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Referat: 

Det er gjennomført en kvalitetssikring av tidligere registreringer og nykartlegging av natur-
typer i Søndre Land og Etnedal kommuner på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland. Kvali-
tetssjekkede og nye lokaliteter er lagt inn i databasen Natur2000.  

Til sammen 25 kvalitetssikrede lokaliteter i Søndre Land og 5 i Etnedal har fått ny og opp-
datert beskrivelse basert på litteraturkilder eller sjekk i felt, samt at henholdsvis 6 og 35 lo-
kaliteter foreslås tatt ut av datasettene etter kvalitetssjekk i de to kommunene. I tillegg har 
alle andre naturtypelokaliteter fått oppdatert beskrivelse basert på de nye kriteriene til DN.  

Samlet ble det etter nykartlegging og gjennomgang av nye publikasjoner etter forrige kart-
legging beskrevet og lagt inn 28 nye lokaliteter i Søndre Land (2 A-, 19 B- og 7 C-
lokaliteter) og 58 nye lokaliteter i Etnedal (13 A, 48 B og 2 C).  

Av artsregistreringer ble det gjort i alt 83 rødlistefunn fordelt på 26 arter under arbeidet 
med kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper i de to kommunene i 2009 og 2010. Det 
er særlig verdt å merke seg at skjeggklokke (VU) ble funnet på 44 lokaliteter i Etnedal un-
der en kartlegging spesielt av denne arten i 2009.  

Det er en overvekt av kulturlandskapslokaliteter (særlig naturbeitemark og slåttemark) som 
har blitt kvalitetskontrollert og nykartlagt gjennom prosjektet. Dette skyldes hovedsakelig at 
disse naturtypene har blitt særlig vektlagt i forbindelse med kartlegginger knyttet til Regio-
nalt Miljøprogram de siste årene samt den nevnte kartleggingen av skjeggklokke i Etnedal i 
2009.  
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                          Kvalitetssikring 



 

Forord  
Miljøfaglig Utredning AS (MFU) har i samarbeid med Kistefos Skogtjenester AS 
(KS) utført en kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper i Søndre Land og 
Etnedal kommuner i Oppland. Prosjektansvarlig har vært Bjørn Harald Larsen i 
MFU, mens Geir Høitomt i KS har utført alt arbeid med kartlegging i Etnedal 
kommune. Helge Fjeldstad (MFU) har digitalisert lokalitetene og utarbeidet kar-
tene i rapporten.  

Arbeidet er utført på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland, der Svein Gausemel  
har vært kontaktperson og hovedansvarlig. Han takkes for hjelp for framskaffelse 
av bakgrunnsdata, primært resultater fra tidligere utført kartlegging.  
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1 Innledning 
I Stortingsmelding nr. 58 om bærekraftig utvikling (Miljøverndepartementet 1997) bestemte 
Stortinget at  «alle landets kommuner skal ha gjennomført kartlegging og verdiklassifisering 
av det biologiske mangfoldet på kommunens areal i løpet av år 2003». Direktoratet for natur-
forvaltning (DN) har utarbeidet en håndbok til hjelp for kommunene i kartleggingsarbeidet 
(Direktoratet for naturforvaltning 1999a). Denne håndboka har siden blitt revidert og oppda-
tert (Direktoratet for naturforvaltning 2007). Naturtypekartleggingen i Norge har så langt 
blitt utført etter denne håndboka.  

I Søndre Land utførte Miljøfaglig Utredning og Kistefos Skogtjenester førstegenerasjons 
naturtypekartlegging i 2003 og 2004 (Larsen m.fl. 2004), mens kartleggingen i Etnedal ble 
utført av Ola Hålimoen og Katrina Sparstad i 2001- 2003. Til å gjennomføre en kvalitetssik-
ring og supplerende nykartlegging i kommunene, samt i Nordre Land kommune, ble MFU og 
KS igjen engasjert. Arbeidet har foregått feltsesongene 2009 og 2010. Arbeidet med Nordre 
Land kommune er ennå ikke sluttført, og her har kommunen bevilget ekstra midler til å gjen-
nomføre arbeidet med kvalitetssikring og supplerende nykartlegging i 2011.  

Hovedformålet med arbeidet har vært å kvalitetssikre og oppdatere eksisterende naturtypelo-
kaliteter slik at de er utformet i samsvar med de siste kravene fra DN for innlegging i deres 
Internettbaserte oversikt over viktige naturområder i Norge (Naturbase). I tillegg har vi utført 
noe nykartlegging, samt at vi har lagt inn lokaliteter som har blitt kartlagt i andre sammen-
henger siden de kommunale registreringene ble gjennomført.  

Målsettingen med denne rapporten er å gi en kortfattet oversikt over resultatene fra dette 
prosjektet, samt å gi enkelte råd om hvordan en videre skal gå fram i arbeidet med å få en 
fullgod naturtypekartlegging i kommunene. Resultatene fra undersøkte lokaliteter er samtidig 
lagt inn i databasesystemet Natur2000, slik at de skal være enkelt overførbare til Naturbase.  
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2 Metode 
2.1 Generelt 

Direktoratet for naturforvaltning (2007) sin håndbok i kartlegging av biologisk mangfold har 
vært en sentral rettesnor for hvordan arbeidet har blitt lagt opp. Håndboka sine metoder for 
hvilke naturtyper som skulle registreres, verdsettes og presenteres, har vært styrende.  

Håndboka deler norsk natur inn i 7 hovedtyper og har valgt ut 57 naturtyper innenfor disse 
som skal prioriteres ved kartleggingen. Den samme hovedinndelingen og de samme priorite-
ringene av naturtyper er brukt i dette prosjektet. Også håndboka sitt verdsettingssystem er 
fulgt, samt at alle lokaliteter er lagt inn i en egen database. Som databaseverktøy er Natur-
kartDA sin base Natur2000 versjon 4.0 benyttet (denne baserer seg på programmet FileMa-
ker Pro). Lokalitetene avgrenset på manuskart og siden blitt digitalisert i kartprogrammet 
ArcView.  

Som grunnlag for prosjektet ble eksisterende naturtypelokaliteter lagt ut på Naturbase gått 
gjennom på forhånd. I tillegg ble det skaffet noe sentral litteratur (se kap. 2.3).   

Under feltarbeidet har det blitt samlet inn belegg av enkelte rødlistearter og regionalt sjeldne 
arter. Disse vil bli oversendt Botanisk Museum i Oslo. I tillegg vil alle artsdataene fra pro-
sjektet (alle arter som er lagt inn i Natur2000-basen) bli overført til Artsdatabanken for im-
port i www.artsobservasjoner.no. Artsomtaler er basert på vanlig, gjeldende navnsetting og 
systematikk for de ulike artsgruppene. Stedsnavn benyttet i rapporten og databasen følger i 
utgangspunktet vanlig norsk rettskriving, basert på det som står oppført på kart vi har hatt til 
rådighet. 

2.2 Verdsetting 
Alle lokaliteter er verdsatt etter Direktoratet for naturforvaltning (2007) sitt system, som de-
ler inn lokalitetene i lokalt viktige (C), viktige (B) og svært viktige (A) områder.  

Det er satt opp 5 kriterier for verdsetting av lokalitetene: 

– Størrelse og velutviklethet (verdien øker med størrelsen og utviklingsgraden) 
– Grad av tekniske inngrep (tekniske inngrep reduserer verdien) 
– Forekomst av rødlistearter (verdien øker med antall og trusselsgrad) 
– Kontinuitetspreg (verdien øker med miljøets alder) 
– Sjeldne utforminger (nasjonalt og regionalt) 

Forekomst av rødlistearter er ofte et vesentlig kriterium for å verdsette en lokalitet. Ny norsk 
rødliste for 2010 ble offentliggjort 9. november 2010, og denne inneholder en del vesentlig 
endringer for mange organismegrupper i forhold til rødlista for 2006, bl.a. pga. høyere kunn-
skapsnivå (dels gjennom økt innsats for å innhente informasjon), ny tolkning av tidligere 
data eller endring i bruken av retningslinjene for kategorien DD (Kålås m.fl. 2010). IUCNs 
kriterier for rødlisting av arter (IUCN 2004) blir benyttet i det norske rødlistearbeidet, i likhet 
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med i de aller fleste andre europeiske land. Disse rødlistekategorienes rangering og forkortel-
ser er (med engelsk navn i parentes) : 

RE – Regionalt utryddet (Regionally Extinct) 
CR – Kritisk truet (Critically Endangered)   
EN – Sterkt truet (Endangered) 
VU – Sårbar (Vulnerable) 
NT – Nær truet (Near Threatened) 
DD – Datamangel (Data Deficient) 

For øvrig vises det til Kålås m.fl. (2010) for nærmere forklaring av inndeling, metoder og 
artsutvalg for den norske rødlista. Der er det også kortfattet gjort rede for hvilke miljøer arte-
ne lever i samt de viktige trusselsfaktorer. 

 

Figur	  2.	  Blad	  av	  enghaukeskjegg	  (VU)	  ved	  Lykkja	  langs	  østsida	  av	  Randsfjorden	  sør	  for	  Halmrast	  
22.9.2010,	  dokumentert	  med	  GPS-‐posisjon.	  Foto:	  Bjørn	  Harald	  Larsen.	  	  

2.3 Innsamling av informasjon 
I tillegg til eget feltarbeid ble følgende kilder benyttet i arbeidet:  

– Litteratur  
– Databaser (i all hovedsak Artsdatabankens karttjeneste Artskart) 
– Naturbase 

Av litteratur var det spesielt kulturlandskapsregistreringer i de to kommunene, utført av Kis-
tefos Skogtjenester, som hadde viktige naturtypeinformasjon (Høitomt 2006, 2007, 2008a,b, 
2009a, 2010a). I Søndre Land har det i tillegg blitt utført kartlegging av elvemusling i flere 
vassdrag (Høitomt 2007, 2009b, 2010b), mens det i Etnedal ble gjennomført en grundig kart-
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legging av skjeggklokke i 2009 (Høitomt 2010c). Utover dette har det blitt lagt inn enkelte 
lokaliteter basert på undersøkelser av bekkekløfter i Søndre Land (Høitomt 2009c).  

I 2010 ble det utført supplerende feltarbeid i Søndre Land 3.6., 22.9. og 24.9. og i Etnedal 
31.5 og 4.9.  

2.4 Presentasjon 
Prosjektet resulterer i 3 hovedprodukter: 

– Denne rapporten 

– Database oppbygd i Natur2000 (versjon 4.0) med alle registrerte og prioriterte loka-
liteter innlagt, med opplysninger om bl.a. sted, verdi, kjente naturkvaliteter og kilder 

– Digitale kart med innlagte lokaliteter, med egenskapstabell som bygger på databa-
sen, i programmet ArcView 

Rapporten oppsummer kort resultatene av feltarbeidet i 2009 og 2010, herunder hvilke eldre 
lokaliteter som ble sjekket og hvordan de anbefales behandlet videre – dessuten en oversikt 
over nye, kartlagte lokaliteter og funn av rødlistearter.  

Natur2000 er bygd opp av moduler der den grunnleggende enheten er lokalitetstabellen som 
fastlegger ID-nummer, lokalitetsnavn koordinater for sentralpunkt i lokaliteten, samt andre 
geografisk relaterte opplysninger som  grunneierforhold, kartblad mm.. Til dette lokalitetsre-
gisteret er det koblet informasjon om naturmiljø og artsmangfold. Denne informasjonen lig-
ger lagret i separate tabeller. Naturtypene er lagret i én til én relasjon mens f.eks. artsdata er 
lagret i én til mange relasjoner. Ved innlegging av naturtypedata brukes DNs retningslinjer 
for inndeling av naturtypebeskrivelsen i innledning, beliggenhet og naturgrunnlag, naturty-
per/utforminger/vegetasjonstyper, artsmangfold, tilstand/bruk/inngrep, verdisetting, forslag 
til skjøtsel og hensyn mm. 

De digitale kartene er produsert i ArcView og overleveres Fylkesmannen i SOSI-format. I 
felt ble for det meste M711-kart i målestokk 1:50000 benyttet. Lokalitetene ble umiddelbart 
(normalt samme kveld) i etterkant tegnet inn på nettbaserte kart (ved bruk av GisLink), dels 
med økonomiske eller topografiske kart som bakgrunn og dels ortofoto. Inntegningsnøyak-
tigheten vil variere etter topografi, områdestørrelse, områdetype og mulighetene for detaljer-
te reinventeringer. Mens f.eks. mange lokaliteter i kulturlandskapet og langs vassdrag har 
grenser med en nøyaktighet på +/- 10-20 meter, vil nøyaktigheten for fjell- og myrområder i 
flere tilfeller være en god del dårligere.  

2.5 Ordforklaringer 
Her følger korte forklaringer på en del ord og uttrykk som er brukt. 

Beitemarkssopp: Marklevende sopp som er knyttet til grasmarker som er lite gjødslet, jord-
bearbeidet og som har langvarig hevd. De har derfor et tyngdepunkt i utbredelsen i naturbei-
temarker og naturenger. 



 

Miljøfaglig Utredning AS                                                            Naturtypekartlegging i Søndre Land og Etnedal kommuner  
Rapport 2011:31    – 10 – 

Biologisk mangfold: Dette er mangfoldet av alt levende. Begrepet skal både omfatte varia-
sjonen av naturtyper, av arter og mellom arter (genetisk variasjon). Det fokuseres ofte sterkt 
på å bevare artsmangfoldet, men det er viktig å få med seg at vi også må ta vare på variasjo-
nen av naturtyper, selv om disse ikke nødvendigvis er spesielt artsrike eller inneholder truede 
arter, og at vi ikke bare må ta vare på levedyktige bestander av en art, men også den naturli-
ge, genetiske variasjonen til arten.  

Naturbeitemark: Gammel beitemark som er lite jordbearbeidet, lite gjødslet og har vært i 
langvarig hevd. Dette er artsrike miljøer der mangfoldet er avhengig av fortsatt tradisjonell 
skjøtsel for å overleve. 

Natureng/slåtteeng: Gamle slåttemarker med liten jordbearbeidingsgrad, lite gjødslet og 
med langvarig hevd. Dette er artsrike miljøer der mangfoldet er avhengig av fortsatt tradisjo-
nell skjøtsel for å overleve. 

Naturtype: Naturtyper er en praktisk, forvaltningsrettet verktøy for å kunne dele inn naturen 
i enheter egnet for avgrensing og kartlegging. Direktoratet for naturforvaltning (1999a) ut-
trykker det slik i forbindelse med den kommunale kartleggingen: "Naturtypene er et slags 
felles multiplum der en prøver å fange opp alle de viktigste variasjoner på økosystemnivå". 
Inndelingen er biologisk basert, men er uten noen enhetlig naturfaglig basis. Det faglige 
grunnlaget og vinklingen på de kartlagte naturtypene varierer derfor, og det må forventes at 
inndeling og system kan endres etter hvert som kunnskap og erfaring med systemet bedres. 

Rødliste: Se egen oversikt i kapittel 2.2. Rødlister representerer ingen fasit for status til 
artsmangfoldet og de fanger ikke opp hele variasjonsbredden til det biologiske mangfoldet. 
De har likevel vist seg å få meget stor gjennomslagskraft i miljøforvaltningen i de senere 
årene, bl.a. fordi de er oversiktlige, konkrete, de rangerer artene og de gir muligheter for å 
sammenligne arter og områder.  

Signalart: En art som indikerer miljøer med høye naturverdier. 

Vegetasjonstyper: Dette er samfunn av planter som stiller ganske like krav til nærings- og 
fuktighetsforhold, og hvor de samme artene går igjen der disse forholdene oppstår.  
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3 Naturforhold 
Når det gjelder de generelle naturforholdene i kommunene; topografi, berggrunnsgeologi, 
kvartærgeologi, klima, vegetasjon og flora, vises det til tidligere rapporter som har omtalt 
dette grundig (Søndre Land; Larsen m.fl. 2004, Etnedal: Scahdy m.fl. 2008). 

Helt kort og generelt kan det allikevel oppsummeres at Søndre Land er en av fylkets største 
skogkommuner, med store barskoger på begge sider av Randsfjorden. Kulturlandskap er 
konsentrert langs Randsfjorden og omkring Landåsvatnet, med mindre jordbruksbygder 
spredt for øvrig i kommunen. Kommunen har ikke fjellområder, men en god del myrarealer 
både på Veståsen og på åsområdene øst for Randsfjorden. Berg og rasmarker finnes først og 
fremst langs Randsfjorden, særlig ved Odnes og mellom Flubergbrua og Nordre Land grense 
på østsida av Randsfjorden. Kommunen er rik på både større og mindre innsjøer/tjern og 
vassdrag, med Randsfjorden, Trevatna og Landåsvatnet som de største innsjøene, og Fallsel-
va og Lomsdalselva som de største vassdragene. Kommunen har også store verdier knyttet til 
våtmarker og flommarksområder, bl.a. befinner en del av Dokkadeltaet seg innenfor kom-
munens grenser, i tillegg til rike bukter og viker langs Randsfjorden som Rostadvika og 
Settonsvika.  

	  

Figur	  3.	  Hagemark	  med	  dominans	  av	  ask	  (NT)	  og	  bjørk	  i	  tresjiktet	  nedenfor	  rv	  35	  ved	  Halmrast	  
søndre.	  Askehager	  er	  svært	  sjelden	  så	  langt	  nord	  på	  Østlandet.	  Foto:	  Bjørn	  Harald	  Larsen.	  

De nordre delene av kommunen ligger innenfor den kaledonske skyvedekkesonen med stor 
variasjon i berggrunnsforholdene. På Veståsen dominerer fattige grunnfjellsbergarter som 
gneis, mens det på østsida av Randsfjorden er større innslag av næringsrike bergarter , bl.a. 
omdannende kambrosilurske, sedimentære bergarter. Gneisene på denne sida av Randsfjor-
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den har stedvis innslag av amfibolitt, som gir grunnlag for et rikere jordsmonn. Klimaet er 
svakt kontinentalt med liten til moderat årsnedbør og forholdsvis varme somrer og kalde vin-
trer. Årsnedbøren ligger mellom 700 og 1000 mm i hele kommunen. Vekstsesongens lengde 
er mellom 160 og 180 dager, gjennomsnittlig årstemperatur ligger på 2-4 o C langs Rands-
fjorden og 0-2 o C i åsområdene. Det meste av kommunen ligger i midtre barskogssone; bare 
områdene nedtil Randsfjorden og ved Trevatna tilhører sørlig barskogssone (Moen 1998).  

Også Etnedal er en betydelig skogkommune, med skogområdene beliggende på begge sider 
av hoveddalføret. Kommunen er rik på både større og mindre innsjøer/tjern og vassdrag, med 
Steinsetfjorden og Garin som de største innsjøene, og Etna, Åfeta, Dalselvi og Rotvolla som 
de største vassdragene. Kulturlandskap dominerer i dalbotn langs Etna, ved Steinsetfjorden 
og langs nedre deler av Åfeta. For øvrig finnes flere mindre jordbruksbygder spredt i kom-
munen. Etnedal har store fjellområder, med Synnfjell og Jomfruslettfjellet som de mest mar-
kante.  I de høgereliggende delene av kommunen finnes flere setergrender, hvorav relativt 
mange fortsatt er i aktiv bruk. Opp mot fjellet ligger også store myrarealer, spesielt utpreget 
er dette nord for Garin og ved Rotvollfjorden. Berg og rasmarker finnes først og fremst langs 
hoveddalføret, særlig på østsida av Etna og langs Åfeta, men også som mindre arealer i fjel-
let. Kommunen har også verdier knyttet til våtmarker og flommarksområder, bl.a. langs ned-
re deler av Etna. 

Hoveddalføret sørover fra Bruflat er nedskåret i grunnfjellet og er dominert av relativt fattige 
grunnfjellsbergarter. Resten av kommunen er preget av den kaledonske skyvedekkesonen 
med betydelig variasjon i berggrunnsforholdene. Innslag av mer næringsrike bergarter, bl.a. 
omdannende kambrosilurske, sedimentære bergarter, forekommer i et variert mønster nord-
over i kommunen. Disse områdene har stedvis innslag av kalkstein og fyllitt, som gir grunn-
lag for et rikere jordsmonn. Klimaet er svakt kontinentalt med liten til moderat årsnedbør og 
forholdsvis varme somrer og kalde vintrer. Årsnedbøren ligger mellom 700 og 1000 mm i 
hele kommunen. Vekstsesongens lengde er mellom 130 og 160 dager, gjennomsnittlig år-
stemperatur ligger på 2 - 4 o C langs hoveddalføret og 0 - -2 o C i ås- og fjellområdene. Det 
meste av kommunen ligger i midtre og nordlig barskogssone, og bare områdene nede i Etna-
dalføret tilhører sørlig barskogssone (Moen 1998).  
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Figur	  4.	  Slåttemark	  i	  god	  hevd	  på	  Bergo	  i	  Etnedal	  med	  forekomst	  av	  marinøkkel,	  bakkesøte	  og	  
skjeggklokke	  (VU).	  Foto:	  Geir	  Høitomt.	  

	  

	  

Figur	  5.	  Slåttemark	  i	  god	  hevd	  på	  Røste	  i	  Etnedal,	  7.7.2007.	  	  Foto:	  Geir	  Høitomt.	  
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4 Vurdering av gamle lokaliteter 
Alle lokaliteter som er lagt inn i Naturbase i de to kommunene ble kvalitetskontrollert og gitt 
ny beskrivelse i overenstemmelse med DN sin nye instruks for innlegging i Naturbase. For 
Søndre Land kommune sitt vedkommende ble det gjort endringer av enten avgrensning, ver-
di eller naturtype for 31 lokaliteter, hvorav 11 basert på feltsjekk i 2010 og 5 basert på opp-
lysninger i litteratur. De øvrige vurderingene ble gjort på bakgrunn av endringer i kriteriene i 
håndboka etter revidering eller endringer i rødlista. For Etnedal kommune ble det gjort rela-
tivt store endringer i forhold til grunnlagsmaterialet. Ca 150 lokaliteter ble vurdert å være 
rene viltlokaliteter som ikke er videreført som naturtypelokaliteter. I tillegg ble 35 lokaliteter  
tatt ut med bakgrunn i en kombinasjon av fraværende dokumentasjon og manglende oppfyl-
lelse av kriterier for naturtypeavgrensing.  De øvrige vurderingene ble gjort på bakgrunn av 
endringer i kriteriene i håndboka etter revidering eller endringer i rødlista.  

 

Figur	  6.	  Svartorsumpskog	  langs	  en	  liten	  bekk	  ved	  Kværom	  nord	  for	  Hov.	  Denne	  lokaliteten	  ble	  
også	  kartlagt	   i	  2004,	  men	  ved	  kvalitetskontrollen	   i	  2010	  ble	  grensene	  endret	  noe.	  Foto:	  Bjørn	  
Harald	  Larsen.	  
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Tabell 1. Vurdering av tidligere registrerte naturtyper i Søndre Land og Etnedal kommuner, basert på 
feltsjekk i 2009 og 2010 og gjennomgang av litteratur og databaser på Internett. Lokalitetsnummer 
viser til lokalt ID-nummer i Natur2000-basen.  

Lok. 
nr 

Lokalitetsnavn Status Kommentar/kilde Naturbase- 
nr. 

Søndre Land kommune 

3 Halmrast søndre 
n/rv 35 

Beholdes Opprinnelig lokalitet splittet i tre lokaliteter. Verdi 
satt til C for denne. Feltsjekk 2010 (BHL).  

BN00028974 

26 Lykkja Beholdes Avgrensing endret noe, verdi B beholdt. Feltsjekk 
2010 (BHL).  

BN00028972 

43 Fallselva, øvre 
del 

Beholdes Avgrensing beholdt, verdi A beholdt. Naturtype 
endret fra viktig bekkedrag til viktige bestander av 
ferskvannsorganismer. Beskrivelse revidert på 
bakgrunn av Høitomt (2010b).  

BN00029088 

44 Tangen Beholdes Avgrensing endret, verdi C beholdt. Beskrivelse 
revidert på bakgrunn av Høitomt (2008).  

BN00028986 

55 Timannsstugua Utgår Rødlistelokalitet, arten tatt ut av ny rødliste. Ikke i Natur-
base 

62 Vassenden øst Utgår Basert på rødlistefunn, arten tatt ut av ny rødliste. BN00028995 
63 Mikkelborg Beholdes Avgrensing endret, verdi B beholdt. Navn endret 

fra Sand søndre. Feltsjekk 2010 (BHL).  
BN00028961 

72 Fallselvas sør-
side v/Skranken 

Beholdes Verdi satt ned fra A til B pga. endrede kriterier.  BN00028994 

76 Vesleelva 
n/Skrukli 

Beholdes Naturtype endret fra Rasmark (annen viktig fore-
komst) til bekkekløft og bergvegg. 

BN00028983 

79 Landåselva, 
midtre del 

Beholdes Verdi satt ned fra A til B pga. endrede kriterier. BN00029039 

80 Landåselva nord 
for Sagsvea 

Beholdes Avgrensing og verdi (A) beholdt. Gitt utfyllende 
beskrivelse basert på Høitomt (2009c).  

BN00029040 

82 Hasvalsæter Beholdes Avgrensing endret, verdi satt opp fra C til B pga 
nye artsfunn. Naturtype gammel barskog beholdt. 
Feltsjekk 2010 (BHL).  

BN00029003 

84 Sandsætra, tjern 
V for 

Beholdes Verdi satt ned fra A til B pga. endrede kriterier. BN00028964 

86 Øytjern Beholdes Verdi satt ned fra A til B pga. endrede kriterier. BN00028959 
89 Hasval (dam) Beholdes Verdi C og naturtype dam beholdt, avgrensing 

endret noe.  
BN00029029 

91 Leirbekk (dam) Beholdes Avgrensing endret, verdi C beholdt. Naturtype 
dam beholdt. Feltsjekk 2010 (BHL). 

BN00029002 

98 Fallselva 
n/Skrankefoss 

Beholdes Avgrensing beholdt, verdi A beholdt. Naturtype 
endret fra viktig bekkedrag til viktige bestander av 
ferskvannsorganismer. Beskrivelse revidert på 
bakgrunn av Høitomt (2010b).  

BN00029075 

103 Fallselva, midtre 
del 

Beholdes Avgrensing beholdt, verdi A beholdt. Naturtype 
endret fra viktig bekkedrag til viktige bestander av 
ferskvannsorganismer. Beskrivelse revidert på 
bakgrunn av Høitomt (2010b).  

BN00029077 

104 Holmen NØ Beholdes Naturtype endret fra annen viktig forekomst til rik 
blandingsskog i lavlandet. 

BN00029082 

106 Øytjernsmyra Beholdes Verdi satt opp til B pga. endringer i rødlista. BN00029071 
108 Randsfjorden, 

Horn-Fluberg 
Beholdes Verdi satt opp til A pga. endringer i rødlista. Ikke i Natur-

base 
117 Lomsdalselva, 

nedre del 
Beholdes Avgrensing endret, verdi B beholdt. Naturtype 

endret fra viktig bekkedrag til viktige bestander for 
ferskvannsorganismer. Beskrivelse revidert på 
bakgrunn av Høitomt (2007). 

BN00029057 

124 Leirbekk Beholdes Lokaliteten splittet i to etter befaring. Verdi satt 
opp fra B til A pga. nye rødlistefunn og naturtype 
slåttemark beholdt for denne. Feltsjekk 2010 
(BHL).  

BN00029090 
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Lok. 
nr 

Lokalitetsnavn Status Kommentar/kilde Naturbase- 
nr. 

130 Kværom Beholdes Avgrensing endret, verdi B og naturtype rik 
sumpskog beholdt. Feltsjekk 2010 (BHL).   

BN00029000 

131 Odnesbakken Beholdes Avgrensing endret, verdi B og naturtype rik 
sumpskog beholdt. Feltsjekk 2010 (BHL).   

BN00029042 

132 Skøyen Utgår Lokaliteten ødelagt ved anleggelse av ny rv. 34.  BN00029043 
133 Skøyen øst Utgår Lokaliteten ødelagt ved anleggelse av ny rv. 34.  BN00029043 
138 Attjern Beholdes Avgrensing beholdt, verdi satt ned fra B til C pga. 

endrete kriterier. Naturtype rikmyr beholdt under 
tvil. Feltsjekk 2010 (BHL).   

BN00029001 

141 Skøien nordøst Utgår Rødlistelokalitet, arten tatt ut av rødlista.  Ikke i Natur-
base 

142 Odnes, ved ny-
vegen 

Utgår Rødlistelokalitet, arten tatt ut av rødlista.  Ikke i Natur-
base 

144 Fluberg, gamle 
kirketomta 

Beholdes Avgrensing beholdt, verdi satt ned til C pga. ne-
gativ utvikling med gjengroing og gjødsling. Felt-
sjekk 2010 (BHL).  

BN00029051 

147 Nerbysenga Beholdes Avgrensing endret, verdi B beholdt. Naturtype 
beholdt, navn endret fra Nerby (skogsbeite). 
Feltsjekk 2010 (BHL). 

BN00029078 

149 Storsveen Utgår Mangler gode nok data til å gi en god nok beskri-
velse og verdibegrunnelse.  

BN00029073 

Etnedal kommune 

141 Veslesundet Utgår Manglende dokumentasjon/endrede kriterier BN00017786 
144 Grøvamyratn Utgår Manglende dokumentasjon/endrede kriterier Ikke i Natur-

base 
145 Langtjedn  Naturreservat hvor forvaltningsplan og artslister 

er under utarbeidelse 
 

148 Huldretjern Beholdes Verdi satt ned fra A til C pga. endrede kriterier.  BN00017785 
184 Rotvollfjorden  Naturreservat hvor forvaltningsplan og artslister 

er under utarbeidelse 
 

189 Langøye Utgår Inngår i lokalitet 187 Ikke i Natur-
base 

190 Rødningslia Utgår Manglende dokumentasjon/endrede kriterier BA00038285 
191 Rødningslia Utgår Manglende dokumentasjon/endrede kriterier BA00038284 
192 Kleivgårdskogen Utgår Manglende dokumentasjon/endrede kriterier BA00038283 
193 Skytebanen Utgår Manglende dokumentasjon/endrede kriterier BA00038281 
194 Øspelundsvee Utgår Manglende dokumentasjon/endrede kriterier BA00038282 
196 Huse Utgår Manglende dokumentasjon/endrede kriterier Ikke i Natur-

base 
197 Damslette Utgår Endret avgrensing. Gitt nytt navn: Solhaug sør BA00038288 
198 Rust Beholdes Manglende dokumentasjon/endrede kriterier Ikke i Natur-

base 
199 Brendaelvdalen Utgår Inngår i lokalitet 309  
200 Indrefjorden Utgår Inngår i lokalitet 307  
201 Nerre Ølsjøli-

sætra 
Utgår Erstattes av lokalitetene 280, 247, 248  

202 Kølbrennarplas-
sen 

Utgår Manglende dokumentasjon/endrede kriterier BA00038278 

203 Skuggin Utgår Manglende dokumentasjon/endrede kriterier Ikke i Natur-
base 

204 Steinsetbygda Utgår Verdifullt kulturlandskap med flere avgrensede 
lokaliteter 

Ikke i Natur-
base 

215 Hagatrøe Utgår Erstattes av lokalitetene 280, 247, 248 BN00017789 
216 Samuelstad Utgår Manglende dokumentasjon/endrede kriterier BN00017790 
217 Veslestølen Utgår Manglende dokumentasjon/endrede kriterier Ikke i Natur-

base 
218 Gøttenborg Utgår Manglende dokumentasjon/endrede kriterier BA00038291 
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Lok. 
nr 

Lokalitetsnavn Status Kommentar/kilde Naturbase- 
nr. 

222 Klevgård Utgår Manglende dokumentasjon/endrede kriterier BN00017794 
223 Gjuvfossen  Identisk med lokalitet 150 BN00017795 
224 Brattrudhalle Utgår Ingen info foreligger  
225 Nordfjellstølen Utgår Manglende dokumentasjon/endrede kriterier BN00017796 
226 Bjødnaskaret Utgår Manglende dokumentasjon/endrede kriterier BN00017797 
227 Huse Utgår Manglende dokumentasjon/endrede kriterier BN00017798 
228 Bjødneøygarden Utgår Manglende dokumentasjon/endrede kriterier BN00017799 
229 Kleiven Utgår Manglende dokumentasjon/endrede kriterier BN00018000 
230 Bakkeberget Utgår Manglende dokumentasjon/endrede kriterier Ikke i Natur-

base 
233 Jomfruslettfjellet Utgår Manglende dokumentasjon/endrede kriterier BN00017802 
234 Nørre Skaret Utgår Sjekket 8.7.2004. Utgår grunnet endrede kriterier BN00017803 
235 Bergskarstølen Utgår Inngår i BN00051229 BN00017804 
236 Purkestad Utgår Sjekket 8.7.2004. Utgår grunnet endrede kriterier BN00017805 
239 Svartevatnet Utgår Manglende dokumentasjon/endrede kriterier Ikke i Natur-

base 
240 Fossli Utgår Manglende dokumentasjon/endrede kriterier Ikke i Natur-

base 
241 Sottjednet Utgår Manglende dokumentasjon/endrede kriterier Ikke i Natur-

base 
242 Spellmannslette Utgår Manglende dokumentasjon/endrede kriterier Ikke i Natur-

base 
243 Markestugu Beholdes Endret verdisetting Ikke i Natur-

base 
245 Dalavegen Utgår Manglende dokumentasjon/endrede kriterier BA00038279 
251 Sørre Haf-

sennstølen 
Beholdes Endret avgrensing BN00051230 

253 Grønbekktrøe Beholdes Endret naturtypeverdi fra A til B BN00051233 
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5 Nye lokaliteter 
En viktig del av vårt arbeid var å kartlegge nye verdifulle lokaliteter i de to kommunene. 
Eget feltarbeid i 2009 og 2010 resulterte i 10 lokaliteter i Søndre Land, mens tilsvarende tall 
for nye lokaliteter beskrevet etter gjennomgang av litteratur var 18. I Etnedal ble totalt 58 
nye lokaliteter lagt inn etter gjennomgang av litteratur og eget feltarbeid gjennomført i for-
bindelse med andre prosjekter.  

 

Figur	  7.	  Tørrbakke	  på	  Hasval,	   en	  ny	   lokalitet	  hvor	  vårveronika	   (VU)	  ble	   funnet	  ny	   for	  Søndre	  
Land	  kommune.	  Foto:	  Bjørn	  Harald	  Larsen.	  

I Søndre Land kommune ble det en overvekt av kulturlandskapslokaliteter som ble kart-
lagt/beskrevet, først og fremst pga. at mange slike lokaliteter hadde blitt kartlagt i perioden 
2007-2009 av Kistefos Skogtjenester på oppdrag fra kommunen (Høitomt 2008a, 2009a, 
2010a). I alt ble 17 lokaliteter lagt inn i kommunens Natur2000 base basert på disse kildene. 
Også en del ferskvannslokaliteter ble lagt inn, på bakgrunn av kartlegging av elvemusling i 
flere vassdrag i kommunen (Høitomt 2007, 2010b). Eget feltarbeid framskaffet flere kultur-
landskapslokaliteter, samt noen myr- og ferskvann/våtmark-lokaliteter. Av de 28 nye lokali-
tetene i Søndre Land var det 2 A-lokaliteter, 19 B-lokaliteter og 7 C-lokaliteter.  

Også i Etnedal kommune dominerer kulturlandskapslokalitetene blant de nye lokalitetene. 
Dette har sammenheng med gjennomførte registreringer knyttet til Regionalt Miljøprogram 
(Høitomt 2006, 2007b, 2008b, 2009b), samt målrettet søk etter skjeggklokke (Høitomt 
2010c). Dette feltarbeidet dokumenterte også flere viktige lokaliteter i fjellområdene i kom-
munen. I tillegg er det lagt inn lokaliteter basert på feltarbeid utført i forbindelse med utvi-
delsen av Ormtjernkampen nasjonalpark (Larsen & Gaarder 2007) I alt ble 58 lokaliteter lagt 
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inn i kommunens Natur2000 base basert på disse ulike kildene. Disse fordelte seg på 13 A-
lokaliteter, 48 B-lokaliteter og 2 C-lokaliteter.  

Tabell 2. Nye naturtypelokaliteter kartlagt i Søndre Land og Etnedal kommuner i 2009 og 2010, samt 
lokaliteter lagt inn i Natur2000-basene etter gjennomgang av litteratur med naturtypebeskrivelser i 
perioden 2006-2010. Lokalitetsnummer viser til lokalt ID-nummer i Natur2000-basen.  

Lok. 
nr 

Lokalitetsnavn Naturtype Verdi Kommentar/kilder 

Søndre Land kommune 

158 Krokoldermyra Intakt lavlandsmyr i innlandet C Feltsjekk 2010 (BHL) 
159 Hasval Naturbeitemark B Feltsjekk 2010 (BHL) 
160 Klauvstadputten Annen viktig forekomst (fersk-

vann/våtmark) 
C Feltsjekk 2010 (BHL) 

161 Leirbekk øst Slåttemark B Feltsjekk 2010 (BHL) 
162 Halmrast søndre o/rv 35 Naturbeitemark A Feltsjekk 2010 (BHL) 
163 Halmrast søndre (ha-

gemark o/rv 35) 
Hagemark B Feltsjekk 2010 (BHL) 

164 Halmrast søndre (ha-
gemark n/rv 35) 

Hagemark B Feltsjekk 2010 (BHL) 

165 Vollen Naturbeitemark B Feltsjekk 2010 (BHL) 
166 Steinsrud Evjer, bukter og viker B Feltsjekk 2010 (BHL) 
167 Nerby Beiteskog C Feltsjekk 2010 (BHL) 
168 Haugstad Naturbeitemark B Høitomt 2009a 
169 Bringen Slåttemark B Høitomt 2009a 
170 Iversveen Slåttemark B Høitomt 2010a 
171 Løvlien nordre Naturbeitemark B Høitomt 2010a 
172 Løvlien nedre Naturbeitemark C Høitomt 2010a 
173 Løvlien midtre Slåttemark A Høitomt 2010a 
174 Løvlien søndre Slåttemark C Høitomt 2010a 
175 Østby Naturbeitemark B Høitomt 2010a 
176 Andersstuen Slåttemark C Høitomt 2010a 
177 Stensby Slåttemark B Høitomt 2010a 
178 Øistad Naturbeitemark B Høitomt 2010a 
179 Solbakken Slåttemark B Høitomt 2010a 
180 Slotthaugen Naturbeitemark B Høitomt 2010a 
181 Klauvstad Naturbeitemark B Høitomt 2008a 
182 Gullerud Naturbeitemark C Høitomt 2008a 
183 Lien o/tunet Naturbeitemark B Høitomt 2008a 
184 Myhrestuen Naturbeitemark B Høitomt 2008a 
185 Minnelva Viktige bestander av ferskvannsor-

ganismer 
B Høitomt 2010b 

Etnedal kommune 

258 Øvre Nystølen Naturbeitemark B Høitomt 2007 
259 Ryggertrøe Naturbeitemark B Høitomt 2007 
260 Langedal Naturbeitemark B Høitomt 2007 
261 Røste Slåttemark A Høitomt 2007 
262 Tvillingatn Naturbeitemark C Høitomt 2007 
263 Granheim søndre Naturbeitemark B Høitomt 2007 
264 Kompen Naturbeitemark B Høitomt 2006 
265 Holo Naturbeitemark C Høitomt 2009 
266 Marki Naturbeitemark B Høitomt 2009 
267 Tollehaugen Naturbeitemark B Høitomt 2009 
268 Undeli Slåttemark A Høitomt 2009 
269 Bergo øst Naturbeitemark B Høitomt 2009 
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Lok. 
nr 

Lokalitetsnavn Naturtype Verdi Kommentar/kilder 

270 Sørre Svillosen Naturbeitemark B Høitomt 2009 
271 Blesen nordre Naturbeitemark B Høitomt 2009 
272 Øyvasstølen Naturbeitemark B Høitomt 2009 
273 Slåttestølen Naturbeitemark B Høitomt 2009 
274 Sletti Småbiotoper A Høitomt 2010 
275 Solhaug nord Småbiotoper B Høitomt 2010 
276 Dalen Naturbeitemark A Høitomt 2010 
277 Brendahaugen Naturbeitemark B Høitomt 2010 
278 Lysthaug, nord Naturbeitemark B Høitomt 2010 
279 Lysthaug, sør Naturbeitemark B Høitomt 2010 
280 Ølsjølii Naturbeitemark B Høitomt 2010 
281 Hafsenn vest Artsrik vegkant B Høitomt 2010 
282 Fleten nord Skrotemark B Høitomt 2010 
283 Tjernset Naturbeitemark B Høitomt 2010 
284 Gamlestølen Naturbeitemark A Høitomt 2010 
285 Granheimstølen Naturbeitemark B Høitomt 2010 
286 Fjellstad vest Slåttemark A Høitomt 2010 
287 Fjellstad øst Slåttemark A Høitomt 2010 
288 Gamlestølen vest Naturbeitemark B Høitomt 2010 
289 Bakken Naturbeitemark B Høitomt 2010 
290 Haugalii Slåttemark B Høitomt 2010 
291 Åsli Naturbeitemark B Høitomt 2010 
292 Glenna Naturbeitemark B Høitomt 2010 
293 Brendaelva-bru Naturbeitemark B Høitomt 2010 
294 Fjellsæterknatten Sørvendte berg og rasmark B Høitomt 2010 
295 Bergsætra Naturbeitemark B Høitomt 2010 
296 Klopp sør Slåttemark B Høitomt 2010 
297 Klopp midt Slåttemark A Høitomt 2010 
298 Klopp nord Slåttemark A Høitomt 2010 
299 Signetrøi nord Naturbeitemark B Høitomt 2010 
300 Fleten Slåttemark B Høitomt 2010 
301 Fleten (elvekant) Naturbeitemark B Høitomt 2010 
302 Rust (vegkant) Artsrik vegkant B Høitomt 2010 
303 Lysthaug (tunet) Slåttemark B Høitomt 2010 
304 Lysthaug (hytte) Småbiotoper B Høitomt 2010 
305 Langedal Småbiotoper B Høitomt 2010 
306 Røgletjernet øst Bjørkeskog med høgstauder A Høitomt 2010 
307 Hafsenn øst Bjørkeskog med høgstauder A Høitomt 2010 
308 Hafsenn sør Bjørkeskog med høgstauder A Høitomt 2010 
309 Brendelvdalen Bjørkeskog med høgstauder A Høitomt 2010 
310 Fjell nordre Naturbeitemark B Feltsjekk 2010 (GHØ) 
311 Signetrøi Naturbeitemark B Feltsjekk 2010 (GHØ) 
312 Kringleli (vegkant) Artsrik vegkant B Feltsjekk 2009 (GHØ) 
313 Tronsætri (dam) Dam B Feltsjekk 2009 (GHØ) 
314 Vikabakkene Kalkskog B Haugset 1997 
315 Bamserudåsen Gammel barskog B Høitomt 2010 
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Figur	  8.	  Fra	  Undeli	  i	  Etnedal.	  Ei	  flott	  slåttemark	  i	  god	  hevd	  og	  med	  stor	  forekomst	  av	  skjegg-‐
klokke	  (VU).	  Lokaliteten	  ble	  kartlagt	  etter	  initiativ	  fra	  grunneier	  i	  2006	  og	  reinvetert	  i	  2009.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Foto:	  Geir	  Høitomt.	  

	  
Figur	  9.	  Flere	  lokaliteter	  med	  bjørkeskog	  med	  høgstauder	  ble	  skilt	  ut	  i	  Etnedal,	  bl.a.	  med	  bak-‐
grunn	  i	  forekomst	  av	  skjeggklokke	  (VU).	  Foto:	  Geir	  Høitomt	  
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6 Funn av rødlistearter 
De mange lokalitetene som ble lagt inn på bakgrunn av litteraturgjennomgangen ga en rekke 
nye rødlistefunn i kommunenes Natur2000 baser, mens et mindre antall også ble lagt inn 
etter eget feltarbeid i 2009 og 2010. Disse artsregistreringene vil bli overført til Artsdataban-
ken gjennom Biofokus sin GBIF-portal.  

Tabell 3 gir en oversikt over funnene. I Søndre Land var det vesentlig en del funn av beite-
markssopp i 2010 som var av interesse, samt at vårveronika (VU) ble funnet ny for kommu-
nen på Hasval i juni 2010. Også funn av huldregras (NT) langs Landåselva i 2009 må nev-
nes.  

 

Figur	  10.	  Musserongvokssopp	  (NT)	  ble	  funnet	  i	  slåtteenga	  på	  Leirbekk	  i	  september	  2010.	  Foto:	  
Bjørn	  Harald	  Larsen.	  

I Etnedal ble skjeggklokke (VU) påvist på 44 nye lokaliteter og stavklokke (NT) på 1 lokali-
tet, i tillegg kommer funn av rødlistede beitemarkssopp samt vedboende sopp knyttet til 
gammelskog. Nevnes bør også funnet av småsalamander (NT) på lokalitet 313. 
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Tabell 3. Funn av rødlistede karplanter og kryptogamer under feltarbeidet i Søndre Land og Etnedal 
kommuner i 2009 og 2010.  

Art Vitenskapelig navn Rødliste-
status 

Kommune 
Søndre Land Etnedal 

KARPLANTER 
Skjeggklokke Campanula barbata VU  44 
Enghaukeskjegg Crepis praemorsa VU 1  
Mandelpil Salix triandra VU 1  
Vårveronika Veronica verna VU 1  
Ask Fraxinus excelsior NT 3  
Stavklokke Campanula cervicaria NT  1 
Huldregras Cinna latifolia NT 1  
Bakkesøte Gentianella campestris NT 1 5 
LAV     
Trådragg Ramalina thrausta VU 1  
Gubbeskjegg Alectoria sarmentosa NT 1  
Sprikeskjegg Bryoria nadvornikiana NT 1  
SOPP     
- Trichoglossum variabile EN 1  
Melrødskivesopp Entoloma prunuloides VU 1  
Brun engvokssopp Hygrocybe colemanni-

ana 
VU 1  

Gulbrun narrevokssopp Camarophyllopsis 
schulzeri 

NT 1  

Gråfiolett køllesopp Clavaria purpurea NT  1 
Kopperrød slørsopp Cortinarius cupreorufus NT 1  
Semsket rødskivesopp Entoloma jubatum NT 1  
Rosenkjuke Fomitopsis rosea NT  3 
Skaftjordstjerne Geastrum pectinatum NT 1  
Trolljordtunge Geoglossum simile NT 1  
Musserongvokssopp Hygrocybe fornicata NT 1  
Lutvokssopp Hygrocybe nitrata NT 2 3 
Rødskivevokssopp Hygrocybe quieta NT 1  
Rynkeskinn Phlebia centrifuga NT 1  
Svartsonekjuke Phellinus nigrolimitatus NT 1 1 

SUM 26 arter  25 funn 58 funn 
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7 Kvalitetsvurdering og oppfølging 
De nye datasettene for Søndre Land og Etnedal består nå av henholdsvis 173 og XX lokalite-
ter som alle har fått en beskrivelse og verdivurdering i henhold til de nye kriteriene fra Di-
rektoratet for naturforvaltning. Fordelingen mellom naturtyper vurderes imidlertid ikke å 
gjenspeile den faktiske fordelingen som hadde framkommet etter en fullstendig kartlegging 
av kommunene. Det er en klar overvekt av kulturlandskapslokaliteter og ferskvann/våtmarks-
lokaliteter i datasettene. Dette skyldes at det har blitt kartlagt mange naturbeitemarker og 
slåttemarker i forbindelse med tilskuddsordningen for skjøtsel av biologisk verdifull inn-
mark, kartlegging av skjeggklokke samt kartlegging av elver og vassdrag med tanke på fore-
komst av elvemusling. Det er med andre ord mye som gjenstår når det gjelder kartlegging av 
viktige lokaliteter i andre hovednaturtyper; ikke minst i skog (særlig kalkskog og gammel 
barskog) og på myr (rikmyr/intakte lavlandsmyrer). De aller fleste viktige rasmarker og sør-
vendte berg antas til en viss grad å ha blitt fanget opp under førstegenerasjonskartleggingen 
(mangelfullt i Etnedal). Videre arbeid med kartlegging av naturtyper i kommunene bør kon-
sentrere seg om: 

Søndre Land: 

• Kartlegging av kalkskog og gammel barskog i lisonene langs Randsfjorden. 
• Kartlegging av rikmyr i områder med rik berggrunn omkring Landåsvatnet og i Ber-

gegarda, samt intakt lavlandsmyr i områdene langs Randsfjorden. 
•  Supplerende kartlegging i jordbrukets kulturlandskap. 

Etnedal: 

• Kartlegging av kalkrik skog med forekomst av bl.a. marisko. 
• Kartlegging av rikmyr i områder med rik berggrunn (spesielt nordover i kommunen) 
• Supplerende kartlegging i jordbrukets kulturlandskap, særlig viktig i Steinsetbygda. 
• Kartlegging av flompåvirkede arealer langs hovedvassdragene, spesielt Etna 
• Kartlegging av interessante skogsmiljøer (rasmarksområder, gammelskog, bekke-

kløfter, fossesprøytsoner) 
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Figur	  11.	  Dekningskart	  for	  Etnedal	  kommune,	  med	  middels	  godt	  dekte	  områder	  og	  dårlig	  dekte	  
områder.	  	  
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Figur	  12.	  Dekningskart	  for	  Søndre	  Land	  kommune,	  med	  middels	  godt	  dekte	  områder	  og	  dårlig	  
dekte	  områder.	   
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