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Sammendrag: 
 Målsettingen med prosjektet Kontroll av leiklokaliteter for storfugl som verktøy i overvåkning av biologisk mangfold i skyte- og øvingsfelt er todelt: 

1. Etablere en status for tilstand i form av antall individer og habitatkvalitet på nye og tidligere kjente storfuglleiker i Regionfelt Østlandet, Terningmoen 
og Rødsmoen skyte- og øvingsfelt (studieområdet). 2. Evaluere hvorvidt overvåkning av tilstand og utvikling for storfuglleiker vil kunne inngå som en av 
flere måleparametere i overvåkning av biologisk mangfold i skyte- og øvingsfelt. 

 Arbeidet er gjennomført med bakgrunn i informasjon om leiklokaliteter for storfugl i Regionfelt Østlandet, Terningmoen og 
Rødsmoen skyte– og øvingsfelt som har fremkommet gjennom tidligere kartleggings– og overvåkningsaktiviteter, samt informa-
sjon som har fremkommet gjennom intervjuer med lokalkjente personer. 

 Totalt ble 28 leiklokaliteter i Regionfelt Østlandet, Terningmoen og Rødsmoen skyte– og øvingsfelt (studieområdet) befart, og antall 
spillende fugl ble estimert for hver enkelt lokalitet. Data fra skyte– og øvingsfeltene ble sammenliknet med tilsvarende data fra 40 
leiklokaliteter i Løten, Elverum, Engerdal og Åmot kommuner (referanseområde) i Hedmark fylke. 

 Det ble funnet et gjennomsnitt på 5 spillende individer på de aktive leikene (leiker med >2 spillende individer) innenfor studieom-
rådet (n=12), og 3 spillende individer på de aktive leikene i referanseområdet fra omkringliggende kommuner (n=14). Forskjellen 
ble ikke funnet å være statistisk signifikant (T-test: p<=0.14). Det ble også funnet at en større andel av de tidligere registrerte lei-
kene i referanseområdet fra omkringliggende kommuner bestod av solitært spillende individer (n=6) ved kontroll i 2008, enn tidli-
gere registrerte leiker i studieområdet (n=1). Det er også relativt flere leiker i tilstandskategoriene liten (n=5), middels (n=4) og 
stor (n=1) innenfor studieområdet enn i referanseområdet (n=1, n=2 og n=0). 

 Det lå ikke innenfor rammen av dette prosjektet å gjøre inngående studier av habitatkvalitet for storfugl i studieområdet som hel-
het, men det generelle inntrykket etter befaring av 28 leiklokaliteter i Regionfelt Østlandet, Terningmoen og Rødsmoen skyte– og 
øvingsfelt (samt tolkning av flyfoto over området) er at de aller fleste lokalitetene i ulik grad er berørt av inngrep, og skogsdrift 
(flatehogst) er ansett å være den viktigste påvirkningsfaktoren. Det er imidlertid relativt store områder med egnet habitat for stor-
fugl, særlig i de høyereliggende delene av Regionfelt Østlandet. 

 Storfugl er en ettertraktet jaktbar art, og storfugljakta står høyt i kurs blant norske jegere. Tall fra Statskog (2006) viser at Region-
felt Østlandet, Terningmoen og Rødsmoen skyte– og øvingsfelt hadde de høyeste indekstallene for sett storfugl/dagsverk av alle de 
21 områdene der Statskog forvalter småviltjakta i Sør-Norge (Rødsmoen: 1.89, Regionfelt Østlandet: 2.18 og Terningmoen 2.31). 
Gjennomsnitt for alle områdene i 2006 var 0.96. Dette viser at storfugl er en ressurs det er viktig å ta vare på med hensyn på fler-
bruk av skyte– og øvingsfeltene. 

 Vitenskaplige studier viser at storfugl er en velfungerende paraplyart for en rekke arter knyttet til gammelskog. Dette gjelder særlig 
ulike spette– og uglearter (blant annet tretåspett og spurveugle), men også pattedyrarter med tilknytning til gammelskog (hare, rødrev, 
ekorn, røyskatt, mår, jerv, gaupe, ulv, elg, rådyr, orrfugl, jerpe, rype). Dette betyr at man gjennom å sikre tilstrekkelig med egnet habitat for 
storfugl også kan sikre andre arters tilgang på egnet habitat.  

 Leikaktiviteten knyttet til kjente leiklokaliteter muliggjør en effektiv overvåkning av tilstand  for de enkelte lokalitetene i form av 
antall spillende fugl. Sett i lys av at storfugl også er en god paraplyart for en rekke arter knyttet til gammelskog, vil overvåkning av 
tilstand på utvalgte leiklokaliteter for storfugl være godt egnet til å inngå som en del av Forsvarsbyggs Overvåkningssystem for Biologisk 
mangfold (FOB) i enkelte skyte– og øvingsfelt. 
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Sammendrag 
 
 Målsettingen med prosjektet Kontroll av leiklokaliteter for storfugl som verktøy i overvåkning av biologisk 

mangfold i skyte- og øvingsfelt er todelt: 1. Etablere en status for tilstand i form av antall individer og habitat-
kvalitet på nye og tidligere kjente storfuglleiker i Regionfelt Østlandet, Terningmoen og Rødsmoen skyte- og 
øvingsfelt (studieområdet). 2. Evaluere hvorvidt overvåkning av tilstand og utvikling for storfuglleiker vil kunne 
inngå som en av flere måleparametere i overvåkning av biologisk mangfold i skyte- og øvingsfelt. 

 Arbeidet er gjennomført med bakgrunn i informasjon om leiklokaliteter for storfugl i Region-
felt Østlandet, Terningmoen og Rødsmoen skyte– og øvingsfelt som har fremkommet gjen-
nom tidligere kartleggings– og overvåkningsaktiviteter, samt informasjon som har fremkom-
met gjennom intervjuer med lokalkjente personer. 

 Totalt ble 28 leiklokaliteter i Regionfelt Østlandet, Terningmoen og Rødsmoen skyte– og 
øvingsfelt (studieområdet) befart, og antall spillende fugl ble estimert for hver enkelt lokalitet. 
Data fra skyte– og øvingsfeltene ble sammenliknet med tilsvarende data fra 40 leiklokaliteter i 
Løten, Elverum, Engerdal og Åmot kommuner (referanseområde) i Hedmark fylke. 

 Det ble funnet et gjennomsnitt på 5 spillende individer på de aktive leikene (leiker med >2 spil-
lende individer) innenfor studieområdet (n=12), og 3 spillende individer på de aktive leikene i 
referanseområdet fra omkringliggende kommuner (n=14). Forskjellen ble ikke funnet å være 
statistisk signifikant (T-test: p<=0.14). Det ble også funnet at en større andel av de tidligere 
registrerte leikene i referanseområdet fra omkringliggende kommuner bestod av solitært spil-
lende individer (n=6) ved kontroll i 2008, enn tidligere registrerte leiker i studieområdet (n=1). 
Det er også relativt flere leiker i tilstandskategoriene liten (n=5), middels (n=4) og stor (n=1) 
innenfor studieområdet enn i referanseområdet (n=1, n=2 og n=0). 

 Det lå ikke innenfor rammen av dette prosjektet å gjøre inngående studier av habitatkvalitet for 
storfugl i studieområdet som helhet, men det generelle inntrykket etter befaring av 28 leikloka-
liteter i Regionfelt Østlandet, Terningmoen og Rødsmoen skyte– og øvingsfelt (samt tolkning 
av flyfoto over området) er at de aller fleste lokalitetene i ulik grad er berørt av inngrep, og 
skogsdrift (flatehogst) er ansett å være den viktigste påvirkningsfaktoren. Det er imidlertid rela-
tivt store områder med egnet habitat for storfugl, særlig i de høyereliggende delene av Region-
felt Østlandet. 

 Storfugl er en ettertraktet jaktbar art, og storfugljakta står høyt i kurs blant norske jegere. Tall 
fra Statskog (2006) viser at Regionfelt Østlandet, Terningmoen og Rødsmoen skyte– og 
øvingsfelt hadde de høyeste indekstallene for sett storfugl/dagsverk av alle de 21 områdene der 
Statskog forvalter småviltjakta i Sør-Norge (Rødsmoen: 1.89, Regionfelt Østlandet: 2.18 og 
Terningmoen 2.31). Gjennomsnitt for alle områdene i 2006 var 0.96. Dette viser at storfugl er 
en ressurs det er viktig å ta vare på med hensyn på flerbruk av skyte– og øvingsfeltene. 

 Vitenskaplige studier viser at storfugl er en velfungerende paraplyart for en rekke arter knyttet 
til gammelskog. Dette gjelder særlig ulike spette– og uglearter (blant annet tretåspett og spurveug-
le), men også pattedyrarter med tilknytning til gammelskog (hare, rødrev, ekorn, røyskatt, mår, jerv, 
gaupe, ulv, elg, rådyr, orrfugl, jerpe, rype). Dette betyr at man gjennom å sikre tilstrekkelig med egnet 
habitat for storfugl også kan sikre andre arters tilgang på egnet habitat.  

 Leikaktiviteten knyttet til kjente leiklokaliteter muliggjør en effektiv overvåkning av tilstand  for 
de enkelte lokalitetene i form av antall spillende fugl. Sett i lys av at storfugl også er en god pa-
raplyart for en rekke arter knyttet til gammelskog, vil overvåkning av tilstand på utvalgte leiklo-
kaliteter for storfugl være godt egnet til å inngå som en del av Forsvarsbyggs Overvåkningssystem for 
Biologisk mangfold (FOB) i enkelte skyte– og øvingsfelt. 
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1. Bakgrunn   
1.1. Innledning 

Prosjektet Kontroll av leiklokaliteter for storfugl som verktøy i overvåkning av biologisk mangfold i skyte- og øvings-
felt gjennomføres som et kunnskapshevingsprosjekt gjennom Forsvarsbyggs Miljølab. Prosjektet er 
også et ledd i oppfølgingen av tidligere kartleggings- og overvåkningsaktiviteter for biologisk mang-
fold som er gjennomført i Regionfelt Østlandet, Terningmoen og Rødsmoen skyte- og øvingsfelt.  
 
Målsettingen med prosjektet er todelt: 
 

1. Etablere en status for tilstand, antall individer og habitatkvalitet på nye og tidligere kjente stor-
fuglleiker i Regionfelt Østlandet, Terningmoen og Rødsmoen skyte- og øvingsfelt, slik at oppdatert 
informasjon om leiker er tilgjengelig for bruk i beslutningsprosesser knyttet til planlegging av skogs-
drift, etablering av faste anlegg og militær øvingsaktivitet. 
2. Evaluere hvorvidt overvåkning av storfuglleiker vil være en effektiv måleparameter i overvåk-
ning av biologisk mangfold i skyte- og øvingsfelt. 
 

Oversikt over status for tilstand og populasjonsutvikling for storfugl er nyttig informasjon i forhold 
til forvaltning av biologisk mangfold i barskogsområder. Storfugl er en arealkrevende art, som gjen-
nom hele året er knyttet til eldre, flersjiktet barskog som sitt prefererte habitat. En rekke arter er av-
hengige av tilstrekkelig tilgang på tilsvarende habitat som storfuglen, og det er derfor grunn til å anta 
at storfugl vil være en viktig paraplyart i forvaltning av biologisk mangfold i barskog (se avsnitt storfug-
lens økologi og betydning som paraplyart). Storfugl er i tillegg en ”karismatisk” art. Leiklokalitetene er rela-
tivt enkle å lokalisere, og det er også forholdsvis enkelt å danne seg et bilde av leikens størrelse, både 
med hensyn på antall individer og arealmessig utbredelse. Flere studier har vist at fragmentering og 
inngrep i arealer med egnet habitat kan påvirke artens populasjonsutvikling, og tilstanden i en stor-
fuglpopulasjon kan i så måte være en viktig indikator på økologisk bærekraftig forvaltning og areal-
bruk i barskogsområder. Det er derfor av betydning at informasjon om storfuglleiker er oppdaterte 
ved planlegging av aktiviteter i skyte- og øvingsfelt. En oppdatert status åpner også for muligheten til 
å samle verdifulle tidsseriedata påfølgende år, gjennom en standardisert kontroll av antall individer på 
utvalgte leiklokaliteter. Erfaringene fra dette prosjektet vil være nyttige i forbindelse med den videre 
planleggingen av Forsvarsbyggs Overvåkningssystem for Biologisk mangfold (FOB), der leikregistrering av 
storfugl vil vurderes som et av flere måleparametere i overvåkningen av biologisk mangfold i enkelte 
skyte- og øvingsfelt. 

1.2. Storfuglens økologi og betydning som paraplyart 

Storfugl er hovedsakelig utbredt i den palearktiske boreale barskogen som strekker seg fra Skandina-
via i vest og øst til Bajkalsjøen i Russland, men det finnes også små og isolerte populasjoner i høyere-
liggende barskogsområder i de Sentraleuropeiske alpene og i Skottland [4][13]. De siste tiårene har 
arten hatt en tilbakegang over store deler av sitt utbredelsesområde, og direkte og indirekte konse-
kvenser av moderne driftsformer i skogbruket ansees å være en viktig årsak til dette [15][26]. Popula-
sjonens utvikling over tid avhenger av balansen mellom frafall og tilvekst, og habitatene i leveområ-
dene må være av en slik kvalitet at det finnes tilstrekkelig med skjul for å unngå predasjon, samtidig 
som den energetiske kostnaden ved å finne næring ikke må være for stor [6]. Storfuglens leveområder 
er i så måte sammensatt av arealer som dekker kjønnenes og de ulike aldersgruppenes behov for kyl-
linghabitater, leikområder, sommerbeite og vinterbeite, og selve leiklokaliteten er gjerne sentralt plas-
sert i områder med god tilgang på slike arealer. Studier har vist at storfuglleiker er forholdsvis jevnt 
fordelt i landskapet, med en gjennomsnittlig avstand på ca 2 km i områder med god kvalitet for stor-
fugl [18][26]. Leikene er i de fleste tilfeller lokalisert i eldre skog, bestående av hogstklasse V eller eld-
re [7][26], men enkelte leiker kan også være lokalisert i produksjonsskog (40 - 60 år). Storfuglleikens 
status i form av antall spillende fugl har vist seg å gå ned når tilgangen på egnet habitat blir mindre, 
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som følge av inngrep og fragmentering [9]. Det er i de aller fleste tilfeller komplekse mekanismer 
som ligger til grunn for en arts populasjons- og bestandsutvikling, og forholdene mellom årsak og 
virkning er ofte diffuse. Det er imidlertid klart at begrenset tilgang til preferert habitat over tid vil gi 
seg utslag i en arts populasjonsstatus og utvikling.  
 
Realistisk sett er det umulig å overvåke alt biologisk mangfold (alle arter) i et gitt område, og over-
våkning må i de fleste tilfeller baseres på forenklede strategier [28]. Fokus på enkelte arter som krever 
relativt store og varierte områder med egnet habitat for å opprettholde stabile bestandsnivåer er en 
alternativ strategi for overvåkning. Disse artene vil ha leveområder som overlapper med leveområde-
ne for mange andre arter knyttet til det samme økosystemet og kan derfor kalles paraplyarter[16][29]
[30]. Storfugl er en arealkrevende art med sterk tilknytning til gammelskog, og som derfor har poten-
sial som paraplyart for andre arter i barskog [16][26]. Storfuglen som paraplyart er omhandlet nærme-
re i avsnitt 4.2. 

1.3. Status for storfugl i RØ, Rødsmoen og Terningmoen  

Konsulent Jon Bekken kartla i 1995 og 1996 status for storfugl i regionfelt Østlandet som et ledd i 
konsekvensutredningen for etablering av feltet [24][25]. Arbeidet ble gjennomført i samarbeid med 
studenter fra Høgskolen i Hedmark, og det ble lagt ned et betydelig antall dagsverk i dette arbeidet. 
Det ble gjort søk etter nye leiklokaliteter gjennom analyser av flyfoto og søk i terrenget. Leiklokalite-
ter kartlagt gjennom tidligere viltkartlegginger (gjennomført på slutten av åttitallet i regi av Fylkes-
mannen i Hedmark) ble også oppsøkt for å få oversikt over status i form av antall spillende fugl på 
leikene. Det ble da blant annet konstatert aktivt spill på seks lokaliteter innenfor regionfeltets av-
grensning, og storfuglleiker med opptil ni spillende fugl ble påvist i Gråfjellområdet. Det har i forbin-
delse med planprosessene rundt etablering av Regionfelt Østlandet blitt utarbeidet en rekke temaut-
redninger. En av disse temautredningene tar for seg dyreliv (fugl og pattedyr), og ser på status for 
ulike arter, samt konsekvenser av aktiviteter knyttet til utvikling av feltet [23]. Det ble ikke foretatt 
oppdateringsregistreringer av orrfugl- og storfuglleiker i forbindelse med denne temautredningen. 
Vurderingene ble gjort på grunnlag av informasjonen fremkommet gjennom arbeidet til Bekken 
(1995-96) og data fra kommunal viltdatabase (tidligere viltkartlegginger). Alle kjente storfuglleiker ble 
da gitt samme verdi, uavhengig av antall fugl og størrelse, og det ble også avgrenset sårbarhetssoner 
rundt leiklokalitetene. Det skisseres i denne rapporten overvåknings- og etterprøvingsprogram for 
flere arter, men videre overvåkning av storfugl/storfuglleiker ble ikke igangsatt. Det understrekes at 
leiklokalitetene er sårbare for aktiviteter i spillperioden på våren, og landskapsmessige endringer som 
følge av for eksempel skogsdrift. Dette gjelder både for selve leiklokalitetene, men også for leveom-
rådene rundt leikene. Det fremheves derfor i temautredningen at det ville være ønskelig å iverksette 
et overvåkningsopplegg for storfugl, basert på kontroll av status og utvikling for leiker.På bakgrunn 
av temautredningen har Bekken siden 2001 drevet et overvåkningsprogram for pattedyr og fugl i RØ 
på oppdrag for Forsvarsbygg. Regelmessig kontroll av status og utvikling for storfuglleiker, med hen-
syn på antall spillende fugl og påvirkende faktorer, har imidlertid ikke vært en del av dette overvåk-
ningsarbeidet. Overvåkning av en kjent storfuglleik har imidlertid vært drevet siden 2001 i 
Rødsmoen, og våren 2007 ble det her registrert fem til seks spillende tiur. Det ble også kartlagt en ny 
leiklokalitet våren 2007, her ble det observert to spillende tiur. Geografiske data over storfuglleiker 
som brukes i planlegging av skogsdrift og etablering av faste anlegg i RØ i dag, stammer hovedsakelig 
fra arbeidet som ble administrert av Jon Bekken i 1995- 96. 
 
1.4. Områdebeskrivelse 

Under følger en kortfattet beskrivelse av de naturgitte forholdene i Regionfelt Østlandet, Terning-
moen og Rødsmoen skyte- og øvingsfelt, som til sammen utgjør studieområdet for dette prosjektet. 
 
1.4.1. Terningmoen skyte- og øvingsfelt 
Terningmoen skyte- og øvingsfelt ligger i Elverum kommune, vest for Glomma. Skyte- og øvingsfel-
tet har et areal på ca 25 000 daa, og har en høydegradient på fra 190 til 374 m.o.h. fra nord. Produk-
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tiv skog utgjør 80 % av totalarealet i Terningmoen skyte- og øvingsfelt, mens myr utgjør 13 % og 
impediment utgjør 6 %. Et stort og sammenhengende myrkompleks i den sørlige og høyereliggende 
delen av feltet utgjør mesteparten av det totale myrarealet. Arealet er dominert av bartrær, og har lite 
innslag av varmekjære løvtrær. De dominerende vegetasjonstypene på Terningmoen er blåbærskog, 
bærlyngskog og lavskog, som til sammen utgjør 70 % av arealet (se kart , vedlegg 3). 
 
1.4.2. Rødsmoen skyte- og øvingsfelt 
Rødsmoen skyte- og øvingsfelt ligger i Åmot kommune i Hedmark fylke. Området er avgrenset av 
elva Rena og Løpsjøen i øst, Gardskogvegen og Stormobekken i vest og mot Tjernsmyra, Run-
dalsjøen og Rødsgrenda i nord. Øvingsområdet har et areal på ca 39 kv. km. Rikosjettområde i nord 
(sone 2) på ca 7 kv. km. kommer i tillegg.  Feltet har en høydegradient fra 290 til 565 m.o.h, og vege-
tasjonsmessig er feltet dominert av fattige barskogstyper, med innslag av middels rike til rike skogty-
per og myrarealer (lågurtgranskog, høgstaudegranskog, rik sumpskog og tresatte rikmyrer). Store de-
ler av Rødsmoen skyte- og øvingsfelt er relativt sterkt påvirket av skogsdrift og militær øvingsaktivi-
tet (se kart, vedlegg 4). 
 
1.4.3. Regionfelt Østlandet 

Regionfelt Østlandet ligger i Åmot kommune i Hedmark, og har et totalt areal på ca. 195 000 daa. 
Området har en høydegradient fra 240 til 1009 m.o.h. Området er avgrenset av Rv. 215 i sør, dalføret 
langs Rena i vest og Slemdalen i øst. Den nordlige avgrensningen ligger rett nord for Gråfjellet, nær 
grensa mellom Åmot og Rendalen kommuner. Om lag 73 % av arealet er dekket av skog, og det dri-
ves skogsdrift i store deler av det produktive skogarealet. Det er registrert 14 ulike skogtyper i vegeta-
sjonskartet for Gråfjell, og dette mangfoldet skyldes først og fremst høydegradienten i området, som 
gir varierte miljøbetingelser avhengig av høyden over havet. Myr og vann utgjør ca 21 % av arealet, 
og myrarealene domineres først og fremst av fattige utforminger, men det er påvist tre områder med 
intakt rikmyr. Områder over tregrensa utgjør 4 % av det totale arealet i Regionfelt Østlandet (se kart , 
vedlegg 2). 

Bilde 1: Spillende tiur i Terningmoen skyte– og øvingsfelt våren 2008.                              Foto: Håkon Gregersen 
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2. Metode 
Status for til sammen 27 tidligere kjente leiklokaliteter for storfugl i Regionfelt Østlandet, Terning-
moen og Rødsmoen skyte- og øvingsfelt, er kontrollert i perioden april – mai 2008. Lokalitetene er 
tidligere kjent gjennom intervjuer av lokalkjente og ved registreringer av biolog J. Bekken og Høg-
skolen i Hedmark i 1995, 1996 og 1999. Lokalitetene er befart på ny i tidsrommet det normalt er 
spillaktivitet, og under forhold som muliggjør observasjon eller funn av sportegn. Befaringer og ob-
servasjoner er hovedsakelig gjennomført i perioden fra midten av april til midten av mai, i tidsrom-
met på døgnet det normalt er spillaktivitet på leiken. 
 

2.1. Lokalisering av leiklokaliteter 

Lokalisering av nye leiklokaliteter er foretatt ved å oppsøke kartreferanser oppgitt av personer med 
kjennskap til lokalitetene. Ved usikkerhet rundt nøyaktigheten av stedsangivelsen ble det foretatt søk 
i en radius på 300 m ut fra oppgitt referanse. Dersom søket ikke førte til lokalisering av leiken, ble 
egnede områder i nærheten gjennomsøkt. Sportegn etter leik- eller beiteaktivitet ble registrert ved 
hjelp av GPS, og behandlet digitalt i GIS. Lokaliteter der sportegn etter spillaktivitet ble registrert 
mellom 150 til 300 meter fra oppgitt posisjon, betegnes som forflyttet, mens leiker mer enn 300 me-
ter fra oppgitt posisjon betegnes som ny leik. Hvis det ikke ble funnet tegn til leikaktivitet innen 300 
meters radius fra oppgitt lokalitet, betegnes leiken som utgått. 
 

2.2. Estimering av leikstørrelse - tilstandskategorier 

Leikenes størrelse med hensyn på antall fugl, er estimert på bakgrunn av telling under gunstige for-
hold, og på tidspunkt som tilsier spillaktivitet på leikene. Telling av antall fugl er gjennomført ved 
observasjoner av spillaktivitet, og ved å gå systematisk gjennom leikarealet for å lokalisere og obser-
vere fugl på leiken. Stående fuglehund er brukt ved et flertall av disse registreringene. På bakgrunn av 
befaring og observasjon er leikene fordelt i følgende tilstandskategorier: 

På oversiktskartene over leiklokaliteter (vedlegg B) er lokalitetene gitt fargekodingen rød, gul og 
grønn: 
 

 

Tilstandskategori Beskrivelse 

Utgått Ingen tegn til spillaktivitet 

Solitært spillende Ett spillende individ 

Liten 2-4 spillende individer 

Middels 5-9 spillende individer 

Stor 10-14 spillende individer 

Meget stor >15 spillende individer 

Tabell 1: Tilstandskategorier for leiklokaliteter 

Kategori på oversiktskart Beskrivelse 

Rød Aktiv leik (>2 spillende individer) 

Gul Usikker/solitært spillende (1 spillende individ) 

Grønn Ingen tegn til spillaktivitet (0 spillende individer) 

Tabell 2: Tilstandskategorier for leiklokaliteter, slik de er symbolisert på kart i vedlegg  
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Estimatene betraktes som minimumsestimater for antall fugl på leikene, da subdominante og unge 
individer oppholder seg i leikarealets randsoner, og har en mindre oppdagbarhet enn individer i til-
knytning til leikens sentrum. 

2.3. Habitatvurderinger 

Hovedfokuset for dette arbeidet har vært å evaluere status for tilstanden på leiklokalitetene med hen-
syn på antall spillende individer. Habitattilstanden i tilknytning til leiksentrum, og i leveområdene 
rundt selve leiken, er imidlertid i stor grad styrende for leikens størrelse i form av antall spillende fugl, 
og det er derfor gitt en vurdering av habitattilstand i omtalen av de enkelte lokalitetene i vedlegg 1: 
Resultater. Det er også i tabell 4 gitt en vurdering av tilstanden i leveområdene rundt leiklokalitetene 
(< 1 km radius fra leiksentrum) og i arealene rundt leiksentrum (< 300 m radius fra leiksentrum). 
Disse vurderingene er gjort på basis av befaring av leiklokalitetene og omkringliggende arealer, samt 
tolkning av flyfoto over området. 
 

2.4. Andre registreringer 

Systematisk registrering av rødlistearter og andre spesielle forekomster har ikke vært et mål i dette 
arbeidet. Gjennom befaring av leiklokalitetene ble det imidlertid gjort et betydelig antall artsobser-
vasjoner, og disse er nevnt i avsnitt Andre observasjoner  i gjennomgangen av de enkelte leiklokalitetene 
i vedlegg 1: Resultater.  

Bilde 3: Bjørnespor i Regionfelt Østlandet våren 
2008. 

Foto: Ola-Mattis Drageset 

Bilde 4: Hønsehauk ♂ observert på Ekornåsen under 
befaring av leiklokalitet, våren 2008. 

Foto: Håkon Gregersen 
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3. Resultater 

Beskrivelse og vurdering av de enkelte lokalitetene er gitt i Vedlegg 1: Resultater (utelatt her jf Offent-
lighetsloven §5a). Vurderingene som er gitt i vedlegget er gjort på basis av befaringer av hver enkelt 
leiklokalitet i Regionfelt Østlandet, Terningmoen og Rødsmoen skyte– og øvingsfelt, og det er disse  
vurderingene som utgjør hovedresultatene fra denne undersøkelsen. Det er ikke lagt vekt på statistisk 
analyse av tallmaterialet. 

3.1. Leikstørrelse og tilstandsvurdering  

Det ble registrert spill på 12 av i alt 27 tidligere registrerte storfuglleiker i Regionfelt Østlandet, Ter-
ningmoen og Rødsmoen skyte- og øvingsfelt. Det ble i tillegg påvist en leiklokalitet som ikke tidligere 
har vært kjent. Som det fremgår av tabell 4, ble alle de befarte lokalitetene i studieområdet vurdert til 
å være berørt av inngrep, enten ved selve leiksentrum, eller i leveområdene rundt leiken. Inngrep ved 
leiksentrum, som for eksempel hogst, kan medføre at lokaliteten utgår som aktiv leik, men det kan 
også medføre at lokaliteten forflytter seg til egnede arealer i nærheten. Ytterligere undersøkelser i til-
knytning til de utgåtte leikene vil kunne avdekke hvorvidt dette er tilfellet for leikene som gjennom 
denne undersøkelsen er kategorisert som utgått i studieområdet. Det er vist at leiker også kan etable-
re seg i produksjonsskog (40 - 60 år), og ved søk etter nye/forflyttede leiker vil det være aktuelt å 
også gjennomsøke slike områder. Det ble funnet et gjennomsnitt på 5 spillende individer på de aktive 
leikene innenfor studieområdet (n=12), og 3 spillende individer på aktive leiker i referanseområdet 
(n=14). Forskjellen i antall spillende individer på leikene ble ikke funnet å være statistisk signifikant 
(T-test: P<=0.14) Som det fremgår av figur 1, ble det funnet at en større andel av de tidligere regist-
rerte leiklokalitetene i referanseområdet bestod av solitært spillende individer (n=6) ved kontroll i 
2008, enn tidligere registrerte leiklokaliteter i studieområdet (n=1). Det er også relativt flere leiker i 
tilstandskategoriene liten (n=5), middels (n=4) og stor (n=1) innenfor studieområdet enn i referanse-
området (n=1, n=2 og n=0). 
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Figur 1: Status for tidligere registrerte leiklokaliteter (Regionfelt Østlandet, Terningmoen- og Rødsmoen sky-
te- og øvingsfelt) sammenliknet med referanseområdet (Løten, Elverum, Engerdal og Åmot kommuner), for-
delt på tilstandskategorier (utgått: 0, solitær: 1, liten: 2-4, middels: 5-9, stor: 10-14, meget stor: >15) Antall 
spillende fugl på aktive leiker er høyere i studieområdet enn i referanseområdet. 
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3.2. Jaktstatistikk 

Storfugl er også en svært ettertraktet jaktbar art som har høyt fokus i lokalmiljøet når det gjelder fler-
bruk av skyte og øvingsfelt. Tabell 1 baserer seg på tall fra Statskog (2006), og viser avskytningsstatis-
tikk for storfugl (felt storfugl/dagsverk og felt storfugl/jeger), samt indeks for sett storfugl/dagsverk 
for Regionfelt Østlandet, Terningmoen- og Rødsmoen skyte- og øvingsfelt, sammenliknet med til-
svarende gjennomsnitt for alle 21 områder der Statskog forvalter småviltjakta i Sør-Norge (skyte- og 
øvingsfeltene inkludert). 

Det er i denne sammenhengen indeksen for sett storfugl/jeger som er mest interessant, da avskyt-
ningsstatistikk (felt storfugl/jeger eller dagsverk) er knyttet til usikkerheter som individuelle forskjel-
ler i skyteferdighet blant jegerne med mer. Som det fremgår av tabellen ligger både Regionfelt Øst-
landet, Terningmoen- og Rødsmoen skyte- og øvingsfelt godt over gjennomsnittet med hensyn på 
sett storfugl/jegerdagsverk, og Terningmoen (2,31) hadde det høyeste indekstallet av alle de 21 områ-
dene (figur 2). 

 

Skyte- og øvingsfelt Felt storfugl/dagsverk Felt storfugl/jeger Sett storfugl/dagsverk 

Regionfelt Østlandet 0,11 (0,03) 0,28 (0,08) 2,18 (0,95) 

Rødsmoen 0,00 (0,03) 0,00 (0,08) 1,89 (0,95) 

Terningmoen 0,08 (0,03) 0,08 (0,08) 2,31 (0,95) 

Tabell 1: Avskytningsstatistikk (felt storfugl/dagsverk, felt storfugl/jeger) og indeks basert på sett storfugl/
dagsverk, for Regionfelt Østlandet, Terningmoen- og Rødsmoen skyte- og øvingsfelt. Tallene i parentes er 
gjennomsnittsverdien for 21 områder i Sør-Norge der Statskog forvalter småviltjakta.  
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Figur 2: Sett storfugl/jegerdagsverk for 21 områder forvaltet av Statskog i Sør-Norge (2006). Regionfelt Østlan-
det, Rødsmoen- og Terningmoen skyte- og øvingsfelt er de tre områdene med høyest indekstall. 
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Det må i forbindelse med en slik sammenlikning understrekes at det er årlige, naturlige svingninger i 
storfuglpopulasjoner mellom ulike områder, blant annet på grunn av naturlig dynamikk i rovdyr/
byttedyrpopulasjoner, lokalklimatiske forhold som påvirker hekkesuksess med mer. Det er først ved 
å studere trender i slike indekser over flere år at det kan trekkes slutninger om at visse områder har 
gjennomgående høyere forekomster av storfugl enn andre. Det er imidlertid verdt å merke seg at Re-
gionfelt Østlandet, Rødsmoen- og Terningmoen skyte- og øvingsfelt var de tre områdene med høy-
est indekstall for sett storfugl/dagsverk jaktåret 2006. Storfugljakta står høyt i kurs blant norske jege-
re, og rykter om allment tilgjengelige områder med gode forekomster av storfugl sprer seg fort. Stor-
fugljakta er derfor en viktig ressurs å ta vare på i forbindelse med flerbruk av skyte- og øvingsfeltene. 
Dette underbygges også i temautredningen Friluftsliv, jakt og fiske [31]. som ble utarbeidet gjennom 
KU-prosessen for Regionfelt Østlandet. Her avdekkes det gjennom undersøkelser blant lokalbefolk-
ningen i Åmot kommune, og tilreisende jegere, at tilgangen til jakt er et av de viktigste flerbrukshen-
synene som må sikres ved etablering av Regionfeltet. Det ønskes også åpenhet fra Forsvarets side 
rundt virksomhetsplaner i forbindelse med øvingsaktivitet, og tiltak som gjøres for å sikre mulighete-
ne for å drive jakt, fiske og friluftsliv. Sett i lys av dette vil det også omdømmemessig være svært for-
delaktig for Forsvaret å ha oversikt over tilstand og populasjonsutvikling for storfugl, samt påvirken-
de faktorer i skyte- og øvingsfelt. 

3.3. Habitatvurderinger 

Det lå som tidligere nevnt ikke innenfor rammen av dette prosjektet å gjøre inngående studier av ha-
bitatkvalitet for storfugl i studieområdet som helhet. Vurderinger gjort i forbindelse med befaringene, 
samt tolkning av flyfoto over området, tyder imidlertid på at det er en sammenheng mellom gammel-
skogsandel i arealene rundt leiken (leikarealet og leveområdene) og antall spillende fugl på lokaliteten 
både i referanse- og studieområdet. Storfuglens tilknytning til gammelskog er for øvrig godt doku-
mentert i litteraturen [13][14][15][16][26]. Se for øvrig avsnitt 4.2. 

3.4. Tilstand i leiklokalitetene 

Detaljert beskrivelse av alle de befarte lokalitetene er gitt i vedlegg 1, og det henvises til ved-
legget for detaljert informasjon om de enkelte lokalitetene. På bakgrunn av befaringer er føl-
gende beskrevet for hver enkelt leiklokalitet: 

1. Områdebeskrivelse: beskrivelse av naturforholdene (vegetasjonstyper, skogalder med 
mer). 

2. Tidligere opplysninger om lokaliteten: kjent gjennom tidligere kommunale viltkartleg-
ginger, utredninger i forbindelse med KU med mer. 

3. Befaring av leiken: beskrivelse av relevante observasjoner i forhold til å estimere antall 
spillende fugl på leiken, og kartfeste leiksentrum. 

4. Andre observasjoner: beskrivelse av andre viktige artsobservasjoner gjort under befa-
ring av lokalitetene. 

5. Konklusjon: vurdering av tilstand i leiklokaliteten, og estimert antall spillende fugl våren 
2008. 

Det ble funnet et noe høyere gjennomsnittlig antall spillende fugl på de aktive leikene i skyte– 
og øvingsfeltene enn i referanseområdet (ikke statistisk signifikant, jmf avsnitt 3.1.), og inn-
trykket etter befaringer av områdene tilsier at det finnes flere områder som er godt egnet for 
storfugl i de tre skyte– og øvingsfeltene. Særlig de høyereliggende delene av Regionfelt Øst-
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landet har områder som er godt egnet for storfugl. Den viktigste påvirkende faktoren for 
storfuglleikene i skyte– og øvingsfeltene er ansett å være skogsdrift (flatehogst).  

Bilde 2: Spillende tiur og to røy på leiklokalitet i Terningmoen skyte– og øvingsfelt. 
Foto: Håkon Gregersen 

Bilde: Tiur og røy i Regionfelt Østlandet.                                                                                      Foto: Kjell Bekkelund   
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4. Diskusjon 
4.1. Status for storfugl i studieområdet 
Generelt er det fortsatt relativt store områder med egnet habitat for storfugl innenfor studieområdet. 
De best egnede områdene for storfugl er ansett å være de høyereliggende områdene innenfor skyte– 
og øvingsfeltene, og dette er særlig tilfellet for Regionfelt Østlandet. De tre undersøkte øvingsområ-
dene er relativt like vedrørende vegetasjonsutforming, spesielt Regionfeltet og Terningmoen har sto-
re områder med sumpmark og tresatt myr som er relativt skånet fra inngrep. Disse områdene er 
utvilsomt svært viktige som blant annet kyllinghabitat for hønsefugl. Rødsmoen og Regionfeltet har i 
likhet også betydelige arealer med gammel blåbærskog i tilknytning til de høyereliggende områdene. 
Den gamle skogen er svært viktig som leveområde for hønsefugl og andre arter knyttet til gammel 
skog, for eksempel ulike spettearter og ugler. Ettersom det er få lokaliteter å behandle områdevis 
hver for seg, er Rødsmoen, Terningmoen og Regionfeltet behandlet samlet ved sammenlikning med 
referansematerialet fra Hedmark (Løten, Elverum, Engerdal og Åmot kommuner). Referansemateria-
let fra Hedmark bygger på undersøkelse av 36 tidligere registrerte leiker, og fire nyregistrerte leiker. 
En sammenlikning av områdene synliggjør at leikene i studieområdet (skyte- og øvingsfeltene) er noe 
større enn leikene i referanseområdet (ikke statistisk signifikant) og at studieområdet har flere intakte 
leiker i 2008 blant tidligere registrerte leiker, enn referanseområdet fra Hedmark. Med hensyn på vur-
deringer rundt utgåtte leiker må det imidlertid understrekes at kvaliteten på grunnlagsdataene fra re-
feranseområdet er av mer usikker kvalitet enn tilsvarende grunnlagsdata fra studieområdet. Grunn-
lagsdataene fra referanseområdet er ofte gamle, og har i de fleste tilfeller ikke vært systematisk kvali-
tetssikret siden kartleggingstidspunktet, som kan ligge mange år tilbake i tid. Vi har derfor i denne 
rapporten lagt vekt på tilstanden på de aktive leikene. Som tidligere nevnt kan leikers lokalisering 
endres over tid, som følge av forskjellige typer påvirkning i habitatet på leiklokaliteten. Dette er van-
lig når det finnes områder med egnet habitat i nærheten, og avhenger også av at leveområdene i area-
lene tilknyttet leiken fortsatt er intakte. Det har i forbindelse med gjennomføringen av dette prosjek-
tet ikke vært prioritert å gjøre omfattende søk etter nye leiker, eller søk i terrenget etter leiker som ar 
antatt å være utgått, men som kan ha flyttet til områder med egnet habitat i nærområdet. Det ble 
imidlertid observert flere områder som ansees å være godt egnet som potensielle leiklokaliteter. Vide-
re undersøkelser i disse områdene kan trolig avdekke flere store og viktige leiklokaliteter. 
 

4.2. Storfugl som paraplyart i overvåkning av biologisk mangfold  
Det er lagt opp til at Forsvarsbyggs Overvåkningssystem for Biologisk mangfold (FOB) skal tilpasses 
metodikk for overvåkning av biologisk mangfold som utarbeides av Artsdatabanken, gjennom nasjo-
nalt program for kartlegging og overvåkning av biologisk mangfold (Direktoratet for Naturforvalt-
ning). Endelig metodikk for nasjonal overvåkning av biologisk mangfold skal foreligge i løpet av 
2009, men i det faglige grunnlaget for overvåkningssystemet som allerede er utarbeidet[27], ligger det 
at systemet vil basere seg på overvåkning av biologisk mangfold på tre nivå: 1) ekstensiv, 2) intensiv 
og 3) spesialobjektovervåkning. Med spesialobjektovervåkning menes her blant annet overvåkning av 
artsforekomster eller populasjoner med høy gjenoppdagbarhet, det vil si arter som man kan forvente 
å finne igjen regelmessig på samme lokalitet, gitt at ikke viktige omgivelsesfaktorer ikke endrer seg. 
Det understrekes her at overvåkningseffektiviteten (definert som nytteverdien av en gitt investering i 
overvåkningsaktivitet) øker med økende gjenoppdagbarhet av artsforekomsten man vil overvåke. 
Sett i lys av at det er relativt enkelt å observere spillende individer og at individene årvisst oppsøker 
de samme leiklokalitetenes, er storfuglleiker godt egnet for å kunne inngå som spesialobjekt i For-
svarsbyggs Overvåkningssystem for biologisk mangfold. 
 
Overvåkning av storfuglleiker vil ikke bare kunne gi en indeks på populasjonsutviklingen for storfugl, 
men det kan også gi nyttig informasjon om utvikling og tilstand i habitatene til flere andre arter knyt-
tet til barskogsmiljøer. Storfugl kan i så måte regnes som en paraplyart for barskogsøkosystemet. Be-
grepet paraplyart er godt etablert i økologien, og det er vist at studier av tilstand og populasjonsutvik-
ling for paraplyarter er en av flere egnede strategier for overvåkning av biologisk mangfold i et øko-
system [16]. En god paraplyart har ofte krav til store arealer med egnet habitat, og gjennom å tilpasse 
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arealforvaltningen slik at paraplyarten har tilstrekkelig tilgang til egnede leveområder, vil man samti-
dig bidra til å sikre habitat for en rekke andre arter i økosystemet. Tall fra artsdatabanken viser at 
rundt 2/3 av alle artene på det norske fastlandet har leveområdene sine knyttet til skog, og at naturty-
per i skog har flest rødlistearter av alle naturtyper i Norge. Det påpekes også at 1827 skoglevende 
arter er rødlistet. Dette utgjør 48 % av alle artene på rødlista, og av disse er 40 % knyttet til barskog. 
Funksjonelle økosystemer i barskog er derfor svært viktig for en rekke arter, og bruk av velegnede 
paraplyarter i forvaltningen av barskogsområder kan være en god fremgangsmåte for å sikre tilstrek-
kelige leveområder for en rekke arter[16][26]. Det er vist at storfugl er en godt egnet paraplyart for 
flere arter knyttet til høyereliggende barskog i de Sveitsiske alpene [16]. Artsmangfoldet i områder 
med gode forekomster av storfugl (kategori 1- områder) ble sammenliknet med artsmangfoldet i om-
råder med kun spredte forekomster (kategori 2- områder), eller ingen forekomster av storfugl 
(kategori 3- områder). Det ble funnet at kategori 1- områder (områder som er godt egnet for stor-
fugl) hadde signifikant større forekomster av rødlistede fuglearter knyttet til barskog, enn kategori 2 
og kategori 3 områder. Det viste seg særlig at flere spettearter (blant annet tretåspett), spurveugle og rugde 
var arter som forekom hyppigere i rike storfuglområder (kategori 1- områder) enn i områder med 
mindre eller ingen forekomster av storfugl (kategori 2 og 3- områder). Det ble i denne studien også 
vist at kategori 1- områder i høyere grad bestod av flersjiktet skog med rikere buskvegetasjon enn 
kategori 2 og 3- områder. Kategori 1- områdene var også preget av mer ujevnt kronedekke, og bedre 
lystilgang til skogbunnen, noe som gav et rikere busksjikt med rikere forekomster av bær (blåbær) i 
kategori 1- områder enn i kategori 2 og 3-områder. Den sterke tilknytningen til arealer med rike fore-
komster av bær, først og fremst blåbær, medfører at storfugl også kan fungere som paraplyart for en 
rekke insektarter i barskog. Studier har vist at barskogsområder med rike blåbærforekomster har sig-
nifikant rikere forekomster av insekter, enn arealer med annen type feltsjikt og buskvegetasjon, eller 

Bilde 5: Tiur og røy i Regionfelt Østlandet 
Foto: Kjell Bekkelund 
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områder som er sterkt preget av flatehogst [22]. Miljøforholdene som er beskrevet for kategori 1- 
områder i undersøkelsen fra alpene, er svært beskrivende for eldre skog (hogstklasse V eller eldre), 
med god kontinuitet.  
 
Barskogsområdene i de Sentraleuropeiske alpene er imidlertid økologisk sett ganske forskjellige fra 
barskogsområder i det palearktiske barskogbeltet (taigaen) som strekker seg fra Skandinavia og øst-
over i Russland, der utbredelsen av storfugl er mer kontinuerlig. Resultatene fra alpene understøttes 
imidlertid av tilsvarende studier gjennomført i Finland [26]. Her ble artsdiversiteten i tilknytning til 
leiklokaliteter for storfugl (300 og 1000 meter radius fra leiksentrum) sammenliknet med artsdiversi-
teten i tilsvarende radius rundt tilfeldige kontrollokaliteter. Tettheter av storfugl ble også sammenlik-
net med tettheten av en rekke andre arter ved hjelp av WRI- indeks (Wildlife Richness Index) i rute-
nett innenfor til sammen 34 100x100 km ruter (det finske vilttriangelsystemet). Resultatene viser at 
gammelskogsarter som tretåspett, spurveugle, og dvergfluesnapper var mer hyppig forekommende rundt 
leiklokaliteter for storfugl enn rundt kontrollokalitetene, og at artsdiversitet var positivt korrelert med 
forekomsten av gammelskog. Dette gjaldt i en radius av både 300 og 1000 meter. Det var også totalt 
sett en større artsdiversitet av fuglearter som ikke karakteriseres som gammelskogsarter rundt leiklo-
kalitetene for storfugl, enn i arealene rundt kontrollokalitetene. Det ble i tillegg vist at det var en sam-
menheng mellom tetthet av storfugl og forekomst av andre arter på stor skala (100x100 km ruter, 
vilttriangler), da forekomst av storfugl ble vist å korrelere positivt med forekomst av til sammen 15 
arter av pattedyr og fugl: hare, rødrev, ekorn, røyskatt, mår, jerv, gaupe, ulv, elg, villrein (finske skoglevende popu-
lasjoner), rådyr, orrfugl, jerpe, rype og hvithalehjort (ikke i Norge). Alle disse artene er knyttet til barskog, men 
alle har ulike krav til habitat som i forskjellig grad overlapper med storfuglens habitatkrav.  
 
Resultatene fra studiene nevnt over indikerer at storfugl økologisk sett er en god paraplyart for flere 
arter i barskog, i tillegg til at overvåkningseffektiviteten av arten er høy, på grunn av høy gjenoppdag-
barhet. Ofte velges paraplyarter ut i fra truethetskategori, men det er også avgjørende at mye er kjent 
om artens økologi, og at det er enkelt å studere og observere arten i felt. Storfugl er ikke regnet som 
en truet art i Norge, og den er ikke oppført i Norsk rødliste for truede arter. Det er allikevel relativt 
liten uenighet om at populasjonsstørrelsen for storfugl i Norge har hatt en tilbakegang de siste tiåre-
ne, og at tilbakegangen har vært sammenfallende med innføringen av bestandsskogbruket [26]. De 
nøyaktige mekanismene bak denne tilbakegangen er omdiskuterte. Bestandsskogbruket innebærer 
imidlertid i ren forstand en endring av skogens struktur og sammensetning i forhold til tilstanden i 
upåvirket skog (Artsdatabanken), og habitatendringene som følge av uttak av hogstmoden skog 
(hogstklasse V) er i et landskapsmessig perspektiv satt i system i de aller fleste områdene med pro-
duktiv skog i Norge. Ifølge Artsdatabanken er arealendringer den viktigste årsaken bak tilbakegangen 
for en rekke arter, og flere studier viser at dette også er tilfellet for storfugl[26]. Storfugl er tett knyt-
tet til seine suksesjonsstadier av barskog (hogstklasse V) og det er derfor sannsynlig at systematisk 
uttak av hogstmoden skog vil gi seg utslag i populasjonsutvikling for arten. Artsdatabanken fremhe-
ver imidlertid at virkningsmekanismene som følger av ulike påvirkningsfaktorer på arters habitat i de 
fleste tilfeller vil være komplekse, og grunnen til dette er at det som oftest vil være vanskelig å peke 
på en enkelt påvirkningsfaktor som er utslagsgivende for en arts populasjonsutvikling. Tap eller frag-
mentering av habitat samt endring i habitatkvalitet, er imidlertid de mest åpenbare konsekvensene av 
påvirkning, men konsekvensene for populasjonsutviklingen hos de berørte artene vil i de fleste tilfel-
ler først bli synlige over tid. For storfuglens del vil også regelmessige populasjonssvingninger som 
følge av blant annet rovdyr/byttedyr- dynamikk og årlige svingninger i kyllingproduksjon som følge 
av gunstige eller ugunstige værforhold være faktorer som spiller inn i forbindelse med anvendbarhe-
ten av den type informasjon som er samlet i forbindelse med dette prosjektet. En regelmessig kont-
roll av utvalgte leiklokaliteter slik det er gjennomført i dette prosjektet vil imidlertid på sikt kunne gi 
verdifulle tidsseriedata, som gir grunnlag for å se på trender i utviklingen for storfuglforekomster i 
Regionfelt Østlandet, Terningmoen– og Rødsmoen skyte– og øvingsfelt. Sett i lys av storfuglens rol-
le som paraplyart, og jaktbar art med høyt fokus blant jegere og friluftsinteresserte, vil dette være nyt-
tig informasjon i forvaltning av skyte- og øvingsfeltene. 
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5. Konklusjon 
Resultatene fra denne undersøkelsen viser at det er flere spillende individer på de aktive leiklokalitete-
ne innenfor studieområdet Regionfelt Østlandet, Terningmoen- og Rødsmoen skyte- og øvingsfelt), 
enn på de aktive leiklokalitetene i referanseområdet (Løten, Elverum, Engerdal og Åmot kommuner). 
Det er i tillegg en større andel av de tidligere registrerte leiklokalitetene innenfor studieområdet som 
er intakte ved kontroll i 2008 enn i referanseområdet. Imidlertid er 16 av totalt 27 tidligere kjente 
leiklokaliteter innenfor studieområdet vurdert til å være utgått i 2008, og en av leikene har kun soli-
tært spillende individer. Den viktigste årsaken til dette er vurdert til å være hogst og annen påvirkning 
i forbindelse med utvikling av skyte- og øvingsfeltene, da det meste av den direkte påvirkningen på 
leiklokalitetene er vurdert til å være av nyere dato (siste fem år). Dette gjelder primært for Regionfelt 
Østlandet. Hovedfokuset for denne undersøkelsen har vært tilstanden på selve leiklokaliteten, og ikke 
hovedsakelig tilstanden i skogarealene innenfor leveområdene for storfugl i større skala. Resultatene 
kan allikevel til en viss grad tolkes slik at tilstanden i storfuglhabitatene tilknyttet leiklokalitetene in-
nenfor studieområdet (skyte- og øvingsfeltene) generelt sett er noe bedre enn tilstanden i habitatene/
arealene i tilknytning til leiker i referanseområdet (Hedmark). Det må imidlertid understrekes at de 
fleste aktive leikene i Regionfeltet ligger i nær tilknytning til skyte- og øvingsfeltets avgrensning, og 
individene tilknyttet disse leikene vil i stor grad ha leveområder som ligger utenfor Regionfeltets av-
grensning. De fleste tidligere registrerte leiklokalitetene i Regionfeltet ligger i de sørlige, sentrale dele-
ne av feltet, og de fleste av disse er enten vurdert som utgått, eller usikre/solitært spillende individer 
Storfuglens habitatkrav omfatter habitatkravene til en rekke arter i barskog, og flere vitenskaplige stu-
dier har vist at forekomst av storfugl er positivt korrelert med forekomst av flere gammelskogsarter 
samt en rekke andre arter knyttet til barskog. Leiker kan etableres i produksjonsskog (40 - 60 år), 
men hovedsakelig er storfugl knyttet til gammel, flersjiktet barskog som sitt prefererte habitat gjen-
nom hele året. Gammel, flersjiktet barskog er også preferert leikhabitat. Overvåkning av tilstanden på 
utvalgte leiker vil derfor potensielt være et verktøy som kan tas i bruk i overvåkning av biologisk 
mangfold i skyte- og øvingsfelt. Det er viktig å fremheve at det ikke vil kunne trekkes slutninger om 
populasjonsutvikling for andre arter enn storfugl ut i fra disse dataene, men informasjon om tilstand 
og utvikling for storfuglleiker vil imidlertid kunne indikere tilstand og utvikling i habitatene for flere 
andre arter.  
 
Disse kravene til egnet habitat, kombinert med leikatferd som gjør det relativt enkelt å estimere antall 
individer på de enkelte leikene, samt individenes sterke tilknytning til de enkelte leiklokalitetene er 
alle faktorer som tilsier at storfugl kan ansees som en velegnet paraplyart for flere arter i barskog. 
Overvåkning av tilstand og utvikling for utvalgte leiklokaliteter vil derfor være et godt verktøy i vide-
re overvåkning av biologisk mangfold i enkelte barskogsområder i skyte- og øvingsfelt 
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Lokalitet ID 103 

Estimert antall spillende individer 2008 0 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 1 km radius 20 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 300 m radius 15 

Habitatfragmenterende inngrep i leveområdet < 1 km Flatehogst, drenering, vei 

Habitatfragmenterende inngrep på leiken < 300 m Flatehogst, drenering, vei 

Kommentar Leiken er utgått 

UTM leiksentrum   

Lokalitet ID 104 

Estimert antall spillende individer 2008 1 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 1 km radius 25 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 300 m radius 15 

Habitatfragmenterende inngrep i leveområdet < 1 km Flatehogst, drenering, vei 

Habitatfragmenterende inngrep på leiken < 300 m Flatehogst, drenering, vei 

Kommentar Solitært spillende individ, leikens status er usikker 

UTM leiksentrum   

Lokalitet ID 105 

Estimert antall spillende individer 2008 2 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 1 km radius 10 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 300 m radius 20 

Habitatfragmenterende inngrep i leveområdet < 1 km Flatehogst, drenering, vei 
Habitatfragmenterende inngrep på leiken < 300 m Flatehogst, drenering, vei 

Kommentar Hogst foretatt i år, sannsynligvis utgått neste år 

UTM leiksentrum   

Lokalitet ID 106 

Estimert antall spillende individer 2008 0 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 1 km radius 70 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 300 m radius 15 

Habitatfragmenterende inngrep i leveområdet < 1 km Flatehogst, drenering, vei 

Habitatfragmenterende inngrep på leiken < 300 m Flatehogst, drenering 

Kommentar Leiken er utgått 

UTM leiksentrum   

Tabell 4: Oppsummering av status for befarte leiklokaliteter i Regionfelt Østlandet, Terningmoen- og 
Rødsmoen skyte- og øvingsfelt. Lokalitetsnavn og kartreferanser er utelatt jmf. Offentlighetsloven. En grundi-
gere gjennomgang av de enkelte lokalitetene er gitt i vedlegg 1. Se for øvrig avsnitt 2 for metodebeskrivelse. 

Lokalitet ID 107 

Estimert antall spillende individer 2008 0 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 1 km radius 40 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 300 m radius 15 

Habitatfragmenterende inngrep i leveområdet < 1 km Flatehogst, drenering, vei 

Habitatfragmenterende inngrep på leiken < 300 m Flatehogst, drenering 

Kommentar Leiken er utgått 

UTM leiksentrum   
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 Lokalitet ID 108 

Estimert antall spillende individer 2008 0 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 1 km radius 90 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 300 m radius 20 

Habitatfragmenterende inngrep i leveområdet < 1 km Flatehogst, drenering, vei 

Habitatfragmenterende inngrep på leiken < 300 m Flatehogst, drenering, vei 

Kommentar Leiken er utgått 

UTM leiksentrum   

Lokalitet ID 109 

Estimert antall spillende individer 2008 0 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 1 km radius 100 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 300 m radius 65 

Habitatfragmenterende inngrep i leveområdet < 1 km Flatehogst, drenering, vei 

Habitatfragmenterende inngrep på leiken < 300 m Flatehogst 

Kommentar Mye sportegn, men leik er ikke lokalisert 

UTM leiksentrum   

Lokalitet ID 110 

Estimert antall spillende individer 2008 5 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 1 km radius 50 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 300 m radius 40 

Habitatfragmenterende inngrep i leveområdet < 1 km Flatehogst, drenering, vei 

Habitatfragmenterende inngrep på leiken < 300 m Flatehogst, drenering, vei 

Kommentar Antall spillende  individer sterkt redusert siste år 

UTM leiksentrum   

Lokalitet ID 111 
Estimert antall spillende individer 2008 0 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 1 km radius 40 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 300 m radius 55 

Habitatfragmenterende inngrep i leveområdet < 1 km Flatehogst, drenering, vei 

Habitatfragmenterende inngrep på leiken < 300 m Flatehogst, drenering 

Kommentar Utgått, mulig etablert på ny lokalitet i nærheten 

UTM leiksentrum   

Lokalitet ID 112 

Estimert antall spillende individer 2008 0 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 1 km radius 40 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 300 m radius 35 

Habitatfragmenterende inngrep i leveområdet < 1 km Flatehogst, drenering, vei 

Habitatfragmenterende inngrep på leiken < 300 m Flatehogst, drenering, vei 

Kommentar Leiken er utgått 

UTM leiksentrum   

Lokalitet ID 114 

Estimert antall spillende individer 2008 0 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 1 km radius 50 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 300 m radius 30 

Habitatfragmenterende inngrep i leveområdet < 1 km Flatehogst, drenering, vei 

Habitatfragmenterende inngrep på leiken < 300 m Flatehogst, drenering 

Kommentar Utgått, mulig etablert på ny lokalitet i nærheten 

UTM leiksentrum   
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 Lokalitet ID 115 

Estimert antall spillende individer 2008 10 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 1 km radius 20 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 300 m radius 25 

Habitatfragmenterende inngrep i leveområdet < 1 km Flatehogst, drenering, vei 

Habitatfragmenterende inngrep på leiken < 300 m Flatehogst, drenering, vei 

Kommentar Nyregistrert leik 

UTM leiksentrum   

Lokalitet ID 116 

Estimert antall spillende individer 2008 0 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 1 km radius 15 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 300 m radius 20 

Habitatfragmenterende inngrep i leveområdet < 1 km Flatehogst, drenering, vei 

Habitatfragmenterende inngrep på leiken < 300 m Flatehogst, drenering 

Kommentar Leiken er utgått 

UTM leiksentrum   

Lokalitet ID 117 

Estimert antall spillende individer 2008 12 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 1 km radius 60 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 300 m radius 30 

Habitatfragmenterende inngrep i leveområdet < 1 km Flatehogst, drenering, vei 

Habitatfragmenterende inngrep på leiken < 300 m Flatehogst, drenering, vei 

Kommentar Stor leik 

UTM leiksentrum   

Lokalitet ID 118 

Estimert antall spillende individer 2008 0 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 1 km radius 0 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 300 m radius 15 

Habitatfragmenterende inngrep i leveområdet < 1 km Flatehogst, drenering, vei 

Habitatfragmenterende inngrep på leiken < 300 m Flatehogst, drenering 

Kommentar Leiken er utgått 

UTM leiksentrum   

Lokalitet ID 119 

Estimert antall spillende individer 2008 2 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 1 km radius 30 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 300 m radius 40 

Habitatfragmenterende inngrep i leveområdet < 1 km Flatehogst, drenering, vei 

Habitatfragmenterende inngrep på leiken < 300 m Flatehogst, drenering 

Kommentar Liten leik 

UTM leiksentrum   

Lokalitet ID 201 

Estimert antall spillende individer 2008 6 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 1 km radius 55 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 300 m radius 45 

Habitatfragmenterende inngrep i leveområdet < 1 km Flatehogst, drenering, vei 

Habitatfragmenterende inngrep på leiken < 300 m Flatehogst, drenering, vei 

Kommentar Middels leik 

UTM leiksentrum   
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 Lokalitet ID 202 

Estimert antall spillende individer 2008 0 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 1 km radius 10 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 300 m radius 15 

Habitatfragmenterende inngrep i leveområdet < 1 km Flatehogst, drenering, vei 

Habitatfragmenterende inngrep på leiken < 300 m Flatehogst, drenering, vei 

Kommentar Leiken er utgått 

UTM leiksentrum   

Lokalitet ID 203 

Estimert antall spillende individer 2008 2 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 1 km radius 55 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 300 m radius 40 

Habitatfragmenterende inngrep i leveområdet < 1 km Flatehogst, drenering, vei 

Habitatfragmenterende inngrep på leiken < 300 m Flatehogst, drenering, vei 

Kommentar Liten leik 

UTM leiksentrum   

Lokalitet ID 301 

Estimert antall spillende individer 2008 9 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 1 km radius 25 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 300 m radius 25 

Habitatfragmenterende inngrep i leveområdet < 1 km Flatehogst, drenering, vei 

Habitatfragmenterende inngrep på leiken < 300 m Flatehogst, drenering, vei 

Kommentar Middels leik 

UTM leiksentrum   

Lokalitet ID 302 

Estimert antall spillende individer 2008 0 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 1 km radius 60 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 300 m radius 25 

Habitatfragmenterende inngrep i leveområdet < 1 km Flatehogst, drenering, vei 

Habitatfragmenterende inngrep på leiken < 300 m Drenering 

Kommentar Leiken var ikke aktiv i 2008, aktiv tidligere år 

UTM leiksentrum   

Lokalitet ID 303 

Estimert antall spillende individer 2008 6 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 1 km radius 45 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 300 m radius 25 

Habitatfragmenterende inngrep i leveområdet < 1 km Flatehogst, drenering, vei 

Habitatfragmenterende inngrep på leiken < 300 m Flatehogst, drenering 

Kommentar Middels 

UTM leiksentrum   

Lokalitet ID 304 

Estimert antall spillende individer 2008 4 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 1 km radius 35 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 300 m radius 35 

Habitatfragmenterende inngrep i leveområdet < 1 km Flatehogst, drenering, vei 

Habitatfragmenterende inngrep på leiken < 300 m Flatehogst, drenering, vei 

Kommentar Liten leik 

UTM leiksentrum   
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Lokalitet ID 20392 

Estimert antall spillende individer 2008 0 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 1 km radius 50 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 300 m radius 25 

Habitatfragmenterende inngrep i leveområdet < 1 km Flatehogst, drenering, vei 

Habitatfragmenterende inngrep på leiken < 300 m Flatehogst, drenering 

Kommentar Middels leik 

UTM leiksentrum   

Lokalitet ID 20404 

Estimert antall spillende individer 2008 0 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 1 km radius 5 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 300 m radius 10 

Habitatfragmenterende inngrep i leveområdet < 1 km Flatehogst, drenering, vei 

Habitatfragmenterende inngrep på leiken < 300 m Flatehogst, drenering, vei 

Kommentar Leiken er utgått 

UTM leiksentrum   

Lokalitet ID 38561 

Estimert antall spillende individer 2008 0 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 1 km radius 15 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 300 m radius 5 

Habitatfragmenterende inngrep i leveområdet < 1 km Flatehogst, drenering, vei 

Habitatfragmenterende inngrep på leiken < 300 m Flatehogst, drenering 

Kommentar Leikene er utgått 

UTM leiksentrum   

Lokalitet ID 38562 

Estimert antall spillende individer 2008 0 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 1 km radius 10 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 300 m radius 10 

Habitatfragmenterende inngrep i leveområdet < 1 km Flatehogst, drenering, vei, skiløype 

Habitatfragmenterende inngrep på leiken < 300 m Flatehogst, drenering, skiløype 

Kommentar Leiken er utgått 

UTM leiksentrum   

Lokalitet ID 38563 

Estimert antall spillende individer 2008 0 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 1 km radius 40 

Estimert % skog eldre enn 80 år < 300 m radius 30 

Habitatfragmenterende inngrep i leveområdet < 1 km Flatehogst, drenering, vei, skiløype 

Habitatfragmenterende inngrep på leiken < 300 m Flatehogst, drenering 

Kommentar   
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