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Innledning. 
 
På oppdrag fra Etnedal kommune gjennomførte Kistefos Skogtjenester AS i 2009 registrering 
av biologisk mangfold på noen utvalgte kulturlandskapslokaliteter i kommunen. Hensikten 
med registreringene var å kartlegge naturtypeverdien på lokalitetene i henhold til Direktoratet 
for Naturforvaltnings håndbok nr 13 (revidert utgave 2007).  
 
Lokalitetene er presentert med faktaopplysninger, foto og kart i målestokk 1:5000. 
 
Feltarbeid og rapportering er utført av Geir Høitomt. Miljøfaglig Utredning v/Bjørn Harald 
Larsen takkes for nyttige diskusjoner vedrørende verdisetting og presentasjon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Litteratur 
 
Bjørlykkje, A. og Sålvoll, H. 1979: Bruflat, berggrunnsgeololgisk kart 1716I. 
 
Direktoratet for naturforvaltning, 2007: Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk 
mangfold. Håndbok 13. 2. utgave 2006. Oppdatert 2007. 
 
Fremstad, E. 1997: Vegetasjonstyper i Norge. NINA Temahefte 12. 
 
Fremstad, E. og Moen, A. 2001: Truete vegetasjonstyper i Norge. NTNU Vitenskapsmuseet 
Rapp.bot. Ser. 2001-4 
 
Kålås, J.A., Viken, Å. og Bakken, T. (red) 2006. Norsk Rødliste 2006 – 2006 Norwegian Red 
List. Artsdatabanken, Norway. 
 
Moen, A. 1998. Nasjonalatlas for Norge: vegetasjon. Statens kartverk, Hønefoss. 
 
Mossberg, B. og Stenberg, L. 2007: Gyldendals store nordiske flora. Revidert og utvidet 
utgave. 
 
 
 



Lokalitetsbeskrivelser 
 
Holo: 
 
Kommune: Etnedal 
 
Gnr/bnr: 32/12 
 
Kartblad (M 711): 1717 III, Fullsenn  
 
UTM-referanse (EUREF89): 32V NN 2755 6595 
 
H.o.h. : ca. 780 m.o.h 
 
Areal:   15,1 daa 
 
Vegetasjonssoner: Nordboreal sone 
 
Vegetasjonsseksjon: OC, Overgangsseksjon 
 
Naturtyper: Naturbeitemark (D04) 
 
Utforminger: Frisk fattigeng (G4) og frisk/tørr, middels baserik eng (G7).  
 
Naturtypeverdi: Lokalt viktig - C 
 
Undersøkt/kilde: Geir Høitomt, 16.07.2009 
 
Avgrensingens nøyaktighet: Nøyaktigere enn 20 m 
 
 
 
Områdebeskrivelse: 
 
Beliggenhet og avgrensning: Lokaliteten ligger i Nordre Etnedal, ca 3 km øst for utløpet av 
Steinsetfjorden. Gardsbruket ligger ca. 780 moh i den sørvendte lia på nordsida av Dalselvi. 
Det undersøkte arealet er avgrenset av gardsveg/gardstun i nord og for øvrig av gjengrodd 
kulturlandskap (yngre lauvskog/barskog). 
 



 
Holo. 19.07.2009.  Foto: Geir Høitomt 
 

 
Holo. 19.07.2009.  Foto: Geir Høitomt 



Naturforhold/natur- og vegetasjonstype: Berggrunnen i området består av overskjøvne 
sedimentære bergarter tilhørende Synnfjelldekket, sandstein stedvis konglomeratisk. Dette gir 
i utgangspunktet opphav til en relativt nøysom flora, men noe basekrevende vegetasjon kan 
forekomme.  
 
Lokaliteten består av ei sørvendt naturbeitemark. Lokaliteten er relativt brattlendt, men enga 
flater noe ut i øvre del (opp mot gardstunet). Grunnlendte og tørkesvake partier forekommer, 
med innslag av bergknauser spesielt i øvre del. 
 
Lokaliteten har en noe vekslende vegetasjonstype avhengig av fuktighet og jordsmonn. Frisk 
fattigeng, vanlig utforming (G4a) dominerer arealet (ca 75 %). Overganger mot tørrenger 
forekommer i øvre og grunnlendete deler (G7b).  
 
Biologisk mangfold: Floraen er relativt artsrik med mange arter knyttet til ugjødslet 
naturbeitermark. Av karakteristiske arter for frisk fattigeng-eng ble notert bl.a. ryllik, 
engkvein, gulaks, blåklokke, smyle, engsoleie, engsyre og hvitmaure. På de tørreste partiene 
var det innslag av arter som finnskjegg, dunkjempe, kattefot, bakkestjerne, engnellik, 
flekkgrisøre, harerug, hårsveve, markjordbær, småengkall og tiriltunge. Også arter som 
dunhavre, blåfjær, fjellflokk og fjellmarikåpe forekom i naturbeitemarka. Rødlistearten 
marinøkkel (NT) ble påvist med spredte eksemplarer (5+), spredt over hele arealet.  
 
Deler av enga hadde hyppig innslag av firkantperikum, skogstorkenebb og bjørnekjeks. Dette 
indikerer begynnende forfall. Også økt gjengroing av einer er merkbar. 
 
Registreringen ble utført såpass tidlig i vekstsesongen at eventuell forekomst av interessante 
beitemarkssopp ikke lot seg påvise. 
 
Kulturpåvirkning: Lokaliteten bærer preg av å være et gammelt kulturlandskap. Informasjon 
gitt av lokalbefolkning bekrefter at arealet er gammel slåttemark. Området beites nå sporadisk 
av sau på utmarksbeite. Arealet er neppe kunstgjødslet i nyere tid. 
 
Verdivurdering: Lokaliteten representerer en naturbeitemark i sterkt avtagende hevd. Området 
bærer preg av å være et gammelt kulturlandskap med langvarig slått og lite eller ingen 
gjødsling. En lang rekke naturengplanter er påvist, innbefattet rødlistearten marinøkkel (nær 
truet, NT). Vegetasjonstypen lavurteng (G7b), forekommer på de tørreste delene av 
lokaliteten. Denne vegetasjonstypen er plassert i kategorien sterkt truet (EN).   
 
Lokaliteten får verdien lokalt viktig (C) med bakgrunn i sterkt avtagende hevd og tydelig 
gjengroing. Ved gjenopptakelse av hevd (slått/beite) er området en klar B-lokalitet (pga 
forekomst av en rødlisteart (NT) og arealer med truet vegetasjonstype).   
 
Forslag til skjøtsel og hensyn: Området er i tydelig gjengroing grunnet svak og avtagende 
hevd. Gjenopptakelse av slått eller beite vil hindre gjengroing og bevare artsmangfoldet i 
større grad. Lokaliteten må ikke gjødsles. 
 
 
 



BOTANISKE VERDIER I KULTURLANDSKAP - registrerte arter 
 
Lokalitet: Holo 
Områdetype: Naturbeitemark  Dato: 19.07.2009 
 
Aurikkelsveve  x  Fjellrapp   Rød jonsokblom x 
Bakkemynte  Fjelltimotei x Rødkløver x 
Bakkestjerne x Fjelltistel  Rødknapp x 
Bakkesøte  Flekkgrisøre x Rødsveve  
Ballblom  Flekkmarihånd  Rødsvingel x 
Beitestarr x Flekkmure x Sauesvingel x 
Bekkeblom  Fuglevikke x Setergråurt  
Bergmynte  Følblom  Skjeggklokke  
Bergskrinneblom  Gjeldkarve x Skoggråurt x 
Bitterbergknapp  Grasstjerneblom x Skogkløver  
Blåfjær x Groblad x Skogstorkenebb x 
Bittersøte  Grønnkurle  Slirestarr x 
Bjønnbrodd  Gulaks x Sløke  
Bjørnekjeks x Gullris x Smalkjempe x 
Bleikstarr x Gulmaure  Smyle x 
Blåklokke x Hanekam  Smørbukk  
Blåknapp  Harerug x Småengkall x 
Blåkoll x Hengeaks x Småmarimjelle x 
Blåtopp  Hjertegras  Snøsøte  
Blåveis  Hvitbladtistel x Stemorsblomst x 
Brudespore  Hvitkløver x Storblåfjær  
Bråtestarr  Hvitkurle  Stornesle x 
Burot  Hvitmaure x Stortveblad  
Dragehode  Hårfrytle X Stormarimjelle x 
Dunhavre x Hårstarr  Svarttopp  
Dunkjempe x Hårsveve x Sølvbunke x 
Dvergjamne  Jonsokkoll x Sølvmure  
Einer x Jåblom  Tepperot x 
Einstape  Kanelrose  Timotei x 
Engfiol x Karve  Tiriltunge x 
Engforglemmegei  Kattefot x Turt  
Engfrytle x Kjerteløyetrøst x Tveskjeggveronika x 
Enghaukeskjegg  Kongsspir  Tyrihjelm x 
Enghavre  Kornstarr x Vanlig høymole x 
Enghumleblom  Kranskonvall  Vendelrot  
Engklokke  Legeveronika x Vill-lin  
Engknoppurt  Liljekonvall  Øyentrøst, sp x 
Engkvein x Lintorskemunn  Åkerforglemmegei  
Engnellik x Løvetann, sp x   
Engsmelle x Maiblom x Fjellflokk x 
Engsnelle  Marianøkleblom  Hundegras x 
Engsoleie x Marikåpe, sp x   
Engsyre x Marinøkkel x   
Engtjæreblom  Markjordbær x   
Fagerklokke  Mjødurt x   
Fagerknoppurt  Myrklegg    
Finnskjegg x Nattfiol    
Firblad  Nyresoleie    
Firkantperikum x Nyseryllik    
Fjellfrøstjerne  Prestekrage x   
Fjellmarikåpe x Prikkperikum    
Fjellnøkleblom  Ryllik x   



 
 
 
 



Marki: 
 
Kommune: Etnedal 
 
Gnr/bnr: 33/1 
 
Kartblad (M 711): 1717 III, Fullsenn  
 
UTM-referanse (EUREF89): 32V NN 2830 6555 
 
H.o.h. : ca. 680 m.o.h 
 
Areal:   3,2 daa 
 
Vegetasjonssoner: Nordboreal sone 
 
Vegetasjonsseksjon: OC, Overgangsseksjon 
 
Naturtyper: Naturbeitemark (D04) 
 
Utforminger: Frisk/tørr middels baserik eng, fortrinnsvis i lavlandet (G7).  
 
Naturtypeverdi: Viktig - B 
 
Undersøkt/kilde: Geir Høitomt, 15.07.2009 
 
Avgrensingens nøyaktighet: Nøyaktigere enn 20 m 
 
 
 
Områdebeskrivelse: 
 
Beliggenhet og avgrensning: Lokaliteten ligger i Nordre Etnedal, ca 4 km øst for utløpet av 
Steinsetfjorden. Gardsbruket ligger ca. 680 moh i den sørvendte lia på nordsida av Dalselvi. 
Det undersøkte arealet er avgrenset av gardstun i nord og for øvrig av mer intensivt drevet  
kulturlandskap (kultureng). 
 



 
Marki. 15.07.2009.  Foto: Geir Høitomt 
 

 
Marki. 15.07.2009.  Foto: Geir Høitomt 



Naturforhold/natur- og vegetasjonstype: Berggrunnen i området består av overskjøvne 
sedimentære bergarter tilhørende Synnfjelldekket, sandstein stedvis konglomeratisk. Dette gir 
i utgangspunktet opphav til en relativt nøysom flora, men noe basekrevende vegetasjon kan 
forekomme.  
 
Lokaliteten består av ei sørvendt naturbeitemark. Lokaliteten er relativt brattlendt, men enga 
flater noe ut i øvre del (opp mot gardstunet). Grunnlendte og tørkesvake partier forekommer, 
med innslag av bergknauser. 
 
Vegetasjonstypen er ført til frisk/tørr middels baserik eng, fortrinnsvis i lavlandet (Dunhavre-
dunkjempe-utforming, G7b) 
 
Biologisk mangfold: Floraen er artsrik med mange arter knyttet til ugjødslet naturbeitermark. 
Av karakteristiske arter for frisk/tørr middels baserik eng ble notert bl.a. ryllik, kattefot, 
engknoppurt, prestekrage, dunhavre, engnellik, gulmaure, flekkgrisøre, dunkjempe, og 
sauesvingel. Rødlistearten marinøkkel (NT) ble påvist med spredte eksemplarer (10+), spredt 
over hele arealet. Vill-løk ble påvist med flere delpopulasjoner i på lokaliteten (første funn i 
Etnedal kommune). 
 
Deler av den mer kulturpregete enga som grenser inntil lokaliteten hadde hyppig innslag av 
firkantperikum, skogstorkenebb og bjørnekjeks. Dette indikerer begynnende forfall. Dunhavre 
fantes imidlertid spredt også i denne enga. 
 
Registreringen ble utført såpass tidlig i vekstsesongen at eventuell forekomst av interessante 
beitemarkssopp ikke lot seg påvise. 
 
Kulturpåvirkning: Lokaliteten bærer preg av å være et gammelt kulturlandskap. Informasjon 
gitt av grunneier bekrefter at arealet er gammel slåttemark. Området beites nå kun sporadisk 
av sau på utmarksbeite. Arealet er ikke kunstgjødslet i nyere tid. 
 
Verdivurdering: Lokaliteten representerer en naturbeitemark i noe avtagende hevd. Området 
bærer preg av å være et gammelt kulturlandskap med langvarig slått og lite eller ingen 
gjødsling. En lang rekke naturengplanter er påvist, innbefattet rødlistearten marinøkkel (nær 
truet, NT). Vegetasjonstypen lavurteng (G7b) forekommer på lokaliteten. Denne 
vegetasjonstypen er plassert i kategorien sterkt truet (EN).   
 
Lokaliteten får verdien viktig (B) pga forekomst av en rødlisteart (NT) og arealer med truet 
vegetasjonstype.  Atsmangfoldet er høyt med flere interessante arter. 
 
Forslag til skjøtsel og hensyn: Området er i noe gjengroing grunnet svak og avtagende hevd. 
Gjenopptakelse av slått eller beite vil hindre gjengroing og bevare artsmangfoldet. Dette 
gjelder også tilgrensende arealer av noe mer kulturpreget eng. Lokaliteten må ikke gjødsles. 
 
 
 



BOTANISKE VERDIER I KULTURLANDSKAP - registrerte arter 
 
Lokalitet: Marki 
Områdetype: Naturbeitemark  Dato: 15.07.2009 
 
Aurikkelsveve  x  Fjellrapp   Rød jonsokblom x 
Bakkemynte  Fjelltimotei x Rødkløver x 
Bakkestjerne  Fjelltistel  Rødknapp x 
Bakkesøte  Flekkgrisøre x Rødsveve  
Ballblom  Flekkmarihånd  Rødsvingel x 
Beitestarr x Flekkmure x Sauesvingel x 
Bekkeblom  Fuglevikke x Setergråurt  
Bergmynte  Følblom  Skjeggklokke  
Bergskrinneblom  Gjeldkarve x Skoggråurt  
Bitterbergknapp  Grasstjerneblom x Skogkløver  
Blåfjær  Groblad x Skogstorkenebb x 
Bittersøte  Grønnkurle  Slirestarr x 
Bjønnbrodd  Gulaks x Sløke  
Bjørnekjeks x Gullris x Smalkjempe x 
Bleikstarr x Gulmaure x Smyle x 
Blåklokke x Hanekam  Smørbukk  
Blåknapp  Harerug x Småengkall x 
Blåkoll x Hengeaks x Småmarimjelle x 
Blåtopp  Hjertegras  Snøsøte  
Blåveis  Hvitbladtistel x Stemorsblomst x 
Brudespore  Hvitkløver x Storblåfjær  
Bråtestarr  Hvitkurle  Stornesle x 
Burot  Hvitmaure x Stortveblad  
Dragehode  Hårfrytle x Stormarimjelle  
Dunhavre x Hårstarr  Svarttopp  
Dunkjempe x Hårsveve x Sølvbunke x 
Dvergjamne  Jonsokkoll x Sølvmure  
Einer x Jåblom  Tepperot x 
Einstape x Kanelrose  Timotei x 
Engfiol x Karve x Tiriltunge x 
Engforglemmegei x Kattefot x Turt  
Engfrytle x Kjerteløyetrøst x Tveskjeggveronika x 
Enghaukeskjegg  Kongsspir  Tyrihjelm x 
Enghavre  Kornstarr x Vanlig høymole  
Enghumleblom x Kranskonvall  Vendelrot  
Engklokke  Legeveronika x Vill-lin  
Engknoppurt x Liljekonvall  Øyentrøst, sp x 
Engkvein x Lintorskemunn  Åkerforglemmegei  
Engnellik x Løvetann, sp x   
Engsmelle x Maiblom x Vill-løk x 
Engsnelle  Marianøkleblom  Hundegras x 
Engsoleie x Marikåpe, sp x   
Engsyre x Marinøkkel x   
Engtjæreblom  Markjordbær x   
Fagerklokke  Mjødurt x   
Fagerknoppurt  Myrklegg    
Finnskjegg x Nattfiol    
Firblad  Nyresoleie    
Firkantperikum x Nyseryllik x   
Fjellfrøstjerne  Prestekrage x   
Fjellmarikåpe x Prikkperikum    
Fjellnøkleblom  Ryllik x   



 
 
 
 



Tollehaugen: 
 
Kommune: Etnedal 
 
Gnr/bnr: 31/19 
 
Kartblad (M 711): 1717 III, Fullsenn  
 
UTM-referanse (EUREF89): 32V NN 2515 6700 
 
H.o.h. : ca. 740 m.o.h 
 
Areal:   9,3 daa 
 
Vegetasjonssoner: Nordboreal sone 
 
Vegetasjonsseksjon: OC, Overgangsseksjon 
 
Naturtyper: Naturbeitemark (D04) 
 
Utforminger: Frisk fattigeng (G4) 
 
Naturtypeverdi: Viktig - B 
 
Undersøkt/kilde: Geir Høitomt, 16.07.2009 
 
Avgrensingens nøyaktighet: Nøyaktigere enn 20 m 
 
 
 
Områdebeskrivelse: 
 
Beliggenhet og avgrensning: Lokaliteten ligger i Steinsetbygda, ca 1 km nord-vest for utløpet 
av Steinsetfjorden. Gardsbruket ligger ca. 740 moh i den sørvendte lia på nordsida av 
Steinsetfjorden. Det undersøkte arealet er avgrenset av gardveg i sør, skogsmark i vest og 
nord og for øvrig av mer intensivt drevet kulturlandskap (kultureng). 
 



 
Tollehaugen. 16.07.2009.  Foto: Geir Høitomt 
 

 
Tollehaugen. 16.07.2009.  Foto: Geir Høitomt 



Naturforhold/natur- og vegetasjonstype: Berggrunnen i området består av overskjøvne 
sedimentære bergarter tilhørende Synnfjelldekket, sandstein stedvis konglomeratisk. Dette gir 
i utgangspunktet opphav til en relativt nøysom flora, men noe basekrevende vegetasjon kan 
forekomme.  
 
Lokaliteten består av ei sørvendt naturbeitemark. Lokaliteten er småkupert og heller svakt ned 
mot riksveg/gardsveg i sør. Området er grunnlendt med innslag av bergknauser. Karakteristisk 
er også mye overflatestein spredt i beitemarka. 
 
Vegetasjonstypen er ført til frisk fattigeng (engkvein-rødsvingel-gulaks-eng, G4), vanlig 
 utforming (G4a) 
 
Biologisk mangfold: Floraen er relativt artsrik med mange arter knyttet til ugjødslet 
naturbeitermark. Av karakteristiske arter for frisk fattigeng-eng ble notert bl.a. ryllik, 
engkvein, gulaks, harerug, blåklokke, smyle, engsoleie, engsyre og hvitmaure. På de tørreste 
partiene var det innslag av arter som finnskjegg, dverggråurt, dunkjempe, kattefot, harerug, 
hårsveve, markjordbær, småengkall og tiriltunge. Rødlistearten marinøkkel (NT) ble påvist 
med noen eksemplarer (5+), spredt over hele arealet.  
 
Registreringen ble utført såpass tidlig i vekstsesongen at eventuell forekomst av interessante 
beitemarkssopp ikke lot seg påvise. Lokaliteten kan ha potensial for slike funn. 
 
Kulturpåvirkning: Lokaliteten bærer preg av å være et gammelt kulturlandskap. Informasjon 
gitt av lokalbefolkning bekrefter at arealet er gammel naturbeitemark. Området beites nå av 
sau i deler av året og beitepresset er godt. Arealet er trolig ikke vesentlig kunstgjødslet i nyere 
tid. 
 
Verdivurdering: Lokaliteten representerer en naturbeitemark i svært god hevd. Området bærer 
preg av å være et gammelt kulturlandskap med langvarig beitepress og lite eller ingen 
gjødsling. En lang rekke naturengplanter er påvist, innbefattet rødlistearten marinøkkel (nær 
truet, NT).  
 
Lokaliteten får verdien viktig (B) pga forekomst av en rødlisteart (NT) og arealer med svært 
godt skjøttet naturbeitemark.  Atsmangfoldet er relativt høyt med flere interessante arter, samt 
potensial for funn av interessant beitemarkssopp. 
 
Forslag til skjøtsel og hensyn: Området er i god hevd. Nåværende bruk som sauebeite deler 
av året bør fortsette. Lokaliteten må ikke gjødsles. Noe rydding av smågran i ytterkanter kan 
vurderes. 
 
 
 



BOTANISKE VERDIER I KULTURLANDSKAP - registrerte arter 
 
Lokalitet: Tollehaugen 
Områdetype: Naturbeitemark  Dato: 16.07.2009 
 
Aurikkelsveve    Fjellrapp   Rød jonsokblom x 
Bakkemynte  Fjelltimotei x Rødkløver x 
Bakkestjerne  Fjelltistel  Rødknapp x 
Bakkesøte  Flekkgrisøre  Rødsveve  
Ballblom  Flekkmarihånd  Rødsvingel x 
Beitestarr x Flekkmure x Sauesvingel x 
Bekkeblom  Fuglevikke x Setergråurt x 
Bergmynte  Følblom  Skjeggklokke  
Bergskrinneblom  Gjeldkarve x Skoggråurt  
Bitterbergknapp  Grasstjerneblom x Skogkløver  
Blåfjær  Groblad x Skogstorkenebb x 
Bittersøte  Grønnkurle  Slirestarr x 
Bjønnbrodd  Gulaks x Sløke  
Bjørnekjeks  Gullris x Smalkjempe x 
Bleikstarr x Gulmaure  Smyle x 
Blåklokke x Hanekam  Smørbukk  
Blåknapp  Harerug x Småengkall x 
Blåkoll x Hengeaks x Småmarimjelle x 
Blåtopp x Hjertegras  Snøsøte  
Blåveis  Hvitbladtistel  Stemorsblomst x 
Brudespore  Hvitkløver x Storblåfjær  
Bråtestarr  Hvitkurle  Stornesle  
Burot  Hvitmaure x Stortveblad  
Dragehode  Hårfrytle x Stormarimjelle  
Dunhavre  Hårstarr  Svarttopp  
Dunkjempe x Hårsveve x Sølvbunke x 
Dvergjamne x Jonsokkoll x Sølvmure  
Einer x Jåblom  Tepperot x 
Einstape x Kanelrose  Timotei x 
Engfiol x Karve  Tiriltunge x 
Engforglemmegei  Kattefot x Turt  
Engfrytle x Kjerteløyetrøst x Tveskjeggveronika x 
Enghaukeskjegg  Kongsspir  Tyrihjelm  
Enghavre  Kornstarr  Vanlig høymole  
Enghumleblom x Kranskonvall  Vendelrot  
Engklokke  Legeveronika x Vill-lin  
Engknoppurt  Liljekonvall  Øyentrøst, sp x 
Engkvein x Lintorskemunn  Åkerforglemmegei  
Engnellik  Løvetann, sp x   
Engsmelle x Maiblom x Dverggråurt x 
Engsnelle  Marianøkleblom    
Engsoleie x Marikåpe, sp x   
Engsyre x Marinøkkel x   
Engtjæreblom  Markjordbær x   
Fagerklokke  Mjødurt    
Fagerknoppurt  Myrklegg    
Finnskjegg x Nattfiol    
Firblad  Nyresoleie    
Firkantperikum x Nyseryllik    
Fjellfrøstjerne  Prestekrage x   
Fjellmarikåpe x Prikkperikum    
Fjellnøkleblom  Ryllik x   



 
 
 
 



Bergsbakken: 
 
Kommune: Etnedal 
 
Gnr/bnr: 30/2 
 
Kartblad (M 711): 1717 III, Fullsenn  
 
UTM-referanse (EUREF89): 32V NN 2395 6930 
 
H.o.h. : ca. 800 m.o.h 
 
Areal:   15,8 daa 
 
Vegetasjonssoner: Nordboreal sone 
 
Vegetasjonsseksjon: OC, Overgangsseksjon 
 
Naturtyper: Naturbeitemark (D04) 
 
Utforminger: Frisk fattigeng (G4)  
 
Naturtypeverdi: Viktig - B 
 
Undersøkt/kilde: Geir Høitomt, 15.07.2009 
 
Avgrensingens nøyaktighet: Nøyaktigere enn 20 m 
 
 
 
Områdebeskrivelse: 
 
Beliggenhet og avgrensning: Lokaliteten ligger i Steinsetbygda, ca 2 km nord-vest for utløpet 
av Steinsetfjorden. Gardsbruket ligger ca. 800 moh i den sørvendte lia på nordsida av 
Steinsetfjorden. Det undersøkte arealet er avgrenset av skogsmark nord og for øvrig av mer 
intensivt drevet kulturlandskap (delvis kultureng). 
 
 



 
Bergsbakken. 15.07.2009.  Foto: Geir Høitomt 
 

 
Bergsbakken. 15.07.2009.  Foto: Geir Høitomt 



Naturforhold/natur- og vegetasjonstype: Berggrunnen i området består av overskjøvne 
sedimentære bergarter tilhørende Synnfjelldekket, sandstein stedvis konglomeratisk. Dette gir 
i utgangspunktet opphav til en relativt nøysom flora, men noe basekrevende vegetasjon kan 
forekomme.  
 
Lokaliteten består av ei sørvendt naturbeitemark. Lokaliteten er relativt brattlendt, men enga 
flater noe ut i øvre del (opp mot gardstunet). Noen grunnlendte og tørkesvake partier 
forekommer, spesielt i øvre del. 
 
Lokaliteten har en noe vekslende vegetasjonstype avhengig av fuktighet og jordsmonn. Frisk 
fattigeng, vanlig utforming (G4a) dominerer imidlertid arealet.  
 
Biologisk mangfold: Floraen er relativt artsrik med mange arter knyttet til ugjødslet 
naturbeitermark. Av karakteristiske arter for frisk fattigeng-eng ble notert bl.a. ryllik, 
engkvein, gulaks, blåklokke, smyle, engsoleie, engsyre og hvitmaure. På de tørreste partiene 
var det innslag av arter som finnskjegg, dunkjempe, kattefot, bakkestjerne, engnellik, 
flekkgrisøre, harerug, hårsveve, markjordbær, småengkall og tiriltunge. Rødlistearten 
marinøkkel (NT) ble påvist med spredte eksemplarer (5+), spredt over hele arealet. 
Ranksveve (sannsynligvis denne arten, vanskelig å skille mot hagesveve) ble funnet øverst i 
enga. 
 
Registreringen ble utført såpass tidlig i vekstsesongen at eventuell forekomst av interessante 
beitemarkssopp ikke lot seg påvise. Potensial for funn av slike arter er tilstede. 
 
Kulturpåvirkning: Lokaliteten bærer preg av å være et gammelt kulturlandskap. Informasjon 
gitt av lokalbefolkning bekrefter at arealet er gammel slåttemark/naturbeitemark. Området 
beites nå av storfe og beitepresset er godt. Arealet er trolig ikke vesentlig kunstgjødslet i 
nyere tid. 
 
Verdivurdering: Lokaliteten representerer en naturbeitemark i god hevd. Området bærer preg 
av å være et gammelt kulturlandskap med langvarig slått/beitepress og lite eller ingen 
gjødsling. En lang rekke naturengplanter er påvist, innbefattet rødlistearten marinøkkel (nær 
truet, NT) og den nasjonalt sjeldne arten ranksveve.  
 
Lokaliteten får verdien viktig (B) pga forekomst av en rødlisteart (NT) og arealer med svært 
godt skjøttet naturbeitemark.  Atsmangfoldet er relativt høyt med flere interessante arter, samt 
potensial for funn av interessant beitemarkssopp. 
 
Forslag til skjøtsel og hensyn: Området er i god hevd. Nåværende bruk som storfebeite deler 
av året bør fortsette. Lokaliteten må ikke gjødsles.  
 
 



BOTANISKE VERDIER I KULTURLANDSKAP - registrerte arter 
 
Lokalitet: Bergsbakken 
Områdetype: Naturbeitemark  Dato: 15.07.2009 
 
Aurikkelsveve  x  Fjellrapp   Rød jonsokblom x 
Bakkemynte  Fjelltimotei x Rødkløver x 
Bakkestjerne  Fjelltistel  Rødknapp x 
Bakkesøte  Flekkgrisøre x Ranksveve x 
Ballblom  Flekkmarihånd  Rødsvingel x 
Beitestarr x Flekkmure x Sauesvingel x 
Bekkeblom  Fuglevikke x Setergråurt x 
Bergmynte  Følblom x Skjeggklokke  
Bergskrinneblom  Gjeldkarve x Skoggråurt x 
Bitterbergknapp  Grasstjerneblom x Skogkløver x 
Blåfjær x Groblad x Skogstorkenebb x 
Bittersøte  Grønnkurle  Slirestarr  
Bjønnbrodd  Gulaks x Sløke  
Bjørnekjeks x Gullris x Smalkjempe x 
Bleikstarr x Gulmaure  Smyle x 
Blåklokke x Hanekam  Smørbukk  
Blåknapp  Harerug x Småengkall x 
Blåkoll x Hengeaks x Småmarimjelle x 
Blåtopp  Hjertegras  Snøsøte  
Blåveis  Hvitbladtistel x Stemorsblomst x 
Brudespore  Hvitkløver x Storblåfjær  
Bråtestarr x Hvitkurle  Stornesle x 
Burot  Hvitmaure x Stortveblad  
Dragehode  Hårfrytle x Stormarimjelle  
Dunhavre  Hårstarr  Svarttopp  
Dunkjempe x Hårsveve x Sølvbunke x 
Dvergjamne  Jonsokkoll x Sølvmure  
Einer x Jåblom  Tepperot x 
Einstape  Kanelrose  Timotei x 
Engfiol x Karve  Tiriltunge x 
Engforglemmegei  Kattefot x Turt  
Engfrytle x Kjerteløyetrøst x Tveskjeggveronika x 
Enghaukeskjegg  Kongsspir  Tyrihjelm x 
Enghavre  Kornstarr x Vanlig høymole x 
Enghumleblom x Kranskonvall  Vendelrot  
Engklokke  Legeveronika x Vill-lin  
Engknoppurt  Liljekonvall  Øyentrøst, sp x 
Engkvein x Lintorskemunn  Åkerforglemmegei  
Engnellik x Løvetann, sp x   
Engsmelle x Maiblom x   
Engsnelle  Marianøkleblom    
Engsoleie x Marikåpe, sp x   
Engsyre x Marinøkkel x   
Engtjæreblom  Markjordbær x   
Fagerklokke  Mjødurt x   
Fagerknoppurt  Myrklegg    
Finnskjegg x Nattfiol    
Firblad  Nyresoleie    
Firkantperikum x Nyseryllik    
Fjellfrøstjerne  Prestekrage x   
Fjellmarikåpe x Prikkperikum    
Fjellnøkleblom  Ryllik x   



 
 
 
 



Undeli: 
 
Kommune: Etnedal 
 
Gnr/bnr: 112/44, 112/53 
 
Kartblad (M 711): 1717 III, Fullsenn  
 
UTM-referanse (EUREF89): 32V NN 3190 6485 
 
H.o.h. : ca. 700 m.o.h 
 
Areal:   7,8 daa 
 
Vegetasjonssoner: Nordboreal sone 
 
Vegetasjonsseksjon: OC, Overgangsseksjon 
 
Naturtyper: Slåttemark (D01) 
 
Utforminger: Frisk/tørr middels baserik eng, fortrinnsvis i lavlandet (G7)  
 
Naturtypeverdi: Svært viktig - A 
 
Undersøkt/kilde: Geir Høitomt, 16.07.2009 
 
Avgrensingens nøyaktighet: Nøyaktigere enn 20 m 
 
 
 
Områdebeskrivelse: 
 
Beliggenhet og avgrensning: Lokaliteten ligger i Langedalen, ca 2 km nord for Rust. 
Gardsbruket ligger ca. 700 moh i den vestvendte lia på østsida av Langedalen. Det undersøkte 
arealet er avgrenset av skogsmark nord, øst og vest, samt av gardstun/gardsveg i øst. 
 
 



 
Undeli. 16.07.2009.  Foto: Geir Høitomt 
 

 
Undeli. 16.07.2009. Innslag av skjeggklokke i blomsterenga. Foto: Geir Høitomt 



Naturforhold/natur- og vegetasjonstype: Berggrunnen i området består av overskjøvne 
sedimentære bergarter tilhørende Synnfjelldekket, fyllit tilhørende Strondafjordformasjonen. 
Dette gir i utgangspunktet muligheter for at mer basekrevende vegetasjon kan forekomme.  
 
Lokaliteten består av ei vest-vendt slåttemark. Lokaliteten er relativt brattlendt, med jevn 
stigning opp fra gardstunet. Noen grunnlendte og tørkesvake partier forekommer, spesielt i 
øvre del. Fuktige sig skaper betydelig variasjon i arts-sammensetningen i enga. 
 
Lokaliteten har en noe vekslende vegetasjonstype avhengig av fuktighet og jordsmonn. 
Vegetasjonstypen er ført til frisk/tørr middels baserik eng, engtjæreblom-utforming (G7a), 
men artssammensetningen er varierende.  
 
Biologisk mangfold: Floraen er svært artsrik med mange arter knyttet til ugjødslet 
naturbeitermark. Av karakteristiske arter for frisk/tørr middels baserik eng ble notert bl.a. 
ryllik, engtjæreblom, kattefot, engknoppurt, prestekrage, dunhavre, engnellik, gulmaure, 
flekkgrisøre, dunkjempe, hårsveve og sauesvingel. I fuktige sig vokser ballblom, 
flekkmarihånd, kranskonvall, hvitbladtistel, gulstarr, svartstarr, mjødurt og jåblom. 
Rødlistearten marinøkkel (NT) ble påvist med spredte eksemplarer (10+), spredt over hele 
arealet. Brudespore (NT) ble notert med minimum 20 blomstrende eksemplarer, mens 
skjeggklokke (VU) var svært tallrik i øvre del.  
 
Registreringen ble utført såpass tidlig i vekstsesongen at eventuell forekomst av interessante 
beitemarkssopp ikke lot seg påvise. Potensial for funn av slike arter er absolutt til stede. 
 
Kulturpåvirkning: Lokaliteten bærer preg av å være et gammelt kulturlandskap. Informasjon 
gitt av grunneier bekrefter at arealet er gammel slåttemark. Lokaliteten slås årlig med to-
hjulsmaskin og høyet fjernes fra enga. Arealet er trolig ikke vesentlig kunstgjødslet i nyere 
tid. 
 
Verdivurdering: Lokaliteten representerer en slåttemark i svært god hevd. Området bærer 
preg av å være et gammelt kulturlandskap med langvarig slått og lite eller ingen gjødsling. En 
lang rekke naturengplanter er påvist. Rødlisteartene marinøkkel (NT), brudespore (NT) og 
skjeggklokke (VU) forekommer i livskraftige populasjoner.   
 
Lokaliteten får verdien svært viktig (A) pga forekomst av tre rødlistearter (1VU, 2NT) og 
arealer med svært godt skjøttet slåttemark.  Atsmangfoldet er høyt med flere interessante 
arter, samt potensial for funn av interessant beitemarkssopp. Tjæreblom-eng (G7a) 
forekommer på lokaliteten. Denne vegetasjonstypen er plassert i kategorien sterkt truet-kritisk 
truet (EN-CR).   
 
Forslag til skjøtsel og hensyn: Området er i god hevd. Nåværende bruk med årlig slått og 
fjerning av graset bør fortsette. Lokaliteten må ikke gjødsles og slåttetidspunktet kan gjerne 
være i sent (juli/august). I øvre kant er deler av tidligere slåttemark i gjengroing. Dette arealet 
bør ryddes (fortsatt stor forekomst av skjeggklokke). 
 
 



BOTANISKE VERDIER I KULTURLANDSKAP - registrerte arter 
 
Lokalitet: Undeli 
Områdetype: Naturbeitemark  Dato: 16.07.2009 
 
Aurikkelsveve  x  Fjellrapp   Rød jonsokblom x 
Bakkemynte  Fjelltimotei x Rødkløver x 
Bakkestjerne x Fjelltistel  Rødknapp x 
Bakkesøte  Flekkgrisøre x Ranksveve  
Ballblom x Flekkmarihånd x Rødsvingel x 
Beitestarr x Flekkmure x Sauesvingel x 
Bekkeblom x Fuglevikke x Setergråurt x 
Bergmynte  Følblom x Skjeggklokke x 
Bergskrinneblom  Gjeldkarve x Skoggråurt x 
Bitterbergknapp  Grasstjerneblom x Skogkløver x 
Blåfjær  Groblad x Skogstorkenebb x 
Bittersøte  Grønnkurle  Slirestarr x 
Bjønnbrodd  Gulaks x Sløke  
Bjørnekjeks x Gullris x Smalkjempe x 
Bleikstarr x Gulmaure x Smyle x 
Blåklokke x Hanekam  Smørbukk  
Blåknapp  Harerug x Småengkall x 
Blåkoll x Hengeaks x Småmarimjelle x 
Blåtopp  Hjertegras  Snøsøte  
Blåveis  Hvitbladtistel x Stemorsblomst x 
Brudespore x Hvitkløver x Storblåfjær  
Bråtestarr x Hvitkurle  Stornesle x 
Burot  Hvitmaure x Stortveblad  
Dragehode  Hårfrytle x Stormarimjelle  
Dunhavre x Hårstarr  Svarttopp  
Dunkjempe x Hårsveve x Sølvbunke x 
Dvergjamne x Jonsokkoll x Sølvmure x 
Einer x Jåblom x Tepperot x 
Einstape x Kanelrose  Timotei x 
Engfiol x Karve x Tiriltunge x 
Engforglemmegei x Kattefot x Turt  
Engfrytle x Kjerteløyetrøst x Tveskjeggveronika x 
Enghaukeskjegg  Kongsspir  Tyrihjelm x 
Enghavre  Kornstarr x Vanlig høymole x 
Enghumleblom x Kranskonvall x Vendelrot  
Engklokke  Legeveronika x Vill-lin  
Engknoppurt x Liljekonvall  Øyentrøst, sp x 
Engkvein x Lintorskemunn x Åkerforglemmegei  
Engnellik x Løvetann, sp x   
Engsmelle x Maiblom x gulstarr x 
Engsnelle x Marianøkleblom  svartstarr x 
Engsoleie x Marikåpe, sp x   
Engsyre x Marinøkkel x   
Engtjæreblom x Markjordbær x   
Fagerklokke  Mjødurt x   
Fagerknoppurt  Myrklegg    
Finnskjegg x Nattfiol    
Firblad  Nyresoleie    
Firkantperikum x Nyseryllik    
Fjellfrøstjerne  Prestekrage x   
Fjellmarikåpe x Prikkperikum    
Fjellnøkleblom  Ryllik x   



 
 
 
 



Bergo: 
 
Kommune: Etnedal 
 
Gnr/bnr: 114/21 
 
Kartblad (M 711): 1716 I, Bruflat  
 
UTM-referanse (EUREF89): 32V NN 3325 6230 
 
H.o.h. : ca. 780 m.o.h 
 
Areal:   5,3 daa 
 
Vegetasjonssoner: Nordboreal sone 
 
Vegetasjonsseksjon: OC, Overgangsseksjon 
 
Naturtyper: Naturbeitemark (D04) 
 
Utforminger: Frisk fattigeng (G4)  
 
Naturtypeverdi: Svært viktig - A 
 
Undersøkt/kilde: Geir Høitomt, 16.07.2009 
 
Avgrensingens nøyaktighet: Nøyaktigere enn 20 m 
 
 
 
Områdebeskrivelse: 
 
Beliggenhet og avgrensning: Lokaliteten ligger i Granheimsbygda, ca 1 km øst for Rust. 
Gardsbruket ligger ca. 780 moh i den vestvendte lia på østsida av Langedalen. Det undersøkte 
arealet er avgrenset av skogsmark i øst, noe gjengrodd naturbeitemark i sør og vest, samt av 
kultureng i nord. 
 
 



 
Bergo. 16.07.2009.  Foto: Geir Høitomt 
 

 
Bergo. 16.07.2009. Innslag av skjeggklokke i blomsterenga. Foto: Geir Høitomt 



Naturforhold/natur- og vegetasjonstype: Berggrunnen i området består av overskjøvne 
sedimentære bergarter tilhørende hedemarkgruppen, kvartsitt og sandstein. Dette gir i 
utgangspunktet muligheter for at noe basekrevende vegetasjon kan forekomme.  
 
Lokaliteten består av ei øst-vendt naturbeitemark. Lokaliteten er brattlendt, med jevn stigning 
opp mot gardstunet. Noen grunnlendte og tørkesvake partier forekommer, spesielt i øvre del. 
Fuktsig skaper noe variasjon i arts-sammensetningen i enga. 
 
Lokaliteten har en noe vekslende vegetasjonstype avhengig av fuktighet og jordsmonn. 
Vegetasjonstypen er ført til frisk fattigeng, vanlig utforming (G4a) men artssammensetningen 
er varierende.  
 
Biologisk mangfold: Floraen er relativt artsrik med mange arter knyttet til ugjødslet 
naturbeitermark. Av karakteristiske arter for frisk fattigeng-eng ble notert bl.a. ryllik, 
engkvein, harerug, hundegras, prestekrage, gulaks, blåklokke, smyle, engsoleie, engsyre og 
hvitmaure. På de tørreste partiene var det innslag av arter som finnskjegg, dunkjempe, 
kattefot, småbergknapp, engnellik, flekkgrisøre, harerug, hårsveve, markjordbær, småengkall 
og tiriltunge. Rødlistearten skjeggklokke (VU) var svært tallrik i øvre del.  
 
Registreringen ble utført såpass tidlig i vekstsesongen at eventuell forekomst av interessante 
beitemarkssopp ikke lot seg påvise. Potensial for funn av slike arter er absolutt til stede. 
 
Kulturpåvirkning: Lokaliteten bærer preg av å være et gammelt kulturlandskap. Informasjon 
gitt av grunneier bekrefter at arealet er gammel naturbeitemark (trolig tidligere slåttemark). 
Lokaliteten beites nå av storfe. Arealet er trolig ikke kunstgjødslet. 
 
Verdivurdering: Lokaliteten representerer en naturbeitemark i brukbar hevd. Området bærer 
preg av å være et gammelt kulturlandskap med langvarig slått/beite og lite eller ingen 
gjødsling. En lang rekke naturengplanter er påvist. Rødlistearten skjeggklokke (VU) 
forekommer i en livskraftig populasjon.   
 
Lokaliteten får verdien viktig (B) pga forekomst av rødlisteart (VU) og arealer med skjøttet 
naturbeitemark.  Atsmangfoldet er høyt med flere interessante arter, samt potensial for funn 
av interessant beitemarkssopp.  
 
Forslag til skjøtsel og hensyn: Området er i brukbar hevd. Nåværende bruk med storfebeite 
bør fortsette. Lokaliteten må ikke gjødsles. I øvre kant er deler av tidligere slåttemark i 
gjengroing. Dette arealet bør ryddes (fortsatt stor forekomst av skjeggklokke). 
 
 



BOTANISKE VERDIER I KULTURLANDSKAP - registrerte arter 
 
Lokalitet: Bergo 
Områdetype: Naturbeitemark  Dato: 16.07.2009 
 
Aurikkelsveve  x  Fjellrapp   Rød jonsokblom x 
Bakkemynte  Fjelltimotei x Rødkløver x 
Bakkestjerne  Fjelltistel  Rødknapp x 
Bakkesøte  Flekkgrisøre x Ranksveve  
Ballblom x Flekkmarihånd  Rødsvingel x 
Beitestarr x Flekkmure  Sauesvingel x 
Bekkeblom  Fuglevikke x Setergråurt x 
Bergmynte  Følblom x Skjeggklokke x 
Bergskrinneblom  Gjeldkarve x Skoggråurt  
Bitterbergknapp  Grasstjerneblom x Skogkløver  
Blåfjær  Groblad  Skogstorkenebb x 
Bittersøte  Grønnkurle  Slirestarr x 
Bjønnbrodd  Gulaks x Sløke  
Bjørnekjeks x Gullris x Smalkjempe x 
Bleikstarr x Gulmaure  Smyle x 
Blåklokke x Hanekam  Smørbukk  
Blåknapp  Harerug x Småengkall x 
Blåkoll x Hengeaks x Småmarimjelle  
Blåtopp  Hjertegras  Snøsøte  
Blåveis  Hvitbladtistel  Stemorsblomst x 
Brudespore  Hvitkløver x Storblåfjær  
Bråtestarr x Hvitkurle  Stornesle  
Burot  Hvitmaure x Stortveblad  
Dragehode  Hårfrytle x Stormarimjelle  
Dunhavre  Hårstarr  Svarttopp  
Dunkjempe x Hårsveve x Sølvbunke x 
Dvergjamne  Jonsokkoll x Sølvmure x 
Einer x Jåblom  Tepperot x 
Einstape x Kanelrose  Timotei x 
Engfiol x Karve  Tiriltunge x 
Engforglemmegei x Kattefot x Turt  
Engfrytle x Kjerteløyetrøst x Tveskjeggveronika x 
Enghaukeskjegg  Kongsspir  Tyrihjelm  
Enghavre  Kornstarr x Vanlig høymole  
Enghumleblom  Kranskonvall  Vendelrot  
Engklokke  Legeveronika x Vill-lin  
Engknoppurt  Liljekonvall  Øyentrøst, sp x 
Engkvein x Lintorskemunn  Åkerforglemmegei  
Engnellik x Løvetann, sp x   
Engsmelle x Maiblom x   
Engsnelle  Marianøkleblom    
Engsoleie x Marikåpe, sp x   
Engsyre x Marinøkkel    
Engtjæreblom  Markjordbær x   
Fagerklokke  Mjødurt    
Fagerknoppurt  Myrklegg    
Finnskjegg x Nattfiol    
Firblad  Nyresoleie    
Firkantperikum x Nyseryllik    
Fjellfrøstjerne  Prestekrage x   
Fjellmarikåpe x Prikkperikum    
Fjellnøkleblom  Ryllik x   



 
 
 
 



Nystølen: 
 
Kommune: Etnedal 
 
Gnr/bnr: 120/13 og 120/32 
 
Kartblad (M 711): 1716 I, Bruflat  
 
UTM-referanse (EUREF89): 32V NN 3725 5490 
 
H.o.h. : ca. 920 m.o.h 
 
Vegetasjonssoner: Nordboreal sone 
 
Vegetasjonsseksjon: OC, Overgangsseksjon 
 
Undersøkt/kilde: Geir Høitomt, 25.07.2009 
 
Beliggenhet og avgrensning: Lokaliteten ligger ved Nystøltjernet, ca 2 km sør for Garin. De 
to setrene ligger ca. 920 moh i flatt terreng ned mot vatnet. Det undersøkte arealet er 
avgrenset av skogsmark. 
 
Verdivurdering: Det ble ikke påvist biologisk mangfold eller naturtyper som gir grunnlag for 
verdisetting etter DN`s kriterier. 
 

 
Nystølen og Nystøltjernet. 25.7.2009. Foto: Geir Høitomt 



 
 
 
 



Sørre Svillosen: 
 
Kommune: Etnedal 
 
Gnr/bnr: 123/2 
 
Kartblad (M 711): 1716 I, Bruflat  
 
UTM-referanse (EUREF89): 32V NN 4195 6065 
 
H.o.h. : ca. 820 m.o.h 
 
Areal:   49,3 daa 
 
Vegetasjonssoner: Nordboreal sone 
 
Vegetasjonsseksjon: OC, Overgangsseksjon 
 
Naturtyper: Naturbeitemark (D04) 
 
Utforminger: Frisk fattigeng, vanlig utforming (G4a). Ned mot Svillelva inngår fuktige 
partier som delvis har preg av rikmyr (fragmenter). Tørrbakkeinnslag finnes i NV. 
 
Naturtypeverdi: Viktig - B 
 
Undersøkt/kilde: Geir Høitomt, 25.07.2009 
 
Avgrensingens nøyaktighet: Nøyaktigere enn 20 m 
 
 
 
Områdebeskrivelse: 
 
Beliggenhet og avgrensning: Lokaliteten ligger ved Svillen, ca 2 km nord-øst for Garin. 
Området ligger ca. 820 moh i ei slak sørvendt li ned mot Svillen/Svillelva. Det undersøkte 
arealet er avgrenset av skogsmark i øst, eiendomsgrense i vest, myr/bekk i sør samt av 
gardstun/gardsveg i nord. 
 
 



 
Sørre Svilosen. 25.07.2009.  Foto: Geir Høitomt 
 

 
Sørre Svilosen. 25.07.2009. Forekomst av bakkesøte. Foto: Geir Høitomt 
 



Naturforhold/natur- og vegetasjonstype: Berggrunnen i området består av overskjøvne 
sedimentære bergarter tilhørende Synnfjelldekket, fyllit tilhørende Strondafjordformasjonen. 
Dette gir i utgangspunktet muligheter for at mer basekrevende vegetasjon kan forekomme.  
 
Lokaliteten består av ei sør-vendt naturbeitemark. Enga er svakt hellende, med jevn stigning 
fra elva opp mot tunet. Noen grunnlendte og tørkesvake partier forekommer, spesielt i nord-
vestre del. Ned mot Svillelva forekommer fuktige sig som har karakter av rikmyrfragmenter, 
og nær elva et mindre område med myr (rikmyr). 
 
Lokaliteten har en noe vekslende vegetasjonstype avhengig av fuktighet og jordsmonn. 
Vegetasjonstypen er ført til frisk fattigeng, vanlig utforming (G4a), men artssammensetningen 
er varierende. Mindre områder med myrvegetasjon forekommer nær elva. 
 
Biologisk mangfold: Floraen er svært artsrik med mange arter knyttet til ugjødslet 
naturbeitermark. Av karakteristiske arter for frisk fattigeng-eng ble notert bl.a. ryllik, 
engkvein, harerug, hundegras, prestekrage, gulaks, blåklokke, smyle, engsoleie, engsyre og 
hvitmaure. På de tørreste partiene var det innslag av arter som finnskjegg, dunkjempe, 
kattefot, flekkgrisøre, harerug, hårsveve, markjordbær, småengkall og tiriltunge. Dunhavre 
forekom spredt i enga. I fuktige sig/myrpartier vokser ballblom, flekkmarihånd, fjelltistel, 
fjellfrøstjerne, klubbestarr, svarttopp, hvitbladtistel, gulstarr, svartstarr, mjødurt og jåblom. 
Rødlisteartene marinøkkel (NT) ble påvist med mange eksemplarer (20+) spredt over hele 
arealet, brudespore (NT) ble notert med minimum 50 blomstrende eksemplarer, mens 
bakkesøte (NT) vokste tallrik i fuktsig og kantsoner.  
 
Registreringen ble utført såpass tidlig i vekstsesongen at eventuell forekomst av interessante 
beitemarkssopp ikke lot seg påvise. Potensial for funn av slike arter er absolutt til stede. 
 
Kulturpåvirkning: Lokaliteten bærer preg av å være et gammelt kulturlandskap. Informasjon 
gitt av grunneier bekrefter at arealet er gammel slåttemark. Lokaliteten beites nå av storfe 
(ungdyr). Arealet er ikke vesentlig kunstgjødslet i nyere tid. 
 
Verdivurdering: Lokaliteten representerer en naturbeitemark i god hevd. Området bærer preg 
av å være et gammelt kulturlandskap med langvarig slått/beite og lite gjødsling. En lang rekke 
naturengplanter er påvist. Rødlisteartene marinøkkel (NT), brudespore (NT) og bakkesøte 
(NT) forekommer i livskraftige populasjoner.   
 
Lokaliteten får verdien viktig (B) pga forekomst av tre rødlistearter (3NT) og arealer med 
godt skjøttet naturbeitemark.  Atsmangfoldet er høyt med flere interessante arter, samt 
potensial for funn av interessant beitemarkssopp.  
 
Forslag til skjøtsel og hensyn: Området er i god hevd. Nåværende bruk med årlig beiting av 
storfe bør fortsette. Lokaliteten må ikke kunstgjødsles. I nedre kant er deler av tidligere 
slåttemark i gjengroing. Dette arealet bør ryddes (fortsatt stor forekomst av rødlistearter). 
 
 



BOTANISKE VERDIER I KULTURLANDSKAP - registrerte arter 
 
Lokalitet: Sørre Svillosen 
Områdetype: Naturbeitemark  Dato: 25.07.2009 
 
Aurikkelsveve  x  Fjellrapp x  Rød jonsokblom x 
Bakkemynte  Fjelltimotei x Rødkløver x 
Bakkestjerne x Fjelltistel x Rødknapp x 
Bakkesøte x Flekkgrisøre x Ranksveve  
Ballblom x Flekkmarihånd x Rødsvingel x 
Beitestarr x Flekkmure x Sauesvingel x 
Bekkeblom x Fuglevikke x Setergråurt x 
Bergmynte  Følblom x Skjeggklokke  
Bergskrinneblom  Gjeldkarve x Skoggråurt x 
Bitterbergknapp  Grasstjerneblom x Skogkløver x 
Blåfjær  Groblad x Skogstorkenebb x 
Bittersøte  Grønnkurle  Slirestarr x 
Bjønnbrodd x Gulaks x Sløke  
Bjørnekjeks x Gullris x Smalkjempe x 
Bleikstarr x Gulmaure  Smyle x 
Blåklokke x Hanekam  Smørbukk  
Blåknapp x Harerug x Småengkall x 
Blåkoll x Hengeaks x Småmarimjelle x 
Blåtopp x Hjertegras  Snøsøte  
Blåveis  Hvitbladtistel x Stemorsblomst x 
Brudespore x Hvitkløver x Storblåfjær  
Bråtestarr x Hvitkurle  Stornesle x 
Burot  Hvitmaure x Stortveblad  
Dragehode  Hårfrytle x Stormarimjelle  
Dunhavre x Hårstarr  Svarttopp x 
Dunkjempe x Hårsveve x Sølvbunke x 
Dvergjamne x Jonsokkoll x Sølvmure x 
Einer x Jåblom x Tepperot x 
Einstape x Kanelrose  Timotei x 
Engfiol x Karve  Tiriltunge x 
Engforglemmegei x Kattefot x Turt  
Engfrytle x Kjerteløyetrøst x Tveskjeggveronika x 
Enghaukeskjegg  Kongsspir  Tyrihjelm x 
Enghavre  Kornstarr x Vanlig høymole x 
Enghumleblom x Kranskonvall  Vendelrot  
Engklokke  Legeveronika x Vill-lin  
Engknoppurt  Liljekonvall  Øyentrøst, sp x 
Engkvein x Lintorskemunn  Åkerforglemmegei  
Engnellik  Løvetann, sp x   
Engsmelle x Maiblom x gulstarr x 
Engsnelle x Marianøkleblom  svartstarr x 
Engsoleie x Marikåpe, sp x klubbestarr x 
Engsyre x Marinøkkel x stjernestarr x 
Engtjæreblom  Markjordbær x tettegras x 
Fagerklokke  Mjødurt x   
Fagerknoppurt  Myrklegg x   
Finnskjegg x Nattfiol    
Firblad x Nyresoleie    
Firkantperikum x Nyseryllik    
Fjellfrøstjerne x Prestekrage x   
Fjellmarikåpe x Prikkperikum    
Fjellnøkleblom  Ryllik x   



 
 
 
 



Nordre Blesen: 
 
Kommune: Etnedal 
 
Gnr/bnr: 117/4, 117/5 
 
Kartblad (M 711): 1716 I, Bruflat  
 
UTM-referanse (EUREF89): 32V NN 4000 6190 
 
H.o.h. : ca. 860 m.o.h 
 
Areal:   199,3 daa 
 
Vegetasjonssoner: Nordboreal sone 
 
Vegetasjonsseksjon: OC, Overgangsseksjon 
 
Naturtyper: Naturbeitemark (D04) 
 
Utforminger: Frisk fattigeng, vanlig utforming (G4a). Ned mot Løken inngår fuktige partier 
som delvis har preg av rikmyr (fragmenter). Tørrbakkeinnslag finnes i nord. 
 
Naturtypeverdi: Viktig - B 
 
Undersøkt/kilde: Geir Høitomt, 6.8.2009 
 
Avgrensingens nøyaktighet: Nøyaktigere enn 20 m 
 
 
 
Områdebeskrivelse: 
 
Beliggenhet og avgrensning: Lokaliteten ligger ved Svillen, ca 3 km nord for Garin. Området 
ligger ca. 860 moh i ei slak sørvendt li ned mot myrområdene ved Løken. Det undersøkte 
arealet er avgrenset av skogsmark i vest, gjengrodd kulturlandskap i øst, bekk i sør og myr i 
nord. 
 
 



 
Nordre Blesen. 06.08.2009.  Foto: Geir Høitomt 
 

 
Nordre Blesen. 06.08.2009. Fuktig sig med forekomst av bl.a. jåblom  Foto: Geir Høitomt 



Naturforhold/natur- og vegetasjonstype: Berggrunnen i området består av overskjøvne 
sedimentære bergarter tilhørende Synnfjelldekket, fyllit tilhørende Strondafjordformasjonen. 
Dette gir i utgangspunktet muligheter for at mer basekrevende vegetasjon kan forekomme.  
 
Lokaliteten består av ei sør-vendt naturbeitemark. Enga er svakt hellende, med jevn stigning 
fra myra opp mot tunet. Noen grunnlendte og tørkesvake partier forekommer, spesielt i nordre 
del. Ned mot Løken forekommer fuktige sig som har karakter av rikmyrfragmenter, og nær 
elva et område med åpen myr (rikmyr). Deler av området er bevokst med forholdsvis tett 
bjørkeskog, mindre områder også med gran i hogstklasse III. 
 
Lokaliteten har en noe vekslende vegetasjonstype avhengig av fuktighet og jordsmonn. 
Vegetasjonstypen er ført til frisk fattigeng, vanlig utforming (G4a), men artssammensetningen 
er varierende. Områder med myrvegetasjon forekommer nær elva. 
 
Biologisk mangfold: Floraen er svært artsrik med mange arter knyttet til ugjødslet 
naturbeitermark. Av karakteristiske arter for frisk fattigeng-eng ble notert bl.a. ryllik, 
engkvein, harerug, hundegras, prestekrage, gulaks, blåklokke, smyle, engsoleie, engsyre og 
hvitmaure. På de tørreste partiene var det innslag av arter som finnskjegg, dunkjempe, 
kattefot, flekkgrisøre, harerug, hårsveve, markjordbær, småengkall og tiriltunge. Dunhavre og 
hjertegras forekom jevnt i området. I fuktige sig/myrpartier vokser ballblom, flekkmarihånd, 
fjelltistel, fjellfrøstjerne, klubbestarr, svarttopp, hvitbladtistel, gulstarr, hårstarr, grønnkurle, 
svartstarr, mjødurt og jåblom. Rødlisteartene marinøkkel (NT) ble påvist med mange 
eksemplarer (20+) spredt over hele arealet, brudespore (NT) ble notert med minimum 40 
blomstrende eksemplarer, mens bakkesøte (NT) vokste tallrik i fuktsig og kantsoner. 
Skjeggklokke (VU) forekommer i flere delpopulasjoner, men med størst antall SØ. 
 
Registreringen ble utført såpass tidlig i vekstsesongen at eventuell forekomst av interessante 
beitemarkssopp ikke lot seg påvise. Potensial for funn av slike arter er absolutt til stede. 
 
Kulturpåvirkning: Lokaliteten bærer preg av å være et gammelt kulturlandskap. Informasjon 
gitt av grunneier bekrefter at arealet er gammel slåttemark/beitemark. Lokaliteten beites nå av 
storfe (ungdyr). Arealet er ikke vesentlig kunstgjødslet i nyere tid. 
 
Verdivurdering: Lokaliteten representerer en naturbeitemark i noe svak hevd. Området bærer 
preg av å være et gammelt kulturlandskap med langvarig slått/beite og lite gjødsling. En lang 
rekke naturengplanter er påvist. Rødlisteartene marinøkkel (NT), brudespore (NT), 
skjeggklokke (VU) og bakkesøte (NT) forekommer i livskraftige populasjoner.   
 
Lokaliteten får verdien viktig (B) pga forekomst av fire rødlistearter (1VU, 3NT) og arealer 
med skjøttet naturbeitemark.  Atsmangfoldet er høyt med flere interessante arter, samt 
potensial for funn av interessant beitemarkssopp.  
 
Forslag til skjøtsel og hensyn: Området er i noe svak hevd. Nåværende bruk med årlig beiting 
av storfe bør fortsette. Lokaliteten må ikke kunstgjødsles. Deler av tidligere slåttemark er i 
gjengroing. Dette arealet bør ryddes (fortsatt stor forekomst av rødlistearter). 
 
 



BOTANISKE VERDIER I KULTURLANDSKAP - registrerte arter 
 
Lokalitet: Nordre Blesen 
Områdetype: Naturbeitemark  Dato: 6.8.2009 
 
Aurikkelsveve  x  Fjellrapp x  Rød jonsokblom x 
Bakkemynte  Fjelltimotei x Rødkløver x 
Bakkestjerne x Fjelltistel x Rødknapp x 
Bakkesøte x Flekkgrisøre x Ranksveve  
Ballblom x Flekkmarihånd x Rødsvingel x 
Beitestarr x Flekkmure x Sauesvingel x 
Bekkeblom x Fuglevikke x Setergråurt x 
Bergmynte  Følblom x Skjeggklokke x 
Bergskrinneblom  Gjeldkarve x Skoggråurt x 
Bitterbergknapp  Grasstjerneblom x Skogkløver x 
Blåfjær  Groblad x Skogstorkenebb x 
Bittersøte  Grønnkurle x Slirestarr x 
Bjønnbrodd x Gulaks x Sløke  
Bjørnekjeks x Gullris x Smalkjempe x 
Bleikstarr x Gulmaure  Smyle x 
Blåklokke x Hanekam  Smørbukk  
Blåknapp x Harerug x Småengkall x 
Blåkoll x Hengeaks x Småmarimjelle x 
Blåtopp x Hjertegras x Snøsøte  
Blåveis  Hvitbladtistel x Stemorsblomst x 
Brudespore x Hvitkløver x Storblåfjær  
Bråtestarr x Hvitkurle  Stornesle x 
Burot  Hvitmaure x Stortveblad  
Dragehode  Hårfrytle x Stormarimjelle  
Dunhavre x Hårstarr x Svarttopp x 
Dunkjempe x Hårsveve x Sølvbunke x 
Dvergjamne x Jonsokkoll x Sølvmure x 
Einer x Jåblom x Tepperot x 
Einstape x Kanelrose  Timotei x 
Engfiol x Karve  Tiriltunge x 
Engforglemmegei x Kattefot x Turt  
Engfrytle x Kjerteløyetrøst x Tveskjeggveronika x 
Enghaukeskjegg  Kongsspir  Tyrihjelm x 
Enghavre  Kornstarr x Vanlig høymole x 
Enghumleblom x Kranskonvall  Vendelrot  
Engklokke  Legeveronika x Vill-lin  
Engknoppurt x Liljekonvall  Øyentrøst, sp x 
Engkvein x Lintorskemunn  Åkerforglemmegei  
Engnellik  Løvetann, sp x   
Engsmelle x Maiblom x gulstarr x 
Engsnelle x Marianøkleblom  svartstarr x 
Engsoleie x Marikåpe, sp x klubbestarr x 
Engsyre x Marinøkkel x stjernestarr x 
Engtjæreblom  Markjordbær x tettegras x 
Fagerklokke  Mjødurt x   
Fagerknoppurt  Myrklegg x   
Finnskjegg x Nattfiol    
Firblad x Nyresoleie    
Firkantperikum x Nyseryllik    
Fjellfrøstjerne x Prestekrage x   
Fjellmarikåpe x Prikkperikum    
Fjellnøkleblom  Ryllik x   



 
 
 
 



Øyvasstølen: 
 
Kommune: Etnedal 
 
Gnr/bnr: 115/2 
 
Kartblad (M 711): 1717 II, Synnfjell  
 
UTM-referanse (EUREF89): 32V NN 3800 6420 
 
H.o.h. : ca. 860 m.o.h 
 
Areal:   58,1 daa 
 
Vegetasjonssoner: Nordboreal sone 
 
Vegetasjonsseksjon: OC, Overgangsseksjon 
 
Naturtyper: Naturbeitemark (D04) 
 
Utforminger: Frisk fattigeng, vanlig utforming (G4a). Ned mot Øyvatnet inngår fuktige 
partier som delvis har preg av rikmyr (fragmenter).  
 
Naturtypeverdi: Viktig - B 
 
Undersøkt/kilde: Geir Høitomt, 23.8.2009 
 
Avgrensingens nøyaktighet: Nøyaktigere enn 20 m 
 
 
 
Områdebeskrivelse: 
 
Beliggenhet og avgrensning: Lokaliteten ligger ved Øyvatnet, ca 1 km øst for Bakkebygdi. 
Området ligger ca. 860 moh i ei slak østvendt li ned mot myrområdene ved Øyvatnet. Det 
undersøkte arealet er avgrenset av skogsmark/myrområder i vest, øst og sør. I nord grenser 
lokaliteten inn til mer intensivt drevet kultureng. 
 
 



 
Øyvasstølen 23.08.2009.  Foto: Geir Høitomt 
 

 
Øyvasstølen 23.08.2009.  Foto: Geir Høitomt 



Naturforhold/natur- og vegetasjonstype: Berggrunnen i området består av overskjøvne 
sedimentære bergarter tilhørende Synnfjelldekket, fyllit tilhørende Strondafjordformasjonen. 
Dette gir i utgangspunktet muligheter for at mer basekrevende vegetasjon kan forekomme.  
 
Lokaliteten består av ei øst-vendt naturbeitemark (setervoll). Enga er svakt hellende, med jevn 
stigning fra myra opp mot tunet. Noen grunnlendte og tørkesvake partier forekommer. Ned 
mot myra forekommer fuktige sig som har karakter av rikmyrfragmenter, og nær elva et 
område med åpen myr (rikmyr). Nedre deler av området er i gjengroing (einer, bjørk og spredt 
gran). 
 
Lokaliteten har en noe vekslende vegetasjonstype avhengig av fuktighet og jordsmonn. 
Vegetasjonstypen er ført til frisk fattigeng, vanlig utforming (G4a), men artssammensetningen 
er varierende. Områder med myrvegetasjon forekommer i nedre kant. 
 
Biologisk mangfold: Floraen er artsrik med mange arter knyttet til ugjødslet naturbeitermark. 
Av karakteristiske arter for frisk fattigeng-eng ble notert bl.a. ryllik, engkvein, harerug, 
hundegras, prestekrage, gulaks, blåklokke, smyle, engsoleie, engsyre og hvitmaure. På de 
tørreste partiene var det innslag av arter som finnskjegg, dunkjempe, kattefot, flekkgrisøre, 
harerug, hårsveve, markjordbær, småengkall og tiriltunge. I myrkant i nedre del vokser 
ballblom, flekkmarihånd, fjelltistel, fjellfrøstjerne, klubbestarr, svarttopp, hvitbladtistel, 
gulstarr, hårstarr, grønnkurle, svartstarr, mjødurt og jåblom. Rødlisteartene marinøkkel (NT) 
ble påvist med få eksemplarer (5+) spredt over hele arealet, brudespore (NT) ble notert med 
minimum 10 blomstrende eksemplarer, engmarihånd (NT) med 2 eksemplarer, mens 
bakkesøte (NT) vokste i fuktsig og kantsoner. Skjeggklokke (VU) forekommer, men kun med 
få eksemplarer (3 observert). 
 
Av beitemarkssopp ble engvokssopp, lutvokssopp, grønn vokssopp, honningvokssopp, 
mønjevokssopp og skarlagenvokssopp påvist.  Potensial for funn flere arter er absolutt til 
stede. 
 
Kulturpåvirkning: Lokaliteten bærer preg av å være et gammelt kulturlandskap. Informasjon 
gitt av grunneier bekrefter at arealet er gammel slåttemark/beitemark. Lokaliteten beites nå av 
storfe. Arealet er ikke vesentlig kunstgjødslet i nyere tid. 
 
Verdivurdering: Lokaliteten representerer en naturbeitemark i noe svak hevd. Området bærer 
preg av å være et gammelt kulturlandskap med langvarig slått/beite og lite gjødsling. En lang 
rekke naturengplanter er påvist. Rødlisteartene marinøkkel (NT), brudespore (NT), 
engmarihånd (NT), skjeggklokke (VU) og bakkesøte (NT) forekommer.   
 
Lokaliteten får verdien viktig (B) pga forekomst av fem rødlistearter (1VU, 4NT) og arealer 
med skjøttet naturbeitemark.  Atsmangfoldet er høyt med flere interessante arter, samt 
potensial for funn av interessant beitemarkssopp.  
 
Forslag til skjøtsel og hensyn: Området er i noe svak hevd. Nåværende bruk med årlig beiting 
av storfe bør fortsette. Lokaliteten må ikke kunstgjødsles. Deler av tidligere beitemark i 
gjengroing (nedre del). Dette arealet bør ryddes (fortsatt forekomst av rødlistearter). 
 
 



BOTANISKE VERDIER I KULTURLANDSKAP - registrerte arter 
 
Lokalitet: Øyvasstølen 
Områdetype: Naturbeitemark  Dato: 23.8.2009 
 
Aurikkelsveve  x  Fjellrapp   Rød jonsokblom x 
Bakkemynte  Fjelltimotei x Rødkløver x 
Bakkestjerne  Fjelltistel x Rødknapp x 
Bakkesøte x Flekkgrisøre x Ranksveve  
Ballblom x Flekkmarihånd x Rødsvingel x 
Beitestarr x Flekkmure  Sauesvingel x 
Bekkeblom x Fuglevikke x Setergråurt x 
Bergmynte  Følblom  Skjeggklokke x 
Bergskrinneblom  Gjeldkarve  Skoggråurt  
Bitterbergknapp  Grasstjerneblom x Skogkløver  
Blåfjær  Groblad  Skogstorkenebb x 
Bittersøte  Grønnkurle x Slirestarr x 
Bjønnbrodd  Gulaks x Sløke  
Bjørnekjeks x Gullris x Smalkjempe x 
Bleikstarr  Gulmaure  Smyle x 
Blåklokke x Hanekam  Smørbukk  
Blåknapp  Harerug x Småengkall x 
Blåkoll x Hengeaks  Småmarimjelle  
Blåtopp x Hjertegras  Snøsøte  
Blåveis  Hvitbladtistel x Stemorsblomst  
Brudespore x Hvitkløver x Storblåfjær  
Bråtestarr  Hvitkurle  Stornesle  
Burot  Hvitmaure x Stortveblad  
Dragehode  Hårfrytle x Stormarimjelle  
Dunhavre  Hårstarr x Svarttopp x 
Dunkjempe x Hårsveve x Sølvbunke x 
Dvergjamne x Jonsokkoll x Sølvmure  
Einer x Jåblom x Tepperot x 
Einstape x Kanelrose  Timotei x 
Engfiol x Karve  Tiriltunge x 
Engforglemmegei x Kattefot  Turt  
Engfrytle x Kjerteløyetrøst x Tveskjeggveronika x 
Enghaukeskjegg  Kongsspir  Tyrihjelm x 
Enghavre  Kornstarr x Vanlig høymole  
Enghumleblom x Kranskonvall  Vendelrot  
Engklokke  Legeveronika x Vill-lin  
Engknoppurt  Liljekonvall  Øyentrøst, sp x 
Engkvein x Lintorskemunn  Åkerforglemmegei  
Engnellik  Løvetann, sp x   
Engsmelle x Maiblom x gulstarr x 
Engsnelle x Marianøkleblom  svartstarr x 
Engsoleie x Marikåpe, sp x klubbestarr x 
Engsyre x Marinøkkel x stjernestarr x 
Engtjæreblom  Markjordbær x tettegras x 
Fagerklokke  Mjødurt x engmarihånd x 
Fagerknoppurt  Myrklegg x   
Finnskjegg x Nattfiol    
Firblad x Nyresoleie    
Firkantperikum x Nyseryllik    
Fjellfrøstjerne x Prestekrage x   
Fjellmarikåpe x Prikkperikum    
Fjellnøkleblom  Ryllik x   



 
 
 
 



Slåttestølen: 
 
Kommune: Etnedal 
 
Gnr/bnr: 112/17 
 
Kartblad (M 711): 1717 II, Synnfjell  
 
UTM-referanse (EUREF89): 32V NN 3505 6515 
 
H.o.h. : ca. 880 m.o.h 
 
Areal:   128,3 daa 
 
Vegetasjonssoner: Nordboreal sone 
 
Vegetasjonsseksjon: OC, Overgangsseksjon 
 
Naturtyper: Naturbeitemark (D04) 
 
Utforminger: Frisk fattigeng, vanlig utforming (G4a). Innslag av fuktige partier og mer 
urterike partier forekommer. 
 
Naturtypeverdi: Viktig - B 
 
Undersøkt/kilde: Geir Høitomt, 5.8.2009 
 
Avgrensingens nøyaktighet: Nøyaktigere enn 20 m 
 
 
 
Områdebeskrivelse: 
 
Beliggenhet og avgrensning: Lokaliteten ligger sør for Roleghaugtjernet, ca 1 km vest for 
Glenna. Området ligger ca. 880 moh i ei slak vestvendt li ned mot Åfeta. Det undersøkte 
arealet er hovedsakelig avgrenset av skogsmark, men i nord grenser lokaliteten inn til mer 
intensivt drevet kultureng. 
 
 



 
Slåttestølen 5.08.2009.  Foto: Geir Høitomt 
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Naturforhold/natur- og vegetasjonstype: Berggrunnen i området består av overskjøvne 
sedimentære bergarter tilhørende Synnfjelldekket, fyllit tilhørende Strondafjordformasjonen. 
Dette gir i utgangspunktet muligheter for at mer basekrevende vegetasjon kan forekomme.  
 
Lokaliteten består av ei vest-vendt naturbeitemark (setervoll). Enga er svakt hellende, men 
med litt småkupert terreng. Noen grunnlendte og tørkesvake partier forekommer. I søndre del 
forekommer fuktige sig og myrfragmenter. Skogbevokste partier splitter opp naturbeitemarka. 
 
Lokaliteten har en noe vekslende vegetasjonstype avhengig av fuktighet og jordsmonn. 
Vegetasjonstypen er ført til frisk fattigeng, vanlig utforming (G4a), men artssammensetningen 
er varierende. Områder med myrvegetasjon forekommer i søndre del. 
 
Biologisk mangfold: Floraen er artsrik med mange arter knyttet til ugjødslet naturbeitermark. 
Av karakteristiske arter for frisk fattigeng-eng ble notert bl.a. ryllik, engkvein, harerug, 
prestekrage, gulaks, blåklokke, smyle, engsoleie, engsyre og hvitmaure. På de tørreste 
partiene var det innslag av arter som bakkestjerne, blåfjær, finnskjegg, dunhavre, dunkjempe, 
kattefot, harerug, hårsveve, markjordbær, småengkall og tiriltunge. I myrkant i søndre del 
vokser flekkmarihånd, fjellfrøstjerne, klubbestarr, svarttopp, hvitbladtistel, gulstarr, hårstarr, 
grønnkurle, svartstarr, mjødurt og jåblom. Rødlisteartene marinøkkel (NT) ble påvist med 
minimum 10 eksemplarer spredt over hele arealet, brudespore (NT) ble notert med minimum 
10 blomstrende eksemplarer, mens bakkesøte (NT) vokste i fuktsig og kantsoner. 
Skjeggklokke (VU) forekommer med en livskraftig populasjon 
 
Av beitemarkssopp ble engvokssopp, lutvokssopp, gul vokssopp, honningvokssopp, 
mønjevokssopp og skarlagenvokssopp påvist. I tillegg ble gråfiolett køllesopp (Clavaria 
purpurea) rødlistet som NT påvist. Potensial for funn flere arter er absolutt til stede. 
 
Kulturpåvirkning: Lokaliteten bærer preg av å være et gammelt kulturlandskap. Informasjon 
gitt av grunneier bekrefter at arealet er gammel slåttemark/beitemark. Lokaliteten beites nå av 
sau.  Arealet er ikke vesentlig kunstgjødslet i nyere tid. 
 
Verdivurdering: Lokaliteten representerer en naturbeitemark i god hevd. Området bærer preg 
av å være et gammelt kulturlandskap med langvarig slått/beite og lite gjødsling. En lang rekke 
naturengplanter er påvist. Rødlisteartene gråfiolett køllesopp (NT), marinøkkel (NT), 
brudespore (NT), skjeggklokke (VU) og bakkesøte (NT) forekommer.   
 
Lokaliteten får verdien viktig (B) pga forekomst av fem rødlistearter (1VU, 4NT) og arealer 
med godt skjøttet naturbeitemark.  Atsmangfoldet er høyt med flere interessante arter, samt 
potensial for funn av interessant beitemarkssopp.  
 
Forslag til skjøtsel og hensyn: Området er i svært god hevd. Nåværende bruk med årlig 
beiting av sau bør fortsette (vår og/eller høstbeiting er mest gunstig). Lokaliteten må ikke 
kunstgjødsles. Det bør ryddes noe skog (gran og bjørk) på deler av arealet. 
 



BOTANISKE VERDIER I KULTURLANDSKAP - registrerte arter 
 
Lokalitet: Slåttestølen 
Områdetype: Naturbeitemark  Dato: 5.8.2009 
 
Aurikkelsveve    Fjellrapp   Rød jonsokblom x 
Bakkemynte  Fjelltimotei x Rødkløver x 
Bakkestjerne x Fjelltistel  Rødknapp x 
Bakkesøte x Flekkgrisøre  Ranksveve  
Ballblom  Flekkmarihånd x Rødsvingel x 
Beitestarr x Flekkmure  Sauesvingel x 
Bekkeblom x Fuglevikke x Setergråurt x 
Bergmynte  Følblom  Skjeggklokke x 
Bergskrinneblom  Gjeldkarve  Skoggråurt  
Bitterbergknapp  Grasstjerneblom x Skogkløver  
Blåfjær x Groblad  Skogstorkenebb x 
Bittersøte  Grønnkurle x Slirestarr x 
Bjønnbrodd  Gulaks x Sløke  
Bjørnekjeks  Gullris x Smalkjempe x 
Bleikstarr  Gulmaure  Smyle x 
Blåklokke x Hanekam  Smørbukk  
Blåknapp  Harerug x Småengkall x 
Blåkoll x Hengeaks  Småmarimjelle  
Blåtopp x Hjertegras  Snøsøte  
Blåveis  Hvitbladtistel x Stemorsblomst  
Brudespore x Hvitkløver x Storblåfjær  
Bråtestarr  Hvitkurle  Stornesle  
Burot  Hvitmaure x Stortveblad  
Dragehode  Hårfrytle x Stormarimjelle  
Dunhavre x Hårstarr x Svarttopp x 
Dunkjempe x Hårsveve x Sølvbunke x 
Dvergjamne x Jonsokkoll x Sølvmure  
Einer x Jåblom x Tepperot x 
Einstape x Kanelrose  Timotei x 
Engfiol x Karve  Tiriltunge x 
Engforglemmegei  Kattefot  Turt  
Engfrytle x Kjerteløyetrøst x Tveskjeggveronika x 
Enghaukeskjegg  Kongsspir  Tyrihjelm x 
Enghavre  Kornstarr x Vanlig høymole  
Enghumleblom x Kranskonvall  Vendelrot  
Engklokke  Legeveronika x Vill-lin  
Engknoppurt  Liljekonvall  Øyentrøst, sp x 
Engkvein x Lintorskemunn  Åkerforglemmegei  
Engnellik  Løvetann, sp x   
Engsmelle x Maiblom x gulstarr x 
Engsnelle  Marianøkleblom  svartstarr x 
Engsoleie x Marikåpe, sp x klubbestarr x 
Engsyre x Marinøkkel x stjernestarr x 
Engtjæreblom  Markjordbær x tettegras x 
Fagerklokke  Mjødurt x sumphaukeskjegg x 
Fagerknoppurt  Myrklegg x breimyrull x 
Finnskjegg x Nattfiol    
Firblad x Nyresoleie    
Firkantperikum x Nyseryllik    
Fjellfrøstjerne x Prestekrage x   
Fjellmarikåpe x Prikkperikum    
Fjellnøkleblom  Ryllik x   



 
 
 
 

 
 
 


