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Referat 
På oppdrag av Midt-Gubrandsdal landbrukskontor er det utført registreringer i kulturlandskapet i 
Ringebu. 15 lokaliteter ble registrert. Av disse ble 2 lokaliteter verdivurdert som lokalt viktig (kategori 
C), 12 lokaliteter som viktige (kategori B) og 1 lokalitet som svært viktig (kategori A). Delrapporten vil 
inngå i en revisjon av naturtypekartleggingene i Ringebu.  
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BAKGRUNN 
 
På tross av at Ringebu har et aktivt husdyrmiljø og store arealer med kontinuitetspreget kulturlandskap, 
er det tidligere bare registrert to biologisk verdifulle kulturmarksområder i Naturbase (Internett), begge 
med mangelfull informasjon. På bakgrunn av dette ønsket Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor å 
gjennomføre videre registreringer av verdifulle kulturlandskapsområder.  
 
En revisjon av naturtypekartleggingene i Ringebu utføres for tiden av Miljøfaglig Utredning. Denne 
delrapporten oversendes derfor til Miljøfaglig Utredning for at den kan gå inn i revisjonen. Materialet vil 
dermed både bli kvalitetssikret og bli innlagt nasjonal Naturbase.   
 
  
 
 

METODE  
 
Lokaliteter er utvalgt etter vurderinger av ortofoto og ved å se etter interessante arealer i landskapet. I 
ett tilfelle (Venåssætra) har grunneier bedt om å få vurdert sitt areal.  
 
Eiendomsdata og informasjon om beliggenhet er hentet fra Internett (Gårdskart og GisLink). På 
oppfordring fra landbrukskontoret er en foreløpig beregning av areal utført ved hjelp av GisLink sine 
karttjenester. Det tas imidlertid forbehold angående hvor korrekt disse arealdatene er.  
 
Verdifull kunnskap om bygda er også gitt av Ragnhild Bagn Vestad ved Midt-Gudbrandsdal 
Landbrukskontor under en befaring i 2007.  
 
 
Feltarbeid 
Feltarbeidet ble utført på tre dager i august og september 2009. De fleste steder er grunneier eller 
bruker ikke kontaktet fordi dette dessverre ofte er vanskelig å gjennomføre.  
 
 
Eksisterende kunnskap 
Informasjon om geologiske forhold er hentet fra kartet til Englund & Siedlecka (2003), og om 
kvartærgeologiske forhold fra NGU Løsmassebase (Internett).  
Det er også hentet ut informasjon om enkelte artsobservasjoner på Artskart (Internett).  
 
 
Vegetasjonstype 
Naturbeitemark og natureng er ofte ikke kjennetegnet ved at det forekommer spesielle arter av planter, 
men heller ved en spesiell artsammensetning og mengdefordeling mellom artene. I 'Vegetasjonstyper i 
Norge' (Fremstad 1997) er norsk natur delt inn i vegetasjonstyper med regionale utforminger og 
økologiske spesialutforminger. For kulturlandskap er kunnskap om vegetasjonstypene mangelfull, men 
Fremstad og Moen (2001) har utgitt en beskrivelse av flere vegetasjonstyper med vurderinger av graden 
av truethet for de ulike vegetasjonstypene. I denne undersøkelsen er Fremstad og Moen sine 
vegetasjonstyper benyttet der det er mulig.  
 
 
 



Naturengplanter 
Naturengplanter er plantearter som er særlig knyttet til naturenger og naturbeitemarker.  Det er utviklet 
en egen liste for Oppland som ble publisert av Gaarder & Jordal (1997). I denne undersøkelsen er 
forekomst av naturengplanter benyttet som indikasjon på områdets verdi.  Mange naturengplanter på en 
lokalitet viser at området må ha hatt langvarig hevd. De viser også at området ikke har vært sterkt 
gjødslet og holdes lysåpnet, enten ved slått eller beite.  
 
 
Rødlistede arter 
Funn av så vel planter som sopp er sammenlignet med Nasjonal rødliste for truete arter (Kalås et al. 
2006).  
 
 
Fremmede arter 
Funn i felt er sammenlignet med Artsdatabankens FfemmedArtsBase (Internett) og med Norsk 
Svarteliste (Internett). 
 
 
Verdisetting 
Verdisetting av lokalitetene følger verdisettingskriteriene til Direktoratet for Naturforvaltning sin Håndbok 
13 (revidert utgave 2006).   

• Kategori A – Svært viktig område er definert som velutvikla lokaliteter med langvarig 
tradisjonell hevd, gjerne med vegetasjonstyper eller arter som er trua eller sårbare. 

• Kategori B – Viktig område er definert som lokaliteter med en del indikatorer på langvarig 
tradisjonell hevd, ofte med forekomst av vegetasjonstyper eller arter som er sjeldne eller 
hensynskrevende 

• Kategori C – Lokalt viktig område er definert som lokaliteter som er noe dårlig utvikla eller 
ikke lengre er intakte som tradisjonelt hevdet kulturlandskap, som oftest på grunn av at de har 
blitt skjøttet med ”moderne” driftsmåter (gjødsling) eller på grunn av gjengroing, og med få 
indikatorer på langvarig hevd.   

 
Håndbok 13 gir anvisning om hvordan ulike naturtyper skal kategoriseres. For eksempel vil en intakt 
slåttemyr automatisk bli vurdert som et område av nasjonal betydning.  For andre områder gir disse 
kategoriene rom for skjønn. Det vil alltid være en vurderingssak i hvilken grad et element er verdifullt 
eller ikke.  Hevdstilstand spiller i stor grad inn.  
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LOKALITETER 
 

 
Lokalitetsnavn: VENÅSSÆTRA   
 
Midtpunkt kartavlest:  NP 413 532 
Hoh:    ca 880-890 m 
Gnr/bnr:    7/1 
Areal:    ca 38 da 
Undersøkt dato:  26.08.2009, Tanaquil Enzensberger 
Naturtype:   Naturbeitemark 
Verdi:    Lokalt viktig – C 

 
 
Innledning 
Lokaliteten er undersøkt av Tanaquil Enzensberger 16.08.2009 på oppdrag av det lokale 
landbrukskontoret, som ønsket å få oversikt over tilskottsberettigete kulturlandskap. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag 
Lokaliteten hører til Venåssætra som er er Venabygdas største setergrend. Den ligger ved stølsveg som 
tar av i forlengelsen av bygdevegen i Venåsen, ca 2 km sør for grensa til Sør-Fron. Avgrensing av 
lokaliteten følger gjerding, selv om det forekommer interessant naturbeitemark på utsiden av gjerdet, 
særlig på nordvestlig side (gnr/bnr 9/2 og 3/1) og på vestsiden (gnr/bnr 7/1). 
Lokaliteten ligger på rundt 890 moh. Berggrunnen på stedet er vekslende med sandstein (gåvakke) sort 
leirskifer og islag av kvartsitt (Englund & Siedlecka 2003). Løsmassene består av relativt tynn morene. 
Særlig den sørligste delen har tynt løsmassedekke (NGU Løsmasser, Internett). Et lite daldrag i 
nordenden ser ut til å bære mye vann under vårflommen, slik at det er dratt grus inn på stykket.  Det er 
også en dam i sørenden av stykket. Området hører vegetasjonsgeografisk til i NbC1 – Nordboreal 



vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon (Moen 1998). Omkringliggende områder har 
blåbærgranskog og lavskog som viktigste vegetasjonstyper.   
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 
Dette naturbeitet er relativt artsfattig, antagelig gjødselpreget, men kan ha hatt G8 – Flekkmure-
sauesvingeleng (Fremstad 1997) som opprinnelig vegetasjonstype.  
 
Artsmangfold 
Vegetasjonen er relativt artsfattig selv om den består av stedegne arter. Fuktige partier er dominert av 
sølvbunke, men mye av arealet er dominert av engkvein/fjellkvein. Enkelte tørre steder er det en del 
finnskjegg. Det forekommer også enkelte einer. Det ble ikke funnet noen rødlista arter (Kålås et al. 
2006). 
 
Bruk, tilstand og påvirkning 
Lokaliteten framstår som en lysning i skogen som ligger slakt sørvendt mot Koiebekken og 
berghammeren Knappen. De skogspregete omgivelsene har spor av tidligere tiders intenst beitebruk, 
men er i dag gjengrodd med skog. Seterbygningene ligger utenfor lokaliteten, delvis skjult av trær. En 
ruin av ei løe ligger innenfor lokaliteten. Området er overflateryddet og enkelte steder stikker stor stein 
og blokk i dagen. Arealet er gammel slåttemark, som i dag vedlikeholdes med sauebeiting, særlig i 
forbindelse med vårslepp og høstsanking. Stykket var på besøkstidspunkt september 2009 godt 
nedbeitet og det forekom ingen strøopphopninger. Det trivielle artsinventaret skyldes sannsynligvis at 
stykket har vært gjødslet. 
 
Fremmede arter 
Det er ikke påvist fremmede arter på lokaliteten.  
 
Skjøtsel og hensyn 
Arealet bør ikke gjødsles eller jordarbeides. Ut fra hensyn til naturkvalitetene i området ville det være 
fordelaktig om lokaliteten ble hevdet ved årlig beite sammen med omkringliggene (ugjødslet) 
naturbeitemark.  
 
Del av helhetlig landskap 
Området som Venåssetra liggerer et tidligere godt utnyttet sæterområde, med tydelige spor av beitebruk 
i utmarka, selv om beitepresset nå er lavt.   
 
Verdibegrunnelse 
Siden denne stølsenga ikke huser spesielt interessant artsmangfold føres den til kategori C – Lokalt 
viktig. Imidlertid er det er svært få intakte seterlokaliteter igjen i området.  
Dersom lokaliteten slås sammen med og hevdes med omkringliggende (ugjødslet) naturbeitemark bør 
kategoriseringen vurderes på nytt.  
 
Planter som er funnet på lokaliteten 
Bittekonvall, einer, engfrytle, engsoleie, engsyre, finnskjegg, fjellkvein, fjellmarikåpe, fjellrapp, 
fjelltimotei, geitsvingel, grasstjerneblom, gulaks, gullris, kildemarikåpe, kildeurt, krypsoleie, myrfiol, 
setergråurt, seterfrytle, smyle, stivstarr, sølvbunke, tepperot.  
 
 
 
 
 



Lokalitetsnavn: FORRESTAD 
 
Midtpunkt kartavlest:  NP 286 562 
Hoh:    550-560 m 
Gnr/bnr:    22/2 
Areal:    5 da + 38,6 da 
Undersøkt dato:  26.08.2009, Tanaquil Enzensberger 
Naturtype:   Naturbeitemark 
Verdi:    Viktig - B 

 
 
Innledning 
Lokaliteten er undersøkt av Tanaquil Enzensberger 26.08.2009 på oppdrag av det lokale 
landbrukskontoret, som ønsket å få oversikt over tilskottsberettigete kulturlandskap. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag 
Lokaliteten ligger inntil Rv 27, på oversiden av riksvegen og vis a vis tunet til garden Forrestad.  
Lokaliteten ligger på rundt 700 moh i slakt nordhellende bakke. Berggrunnen på stedet er 
metasandstein og fyllitt i veksling (Englund & Siedlecka 2003). Løsmassene er morene (NGU 
Løsmasser, Internett). Det er noe fuktsig nedover lia, særlig i vårsmeltinga. Området hører til 
vegetasjonsseksjon MbC1 – Mellomboreal vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon (Moen 1998). 
Omkringliggende områder har enggranskog og blåbærgranskog som viktigste vegetasjonstype på 
oversiden av riksvegen, på nedsien av vegen er artsfattig kultureng framherskende.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 
Lokaliteten er et restområde av gårdsnær kulturmark (tidligere slåttemark, naturbeitemark og 
sannsynligvis noe tidligere åker). Det er vanskelig å kategorisere vegetasjonstypene på lokaliteten, men 
stedvis er det tydeligvis ganske god tilgang på kalk, næring og fukt. Området har også fragmentert 
karakter av tresatt beitemark (hagemark), gjengroingsarealer og åpen, antagelig tidligere slåttemark.  
 
Artsmangfold 
Artsmangfoldet er rikt, med mange naturengplanter og en del krevende planteslag. Bakkesøte og 
brudespore, begge klassifisert som nær trua (NT) i rødlista (Kålås et al. 2006) ble registrert. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning 
Arealet er tydelig beitepreget. Kratt og buskas, særlig i vestenden av lokaliteten viser at beitepresset i 
det siste har vært noe svakt. En kraftlinje går gjennom arealet og har bidratt til at det blir holdt åpent. 



 
Fremmede arter 
Det er ikke påvist fremmede arter på lokaliteten.  
 
Skjøtsel og hensyn 
Arealet må ikke gjødsles eller jordarbeides og bør fortsatt beites, gjerne med noe tøffere beitepress. 
Lauvtreoppslag kan med fordel ryddes, men etablerte trær kan stå.  
 
Del av helhetlig landskap 
Lokaliteten hører til et tidligere intenst utnyttet kulturlandskapsområde. Naboarealer er enten i 
gjengroingsfase eller har intensivert drift som gjødslet åkerbruk, men flere naturenglokaliteter er 
registrert i nærheten.  
 
Verdibegrunnelse  
Selv om området er i delvis gjengroing er det artsrikt. Det er også funnet to rødlistede arter på stedet. 
Lokaliteten verdisettes derfor til kategori B – viktig. 
 
Planter som er funnet på lokaliteten 
Bakkesøte, bleikstarr, blåklokke, brudespore, dunkjempe, engkvein, engnellik, engsoleie, fjellrapp, 
fløyelsmarikåpe, følblom, gjeldkarve, gulaks, gulmaure, harerug, hårsveve, hvitkløver, kjerteløyentrøst, 
prestekrage, ryllik, rødknapp, rundskolm, sauesvingel, setergråurt, småengkall, småsyre, sølvbunke, 
vanlig arve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lokalitetsnavn: HAUGSTAD SØNDRE  
 
Midtpunkt kartavlest:  NP 273 567 
Hoh:    560-650 moh 
Gnr/bnr:    27/1 
Areal:   67 daa 
Undersøkt dato:  25,09.2009, Tanaquil Enzensberger 
Naturtype:   Naturbeitemark  
Verdi:    Viktig – B 

 
 
Innledning 
Lokaliteten er undersøkt av Tanaquil Enzensberger 25.09.2009 på oppdrag av det lokale 
landbrukskontoret, som ønsket å få oversikt over tilskottsberettigete kulturlandskap. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag 
Lokaliteten ligger på østsiden av Rv 27 og på nordsiden av skogsveg til Haugstadlia. Avgrensing er 
foretatt ved feltbesøk. 
Lokaliteten ligger sørvestvendt mot Fryadalen. Berggrunnen på stedet er basisk og næringsrik fyllitt 
(Englund & Siedlecka 2003), som stikker i dagen i vegskjæringa til bygdevegen. Løsmassene består av 
morene (NGU Løsmasser, Internett). Det forekommer flere små, kalkrike kildesig i enga. Området skulle 
høre til vegetasjonsseksjon MbC1 – Mellomboreal vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon, men 
funn av knollerteknapp viser at stedet må ligge i overgang til sørboreal vegetasjonssone (Moen 1998). 
Skogen i nærområdet har enggranskog og blåbærgranskog med innslag av tørrere furuskog. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 
Lokaliteten er et gardsnært naturbeite. Det er sannsynlig at noe av den nåværende beitemarka har en 
forhistorie som slåttemark. Ca en fjerdedel av arealet i sørøstre hjørne har karakter av skogsbeite med 
gran som viktigste treslag, men også med selje og bjørk. Skogsbeitet har mange glenner og åpninger, 



noen steder med einer (som viser hvor lysåpent det er). I mot skogsvegen i sørvest blir beitet gradvis 
åpnere og blir mer hagemarkspreget. Her er blant annet en samling av store ospetrær.  
De nordligste delene har oppslag av lauv, med hovedsakelig bjørk. Mellom disse tresatte arealene er ca 
en fjerdedel av området åpent med utrerikt grasdekke med noe einer.  Flere små kildeframspring gir et 
lite fuktdrag som går vestover ned til riksvegen.  
Vegetasjonstypen på åpne deler av arealet ligger nær G7-Frisk/tørr middels baserik eng. De små 
kildesig-samfunnene er ikke godt undersøkt. 
 
Artsmangfold 
Karplantefloraen på de mest beitepregete områdene er kontinuitetspreget og artsrik med en del 
krevende naturengplanter, blant annet knollerteknapp, som her er i utkanten av sitt utbredelsesområde. 
Det ble funnet 20 arter av beitemarkssopp, de fleste relativt trivielle, men det høye antall antall arter 
samt at tre av disse (rødskivevokssopp Hygrocybe quieta, semsket rødskivesopp Entoloma jubatum, 
lillagrå rødskivesopp Entoloma griseocynaeum) er rødlistet i kategori nær truet (NT, Kålås et al. 2006) 
kan tyde på at lokaliteten har potensiale for flere interessante funn.   
 
Bruk, tilstand og påvirkning 
Artsinventar og visuelt inntrykk viser at dette arealet har en lang historie som beitemark. Ved besøk 
25.09.2009 virket arealet godt beitet uten opphopninger av strøsjikt. Beitet ga inntrykk av at det ikke 
hadde blitt gjødslet, eller i så fall med lave doser. Det forekommer gjengroing med lauvtrær, særlig bjørk 
i de nordligste delene.   
 
Fremmede arter 
Det er ikke påvist fremmede arter på lokaliteten.  
 
Skjøtsel og hensyn 
For at verdiene på lokaliteten skal bestå er det viktig at beitepresset holdes oppe og helst intensiveres. 
Det må ikke gjødsles. Det vil være fordelaktig å rydde buskas og trær i noen deler av området, særlig 
lauvoppslag i nordenden.   
 
Del av helhetlig landskap 
Lokaliteten hører til et tidligere intenst utnyttet kulturlandskapsområde. Mye av de nærliggende arealer 
nede ved riksvegen enten i gjengroingsfase eller har intensivert drift som gjødslet åkerbruk. 
Skogsarealene ovenfor er tidligere beitemark i gjengroing. 
 
Verdibegrunnelse   
Det dreier seg om intakt tradisjonelt hevdet naturbeitemark som har rødlistede arter. Funn av 
beitemarksopp kvalifiserer i følge Jordal (1997) området til minst å ha regional verdi. Lokaliteten 
vurderes derfor å tilhøre kategori B – viktig.  
 
Lokaliteten er foreløpig verdisatt i kategori B, men regnes å ha potensial for funn av langt flere sjeldne 
og truete arter. Funn av slike vil  forsvare en verdisettig i kategori A.  
 
 
Planter som er funnet på lokaliteten 
Aurikkelsveve, bleikstarr, blåkoll, dunkjempe, einer, engkvein, engnellik, finnskjegg, fjellrapp, 
fløyelsmarikåpe, følblom, gjeldkarve, gulmaure, harerug, hvitbladtistel, hårsveve, karve, kattefot, 
knollerteknapp, kornstarr, legeveronika, markjordbær, prestekrage, rødknapp, sauesvingel, 
skogstorkenebb, småsyre, sølvbunke, tepperot, tiriltunge, tveskjeggveronika.  
 



Sopp som er funnet på lokaliteten 
Engvokssopp Hygrocybe pratensis, grønn vokssopp Hygrocybe psittacina, gul vokssopp Hygrocybe 
chlorophana, honningvokssopp Hygrocybe reidii, kjeglevokssopp Hygrocybe conica, krittvokssopp 
Hygrocybe virginea, liten vokssopp Hygrocybe insipida, lutvokssopp Hygrocybe nitrata, mønjevokssopp 
Hygrocybe coccinea, rødskivevokssopp  Hygrocybe quieta, seig vokssopp  Hygrocybe laeta, 
skarlagenvokssopp Hygrocybe punicea, skjørvokssopp Hygrocybe ceracea, silkerødskivesopp 
Entoloma sericellum, beiterødskivesopp  Entoloma sericeum, semsket rødskivesopp Entoloma jubatum, 
svartblå rødskivesopp Entoloma chalybaeum, lillagrå rødskivesopp Entoloma griseocynaeum, 
blektuppet greinkøllesopp Clavulinopsis luteoalba, ruterøyksopp Calvatria utriformis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lokalitetsnavn:  BERGOM  
 
Midtpunkt kartavlest:  NP 259 575  
Hoh:    500-550 m 
Gnr/bnr:    31/7 
Areal:    4 da + 1,6 da 
Undersøkt dato:  26.08.2009, Tanaquil Enzensberger 
Naturtype:   Naturbeitemark 
Verdi:    Viktig - B 

 
 
Innledning 
Lokaliteten er undersøkt av Tanaquil Enzensberger 26.08.2009 på oppdrag av det lokale 
landbrukskontoret, som ønsket å få oversikt over tilskottsberettigete kulturlandskap. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag 
Bergom nås med en stikkvei fra Rv 27 og den nederste delen går nesten ned til riksveien. Lokaliteten 
består av to innmarkstykker som hører til plassen Bergom. De to stykkene med mer naturpreget mark er 
atskilt av tunet på Bergom og et kulturengstykke, men de er her behandlet som én lokalitet. 
Lokaliteten ligger på rundt 890 moh. Berggrunnen på stedet består av feltspatførende metasandstein og 
kvartsitt (Englund & Siedlecka 2003). Løsmassene består av morene (NGU Løsmasser, Internett). 
Området hører til vegetasjonsseksjon MbOC – Nordboreal vegetasjonssone, Overgangsseksjon (Moen 
1998). Omkringliggende områder har blåbærgranskog og lavskog som viktigste vegetasjonstyper.   
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 
Det nederste stykket er den bratteste delen av en slåttemark. Det øverste stykket er et gårdsnært 
naturbeite med karakteristisk og artsrik vegetasjon. Mens de nedre delene av slåttemarka virker tydelig 
gjødselpreget, er den nederste delen mindre gjødselpreget med en del naturengarter.   
 
Artsmangfold 
Blant arter som ble sett i den nedre delen er gjeldkarve, harerug, hvitkløver, tepperot og prestekrage, 
men også med hundegras, sølvbunke, engsoleie og engsyre, som tolkes som gjødselfavoriserte arter. I 



den øvre delen forekommer i tillegg finnskjeggtuer, einer, fløyelsmarikåpe, kattefot, legeveronika og 
tepperot. Et eksemplar av marinøkkel, rødlistet som nær truet (NT) ble også sett her (Kålås et al. 2006).   
 
Bruk, tilstand og påvirkning 
Som nevnt virker det nederste stykket gjødselpreget, mens stykket ovenfor tunet har naturkarakter. 
Arealet brukes i dag til vår- og høstbeite for sau. Det var ikke strøopphopninger på marka. Langs 
kantene har det etablert seg tette busk- og tresjikt.   
 
Fremmede arter 
Det ble ikke registrert fremmede arter, med unntak for hundegras, som opprinnelig er innført.  
 
Skjøtsel og hensyn 
Dersom naturkvalitetene på stedet skal bevares må arealet ikke gjødsles. Slåttebetinget vegetasjon på 
det nederste markstykket vil favoriseres av slått, og det kan tenkes at slått uten gjødsling over flere år vil 
kunne få fram større biologiske verdier i enga. Stykket på oversiden av tunet bør beites årvisst. Arealet 
må jordarbeides eller gjødsles.  
 
Del av helhetlig landskap 
Lokaliteten er fortsatt et helt stykke, karakteristisk for plassene i området. Gjengroing truer nå 
strukturene i landakapet.  
 
Verdibegrunnelse   
Siden stykkene er svært små, men siden det dreier seg om kontinuitetspreget naturbeitemark, med et 
innslag av en nær truet (NT) art (marinøkkel) vurderes lokaliteten (under tvil) å tilhøre kategori B – 
viktig.   
 
 
Planter som er sett på lokaliteten 
Engkvein, engsyre, engsoleie, finnskjegg, fløyelsmarikåpe, gjeldkarve, harerug, hvitmaure, hvitkløver, 
hundegras, legeveronika, marinøkkel, prestekrage, ryllik, rødknapp, sauesvingel, sølvbunke, tepperot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lokalitetsnavn: NORDRUM NORDRE  
 
Midtpunkt kartavlest:  NP 250 583 
Hoh:    450-500 m 
Gnr/bnr:    35/1 
Areal:    14 da 
Undersøkt dato:  26.08.2009, Tanaquil Enzensberger 
Naturtype:   Naturbeitemark 
Verdi:    Viktig - B 

 
 
Innledning 
Lokaliteten er undersøkt av Tanaquil Enzensberger 26.08.2009 på oppdrag av det lokale 
landbrukskontoret, som ønsket å få oversikt over tilskottsberettigete kulturlandskap. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag 
Lokaliteten hører til Nordrumsgårdene og heller sørvestvendt ned mot garden på nedsiden av 
stølsvegen som tar av fra Kjønnåsvegen. Lokaliteten er omgitt av granskog på begge sider og på 
nedsiden. Berggrunnen på stedet består av feltspatførende metasandstein og kvartsitt (Englund & 
Siedlecka 2003). Løsmassene er morene av varierende mektighet. Bjøllobekken går her gjennom en 
liten sørvestvendt senkning. Området hører til vegetasjonsseksjon MbC1 – Mellomboreal 
vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon (Moen 1998).  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 
Områdene langs Bjøllobekken i bånn av draget har relativt tykt jordsmonn og jevn tilgang på fuktighet. 
Vegetasjonstypen her står nær G13-Frisk, næringsrik ”natureng” og går i utkanten over mot tørrere 
typer.   
 
Artsmangfold 
Bånn av fuktdraget har dominans av sølvbunke og engkvein. På sidene av draget og i og langs røyser 
eller små steinurer er det fin tørrengvegetasjon med småsyre, kattefot, småbergknapp, tiriltunge, 
stemorsblom, hårsvever og gulaks. Det er en del finnskjegg og einer. Det er ikke funnet rødlistede arter 
på stedet (Kålås et al 2006).   
 



Bruk, tilstand og påvirkning 
Arealet er inngjerdet og brukes som beite. Røyser og steinhauger både i utkantene av området og nede 
i dalsenkningen kan være spor av bekkeaktivitet ved tidligere tiders flommer, men er antagelig, i det 
minste delvis, ryddet av folk. Det er sannsynlig at arealet har vært brukt som slåttemark. Det var ikke 
nevneverdig med strøopphopning i grasmarka, men gjengroing med trær gjør seg gjeldende, med en 
del granfrøplanter og også noe oppskott av selje og bjørk.   
 
Fremmede arter 
Det ble ikke registrert fremmede arter på stedet. 
 
Skjøtsel og hensyn 
Arealet bør ikke gjødsles. Beitepresset kan med fordel økes noe for å unngå gjengroing. Det ville også 
være fordelaktig å rydde bort gransmåplanter og oppskott av bjørk.  
 
Del av helhetlig landskap 
Lokaliteten er en del av et gammelt kulturlandskap mellom utmark og intenst drevet dyrkingslandskap. 
Flere intakte rester av naturbeitemarkslokaliteter forekommer i nabolaget til lokaliteten. 
 
Verdibegrunnelse  
Det dreier seg utvilsomt om naturbeitemark med langvarig driftshistorie. Ettersom det ikke er funnet 
spesielle artsforekomster og deler av beitet kan være noe gjødselpreget vurderes arealet å passe inn i 
verdikategori B - Viktig.    
 
Dersom kratt og buskas i nedkant (sør) av registrert areal ble ryddet og beitet, er det mulig at lokaliteten 
burde utvides.  
 
Planter som er funnet på lokaliteten 
Blåklokke, einer, engfrytle, engkvein, engsoleiefinnskjegg, grasstjerneblom, gulaks, hårsveve, 
hvitbladtistel, kattefot, rød jonsokblom, skogstorkenebb, smyle, småbergknapp, småsyre, 
stemorsblomst, sumphaukeskjegg, sølvbunke, sølvmure, teiebær, tepperot, tiriltunge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lokalitetsnavn:  NORDRUM, BJØKEHAGEN 
 
Midtpunkt kartavlest:  NP 248 579 
Hoh:    325-350 m 
Gnr/bnr:    35/1 
Areal:    17,5 da  
Undersøkt dato:  12.09.2009, Tanaquil Enzensberger 
Naturtype:   Hagemark 
Verdi:    Viktig – B 

 
 
Innledning 
Lokaliteten er undersøkt av Tanaquil Enzensberger 12.09.2009 på oppdrag av det lokale 
landbrukskontoret, som ønsket å få oversikt over tilskottsberettigete kulturlandskap. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag 
Lokaliteten hører til og ligger nord for gardstunet til garden Nordrum, i krysset mellom RV 27 og 
Kjønnåsvegen.  Berggrunnen på stedet består av en smal stripe av dolomittførende metasandstein og 
fyllit, med  metasandstein og kvartsitt på oversiden og feltspatholdig sandstein på nedsiden (Englund & 
Siedlecka 2003). Løsmassene er tørr morene (NGU Løsmasser, Internett). Terrenget heller mot sør. 
Området hører til vegetasjonsseksjon MbC1 – Mellomboreal vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon 
(Moen 1998). 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 
Lokaliteten er karakteristisk hagemark, med hengebjørk som viktigste treslag i en lang stripe, men med 
innslag av rogn og selje i utkantene. Feltsjiktet består for det meste av tørr og artsfattig 
sauesvingelmark. Utformingen med bjørk kalles bjørkehage. Hagemark regnes av Fremstad & Moen 
(2001) som en noe truet (VU) naturtype.  
 
Artsmangfold 
Feltsjiktet er dominert av sauesvingel med innslag av gulaks, engkvein, gullris, legeveronika, 
stormarimjelle, tepperot og ryllik. I utkantene ble det også sett stornesle, sølvbunke og 
tveskjeggveronika. Det er ikke sett rødlistede karplanter (Kålås et al. 2006).  
 



Bruk, tilstand og påvirkning 
Arealet er randområder til kultureng/beitemark som er jordarbeidet og gjødslet og kan derfor være noe 
påvirket av kulturtiltak, framfor alt gjødsling. Kontinuiteten i disse randområdene er uviss. 
Hengebjørkene i overkanten av stykket har jevn alder på anslagsvis 20 år, mens trærne på sidene er av 
ulik alder med innslag av eldre eksemplarer. Arealet ble beitet av kjøttfé ved besøkstidspunktet, og 
særlig radområdene mot nord og sør gir inntrykk av langvarig bruk som beitehage.   
 
Fremmede arter 
Det ble ikke registrert fremmede arter på stedet.  
 
Skjøtsel og hensyn 
For at hagemarkspreget og artsinnventaret skal ivaretas er det viktig at beitet opprettholdes og at 
arealet ikke gjødsles.  
 
Del av helhetlig landskap 
Bjørkehager med hengebjørk er en typisk kulturmarkstype i de varme liene i Gudbrandsdalen og 
forkommer mange steder i den (sør)vestvendte dalsiden, selv om de ofte ikke er intakte. I nabolaget er 
det registrert flere verdifulle naturbeiter.  
 
Verdibegrunnelse 
I følge Håndbok 13 (Direktorat for naturforvaltning 2007) alle hevdete og intakte hagemarksutforminger 
viktige. Siden det ikke forekommer rødlistede arter og lokaliteten muligens er gjødslet, vurderes den 
ikke å komme i høyeste verdikategori, men vurderes å tilhøre katergori B – Viktig.  
 
 
Planter som er funnet på lokaliteten 
Engkvein, gulaks, gullris, hengebjørk, legeveronika, rogn, ryllik, sauesvingel, selje, stormarimjelle, 
stornesle, sølvbunke, tepperot, tveskjeggveronika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lokalitetsnavn:  STIGEN  
 
Midtpunkt kartavlest:  NP 252 584 
Hoh:    ca 525-560 m 
Gnr/bnr:    35/2 
Areal:    17,5 da 
Undersøkt dato:  12.09.2009, Tanaquil Enzensberger 
Naturtype:   Naturbeitemark 
Verdi:    Viktig - B 

 
 
Innledning 
Lokaliteten er undersøkt av Tanaquil Enzensberger 12.09.2009 på oppdrag av det lokale 
landbrukskontoret, som ønsket å få oversikt over tilskottsberettigete kulturlandskap. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag 
Lokaliteten ligger på oversiden av Øverbygdsvegen som tar av fra Kjønnåsvegen og på nedsiden av 
tunet til garden Stigen. Berggrunnen på stedet består av feltspatførende metasandstein og kvartsitt 
(Englund & Siedlecka 2003). Løsmassene er morenelag av variert tykkelse (NGU Løsmasser Internett), 
delvis med berg i dagen. Bjøllobekken avgrenser lokaliteten mot vest. Området hører til 
vegetasjonsseksjon MbC1 – Mellomboreal vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon (Moen 1998). 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 
De sentrale delene av naturbeitet består av tørr mark med berg i dagen. Nedenfor dette er det tykk jord 
og på vestsiden sørger et bekkeløp for tilsig av fuktighet. På de delene som har litt jordtykkelse, er det 
overflateryddet for slått, og stein er lagt i en røys.  
De tørreste delene av arealet er tørrengpreget og går mot vegetasjonstypen F3 – Bergknaus og 
bergflate, mens de fuktigste delene likner G13 – Frisk næringstrik ”natureng” (Fremstad 1997)  
 



Artsmangfold 
Det tørreste området med berg i dagen har blant annet sølvmure, småsyre, kattefot og småbergknapp, 
mens de fuktigste stedene med dyp jord har blant annet sølvbunke, hundegras, sumphaukeskjegg og 
rød jonsokblom. Det forekommer en god del naturengarter. Det er ikke funnet rødlistede karplanter på 
stedet.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning 
Arelalet var greitt nedbeitet ved besøkstidspunkt, med lite strøopphopninger.  En del gran-frøplanter har 
slått seg til på arealet, og i vest mot bekk og ved steinrøyser er det en del gjenvekst med bjørk og selje.  
De lavestliggende delene av stykket og områder langs bekk i vest virker noe nitrogenpåvirket, men har 
likevel et artsinventar av naturengplanter.  
 
Fremmede arter 
Det er ikke påvist svartelistede eller fremmede arter på lokaliteten, med unntak av hundergras.  
 
Skjøtsel og hensyn 
Fortsatt beiting av arealet er viktig for å opprettholde naturkvalitetene, helst med noe hardere 
beitepress. Arealene må ikke gjødsles. Tynning i lauvskogskratt og fjerning av grantrær vil være 
fordelaktig for å sikre fortsatt karakter av naturbeitemark.   
 
Del av helhetlig landskap 
På den andre siden av seterveien (nedsiden) ligger en annen naturbeitemark, som igjen ligger nær flere 
slike områder i grenda.  
 
Verdibegrunnelse 
I og med at arealet fortsatt beites, må lokaliteten sies å være i fortsatt, tradisjonell drift. Lokaliteten 
vurderes derfor til å høre hjemme i kategori B - viktig.   
 
En undersøkelse på et gunstigere tidspunkt (sommer) vil kunne resultere i flere artsregistreringer.  
 
Planter som er funnet på lokaliteten 
Blåklokke, bjørk, einer, engkall, engkvein, engsoleie, engsyre, finnskjegg, fjellmarikåpe, fjellrapp, gran, 
grasstjerneblom, gulaks, gullris, harerug, hundegras, hvitkløver, kattefot, prestekrage, ryllik, rød 
jonsokblom, selje, skogstorkenebb, smyle, småsyre, småbergknapp, sumphaukeskjegg, sølvbunke, 
sølvmure, tepperot, blåklokke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lokalitetsnavn:  MÆHLUMSHAGEN 
 
Midtpunkt kartavlest:  NP 247 588 
Hoh:    360-420 m 
Gnr/bnr:    36/1 og 39/4  
Areal:    17 og 25 da  
Undersøkt dato:  12.09.2009, Tanaquil Enzensberger 
Naturtype:   Naturbeitemark 
Verdi:    Viktig - B 

 
 
Innledning 
Lokaliteten er undersøkt av Tanaquil Enzensberger 12.09.2009 på oppdrag av det lokale 
landbrukskontoret, som ønsket å få oversikt over tilskottsberettigete kulturlandskap. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag 
Lokaliteten ligger mellom Øverbygdsvegen og Kjønnåsvegen og heller svakt mot sør. 
Berggrunnen på stedet består av feltspatførende metasandstein, fyllit og kvartsitt (Englund & Siedlecka 
2003). Løsmassene er tynn morene (NGU Løsmassekart, Internett), til dels med berg i dagen. 
Området hører til vegetasjonsseksjon MbC1 – Mellomboreal vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon 
(Moen 1998). 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 
Den største delen av Mæhlushagen har typisk kontinuitetspreget, tørr naturbeitemark. Nærmest 
gårdstunet (øverst) ligger et område med mye berg i dagen i vest og et hagemarkspreget, tresatt areal 
som er i gjengroinsfase i øst. Tørrengvegetasjonen ligger nær G7 – Tørreng (Fremstad 1997). 
 



Artsmangfold 
Vegetasjonen er artsrik og variert med mange naturengarter.  Noen eksemplarer av bakkesøte, 
kategorisert som nær truet (NT, Kålås et al. 2006), er sett på stedet.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning 
Arealet virket godt vedlikeholdt og beitet. Det var utført en del ryddearbeider i den best vedlikeholdte, 
største og lavestliggende delen, hvor kun enkelte hengebjørk og seljer sto igjen.  
 
Fremmede arter 
Det er ikke påvist fremmede arter. 
 
Skjøtsel og hensyn 
De øvre delene av Mæhlumshagen kunne med fordel vært ryddet og i sammenheng med dette beitet. 
Arealene må ikke gjødsles.  
 
Del av helhetlig landskap 
Flere tilsvarende naturbeitemarker ligger på rekke og rad langs lisiden i grenda. Disse er avhengige av 
fortsatt beitebruk for at de ikke skal bi isolert som forekomster.  
 
Verdibegrunnelse   
Naturbeitemarka er typisk og artsrik og det er registrert bakkesøte (kategori nær truet, NT i Norsk 
Rødliste 2006). Arealet vurderes derfor å tilhøre kategori B – viktig.   
 
Nærområdene rundt lokaliteten kan ha like store kvaliteter, og dersom disse skulle komme i aktivt bruk 
(beite), kan det være aktuelt å utvide lokaliteten. På den annen side kan de øverste delene gå tapt som 
prioriterte naturtyper dersom de ikke hevdes bedre.  
 
 
Planter som er funnet på lokaliteten 
Bakkesøte, bleikstarr, blåklokke, blåkoll, dunkjempe, einer, engsoleie, engsoleie, finnskjegg, følblom, 
gulaks, gullris, gulmaure, harerug, hvitkløver, hårfrytle, kattefot, kjerteløyentrøst, legeveronika, 
prestekrage, ryllik, sauesvingel, smyle, småengkall, stivstarr, tepperot, tiriltunge, tveskjeggveronika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lokalitetsnavn:  NORDHEIM 
 
Midtpunkt kartavlest:  NP 250 578 
Hoh:    350-375 m 
Gnr/bnr:    38/1, 36/15 
Areal:    18 da 
Undersøkt dato:  12.09.2009, Tanaquil Enzensberger 
Naturtype:   Slåttemark 
Verdi:    Svært viktig – A  

 
 
Innledning 
Lokaliteten er undersøkt av Tanaquil Enzensberger 12.09.2009på oppdrag av det lokale 
landbrukskontoret, som ønsket å få oversikt over tilskottsberettigete kulturlandskap. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag 
Lokaliteten består av enga til to plasser som ligger inntil riksveien 300 m overfor krysset mellom Rv 27 
og Kjønnåsvegen. Arealet er avgrenset ved feltbesøk og følger gjerde. 
Lokaliteten ligger i sørvendt bakke mellom ca 350 og 375 moh. Berggrunnen består av metasandstein 
og fyllitt i veksling (Englund & Siedlecka 2003). Løsmassene er morene (NGU Løsmasser, Internett), 
som er svært tynn øverst og tykkere med en del fuktlagrende evne nederst. Området hører til 
vegetasjonsseksjon MbC1 – Mellomboreal vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon (Moen 1998). På 
oversiden (nord) er det tørr barskog med berg i dagen. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 
Eng med rikt artsinventar som bærer preg av lenge å ha blitt tradisjonelt vedlikeholdt som slåttemark, 
men som står i fare for å miste verdiene grunnet svak hevd. Vegetasjonstypen ligger nær G7b – 
Dunhavreeng og G8 – Frisk/tørr rikeng i fjellstrøk (Fremstad 1997).  Førstnevnte regnes som sterkt truet 
(EN) og sistnevnte som noe truet (VU) av Fremstad & Moen (2001). 
 



 
Artsmangfold 
Enga framsto ved besøkstidspunkt i august 2009 som svært fargerik med mange naturengarter. Blant 
disse var marinøkkel, som vurderes som nær truet (NT) i rødlista (Kålås et al. 2006). 
 
Bruk, tilstand og påvirkning 
Ved besøkstidspunkt var enga ikke beitet eller slått. Det forekom en del spredte granplanter i øvre deler, 
oppskott av bjørk og or, særlig på øvre deler av 36/15 og ved grensa til gården Nordum i øst, samt noe 
bringebær i områdene nær veien. Enga har ikke har blitt slått på lengre tid. Det var imidlertid akkumulert 
såpass lite strøopphopninger at det er sannsynlig at området har blitt brukt som vår- og/eller høstbeite. 
Vegetasjonen var ikke gjødselpreget og naturengplantene dominerte. 
 
Fremmede arter 
Det er ikke påvist fremmede arter på lokaliteten. 
 
Skjøtsel og hensyn 
Fortsatt hevd med slått uten gjødsling er nødvendig for at denne enga skal beholde sitt særpreg som 
slåttemark. Sekundært kan arealet hevdes med beiting. Oppskott av bjørk og or og granplanter bør 
fjernes så snart som mulig. Det samme gjelder bringebær (som er lettest å bli kvitt ved slått). Arealet må 
ikke gjødsles eller jordarbeides.  
 
Del av helhetlig landskap 
Lokaliteten hører til et tidligere intenst utnyttet kulturlandskapsområde, hvor store deler enten er i 
gjengroingsfase eller er oppdyrket og gjødslet. På østsiden av arealet ligger flere interessante 
naturbeiter, og det er registrert et hagemarksparti av interesse i det umiddelbare nabolaget.  
 
Verdibegrunnelse   
Selv enga er i gjengroingsfase, vurderes den som intakt slåttemark. Den har rikt artsinventar og 
elementer av truete vegetasjonstyper. Lokaliteten verdisettes derfor til kategori A - svært viktig. 
 
Vurderingen av området er avhengig av at den blir tradisjonelt hevdet som slåttemark. Dersom dagens 
gjengroingstendenser får fortsette, vil arealet snart tape sin biologiske verdi.  
 
 
Planter som er funnet på lokaliteten  
Aurikkelsveve, bleikstarr, blåklokke, dunhavre, einer, engfrytle, engkvein, engsoleie, engsyre, 
fagerknoppurt, fjellrapp, fuglevikke, gjeldkarve, gjerdevikke, grasstjerneblom, setergråurt, gulaks, 
gulmaure, harerug, hundegras, hvitkløver, hvitmaure, hårfrytle, karve, kjerteløyentrøst, legeveronika, 
marinøkkel, prestekrage, ryllik, rødknapp, sauesvingel, skjermsveve, skogkløver, skogsveve, smørbukk, 
smårapp, småsyre, storengkall, tiriltunge, trådrapp, tveskjeggveronika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lokalitetsnavn: RISSTUBBEN 
 
Midtpunkt kartavlest:  NP 252 583 
Hoh:    520-545 m 
Gnr/bnr:    38/5 
Areal:    6,9 da 
Undersøkt dato:  12.09.2009, Tanaquil Enzensberger 
Naturtype:   Naturbeitemark 
Verdi:    Lokalt viktig - C 

 
 
Innledning 
Lokaliteten er undersøkt av Tanaquil Enzensberger 12.09.2009 på oppdrag av det lokale 
landbrukskontoret, som ønsket å få oversikt over tilskottsberettigete kulturlandskap. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag 
Lokaliteten ligger langs Øverbygdsvegen som tar av fra Kjønnåsvegen. 
Berggrunnen på stedet består av feltspatførende metasandstein og kvartsitt (Englund & Siedlecka 
2003). Løsmassene er morene (NGU Løsmasser, Internett). Nærliggende områder har Enggranskog 
som går mot høgstaudeskog. Området hører til vegetasjonsseksjon MbC1 – Mellomboreal 
vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon (Moen 1998). 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 
Lokaliteten er en liten, bratt del av en slåttemark, hvor randsonene har trekk av natureng-vegetasjon. . 
Utkantene   
 
Artsmangfold 
Plantelivet er relativt artsfattig, med en del naturengplanter i randsonen.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning 



Området har ikke blitt slått eller beitet på noen år, og det er i ferd med å komme opp granfrøplanter og 
ospekratt på steder hvor det er naturengplanter.  
 
Fremmede arter 
Hundegras og timotei forekommer ganske rikelig sentralt i enga.  
 
Skjøtsel og hensyn 
Gjenopptatt hevd ved slått, også i randsonene (som i så fall må ryddes) kan tenkes å vekke til live 
kulturmarksverdiene på stedet.  
 
Del av helhetlig landskap 
Lokaliteten ligger nært innpå to lokaliteter, én rett øst og én på nedsiden av vegen, hvor det er funnet 
verdifull naturbeitemark. 
  
Verdibegrunnelse 
Artsinventar og vegetasjonstype på stedet er relativt trivielle, og området er dårlig hevdet. Denne 
natureng-resten vurderes derfor å ha verdi C - lokal verdi.  
 
Planter som er funnet på lokaliteten 
Blåklokke, bjørk, einer, engkall, engkvein, engsoleie, engsyre, finnskjegg, fjellmarikåpe, fjellrapp, gran, 
grasstjerneblom, gulaks, gullris, harerug, hundegras, hvitkløver, kattefot, prestekrage, ryllik, rød 
jonsokblom, selje, skogstorkenebb, smyle, småsyre, småbergknapp, sumphaukeskjegg, sølvbunke, 
sølvmure, tepperot, blåklokke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lokalitetsnavn:    MÆHLUM  
 
Midtpunkt kartavlest:  NP 247 589 
Hoh:    400-425 m 
Gnr/bnr:    39/1 
Areal:    21,5 da 
Undersøkt dato:  25.09.2009, Tanaquil Enzensberger 
Naturtype:   Naturbeitemark 
Verdi:    Viktig – B 

 
 
Innledning 
Lokaliteten er undersøkt av Tanaquil Enzensberger 25.09.2009 på oppdrag av det lokale 
landbrukskontoret, som ønsket å få oversikt over tilskottsberettigete kulturlandskap. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag 
Lokaliteten ligger mellom Øverbygdsvegen og Kjønnåsvegen, og forløper som en lang stripe langs 
førstnevnte. Berggrunnen på stedet består av feltspatførende metasandstein og fyllit med innslag av 
kvartsitt (Englund & Siedlecka 2003). Løsmassene på stedet er morene (NGU Løsmasser, Internett) og 
muligens rasjord, i ganske tykke lag. 
Området hører til vegetasjonsseksjon MbC1 – Mellomboreal vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon 
(Moen 1998). På oversiden av stykket og bygdevegen ligger tørr barskog, mens nedsiden grenser mot 
kultureng.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 
Det meste av arealet er åpen eng, med noen enkeltstående trær og treklynger i de nedre ransdsonene. 
Vegetasjonstypene på en stor del av stykket ligner G13 – Frisk, næringsrik ”natureng” som er beskrevet 
av Fremstad (1997), med overganger til tørrere former en del steder. 
 
Artsmangfold 
Beitet er artsrikt og kontinuitetspreget med en god del naturengarter.  



 
 
Bruk, tilstand og påvirkning 
Ved besøkstidspunkt ble arealet beitet av storfé. Det forekom ingen strøopphopninger. At arealet 
kanskje kunne forekomme noe gjødselpåvirket antas å henge sammen med at det beites av storfé. Det 
forekom enkelte trær; osp, selje og bjørk og enkelte einerbusker, uten at disse kan sies å utgjøre noen 
trussel.  
 
Fremmede arter 
Det er ikke registrert fremmede arter på stedet. 
 
Skjøtsel og hensyn 
Nåværende beitetrykk virker greitt. Det er viktig å følge med på hvorden trevegetasjonen utvikler seg og 
eventuelt vurdere noe rydding. Arealet må ikke gjødsles. 
 
Del av helhetlig landskap 
Dette naturbeitet ligger nær lokaliteten Mæhlumshagen, slik at de to utgjør til sammen ett stort, verdifullt 
område.  
 
Verdibegrunnelse   
Det dreier seg om intakt naturbeitemark i realtivt god hevd. Lokaliteten vurderes derfor å være i kategori 
B – viktig. 
 
Planter som er funnet på lokaliteten 
Bleikstarr, blåklokke, blåkoll, dunkjempe, einer, engmarikåpe, engsoleie, engsyre, firkantperikum, 
følblom, gulaks, gullris, gulmaure, harerug, hvitkløver, hårfrytle, kattefot, kjerteløyentrøst, legeveronika, 
prestekrage, ryllik, rød jonsokbom, sauesvingel, skogstorkenebb, smyle, småengkall, stivstarr, 
sølvbunke, tepperot, tiriltunge, tveskjeggveronika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lokalitetsnavn: NORDRUM MEGARDEN 
 
Midtpunkt kartavlest:  NP 244 588 
Hoh:    300-330 m 
Gnr/bnr:    39/1 
Areal:    15,5 da 
Undersøkt dato:  25.09.2009, Tanaquil Enzensberger 
Naturtype:   Småbiotoper 
Verdi:    B - viktig 

 
 
Innledning 
Lokaliteten er undersøkt av Tanaquil Enzensberger 25.09.2009 på oppdrag av det lokale 
landbrukskontoret, som ønsket å få oversikt over tilskottsberettigete kulturlandskap. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag 
Lokaliteten ligger inntil Kjønnåsvegen (sørsiden) og grenser til tunet til Nordrum Megarden på vestsiden.  
Berggrunnen på stedet består av feltspatførende metasandstein og fyllit med innslag av kvartsitt 
(Englund & Siedlecka 2003). Løsmassene er morene (Løsmassebasen, Internett), og  en del av 
lokaliteten består av ur, som antageligvis delvis er en rydningsrøys. 
Området hører til vegetasjonsseksjon SbbC1 – Sørboreal vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon 
(Moen 1998). 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 
Lokaliteten er et lite restområde som ligger nær inntil gardstun, men som ikke er blitt lagt under plogen. 
Den består av en steinur og en liten beitehage. Steinura er svært typisk for området, hvor slike ligger 
mange steder i landskapet. Det dreier seg sannsynligvis om gjenlegg etter bre, som det har blitt lagt 
rydningsstein på fra dyrkningsjorda.  Den lille beitehagen er tørr og har mye stein og blokk i dagen. 
Vegetasjonstypen er en tørr utforming av I3 – Tråkk-vegetasjon (Fremstad  1997). Områdene rundt 
steinura ser ut til å være gjødslet og vegetasjonstypen nærmer seg G14 – Frisk, næringsrik 
”gammeleng” (Fremstad 1997). 
 



 
 
Artsmangfold 
Plantemangfoldet inneholder en god del naturengarter og arter som er karakteristiske for tørre steinurer. 
Det er ikke funnet noen rødlistede arter.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning 
Områdene rundt steinura virket noe gjødselpreget. Den lille beitehagen virket godt vedlikehold. 
Områdene er holdt åpne, selv om det er sterk gjengroing med kratt i tilgrensende beitemark (sør).  
 
Fremmede arter 
Bortsett fra hundegras er det ikke funnet fremmede arter på stedet.  
 
Skjøtsel og hensyn 
Området må fortsatt beites dersom de biologiske verdiene skal ivaretas. Det må ikke gjødsles.  
 
Del av helhetlig landskap 
Gjenliggende steinurer plassert i dyrkingslandskapet forekommer mange steder i Kjønnåsområdet. 
Omgitt som de er av intensivt drevet åker-eng, kan de spille en rolle for områdets biomangfold.  
 
Verdibegrunnelse   
Selv om deler av arealet som er tatt med er noe gjødselskadet, vurderes lokaliteten å inneha en 
velutviklet utforming av en restbiotop, og skal derfor i følge Håndbok 13 vurderes som B – viktig.  
 
Antagelig burde flere av disse karakteristiske steinurene i kulturlandskapet i Kjønnåsområdet 
kartlegges. På tilsvarende områder i nærheten er det blant annet registrert smånøkkel, legesteinfrø, 
henge- og sprikepiggfrø.    
 
 
Planter som er funnet på lokaliteten 
Bitterbergknapp, blåklokke, einer, engfrytle, engsoleie, engsyre, ettårsknavel, finnskjegg, følblom, 
groblad, gulaks, harerug, hundegras, hvitkløver, kveke, legeveronika, ryllik, sauesvingel, småsyre, 
stornesle, sølvbunke, tunarve, tunrapp, vårskrinneblom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lokalitetsnavn:  SØRSVEA 
 
Midtpunkt kartavlest:  NP 248 589 
Hoh:    450-500 m 
Gnr/bnr:    39/10 
Areal:    7,3 da 
Undersøkt dato:  25.09.2009, Tanaquil Enzensberger 
Naturtype:   Naturbeitemark 
Verdi:    Viktig - B 

 
 
Innledning 
Lokaliteten er undersøkt av Tanaquil Enzensberger 25.09.2009 på oppdrag av det lokale 
landbrukskontoret, som ønsket å få oversikt over tilskottsberettigete kulturlandskap. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag 
Lokaliteten ligger på oversiden av bygdevegen som tar av går til fjells fra Kjønnåsvegen ved tunet til 
Svea. Berggrunnen på stedet består av feltspatførende metasandstein og fyllit med innslag av kvartsitt 
(Englund & Siedlecka 2003). Det ligger et svært tynt løsmassedekke av morene (NGU Løsmasser, 
Internett). Jordskred har en gang tatt med seg massene som har sklidd av berget, på en måte som er 
karakteristisk for mange steder i området. Området hører til vegetasjonsseksjon SbbC1 – Sørboreal 
vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon (Moen 1998). 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 
Mye av området er berg i dagen, men lokalitetene stikker seg ut fra naboteigene ved å være lite 
gjengrodd, lysåpen og beitepreget. Vegetasjonen ligger nær Fremstad (1997) sine typer G7 – Tørreng 
og F3 – Bergknaus og bergflate. 
 
Artsmangfold 
Det er mange tørrengarter, fjellarter og arter karakteristiske for  
 



Bruk, tilstand og påvirkning 
Arealet virket greitt vedlikeholdt ved beiting, men er muligens nå i ferd med å gro igjen. Det forekom 
noen få store hengebjørk, et par seljer og en granklynge mot tørt berg i nordøst. Tatt i betraktning hvor 
gårdsnært området er, har vegetasjonen forbausende lite preg av gjødsling.  
 
Fremmede arter 
Det er ikke funnet fremmede arter på stedet.  
 
Skjøtsel og hensyn 
Vedlikehold ved beiting er nødvendig for at dette stykket skal beholde sitt særpreg. Arealet bør ikke 
gjødsles. 
 
Del av helhetlig landskap 
Lokaliteten representerer et typisk og karakteristisk drag ved tradisjonsklandskapet på stedet, og ligger i 
nær tilknytning til anna naturbeitemark (Mæhlumshagen m.fl)) av lignende type og som huser store 
biologiske verdier.  
 
Verdibegrunnelse  
Lokaliteten vurderes å være kontiniutetspreget naturbeitemark og plasseres derfor i kategori B – viktig.   
 
Planter som er funnet på lokaliteten 
Bakkemynte, blåklokke, blåkoll, blårapp, einer, engkvein, finnskjegg, fjellrapp, gran, gulaks, hengebjørk, 
kattefot, legeveronika, lodnebregne, rundbelg, ryllik, sauesvingel, selje, setermjelt, smyle, smørbukk, 
småengkall, småsyre, stemorsblom, sølvmure, tiriltunge, vårskrinneblom. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lokalitetsnavn: HØYSTAD 
 
Midtpunkt kartavlest:  NP 245 595 
Hoh:    400-450 m 
Gnr/bnr:    40/1 
Areal:    43 da 
Undersøkt dato:  25.09.2009, Tanaquil Enzensberger 
Naturtype:   Naturbeitemark 
Verdi:    Viktig – B 

 
 
Innledning 
Lokaliteten er undersøkt av Tanaquil Enzensberger 25.09.2009 på oppdrag av det lokale 
landbrukskontoret, som ønsket å få oversikt over tilskottsberettigete kulturlandskap. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag 
Lokaliteten hører til garden Høystad og ligger høyt i lia over Kjønnås, øst for bygdevegen som går til 
fjellet. Berggrunnen på stedet består av feltspatførende metasandstein og fyllit med innslag av kvartsitt 
(Englund & Siedlecka 2003). Løsmassene på stedet består av morene av varierende tykkelse (NGU 
Løsmasser, Internett), slik at det er steder med bart berg, så vel som arealer med ganske god evne til 
fuktlagring. Areralet heller mot sør. Området hører til vegetasjonsseksjon SbC1 – Sørboreal 
vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon (Moen 1998). 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 
Lokaliteten består av tre uregelmessig avgrensede tidligere slåttemarker/hagemarker som ligger på rad i 
vest-øst-plan, omgitt av områder med mer preg av beiteskog. Det vestligste av disse tre områdene går 
over i et raspreget areal, hvor det har gått jordskred slik at bart berg er eksponert. Vegetasjonstypene 
på stedet går fra blandingsskog til tørreng og bergflatevegetasjon.  
 
Artsmangfold 
Arealet er ganske stort og rommer mange miljøer med ulike arter. Det er potensial for funn av langt flere 
arter, og sannsynligvis også et mer interessant artsmangfold. Ingen rødlistede arter (Kålås et al. 2006) 
ble funnet, men mange naturengarter.  
 



Bruk, tilstand og påvirkning 
De åpne arealene motstår gjengroing ganske godt, men i områdene i mellom har kratt med gråor og 
bjørk fått tak. Det forekommer også ospekloner, hegg, selje, gran og furu. I de åpne områdene finnes 
noen modne seljer og hengebjørk, som har stått lenge. Arealet er ikke gjødselpreget, og åpne deler har 
ikke strøopphopninger.  En kraftlinje går gjennom området.  
 
Fremmede arter 
Lengst vest ble dett sett hundegras og timotei. Ellers ingen fremmede arter.  
 
Skjøtsel og hensyn 
Arealene er i gjengroingsfase og dersom kulturlandskapsverdiene skal beholdes, bør det utføres 
ryddetiltak kombinert med godt beitepress. Arealet må ikke jordarbeides eller gjødsles.  
 
Del av helhetlig landskap 
Arealene er store og del av et helhetlig landskap fra gårdstun til utmarksbeiter.  
 
Verdibegrunnelse   
Naturbeitemarka er tydelig preget av langvarig hevd og selv om det ikke er funnet truete arter her, antas 
det å huse biolgiske verdier. Arealet vurderes derfor som viktig – B.  
 
Avgrensning av området er utført etter skjønn. Ved økende gjengroing vil det være nødvendig å endre 
avgrensingen. 
 
Planter som er funnet på lokaliteten 
Blåbær, blåklokke, blåkoll, einer, engfiol, engsoleie, ettårsknavel, finnskjegg, flekkgrisøre, flekkmure, 
fløyelsmarikåpe, fuglevikke, gran, grasstjerneblom, gulaks, hegg, hengeaks, jåblom, kratthumleblom, 
legeveronika, lundrapp, osp, prestekrage, rødknapp, røsslyng, sauesvingel, selje, skarmarikåpe, 
skogjamne, skogkløver, smyle, smørbukk, snerprøyrkvein, stormarimjelle, sølvbunke, tiriltunge, 
tveskjeggveronika.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lokalitetsnavn:  GUNSTAD NEDRE 
 
Midtpunkt kartavlest: NP 239 588 
Hoh:    280-300 m 
Gnr/bnr:    43/1 
Areal:    1,8 da 
Undersøkt dato:  25.09.2009, Tanaquil Enzensberger 
Naturtype:   Naturbeitemark 
Verdi:    Viktig - B 

 
 
Innledning 
Lokaliteten er undersøkt av Tanaquil Enzensberger 25.09.2009 på oppdrag av det lokale 
landbrukskontoret, som ønsket å få oversikt over tilskottsberettigete kulturlandskap. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag 
Lokaliteten ligger rett vest for tunet til Gunstad gnr/bnr 43/1. Berggrunnen på stedet består av 
feltspatførende metasandstein og fyllit med innslag av kvartsitt (Englund & Siedlecka 2003). 
Løsmassene er morene (NGU Løsmasser, Internett). På lokaliteten er det mye grov stein i dagen og to 
tydelige steinurer. Det går fuktdrag i de vestligste delene. Lokaliteten heller mot sør. På østsiden er det 
barskog (tidligere beiteskog) og ellers artsfattig kultureng i områdene rundt. Området hører til 
vegetasjonsseksjon SbbC1 – Sørboreal vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon (Moen 1998). 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 
Lokaliteten er et gårdsnært naturbeite, som ikke er pløyet eller jordarbeidet, med ganske varierte 
forhold. Her forekommer typisk steinur, åpen grasmark og tresatte randsoner med god fuktighet om 
våren. På de åpne partiene er vegetasjonen tråkkpreget, og kan ligge nær Fremstad (1997) I3 – Tråkk-
vegetasjon i en tørr utforming.  
 
Artsmangfold 
Artsmangfoldet på stedet er relativt trivielt, men en del naturengarter forekommer. Det er ikke funnet 
rødlistede arter på lokaliteten.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning 



Arealet er var godt nedbeitet ved besøkstidspunkt. Det har etablert seg trær, mest i utkanten mot 
skogen i vest, men det er ikke nevneverdig krattdannelse, noe som tyder på at beitepresset er 
tilfredsstillende.  
Fremmede arter 
Det er ikke registrert fremmede arter på stedet.  
 
Skjøtsel og hensyn 
Lokaliteten bør fortsatt beites og ikke gjødsles.  
 
Del av helhetlig landskap 
I dette intensivt drevne jordbrukslandskapet forekommer mange steder slike små, steinete/urete 
restområder, som må ha stor verdi for biomangfoldet som hører til i det tradisjonelt hevdete 
kulturlandskapet.  
 
Verdibegrunnelse 
Lokaliteten vurderes som verdifull fordi det dreier seg om intakt naturbeitemark, og den vurderes derfor 
å høre til i kategori B – viktig.  
   
 
Planter som er funnet på lokaliteten 
Bitterbergknapp, blåkoll, engsoleie, finnskjegg, flekkmure, grasstjerneblom, gulaks, harerug, hundegras, 
hvitkløver, krypsoleie, legeveronika, osp, ryllik, sauesvingel, selje, smyle, sølvbunke, tepperot, timotei, 
tunrapp, vårskrinneblom. 
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