DEL 1:

Forvaltningsplan
for statlig sikra friluftslivsområder

ÅSNES for 2015 - 2019

Fakta om kommunen pr 01.03.2015
Antall
innbyggere

Ant innbyggere
per km2

Antall statlig sikra
friluftslivsområder

Andre friluftslivsområder (antall)

7570

7

1

Ingen statlig sikrede

DEL 2:

Forvaltningsplan

ÅSNES : Myrmoen friluftslivsområde

1. Områdebeskrivelse/status
Gnr/
Bnr

FS-nummer
naturbase.no

95/49
95/335
109/85
109/9

Sikrings
form
Erverv
Avtale

Sikret
år
2015

Areal
(da)
700

Grunneier
Stat
Kommune/
frilusftsråd

Forvaltning
og drift
[Åsnes
kommune,
Flisa il,
Velforeninger
på Flisa]

Nærområde?
Ja
Nei

Privat

Kommentarer

Myrmoen friluftslivsområde er 700 da stort. I kommuneplanens arealdel er
Myrmoen avsatt til friområde/idrettsanlegg. Kommunen eier ca 525 da, ca
175 da er privat og prosess med erverv at privat grunn pågår.
Forvaltningsplanen ble godkjent av Åsnes kommunestyre i møte 26.05.2015,
kst-sak 039/15

Forklaring

Beskrivelse

Naturgrunnlag

Kort om flora og
fauna, landskap,
naturtype, evt
rødlistearter etc

Myrmoens utseende er et resultat av massive avsetninger av
løsmasser under siste istid og Flisa elv sin graving i disse
løsmassene frem til nyere tid. De gamle elveløpene synes godt
og fremstår i dag som våtmark i form av myr og sumpskog.
Registrerte naturtyper er gammel barskog, rik sumpskog og
intakt lavlandsmyr. På forbygningene langs Flisa elv hvor det
legges igjen fin sand i forbindelse med flom finnes stedvis små
kjerr med mandelpil som er vurdert som sårbar på den norske
rødliste fra 2010. Våtmarker i lavlandet østafjells som er
flompåvirket og med innslag av gammel og variert skog er
potensielt levested for en rekke arter av virvelløse dyr, også
sjeldne arter. Tettheten av innsekter er generelt høy på
Myrmoen noe som igjen fører til høy tetthet av hekkende
spurvefugler.

Kulturminner

Kort om evt
kulturminner i
området og hensyn
til disse

Det er kartlagt flere automatisk fredede kulturminner,
kullgroper og dyregraver, innmålt og koordinatbestemt. Det er
også rester etter 3 boplasser.

Bygninger

Nevn evt
bygninger på
området og omtal
kort bruken av og
ansvaret for disse

Ingen bygninger innenfor området

Adkomst/kom- Adkomst til
området,
munikasjon

tilgjengelighet og
offentlig
kommunikasjon

Egnet bruk

Vurdering av
hvilke aktiviteter
området egner seg
for

Ny parkeringsplass hvor universelt utformet turveg inn i
området starter. Turstier fra Flisa sentrum. Rv 2 ligger rett
nord for Myrmoen hvor det er bussforbindelse mellom
Kongsvinger og Elverum på dag og kveld hver time begge
retninger.
Turgåing

Sykling

Bading

Klatring

Båtutfart

Fiske

Lek, rekreasjon

Telting

annet Bærsanking, soppsanking, rikt fugleliv, ski _______

Eksisterende
tilrettelegging

Tilretteleggingstiltak i området før
planperioden inkl
(tilrettelegging for
funksjonshemmede

Ny universelt utformet turveg ble anlagt fra ny
parkeringsplass høsten 2014. Rasteplasser. Gapahuk. Lysløype
for ski.

Annet

Andre relevante
forhold

Naturverdiene på Myrmoen er vurdert og beskrevet i rapport
2013 – 27 av Biofokus. BARK prosjekt pågår i regi av Hedmark
fylkeskommune, kulturvernavdelingen.

2. Behov for tiltak i planperioden
Nr

Tiltak

Beskrivelse

Utføres av/
Ansvar

Gjennomføres år

Kostnad

1

Kjøp av privat grunn

Kjøp av 3 skogteiger,
gjenværende privat grunn på
Myrmoen, 175 da

Åsnes
kommune

2015
2016

455.000

2

Turveg

Videreføring av turveg fra
fiskeplassen til Gapahuken i
skråningsfoten ved
barneskolen, 510 m

Åsnes
kommune

2017

500.000

3

Skjermvegg

Skjermvegg for skiftemulighet
ved badeplassen

Velforeningene

2016

8.000

4

Flommerke

Historiske flommer markeres
på rundstokk i tre ved
båtplassen

Velforeningene.
Høyder
innmåles av
tekniske
tjenester

2016

5.000

5

Gapahuk

Gapahuk med bål-/grillplass
lokaliseres ved båtplass. Plass
klargjort.

Velforeningene

2016

10.000

6

Fuglekasser

Flere fuglekasser tilpasset
ulike fuglearter settes opp

Velforeningene,
skolene

Årlig

2.000

Total kostnad

980.000

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området
Retningslinjer for skogskjøtsel innen friluftsområdet:
1. Flatehogst og småflatehogst tillates ikke.
2. Eldre og grove lauvtrær over 25 cm i brysthøydediameter bør stå urørt.
3. I sonen mellom turvegen og elva, og langs turstiene, kan større trær kvistes og undervegetasjonen
holdes nede for å opprettholde utsikt. Spesielle furutrær med lang kvist skal ikke beskjæres. Det er
formålstjenlig at disse strekningene fremstår mer «ryddig» for allmennheten, da dette er
ferdselsårene i friluftsområdet.
4. Det er ingen kvaliteter ved skogen i friluftsområdet som skulle tilsi at skjøtsel er nødvendig. De
gamle trærne bør få utvikle seg fritt. Evt. trær som faller over stier, skiløyper og turveger kan
gjennomskjæres.

3. Driftsplan for planperioden
Nr

Løpende oppgaver; årlig (f
eks rydding, vasking,
tilsyn, planklipping etc.)

Hyppighet

Årlig
kostnad

Ansvar

Merknad

1

Tilsyn skilt, rasteplasser,
rydding langs turstier og
turveger mm

Årlig

Dugnad

Flissundet
velforening

Kommunen
kontaktes ved
behov

2

Rydding langs skiløyper

Årlig

Dugnad

Flisa il

Avtale med
Åsnes kom.

3

Bekjempelse av
Kjempespringfrø

Årlig

15000

Åsnes
kommune,
tekniske
tjenester

Utføres av Åsnes
kommuneskoger
KF

4

Avfallsdunk ved
parkeringsplassen (deponiavfall
og hundeposer)

Tømming en
gang i
måneden, men
hver 14. dag
juni, juli og
august.

3750

Åsnes
kommune,
tekniske
tjenester

Driftes av Solør
renovasjon

5

Rensk av vannveger

Årlig

Dugnad

Velforeninger

Kommunen
fører tilsyn

Sum årlig kostnad:

18.750

Nr

Større og sjeldnere oppgaver, (f
eks grusing, maling, skogrydding
etc.)

Hyppighet

Årlig
kostnad

Ansvar

Merknad

6

Maling av skilt(oppfrisking)

Ved behov

500

Flissundet
velforening

Kommunen
kontaktes
ved behov

Sum årlig kostnad:

500

Noen foto fra Myrmoen

Bildet viser furudominert skog på Myrmoen.

Tursti langs sumpskog
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