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Referat:

Oppdraget har gått ut på å reinventere og eventuelt påvise nye lokaliteter med den rødlistede 
arten dragehode (Dracocephalum ruyschiana) i seks av Opplands kommuner, Vågå, Lom, 
Sjåk, Sel, Dovre og Lesja. De fleste lokaliteter var fortsatt intakt, unntatt gamle  lokaliteter 
fra slutten av 1800 tallet i Vågå, disse lokalitetene var noe upresist stedfestet, men noen 
aktuelle lokaliteter i området oppe i høyden ble undersøkt uten resultat, trolig er disse utgått. 
Fire  nye lokaliteter er påvist under denne kartleggingen, en i Vågå og tre i Sel kommune. 

Det ble også utrykt ønske om å se etter den rødlistede orkideen honningblomst (Herminium 
monorchis) (CR) og sommerfuglen fiolett gullvinge (Lycaena helle) (VU)  og  om den 
rødlistede billen dragehodeglansbillen (Meligethes norvegicus) (EN) kunne finnes i 
lokalitetene. Inventeringen kom noe sent igang  for eventuelle funn av den voksne billen og 
sommerfuglen.

                                                                                                  1

 ØkoSøk rapport  2011-4                                             



                 

                              Forord

På oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelinga, har ØkoSøk gjennomført 
kartlegging og reinventering av dragehode (Dracocephalum ruyschiana) lokaliteter i Vågå, 
Lom, Sjåk, Sel, Dovre og Lesja. Formålet med kartleggingen er et ledd i utarbeidelse av 
tiltaksplan for en langsiktig bevaring av planten.  Karl Johan Grimstad har vært 
prosjektansvarlig. I tillegg har Oddvar Olsen deltatt i kartlegging og rapportskriving. Svein 
Gausemel har vært ansvarlig hos Fylkemannens miljøvernavdeling, og bidratt med 
bakgrunnsinformasjon og kartmateriell. Underveis har vi også mottatt hjelp og verdifulle tips 
fra lokale botanikere og tidligere kartleggere og andre i disse kommunene. Det rettes derfor en 
stor takk til Anders Breili, Bjørn Harald Larsen, Hans Schwencke, som har bidratt med 
opplysninger.

       Hareid / Volda 30-11-2011

        Karl Johan  Grimstad                                                                    Oddvar Olsen 
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                                         1. Sammendrag

1.1  Bakgrunn.

Som ledd i utarbeidelse av tiltaksplan for den rødlistede planten dragehode (Dracocephalum 
ruyschiana) har ØkoSøk ved Karl Johan Grimstad og Oddvar Olsen foretatt reinventering og 
kartlegging av tidligere kjente og  påvist nye lokaliteter av arten i kommunene Vågå, Lom, Sjåk, Sel, 
Dovre og Lesja.

Dragehode (Dracocephalum ruyschiana) er en kontinental art og har sin utbredelse i flere europeiske 
og Sentralasiatiske land. I de senere årene har arten gått kraftig tilbake i de fleste landene og finnes nå 
stort sett bare i små og fragmenterte lokaliteter. Tilbakegangen har ført til at arten er ført opp i Bern-
konvensjonens liste I (CoE 1979), og listet som (EN) i flere andre lands rødlister.

Dragehode er i  Norge som i de fleste andre landene fredet. I Norsk rødliste er arten oppført med 
kategori VU sårbar. (Kålås et al. 2010) Hovedutbredelsen finnes i indre Oslofjord og videre nordover i 
dalførene til Vågå hvor den trolig har sin nordligste forekomst i Norge. Arten er typisk sørøstlig og 
finnes ikke vest for vannskillet. Høydegrense for arten er 880 m.o.h. i Nord-Fron. (Lid & Lid 2005).  

Arten er oppgitt å vokse i slåtte- og beitemarker på kalkholdig grunn og varme sørvendte kalkholdige 
hamrer og berghyller med tynt jorddekke.

 Dragehode synes å være eneste vertsplante for dragehodeglansbillen (Meligethes norvegicus). Arten 
er oppført på den nasjonale rødlisten (Kålås et al. 2010) som (EN), og er bare funnet i den sørligste 
delen av vertsplantens utbredelsesområde i Norge. Noe usikkert om den følger vertsplanten nordover. 
Arten ble for første gang i verden påvist i Norge i 1926 og ble lenge sett på som Norsk endemisk. Men 
senere er den også påvist i Kalingrad og Volgadalen i Russland. 

1.2 Metode
Utgangspunktet for inventeringen har vert gjennomgang av eksisterende opplysninger hentet 
fra offisielle databaser, naturbasen, botanisk museum, artsdatabanken og fylkesmannens egen 
base,samt opplysninger fra lokale botanikere og andre planteinteresserte personer i de  to 
kommunene Vågå og Sel der dragehode tidligere er påvist. Til hjelp for å oppdage eventuelt 
nye lokaliteter, er det brukt satelittbilder fra Gislink, samt geologiske kartverk. På grunn av 
det spesielle habitatskravet denne planten har, lysåpent, tynt jordsmonn på kalkrik grunn. 
Denne metoden  viste seg svært nyttig under reinventeringen av Dragehode i kommunene 
Ringebu, Sør og Nord-Fron i 2010, da vi fant flere nye lokaliteter etter å ha brukt metoden. 
Videre ble flere avgrensede beite og slåttemarker undersøkt.
Alle tidligere lokaliteter er oppsøkt i de to kommunene,Vågå og Sel der dragehode tidligere er 
registrert. En  beskrivelse for den nåværende tilstanden, samt i hver av det tidligere og de nye 
lokalitetene er feltskjema utarbeidet og tiltak foreslått.  Videre er andre rødlistede arter på de 
undersøkte lokalitetene registrert og koordinatfestet.  Etter ønske fra miljøvernavdelingen ble 
det sett etter dragehodeglansbillen (Meligethes norvegicus) (EN), fiolett gullvinge (Lycaena 
helle)(VU) og orkideen honningblomst (Herminium monorchis) (CR) Flere intressange funn 
av andre rødlistede arter ble gjort av lav og biller. Nærmere beskrivelse av disse  finnes som 
vedlegg sist i denne rapporten. 
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1.3 Resultater

Alle tidligere kjente lokaliteter i kommunene er oppsøkt.  Upresise koordinater gjør det noe uklart 
hvor noen av disse ligger, omkringliggende aktuelle steder ble undersøkt uten resultat, og disse er 
trolig gått tapt.

Vågå:  I kommunen finnes det  totalt 18 indivduelle plott av dragehode, 12 av disse  lot seg 
ikke verifisere. Dette dreier seg om gamle funn fra  slutten av 1800 tallet med noe uklar 
stedsangivelse. Den tidligere regitrerte lokaliteten Mo, har 8 plott spredd rundt i området på 
artsdatabankens sider, dette dreier seg trolig om den samme lokaliteten. 1 ny lokalitet ble 
registrert noen hundre meter på sørsiden av veien for denne lokaliteten. I området ved 
Bolstad/Tolstad, finnes 4 plott av nyere dato med  noe uklare koordinat, tre av disse kan være den 
samme av de to som ble funnet intakt her.  Totalt finnes det 6 inntakte dragehodelokaliteter i 
kommunen, hvorav en anses som ny.

 Lom: Det er det tidligere ikke påvist dragehode i Lom kommune, flere aktuelle habitat i Bøverdalen 
og Staurust ble undersøkt uten resultat, trolig skyldes dette få solrike kalkrike grynlendte lokaliteter 
som fyller plantens krav. Andre funn av rødlistede arter på disse lokalitene er registrert og kartfestet.

 Sjåk: Der er det heller ikke tidligere registrert lokaliteter av denne arten. Aktuelle beitemarker og 
andre lokaliteter i Bråtådalen og på solsiden ved Bakke og Marlo ble undersøkt, uten resultat.

Sel: I denne kommunen er det tidligere registrert 4 lokaliteter, 3 av disse er gjenfunnet og intakt. 
Habitatet til det manglende funnet er høyst aktuelt for dragehode, med grynnlent og kalkholdig grunn. 
Det  ble registrert 3 nye  lokaliter  i Heidal. I dette dalføret er det ikke tidligere registrert dragehode. 
Disse nye bør vel kansje regnes som del lokaliteer da de er funnet i restområder rundt samme 
slåttemarken. Denne slåttemarken er meget artsrik, både i forhold til karplanter og insekter, spesielt 
sommerfugler opptråtte i stort antall og artsvariasjon. Man kan ikke se bort fra at  fiolett gullvinge 
(Lycaena helle)(VU) kan finnes her. Denne flyr noe tidligere en ved dette besøket. 

Flere av naboeiendommene kan være av samme kvalitet, men disse var sterkt nedbeitet, men rester av 
prestekrager og andre karplanter kan tyde på dette. Vi kan vel heller ikke se bort fra at flere lokaliteter 
med dragehode kan finnes i dette området.

Dovre: Det er ikke tidligere registrert dragehode i kommunen, noen kalkrike beitemarker  ble 
undersøkt og  kombinasjonen satelittbilder og geologisk kartverk som vellykket ble brukt i 
kommunene lenger sør i 2010, ga ingen resultater her.

Lesja: Kalkrike beitemarker finnes også i denne kommunen, flere av følgeartene til dragehode finnes i 
stort antall, spesielt gjelder dette rankfrøstjerne (NT), som ble registrer i alle aktuelle undersøkte 
lokaliteter. Men med negativt resultat hva angår dragehode.
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 2. Samendrag Lokaliteter.

Av de tidligere 22 og 4 nyregistrerte lokaliteter finnes det 13  inntakte lokaliteter med dragehode i 
disse  kommunene.  lokaliteten i Mo i Vågå  er trolig den nordligste bestanden i Norge.  Lokalitetene 
finnes på  kalkrike veikanter og bergskrenter eller i og rundt slåtte/ beitemark uegnet for bearbeiding 
til jordbruksformål, alle er i sterk attgroing. Noen av disse brukes til sauebeite men med noe lavt 
beitertykk.  Rydding av einer og annet kratt på beitemarken Solhjem sør er foretatt. Plantene her var 
knapt synlige med 1-2 blomstrende stengler mot 5 -12 som synes å være det normale. Dragehode 
vokste på begge sider av veien oppover mot Nedre Tullut.

Det kan se ut som dragehode er noe svak for helårsbeiting, mange av tidligere registreringer  er 
forsvunnet på beitemark andre steder, Dette kan muligens skyldes endret beitemønster. Med hardt 
beite frem til mai og senere hardt høstbeite, synes mer gunstig for artens overlevelse. 

Lokalitetene er i sterk gjengroing, manglende slått/beite og oppslag av einer og andre busker, vil uten 
tiltak utvilsomt kunne føre til at dragehode blir utkonkurrert. 

Dragehode lokalitetene på kalkrike bregskrenter og veikanter er mindre truet på grunn av grynt 
jorddekke, untaket er vel lokaliteten Mo Øvre, denne kan bli utkonkurrert av andre arter, muligens 
også på grunn av kantslått før modning av frø inntreffer.

Reinventeringen har klart vist at  en opprydding i utgåtte gamle funn spesielt de over hundreårige 
registreringene med upresis koordinatangivelse kansje burde fjernes, i det minste gis en annen farve i 
artskart. Eldre lokaliteter er gjerne dårlig kartfestet eller blitt nedbygget. De fleste av de nyeste 
registreringene var enkle å finne igjen og fått en mere presis stedangivelse.

Undersøkelsen etter den rødlistede billen dragehodeglansbillen (Meligethes norvegicus)(EN) ga 
ingen resultater, Inventeringen kom noe sent i gang for eventuelle funn av den voksne billen, men flere 
av plantene hadde også i disse kommunene  tydelig spor etter larvegnag. Flere andre insektarter   kan 
være aktuelle, så om disse funna stammer fra dragehodeglansbillen er heller noe usikkert. Videre 
undersøkelser etter billen er å anbefale.

2.   Nye   lokaliteter.

                                               Vågå kommune.

 1. Mo nedre.

Kommune:  Vågå 
Kartblad:   Vågå 1618-1 
Naturtype:  Kulturlandskap D 
UTM:    32V  MP 99839 59550 
Dato: 5.7.2011 
Inventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen.

Beskrivelse: 
Lokaliteten ligger i en naturbeitemark (D04). Frisk/tørr middels baserik eng (D0107) nær 
G7b Dunhavre–dunkjempe utforming, noen hundre meter nedenfor veien  ved Mo, ca. 40 
planter vokste her sammen med andre kalkkrevende planter som rankfrøstjerne (NT) snøsøte, 
ryllik, skogkløver, engsmelle, fugletelg og dunkjempe.
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Trusler/tiltak:  Lokaliteten er i sterk gjengroing først å fremst av gressarter. uten tiltak vil 
arten høyst sannsynlig forsvinne her. Beite eller slått er nødvendig for at arten her skal 
overleve. Vår og høstbeite anbefales, slås området bør en vente til planten har fått modne frø.

 2.1 Status for tidligere påviste lokaliteter  i Vågå kommune

Lokalitet:    Mo-øvre 
Kommune: Vågå 
Kilde:  Naturhistorisk Museum 
Arts.obs ID:  156499 
Naturbase ID:  BN00050911. Mo 
UTM:   MP 995-999 595-598/W 
Registrert av: Sverre Løkken 
Dato: 20/8 1964 
Kartblad :  Vågå 1618-1 
Naturtype :  Kulturlandskap D 
UTM:    32V MP99674  59686 
Reinventert dato: 5.7. 2011 
Reinventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse: Lokaliteten ligger på en artsrik veikant (D03)  (12c) Tørrbakke-utforming mellom en 
naturbeitemark ovenfor gjerdet ( Naturbase ID: BN00050911).og veibanen. Hovedkonsentrasjonen 
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består av 40 planter, men enkeltvis vokser planten videre østover i en lengde på ca 70 m, oppå en 
høyere kalkholdig veiskjering. Bak gjerdet ved hovedbestanden finnes også noen småvokste 
eksemplar i naturbeitemarken som er sterkt nedbeitet.

Trusler/tiltak: 

Siden lokaliteten her ligger på en veikant er nok kanskje den største trusselen for tidlig kantslått, før 
planten er frøsatt. Sterkt helårsbeite på beitemarken ovenfor gjerdet hindrer trolig planten i å bre seg 
her. Som tiltak bør en forsøke  skjerming av området  i dragehodets blomstringstid juni juli til slutten 
av august til modning av frøstander har intrått. Hele beitemarken er et høyst aktuellt habitat for arten, 
med tørr grunnlent kalkholdig jordsmonn med flere av følgeartene, blant andre rankfrøstjerne (NT). 
Endres beitemønsteret her, samt fjerning av einer om brer seg, vil trolig dragehode spre seg oppover 
fra veikanten, som trolig er en rest etter en større utbredelse i området. Siden denne lokaliteten trolig 
er Norges nordligste lokalitet, bør den kansje vies en spesiell oppmerksomhet.

Lokalitet: Uppigard Sandbu 
Kommune:Vågå 
Kilde:  Miljøfaglig utredning 
Arts.obs ID:  129176 
Naturbase ID:  BN00050872. Uppigard Sandbu 
UTM:  NP 649 652  - 114 – 115/ W 
Registrert av: Bjørn Harald Larsen 
Dato: 26.7.2007 
Kartblad : Vågå1618- 1 
Naturtype :    Kulturlanskap D 
UTM:    32VNP 07717 60726 
Reinventert dato: 5.7.. 2011 
Reinventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen 

 Beskrivelse: 
Denne lokaliteten ligger i en hagemark/beiteskog D05/D06  utforming (D0601) i sterk 
gjengroing med en miks i utforminger i G7 gruppen (Fremstad 1997) 3 eksemplar vokser  her. 
Grasarter som dunhavre samt skogkløver, bringebær, rankfrøstjerne(NT), gulmaure, mark- 
jordbær, nyseryllik, engnellik og stornesle. 
. 
Trusler/tiltak: 
Gjengroing  på grunn av  manglende beite eller slått truer bestanden her .Uten tiltak  vil den 
trolig bli utkonkurert  av andre og mer næringkrevende planter. Lokaliteten har blitt beitet av 
storfe og det beiter sauer i nærheten, men området synes ikke å være i god hevd. Hardt beite 
vår og høst eller slått og fjerning av avfallet anbefales.
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                            U p p i g a r d  Sa n d b u                                                       F o t o: K a r l  Jo ha n G r i m s ta d 

 

                                                                                                                               Underlag GisLink
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Lokalitet:   Lalm. Hamarsberget 
Kommune:Vågå 
Kilde:  Naturhistorisk Museum 
Arts.obs ID:156498 
Naturbase ID: 0 
UTM:  NP 145-146  553-556/ W 
Registrert av: Sverre  Løkken 
Dato: 1/8 1963 
Kartblad : Otta 1718-4                                                                                                          . 
Naturtype : Kulturlandskap D 
UTM:  32V NP14612 55429 
Reinventert dato: 6.7. 2011 
Reinventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen 

  
Beskrivelse: Lokaliteten ligger på kanten av en kalkholdig veiskjering, Artsrik veikant (D03) (12c) 
Tørrbakke-utforming, med planter som rankfrøstjerne (NT), fuglevikke, dunkjempe, kvitmaure, 
gulmaure og engsmelle. Bak gjerde fra kanten i beitemark ble det også funnet et eksemplar.

Trusler/tiltak:  Gjengroing kan på sikt bli problematisk her, men denne  grunnlendte tørre  veikanten 
gjør dette ikke spesielt akutt. Men lokaliteten bør overvåkes. Noe  rester av  hogstavfall etter rydding 
av linjetrase som går langs kanten bør fjernes. En bør be elverket vere oppmerksom på plantene på 
stedet ved rydding senere.  Beiting  vår og høst i beitemarken  bak gjerdet kan kansje bidra  til at arten 
kan bre seg videre bakover fra veikanten. 

 Hamarsberget                                                                                                                    Underlag: GisLink 
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            Hamarsberget                                                        Foto: Karl Johan Grimstad

Lokalitet:  N Bolstad. 
Kommune: Vågå 
Kilde: NTNU Trondheim 
Arts.obs ID:   300918 
Naturbase ID:  BN00051017.Bolstad 
UTM: 32 øst: 515500 nord: 6856500 
Registrert av:  Eli Fremstad 
Dato: 16.7.1985 
Kartblad : Otta 1718 – 4 
Naturtype:  Kulturlandskap D 
UTM : NP 15026 56175 
Reinventert dato: 6.7. 2011 
Reinventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse: På den oppgitte UTM ble det ikke funnet dragehode. Lokaliteten har samme intern ID i 
artskart som Tolstad nordvest, men med ulik kordinat. Trolig dreier dette seg om lokaliteten som ble 
påvist nå noe nedenfor angitt sted. Her vokste det noen få eksemplar på en beitemark, tørr baserik 
eng , D04, D0406. Nær (G7b) Dunhavre – dunkjempe-utforming.  Det beitet sauer her, men 
beitetrykket var noe lavt. Lokaliteten er avgrenset senere (Harald B Larsen 2007). En mindre 
avgrensingen i lokaliteten er gjort der dragehode vokste.

Trusler/tiltak: Gjengroing truer lokaliteten.Uten et høyere beitetrykk vil denne lokaliteten trolig gå 
tapt. Gjødsling bør unngås.
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Lokalitet:  Tolstad nordvest 
Kommune:Vågå 
Kilde:  NTNU Trondheim 
Arts.obs ID:  300918 
Naturbase ID:  BN00051018.Tolstad nordvest 
UTM:  NP 15 56/E 
Registrert av:  Eli Fremstad 
Dato: 16/7 1985 
Kartblad : Otta 1718 – 4 
Naturtype: Kulturlandskap D 
UTM: NP 14627 56240 
Reinventert dato: 6.7. 2011 
Reinventert av:  Karl Johan Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse: Lokaliteten er også noe uklart plasert, men like nedefor ble det funnet en lokalitet som 
kan dreie seg om denne. På grunn av sterkt innslag av einer, noe uklar vegetasjonstype under Kantkratt 
(B02).  Einer- rose – utforming (B0202),  (F5d).  Dunhavre- dunkjempe utforming (G7b) kan også 
muligens passe her. Einer og gråor er iferd med å vokse over hele området, dragehodeplanter vokste 
her mellom einer og annet buskas i størst konsetrasjon ovenfor kraftlinjegaten som går over området.

Trusler/tiltak: Sterkt fremskredet oppslag av einer, gråor og annet buskas truer denne lokaliteten. For 
å unngå at lokaliteten går tapt, er det nødvendig med en storstilt fjerning av einer og annet buskas. Og 
videre beiting vår og høst. 

                                                                                                                                  Underlag:GisLink 
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 Bolstad og Tolstad                                                                                              Foto: Karl Johan Grimstad

Trangt om plassen  på Tolstad                                                                      Foto: Karl Johan Grimstad
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Opent område på Tolstad                                                                       Foto: Karl Johan Grimstad

2.2.Lokaliteter uten gjennfunn i Vågå kommune

Lokalitet:  Reinshus  og nedover. 
Kommune: Vågå 
Kilde:  NTNU Trondheim 
Arts.obs ID: 1427/16 
Naturbase ID: 0 
UTM:  NP 14-15 56/E 
Registrert av:  Eli Fremstad 
Dato:16.7-1985 
Kartblad : Otta 1718 – 4 
Naturtype: Kulturlandskap D 
Reinventert dato: 6.7 2011 
Reinventert av:  Karl Johan Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse:  Grov koordinatangivelse, men etter beskrivelsen kan dette være lokaliteten vi 
registrerte like sør for gården Reinshus. Lokaliteten Tolstad Norvest

  
Lokalitet:Vågå 
Kommune: Vågå 
Kilde: NTNU-Vitenskapsmuseet 
Arts.obs ID: 217012 
Naturbase ID: 0 
UTM:  32 Øst  505500 Nord 6860500 
Registrert av: Anon 
Dato:1.7. 1899 
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Kartblad : Vågå 1618-1 
Reinventert dato: 5.7. 2011 
Reinventert av:  Karl Johan Grimstad.   Oddvar Olsen.

Beskrivelse: 
Gammelt funn med uklar stedangivelse. Dyrket mark og nedbygging, har trolig ført til at 
lokaliteten har gått tapt. Lokaliteten har to plott med samme ID  men kordinat 05 60/W. Noen 
aktuelle  steder oppe i bakkene  i området ble undersøkt  uten resultat.

                                                                                                                                 

  3.       Nye   lokaliteter 

                                               Sel kommune. 
Lokalitet: Heidal, Bekkemellom 
Kommune:   Sel 
Kartblad: Skåbu 1718-3 
Naturtype:   Kulturlandskap D 
UTM:  32VNP 24280 41081 
Dato:  13. 7. 2011 
Inventert av:  Karl Johan Grimstad.   Oddvar Olsen.

Beskrivelse: Svært artsrik slåttemark (D01), utforming (D0107). Frisk/ tørr middels baserik 
eng (G7), med 3 spredde populasjoner av dragehode med noen hundre meters avstand i 
utkanten av lokaliteten. Vi velger derfor å avgrense hele området og innlemme disse her. 
Lokaliteten har et svært artsrikt plante og insektsamfunn  med planter som prestekrage, kung, 
engssmelle, gulmaure   flere sommerfuglarter som .

Trusler/tiltak: Manglende slått kan bidra til gjengroing og tendenser til dette var synlig. Men 
ved besøket synest tidspunktet for slått å vere gunstig med tanke på flyvetid for sommefugler 
og frøsetting for de viktigste kravfulle plantene. Vertsplanten for larvene til fiolett gullvinge 
(VU), harerug, er noe  konkuransesvak for andre planter og kan fort bli fortrengt hvis 
gjengroingen kommer for langt, viktig derfor at lokaliteten blir slått og gresset fjernet, samt å 
unngå  gjødsling.
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                                                                                                             Underlag GisLink

 Slåttemark i Heidal                                                                                               Foto:Karl Johan Grimstad
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Inventaret i slåttemarken.                                                                                        Foto: Karl Johan Grimstad

3.1Status for tidligere påviste lokaliteter i Sel kommune-

Lokalitet: Solhjem sør

Kommune:   Sel 
Kilde:  Miljøfaglig utredning 
Arts.obs ID:  125699 
Naturbase ID BN00051113, Solhjem sør 
UTM: 0 
Registrert av: Bjørn Harald Larsen 
Dato: 30.7.2007 
Kartblad : Skåbu 1718-3 
Naturtype:   Kulturlandskap D 
UTM: 32V  NP29618 45866 
Reinventert dato: 6.7. 2011 
Inventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 

Beskrivelse:  Beitemark, frisk næringsrik naturbeitemark (D04) , ( D0407 ) Frisk/ tørr baserik 
eng. (G7b) Dunhavre-dunkjempe- utforming. Her vokste spreitt 15 småvokste dragehodeplanter, 
planten vokste på begge sider av veien sammen med andre basekrevende arter som, ryllik, tiriltunge 
og bakkemynte.  Nedsiden av veien blir brukt som sauebeite, men med et langt fra tilfredstillende 
beitetrykk. På lokaliteten vokste også rankfrøstjerne (NT).

 Trusler/tiltak: Et altfor lavt beitetrykk og muligens også ugunstig beitemønster for planten 
truer dragehode her. Området er ryddet for einer, furu og annet buskas. Men beitetrykket bør 
økes vår og høst, men bør ungås i plantens blomstringtid til den har satt modne frøstander. 
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Brukes lokaliten som nå uten tiltak, vil trolig planten på denne lokaliteten gå tapt. Gjødsling 
bør unngås.

  Solhjem, nedre del                                                           Foto:Oddvar Olsen 
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Lokalitet : Mælum nord

Kilde:  Miljøfaglig utredning 
Arts.obs ID:  125713 
Naturbase ID:  BN00051130,. 
UTM: 0 
Registrert av: Bjørn Harald Larsen 
Dato: 3.9.2007 
Kartblad : Skåbu 1718-3 
Naturtype :   Rasmark Berg og kantkratt B 
UTM:    32VNP28432 44441 
Reinventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 
Dato: 6.8.2011.

Beskrivelse: Sørvendt berg og rasmark (B01), utforming ( B0101). Kalkrik og /eller sørvendt 
bergvegg (F2c) Baserik utforming, med ca 175  eksemplar av dragehode og andre planter som 
rankfrøstjerne (NT) gulmaure, fuglevikke, skogkløver, kantkonvall, bringebær, tiriltunge og 
engnellik.

Trusler/Tiltak: lokaliteten er vel ikke spesielt truet på grunn av det grunnlente jordsmonnet på 
hyllene oppover i berget. Men bør likevel holdes under oppsikt, bringebærkratt og skogkløver 
kan på sikt kanskje utkonkurere dragehode.
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                                                                                                                  U n d e r l a g  G i s L i n k

Lokalitet: Dale

Kilde:Naturhistoriskm museum 
Arts.obs ID:  162746 
Naturbase ID: 0 
UTM: 32VNP268 494/E 
Registrert av: Hans  Schwencke. 
Dato: 22.6.1994 
Kommune:  Sel 
Kartblad : Otta 1718-4 
Naturtype: Kulturlandskap D 
UTM: 32VNP26809 49130 
Dato:  5.7.2011 
Reinventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen.

Beskrivelse : Denne lokaliteten ligger på en veikant som trolig tidligere har vært en 
Slåtte/beitemark (D01). Utforming: Frisk næringsrik natureng (D0113).  (G7b) Frisk/ tørr 
baserik eng, som nå er tilplantet av gran. Ca.40 planter vokser fra veikanten og oppover i 
lysningen mellom granene. Sammen med andre planter som rankfrøstjerne (NT) skogkløver, 
gulmaure, engtjæreblom, flekkgriseøre, sætermjelt og gjeldkarve.
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Trusler/tiltak: Granskogen rundt lokaliteten kan skygge ut planten, samt gjengroing kan bidra til at 
planten forsvinner. Fjerning av de nærmeste granene  som skygger og beite eller slått og fjerning av 
avfallet anbefales.
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 3.2                      Lokaliteter uten gjenfunn i Sel kommune

Lokalitet: Solhjemsbergum nord. 
Kilde:  Miljøfaglig utredning 
Arts.obs ID:  125706 
Naturbase ID:  BN00051106.Solhjemsbergum nord. 
UTM: 0 
Registrert av: Bjørn Harald Larsen 
Dato: 30.7.2007 
Kartblad : Otta 1718-4 
Naturtype :   Rasmark berg og kantkratt B 
UTM:    32VNP6563510753 
Reinventert av:  Karl Johan  Grimstad.   Oddvar Olsen. 
Dato: 6.7.2011.

Beskrivelse: Grunnlent kalkrik lokalitet  med en del åpent berg. Sørvendt berg og rasmark 
(B01),  bergknaus og flate (B0102), nær bakkemynte kvitbergknapp-utforming (F3b). Her er 
det tidligere registrert noe få planter, men inventeringen nå ga ingen resultater. Lokaliteten er 
et typisk habitat for planten og en kan ikke utelukke at planten ennå kan finnes her.

Trusler/tiltak:  Det grunnlente området gjør at lokaliteten ikke er i umiddelbar fare for å gro 
igjen, men en bør likevel holde øye med lokaliteten og fjerne eventuelt kratt av bringebær og 
annen uønsket vegetasjon som brer seg her.
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4.Vedlegg.  

                                          Rødliste og spesielle funn
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Kom
mune

Art. Norsk Latin Kat. Lokalitet Dato UTM

Vågå Rankfrøstjerne Thalictrum simplex NT Mo 05.07 MP9967459686

Vågå Rankfrøstjerne Thalictrum simplex NT Mo 05.07 MP9980659548

Vågå Rankfrøstjerne Thalictrum simplex NT Sandbu 05.07 NP0774460037

Vågå Rankfrøstjerne Thalictrum simplex NT Vågåmo 05.07 NP0572261016

Vågå Hengepiggfrø Lappula deflexa NT Vågåmo 05.07 NP0572261016

Vågå Rankfrøstjerne Thalictrum simplex NT Dahl 05.07 NP2680949130

Vågå Rankfrøstjerne Thalictrum simplex NT Hammarsberget .06.07 NP1461255429

Vågå Rankfrøstjerne Thalictrum simplex NT Reinshus øvre .06.07 NP1502656175

Vågå Rankfrøstjerne Thalictrum simplex NT Reinshus nedre .06.07 NP1466056187

Vågå *Thallinocarpon 
nigritellum

EN Vang 07.07
NP0429759760

Vågå Thyrea confusa VU Vang 07.07 NP0429759760

Vågå Sprikepiggfrø Lappula myosotus NT Vang .07.07 NP0433759770

Vågå *Thallinocarpon 
nigritellum 

EN Helle .14.07 NP0233359226

Vågå Rankfrøstjerne Thalictrum simplex NT Helle .14.07 NP0238559151

Vågå Rankfrøstjerne Thalictrum simplex NT Helle .14.07 NP0218359218

Vågå Rankfrøstjerne Thalictrum simplex NT Helle .14.07 NP0207859184

Vågå Sprikepiggfrø Lappula myosotus NT Berge .14.07 MP9997959043

Vågå Sprikepiggfrø Lappula myosotus NT Berge .14.07 MP9999558951

Vågå Sprikepiggfrø Lappula myosotus NT Berge .14.07 MP9997958816

Vågå Rankfrøstjerne Thalictrum simplex NT Berge .14.07 MP9997958816

Vågå Rankfrøstjerne Thalictrum simplex NT Berge .14.07 MP9989758912

Vågå Rankfrøstjerne Thalictrum simplex NT Berge .14.07 MP9999558951

Vågå Rankfrøstjerne Thalictrum simplex NT Berge .14.07 MP9986259113

Vågå Rankfrøstjerne Thalictrum simplex NT Berge .14.07 MP9997959043

Vågå Kalkskjold Glypholecia scabra EN Berge .14.07 MP9997659040

Vågå Steppeskiferlav Lobothallia 
praeradiosa

VU Brattland .29.06 NP0275559631

Sel Rankfrøstjerne Thalictrum simplex NT Heidal, Bekkemellom .13.07 NP2428041081

Sel Rankfrøstjerne Thalictrum simplex NT Heidal, Bekkemellom .13.07 NP2350342952

                                                           

 ØkoSøk rapport  2011-4                                                     24



Sel Hengepiggfrø Lappula deflexa NT Mæhlum nord 05.07 NP2857344595

Sel Rankfrøstjerne Thalictrum simplex NT Mæhlum nord 05.07 NP2857344595

Sel Rankfrøstjerne Thalictrum simplex NT Solhjem sør 05.07 NP2961845866

Dovre Klåved Myricaria 
germanica

NT Dombås 06.07.2011 NP0650579719

Dovre Rankfrøstjerne Thalictrum simplex NT Dombås .06.07 NP0737880171

Lesja Rankfrøstjerne Thalictrum simplex NT v/Selsjord .07.07 MP9711487050

Lom Elvesandjeger Cicindela maritima EN V/ Lom sentrum .14.07 MP7774157029

Lom Elvesandjeger Cicindela maritima EN Stadsviki MP8529058931

Lom Elvesandjeger Cicindela maritima EN Høgsand v/Duvdalen .31.07 MP7962258074

Lom Trechinae 
Skyggebille sp

Bembidion 
argenteolum

VU Høgsand v/Duvdalen .31.07
MP7962258074

Lom Rankfrøstjerne Thalictrum simplex NT Åmillom .14.07 MP7087052190 

Lom Rankfrøstjerne Thalictrum simplex NT Åmillom .14.07 MP7078852203

Skjåk Sprikepiggfrø Lappula myosotus NT Ramstadstrondi .31.07 MP6936361648

Skjåk Rankfrøstjerne Thalictrum simplex NT Ramstadstrondi 31.07.2011 MP6877161576

  

                              Tidligere Gonohymenia nigritella (artsbestemt av P.M. Jørgensen

                            Thallinocarpon nigritellum (EN)                        Foto:Karl Johan Grimstad
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                                          Andre interessante / sjeldne lav:

     Sel Moseglye Collema auriforme Mæhlum 
nord

05.07 NP2857344595

  Kun 3 funn i Oppland før, ifølge lavbasen i Oslo. (artsbestemt av P.M.Jørgensen) 

             Moseglye                                                                                    Foto:Karl Johan Grimstad

Sel Jordglye (Underart)

  

Collema tenax var. Expansum Mæhlum nord 05.07 NP2857344595

Kun kjent fra Dovre. (artsbestemt av P.M.Jørgensen, som antyder at dette  kan bli en egen art)

             

     Vågå Foldehinnelav Leptogium plicatile Vang 07.07 NP0429759760

     Vågå Foldehinnelav Leptogium plicatile Berge 14.07 MP9997659040

                                                 Få innrapporterte funn fra fylket.
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      Reinventering 2010:

Også i 2010 hadde vi oppdrag for Fylkesmannen i Oppland med reinventering av dragehode i 
kommunene Ringebu, Nord-Fron og Sør-Fron. 

Vi gjorde da et funn av Thallinocarpon nigritellum, uten å kunne gi sikkert koordinat. 

Vi oppsøkte i 2011den lokaliteten som var mest aktuell, og fant den ved Fryasletta i Sør-Fron.

  Kommune Art. Norsk Latin Kat. Lokalitet Dato UTM

  Sør-Fron *Thallinocarpon 
nigritellum 

EN Fryasletta 27.06.11 NP5372524449

  Sør-Fron Thyrea confusa VU Fryasletta 27.06.11 NP5372524449

  Sør-Fron Tannjordglye Collema 
bachmanianum

NT Fryasletta 27.06.11 NP5372524449

                      *Tidligere Gonohymenia nigritella (artsbestemt av P.M. Jørgensen)

 

 Andre funn:

Når vi var så nær sandbankene i Lom, ble fristelsen stor for å oppsøke noen aktuelle lokaliteter for 
elvesandjeger. (se tabell over rødlistearter) 

Vi var heldige med været under besøkene, og kunne påvise elvesandjeger på 3 av de 4 lokalitetene vi 
undersøkte i Lom kommune. Lokaliteten vi ikke fant elvesandjeger på, ligger øst for Lom sentrum ved 
Liabrui, nordlige brufestet. Dette området er relativt lite og ser ut til å være veldig mye ”forstyrret”, da 
der var masse fotspor, bilspor og sykkelspor på begge sider av veien.

Høgsand v/Duvdalen er en stor lokalitet, både i antall insekt og areal, her var det en lang strekning 
med stor tetthet av elvesandjeger. Her fanget vi også en skyggebille som er rødlistet VU. (se 
rødlistetabell)

Også i Dovre kommune gjorde vi et raskt forsøk ved Hjellhagen like ved Lågen og ved Faksfall. Ved 
Hjellhagen påviste vi skogsandjeger og dette bør være aktuell lokalitet også for elvesandjeger. 

Alle insekt er levert til, og bestemt av Oddvar Hansen ved NINA.

                                                           

 ØkoSøk rapport  2011-4                                                     27



 I tillegg ble det oppsøkt en rekke aktuelle steder for å lete etter dragehode uten resultat:

29.06. Vågå: stor kalkholdig beitemark ved Brattland. Her fant vi Epiphloea byssina   (Leptogium 
byssinum) som er ny for Norge og rødlistet EN i Danmark. 

                            (artsbes te m t  a v  P. M.J ø r ge nsen)

                     I tillegg fant vi steppeskiferlav Lobothallia praeradiosa VU ( kun foto) 

       

          Steppeskiferlav (VU)                                           Foto: Karl Johan Grimstad

             Kalkskjold (EN)                                                                  Foto:Karl Johan Grimstad
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 E l v esan d j e ge r (EN)      F o t o: K a r l  Jo ha n G r i m s t a d      B e m b i d i o n  ar ge n te o l u m  (V U) K i l d e: C a r a b i d ae 

o f  L a t i v a

    Snøsøte fra Dovre                                                                                                Foto: Karl Johan Grimstad
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06.07 Dovre: flott kalkholdig beitemark ved Hjelle med blant annet rankfrøstjerne, bakkesøte, 

                       snøsøte, marinøkkel og reinmjelt.

07.07 Lesja: et stort beiteområde ved Selsjord med en rik og tett bestand av rankfrøstjerne.

13.07 Sel: beitemark ved Sjoa, marinøkkel og bakkesøte. (NP2911038720)

05.07 Sel: gamle slåtte/beitemarker ved Solhjem. 4 hoggorm, Neprud (NP2943346963)

                Blant annet marinøkkel og engnellik, Brenna (NP3013346693)

1 4.07 Lom: flere kalkområder og beitemarker oppover Bøverdalen.

3 1.07 Skjåk: flere beitemarker oppover dalen ved Bråtågrendi.
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