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Innledning. 
 
På oppdrag fra Etnedal kommune, Sør Aurdal kommune, Søndre Land kommune og 
grunneier Olav Lie-Nilsen (Øvre Kjekshus, Gran kommune) gjennomførte Kistefos 
Skogtjenester AS i 2011 registrering av biologisk mangfold på noen utvalgte 
kulturlandskapslokaliteter. Hensikten med registreringene var å kartlegge naturtypeverdien på 
lokalitetene i henhold til Direktoratet for Naturforvaltnings håndbok nr 13 (revidert utgave 
2007). En slik verdisetting er nødvendig for å kunne vurdere arealene for RMP-tilskudd 
(Regionalt Miljøprogram). 
 
Lokalitetene er presentert med faktaopplysninger, foto og kart. 
 
Feltarbeid og rapportering er utført av Geir Høitomt. Miljøfaglig Utredning v/Bjørn Harald 
Larsen takkes for nyttige diskusjoner vedrørende verdisetting og presentasjon. 
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Lokalitetsnavn: Øvergard 

Kommune: Sør-Aurdal 

Gnr/Bnr: 41/1 

UTM: 32N 6740706N 536906Ø 

Inventert: 10.8.2011 av Geir Høitomt 

Naturtype: Naturbeitemark (100 %), D04 

Areal: 22,5 dekar.  

Utforminger: Frisk/tørr middels baserik eng, fortrinnsvis i lavlandet. Engtjæreblom - 
utforming (G7a) 

Verdi: B 

Lokalitetsbeskrivelse:  

Innledning: På forespørsel fra grunneier Guro Øvergard foretok Geir Høitomt en befaring av 
lokaliteten 10.8.2011. Lokalitetsbeskrivelsen er skrevet av Geir Høitomt 7.1.2012 basert på 
dette besøket.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Leirskogen, ca. 10 km øst for Bagn 
sentrum. Lokaliteten består av nylig avskoget gammel slåttemark/naturbeitemark og er delvis 
omgitt av dyrket og gjødselpåvirket eng, samt mer skogspreget vegetasjon i nord. Lokaliteten 
ligger ca. 700 m.o.h. Øvergard ligger i mellomboreal vegetasjonssone (Mb) og 
vegetasjonsseksjon er overgangsseksjon (OC). 

Berggrunnen i området består av overskjøvne sedimentære bergarter fra kambrosilurisk tid 
tilhørende Oslogruppen/Hedmarksgruppen, og berggrunn har innslag av kalkstein og 
alunskifer. Løsmassene er morenemateriale med vekslende mektighet. Lokaliteten utgjør 
delene av en relativt grunnlendt og sørvendt li nord og øst for gardstunet. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Kulturlandskapet på Øvergard er variert og 
veksler mellom fulldyrket eng, overflatedyrket mark og innmarksbeiter. Deler av det 
opprinnelige kulturlandskapet har vært ute av drift i lengre tid, men er nå igjen avskoget 
(2009/2010). Dette dreier seg om gammel slåttemark/naturbeitemark hvor skogbildet har vært 
usammenhengende, og hvor åpninger har beholdt mange av naturengplantene. Den 
avgrensede naturtypefiguren omfatter deler av nylig avskoget areal, samt områder hvor 
beitepåvirkningen har vært mer kontinuerlig (innmarksbeite). Vegetasjonsbildet blir dermed 
mosaikkpreget og variert. Mest interessant er floraen knyttet til grunnlendte partier hvor 
gjengroingen har vært beskjeden. Området vurderes som naturbeitemark (D04), og 
vegetasjonstypen frisk/tørr middels baserik eng (engtjæreblom-utforming, G7a). Stor 
variasjon både i hevd og topografiske forhold gjør imidlertid denne klassifiseringen noe 
skjønnsmessig. Funn av gamle rydningsrøyser viser forøvrig at avskoget areal har en 
forhistorie som slåttemark. 

Artsmangfold: Engvegetasjonen er fortsatt godt utviklet (spesielt på grunnlendte partier) og 
inneholder flere krevende arter. Av arter forekommer bl.a. ryllik, blåklokke, engtjæreblom, 
flekkgrisøre, gjeldkarve, gulaks, harerug, hårsveve, prestekrage, hjertegras, vill-løk,  
dunhavre, engnellik, gulmaure, smørbukk, bergmynte, smalkjempe og dunkjempe.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er tidligere slåttemark/naturbeitemark. Arealet har 
imidlertid delvis vært bevokst med skog som nylig er hogd. Hogstavfallet er fjernet. 
Naturtypefiguren avgrenser arealer som vurderes som verdifull naturbeitemark. Ved  fortsatt 
beitepåvirkning vil også tilstøtende arealer i nord kunne utvikle tilsvarende kvaliteter på sikt.   
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Fremmede arter: Ingen registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det anbefales husdyrbeite på dette arealet. Storfe (gjerne i kombinasjon 
med vår-/høstbeite av sau/hest) er trolig mest gunstig. Hardt beitepress av sau anbefales ikke 
da dette vil kunne begrense forekomsten av interessante karplanter på lokaliteten. Også 
utenfor avgrenset naturtypefigur finnes interessante floraelementer på eiendommen. Dette 
gjelder rundt gardstunet, samt på området mellom tunet og fylkesvegen.  En helhetlig bruk av 
den gamle kulturmarka er derfor av stor verdi (beiting/slått). Gjenopptakelse av hevden vil 
kunne gi grunnlag for avgrensing av flere naturtypelokaliteter på eiendommen. En 
forutsetning for fortsatt rik forekomst av naturengplanter er at gjødsling unngås på disse 
arealene.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten er en viktig del av et helhetlig landskap hvor 
restaureringspotensialet er stort.  

Verdibegrunnelse: Gammel naturbeitemark (sårbar naturtype (kulturmarkseng)) med fortsatt 
forekomst av krevende og sjeldne arter gir grunnlag for verdi viktig (B). Fortsatt aktiv bruk av 
arealet er påkrevet for å beholde naturverdiene. 
 

 
Avgrensing av naturtypelokaliteten Øvergard i Sør-Aurdal kommune. Lokaliteten ligger på gnr/bnr 41/1. 
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Foto fra naturtypelokaliteten Øvergard i Sør-Aurdal kommune tatt 10.8.2011. Foto: Geir Høitomt 
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Lokalitetsnavn: Kompelidalen 

Kommune: Søndre Land 

Gnr/Bnr: 96/24 

UTM: 32N 6730640N 569923Ø 

Inventert: 7.8.2011 av Geir Høitomt 

Verdi: Uprioritert 

Lokalitetsbeskrivelse:  

Innledning: På forespørsel fra grunneier Anette sand v/S. Land landbrukskontor foretok Geir 
Høitomt en befaring av lokaliteten 7.8.2011. Lokalitetsbeskrivelsen er skrevet av Geir 
Høitomt 7.1.2012 basert på dette besøket.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på vestsida av Randsfjorden, ca. 6 km sør 
for Fluberg bru. Kompelidalen er et fraflyttet småbruk som ligger helt nede ved Randsfjorden.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Kompelidalen er et småbruk med tilhørende 
slåttemark og hage. Slåttemarka er imidlertid ute av drift og sterkt preget av gjengroing. 
Dominerende arter var bl.a. bringebær, geitrams, hundekjeks, hundegras, åkertistel, 
skogstorkenebb og firkantperikum. I kantsonene mot omkringliggende skog vokste springfrø.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er tidligere slåttemark/naturbeitemark. Arealet har 
imidlertid vært ute av bruk i lang tid og gjengroingsarter preger lokaliteten. 

Skjøtsel og hensyn: Det anbefales oppstart av slått på den opprinnelige slåttemarka. 

Verdibegrunnelse: Gammel slåttemark i kraftig gjengroing. Gjengroingsarter dominerer 
lokaliteten og gir ikke grunnlag for verdisetting i henhold til DN-håndbok 13. Konklusjon: 
uprioritert. 

 
Kompelidalen i Søndre Land kommune, gnr/bnr 96/24. 
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Foto fra Kompelidalen i Søndre Land kommune tatt 7.8.2011. Foto: Geir Høitomt 



8 
 

Lokalitetsnavn: Øvre Kjekshus 

Kommune: Gran 

Gnr/Bnr: 225/2 

UTM: 32N 6689546N 581936Ø 

Inventert: 18.8.2011 av Geir Høitomt 

Naturtype: Naturbeitemark (100 %), D04 

Areal: 24,8 dekar.  

Utforminger: Frisk/tørr middels baserik eng, fortrinnsvis i lavlandet. Dunhavre-dunkjempe- 
utforming (G7b) 

Verdi: B 

Lokalitetsbeskrivelse:  

Innledning: På forespørsel fra grunneier Olav Lie-Nilsen foretok Geir Høitomt en befaring av 
lokaliteten 18.8.2011. Lokalitetsbeskrivelsen er skrevet av Geir Høitomt 7.1.2012 basert på 
dette besøket.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for fylkesveg 14, 4 km øst for Grymyr 
sentrum. Lokaliteten består av nylig avskoget gammel slåttemark/naturbeitemark og er delvis 
omgitt av overflatedyrket og gjødselpåvirket eng, samt mot mer skogspreget vegetasjon i øst. 
Lokaliteten ligger ca. 475 - 500 m.o.h. Områdene langs denne delen av Randsfjorden ligger i 
sørboreal vegetasjonssone (Sb) men med overganger mot boreonemoral sone (Bn). Aktuell 
vegetasjonsseksjon er overgangsseksjon (OC). 

Berggrunnen i området består av overskjøvne sedimentære bergarter fra kambrosilurisk tid 
tilhørende Oslogruppen, dette gir rik berggrunn med innslag av kalkstein og kalkholdig skifer. 
Løsmassene er morenemateriale med vekslende mektighet. Lokaliteten består av en relativt 
skrinn sørvendt li ned mot Engertjernet. Engertjernet er klassifisert som en kransalgesjø med 
forekomst av flere rødlistede kransalger (jfr. Naturbase). 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Kulturlandskapet på Øvre Kjekshus er variert 
og veksler mellom fulldyrket eng, overflatedyrket mark og innmarksbeiter. Deler av det 
opprinnelige kulturlandskapet har vært ute av drift i lengre tid, men er nå igjen avskoget 
(2009/2010). Dette dreier seg om gammel slåttemark/naturbeitemark hvor skogbildet har vært 
usammenhengende, og hvor åpninger har beholdt mange av naturengplantene. Den 
avgrensede naturtypefiguren omfatter deler av nylig avskoget areal, samt områder hvor 
beitepåvirkningen har vært mer kontinuerlig (innmarksbeite). Vegetasjonsbildet blir dermed 
mosaikkpreget og variert. Mest interessant er floraen knyttet til grunnlendte partier hvor 
gjengroingen har vært beskjeden. Området vurderes som naturbeitemark (D04), og 
vegetasjonstypen frisk/tørr middels baserik eng (dunhavre-dunkjempe-utforming, G7b). Stor 
variasjon både i hevd og topografiske forhold gjør imidlertid denne klassifiseringen noe 
skjønnsmessig. Funn av gamle rydningsrøyser viser forøvrig at avskoget areal har en 
forhistorie som slåttemark. 

Artsmangfold: Engvegetasjonen er fortsatt godt utviklet (spesielt på grunnlendte partier) og 
inneholder flere krevende arter. Av arter forekommer bl.a. ryllik, blåklokke, engtjæreblom, 
flekkgrisøre, gjeldkarve, gulaks, harerug, hårsveve, prestekrage, hjertegras, smalfrøstjerne 
(NT), gullkløver, marinøkkel, bakkesøte, marianøkleblom, dunhavre, engnellik, fagerklokke, 
fagerknoppurt, gulmaure, smørbukk, gul gåseblom, bergmynte, smalkjempe og dunkjempe.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er tidligere slåttemark/naturbeitemark. Arealet har 
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imidlertid delvis vært bevokst med skog som nylig er hogd. Noe hogstavfall (hauglagt) lå på 
arealet ved besøket i 2011, dette bør fjernes/brennes. Naturtypefiguren avgrenser arealer som 
vurderes som naturbeitemark. Beitepåvirkningen har imidlertid vært nokså svak også på åpne 
arealer innenfor området.  

Fremmede arter: Ingen registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det anbefales husdyrbeite på dette arealet. Storfe (gjerne i kombinasjon 
med vår-/høstbeite av sau/hest) er trolig mest gunstig. Hardt beitepress av sau anbefales ikke 
da dette vil kunne begrense forekomsten av interessante karplanter på lokaliteten. Noe 
hogstavfall (hauglagt) lå på arealet ved besøket i 2011, dette bør fjernes/brennes. Også utenfor 
avgrenset naturtypefigur finnes interessante floraelementer på eiendommen. Dette gjelder 
rundt gardstunet, samt på området vest for tunet (gjelder også beite på nabo-eiendommen). En 
helhetlig bruk av den gamle kulturmarka er derfor av stor verdi (beiting/slått). Gjenopptakelse 
av hevden vil kunne gi grunnlag for avgrensing av flere naturtypelokaliteter på eiendommen. 
En forutsetning for fortsatt rik forekomst av naturengplanter er at gjødsling unngås på disse 
arealene.  

En nokså gjengrodd dam rett vest for tunet inneholdt småsalamander (NT). En opprensking av 
denne dammen ville også vært positivt. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten er en viktig del av et helhetlig landskap hvor 
restaureringspotensialet er stort.  

Verdibegrunnelse: Gammel naturbeitemark (sårbar naturtype(kulturmarkseng)) med fortsatt 
forekomst av krevende og sjeldne arter gir grunnlag for verdi viktig (B). Fortsatt aktiv bruk av 
arealet er påkrevet for å beholde naturverdiene. 

 
Avgrensing av naturtypelokaliteten Øvre Kjekshus i Gran kommune. Lokaliteten ligger på gnr/bnr 225/2. 
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Foto fra naturtypelokaliteten Øvre Kjekshus i Gran kommune tatt 18.8.2011. Foto: Geir Høitomt 
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Lokalitetsnavn: Heimstølen 

Kommune: Etnedal 

Gnr/Bnr: 30/3 

UTM: 32N 6770710N 525869Ø 

Inventert: 18.7.2011 av Geir Høitomt 

Naturtype: Naturbeitemark (100%), D04 

Areal: 6,6 dekar 

Utforming: Frisk fattigeng, vanlig utforming (G4a).  

Verdi: C 

Lokalitetsbeskrivelse:  

Innledning: På forespørsel fra Etnedal kommune foretok Geir Høitomt en befaring av 
lokaliteten 18.7.2011. Lokalitetsbeskrivelsen er skrevet av Geir Høitomt 10.1.2012 basert på 
dette besøket.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på østsida av Steinsetfjorden, i 
Steinsetbygda ca. 2,5 km nordøst for Steinsetfjorden. Lokaliteten består av en østvendt 
setervoll, rett øst for setertunet. Lokaliteten er avgrenset av eiendomsgrense i sørvest og ellers 
av tidligere kulturlandskap som nå er delvis tilvokst med skog. Lokaliteten ligger ca. 920 
m.o.h. Heimstølen ligger i nordboreal vegetasjonssone (Nb) og vegetasjonsseksjon er 
overgangsseksjon (OC). 

Berggrunnen i området av overskjøvne sedimentære bergarter fra kambrosilurisk tid 
tilhørende Synnfjelldekket (Strandefjordformasjonen), dette gir nokså rik berggrunn med 
innslag av bl.a. fyllit. Løsmassene i dette området er morenemateriale med vekslende 
mektighet. Lokaliteten er svakt hellende mot øst, og består av frisk eng med noen skrinne 
rabber øverst.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturbeitemarka er åpen og i god hevd. Arealet 
beites trolig av ungdyr (storfe). Arealet er trolig ikke gjødslet med kunstgjødsel og det er 
kontinuerlig holdt i hevd (slått/beite). Artsmangfoldet er imidlertid ikke spesielt variert, men 
likevel med innslag av enkelte naturengplanter. Vegetasjonstypen vurderes til frisk fattigeng, 
vanlig utforming (G4a). 

Artsmangfold: Engvegetasjonen inneholder enkelte naturengplanter, spesielt i ytterkanter og 
på skrinne partier. Her forekommer bl.a. blåklokke, finnskjegg, rødkløver, hvitkløver, 
engkvein, ryllik, småengkall, gulaks, harerug, harerug, prestekrage, fjellmarikåpe og 
engsoleie.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er gammel slåttemark som nå benyttes som beite. 
Arealet er ikke påvirket av gjødsling. Lokaliteten er i god hevd og krattrydding er 
gjennomført i kantsoner. 

Fremmede arter: Ingen registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det anbefales fortsatt storfebeite på dette arealet. Dette ivaretar 
artsmangfoldet på en god måte, selv om slått hadde vært optimalt (artsrik blomstereng).  

Verdibegrunnelse: Naturbeitemark i god hevd, men uten forekomst av indikatorarter eller 
kravfulle arter gir grunnlag for verdi lokalt viktig (C). 
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Naturtypelokaliteten Heimstølen i Etnedal kommune. Lokaliteten ligger på gnr/bnr 30/3 
 
 

 
Fra naturtypelokaliteten Heimstølen i Etnedal kommune. Foto tatt 18.7.2011. Foto: Geir Høitomt 
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    Fra naturtypelokaliteten Heimstølen i Etnedal kommune. Foto tatt 18.7.2011. Foto: Geir Høitomt 
                   

 Fra naturtypelokaliteten Heimstølen i Etnedal kommune. Foto tatt 18.7.2011. Foto: Geir Høitomt 
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Lokalitetsnavn: Kluftøygarden 

Kommune: Etnedal 

Gnr/Bnr: 141/13 

UTM: 32N 6753462N 534798Ø 

Inventert: 4.7.2011 av Geir Høitomt, Gunhild Bergene, Guro Øvergard 

Naturtype: Naturbeitemark (100%), D04 

Areal: 12,8 dekar 

Utforming: Frisk fattigeng, vanlig utforming (G4a).  

Verdi: B 

Lokalitetsbeskrivelse:  

Innledning: På forespørsel fra Etnedal kommune foretok Geir Høitomt en befaring av 
lokaliteten 4.7.2011. På befaringen deltok også Guro Øvergard og Gunhild Bergene fra 
kommunen. Lokalitetsbeskrivelsen er skrevet av Geir Høitomt 10.1.2012 basert på dette 
besøket.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på østsida av Etna, i Rundborgbygda ca. 3,5 
km nord for Bruflat sentrum. Lokaliteten består av ei vestvendt naturbeitemark, rett sørvest 
for gardstunet. Lokaliteten er avgrenset av tidligere kulturlandskap som nå er delvis tilvokst 
med skog. Lokaliteten ligger ca. 400 m.o.h. Kluftøygarden ligger i mellomboreal 
vegetasjonssone (Mb) og vegetasjonsseksjon er overgangsseksjon (OC). 

Berggrunnen i området av overskjøvne sedimentære bergarter fra kambrosilurisk tid 
tilhørende Oslogruppen/Hedmarksgruppen, dette gir nokså rik berggrunn med innslag av 
kalkstein og alunskifer. Løsmassene i dette området er morenemateriale med vekslende 
mektighet. Lokaliteten er svært bratt og hellende mot vest, og består av frisk eng med noen 
skrinne rabber øverst.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturbeitemarka er åpen og i god hevd. Arealet 
beites av ungdyr (storfe). Grunneier opplyste at arealet ble slått fram til ca.1970, deretter 
benyttet som sauebeite og de siste åra som beite for storfe (ungdyr). Arealet er ikke gjødslet 
med kunstgjødsel og det er kontinuerlig holdt i hevd (slått/beite). Artsmangfoldet er nokså 
variert og med innslag av naturengplanter, inkludert noen viktige indikatorarter. 
Vegetasjonstypen vurderes til frisk fattigeng, vanlig utforming (G4a). 

Artsmangfold: Engvegetasjonen er nokså godt utviklet og inneholder en flere naturengplanter. 
Her forekommer bl.a. blåklokke, finnskjegg, flekkgrisøre, rødkløver, hvitkløver, engkvein, 
ryllik, gjeldkarve, gulaks, harerug, hårsveve, dunhavre, prestekrage, smalkjempe, kattefot, 
engnellik, marinøkkel (sparsomt) og dunkjempe.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er gammel slåttemark som nå benyttes som 
storfebeite. Slåtten opphørte ca. 1970, hvoretter arealet en periode ble benyttet som sauebeite. 
Arealet er ikke påvirket av gjødsling. Det er gjengroing i deler av den opprinnelige 
slåttemarka. Den avgrensede naturtypefiguren omfatter den åpne og mest intakte delen av det 
opprinnelige arealet. Beitepresset var bra ved besøket i 2011. 

Ei kraftlinje krysser lokaliteten. 

Fremmede arter: Ingen registrert. 
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Skjøtsel og hensyn: Det anbefales fortsatt storfebeite på dette arealet. Dette ivaretar 
artsmangfoldet på en god måte, selv om slått hadde vært optimalt (artsrik blomstereng).  

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en viktig del av et helhetlig landskap preget av 
mellomstore gardsbruk og aktivt drevet kulturlandskap. Artsrik slått- og beitemark finnes 
også på andre steder i denne delen av kommunen. 

Verdibegrunnelse: Naturbeitemark i god hevd med forekomst av enkelte kravfulle arter, og 
sårbar naturtype (kulturmarkseng), gir grunnlag for verdi viktig (B). 

 
Naturtypelokaliteten Kluftøygarden i Etnedal kommune. Lokaliteten ligger på gnr/bnr 141/13 
. 

 
Fra naturtypelokaliteten Kluftøygarden i Etnedal kommune. Foto tatt 4.7.2011. Foto: Geir Høitomt 
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Fra naturtypelokaliteten Kluftøygarden i Etnedal kommune. Foto tatt 4.7.2011. Foto: Geir Høitomt 
 

                   

 Fra naturtypelokaliteten Kluftøygarden i Etnedal kommune. Marinøkkel. Foto tatt 4.7.2011. Foto: Geir Høitomt 
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Lokalitetsnavn: Øvre Haug 

Kommune: Etnedal 

Gnr/Bnr: 133/23 

UTM: 32N 6748588N 534977Ø 

Inventert: 18.7.2011 av Geir Høitomt 

Verdi: Uprioritert 

Lokalitetsbeskrivelse:  

Innledning: På forespørsel fra Etnedal kommune foretok Geir Høitomt en befaring av 
lokaliteten 18.7.2011. Lokalitetsbeskrivelsen er skrevet av Geir Høitomt 10.1.2012 basert på 
dette besøket.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på østsida av Bergselvi, ca. 2 km sør for 
Bruflat sentrum. Lokaliteten består av ei østvendt slåttemark, rett øst for gardstunet. 
Lokaliteten ligger ca. 540 m.o.h. Øvre Haug ligger i mellomboreal vegetasjonssone (Mb) og 
vegetasjonsseksjon er overgangsseksjon (OC). 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Slåttemarka er åpen og i god hevd. 
Vegetasjonen på enga bærer imidlertid tydelig preg av gjødsling. Grunneier opplyste at enga 
var gjødslet med kunstgjødsel for få år siden. Artsmangfoldet var begrenset og ingen viktige 
indikatorarter eller sjeldne arter ble påvist. Kun i kantsoner ble enkelte naturengplanter påvist 
(ryllik, gulaks, engfiol, prestekrage, blåklokke og finnskjegg) 

Verdibegrunnelse: Gammel slåttemark som nylig er gjødslet (kunstgjødsel). Arealet fyller 
ikke kravet til naturtypeklassifisering i henhold til DN-håndbok 13.  
 

 
Øvre Haug i Etnedal kommune. Lokaliteten ligger på gnr/bnr 133/23. 
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Øvre Haug i Etnedal kommune. Foto tatt18.7.2011. Foto: Geir Høitomt 



19 
 

Lokalitetsnavn: Huse 

Kommune: Etnedal 

Gnr/Bnr: 141/9 

UTM: 32N 6754163N 533624Ø 

Inventert: 4.7.2011 av Geir Høitomt, Gunhild Bergene, Guro Øvergard 

Naturtype: Slåttemark (100%), D01 

Areal: 4,0 dekar 

Utforming: Frisk fattigeng, vanlig utforming (G4a). Overgang mot frisk/tørr middels baserik 
eng, engtjæreblomutforming (G7a) i øvre del. 

Verdi: A 

Lokalitetsbeskrivelse:  

Innledning: På forespørsel fra Etnedal kommune foretok Geir Høitomt en befaring av 
lokaliteten 4.7.2011. På befaringen deltok også Guro Øvergard og Gunhild Bergene fra 
kommunen. Lokalitetsbeskrivelsen er skrevet av Geir Høitomt 10.1.2012 basert på dette 
besøket.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på vestsida av Etna, i Espelibygda ca. 4 km 
nord for Bruflat sentrum. Lokaliteten består av ei østvendt slåttemark, rett vest for gardstunet. 
Lokaliteten er avgrenset av gardsvegen i øst og for øvrig av tidligere kulturlandskap som nå er 
tilvokst med skog. Lokaliteten ligger ca. 500 m.o.h. Huse ligger i mellomboreal 
vegetasjonssone (Mb) og vegetasjonsseksjon er overgangsseksjon (OC). 

Berggrunnen i området av overskjøvne sedimentære bergarter fra kambrosilurisk tid 
tilhørende Oslogruppen/Hedmarksgruppen, dette gir nokså rik berggrunn med innslag av 
kalkstein og alunskifer. Løsmassene i dette området er morenemateriale med vekslende 
mektighet. Lokaliteten er nokså bratt og hellende mot øst, og består dels av en nokså skrinn 
del (øverst) men det blir gradvis friskere mark ned mot tunet og i søndre del.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Slåttemarka er åpen og i god hevd. Grunneier 
opplyste at enga ikke er gjødslet med kunstgjødsel og at den er kontinuerlig holdt i hevd 
(slått). Artsmangfoldet er variert og med et stort antall naturengplanter, inkludert viktige 
indikatorarter og sjeldne arter. Vegetasjonstypen vurderes til frisk fattigeng, vanlig utforming 
(G4a), men med overgang mot frisk/tørr middels baserik eng, engtjæreblomutforming (G7a) i 
øvre del. 

Artsmangfold: Engvegetasjonen er godt utviklet og inneholder en lang rekke naturengplanter. 
Her forekommer bl.a. blåklokke, finnskjegg, engtjæreblom, flekkgrisøre, rødkløver, 
hvitkløver, engkvein, ryllik, gjeldkarve, gulaks, harerug, hårsveve, prestekrage, smalkjempe, 
kattefot, engnellik, marinøkkel (rikelig), skjeggklokke (VU) og dunkjempe. I den fuktigste 
delen i sør er det også innslag av ballblom og skogmarihand. 

Skjeggklokke ble påvist i øvre del med ca. 20 blomstrende individer ved besøket 4.7.2011. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er gammel slåttemark som fortsatt er i meget god 
hevd. Slåtten utføres med tohjulsslåmaskin, slåttetidspunktet er seint og graset fjernes fra 
enga. Arealet er ikke påvirket av gjødsling. Det er ingen gjengroing i enga og det slås godt ut 
til kantene. 

Fremmede arter: Ingen registrert. 
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Skjøtsel og hensyn: Det anbefales fortsatt slått på dette arealet. Dette er i samsvar med 
opprinnelig driftsform og ivaretar artsmangfoldet på best måte (artsrik blomstereng). Seint 
slåttetidspunkt er optimalt  og gjødsling må unngås.  

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en viktig del av et helhetlig landskap preget av 
mellomstore gardsbruk og aktivt drevet kulturlandskap. Artsrik slått- og beitemark finnes 
også på andre steder i denne delen av kommunen. 

Verdibegrunnelse: Slåttemark i meget god hevd med forekomst av flere kravfulle arter, 
rødlisteart (VU) og sårbar naturtype (slåttemark), gir grunnlag for verdi svært viktig (A). 
 

 
Naturtypelokaliteten Huse i Etnedal kommune. Lokaliteten ligger på gnr/bnr 141/9 
. 

 
Fra naturtypelokaliteten Huse i Etnedal kommune. Foto tatt 4.7.2011. Foto: Geir Høitomt 
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Fra naturtypelokaliteten Huse i Etnedal kommune. Foto tatt 4.7.2011. Foto: Geir Høitomt                            

Fra naturtypelokaliteten Huse i Etnedal kommune. Skjeggklokke. Foto tatt 4.7.2011. Foto: Geir Høitomt 
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Lokalitetsnavn: Fjell midtre 

Kommune: Etnedal 

Gnr/Bnr: 138/5 

UTM: 32N 6751155N 532780Ø 

Inventert: 4.7.2011 av Geir Høitomt, Gunhild Bergene, Guro Øvergard 

Naturtype: Slåttemark (100%), D01 

Areal: 2,2 dekar 

Utforming: Frisk/tørr middels baserik eng, dunhavre-dunkjempe-utforming (G7b). 

Verdi: A 

Lokalitetsbeskrivelse:  

Innledning: På forespørsel fra Etnedal kommune foretok Geir Høitomt en befaring av 
lokaliteten 4.7.2011. På befaringen deltok også Guro Øvergard og Gunhild Bergene fra 
kommunen. Lokalitetsbeskrivelsen er skrevet av Geir Høitomt 10.1.2012 basert på dette 
besøket.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på vestsida av Etna, i Fjellsbygda ca. 2 km 
nordvest for Bruflat sentrum. Lokaliteten består av ei sørvendt slåttemark, rett nord for 
gardstunet. Lokaliteten er avgrenset av bygdevegen i sør, av bebyggelse i nord og for øvrig av 
tidligere kulturlandskap som nå er delvis tilvokst med skog. Lokaliteten ligger ca. 720 m.o.h. 
Midtre Fjell ligger i mellomboreal vegetasjonssone (Mb) og vegetasjonsseksjon er 
overgangsseksjon (OC). 

Berggrunnen i området av overskjøvne sedimentære bergarter fra kambrosilurisk tid 
tilhørende Oslogruppen/Hedmarksgruppen, dette gir nokså rik berggrunn med innslag av 
kalkstein og alunskifer. Løsmassene i dette området er morenemateriale med vekslende 
mektighet. Slåttemarka er hellende mot sør, og er nokså grunnlendt, men med friskere mark 
langs et bekkesig som krysser lokaliteten.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Slåttemarka er åpen og i god hevd. Enga ikke er 
gjødslet med kunstgjødsel og at den synes å være kontinuerlig holdt i hevd (slått). 
Artsmangfoldet er variert og med et stort antall naturengplanter, inkludert viktige 
indikatorarter og sjeldne arter. Vegetasjonstypen vurderes til frisk/tørr middels baserik eng, 
dunhavre-dunkjempe-utforming (G7b). 

Artsmangfold: Engvegetasjonen er godt utviklet og inneholder en lang rekke naturengplanter. 
Her forekommer bl.a. blåklokke, finnskjegg, brudespore, flekkgrisøre, rødkløver, hvitkløver, 
engkvein, ryllik, gjeldkarve, gulaks, harerug, hårsveve, prestekrage, smalkjempe, bakkesøte, 
fjellrapp, hårstarr, fuglestarr, svartstarr, dunkjempe, kattefot, engnellik, marinøkkel (rikelig), 
fjellmarinøkkel, hjertegras (rikelig) og dunhavre.  

Nord for slåttemarka (utenfor naturtypefiguren) ligger et grunnlendt areal med tidligere 
naturbeitemark/slåttemark som også har svært interessant flora. Her forekommer rikelig med 
bakkesøte, brudespore, hjertegras, flekkgrisøre, stortveblad, smørbukk, småbergknapp, 
bitterbergknapp, bakkemynte, fjellmarikåpe og hengeaks. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er gammel slåttemark som fortsatt er i meget god 
hevd. Slåtten utføres med tohjulsslåmaskin, slåttetidspunktet er seint og graset fjernes fra 
enga. Arealet er ikke påvirket av gjødsling. Det er ingen gjengroing i enga og det slås godt ut 
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til kantene. 

Fremmede arter: Ingen registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det anbefales fortsatt slått på dette arealet. Dette er i samsvar med 
opprinnelig driftsform og ivaretar artsmangfoldet på best måte (artsrik blomstereng). Seint 
slåttetidspunkt er optimalt  og gjødsling må unngås.  

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en viktig del av et helhetlig landskap preget av 
mellomstore gardsbruk og aktivt drevet kulturlandskap. Artsrik slått- og beitemark finnes 
også på andre steder i denne delen av kommunen. 

Verdibegrunnelse: Slåttemark i meget god hevd med forekomst av flere kravfulle arter og 
sårbar naturtype (slåttemark), gir grunnlag for verdi svært viktig (A). 

 
Naturtypelokaliteten Fjell midtre i Etnedal kommune. Lokaliteten ligger på gnr/bnr 138/5 
. 

 
Fra naturtypelokaliteten Fjell midtre i Etnedal kommune. Foto tatt 4.7.2011. Foto: Geir Høitomt 
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    Fra naturtypelokaliteten Fjell midtre i Etnedal kommune. Foto tatt 4.7.2011. Foto: Geir Høitomt 
 
 

 Fra naturtypelokaliteten Fjell midtre i Etnedal kommune. Brudespore. Foto tatt 4.7.2011. Foto: Geir Høitomt 
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Lokalitetsnavn: Tomastrøvollen på Ølslykkja 

Kommune: Etnedal 

Gnr/Bnr: 141/1 

UTM: 32N 6757140N 529462Ø 

Inventert: 18.7.2011 av Geir Høitomt 

Verdi: Uprioritert 

Lokalitetsbeskrivelse:  

Innledning: På forespørsel fra Etnedal kommune foretok Geir Høitomt en befaring av 
lokaliteten 18.7.2011. Lokalitetsbeskrivelsen er skrevet av Geir Høitomt 10.1.2012 basert på 
dette besøket.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Ølslykkja, ca. 4 km nord for 
Bjørgovarden. Lokaliteten består av en tidligere setervoll, som nylig er avskoget (øvre del). 
Vollen er gammel slåttemark/naturbeitemark og er omgitt av annen setervoll og skogsmark. 
Lokaliteten ligger ca. 830 m.o.h. Ølslykkja ligger i mellomboreal vegetasjonssone (Mb) og 
vegetasjonsseksjon er overgangsseksjon (OC). 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Setervollen er nylig avskoget i øvre del, mens 
nedre del har vært mindre gjenvokst. Vegetasjonen på vollen har på store deler et betydelig 
skogspreg. Gullris, smyle, skogstjerne og blåbær forekommer hyppig. I nedre del (som har 
vært mindre skogbevokst) finns en del naturengplanter. Her ble bl.a. ballblom, gulaks, 
jonsokkoll og tveskjeggveronika påvist. Artsmangfoldet er imidlertid begrenset og ingen 
viktige indikatorarter eller sjeldne arter ble påvist. 

Verdibegrunnelse: Gammel naturbeitemark/slåttemark som har vært skogbevokst og nylig er 
ryddet. Arealet fyller ikke kravet til naturtypeklassifisering i henhold til DN-håndbok 13. 
Fortsatt beite er positivt og vil på sikt kunne gi økt naturverdier på arealet.  

 
Tomastrøvollen i Etnedal kommune. Lokaliteten ligger på gnr/bnr 141/1. 
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Tomastrøvollen i Etnedal kommune. Foto tatt18.7.2011. Foto: Geir Høitomt 
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