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Referat: 
Oppdraget har gått ut på å reinventere og eventuelt påvise nye lokaliteter med den rødlistede 
arten dragehode (Dracocephalum ruyschiana) i tre av Opplands kommuner,  Ringebu,  Sør-Fron og Nord-
Fron. 
Alle tidligere kjente lokaliteter er oppsøkt. De fleste eldre lokaliteter er ikke gjenfunnet og har trolig gått ut 
av forskjellige grunner, som gjengroing og nedbygging. Flere nye lokaliteter er påvist under denne 
kartleggingen. 
Det ble også undersøkt om den rødlistede billen dragehodeglansbillen (Meligethes norvegicus) kunne 
finnes i lokalitetene. Inventeringen kom noe sent i gang  for eventuelle funn av den voksne billen, men 
flere av plantene hadde tydelig spor etter larvegnag, det ble også funnet larve. Flere insektarter besøkte 
plantene, så om disse funna stammer fra dragehodeglansbillen er heller noe usikkert. 
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Forord 

 

På oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelinga, har ØkoSøk gjennomført kartlegging 

og reinventering av dragehode (Dracocephalum ruyschiana) lokaliteter i Ringebu, Sør-Fron og 

Nord-Fron kommuner. Formålet med kartleggingen er et ledd i utarbeidelse av tiltaksplan for en 

langsiktig bevaring av planten.  Karl Johan Grimstad har vært prosjektansvarlig. I tillegg har 

Oddvar Olsen deltatt i kartlegging og rapportskriving. Svein Gausmel har vært ansvarlig hos 

Fylkemannens miljøvernavdeling, og bidratt med bakgrunnsinformasjon og kartmateriell. 

Underveis har vi også mottatt hjelp og verdifulle tips fra lokale botanikere og tidligere kartleggere 

og andre i disse kommunene. Det rettes derfor en stor takk til Anders Breili, Bjørn Harald Larsen, Hans 

Swenke, Jan Wesenberg, Jon Bekken, Reidar Haugan og Tanaquil Enzensberger, som har bidratt til at 

gjennomføringen av prosjektet har gått rimelig greit. 

 

       Hareid / Volda 30-11-2010 

 

        Karl Johan  Grimstad                                                                    Oddvar Olsen                                   
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1.Sammendrag 

1.1  Bakgrunn. 

Som ledd i utarbeidelse av tiltaksplan for den rødlistede planten dragehode (Dracocephalum ruyschiana) 

har ØkoSøk ved Karl Johan Grimstad og Oddvar Olsen foretatt reinventering og kartlegging av 

tidligere kjente og nye lokaliteter av arten i kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. 

Dragehode (Dracocephalum ruyschiana) er en kontinental art og har sin utbredelse i flere europeiske og 

Sentralasiatiske land. I de senere årene har arten gått kraftig tilbake i de fleste landene og finnes nå stort sett 

bare i små og fragmenterte lokaliteter. Tilbakegangen har ført til at arten er ført opp i Bern-konvensjonens 

liste I (CoE 1979), og listet som (EN) i flere andre lands rødlister. 

Dragehode er i de fleste landene fredet som i Norge. I Norsk rødliste er arten oppført med kategori VU 

sårbar. (Kålås et al. 2006) Hovedutbredelsen finnes i indre Oslofjord og videre nordover i dalførene til Vågå 

hvor den trolig har sin nordligste forekomst i Norge. Arten er typisk sørøstlig og finnes ikke vest for 

vannskillet. Høydegrense for arten er 880 m.o.h. i Nord-Fron. (Lid & Lid 2005).  Disse høyfjellslokalitetene 

ble undersøkt i denne kartleggingen men ble ikke gjenfunnet her. Sterk gjengroing har trolig ført til at arten 

har forsvunnet på disse to lokalitetene. Arten er oppgitt å vokse i slåtte og beitemarker på kalkholdig grunn 

og varme sørvendte kalkholdige hamrer og berghyller med tynt jorddekke. 

 Dragehode synes å være eneste vertsplante for dragehodeglansbillen (Meligethes norvegicus). 

Arten er oppført på den nasjonale rødlisten (Kålås et al. 2006) som (EN), og er bare funnet i den 

sørligste delen av vertsplantens utbredelsesområde i Norge. Noe usikkert om den følger 

vertsplanten nordover. Arten ble for første gang i verden påvist i Norge i 1926 og ble lenge sett på 

som Norsk endemisk. Men senere er den også påvist i Kaliningrad og Volgadalen i Russland. 

(Endrestøl et.al.) 

1.2 Metode 

Utgangspunktet for inventeringen har vert gjennomgang av eksisterende opplysninger hentet fra 

offisielle databaser, naturbasen, botanisk museum, artsdatabanken og fylkesmannens egen base. Og 

ellers opplysninger fra lokale botanikere og andre planteinteresserte personer. Til hjelp for å 

oppdage eventuelt nye lokaliteter er det brukt satellittbilder fra Gislink, samt geologiske kartverk. 

På grunn av det spesielle habitatskravet denne planten har; lysåpent, tynt jordsmonn på kalkrik 

grunn, viste denne metoden seg svært nyttig, da vi fant flere nye lokaliteter etter å ha studert 

sattelittbilder på forhånd. 

Alle tidligere lokaliteter er undersøkt i alle tre kommuner og en oppsummering av tilstanden i hver 

av lokalitetene er gjort. Videre er andre rødlistede arter på de undersøkte lokalitetene registrert og 

koordinatfestet. Med tanke på eventuell påvisning av dragehodeglansbillen ble blomsterhoder med 

tydelig larvegnag tatt med for eventuelt klekking av voksne individer fra puppestadier. 
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2  Resultat 

Alle tidligere kjente lokaliteter i kommunene er oppsøkt.  Upresise koordinater gjør det noe uklart hva som 

er nyregistreringer, da mange av nyregistreringene ligger i områdene der arten tidligere er registrert. Men 

dette kan også skyldes det spesielle krav dragehode har til habitat, og at den senere har gått ut på de tidligere 

koordinatene og nye planter er etablert på nye steder i området. 

I Ringebu er det tidligere registrert 10 lokaliteter, av disse er ingen gjenfunnet på de oppgitte koordinatene. 

6 nye lokaliteter er registrert. Fire av disse er konsentrert ved Tvåjord, en enkel plante på toppen av 

Bakkeberget, og en ny lokalitet i sørberg ovenfor  Melum 

 I Sør -Fron er det tidligere registrert 13 lokaliteter. En av disse er gjenfunnet.  13 nye er registrert. Alle 

nye er funnet noe sør for de tidligere funnene, like nord for Fryasletta. Alle er konsentrert på en vel kilometer 

lang strekning på kanten av Stebergsberget  til nedenfor Steig  gård. 

I Nord -Fron er det tidligere 8 funn, 3 av disse er gjenfunnet. 4 nye er funnet i tilknytning til lokaliteten 

ved Syltegårdene. 

Totalt er det registrert 23 nye lokaliteter i disse tre kommunene.  4 av funnene er gjort i tilknytning til 

beitemark. Og de resterende er funnet i sørberg og på kalkrike bergskrenter med  tynt jorddekke. 

Det kan se ut som dragehode er noe svak for helårsbeiting, da mange av tidligere registreringer  er forsvunnet 

på beitemark. Dette kan muligens skyldes endret beitemønster. På beitemarken ved Tokse ble kun 1 plante 

funnet bortgjemt i en einerbusk. 

Beitemønsteret på beitemarken ved Syltegårdene synes mer gunstig, med hardt beite frem til mai og senere 

hardt høstbeite. Flere ungplanter og nyetableringer ble registrert her.  

Flere av lokalitetene er i sterk gjengroing. Bringebærkratt, einer og andre busker vil uten tiltak utvilsomt 

kunne føre til at dragehode blir utkonkurrert her.  

Dragehode kan tydeligvis sporadisk dukke opp for en tid i veiskuldrer og veiskjæringer, men der gradvis 

etter en forholdsvis kort periode å bli utkonkurrert av andre arter, muligens også på grunn av kantslått før 

modning av frø inntreffer. 

Kartleggingen har klart vist at en reinventering og en opprydding i utgåtte gamle funn, og en mer presis 

koordinatangivelse er på sin plass, tydeligvis er forskjellige metoder brukt til stedsangivelse. Eldre lokaliteter 

er gjerne dårlig kartfestet eller blitt nedbygget. Noen av de nyeste registreringene var enkle å finne igjen. 

Det ble også undersøkt om den rødlistede billen dragehodeglansbillen (Meligethes norvegicus) kunne finnes i 

lokalitetene. Inventeringen kom noe sent i gang for eventuelle funn av den voksne billen, men flere av 

plantene hadde tydelig spor etter larvegnag, det ble også funnet larve. Flere insektarter besøkte plantene, så 

om disse funna stammer fra dragehodeglansbillen er heller noe usikkert. Videre undersøkelser etter billen er 

å anbefale. 
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 2.1    Nye   lokaliteter. 

 

                                                 Ringebu kommune. 

 

       

   Figur 1.                                                  Lokaliteter ved Tvåjord                       Underlag GisLink    

                                                                       1.  Tvåjord 1                                                                                                                        
Kommune:  Ringebu.                                                                                                                                   

Kartblad:   Fåvang 1817 -4                                                                                                                 

Naturtype:   Rasmark  berg og kantkratt B                                                                                                                                          

UTM:    32V NP6568010788                                                                                                                                                             

Dato: 6.8.2010                                                                                                                            

Inventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse : Lokaliteten ligger i veikrysset  ved Tvåjord til Goppollen, Fåvang og Stenset og består 
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av en kalkrik bergknaus. Bergknaus og flate (B0102).  Lokaliteten inneholder ca.10 dragehode 

planter sammen med andre kalkkrevende og tørketålende  planter som smørbukk, bakkemynte, 

flerårsknavel, sølvmure, stemorsblomst, kattefot, lodnebregne, dvergmispel og andre. De fleste 

dragehode plantene er lokalisert til den sørligste delen av bergknausen, videre nordover på knausen 

har gjengroing skapt små muligheter til ekspansjon. 
 

Trusler/tiltak.En primitiv lekehytte er bygget oppe i knausen, noe som kan bidra til slitasje og 

forringelse. Knausen er ikke ufarlig å ferdes i for mindreårige, kanskje burde man forhindre lek her. 

En videre gjengroing vil være svært negativ. Bringebærkratt og busker av gråor bjørk og rogn og 

andre uønskede planter som sprer seg  bør fjernes, også videre nordover fra knausen, dette kan 

trolig bidra til bedre forhold og ekspansjon for arten. 

      

      Figur 2.             Lokalitet :Tvåjord 1                                                            Foto: Karl Johan Grimstad 

 

2. Tvåjord 2                                                                                                                                                                                                                     

Kommune: Ringebu                                                                                                                                 

Kartblad : Fåvang 1817- 4                                                                                                                     

Naturtype : Rasmark,berg og kantkratt  B                                                                                                                                        

UTM:    32VNP6563510753                                                                                                                                                    

Dato: 6.8.2010                                                                                                                                                    

Inventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse: Mindre kalkrik bergknaus ved veien. Utforming, Bergknaus og flate ( B0102). I en bergsprekk 

vokser 5 dragehoder som konkurrerer om plassen med  smørbukk og ryllik, selve knausen har lite jordsmonn 
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og er i hovedsak dekket av mose og en del hvitbergkapp. Dragehode har små muligheter for ekspansjon 

utover sprekkene i  knausen, hvor andre planter og mindre busker har etablert seg . 

Trusler/tiltak: Uønskede planter som bringebærkratt, ørevier, høyere gressarter og andre  sprer seg 

her. Disse bør fjernes til fordel for arter som i mindre grad konkurrerer med dragehode, kortvokste 

tørketålende planter naturlige for naturtypen, som gulmaure, smørbukk, blåklokke og sølvmure 

kanskje kan da dragehode ha en sjanse til å etablere seg videre i de få sprekkene her. Bak 

sikkerhetsgjerdet er det samlet en del blikkplater og annet skrot, samt noe einer. Fjernes dette er det 

gode muligheter for etablering også der. 

      

     Figur 3                                               Tvåjord 2                                 Foto: Karl Johan Grimstad 

3.  Tvåjord 3                                                                                                                               

Kommune: Ringebu                                                                                                                              

Kartblad: Fåvang 1817-4                                                                                                                       

Naturtype: Rasmark, berg og kantkratt  B                                                                                                                                                            

UTM:  32VNP6573610774                                                                                                                                                         

Dato:  10.8. 20010                                                                                                                                        

Inventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse: Denne lokaliteten ligger på toppen av en vel meterhøy kalkholdig veiskjæring, 

utforming nærmest Urterik kant ( B0204). 3 dragehodeplanter vokste her. 

Trusler/tiltak: Bringebær, småbusker av selje og bjørk samt høyere gressarter som snerperørkvein, 

hundegras og skogkløver vokser også her, disse kan kanskje ved videre ekspansjon bidra til å 

utkonkurrere dragehodeplanten. Det vil være en fordel å fjerne buskene 
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og tuer av de høye gressartene,videre årlig slått og fjerning av avfallet for å forhindre videre 

gjengroing. Dragehodeplantene bør skånes til frøstandene modnes. Denne veikanten er avskilt 

mellom veien og gjerde til familien Myrsveens bolig. Familien var svært interessert i at disse 

plantene skulle bevares og det er gode muligheter for at lokaliteten vil bestå en stund og kanskje 

ekspandere hvis tiltak gjennomføres. På lokaliteten vokste også smal frøstjerne (NT). 

      

     Figur 4.                                                     Tvåjord 3                                    Foto:Karl Johan  Grimstad 

4. Tvåjord 4                                                                                                                           

Kommune: Ringebu.                                                                                                                              

Kartblad :  Fåvang 1817-4                                                                                                                     

Naturtype: Rasmark, berg og kantkratt   B                                                                                                                            

UTM: 32VNP6567110490                                                                                                                                                        

Dato:  10.8.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Inventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse : Denne lokaliteten er den desidert største av disse fire lokalitetene ved Tvåjord. 

Utforming Bergknaus og flate (B0102). Her vokser et 50 talls dragehodeplanter, men også her kan 

gjengroing  bli problematisk, einerbusker har etablert seg på en stor del av denne kalkrike 

bergknausen. Foran knausen vokser det opp bjørk, gråor og andre treslag, som på sikt kan skygge 

ute sollyset på knausen. 

Trusler/tiltak: Einer, bringebær, små busker av bjørk og rogn brer seg på lokaliteten, disse bør 

fjernes. Videre bør også trær som kan skygge for sollyset foran knausen fjernes. 
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Figur.5                                          Tvåjord 4                                            foto: Karl Johan Grimstad   
 

 

  

Alle disse fire lokaliteten i området ved Tvåjord har gode muligheter til fortsatt å bestå. Utover 

disse 4 lokalitetene er det flere kalkrike grunnlendte bergknauser i området. Dersom en forsøker å 

hindre gjengroing på disse, er det gode muligheter at arten kan spre seg videre her. Lokalitetene her 

er  trolig restene etter en større bestand, fragmentert av veibygging,  boligbygging og annen 

virksomhet. 

5. Bakkeberget.                                                                                                               

Kommune: Ringebu                                                                                                                                         

Kartblad: Fåvang 1817-4                                                                                                                          

Naturtype: Kulturlandskap  D                                                                                                                 

UTM:  32V NP64762 11485                                                                                                                              

Dato:   24.08.2010                                                                                                                           

Inventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse: Lysåpen gresslette på toppen av Bakkeberget omkranset av gran og furu. Engen har 

trolig tidligere blitt beitet, men er nå i sterk gjengroing. En miks av vegetasjonstyper under 

Kulturbetinget engvegetasjon ( G) vokser her. En enkel plante dragehode ble funnet, i sterk 

konkurranse med skogkløver, bringebær, einer, stornesle, hundegras, snerperørkvein og andre 
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gressarter. Nærmere kanten av berget og på sørsiden er det gode muligheter for at den kan spre seg, 

her er det tynnere jorddekke. Her vokste planter som rødflangre, rundbelg, smørbukk, sølvmure og 

stemorsblomst, men dette området er for det meste utskygget av gran. 

Trusler/tiltak:  Området der planten vokste kan bli noe vanskelig å skjøtte, gjengroingen er 

sannsynligvis kommet for langt. Derimot, fjernes granplantingen som skygger ut området mot 

sør, så kan det tenkes at dragehode  vil etableres der. Beite vår og høst kan også trolig være gunstig. 

 

6.  Kleiva.sør for.                                                                                                               

Kommune: Ringebu                                                                                                                      

Kartblad: Ringebu 1818-3                                                                                                     

Naturtype: Rasmark, berg og kantkratt  B                                                                                                                           

UTM:   32VNP5931224526                                                                                                                                            

Dato: 7.8. 2010                                                                                                                         

Inventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse: Sørvendt berg, Bergknaus og flate (B0102). Noe sparsom vegetasjon på nordligste del 

av lokaliteten, i nedre og sørlige delen noe større vegetasjonsdekke med et trettitalls 

dragehodeplanter, samt lodnebregne, olavsskjegg, hvitbergknapp,  smørbukk, stemorsblomst 

gulmaure, gullkløver, engnellik og andre tørrengplanter.  Noen mindre grantrær og einerbusker og 

andre småbusker vokser spredt i lokaliteten.  Ellers ble interessante lavarter  påvist, flere dogglav og 

andre. Lokaliteten bør sjekkes nærmere, flere rødlistede arter i det såkalte steppe elementet kan 

muligens finnes her. 

Trusler/tiltak: Noen umiddelbar fare for at plantene skal bli utskygget her er det vel ikke med det 

første,men en bør vel likevel forsøke å fjerne uønsket vegetasjon som sprer seg i berget, som einer 

og gran. I det minste holde oppsyn med lokaliteten for å hindre at uønsket vegetasjon tar overhånd. 

 

2. 2             Status for tidligere påviste  lokaliteter i Ringebu kommune.   

7. Ringebu: Fåvang: lia nord for  kirken, vest for Oppsal; ovenfor bilveien.   

Kilde:  Naturhistorisk Museum                                                                                                             

ID:       Artsdatabanken     753532                                                                                                           

UTM:  NP 649 652  - 114 – 115/ W                                                                                               

Registrert av:    Løkken, Sverre                                                                                                            

Dato: 7/7 1967                                                                                                                         

Reinventert dato: 1.8. 2010                                                                                                        

Reinventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse: En noe grov koordinatangivelse, men etter beskrivelsen, kan det godt tenkes at 

lokaliteten kunne ha ligget ovenfor veien vest for Oppsal. Området her er kalkholdig og har en rik 

flora av typiske tørrengplanter. Registreringen er noe gammel og utbedring av veien kan her ha ført 



                                                                                                                                                
Kartlegging /reinventering av dragehode (Dracocephalum ruyschiana )                                                           ØkoSøk  2010 

                                                                                       - 12 - 

til forringelse av lokaliteten. Det ble ikke gjort funn av dragehode her og  den har trolig gått tapt. I 

Artsdatabanken med internt nr, 2832/104  har også samme stedangivelse  med koordinat  NP 6 1,  

men markert med stjerne  (Kommune, ikke koordinat) denne ligger ovenfor Fåvang. På stedet 

vokser tett granskog og det er lite trolig at dragehode har særlige gode kår her. 

  

8.  n. hemr. Ringebu.  “Ringebu”     

Kilde:  Naturhistorisk Museum                                                                                                            

ID: Artsdatabanken 753551 – 701460 – 701466 – 701462                                                               

UTM:  Upresis, funnene er lokalisert rundt  Øksendalsætrene                                                                

Registrert av:   Carling, Hans, Sommerfelt. S.C, Nissen, R.                                                          

Dato:  1891 – 1898- 189                                                                                                     

Reinventert dato: 1.8. 2010                                                                                                        

Reinventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse:  Funnene er gamle og stedangivelse noe uklar.  Derfor noe uklart hvor lokaliteten kan 

ha ligget.   Undersøkelsen rundt om på sætrene ga ingen funn. Det beitet sau og noen hester på 

sætrevollene, men beitetrykket var noe lavt og de fleste engene var i sterk gjengroing. Er dette det 

aktuelle stedet så har trolig bestandene her gått tapt. 

Det ble forøvrig observert en myrhauk hann (VU) jaktende like ovenfor sætrene. 

       

       Figur 6.                                   Øksendalsætra                                  Foto:Karl Johan Grimstad
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9. Tvåjord  “ locality data withheld” 

Kilde : Agder Naturmuseum                                                                                                                       

ID: Artsatabanken:  22274                                                                                                              

UTM:  Lengdegrad: 10,225616 Breddegrad: 61,429927                                                                           

Registrert av : Damsgaard, Haakon.                                                                                                        

Dato: 14/7 1962                                                                                                                  

Reinventert dato: 1.8. 2010                                                                                                        

Reinventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse: Funn av eldre dato, denne lokaliteten er plassert på dyrket mark nedenfor Oppsal gård. 

Er dette riktig så er den svært sannsynlig utgått, det ble ikke gjort funn her. 

 

10. Fåvang: sv-vendte knauser ved veikryss like ovenfor Trosvik. 

Kilde:  Naturhistorisk Museum                                                                                                            

ID: Artsdatabanken  22370                                                                                                                    

UTM: NP 65-11/ E                                                                                                                

Registrert av:  Berg Rolf.Y                                                                                                            

Dato: 27/7 1972                                                                                                                  

Reinventert dato: 1.8. 2010                                                                                                        

Reinventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse: Grov koordinatbeskrivelse. Denne er også plassert på dyrket mark sør for Oppsal, 

beskrivelsen tyder på at denne må ligge noe lenger sør. Ved punktangivelse ble det ikke gjort funn. 

Det ble også undersøkt noe lenger sør, uten resultat. 

11. Tvåjord 

Kilde:  Naturhistorisk Museum                                                                                                           

ID:  Artsdatabanken       41907                                                                                                         

UTM: NP 65-11/E                                                                                                                       

Registrert av:  Hovstad, Gunnar                                                                                                   

Dato: 14/7 1962                                                                                                                   

Reinventert dato: 1.8. 2010                                                                                                        

Reinventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse:  Eldre funn. Denne er også plassert på dyrket mark nedenfor Oppsal. 

Lokalitetsbeskrivelsen tyder på at denne lokaliteten kan ligge lenger sør. Kanskje en av lokalitetene 

som er gjenfunnet under reinventeringen i 2010 ved Tvåjord. 
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12.  Fåvang, 100-200 m. e. f. trosvik   

Kilde:  Naturhistorisk Museum                                                                                                                 

ID: Artsdatabanken: 303292                                                                                                                 

UTM: NP 657 112 /E                                                                                                                  

Registrert av:  Haugan, Reidar  Hunderi,Harald                                                                             

Dato:  6/9 1998                                                                                                                         

Reinventert dato: 1.8. 2010                                                                                                        

Reinventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse: Denne lokaliteten er av nyere dato og  greit koordinatfestet. Etter anvisning fra Reidar 

Haugan ble det også antydet at funnet er gjort sammen med eikelav (VU). Dette ble gjenfunnet nå 

under reinventeringen i 2010. Området her har åpne skrenter og grynt kalkrikt jorddekke og egner 

seg godt som habitat for dragehode, men ingen funn ble gjort nå. 

 

13.  Flyøygarden i brekkom. 

Kilde:  Naturhistorisk Museum                                                                                                                    

ID: Artsdatabanken: 238345                                                                                                                     

UTM: NP 680 156/E                                                                                                                      

Registrert av:  Gaarder, Geir.  Fjelstad, Dag                                                                                         

Dato:  28/8 1997                                                                                                                        

Reinventert dato: 1.8. 2010                                                                                                        

Reinventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse: Angitt som tørr, sørvendt beitemark. Liten ugjødslet rest øverst på sauebeitet. 

Beitingen har sannsynligvis opphørt og er noe i gjengroing. Det ble nå ikke funnet dragehode øverst 

i enga, men på denne lille flekken ble det funnet flere eksemplar av bakkesøte  og tuet køllesopp ( 

Clavaria fragilis). Snerperørkvein brer seg i lokaliteten. Uten tiltak vil denne lille resten trolig gå 

tapt. Forøvrig inneholdt lokaliteten flere typiske naturengplanter. 

 

14.  Hovdebygda 

Kilde:  Vitenskapsmuseet                                                                                                                   

ID:Artsdatabanken  217017                                                                                                             

UTM: NP 59-62 21-22/W                                                                                                        

Registrert av:  Tambs Lyche, R                                                                                                                  

Dato: 13/7 1924                                                                                                                  

Reinventert dato: 1.8. 2010                                                                                                        

Reinventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 
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Beskrivelse:    Gammelt funn med grov kordinatangivelse. Funnet er plassert like øst for elva ved 

Ringebu sentrum. Er dette riktig så har vel endringene i byggeaktivitet og annen virksomhet gjort at 

planten har forsvunnet herfra. Det ble ikke funnet dragehode her. 

 

3.                             Nye Lokaliteter, Sør- Fron  kommune. 

 

   

Figur 7.                                           Lokaliteter ved Steberg                                   Underlag, Gislink. 

 

1.  Stebergsberget 1                                                                                                        

Kommune: Sør-Fron                                                                                                             

Kartblad:  Ringebu, 1818- 3       .                                                                                  

Naturtype: Rasmark,berg og kantkratt B                                                                                                      

UTM:   NP 5364 2442                                                                                                                                             

Dato: 31.08.2005                                                                                                         

Feltsjekk/kilder: Reidar Haugan, Holten 1999, Aarrestad m.fl. 2005                                       

Reinventert Dato:  25.8.2010                                                                                                                                       

Reinventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen    

Beskrivelse: Lokaliteten ligger like nord for tidligere avgrenset hagemark ved Forr.  Denne er 

beskrevet tidligere, (Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturlandskap i Frya-Harpefoss, Sør- Fron.  
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Miljøfaglig Utredning,rapport  2006: 2) lokalitet 8 Stebergsberget, flere naturtyper er beskrevet i 

denne avgrensingen. Her nærmest bergknaus og flate (B0102).  (Holten 99) (Enzensberger   2008)  

nevner blant annet dragehode i området, noe uvisst hvor. Imidlertid ble det nå påvist i denne 

lokaliteten 3 adskilte bestander av dragehode  på avsatser oppover i berget. Nederste populasjonen 

teller 54 planter, 32V NP 53675 24507,  her vokser også smal frøstjerne (NT). Midterste bestanden 

teller 26 planter, 32VNP5365824541, her registrerte vi også legesteinfrø (NT) og smal frøstjerne 

(NT). Øverst på kanten vokser trolig kommunens tetteste bestand av dragehode, løst anslått til 

ca.2000 planter, 32VNP5364024551. Den tidligere avgrensingen går på kanten av Stebergsberget. 

Denne øverste bestanden vokser like oppå kanten av berget inntil sikkerhetsgjerdet. Vi finner det 

naturlig å dra avgrensing i gjerdet for dermed å innlemme denne bestanden i denne lokaliteten.                                                                                            

I berget  ble det også registrert eikelav (NT) og rødnende lutvokssopp (VU), se forøvrig vedlegg 

med nærmere opplysninger om rødlistearter.  Lokaliteten er verdivurdert til A. svært viktig. 

Trusler/tiltak: Bringebær, bjørnebær, einer og oppslag av småbjørk, vier og gråor, samt gressarter 

som snerperørkvein, bergkvein og andre høyere gressarter kan på sikt bli problematisk. Fjerning 

småbusker og annet kratt bør fjernes. Overvåking i utviklingen er påkrevet. 

 

 

      

      Figur 8.  Stebergsberget 1   (rødprikket linje)                                  Foto: Karl Johan Grimstad 
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2.  Steberg 1                                                                                                                 

Kommune: Sør-Fron                                                                                                              

Kartblad: Ringebu. 1818-3                                                                                                           

Naturtype : Kulturlandskap D                                                                                                       

UTM:   32VNP53597 24503                                                                                                                                       

Dato:  25.8. 2010                                                                                                                         

Inventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen 

Beskrivelse: Lokaliteten ligger på kanten av Stebergsberget, ca.65 meter nord for lokalitet 

Stebergsberget 1, mellom sikkerhetsgjerdet og kanten på berget. Bestanden teller ca. 50 planter, 

også smal frøstjerne (NT) vokste her. Siden dette er en forlengelse av en beitemark innenfor gjerdet 

er det vel naturlig å kalle dette en,  Tørr meget baserik eng i lavlandet. (D0406). På grunn av gjerdet 

er det uvisst om det har vert beiting her.                                                                                                                        

Trusler/tiltak: Diverse gressarter som snerperørkvein, hundegras, kveke og andre større  gressarter 

vil på sikt trolig bli problematisk. Småbjørk, vier og einer kan også bidra til gjengroing. Disse siste 

er foreløbig enkle å fjerne. Slått og fjerning av avfallet ville også være en fordel, men dette er 

forbundet med risiko på kanten her. 

 

     
 

         Figur 9.                                         Steberg  1                                           Foto: Oddvar Olsen 
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3.  Steberg  2                                                                                                                   

Kommune: Sør-Fron.                                                                                                               

Kartblad  Ringebu. 1818-3                                                                                                                          

Naturtype:  Kulturlandskap D                                                                                                                            

UTM:    32V NP53533 24464                                                                                                                        

Dato: 25.8. 2010                                                                                                                          

Inventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse: Tørr meget baserik eng i lavlandet (D0406). Lokaliteten ligger mellom kanten på 

berget og sikkerhetsgjerde, ca.75m nord for lokalitet Steberg1. Dette er en forlengelse av 

beitemarken utenfor gjerdet, området er trolig ikke beitet og er noe i gjengroing ca. 100  

dragehodeplanter vokste her. Også smal frøstjerne (NT) vokser her. 

Trusler/tiltak: Oppslag av einer, bjørk og gressarter som kveke, hundegras snerperørkvein og 

andre høyere gressarter kan true med gjengroing. Slått og fjerning av einer og annet kratt ville være 

en fordel. 

 

4.  Steberg  3                                                                                                             

Kommune: Sør-Fron                                                                                                                

Kartblad  Ringebu. 1818- 3                                                                                                                                                                                                                                        

Naturtype: Kulturlandskap D                                                                                                                        

UTM:   32V NP53486 24454                                                                                                                                   

Dato: 25.8. 2010                                                                                                                                  

Inventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen                                                                                                                         

Beskrivelse: Lokalitet ca 50 m nord for lok. Steberg 2. Tørr meget baserik eng i lavlandet (D0406). 

Denne også mellom sikkerhetsgjerdet og kanten på berget, med ca 100 dragehodeplanter. Ikke 

beitet og noe i gjengroing. Dvergmispel, gulmaure, rødknapp, dunkjempe, ryllik og andre 

naturengplanter vokser også her. 

Trusler/tiltak: Oppslag av bjørk, nypebusker, einer og større gressarter som kveke, hundegras, 

snerperørkvein og andre høyere gressarter kan true med gjengroing. Slått og fjerning av einer og 

annet kratt ville være en fordel. 

 

5. Steberg 4                                                                                                            

Kommune: Sør-Fron                                                                                                                  

Kartblad:  Ringebu. 1818-3                                                                                                                                                                                                                                    

Naturtype:  Kulturlandskap D                                                                                                                                        

UTM:  32V NP53441 24447                                                                                                             

Dato: 25.8. 2010                                                                                                                           

Inventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 
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Beskrivelse: Lokaliteten ligger på kanten i nordlige del av det bratteste partiet i Stebergsberget. 

Tørr meget baserik eng i lavlandet (D0406). Legesteinfrø (NT), gullkløver, kvitmaure, gulmaure og 

dvergmispel, sammen med ca.100-200 dragehodeplanter vokser her. 

Trusler/tiltak: Lokaliteten er i gjengroing med einer nype kveke og andre grasarter Fjerning av 

småbusker og videre overvåkning påkrevet. 

6.   Steberg 5 

Kommune: Sør-Fron                                                                                                                                                                                                                               

Kartblad  Ringebu. 1818-3                                                                                                                 

Naturtype : Rasmark, berg og kantkratt B                                                                                                                                          

UTM:   32VNP53379 24490                                                                                                         

Dato:   25.8. 2010                                                                                                                       

Inventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse: Bergknaus  og flate (B0102). Ca 75  meter nord for Lok. Steberg 4,  i glissen 

lauvskog, mye åpne bergflater og tynt jorddekke. Bjørk, gråor, noe osp og gran omkranser  

bergflaten. Ca 200 dragehodeplanter, engtjæreblom, kung, kransmynte, gulmaure, hvitbergknapp og 

andre tørrengplanter vokser i lokaliteten.  Også noe uttørket dvergmispel spredt rundt om.                                                                                                                                       

Trusler/tiltak: Einer og vierkratt brer seg sterkt innover på berget og truer med gjengroing og 

utskygging. Bortrydding av dette krattet og trær som skygger for solen er høyst påkrevet. 

 

7.   Steberg  6  

Kommune: Sør-Fron                                                                                                                            

Kartblad  Ringebu. 1818-3                                                                                                                                

Naturtype:  Rasmark,berg og kantkratt B                                                                                                                                          

UTM:  32VNP53351 24432    292 m.o.h.                                                                                                     

Dato: 25.8. 2010                                                                                                                           

Inventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen.  

Beskrivelse: Denne lokaliteten ligger noe lavere på en bergknaus i åpen  løvskog med innslag av 

gran nord for det bratteste partiet i Stebergsberget. Bergknaus og flate (B102). Kvitmaure, 

gulmaure, engtjæreblom og dvergmispel, sammen med et hundretals dragehodeplanter. Selve 

bergflaten har mye åpent fjell, som lite trolig har hatt særlig betydning  som naturbeite selv om 

områdene omkring kan tyde på dette. Lokaliteten er nå i sterk gjengroing.  

Trusler/tiltak: Bjørk og svært mye einer er iferd med å ta overhånd. Uten inngripen er det trolig at 

lokaliteten vil gå tapt. Først å fremst einer og trær som skygger for solen bør ryddes vekk. 

8.   Steberg nord 

Kommune: Sør-Fron                                                                                                                                                                                                          

Kartblad: Ringebu 1818-3                                                                                                                        

Naturtype: Rasmark,berg og kantkratt B                                                                                                                                                                                                                   
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UTM:  32VNP53276 24436                                                                                                          

Dato: 25.8.2010                                                                                                                                    

Inventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse: Lokaliteten ligger ca 75 meter nord for lok. Steberg 6,  på en åpen baserik bergflate  i 

skog. Bergknaus bergflate (B0102).  Bjørkskog med innslag av gran og noe osp. Ca.. 200 

dragehodeplanter (VU) samt smal frøstjerne (NT),  firblad, ryllik, dunkjempe, gulmaure, 

lodnebregne, rundbelg og andre tørrengplanter vokser i lokaliteten. 

Trusler/tiltak: Sterkt innslag av einer, nypebusker og annet løvkratt vil uten inngripen trolig bidra 

til at lokaliteten går tapt. Rydding i lokaliteten er påkrevet. 

 

9.   Rudland 2                                                                                                          

Kommune: Sør-Fron                                                                                                              

Kartblad: Ringebu 1818 -3                                                                                                         

Naturtype:  Kulturlandskap D                                                                                                                                              

UTM:  32V NP53321 24626                                                                                                          

Dato: 25.8.2010                                                                                                                          

Inventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse: Denne ligger noe lenger oppe  fra berghamrene. I sterkt gjengrodd gammel gresseng, 

Erisk næringrik “gammeleng” (D0114)   omkranset av bjørk og osp ved kornåker, vokser 25 

dragehodeplanter  

                                                                        

Trusler/tiltak: Høyt gress og  tett oppslag av rotskudd  fra osp bidrar trolig til at lokaliteten her 

forsvinner om kort tid. Slått og fjerning av avfallet kan kanskje hjelpe noe, å holde osperenningene 

nede kan muligens by på problemer. 

 

10.   Rudland 3                                                                                                                  

Kommune: Sør-Fron                                                                                                                

Kartblad: Ringebu 1818-3                                                                                                                                     

Naturtype: Rasmark,berg og kantkratt B                                                                                                                                    

UTM:  32V NP52746 24615                                                                                                          

Dato 25.8.2010                                                                                                                          

Inventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse:  Lokalitet på grunnlent baserik bergflate , Bergknaus og flate (B0102)  i noe åpen skog 

med småvokst gran,  furu, osp, dvergmispel og einerkratt vokser 60 dragehodeplanter. 

Trusler/tiltak: Fjerning av einer og annet kratt er høyst påkrevet for å bevare denne lokaliteten. 
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11.  Jetlundberget                                                                                                                   

Kommune: Sør-Fron                                                                                                             

Kartblad: Ringebu 1818 -3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Naturtype: Kulturlandskap D                                                                                                                                                    

UTM:  32VNP52920 24505                                                                                                             

Dato:   25.8.2010                                                                                                                         

Inventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

 Beskrivelse: Lokaliteten ligger i glissen grunnlent skog som trolig tidligere er benyttet til beite. 

Frisk/ tørr middels baserik eng (D0107) Bjørk, osp, gran og furu dominerer skogbildet. Ca. 300 

dragehodeplanter og smal frøstjerne vokser i området 

Trusler/tiltak: Høyt innslag av einer, løvkratt og trær som kan skygge for solen bør ryddes bort.  

 

 

12.   Steig nedre                                                                                                                           

Kommune: Sør-Fron                                                                                                                          

Kartblad: Ringebu 1818 -3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Naturtype:  Kulturlandskap D                                                                                                                                            

UTM:  32VNP52453 24684                                                                                                          

Dato: 25.8.2010                                                                                                                                

Inventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse: I tørr meget baserik eng i lavlandet (D0406))  i sterk gjengroing av einer, vokser 22 

dragehodeplanter (VU) sammen med smal frøstjerne (NT), dunkjempe, engnellik, gjeldkarve, 

flekkgriseøre, gulmaure, ryllik, stemorsblomst og andre tørrengplanter.  

Trusler/tiltak: Lokaliteten er i langt fremskredet gjengroing i hovedsak av einer, som bør ryddes 

unna for å unngå ytterligere forringelse. 
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       Figur 10.                                       Steig nedre.                                Foto: Karl Johan Grimstad 

 

Bak gården Steig skimtes antatt lokalitet beskrevet av Inger Marie Rønning  ID: Artsdatabanken   

144789 Rønning                                                                 .  

3.1            Status for  tidligere registrerte lokaliteter i  Sør- Fron 

 

13.  Ovenfor almehagen. Sør-Fron. 

Kilde:  Naturhistorisk museum                                                                                                                 

ID: Artsdatabanken 753557 / 51375/142                                                                                              

UTM:  NP 517-526 252-260/W                                                                                                   

Registrert av:  Lid. Johannes.                                                                                                                   

Dato:  6.7. 1942                                                                                                                     

Reinventert dato: 1.8. 2010                                                                                                        

Reinventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse: To registrerte eldre funn fra samme dato i dette området. Flere aktuelle grunnlente 

kalkrike sørberg her, flere i gjengroing av gråor. Det ble heller ikke funnet dragehode her under 

reinventeringen  i 2010. 

14.  Segelstad, Sør-Fron . 

Kilde:  Naturhistorisk museum.                                                                                                              

ID:  Artsdatabanken: 753558 / 51383/158                                                                                      

UTM:  NP 507-513 255-261/W                                                                                                         



                                                                                                                                                
Kartlegging /reinventering av dragehode (Dracocephalum ruyschiana )                                                           ØkoSøk  2010 

                                                                                       - 23 - 

Registrert av:  Lid, Johannes                                                                                                          

Dato: 16.7. 1942                                                                                                                          

Reinventert dato: 1.8. 2010                                                                                                        

Reinventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse: To eldre funn på denne lokaliteten, men som alle de andre av Lids lokaliteter fra 

denne tiden, har også denne trolig gått tapt. Dyrkede arealer dominerer området. Noen mindre 

udyrkede restområder ble undersøkt,  men ingen funn ble gjort. 

 

15.  Tåkåstad og tåkåstadgilet,  Sør-Fron 

Kilde:  Naturhistorisk museum                                                                                                                   

ID: Artsdatabanken  51388/129                                                                                                                           

UTM: NP NP 479-486 277-284/W                                                                                               

Registrert av: Lid,Johannes                                                                                                           

Dato: 19.7. 1942                                                                                                                             

Reinventert dato: 1.8. 2010                                                                                                        

Reinventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse:  Gammelt funn, upresist koordinat. Undersøkte i beitemark på antatt sted, uten funn. 

 

16.  Grov, Sør-Fron 

Kilde:  Naturhistorisk museum                                                                                                                        

ID Artsdatabanken   51373/106                                                                                                             

UTM: NP  506-514 248-254/W                                                                                                     

Registrert av: Lid,Johannes                                                                                                                   

Dato: 6.7. 1942                                                                                                                      

Reinventert dato: 1.8. 2010                                                                                                        

Reinventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse: Gammelt funn. Stort sett dyrkede arealer i dette området, ingen funn her. Høyst 

sannsynlig utgått. 

17.  Rudland  Sør-Fron   

Kilde:  Naturhistorisk museum                                                                                                                      

ID: Artsdatabanken 1499261                                                                                                                

UTM:  33 øst:234572 nord: 6834564           

Registrert av: Breili Anders                                                                                                           

Dato:  20/6 2009                                                                                                                  

Reinventert dato: 1.8. 2010                                                                                                        

Reinventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 
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Beskrivelse:  Et funn av nyere dato, dette ble også registrert på samme sted av Breili også i 2010. 

Tre eksemplar ble funnet i veiskjæring under furu. Bestanden  er visst noe redusert i forhold til 

første besøket (Breili pers.med.).  Fortsatt intakt, men er kanskje på vei ut. På stedet vokste også 

hengepiggfrø (Lappula deflexa) (NT). 

            

18.  Berge; sør-fron' 

Kilde:  Naturhistorisk museum                                                                                                                

ID: Artsdatabanken. 51380/146                                                                                                            

UTM: NP  508-517 244-249/W                                                                                                  

Registrert av: Lid,Johannes                                                                                                                   

Dato: 11.7. 1942                                                                                                                         

Reinventert dato: 1.8. 2010                                                                                                        

Reinventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse:  Også dette et gammelt funn, dette området består nå i hovedsak av dyrket mark og 

annen menneskelig påvirkning, ingen funn ble gjort, lokaliteten er trolig utgått her.     

 

 

 

19.  Alme; sør-fron 

Kilde:  Naturhistorisk museum                                                                                                           

ID   Artsdatabanken. 51374/162                                                                                                   

UTM: NP  512-520 248-254/W                                                                                                  

Registrert av: Lid,Johannes                                                                                                                

Dato: 6.7. 1942                                                                                                                                

Reinventert dato: 1.8. 2010                                                                                                        

Reinventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen 

Beskrivelse.  Gammelt funn, grov koordinat beskrivelse. I områdene rundt gården Alme, er det nå i 

hovedsak dyrket mark. Lokaliteten har trolig gått tapt. 

 

20.  Brettingen ca. 500 m. n. for sveipe tørr eng, ''kultureng'' 

Kilde:  NTNU  Vitenskapsmuseet                                                                                                               

ID  Artsdata banken    217015                                                                                                                                  

UTM: NP   488 245/E                                                                                                                  

Registrert av: Wold.O                                                                                                                         

Dato:  17.7.1984                                                                                                                      
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Reinventert dato: 1.8. 2010                                                                                                        

Reinventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse: Dyrket mark dominerer fra elven foran bygningene ved Brettingen. Rundt bygningene 

er det etablert et område for ballspill, denne er trolig plassert på et område som passer til 

beskrivelsen tørr kultureng. Undersøkelser på aktuelle steder her ga ingen funn.  

 

21.  Iver sveipes gard [=sveipe]; Sør-Fron 

Kilde:  Naturhistorisk museum                                                                                                                 

ID:   Artsdatabanken     51385/154                                                                                                        

UTM: NP  483-490 235-241/W                                                                                                    

Registrert av: Lid,Johannes                                                                                                                            

Dato: 17/7 1942                                                                                                                      

Reinventert dato: 1.8. 2010                                                                                                        

Reinventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse:  Gammelt funn av Lid. Dyrket mark dominerer området. Et område bak husene på 

gården blir brukt til beitemark av sau som kunne være et aktuelt sted, men ingen funn ble gjort: 

Området  virket kanskje noe skyggefullt og fuktig for dragehode. 

 

 

22.  Bjerke, Sør-Fron 

Kilde:  Naturhistorisk museum                                                                                                             

ID: Artsdatabanken: 51394/127                                                                                                           

UTM:  NP 502-510 258-265/W                                                                                                  

Registrert av: Lid,Johannes                                                                                                                  

Dato:  22.7.1942                                                                                                                  

Reinventert dato: 1.8. 2010                                                                                                        

Reinventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse: Gammelt funn. I hovedsak dyrkede arealer i området, noe grunnlent område brukt til 

beite. Et aktuelt sted, men ingen registrering av dragehode her. Trolig utgått. 

 

23.  Steig. Beitemark nord for. Sør-Fron 

Kilde.   Naturhistorisk Museum                                                                                                                                                                

ID: Artsdatabanken   144789                                                                                                                           

UTM    NP 52 25/E                                                                                                                                 

Registrert av:  Rønningen, Inger Marie                                                                                                            



                                                                                                                                                
Kartlegging /reinventering av dragehode (Dracocephalum ruyschiana )                                                           ØkoSøk  2010 

                                                                                       - 26 - 

Dato: 11.7.1995                                                                                                                    

Reinventert dato: 1.8. 2010                                                                                                        

Reinventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse:  Relativt nytt funn, noe upresist koordinat. Lokaliteten er beskrevet som bjørkeskog, 

grunnlent tørrmark. Avmerkingen på kartet er gjort i beitemark nord for Steig, hvor også 

bjørkeskog brer seg innover i beitemarken. Stedet anses som egnet, men er i sterk gjengroing. Det 

beitet noen sauer i området, men langt fra nok til å hindre en videre forringelse. Dragehode ble 

heller ikke registrer nå.  

  

 4.                               Nye lokaliteter i Nord- Fron kommune. 

 

  

Figur 11.     Lokalitetene ved Syltegårdene i Nord- Fron                                  Underlag, Gislink. 

 

1. Syltegårdene 1                                                                                                 

Kommune:    Nord-Fron                                                                                                                                                       

Kartblad:  Vinstra. 1718-2                                                                                                                            

Naturtype: Kulturlandskap D                                                                                                                                                    

UTM:        32VNP3207226316                                                                                                                        

Dato: 8.8. 2010                                                                                                                              

Inventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 
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Beskrivelse:  En enkel dragehodeplante på “beitepusset” beitemark, foretatt av grunneier i mai i 

2010. Frisk/tørr middels baserik eng (G7).                                                                                

Trusler/tiltak: Ingen spesielle, dersom beitemønsteret som i dag opprettholdes.  

 

2.  Syltegårdene 2                                                                                                            
 

Kommune: Nord -Fron                                                                                                                                              

Kartblad:  Vinstra. 1718-2                                                                                                        

Naturtype: Kulturlandskap D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UTM :     32VNP3234026279                                                                                                                                                                  

Dato: 8.8. 2010                                                                                                                        

Inventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse: En enkel dragehodeplante i sauebeite. Steinet, tørr, meget baserik beitemark i lavlandet 

(G6). 

Trusler/tiltak: Med beitemønster som i dag, ingen spesielle.   

                                                                                                                                                                                           

3. Syltegårdene øvre                                                                                                                       

Kommune:  Nord-Fron                                                                                                                                                     

Kartblad:  Vinstra. 1718-2                                                                                                                 

Naturtype: Kulturlandskap D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UTM : 32VNP 32160 26246                                                                                                                

Inventert dato: 1.8. 2010                                                                                                        

Inventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen.  

Beskrivelse:  Kalkholdig berg på toppen av veiskjæring ved ferist. Urterik kant (F4). Et titals 

dragehodeplanter. Smal frøstjerne (NT) vokser også her sammen med andre tørketålende, varmekjære og 

basekrevende  arter som gulmaure, flekkgriseøre, ryllik, dunkjempe og andre. 

Trusler/tiltak:  Begynnende gjengroing av bringebær og småbjørk. En fordel om dette fjernes, og videre 

overvåkning anbefales. 

 

4. Syltegårdene 4                                                                                                                                       

Kommune: Nord-Fron.                                                                                                                            

Kartblad:  Vinstra. 1718-2                                                                                                                                                                                                                                               

Naturtype: Kulturlandskap D                                                                                                                                                    

UTM:  32V NP3205026228   -  32V NP3178526307                                                                              

Inventert dato: 8.8. 2010                                                                                                        

Inventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen.  

Beskrivelse: Stor beitemark i god hevd, steinet og grunnlent. Tørr meget baserik eng (G7). Området beites 

av 1000 sauer vår og høst, et beitemønster som begunstiger en rik blomstring av naturengplanter 
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midtsommertid. Dette er den eneste beitemarken i aktiv drift der et stort antall dragehodeplanter vokser, 

registrert under reinventeringen i 2010. Det ble på enkelte steder i enga talt over 20 spirende ungplanter pr. 

m2. Sammen med prestekrage, gulmaure, skogkløver, blåklokke og andre fremstår engen meget vakkert 

under blomstringen rundt midtsommertiden.  Flere bakkesøte ble funnet rundt omkring. Engen 

koordinatfestes i østlig og vestlig del av engen. Dette området er langt større en denne avgrensingen gjort 

her, som først og fremst er avgrenset der dragehode vokser. Engen bør sjekkes og avgrenses nærmere og 

verdivurderes. Dette området fortjener en A. svært viktig.                                                              

 

 

Trusler/tiltak: Så lenge dette beitemønsteret opprettholdes, anses ikke dragehode som spesielt truet på 

denne lokaliteten. 

 

 

      
 

     Figur 12.                              Oddvar  Olsen  i blomstereng             Foto.  Karl Johan  Grimstad 
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      Figur 13.                                  Blomsterprakt i Syltbakkene.      Foto: Karl Johan  Grimstad 

 

 

 

4.1                     Status for tidligere registrerte lokaliteter. Nord-Fron 

 

5.  Syltbakkin,  Nord-Fron 

Kilde:  Naturhistorisk museum                                                                                                                        

ID: Artsdatabanken    Internt nr: 184110                                                                                                                                                    

UTM: NP  3196 2615/W                                                                                                                  

Registrert av: Wesenberg, Jan                                                                                                               

Dato: 25.8. 2004                                                                                                                            

Reinventert dato: 1.8. 2010                                                                                                         

Reinventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse:, Kalkholdig berg ved veien ned mot brua. Denne lokaliteten har et hundretalls 

eksemplar av dragehode og er av de største av de tidligere registrerte lokalitetene i kommunen. 

Også smal frøstjerne ( NT) vokser her. Lokaliteten må vel karakteriseres som sterkt truet av 

gjengroing. 
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    Figur 14.             Representativt  bilde for utviklingen i  lokaliteten.        Foto: Oddvar Olsen 

Bringebærkratt, gråor, bjørk og unge granspirer popper opp i lokaliteten,så uten inngripen vil 

bestanden her høyst trolig gå tapt om få år.   

Trusler/tiltak: Gråor, granspirer, bringebær og annet kratt bør fjernes som et første skritt, en bør 

ikke vente for lenge før dette tiltaket blir satt iverk. Siden bør en vurdere om ytterligere 

tiltak blir nødvendig. Lokaliteten har forholdvis grunnlent jordsmonn. Trolig vil de andre plantene 

som naturlig hører hjemme i villeng, sammen med dragehode, ikke føre til gjengroing. Overvåking 

av utviklingen er likevel påkrevd. 

 

6.  Steine, n,for  

Kilde:  Botanisk forening, Artsoppservasjoner                                                                                         

ID:    Artsdatabanken  1589741                                                                                                        

UTM: sone 33 N:6847744 E:221784                                                                                     

Registrert av: Bekken, Jon                                                                                                                     

Dato: 10.8. 2004                                                                                                                  

Reinventert dato: 1.8. 2010                                                                                                        

Reinventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse: Vokser på et par kvm i veikanten, innenfor og utenfor gjerdet, ifølge Bekken. Denne 

lokaliteten ble ikke gjenfunnet, men det kan skyldes kantslått før vi rakk å lokalisere denne. Ellers 

er veikantene her i sterk gjengroing, så uten tiltak vil den sannsynligvis gå tapt. 
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7.  Hågåstugu mellom teige og steine 

Kilde:  Naturhistorisk museum                                                                                                                          

ID Artsdatabanken184091                                                                                                            

UTM: NP  3932 3674/W                                                                                                                      

Registrert av: Wesenberg, Jan                                                                                                              

Dato: 24.8.2004                                                                                                                      

Reinventert dato: 1.8. 2010                                                                                                        

Reinventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen.  

Beskrivelse: Kvam solside, en enkelt plante ved gjerde nær veikanten.   Denne lokaliteten er 

fortsatt intakt med en enkelt plante, den ble noen dager senere tatt av kantslåtten. Som man ser så er 

veikanten i sterk gjengroing og det spørs hvor lenge den vil bestå. For å sikre god frømodning, bør 

en kanskje vurdere en senere kantslått og ellers rydde unna de mest påtrengende gressarter og 

busker. 

 

                 

               Figur. 15.                                                                              Foto: Oddvar Olsen 

                        Her studeres dragehodeplanten  i veikanten, gården Teige i bakgrunnen. 
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8.  Nord-fron: Byre. 

Kilde:  Naturhistorisk museum                                                                                                                 

ID:  Artsdatabanken:  753540  Krysseliste  51391/119                                                                

UTM: NP  394-398 303-311/W                                                                                                    

Registrert av: Lid,Johannes                                                                                                                    

Dato: 20.7. 1942                                                                                                                   

Reinventert dato: 1.8. 2010                                                                                                        

Reinventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse: Et av de eldre funnene  gjort av Lid, en noe grov koordinat gjengivelse. Området her 

er skogkledt og kan ha sett noe annerledes ut på den tid. Men på en liten rest av en naturbeitemark 

UTM 32VNP39665 30236  innimellom furu og forholdsvis ung gråor, kan det godt tenkes at den 

tidligere har vokst.  Her ble det funnet smal frøstjerne (Thalictrum simplex) (NT) og hjertegras 

(Briza media). Noe som også fremgår av Lids krysseliste fra lokaliteten. Ellers ble det funnet flere 

ubestemte rødskivesopper her. Trolig er dragehode utgått her 

 

 

 

 

      

     Figur 16.                                  Hjertegras (Briza media)                   Foto: Karl Johan Grimstad 

9.  Nord-fron: vinstra: grd. bergland 

Kilde:  Naturhistorisk museum                                                                                                                       

ID  Artsdatabanken 701482                                                                                                         

UTM: ?                                                                                                                                   

Registrert av: Bergland, Gunvor                                                                                                           
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Dato:  5.7.1976                                                                                                                          

Reinventert dato: 1.8. 2010                                                                                                        

Reinventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse:  Villeng; rett opp for vinstra tettsted' Ingen sikker  UTM kartfesting og lite samsvar 

med tekst og plassering av stjerne på kart, gjør denne lokaliteten noe usikker. Rett opp for Vinstra 

tettsted i følge G.Bergland. Kanskje det er gjort et navnebytte her. Bergli finnes i lia over for 

Vinstra  sentrum. Undersøkte i området her, men ingen funn ble gjort. Men man kan vel ikke se bort 

fra at den fortsatt finnes i området. Det har også foregått endel boligbygging i lia bak sentrum. 

 

   10.  Nordigard Tokse, sødorp liten flekk i fellesbeite     

Kilde:  Naturhistorisk museum                                                                                                                                 

ID  Naturbase  184098                                                                                                                   

UTM: NP  4098 2943/W                                                                                                                     

Registrert av: Wesenberg,Jan                                                                                                                        

Dato:  24.8.2004                                                                                                                 

Reinventert dato: 1.8. 2010                                                                                                        

Reinventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse: Beskrevet av Wesenberg som liten flekk i fellesbeitet ved (r-tegn på ø kart). Dette lot 

seg lett påvise, men dragehode var ikke å finne der nå. Imidlertid ble det funnet en plante som 

vokste i en einer lenger oppe på beitemarken, så den vokser fortsatt på stedet her. Men uten tiltak vil 

den kanskje forsvinne fra lokaliteten. 

Denne beitemarken er forøvrig i meget god hevd, lokaliteten her er kalkholdig og grunnlent og flere 

funn av rødlistede arter og andre kalkkrevende kravfulle arter ble påvist her. Foruten dragehode 

(VU) vokste smal frøstjerne (Thalictrum simplex) (NT) bakkesøte (Gentianella campestris) endret 

fra (NT) i  2006 rødliste til( LC) i revidert 2010 liste og fiolett rødskivesopp (Entoloma mougeotii) 

(NT). Ellers de  mer vanlige mørktannet rødskivesopp (Entoloma serrulatum), spiss vokssopp 

(Hygrocybe persistens) og flere andre ubestemte rødskivesopper. Lokaliteten bør sjekkes nærmere 

for avgrensing og verdisetting.  

Se forøvrig vedlegg over nærmere beskrivelser av rødlistefunn. 

Trusler/tiltak: Beitetrykket bør opprettholdes som i dag, men for eventuelt å øke bestanden av 

dragehode, bør en forsøke å hindre beiting på stedet dragehode vokser etter mai med  inngjerding 

rundt eksisterende bestand. For siden å slippe på beite september/oktober etter at planten har fått 

utviklet modne frø, man kan trolig da øke bestanden her. Mye tyder på at intensiv helårsbeiting kan 

bidra til at planten går tapt.  
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        Figur 17.                         Beitemarken ved Tokse                  Foto: Karl Johan  Grimstad 

 

 

 

               
Figur  18.     Entoloma mougeotii  (NT)                          Figur.19.         Heodes virgaureae 
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                                          Figur.20.     Apollosommerfugl (NT) fra Skar  

  

                     

 

11.  Nord-Fron: kvikne: Hågåslåsætra 
    
Kilde:  Naturhistorisk museum                                                                                                           

ID:  Artsdatabanken 701455                                                                                                                           

UTM: NP  164 227/E                                                                                                                                           

Registrert av: Strøm, Åse                                                                                                                 

Dato:  1986                                                                                                                                               

Reinventert dato: 1.8. 2010                                                                                                        

Reinventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse: 

Åse Strøm if. brev fra Sverre Løkken, ikke belagt. Lokaliteten her ligger på en gammel falleferdig 

sæter, engen er svært så gjengrodd. Vegetasjonstypen på enga minner om Frisk næringsrik 

“natureng” skogstorkenebb-eng,  ballblom-eng (G13)  noe som tyder på frisk fuktig jordsmonn, 

habitat som er lite egnet for dragehode. Lite trolig at den kan ha vokst i selve enga her. Utenfor, 

rundt sætra ble det funnet flere basekrevende arter som tyder på kalkrik grunn. Det ble ikke gjort 

funn av planten ved besøket i 2010. En kan likevel ikke se bort at den ennå finnes i området. Dette 

er vel også den høyest liggende lokaliteten som er registrert for dragehode. 
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       Figur 21.             Rester etter bygningene på  Hågåslåsætra           Foto: Karl Johan Grimstad 

 

 

 

      
 

      Figur. 22.                                    Enga ved  Hågåslåsetra                Foto: Karl Johan  Grimstad 
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5.  Vedlegg. 

Rødlistefunn.   Rev.liste 2010. 

Ringebu,  Sør-Fron,  Nord-Fron .  Alle funn gjort av  Karl Johan  Grimstad og Oddvar Olsen. 2010 

Kommune  Norsk  Latin Kat. Lokalitet Dato UTM 
Ringebu Smal frøstjerne Thalictrum simplex NT Bråstad 30.7 NP 6568909823 

Ringebu Smal frøstjerne Thalictrum simplex NT Tvåjord 3 10.8 NP 6573610774 

Ringebu Smal frøstjerne Thalictrum simplex NT Bakkeberget 24.8 NP 6483811531 

Ringebu Smal frøstjerne Thalictrum simplex NT Nord for Oppsal 24.8 NP 6487811616 

Ringebu Myrhauk hann Circus cyaneus VU Øksendal sæter   7.8 NP 6923226316 

Ringebu Skaftjordstjerne Geastrum pectinatum NT Kleiva sørfor   7.8 NP 5922624518 

       

Sør-Fron Smal frøstjerne Thalictrum simplex NT Stebergsberget 25.8 NP 5367524507 

Sør-Fron Smal frøstjerne Thalictrum simplex NT Stebergsberget 25.8 NP 5365824541 

Sør-Fron Legesteinfrø Lithospermum officinale NT Stebergsberget 25.8 NP 5365824541 

Sør-Fron Rødnende 
lutvokssopp 

Hygrocybe ingrata VU Stebergsberget 25.8 NP 5365724542 

Sør-Fron Smal frøstjerne Thalictrum simplex NT Fryasletta 24.8 NP 5453624687 

Sør-Fron Hengepiggfrø Lappula deflexa NT Fryasletta 24.8 NP 5453524685 

Sør-Fron Eikelav Flavoparmelia caperata NT Fryasletta 24.8 NP 5453824688 

Sør-Fron Eikelav Flavoparmelia caperata NT Fryasletta 25.8 NP 5438524694 

Sør-Fron Eikelav Flavoparmelia caperata NT Steberg  25.8 NP 5369524433 

Sør-Fron Smal frøstjerne Thalictrum simplex NT Steberg 25.8 NP 5359724503 

Sør-Fron Smal frøstjerne Thalictrum simplex NT Steberg 25.8 NP 5353324464 

Sør-Fron Smal frøstjerne Thalictrum simplex NT Steberg 25.8 NP 5348624454 

Sør-Fron Legesteinfrø Lithospermum officinale NT Hjetlundberget 25.8 NP 5344124447 

Sør-Fron Smal frøstjerne Thalictrum simplex NT Steberg 25.8 NP 5327624436 

Sør-Fron Smal frøstjerne Thalictrum simplex NT Steig nedre 25.8 NP 5245324684 

Sør-Fron Hengepiggfrø Lappula deflexa NT Rudland  9. 8 NP 5326624802 

Sør-Fron Smal frøstjerne Thalictrum simplex NT Skar   7.8 NP 4434728817 

Sør-Fron Smal frøstjerne Thalictrum simplex NT Skar   7.8 NP 4455228910 

Sør-Fron Apollosommerfugl Parnassius appollo NT Skar   7.8 NP 4434728817 

       

Nord-Fron Fiolett rødskivesopp Entoloma mougeotii NT Tokse   8.8 NP 4110329625 

Nord-Fron Smal frøstjerne Thalictrum simplex NT Tokse   8.8 NP 4094029448 

Nord-Fron Smal frøstjerne Thalictrum simplex NT Syltegården   1.8  NP 3216026246 

Nord-Fron Smal frøstjerne Thalictrum simplex NT Syltegården   8.8 NP 3207226431 

Nord-Fron Smal frøstjerne Thalictrum simplex NT Byre   8.8 NP 3966530236 
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