartlegging av styva alm - Bøverdalen i Surnadal kommune 2022_____           _____  
 

 

IV 

Stormyra 4 

Type Tidligere styva alm 

Omkrets 100 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 490186 6993334 

Aktuelle tiltak Avlastningsbeskjæring 

Kommentar  

 

    

 



                               Kartlegging av styva alm - Bøverdalen i Surnadal kommune 2022_____           _____  
 

 

V 

Stormyra 5 

Type Tidligere styva alm 

Omkrets 150 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 490188 6993320 

Aktuelle tiltak Restaureringsbeskjæring 

Kommentar 
Står i fare for å velte av 

egen skeivlast. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Kartlegging av styva alm - Bøverdalen i Surnadal kommune 2022_____           _____  
 

 

VI 

Stormyra 6 

Type Tidligere styva alm 

Omkrets 130 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 490196 6993320 

Aktuelle tiltak Avlastningsbeskjæring 

Kommentar Kan trolig tåle en gradvis restaurering. 

 

    

 



                               Kartlegging av styva alm - Bøverdalen i Surnadal kommune 2022_____           _____  
 

 

VII 

Stormyra 7 

Type Tidligere styva alm 

Omkrets 245 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 490224 6993341 

Aktuelle tiltak Avlastningsbeskjæring 

Kommentar Åpne opp nærliggende skog 

 

    

 



                               Kartlegging av styva alm - Bøverdalen i Surnadal kommune 2022_____           _____  
 

 

VIII 

Stormyra 8 

Type Tidligere styva alm 

Omkrets 145 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 490255 6993349 

Aktuelle tiltak Restaureringsbeskjæring 

Kommentar  

 

    

 



                               Kartlegging av styva alm - Bøverdalen i Surnadal kommune 2022_____           _____  
 

 

IX 

Stormyra 9 

Type Tidligere styva alm 

Omkrets 200 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 490261 6993351 

Aktuelle tiltak Restaureringsbeskjæring 

Kommentar  

 

    

 



                               Kartlegging av styva alm - Bøverdalen i Surnadal kommune 2022_____           _____  
 

 

X 

Stormyra 10 

Type Tidligere styva alm 

Omkrets 145 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 490379 6993345 

Aktuelle tiltak Avlastningsbeskjæring 

Kommentar  

 

                                             



                               Kartlegging av styva alm - Bøverdalen i Surnadal kommune 2022_____           _____  
 

 

XI 

Stormyra 11 

Type Tidligere styva alm 

Omkrets 155 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 490382 6993346 

Aktuelle tiltak Avlastningsbeskjæring 

Kommentar  

 

    

 



                               Kartlegging av styva alm - Bøverdalen i Surnadal kommune 2022_____           _____  
 

 

XII 

Stormyra 12 

Type Tidligere styva alm 

Omkrets 170 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 490392 6993345 

Aktuelle tiltak Åpne opp nærliggende skog 

Kommentar Ev. restaureringsbeskjæring bør gjennomføres høyt oppe. 

 

    

 



                               Kartlegging av styva alm - Bøverdalen i Surnadal kommune 2022_____           _____  
 

 

XIII 

Stormyra 13 

Type Mulig tidligere styva alm 

Omkrets 85 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 490055 6993306 

Aktuelle tiltak Åpne opp nærliggende skog 

Kommentar Egner seg for restaurering 

 

    

 



                               Kartlegging av styva alm - Bøverdalen i Surnadal kommune 2022_____           _____  
 

 

XIV 

Stormyra 14 

Type Mulig tidligere styva alm 

Omkrets 165 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 490283 6993364 

Aktuelle tiltak Ingen tiltak anbefales 

Kommentar En lett avlastningsbeskjæring kan vurderes 

 

    

 



                               Kartlegging av styva alm - Bøverdalen i Surnadal kommune 2022_____           _____  
 

 

XV 

Stormyra 15 

Type Mulig tidligere styva alm 

Omkrets 135 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 490372 6993342 

Aktuelle tiltak Avlastningsbeskjæring 

Kommentar  

 

                                             



                               Kartlegging av styva alm - Bøverdalen i Surnadal kommune 2022_____           _____  
 

 

XVI 

Stormyra 16 

Type Mulig tidligere styva alm 

Omkrets 145 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 490480 6993381 

Aktuelle tiltak Ingen tiltak anbefales 

Kommentar  

 

    

 

 



                               Kartlegging av styva alm - Bøverdalen i Surnadal kommune 2022_____           _____  
 

 

XVII 

Stormyra 17 

Type Naturlig skadet/«styva» alm 

Omkrets 60 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 490051 6993304 

Aktuelle tiltak Åpne opp nærliggende skog 

Kommentar 
Naturlig styva alm. Trolig skadet av steinsprang eller snølast. Velegnet til 

etablering av nytt styvingstre. 

 

    



                               Kartlegging av styva alm - Bøverdalen i Surnadal kommune 2022_____           _____  
 

 

I 

Vedlegg 7 – Furuhaugen  

Furuhaugen 1 

Type Tidligere styva alm 

Omkrets 160 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 490776 6993644 

Aktuelle tiltak Restaureringsbeskjæring 

Kommentar  

 

     

 



                               Kartlegging av styva alm - Bøverdalen i Surnadal kommune 2022_____           _____  
 

 

II 

Furuhaugen 2 

Type Mulig tidligere styva alm 

Omkrets 205 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 490652 6993592 

Aktuelle tiltak Åpne opp nærliggende skog 

Kommentar Beiteskader på unge skudd og stammer (bilde til høyre) 

 

    

 



                               Kartlegging av styva alm - Bøverdalen i Surnadal kommune 2022_____           _____  
 

 

III 

Furuhaugen 3 

Type Mulig tidligere styva alm 

Omkrets 185 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 490700 6993607 

Aktuelle tiltak Åpne opp nærliggende skog 

Kommentar Avlastningsbeskjæring kan vurderes 

 

    

 



                               Kartlegging av styva alm - Bøverdalen i Surnadal kommune 2022_____           _____  
 

 

IV 

Furuhaugen 4 

Type Mulig tidligere styva alm 

Omkrets 140 

Tilstand Middels 

Koordinater (UTM) 32V 490756 6993607 

Aktuelle tiltak Åpne opp nærliggende skog 

Kommentar Kan egne seg for restaurering 

 

    

 



                               Kartlegging av styva alm - Bøverdalen i Surnadal kommune 2022_____           _____  
 

 

V 

Furuhaugen 5 

Type Mulig tidligere styva alm 

Omkrets 100 

Tilstand God 

Koordinater (UTM) 32V 490838 6993680 

Aktuelle tiltak Åpne opp nærliggende skog 

Kommentar Avlastningsbeskjæring kan vurderes 
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