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Forsidebilde: Dragehode på lokaliteten Enger i Nordre Land. Foto: Geir Høitomt, 26.6.2011.
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Referat: 
Miljøfaglig Utredning har i samarbeid med Kistefos Skogtjenester og på oppdrag fra Fylkes-
mannen i Oppland kartlagt dragehode i Gjøvik, Østre og Vestre Toten og Nordre og Søndre 
Land kommuner. Feltarbeidet ble gjennomført sommeren 2011. Gamle lokaliteter ble reinven-
tert, tips om nye lokaliteter framkommet gjennom presseoppslag ble sjekket ut og arten ble et-
tersøkt omkring disse funnstedene, samt i områder hvor topografi, berggrunn, lokalklima og 
naturtyper tilsa at arten kunne forekomme. Dragehode er en typisk kantsoneart som finnes i 
solvarm og kalkrik kulturmark i regionen. Den har fått status som prioritert art i Naturmangfold-
loven og er rødlistet som sårbar i Norge.  

I alt ble det kartlagt 36 lokaliteter med dragehode, og med unntak av en innsådd forekomst i 
Østre Toten, ble alle disse også vurdert å være naturtypelokaliteter etter DN-håndbok 13. Ver-
dimessig fordelte de seg på 14 A-lokaliteter, 20 B-lokaliteter og 1 C-lokalitet. Flest dragehode-
forekomster ble funnet i småbiotoper; kantsamfunn (14), åkerholmer (6) og bergknauser (2). 
Ingen av disse hadde aktiv skjøtsel i dag. Svært positivt var det at så mange som 9 slåttemar-
ker i hevd hadde forekomst av dragehode, hvorav 6 på Gile i Østre Toten. Alle disse ble vurdert 
som svært viktige. I tillegg ble det funnet dragehode i to vegkanter, ei hagemark og på en loka-
litet med åpen grunnlendt kalkmark (ikke skjøtselsavhengig). I det nye NiN-systemet kan nes-
ten alle lokalitetene plasseres i naturtypene kulturmarkskalkeng (T4-4) eller kulturmarks-
kalkkant (T4-13), samt noen i lågurt-kulturmarkseng (T4-4) og lågurt-kulturmarkskant (T4-12) 
og altså 1 i åpen grunnlendt kalkmark (T25-5).  

Det blir viktig å få fornyet hevd i form av beite, slått eller brenning av kantsoner, åkerholmer og 
andre små småbiotoper i kulturlandskap med gunstig dragehodehabitat i regionen for å sikre 
artens overlevelse på sikt. De største forekomstene finnes i kantsamfunn og på åkerholmer. 
Der forholdene ligger til rette for det, bør brenning være prioritert skjøtselsform. Ekstensivt bei-
te og slått (hvert 2. til 3. år), samt rydding av lauvoppslag og nyperosekjerr er allikevel de tilta-
kene som er mest aktuelle for flest lokaliteter. Beite og tråkk er viktig for å sikre spredning og 
frøspiring av dragehode. 

Alle lokalitetene er beskrevet i vedlegg til rapporten, og her er det også utformet enkle forslag 
til skjøtselsplaner for arealene. Det er forventet at det nå er svært få uoppdagete lokaliteter 
med dragehode i Gjøvik, Land og Toten, med sentrale deler av Østre Toten og Nordsinni i 
Nordre Land som de mest aktuelle stedene for eventuelle nye funn.  
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Gjøvik-Land-Toten 
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Kulturmarkseng 



 

Forord  
 

Miljøfaglig Utredning AS har i samarbeid med Kistefos Skogtjenester AS kartlagt dragehode i 
Gjøvik, Vestre og Østre Toten og Søndre og Nordre Land kommuner i 2011 på oppdrag fra mil-
jøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland. Det har blitt laget enkle skjøtselsplaner for alle 
lokalitetene, for noen i form av skjøtselsplan for slåttemark. I denne rapporten sammenstilles de 
viktigste resultatene av kartlegging, samtidig som beskrivelsene/skjøtselsplanene for hver enkelt 
lokalitet følger som vedlegg til rapporten.   

Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært Svein Gausemel, som sammen med kontaktpersonene 
i kommunene takkes for godt samarbeid og for framskaffelse av eksisterende informasjon om ar-
ten i Gjøvik, Land og Toten, samt tips fra publikum om andre forekomster. I Miljøfaglig Utred-
ning har Bjørn Harald Larsen vært prosjektleder for oppdraget, og utført kartlegging i Østre og 
Vestre Toten, mens Geir Høitomt har vært Kistefos Skogtjenesters oppdragsleder og utført kart-
legging i Gjøvik og Nordre Land. I Søndre Land ble Torbjørn Høitomt i Biofokus leid inn for å 
gjøre kartleggingsarbeidet, samtidig som han også gjorde noe av feltarbeidet i Gjøvik. Geir Gaar-
der har kvalitetssikret rapporten.  

 

 

Eina, 30. november 2012 

 

Bjørn Harald Larsen
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1 Innledning 
Dragehode har fått status som prioritert art i Naturmangfoldloven, noe som har gjort at den har 
fått en egen handlingsplan – sammen med dragehodeglansbille (Direktoratet for naturforvalt-
ning 2009). Gjennom handlingsplanarbeidet har det også blitt stilt midler til disposisjon for å 
kartlegge artens utbredelse i Norge, og utarbeide enkle skjøtselsplaner for lokaliteter. Fylkes-
mannen i Oppland engasjerte i 2011 Miljøfaglig Utredning og Kistefos Skogtjenester til å stå 
for kartlegging i Gjøvik, Land og Toten.  

Dragehode er rødlistet som sårbar (VU) i Norge. Arten er knyttet til habitater med stor lysinn-
stråling, uten eller med svært glissen tredekning. Ofte er voksestedet søreksponert og bratt. 
Jordsmonnet er tørt, veldrenert og med lite humusinnhold. I de fleste tilfeller vokser den på 
steder med tynt jorddekke. Dragehode er en nøysom plante med hensyn til næring, og tilførsel 
av makronæringsstoffer som nitrogen og fosfor synes å ha en negativ innvirkning på popula-
sjonene, sannsynligvis på grunn av økt konkurranse med mer næringskrevende arter. Til gjeng-
jeld trives arten best på kalkrik jord med høy pH; og de fleste voksestedene i Norge er knyttet 
til kalkførende bergarter, spesielt kambrosilurbergartene i Oslofeltet. Voksestedene i Norge kan 
grovt grupperes i to typer: Tørr, ekstensivt drevet kulturmark og brattlendt naturmark som 
rasmark, bergskrenter og berghyller. På landsbasis er de kulturbetingede voksestedene i fler-
tall, og de brattlendte, sørvendte forekomstene på mer uberørte steder blir vanligere i den nord-
lige delen av utbredelsesområdet (Direktoratet for naturforvaltning 2009). 

I Gjøvik, Land og Toten finner vi dragehode nesten utelukkende på kulturmark, og helst på 
små kantsonearealer som ganske nylig har gått ut av drift. Arten ser ut til å ha et optimum noen 
år etter at hevden har opphørt, men er mange steder truet av gjengroing der det er lenge siden 
bruken stoppet opp. Slåttemark ser ut til å være en svært viktig naturtype for dragehode i re-
gionen, i tillegg til småbiotoper i kulturlandskapet som kantsamfunn og åkerholmer.   

 
Figur 1.1  Fra tur for lokalbefolkningen på lokaliteten Grandgard i Nordre Land. Slike utflukter er svært 
viktige for å skape forståelse for å bevare forekomster av dragehode. Foto: Geir Høitomt, 9.7.2011.   
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2 Materiale og metode 

2.1 Eksisterende informasjon 
Før feltarbeidet ble eksisterende registreringer av dragehode på Artskart (Artsdatabanken), 
samt andre opplysninger om funn som vi fikk tilgang til gjennom kommunens tidligere kart-
legging av biologisk mangfold. Før kartleggingen i 2011 var dragehode kjent fra 15 lokaliteter 
i Østre Toten kommune, fra en lokalitet i Gjøvik og Vestre Toten og fra 7 i lokaliteter i Nordre 
Land kommune. Mange av funnene hadde grov og unøyaktig stedsangivelse, slik at de var 
vanskelige å stedfeste direkte og krevde et søk innenfor et større område for reinventere.  

 

Figur 2.1. Eksisterende funn av dragehode i Gjøvik, Land og Toten registrert i Artskart (Artsdatabanken 
2012). I tillegg har Gaarder (1993) samlet en del funn fra Østre Toten som ikke er registrert her.  

2.2 Tips fra publikum 
Etter en artikkel i Oppland Arbeiderblad om kartleggingen, kom det inn ett tips om et tidligere 
ukjent voksested i Østre Toten (Kvem vestre). 

2.3 Eget feltarbeid i 2011 
Feltarbeidet foregikk innenfor blomstringstida for dragehode, og i alt 22 feltdager ble benyttet 
i perioden 10. juni til 11. august. I tillegg ble noe tid brukt til søk etter dragehode i forbindelse 
med annet feltarbeid i regionen. Alle lokaliteter med tidligere kjente forekomster, med unntak 
av fem lokaliteter i Østre Toten som vi først ble gjort oppmerksom på i februar 2012, ble opp-
søkt. To av disse lokalitetene ble vurdert som utgått i 1993, mens de resterende trolig også har 
gått ut. De fleste nye lokaliteter ble funnet etter utvidet søk av dragehode tilknyttet kjente loka-
liteter.  
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2.4 Registrering og verdisetting 
Forekomstene av dragehode ble kartlagt i henhold til en rekke parametere oppgitt i et eget felt-
skjema for registrering av dragehodelokaliteter (se vedlegg 1). Dette omfatter bl.a. naturtype 
(både etter DN-systemet og NiN-systemet), vegetasjonstype(r), beskrivelse av økologi, trusler 
og påvirkning, samt forslag til enkel skjøtselsplan for forekomsten/lokaliteten. Størrelsen på 
forekomsten ble angitt ved å telle antall stengler/skudd, og i noen tilfeller (små forekomster) 
også antall individer. Som regel har dragehode 10-20 stengler/skudd ut fra hvert individ, men 
på lokaliteter med kraftig gjengroing eller hardt beite er antall stengler ofte langt færre – mens 
vitale populasjoner kan ha opp mot 50 stengler.  

Alle forekomstene av dragehode som ble funnet i Gjøvik, Land og Toten i 2011, ble også vur-
dert å være naturtypelokaliteter etter DN-håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2007). 
Lokalitetene er derfor verdsatt i henhold til håndboka, som deler inn lokaliteter 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) 

Dragehode er rødlistet som sårbar i gjeldende norske rødliste (Kålås m.fl. 2010), noe som gjør 
at en lokalitet med forekomst av arten nærmest automatisk får minst verdi viktig, jf. kriterier i 
DN-håndboka. Store og livskraftige populasjoner av dragehode vil normalt gjøre at en lokalitet 
vurderes som svært viktig (A).  

Inndeling av vegetasjonstyper er gjort etter Fremstad (1997), men med nærmere beskrivel-
se/inndeling av lokale utforminger av verdimessig viktige typer.  

I 2011 kom også norsk rødliste for naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011), basert hovedsa-
kelig på grunntyper i det nye kartleggingssystemet NiN (Naturtyper i Norge, se Halvorsen 
m.fl. 2008).  

Figur 2.2. Alle 
lokaliteter med 
dragehode ble 
dokumentert ved å 
fotografere arten 
sammen med 
håndholdt GPS 
som viser koordi-
natene for funnet. 
Så lenge arten er 
lett gjenkjennelig 
på bildet er dette 
en svært god måte 
å dokumentere 
artsfunn på. Slåt-
teeng ved stabbu-
ret på Gile 
27.6.2011. Foto: 
Bjørn Harald Lar-
sen.  
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3 Resultater 

3.1 Lokalitetsgjennomgang 
Til sammen ble det kartlagt 36 lokaliteter med dragehode i Gjøvik, Land og Toten; 21 i Østre 
Toten, 1 i Gjøvik og 14 i Nordre Land kommune. Dragehode ble ikke funnet på tross av mange 
dagsverk med leting på egnede lokaliteter i Søndre Land og Vestre Toten. Før kartleggingen i 
2011 var dragehode kjent fra 15 lokaliteter i Østre Toten, den samme lokaliteten i Gjøvik 
(Bjørke i Redalen), 1 lokalitet i Vestre Toten (Holetjernet) og 7 lokaliteter i Nordre Land. Arten 
har ikke blitt funnet i Søndre Land. To lokaliteter i Østre Toten har helt nylige funn av drage-
hode uten at arten ble funnet i 2011, samtidig som arten fortsatt kan finnes på en lokalitet som 
ikke ble oppsøkt i 2011. Dette tilsier at det nå finnes nærmere 40 intakte lokaliteter med drage-
hode i Gjøvik, Land og Toten.  

En lokalitet ble vi gjort kjent med gjennom et avisoppslag i Oppland Arbeiderblad, på Kvem 
vestre i Østre Toten, mens en lokalitet ble funnet av Lars E. Høitomt i Vasslien i Nordre Land 
og publisert på Artskart i løpet av prosjktperioden. For øvrig ble dragehode gjenfunnet på alle 
gamle lokaliteter med unntak av Vestre Balke, Narum/Prestrud, Nettum og Krabyenga i Østre 
Toten, sør for Holetjernet i Vestre Toten og Ulfshus i Nordre Land. Det ble funnet i alt 12 nye 
lokaliteter for dragehode i regionen; 8 i Østre Toten og 4 i Nordre Land. I Gjøvik kommune 
ble det på tross av mange dager med søk i felt, ikke funnet andre lokaliteter enn den ene på 
Bjørke i Redalen. Kommunen har mange egnede dragehodehabitater, ikke minst på kalken i 
Biri, men fortsatt er det altså et gap i utbredelsen mellom Redalen og Saksumsdalen i Lille-
hammer.  

Tabell 3.1. Kartlagte lokaliteter med dragehode i Gjøvik, Østre Toten og Nordre Land  kommuner i 
2011. Nye lokaliteter er uthevet. Arten ble ikke funnet i Vestre Toten og Søndre Land.  

Lokalitetsnavn 
UTM 

Naturtype Utforming Verdi Antall 
stengler/ 

skudd 

Estimert 
antall 

individer 

Gjøvik kommune      
1. Bjørke 
    32V, 589277, 6752338 

Småbiotoper Kantsamfunn A 35 5-7 

Østre Toten kommune      
1. Kvernum 
    32V, 605455, 6725240 

Åpen grunn-
lendt kalkmark 

 A 350-400 30-50 

2. Gile-Bondehaugen  
    32V, 601902, 6728983 

Slåttemark Frisk/tørr, middels 
baserik eng 

A 10 1 

3. Gile-Stolpebakken/ 
    Granvollen 
    32V, 601945, 6729010 

Slåttemark Frisk/tørr, middels 
baserik eng 

A 150-200 15-20 

4. Gile-Smiubakken 
    32V, 601910, 6729050 

Slåttemark Frisk/tørr, middels 
baserik eng 

A 150-200 15-20 

5. Gile NØ 
    32V, 601927, 6729189 

Småbiotoper Åkerholme C 12 1-2 

6. Gile-Håkåstadøgarden 
    32V, 602015, 6729295 

Småbiotoper Åkerholme B 10 2 

7. Gile-Badstubakken 
    32V, 601780, 6729115 

Slåttemark Frisk/tørr, middels 
baserik eng 

A 17 2 

8. Gile-Steinbrøttet 
    32V, 601655, 6729000 

Slåttemark Frisk/tørr, middels 
baserik eng 

A 125-130 8-12 

9. Gile-Kvinnegrava  Slåttemark Frisk/tørr, middels 
baserik eng 

A 125-130 8-12 
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Lokalitetsnavn 
UTM 

Naturtype Utforming Verdi Antall 
stengler/ 

skudd 

Estimert 
antall 

individer 
      32V, 601723, 6728960 
10. Kvem vestre 
    32V, 603181, 6728664 

Småbiotoper Kantsamfunn B 40 2-3 

11. Kvemshågån NØ 
    32V, 602955, 6728508 

Småbiotoper Kantsamfunn B 100+ 5-10 

12. Brunsberg sør 
    32V, 601866, 6728175 

Småbiotoper Kantsamfunn B 6 2 

13. Moldstad 
    32V, 596670, 6722739 

Småbiotoper Åkerholme B 8 2 

14. Moldstad sør 
    32V, 596650, 6722658 

Småbiotoper Kantsamfunn B 8 1-2 

15. Moldstad sørvest 
    32V, 596587, 6722662 

Småbiotoper Kantsamfunn B 5 1 

16. Røyse 
    32V, 596487, 6722339 

Småbiotoper Bergknaus B 300-400 25-50 

17. Røyse øst 
    32V, 596570, 6722330 

Slåttemark Frisk/tørr, middels 
baserik eng 

A 25 3-5 

18. Røyse nedre 
    32V, 596180, 6722145 

Småbiotoper Bergknaus A 400-500 30-60 

19. Røyse mellom 
    32V, 596283, 6722407 

Småbiotoper Åkerholme B 220-270 15-30 

20. Hålje 
    32V, 598919, 6724767 

Småbiotoper Kantsamfunn B 50 5+ 

21. Vedervang* 
    32V, 599877, 6725000 

Småbiotoper Kantsamfunn - 5 1 

Nordre Land kommune      
1. Brone 
   32V, 552284, 6746630 

Småbiotoper Kantsamfunn A 3500 300-400 

2. Brone nord 
   32V, 552231, 6746679 

Småbiotoper Kantsamfunn B 200-250 15-30 

3. Brone vest 
   32V, 552085, 6746705 

Småbiotoper Kantsamfunn B 120 10-20 

4. Dårud nord 
   32V, 551745, 6746685 

Småbiotoper Kantsamfunn B 300 15-20 

5. Enger 
   32V, 559967, 6745672 

Småbiotoper Kantsamfunn A 1000-1200 100-120 

6. Grandgard 
   32V, 558665, 6746270 

Hagemark Bjørkehage B 30 3-5 

7. Skiaker øvre 
   32V, 559559, 6746716 

Småbiotoper Åkerholme B 12 1-2 

8. Sogn gamlegutua 
   32V, 554063, 6746612 

Småbiotoper Kantsamfunn A 760 100 

9. Sogn slåttekant 
   32V, 554048, 6746575 

Slåttemark Frisk/tørr, middels 
baserik eng 

A 120 10-20 

10. Sogn vegkant 
   32V, 553780, 6746584 

Småbiotoper Kantsamfunn B 76 10-15 

11. Sogn vegkant nord 
   32V, 553707, 6746574 
12. Sogn åkerholme 
   32V, 553873, 6746466 
13. Thomlesvea 
   32V, 547825, 6746918 

Artsrik veg-
kant 
Småbiotoper 
 
Slåttemark 
 

 
 
Åkerholme 
 
Frisk/tørr, middels 
baserik eng 

B 
 

B 
 

A 

160 
 

170 
 

28 

20-40 
 

20-30 
 

5-10 

14. Vasslien 
   32V, 548701, 6742307 

Naturbeite-
mark 

Frisk/tørr, middels 
baserik eng 

A ? få 

*Forekomsten er etablert i naturlig engsamfunn på låvebrua og ble innsådd med frø tatt fra lokaliteter på 
Gile på midten av 1990-tallet. Ei plante har blomstret med varierende antall stengler de siste ca. 10 åre-
ne. Arten har ikke forekommet naturlig på lokaliteten tidligere. Den får derfor ikke spesiell naturverdi. 
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Med unntak av den innsådde forekomsten på Vedervang i Østre Toten, ble alle forekomster av 
dragehode vurdert å befinne seg innenfor en naturtypelokalitet i henhold til DN-håndbok 13. 
Dragehodes status som prioritert art og sårbar på den norske rødlista, var ofte utslagsgivende 
for å kartlegge for eksempel vegkanter, åkerholmer og kantsamfunn som naturtypelokaliteter. 
Av de 35 naturtypelokalitetene ble 16 vurdert å være svært viktige (A), 18 viktige (B) og 1 
lokalt viktig (C). Forekomst av en sårbar art gir normalt grunnlag for å sette verdi viktig, men 
på en lokalitet ble altså verdien satt ned til lokalt viktig pga. sterk gjengroing, hardt presset og 
trolig ikke livskraftig bestand av dragehode, samt få eller ingen andre spesielle naturverdier. 
For å oppnå status som A-lokalitet ble terskelverdien satt ved stor og vital forekomst av drage-
hode og/eller aktiv hevd i form av slått. Også enkelte lokaliteter med mange andre rødlistearter 
og annen hevd (beite eller brenning) ble vurdert som svært viktige selv om forekomsten av 
dragehode var mindre.   

 

Figur 3.1. Dragehode på sesongfuktig eng med flekkgrisøre på Brone. Forekomster i sesongfuktig, base-
rik eng ser ut til å bli vanligere mot nord i utbredelsesområdet. Foto: Geir Høitomt, 5.7.2011.   

En sammenligning med dragehodelokaliteter på Hadeland viser for det første at arten er sjeld-
nere i GLT-regionen, men at en langt større andel av lokalitetene ble vurdert som svært viktige. 
Dette skyldes først og fremst at en vesentlig del av lokalitetene i Østre Toten ble funnet i slåt-
temark med god hevd, samt at to av lokalitetene i denne kommunen ble vurdert som primærlo-
kaliteter for arten (opprinnelig forekomst som ikke er avhengig av skjøtsel). I Nordre Land ble 
det også funnet to forekomster i slåtteeng som fikk A-verdi, samtidig som det her var flere 
store forekomster som ga grunnlag for A-verdi. Den eneste forekomsten i Gjøvik kommune 
fikk også verdien svært viktig, ut fra at den fyller inn et større utbredelseshull mellom Østre 
Toten og Lillehammer.  
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Tabell 3.2  Kjente lokaliteter for dragehode i Gjøvik, Vestre og Østre Toten og Søndre og Nordre Land  
kommuner før kartleggingen i 2011, hvor arten ikke ble gjenfunnet. Alle UTM-referanser er med lav 
nøyaktighet (minst +/- 100 m i begge retninger).  

Lokalitetsnavn 
UTM 

Kilde Tidligere fore-
komst/dato 

Kommentar 

Vestre Toten kommune    
1. Sør for Holetjernet 
    32V, 590500, 6725900 

Thor Østbye 
pers. medd. 

I kanten av kalk-
brudd, juni 1975 

Lett forgjeves etter arten i om-
rådet rundt Sivesind og Heksum. 

Østre Toten kommune    
1. Nettum 
    32V, 6038-48, 67282-92 

Artskart Funnet innenfor Q3-
flate, 22.6.2002 

Lett forgjeves etter arten innen-
for hele ruta (1x1 km). 

2. Vestre Balke 
    32V, 6057-63, 67271-77 

Artskart Vestre Balke 
9.7.1939 

Lett forgjeves etter arten i hele 
Balkegrenda. 

3. Rogneby 
    32V, 600700, 6728300 

Gaarder 1993 2 eks. funnet 
9.7.1979 

“Arten er ganske sikkert borte 
nå.” (Gaarder 1993). 

4. Smeby nordvest 
    32V, 602600, 6728300 

Gaarder 1993 På liten engrest på 
haug 29.6.1982 

“Nå totalt ødelagt.” Gaarder 
1993) 

5. Sukkestad 
    32V, 598400, 6729000 

Gaarder 1993 På engrester som 
gror igjen, 1.7.1989. 

Ikke oppsøkt i 2011 pga. 
komm.svikt, men trolig utgått. 

6. Lunna 
    32V, 598500, 6729800 

Gaarder 1993 På engrester som 
gror igjen, 1.7.1989. 

Ikke oppsøkt i 2011 pga. 
komm.svikt, men trolig utgått. 

7. Evang 
    32V, 599800, 6727900 

Gaarder 1993 Langs jernbanelinja 
Ø for Lena 28.6.83 

Antatt utgått allerede i 1993 
(Gaarder 1993). 

8. Gile SV 
    32V, 601650, 6728885 

Geir Gaarder 1 individ funnet i 
1994.  

Lett forgjeves etter arten i 2011. 

9. Narum-Molstad-Prestrud 
    32V, 596-97, 6722-23 

Artskart Funnet av J. 
Holmboe 23.7.1935 

Søkt etter arten mellom Mold-
stad og Narum, trolig utgått. 

Nordre Land kommune    
1. Ulfshus 
    Dårlig stedfestet 

Artskart ”Ulshus, Nordsin-
nen” 

Ettersøkt i området, men ikke 
funnet.   

 
Det eneste kjente funnet i Vestre Toten kommune er fra sør for Holetjernet i juni 1975. Her ble 
arten funnet sparsomt i kanten av et lite kalkbrudd under en biologiekskursjon med elever fra 
Gjøvik Gymnas (Thor Østbye pers. medd.). Den ble ettersøkt i området Sivesindhøg-
da/Heksumhøgda i 2011 uten resultat, men selve funnstedet var da ikke kjent for registrator, og 
den kan derfor ha blitt oversett.  

I Østre Toten ble det lett forgjeves etter arten på flere tidligere kjente lokaliteter, slik som Vest-
re Balke, Nettum, Narum/Prestrud og en åkerholme på Gile (sørvest for tunet). På ingen av 
stedene ble den funnet i 2011, men sannsynligvis finnes den fortsatt ved Nettum (funnet i 
2002), mens den etter alt å dømme har gått ut ved Vestre Balke, Narum og på lokaliteten Gile 
SV. Det har den trolig også gjort fra alle de fem småforekomstene som Gaarder (1993) omtaler 
fra Lunna, Sukkestad, Smeby, Rogneby og Evang (funn fra 1980-tallet). På lokalitetene ved 
Smeby og Rogneby har det skjedd inngrep som gjør det temmelig sikkert at den er borte, mens 
de andre lokalitetene dessverre ikke ble oppsøkt i 2011 pga. at informasjonen om dem ble hen-
tet fram for seint. Forekomsten ved Lunna er kanskje den som har hatt størst mulighet for å 
overleve – selv om det også har vært manglende hevd i lang tid, og denne vil bli sjekket i 
2012.  

I Nordre Land var det flere gamle, dårlig stedfestede funn der det ble søkt etter arten ganske 
vidt ut fra angitt funnsted. På ingen av disse stedene ble arten gjenfunnet (Ùlfshus i Nordsinni, 
Bøberg i Østsinni, mellom Dæli og Haugner i Nordsinni). De to sistnevnte kan imidlertid dreie 
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seg om henholdsvis lokalitetene Grandgard og Sogn. I disse områdene er det flere smålokalite-
ter med dragehode.  

Dragehode ble funnet i 5 ulike naturtyper etter DN-systemet (Direktoratet for naturforvaltning 
2007), alle under hovednaturtype kulturlandskap. Småbiotoper i kulturlandskapet var den 
vanligste naturtypen, med følgende fordeling på utforminger; 14 kantsamfunn, 6 åkerholmer 
og 2 bergknauser. Ingen av disse lokalitetene hadde aktiv skjøtsel i dag, med unntak av en 
åkerholme som ble mer eller mindre regelmessig brent sammen med tilgrensende kornåkrer 
(Moldstad i Østre Toten).  

Dragehode ble registrert på 9 lokaliteter med slåttemark, og alle disse lokalitetene ble gledelig 
nok hevdet som slåtteeng fortsatt og ble derfor alle vurdert som svært viktige. På Gile i Østre 
Toten ble i alt 6 slåttemarker med dragehode kartlagt på gravhaugene rundt gården. Alle ble 
slått årlig fram til for noen få år siden, og fortsatt blir de flest slått hvert år, men hevden har 
blitt noe mer uregelmessig på noen av disse. I tillegg fantes dragehode på en åkerholme sørvest 
for tunet som ble slått fram til for ca. 10 år siden. Her ble den ikke funnet i 2011, og siste re-
gistrering herfra stammer fra 1994. 

I noen få lokaliteter med naturtypene artsrik vegkant (2), naturbeitemark (1), hagemark (1) 
og åpen grunnlendt kalkmark (1) ble det også funnet dragehodeforekomster. Noen steder 
stod dragehode like utenfor kantslåttsona langs veg, som ved Moldstad i Østre Toten, og area-
let ble da kartlagt som kantsamfunn. På en lita øy i Lenaelva ved Kvernum ovenfor Skreia 
sentrum hadde dragehode en bra forekomst på åpen grunnlendt kalkmark. Dette arealet ble 
vurdert å være naturlig åpent, og derfor også en primærlokalitet for arten.  

 
Figur 3.3. Fordeling på naturtyper, dragehodeforekomster i Gjøvik, Østre Toten og Nordre Land.  

Det ble kun funnet en lokalitet med dragehode i naturbeitemark i GLT-regionen (storfebeite på 
Vasslien i Nordre Land). Det er ikke helt overraskende pga. at særlig sau, som er viktigste bei-
tedyr i regionen, beiter hardt på dragehode på vårbeite. Dette gjør at få planter kommer fram til 
blomstring på sauebeiter. På denne annen side er dragehodefrø avhengig av blottlagt jord for å 
spire, noe den bare får på forstyrret mark (enten beitet eller brent). Lokaliteten Røyse øst i Øst-
re Toten ble kartlagt som slåttemark pga. at slått har vært viktigste hevdsform i en lenge perio-
de på 1990- og 2000-tallet, samt at markoverflata var ryddet for slått – men etter 2007 har det 
beitet sau her. Og typisk nok ble det ikke registrert blomstrende planter her, og forholdsvis få 
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stengler ut fra hvert individ. På Hadeland ble dragehode funnet på 10 naturbeitemarker, hvorav 
bare halvparten fortsatt var i bruk som beite – og da som oftest med storfe eller hest.  

Naturtype etter det nye NiN-systemet (se Halvorsen m.fl. 2008) ble også vurdert på alle lokali-
tetene. Nesten alle lokalitetene hadde kulturmarkskalkeng (T4-4) eller kulturmarkskalk-
kant (T4-13) som viktigste eller eneste naturtype. Dragehode er da også en av karakterartene 
for disse naturtypene. På mange lokaliteter var det overgang mot de noe mindre kalkrike type-
ne lågurt-kulturmarkseng (T4-3) og lågurt-kulturmarkskant (T4-12), og på noen få lokali-
teter var dette dominerende naturtyper etter NiN-systemet. På en lokalitet ble altså naturtype 
vurdert å være åpen grunnlendt kalkmark (T25-5), og i tillegg var det også to lokaliteter 
kartlagt som bergknaus i kulturlandskapet på Røyse og Røyse nedre i Østre Toten som hadde 
et mindre innslag av denne typen.  

Også vegetasjonstype etter Fremstads (1997) system ble notert på dragehodelokalitetene. Den 
klart mest utbredte vegetasjonstypen på lokalitetene samlet sett var dunhavre-dunkjempe-
utforming av frisk/tørr, middels baserik eng (G7b), vanligvis bare kalt dunhavre-eng. Tjære-
blomutforming av samme type (G7a) var langt mindre vanlig, mens de enda mer baserike ty-
pene enghavre-eng (G6) og knoppurteng (G16b) ble registrert på mange funnsteder for drage-
hode på Østre Toten, gjerne på de mest kalkrike og grunnlendte lokalitetene. Ren flekkgrisøre-
eng (G16a) var ikke like vanlig, men forekom på noen få gamle slåttemarker. Der dragehode 
vokste i kantsoner mellom skog og dyrket mark, og helst på grunnlendte arealer med små kalk-
steinsflåg, ble vegetasjonstype oftest ført til dragehodeutforming av urterik kant (F4a). Hos 
Fremstad er denne benevnt blodstorkenebbutforming, men dragehode er en av karakterartene – 
særlig i Mjøsdistriktet og Land der blodstorkenebb mangler. På oppstikkende knauser forekom 
bakkemynte-hvitbergknapp-utforming av bergknaussamfunn (F3b) noen steder.  

 
Figur 3.4  Lokaliteter fordelt på størrelsen av dragehodeforekomsten (antall stengler/skudd).  

Størrelsen på dragehodeforekomstene varierte fra ett individ med ned i 3-4 stengler og opp til 
300-400 individer med til sammen 3500 stengler/skudd (Brone i Nordre Land). Til sammen 
fordelte de 36 lokalitetene seg med 17 lokaliteter med 1-49 stengler/skudd, 10 med 50-199, 6 
med 200-499, 1 med 500-1000 og 2 med over 1000 stengler/skudd (se figur 3.4). Sammenlig-
net med Hadeland (Larsen 2012) var gjennomsnittlig populasjonsstørrelse langt mindre i GLT-
regionen. På Hadeland var det flest lokaliteter i intervallet 50 til 200 stengler/skudd, mens an-
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delen lokaliteter med 200-500 eks. og 500-1000 eks. var nesten like høy som med 1-49 
skudd/stengler.  

De største forekomstene ble funnet i kantsamfunn og på åkerholmer, mens bergknauser og 
åpen grunnlendt kalkmark hadde middels til store forekomster. I slåttemark var forekomstene 
gjennomgående små til middels store (i størrelsesorden 50 til 200 stengler/skudd). Dette gir en 
indikasjon på at dragehode trives best med ekstensiv skjøtsel, og at den får et optimum ganske 
lenge etter at en mer intensiv hevd har blitt avsluttet (slik beite ofte har opphørt i kantsamfunn 
for 20-30 år siden, og brenning tilsvarende på åkerholmer). Slått holder bestandene ved like, 
men denne formen for hevd gir dårlige muligheter for spredning (jf. at frø av dragehode er 
avhengig av åpen jord for å spire). Beiting og brenning gir små åpne jordflekker lenge etter at 
hevden har opphørt.  

 

Figur 3.7  Dragehode på den eneste lokaliteten i Gjøvik kommune; Bjørke i Redalen. Her vokste den 
ganske tallrikt i ei kantsone mellom gårdstunet og et sauebeite (gjerde bak i bildet), mens det inne på 
beitet var svært sparsomt med dragehodeplanter. Foto: Geir Høitomt, 26.6.2011.  

3.2 Følgearter 
Dragehode vokser hovedsakelig i kalktørreng, som også er habitat for mange andre kravfulle 
og rødlistede karplanter. Av andre rødlistearter funnet på dragehodelokalitetene var smalfrø-
stjerne (NT) den klart vanligste med 12 funn, mens det for øvrig ble funnet enghaukeskjegg 
(VU) på 3 lokaliteter og engbakkesøte (NT) på en lokalitet. Tabell 3.2 summerer opp antall 
dragehodelokaliteter med andre rødlistede kulturmarksarter. 

Tabell 3.2  Antall lokalitetsfunn av andre rødlistede kulturmarksarter enn dragehode på de kartlagte loka-
litetene i Gjøvik, Østre Toten og Nordre Land  i 2011.  

Art Vitenskapelig navn Rødlistestatus Antall funn 

Enghaukeskjegg Crepis praemorsa VU 3 

Engbakkesøte Gentianella campestris spp. campestris NT 1 

Smalfrøstjerne Thalictrum simplex ssp. simplex NT 12 
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I tillegg ble det registrert oppslag eller enkelttrær av alm og ask (begge nær truet) på flere lo-
kaliteter. Blant andre kravfulle – men ikke rødlistede arter på dragehodelokalitetene, var nak-
kebær (13 lokaliteter) og hjertegras (9 lokaliteter) de vanligste følgeartene, mens åkermåne (5), 
kalkgrønnaks (2), markmalurt (1), brudespore (1), skåresildre (1), lakrismjelt (1) og marinøk-
kel (5) også var typiske følgearter (marinøkkel ble bare funnet på dragehodelokaliteter i Nord-
re Land).  

Figur 3.8  Blomst-
rende enghauke-
skjegg (VU) på 
gammel slåttemark 
på Røyse i Kolbu, 
Østre Toten, 
29.6.2011. Foto: 
Bjørn Harald Larsen.  

Det ble også gjort 
en del registre-
ringer av rødlistede 
kulturmarksarter 
på lokaliteter som 
ble sjekket for dra-
gehode, men der 
den ikke ble fun-
net. I alt ble det 
gjort 4 funn av 
enghaukeskjegg, 3 

funn av smalfrøstjerne og ett funn av engbakkesøte på slike lokaliteter. De aller fleste av disse 
funnstedene kvalifiserte til naturtypelokaliteter etter DN-håndbok 13, og når midler stilles til 
disposisjon vil også disse lokalitetene kunne beskrives og legges inn i Naturbase. Dette gjelder 
4 lokaliteter i Gjøvik, 3 lokaliteter i Vestre Toten, 6 lokaliteter Østre Toten og 3 lokaliteter i 
Nordre Land, mens det fra Søndre Land ble vil bli rapportert flere lokaliteter oppdaget under 
feltarbeidet gjennom et annet prosjekt.  

Figur 3.9  Nord-
øst for Kvems-
hågån i Østre 
Toten ble det 
registrert en stor 
forekomst av 
åkermåne (med 
gule blomster og 
karakteristisk 
bøyd blomster-
samling), en 
kravfull kultur-
marksart i tilba-
kegang, i gjen-
groende slåtte-
eng som også 
hadde drageho-
de. Foto: Bjørn 
Harald Larsen 
29.6.2011.  
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4 Diskusjon 

4.1 Status  
Av 19 tidligere kjente lokalitetene i de 5 kommunene som ble undersøkt (5 lokaliteter angitt av 
Gaarder (1993) ble ikke sjekket), ble arten gjenfunnet på 13 lokaliteter. Ved Nettum i Østre 
Toten ble dragehode blitt funnet innenfor 1 km2 stor overvåkingsflate (3Q-flate, overvåking av 
biologisk mangfold i kulturlandskapet) i 2002. Det ble lett etter arten innenfor denne ruta uten 
resultat, men sannsynligvis finnes arten fortsatt her.  

Vestre Balke, Narum, Rogneby, Smeby og gravhaugen sørvest for tunet på Gile i Østre Toten 
er de eneste lokalitetene hvor det med stor sikkerhet kan sies at arten har gått tapt, enten pga. 
gjengroing eller biotopødeleggelse. Sannsynligvis har arten også forsvunnet fra Sukkestad og 
Evang i Østre Toten, mens det er mer uvisst med lokalitetene Holetjernet i Vestre Toten, Lunna 
i Østre Toten og Ulfshus i Nordre Land.  

Oppsummert kan det ut fra 24 tidligere kjente lokaliteter fastslås at arten har forsvunnet fra 5 
lokaliteter (20 %) og antas å ha forsvunnet fra ytterligere to lokaliteter, mens statusen for 3 
lokaliteter er uavklart (Nettum, Lunna og Ulfshus). Dvs. at den ble gjenfunnet på 54 % av lo-
kalitetene.  

Til sammen ble det under feltarbeidet i 2011 registrert 36 intakte forekomster av dragehode i 
GLT-regionen. I tillegg kommer sannsynligvis en intakt forekomst ved Nettum, og en mulig 
intakt forekomst ved Lunna i Østre Toten.  

4.2 Forvaltning  
Gjengroing er den klart største trusselen mot dragehodeforekomstene i Gjøvik, Land og Toten. 
Alle lokalitetene ligger i jordbrukets kulturlandskap, og kun en klar primærlokalitet (opprinne-
lige lokaliteter uten spesielt skjøtselsbehov, som for dragehode stort sett er berghyller, rasmark 
og naturlige enger på grunnlendt kalkmark) for arten ble funnet. På ei lita øy i Lenaelva ved 
Kvernum rett ovenfor Skreia sentrum, vokser dragehode på naturlig åpen, grunnlendt kalk-
mark. De fleste og største forekomstene ble funnet i kantsamfunn og på åkerholmer som enten 
bare hadde hatt tilfeldig skjøtsel/hevd de siste tiårene (brenning, beite en kort periode) eller 
hadde vært uten hevd i tilsvarende lang tid (10 til 30/40 år). Selv om gjengroingen går seint på 
de fleste lokalitetene på grunn av tynt og usammenhengende løsmassedekke på disse lokalite-
tene, vil akselererende gjengroing med lauvkratt, bringebær og nyperosekjerr på lengre sikt 
føre til at arten forsvinner fra skjøtselsbetingede områder. På lokaliteter hvor gjengroingen 
hadde kommet langt (30-40 år uten hevd) ble det funnet få individer, og ikke minst var det et 
dårlig tegn at det ut fra hvert individ var få skudd og enda færre som bar blomster. Dragehode 
vokste på slike steder nede blant høge gras og urter.  

Det er altså vesentlig at de mange små åkerholmene og kantsonene mellom dyrket mark og 
skog som dragehode ble funnet på i denne undersøkelsen, får fornyet hevd for å sikre at arten 
har en framtid i Gjøvik, Land og Toten.  
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Figur 4.2  Tråkkskader etter storfe på lokaliteten Skiaker øvre i Nordre Land, der dyrene benytter vokse-
stedet for dragehode som passasje mellom to beitearealer. Her er nok tråkkpåvirkningen i meste laget, 
selv om dragehodefrø er avhengig av bar mark, skapt av for eksempel dyretråkk, for å spire. Foto: Geir 
Høitomt 25.6.2011.  

Men en svært positiv ting var at så mange som 9 slåttemarker i hevd hadde forekomster av 
dragehode, riktignok forholdsvis små påopulasjoner – men til gjengjeld er det gode muligheter 
for at arten overlever på disse lokalitetene framover. Mange grunneiere er positive til å gjen-
nomføre skjøtselstiltak, og det er viktig at disse blir veiledet i de mange tilskuddsordningene 
som finnes for dette (RMP-tilskudd, SMIL-midler, midler spesielt til prioriterte arter mv).  

Brenning av åkerholmer kan se ut til å være en god skjøtsel for dragehode. Ved Moldstad i 
Østre Toten vokser dragehode nå svært sparsomt på en åkerholme som tidligere ble brent og da 
hadde en større forekomst av arten (Gaarder 1993). Her er det viktig at denne skjøtselsformen 
tas opp igjen for å sikre fortsatt artsrike bråteenger her. Brenning har vært lite påaktet som 
skjøtselsmetode for dragehodelokaliteter i Norge, men er kjent som en viktig skjøtselsform i 
Sverige (Direktoratet for naturforvaltning 2009). Ut fra tilstanden til de mange dragehodefore-
komstene på brente åkerholmer på Hadeland, gir skjøtselsformen vitale og tette populasjoner 
med mange skudd fra hvert individ, men med en forholdsvis stor andel sterile skudd. Det kan 
se ut til at andelen med sterile skudd er størst det første året etter brenning. Slik sett er det vik-
tig at det ikke brennes hvert år, og trolig er det optimalt med brenning med 3-5 års mellomrom 
– avhengig av jordsmonnsdybden (lengst intervall på grunnlendte arealer). Andre lokaliteter 
hvor brenning kan være en aktuell skjøtselsform er Gile NØ og Røyse mellom i Østre Toten.  

Beiting vil flere steder være den mest aktuelle skjøtselen av en dragehodelokalitet i Gjøvik, 
Land og Toten. Det beste er vår- og høstbeite med storfe eller hest, eventuelt bare høstbeite. 
Vårbeitingen bør avsluttes før 1. juni, og høstbeite bør ikke starte opp før 1. august for å sikre 
spredning av modne frø. Frø av dragehode er avhengig av bar jord for å spire, og det er derfor 
viktig med beite også pga. tråkkspor fra beitedyra. Beiting gjennom hele sesongen vil føre til 
at mange planter beites ned, og dersom dette skjer år etter år vil populasjonene etter hvert bli 
mindre.  
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Registreringer i Hemsedal og Nord-Aurdal i 2010 og 2011 (egne upubl. data) tyder på at særlig 
sauebeite gjennom hele sesongen utarmer dragehodepopulasjonene. Sauen beiter mer selektivt 
på urter enn storfe og hest. Vår- og høstbeite med sau kan derimot fungere godt som skjøtsel 
dersom vårbeitingen avsluttes i slutten av mai (som er normalt der sau slippes i åsområder i 
regionen).  Det ble registrert flere eksempler på at dragehode vokste i vegkanter (både med og 
uten kantslått) og kantsoner uten hevd, men ikke på tilgrensende, ugjødslede/lite gjødslede  
beiter med sau og/eller hest (bl.a. Bjørke i Gjøvik og Røyse mellom i Østre Toten).  

I noen tilfeller vil slått være aktuell som skjøtselsform på lokaliteter som i dag ikke har hevd, 
særlig på små lokaliteter nær gårdstun – slik som de to lokalitetene uten hevd på Gile, samt på 
Røyse, Kvem vestre og Kvemshågån i Østre Toten. Det er viktig at slåtten foregår etter at dra-
gehode har satt modne frø, dvs. omkring månedsskiftet juli/august, og at slåttematerialet får 
ligge og tørke på bakken et par dager før det fjernes. Da vil frøene slippe når graset tas bort. På 
grunnlendte lokaliteter er det ikke nødvendig med slått hvert år av hensyn til dragehode, som 
kan se ut til å være begunstiget av svært ekstensiv bruk. De fleste steder vil det være tilstrekke-
lig med slått hvert 3. til 4. år.  

På nesten alle lokalitetene er det nødvendig eller sterkt ønskelig at det ryddes lauvoppslag, 
busker, nyperosekjerr og/eller einer før beite eller slått gjeninnføres. Dragehode er lyskrevende 
og utskygging er eller kan bli et problem på mange lokaliteter.  

Det er dårlig kunnskap om hva som konkret har ført til tap av forekomster av dragehode i re-
gionen. Dette skyldes først og fremst at gamle funn er dårlig stedfestet. Gjengroing har sann-
synligvis fortrengt dragehode fra 3-4 lokaliteter på Østre Toten, mens det i samme kommune er 
minst 2 lokaliteter som er rammet av små inngrep som uttak av masse el.  

Åkerholmer og kantsoner vil ofte være utsatt både for småinngrep og for at avfall av ulike slag 
blir liggende over en kortere eller lengre periode. I så henseende er det viktig med informasjon 
til grunneierne for å unngå slik skadelig påvirkning. Det gjelder også mer eller mindre midler-
tidig plassering av rundballer, tømmer, ved, redskap/utstyr mv.  

I vegkanter er populasjonene av dragehode utsatt for grøfterensk og vegutvidelser el. Her er 
det viktig med en dialog med Statens vegvesen og eventuelt kommunenes driftsavdelinger. 
Aktuelle lokaliteter er Sogn vegkant og Sogn vegkant nord i Nordre Land og Moldstad sør i 
Østre Toten.   

4.3 Kartleggingsbehov 
Omfanget av kartleggingen i 2011 var om lag ett månedsverk i felt. Dragehode er lett å kart-
legge i blomstringstida og kan effektivt letes opp ved å bruke kikkert fra gode utkikkspunkter i 
terrenget. Dette ble brukt som metode i områder hvor dragehode var kjent fra tidligere (dårlig 
stedfestet) eller i områder som ble undersøkt ut fra berggrunn og lokalklima. Etter kartlegging-
en i 2011 mener vi nå å ha god oversikt over den prioriterte arten dragehode i regionen. Det 
eneste ytterligere kartleggingsbehovet er en reinventering av de små og trolig utgåtte lokalite-
tene som Gaarder (1993) fant på Østre Toten på 1980-tallet.  
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