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Forsidebilde: På Breidstulen er det store arealer med godt nedbeitet kulturmarkseng, men engene er artsfattige 
og noen områder bærer preg av tidligere gjødsling. Det finnes flere rydningsrøyser og trolig også gravrøyser 
(som den i forgrunnen) på og nedenfor det som kalles ”Kyrkjegarden”. Foto: Bjørn Harald Larsen.
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Referat: 
Miljøfaglig Utredning har på oppdrag fra Kontaktutvalet for Reinheimen kartlagt naturtyper 
og kulturlandskapsverdier i Finndalen landskapsvernområde. Arbeidet har bestått i å rein-
ventere 4 naturtypelokaliteter i Naturbase og ytterligere 3 områder som er mer generelt 
omtalt i grunnlagsrapporten for vern av landskapsvernområdet. I tillegg har det blitt kart-
lagt nye naturtypelokaliteter i tilknytning til setrene i dalen.   

Etter gjennomgangen anbefales to av de tidligere naturtypelokalitetene fjernet fra Natur-
base, mens en svært viktig lokalitet med kroksjøer, flomdammer og meandrerende elve-
parti anbefales beholdt. Det ble kartlagt i alt 9 nye naturtypelokaliteter, hvorav 7 naturbei-
temarker og 2 slåttemarker.  

Finndalen er en av de mest verdifulle seterdalene i regionen når det gjelder biologisk 
mangfold, men kalkfattig berggrunn gjør at kvalitetene er mindre enn for eksempel i den 
rikere Grimsdalen. Kulturlandskapsverdiene er først og fremst knyttet til inngjerdede kve-
er med storfebeite eller slått og etterbeite med storfe, samt kombinasjonen av intakte 
flommarksmiljøer langs Finna og ekstensivt beite. Samlet vurderes kulturlandskapsverdi-
ene å være av nasjonal verdi, som en representant for en seterdal i Sør-Norge på fattig 
berggrunn med aktiv seterdrift, ekstensivt beite på elvesletter med store geomorfologiske 
verdier, lite fulldyrkede arealer og forholdsvis mange svakt gjødslede/ugjødslede natur-
beitemarker og slåttemarker på innmark.  

4 emneord: 
Biologisk mangfold 
Rødlistearter 
Kulturlandskap 
Finndalen landskapsvernområde 



 

Forord  
 

Miljøfaglig Utredning AS har kartlagt naturtyper og kulturlandskapsverdier i Finndalen land-
skapsvernområde i Lom og Vågå kommuner på oppdrag av Kontaktutvalet for Reinheimen. Ver-
neområdet ble oppsøkt i felt sommeren 2011.  

Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært Trond Stensby. I Miljøfaglig Utredning har Bjørn Ha-
rald Larsen vært prosjektleder for oppdraget, mens Geir Gaarder har kvalitetssikret rapporten. 
Trude Nereng takkes for hjelp under feltarbeidet. 

 

 

Eina, 15. november 2011 

 

Bjørn Harald Larsen
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1 Innledning 
Miljøfaglig Utredning har på oppdrag fra Kontaktutvalet for Reinheimen kartlagt naturtyper og 
spesielle verdier knyttet til kulturlandskapet i Finndalen landskapsvernområdet. Verneområdet 
ble undersøkt over tre dager i juli 2011.  

Finndalen er en seterdal i grenseområdet mellom Vågå og Lom nordvest for Vågåmo. Dalen 
ble vernet etter lov om naturvern ved kgl. res. 24. november 2006, som en del av verneplanen 
for Reinheimen. Formålet med fredningen av Finndalen landskapsvernområde er bl.a. ”å ta 
vare på eit eigenarta og vakkert natur- og kulturlandskap, der verdifullt setermiljø, vegetasjon 
og kulturminne utgjør en vesentleg del av landskapet sin eigenart.” 
(http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19930507-0407.html).  

I grunnlagsrapporten for vern av området (Gaarder m.fl. 2001) er det omtalt 5 viktige lokalite-
ter innenfor det som seinere ble Finndalen landskapsvernområde (ei slåttemark, tre naturbei-
temarker og en lokalitet med meandrende elveparti, flomdammer og kroksjøer langs Finna). I 
tillegg omtales Finndalen generelt som en viktig seterdal med flere verdifulle kulturlandskaps-
elementer. Kontaktutvalet for Reinheimen ønsket en reinventering av disse naturtypelokalite-
tene, og da særlig kulturlandskapslokalitetene, samt en helhetlig vurdering av dalen som kul-
turlandskap, inkludert hvilke elementer i kulturlandskapet som har spesielle verdier. I tillegg 
var det ønskelig å kartlegge eventuelle nye naturtypelokaliteter. 

 
Figur 1.1  Kart som viser grensene for Finndalen landskapsvernområde i Lom kommune. Kartet er hen-
tet fra Naturbase (Direktoratet for naturforvaltning 2011). Ved Brettingen (den sørvendte lisida mellom 
Vangen og Sterringe) er det barskogsreservat. 
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2 Materiale og metode 
2.1 Registrering og verdisetting 

Verdisetting og inndeling av naturtyper er gjort etter Direktoratet for naturforvaltning sin 
håndbok for dette (Direktoratet for naturforvaltning 2007). Håndboka deler inn lokalitetene i 
viktige (B) og svært viktige (A) områder. I tillegg kommer områder av lokal betydning (C) 
som Direktoratet for naturforvaltning (1999b) tilføyde i etterkant av håndbokarbeidets første 
fase.  

Det er satt opp 5 kriterier for verdsetting av lokalitetene: 

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

Forekomst av rødlistearter er ofte et vesentlig kriterium for å verdsette en lokalitet. Den siste 
norske rødlista for 2010 ble offentliggjort 9. november 2010, og denne inneholder en del ve-
sentlig endringer for mange organismegrupper i forhold til rødlista for 2006, bl.a. pga høyere 
kunnskapsnivå (dels gjennom økt innsats for å innhente informasjon), ny tolkning av tidligere 
data eller endring i bruken av retningslinjene for kategorien DD (Kålås m.fl. 2010). IUCNs 
kriterier for rødlisting av arter (IUCN 2001) blir benyttet i det norske rødlistearbeidet, i likhet 
med i de aller fleste andre europeiske land. Disse rødlistekategorienes rangering og forkortel-
ser er (med engelsk navn i parentes): 

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

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

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). Her benyttes 
samme kategorier som i rødliste for arter.  
Forvaltningsmyndighet 
Kontaktutvalet for Reinheimen har fått delegert myndighet til å forvalte Finndalen landskaps-
vernområde på vegne av Fylkesmannen i Oppland. Dette vil si at kommunen forvalter be-
stemmelsene i verneforskriften og gjennomfører eventuelle skjøtselstiltak.  
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2.2 Eksisterende informasjon om verneområdet 
Vernet av Finndalen baserer seg på en grunnlagsrapport fra Miljøfaglig Utredning (Gaarder 
m.fl. 2001). Disse undersøkelser ble foretatt sommeren 2000 og konsentrerte seg om kultur-
landskapet i dalføret, særlig rundt Odden og Breidstulen, samt Sterringi. Dessuten ble flere 
skogsmiljøer, hovedsakelig mellom Sterringi og Nordstulen i indre deler av dalen, sjekket. I 
tillegg til disse registreringene har Eidissen m.fl. (1983) også botanisert noe i dalen, for det 
meste fra Oddan mellom Breidstulen og Sterringi og østover noe forbi Odden. Løkken (1966a) 
besøkte også området, spesielt rundt utløpet av Lauva i Finndalen nord for Sterringi. Det fin-
nes ellers dagboksnotater etter Per Wendelbo, som bl.a. inneholder plantefunn fra Sterringi. 

2.3 Datainnsamling 
Feltarbeidet ble utført 16.-18. juli 2011 av Bjørn Harald Larsen med assistanse av Trude Ner-
eng. Det ble kartlagt naturtyper og gjort notater om generelle trekk ved kulturlandskapet i da-
len. Arbeidet konsentrerte seg om seterområdene og dalbunnen mellom Klomsroi og Vangen. 
Geografisk posisjon for forekomster av viktige arter ble registrert (tatt med håndholdt GPS) og 
områder med spesielle skjøtselsbehov ble registrert. Det ble tatt bilder av lokaliteter og sjeld-
ne/uvanlige arter. Tidspunktet var gunstig for å kartlegge karplantefloraen, mens det var noe 
tidlig med tanke på beitemarksopp.  

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

Beitemarksopp: Marklevende sopp som er knyttet til grasmarker som er lite gjødslet, jordbe-
arbeidet og som har langvarig hevd. De har derfor et tyngdepunkt i utbredelsen i naturbeite-
marker og naturenger. 

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

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

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

Naturtype: Naturtyper er en praktisk, forvaltningsrettet verktøy for å kunne dele inn naturen i 
enheter egnet for avgrensning og kartlegging. Direktoratet for naturforvaltning (1999a) uttryk-
ker det slik i forbindelse med den kommunale kartleggingen: "Naturtypene er et slags felles 
multiplum der en prøver å fange opp alle de viktigste variasjoner på økosystemnivå". Innde-
lingen er biologisk basert, men er uten noen enhetlig naturfaglig basis. Det faglige grunnlaget 
og vinklingen på de kartlagte naturtypene varierer derfor, og det må forventes at inndeling og 
system kan endres etter hvert som kunnskap og erfaring med systemet bedres. 
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Rødliste: Se egen oversikt i kapittel 2.2. Rødlister representerer ingen fasit for status til arts-
mangfoldet og de fanger ikke opp hele variasjonsbredden til det biologiske mangfoldet. De har 
likevel vist seg å få meget stor gjennomslagskraft i miljøforvaltningen i de senere årene, bl.a. 
fordi de er oversiktlige, konkrete, de rangerer artene og de gir muligheter for å sammenligne 
arter og områder.  

Signalart: En art som indikerer miljøer med høye naturverdier. 

Vegetasjonstyper: Dette er samfunn av planter som stiller ganske like krav til nærings- og 
fuktighetsforhold, og hvor de samme artene går igjen der disse forholdene oppstår.  

 
Figur 2.1  Rødlistearter og regionalt uvanlige arter (som her fjellmarinøkkel) ble dokumentert ved å foto-
grafere arten sammen med håndholdt GPS som viser koordinatene for funnet. Så lenge arten er lett 
gjenkjennelig på bildet er dette en svært god måte å dokumentere artsfunn på. Foto: Bjørn Harald Lar-
sen.  
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3 Områdebeskrivelse 
3.1 Generelle trekk 

Finndalen landskapsvernområde omfatter Finndalen fra like innenfor den faste bebyggelsen 
ved Skårvangen og inn til og med Nordstulen og Vangen innerst i dalen. I dalsidene strekker 
området seg til omkring skoggrensa. 

Finndalen ligner flere andre fjelldaler på nordlige deler av Østlandet ved å preges av et svært 
tørt, kontinentalt klima hvor furuskog opptrer i veksling med setergrender omgitt av lavvokst 
fjellbjørkeskog. Mens dalen er flat og brei, er topografien rundt mer dramatisk med bratte fjell-
sider, særlig mot nord, med mye fjellvegger og stedvis noe rasmark. Fra dalbunnen som ligger 
på noe under 800 moh. øst for Odden, stiger dalen jevnt og gradvis til rundt 900 moh. ved 
Vangen. På sørsiden når fjellene over 1500 moh., mens de på nordsiden blir en del høyere og 
har flere topper over 1800 moh. når en kommer litt vekk fra Finndalen. Skoggrensa ligger ho-
vedsakelig på omkring 1000 moh., men skredaktivitet og kulturpåvirkning har senket den flere 
steder. Ved Breidstulen og Odden er det ei lengre sørvendt liside som er helt snau ned mot 
dalbunnen. 

 
Figur 2.1  Ved Odden, og videre mot Breidstulen, er lisida mellom dalbunnen og snaufjellet mer eller 
mindre fri for trær. Foto: Bjørn Harald Larsen.  

Det kontinentale klimaet betyr lite nedbør. En målestasjon på Preststulen like øst for munning-
en av Finndalen har under 500 mm i året (Eidissen m.fl. 1983), og Finndalen har sannsynligvis 
minst like lite nedbør. Vegetasjonsmessig kan dalføret plasseres i nordboreal vegetasjonssone 
og i svakt kontinental vegetasjonsseksjon (Moen 1998). Dette underbygges bl.a. av fravær av 
varmekjære element og suboseaniske arter i floraen. Berggrunnen består for det meste av fatti-
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ge granittiske gneiser, men helt i øst (fra Odden og østover) kommer det inn rikere glimmer-
skifer. I tillegg går det et belte med fattig kvartsitt og konglomerat over dalføret mellom 
Breidstulen og Odden (Lutro & Tveten 1996). 

Finndalen, særlig fra Sterringi og østover til utmarksgjerdet øst for Odden, representerer et av 
de mest intakte seterlandskapene i Sør-Norge. Dalbunnen er her stort sett åpen med lavvokst, 
beitebetinget vegetasjon. Også enkelte deler av lisidene holdes åpne gjennom et godt og variert 
beitetrykk av storfe og sau. Samtidig er preget av moderne landbruk relativt liten, med bare et 
par mindre dyrkingsfelt ved Breidstulen og Odden. Det beiter en del dyr også i vestre del av 
dalføret, men mellom Sterringi og Vangen har skogen gjeninntatt dalbunnen. På selve Vangen 
er det igjen en del åpne naturbeitemarker.  

3.2 Vegetasjon og flora 
Beskrivelsen av vegetasjon og flora baserer seg på Gaarder m.fl. (2001) med tillegg av mer 
detaljerte registreringer i de enkelte setergrendene i 2011.  

Den overveiende fattige berggrunnen og de sandrike løsmassene i dalbunnen fører til at natur-
beitemarkene er relativt artsfattige, preget av arter som finnskjegg og stivstarr (G5a), og de går 
ofte over i fattig hei med mye einer, dvergbjørk, fattigmyr og nedbørsmyr. Flekkvis på sørsida 
av dalen og mer utpreget i østlige deler av dalen (øst for Odden) er det vesentlig artsrikere 
engsamfunn preget av noe kalkrikt jordsmonn. Her finnes velutviklede flekkmure-sauesvingel-
eng (G8) med søtearter, marinøkler, fjellnøkleblom (NT) og fjellfrøstjerne ovenfor Finna, samt 
rike myrsig med bl.a. flere kravfulle starrarter. I kildeframspring helt i elvekanten ble bl.a. 
kildeurt funnet. Lodnebergknapp (norsk ansvarsart) ble i 2011 funnet langs Finna ved Ster-
ringi. Tidligere er den også funnet ved Breidstulen (og ved Sterringi).   

 
Figur 2.1  Bakkesøte (NT) opptrådte sparsomt ved Odden og østover mot Klomsroi. Ved Odden gjør den 
harde beitinga sitt til at arten bare blir noen få cm høy. Foto: Bjørn Harald Larsen.  
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Setergrenda Breidstulen har godt beitede naturengarealer, men disse er overveiende fattige til 
intermediære og artsmangfoldet er begrenset. Det er for det meste snakk om gulaks-engkvein-
enger dominert av noen få grasarter og med lite innslag av urter. Engene er noe oppgjødslet 
pga. at særlig sau konsentrerer seg her i perioder, og trolig har det også blitt tilført gjødsel på 
noen arealer tidligere. Det ble også funnet noe beitemarksopp her, men kun vanlige arter – slik 
som kjeglevokssopp, krittvokssopp og skjelljordtunge.  

Sterringi har også generelt fattige kulturmarksområder, selv om det ble registrert et par natur-
beitemarklokaliteter med marinøkkel og fjellmarinøkkel. Vegetasjonen er her dominert av gul-
aks-engkvein-eng (G4a) og finnskjegg-fjellmarikåpe-eng (G5b), men på et kve ble det regi-
strert dunhavre-eng (G7b) nede på elveavsetningene – som trolig har rikere opphavsmateriale 
enn den lokale berggrunnen. På Vangen er det også stedvis mer kalkkrevende engsamfunn 
med dunhavre-eng hvor marinøkler (særlig fjellmarinøkkel) og snøsøte er vanlig, og som også 
har forekomst av smalfrøstjerne (NT). Dette er nær høydegrensa i Norge for arten. Arten ble 
funnet på ei ugjødslet/lite gjødslet slåttemark som nå beites av storfe.  

Nedenfor Klomsroi, helt i østkant av verneområdet kommer også mogop (NT) inn i magre og 
tørre naturbeitemarker langs vegen (arten er også registrert på elvesletta vest for Breidstulen). 
Her er det to nylig inngjerdede beiter nord for vegen som ble undersøkt spesielt. Det østre var 
mest artsrikt og hadde bl.a. den beste forekomsten av bakkesøte i verneområdet, mens det vest-
re var ferskt og preget av hei- og skogsbunnvegetasjon.   

Det er forholdsvis lite myr i Finndalen, men små flekker finnes mange steder. Eidissen m.fl. 
(1983) oppgir intermediær myr i flatt til svakt hellende terreng som vanligste type myrvegeta-
sjon. Lokalt, særlig på ganske flate partier, er det også innslag av tuet myrvegetasjon med ned-
børsmyr. Rikmyr er det lite av, og disse finnes helst tilknyttet næringsrike kilder og vannsig, i 
første rekke ved foten av den nordvendte lia fra Sterringi og østover. I grunne kroksjøer og 
sumppartier på elvesletta mellom Sterringi og Oddan er det plantesamfunn med arter knyttet til 
fattige vannkanter og sumper (flaskestarr-sump, kortskuddstrand med bl.a. sylblad, vassreve-
rumpe, småpiggknopp og veikveronika). I  

Fjellbjørkeskogen ble lite undersøkt både i 2000 og 2011. Den består for det meste av blåbær-
skog av blåbær-krekling-utforming (A4c), med innslag av mer artsrik høgstaudebjørkeskog 
(C2a) der bl.a. fjell-lok kommer inn. Eidissen m.fl. (1983) nevner i tillegg at små fragmenter 
av småbregneskog, fjellskogutforming (A5c) forekommer. I den sørvendte lia der det lokalt er 
innslag av osp er det også være potensial for utarmede varianter av lågurtskog (B1).  
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4 Verdifulle naturtyper  
4.1 Generelt 

I setergrendene er naturbeitemark den vanligste naturtypen. Det finnes velutviklede naturbei-
temarker både utenfor og innenfor kveene. De mest artsrike utformingene av naturtypen ble 
registrert ved og øst for Odden. Her beites det jevnt og stedvis ganske hardt av storfe og sau 
gjennom sesongen, og naturengene er forholdsvis urterike. 

På Vangen ble det i tillegg til flere naturbeitemarker også registrert slåttemark i hevd med rik 
flora. Dette er en naturtype som har blitt svært sjelden også i Nord-Gudbrandsdalen (se bl.a. 
Larsen & Gaarder 2009). I henhold til nye kriterier fra Direktoratet for naturforvaltning skal 
alle ugjødslede/lite gjødslede slåttemarker med intakt artsmangfold føres til verdi A med mind-
re de er for preget av gjengroing. Denne lokaliteten oppfyller derfor kriteriene for en svært 
viktig (A) slåttemark. På Sterringi ble det kartlagt ei lita slåttemark med varierende hevd, der 
de mest verdifulle delene var i svak gjengroing. Denne lokaliteten er derfor satt ned i verdi til 
B.  

Våtmarksmiljøene langs Finna er i varierende grad preget av tidligere og nåværende beitebruk. 
I nedre del, fra Sterringi til Odden, renner Finna i meandrerende partier og landskapet er åpent, 
og omkring seterområdene er kulturpåvirkningen så stor at naturbeitemarkene går helt ned til 
elva. Mellom setrene er det flere mindre flomdammer og avsnørte kroksjøer i ulike stadier av 
gjengroing ute på elvesletta. Dette utgjør til sammen et svært verdifull vassdragsparti, som av 
Gaarder m.fl. (2001) ble gitt verdi svært viktig som naturtype. I den nye rødlista for naturtyper 
(Lindgaard & Henriksen 2011) er intakte slike miljøer (som her) vurdert som en sterkt truet 
(EN) naturtype.  

4.2 Tidligere naturtyperegistreringer 
Gaarder m.fl. (2001) kartla følgende naturtypelokaliteter innenfor landskapsvernområdet: 

1.  Finndalen (BN00021003): Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti, verdi 
svært viktig (A).  

2.  Sterringje (BN00020983): Naturbeitemark, verdi viktig (B).  
3.  Sterringje (BN00020956): Slåttemark, verdi lokalt viktig (C).  

I tillegg ble det registrert to lokaliteter som delvis ligger innenfor landskapsvernområdet; Lau-
va i Finndalen (BN00020954), sørvendt berg og rasmark, verdi lokalt viktig (C), og Nord for 
Skaihøi (BN00020955), kalkrike områder i fjellet, verdi svært viktig (A). Disse er ikke kultur-
betingede og ble derfor ikke oppsøkt under feltarbeidet i juli 2011.  

4.3 Reinventerte lokaliteter 
Finndalen (BN00021003): 
Lokalitetsnavn (nytt): Oddan 
Kommune: Lom (<95 %) og Vågå (>5 %) 
UTM: 32V 491065 6867055 
Naturtype: Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elvepartier (E03) 
Utforming: Kompleks med meandrerende elvepart, kroksjø og dam (E0304) 
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Verdi: Svært viktig (A) 
Områdebeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er tidligere kartlagt og kort beskrevet av Gaarder m.fl. (2001). Rein-
ventert av Bjørn Harald Larsen 17.7.2011 og gitt ny beskrivelse og avgrensning (verdi A be-
holdt).  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter Finna og Finnas elveslette fra litt vest for 
Reinskinn til Odden på grensa mellom Lom og Vågå. Den er i hovedsak avgrenset av over-
gangen mellom elveavsetninger og morenemateriale på begge sider av elva. Mot vest og øst er 
grensene satt der Finna strømmer raskere og elvesletta smalner betydelig inn. Berggrunnen 
består for det meste av fattige granittiske gneiser, men helt i øst kommer det inn rikere glim-
merskifer. Over dalføret mellom Breidstulen og Odden går det et belte med fattig kvartsitt og 
konglomerat. Berggrunnen har imidlertid lite betydning for floraen på elvesletta, som er bygd 
opp av silt, sand og grus fra områdene vest for Finndalen. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Kompleks av små flomdammer og kroksjøer 
langs et meandrerende parti av Finna, som har bygd opp ei opptil 500 m bred elveslette. Små 
evjer går også inn langs elva flere steder, og det er avsatt store sand- og siltflater langs deler av 
strekningen (særlig vest for Breidstulen). Vegetasjonen varierer en del; helt ned mot elva er det 
beiteryer med finnskjegg-fjellmarikåpe-eng (G5b) i nærheten av setergrendene. For øvrig do-
mineres landskapet av små fattige- og intermediære myrflater og fattig heivegetasjon. På de 
åpne til halvåpne sand- og siltflatene er det sparsomt med vegetasjon, men ned mot elva og i 
evjer går det inn fattig kortskuddstrand (P2a) med evjesoleie og veikveronika og noe elvesnel-
lesump (O3a).  

 
Figur 4.1  Mudderbank med fattig kortskuddstrand (P2a) i forgrunnen og store, erodert sandbanker på 
andre siden av elva. Foto: Bjørn Harald Larsen.  

Artsmangfold: Den mest interessante floraen er knyttet til kildeframspring fra de tette løsmas-
sene i elvekanten. Her ble lodnebergknapp (A) funnet ved Sterringi (32V 488235 6866597) og 
kildeurt ved Odden. Sverre Løken fant også lodnebergknapp ved Breidstulen på 1960-tallet, 
mens Leif Ryvarden har belagt arten fra Sterringi i 1966 (Artskart). Disse funnene represente-
rer nordgrensa for arten i Sør-Norge. På elveslettene vest for Breidstulen (Oddan) er mogop 
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(NT) registrert, mens Per Wendelbo har belagt jøkulstarr (NT) og småsøte (NT) fra elvekanten 
ved Sterringi (Artskart).  
Strandsnipe (NT) hekker langs Finna, mens det i tilknytning til myr og gjengroende kroksjøer 
hekker enkeltbekkasin og gulerle flere steder.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Det går husdyr på utmarksbeite i området, og det er særlig storfe 
som beiter ute på disse elveslettene. Stedvis er avbeitinga god og jevn, helst nærmest seter-
grendene (der også naturbeitemarklokaliteter går helt ned til elva).   
Fremmede arter: Ikke registrert.  
Skjøtsel og hensyn: Det viktigste for å bevare naturverdiene er å unngå tekniske inngrep i om-
rådet. Beite med storfe er positivt og omfanget av dette kan gjerne bli større. Sau beiter mer 
selektivt og for hardt sauebeite anbefales ikke.  
Kulturminner: Ikke registrert.  
Del av helhetlig landskap: Finna med elvesletta og de gamle flomdammene og kroksjøene er 
et svært viktig element i vassdragsnaturen i Finndalen og var et av de viktigste verdiene som 
ble vektlagt ved vernet (jf. verneformålet).  
Verdibegrunnelse: Lokaliteten er stor og har en rekke små flomdammer og kroksjøer i ulike 
gjengroingsstadier. Floraen er generelt ganske fattig, men har innslag av mer kravfulle arter 
knyttet til rike sig og kilder. Den utgjør derfor både et intakt naturhistorisk dokument og er 
viktig for biologisk mangfold. Dette gir grunnlag for å gi lokaliteten verdien svært viktig (A).  

 
Figur 4.2  Ny avgrensning av lokaliteten Oddan (tidligere Finndalen; BN00021033).  

Sterringje (BN00020983): 
Kommune:  Lom 
Områdebeskrivelse: 
Lokaliteten er tidligere kartlagt og kort beskrevet av Gaarder m.fl. (2001). Reinventert av 
Bjørn Harald Larsen 17.7.2011. Den består av to separate naturbeitemarker innenfor kve på 
Sterringi (sentralt og i østre del). Her ble det registrert velhevdede og artsrike naturenger med 
innslag av fjellfrøstjerne, fjellbakkestjerne, fjellmarinøkkel, snøsøte og flekkmure i 2000. Den 
vestre hadde i 2011 blitt beitet av storfe og var generelt preget av gjødsling. Det samme gjaldt 
den østre dellokaliteten. Trolig er det tilført enten blautgjødsel eller kunstgjødsel på arealene 
mellom 2000 og 2011. Ingen spesielle naturverdier eller arter (kun flekkmure og fjellfrøstjerne 
av artene nevnt av Gaarder m.fl.) ble funnet på noen av dellokalitetene, og beitemarkene til-
fredsstiller ikke lenger kravene til å bli vurdert som en verdifull naturtype. Derimot ble det 
registrert to lokaliteter med naturbeitemark like inntil; disse er beskrevet i kap. 4.4.  
 
Sterringje (BN00020956): 



 

Miljøfaglig Utredning AS                                                                    Naturtyper og kulturlandskapsverdier i Finndalen landskapsvernområde  
Rapport 2011:54    – 16 – 

Kommune:  Lom 
Områdebeskrivelse: 
Lokaliteten er tidligere kartlagt og kort beskrevet av Gaarder m.fl. (2001). Reinventert av 
Bjørn Harald Larsen 17.7.2011. Den ble kartlagt som slåttemark og hadde innslag av noe krav-
fulle arter som gulmaure og setermjelt, men var i gjengroing. Under befaringen i juli 2011 ble 
det meste av lokaliteten vurdert å være naturbeitemark og ikke slåttemark. Kveet ble beitet av 
sau og hadde svakt oppgjødslet gulaks-engkvein-eng og sølvbunke-eng (G3). Av arter ble bl.a. 
setermjelt, småengkall, kattefot og hvitmaure notert. Lokaliteten ble vurdert å være uten spesi-
elle naturverdier og bør tas ut av Naturbase. Overgang til ensidig sauebeite er trolig årsaken til 
at lokaliteten ikke lenger har naturtypekvaliteter.  

 
Figur 4.3  Overgang til sauebeite, trolig gjennom hele sesongen, har ført til en utarming av mangfoldet 
på en lokalitet som ble kartlagt som slåttemark i 2000 (BN00020956). Lokaliteten anbefales nå fjernet fra 
Naturbase. Foto: Bjørn Harald Larsen. 

4.4 Nykartlagte lokaliteter 
Her presenteres lokaliteter som tidligere ikke er kartlagt eller kun er omtalt generelt i Gaarder 
m.fl. (2001), uten at egen beskrivelse er gitt. Lokalitetsomtalen er utformet slik at den kan leg-
ges direkte inn i Naturbase etter DNs nye kriterier.  

Lokalitetsnavn: Klomsroi vest 
Kommune: Vågå 
UTM: 32V 495325 6867150 
Naturtype: Naturbeitemark (D04) 
Utforming: Frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende strøk og nordpå (D0408) 
Verdi: Viktig (B) 
Områdebeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Bjørn Harald Larsen 15.11.2011, basert på eget feltar-
beid 18.7.2011. Det foreligger ingen naturtype- eller artsregistreringer i området fra tidligere.  
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på nordsida av Finndalsvegen ca. 300 m vest 
for brua over Nørdre Klomsrobekken, som også er grensa mellom Skårvangen sameige og 
Finndalen statsalmenning. Den består av et nylig inngjerdet storfebeite. Avgrensningen er 
skarp og markert med gjerde rundt beitet, men bare den åpne til halvåpne delene av beiteområ-
det er inkludert i lokaliteten. Det øvrige arealet var uten spesielle naturverdier ved befaringen, 
men også her kan det bli mer artsrike enger etter hvert som det blir mer kontinuitet i beitingen. 
Berggrunnen består av rik glimmerskifer. Lokaliteten ligger på grunne morenemasser i ei sørv-
endt og forholdsvis bratt li.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturbeitemark som bærer preg av å ha vært 
uten hevd i en periode, men hvor det nå er tatt opp igjen beite. Hele arealet er lågurt-
kulturmarkseng (T4-3) etter det NiN-systemet. Vegetasjonen veksler mellom flekkmure-
sauesvingel-eng (G8) og finnskjegg-fjellmarikåpe-eng (G5b). Stedvis er det grunnlendt og 
tørkeutsatt med tørrengpreg.  
Artsmangfold: Deler av lokaliteten har magre og tørre finnskjeggryer med innslag av kattefot, 
småengkall, mogop (NT), fjelløyentrøst, blåklokke og gulaks. På knauser hvor det er grunt ned 
til det næringsrike glimmerskiferberget og på de best beitede partiene er det utviklet flekkmu-
re-sauesvingel-eng hvor bl.a. bakkesøte (NT), fjellfrøstjerne, setermjelt og hvitmaure ble regi-
strert utenom karakterartene for vegetasjonstypen. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Beiting med storfe er gjenopptatt og et større areal inngjerdet, 
trolig etter en ganske lang periode med mer tilfeldig utmarksbeite. Deler av beitet bærer fort-
satt preg av en periode med svak hevd, mens andre deler trolig har hatt en rask positiv utvik-
ling i biomangfold. Her er avbeitinga jevn og antall dyr ser ut til å være godt tilpasset beite-
grunnlaget. 
Fremmede arter: Ikke registrert.  
Skjøtsel og hensyn: Storfebeitinga er positiv for området og bør fortsette. Det kan gjerne ryd-
des noe hardere i den østre og sørøstre delen av beitet.  

 
Figur 4.4  Også utenfor det østre kveet var det småflekker med rike naturenger, der bl.a. bakkesøte og 
mogop ble funnet. Foto: Bjørn Harald Larsen. 
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Kulturminner: Ikke registrert.  
Del av helhetlig landskap: Beiteområdet ligger et stykke øst for seterområdene i Finndalen og 
befinner seg mellom disse og kulturlandskapet knyttet til den faste bosettinga i Skårvangen (på 
samme måte som Klomsroi). Det er flere beiter som er tatt opp igjen i dette området og på sikt 
vil det kunne bli mer sammenheng mellom disse og seterområdene i Finndalen.  
Verdibegrunnelse: Lokaliteten er av en viss størrelse og har utviklingspotensial, samtidig er det 
forekomst av en noe truet vegetasjonstype her og to nær truete arter ble påvist. Lokaliteten har 
et forholdsvis stort areal med ugjødslet kulturmarkseng i god hevd, som er vurdert som sårbar i 
ny norsk rødliste for naturtyper. Samlet gir dette grunnlag for å gi lokaliteten verdien viktig 
(B).  

 
Figur 4.5  Avgrensning av lokaliteten Klomsroi vest. Kartet er laget i Qgis med Norgeibilder som bak-
grunn.  

Lokalitetsnavn: Odden 
Kommune: Lom (80 %), Vågå (20 %) 
UTM: 32V 493970 6867090 
Naturtype: Naturbeitemark (D04)  
Utforming: Frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende strøk og nordpå (D0408) 
Verdi: Viktig (B) 
Områdebeskrivelse: 
Innledning: Gaarder m.fl. (2001) omtaler området kort, men uten å gi en verdsetting. Lokalite-
ten er her beskrevet av Bjørn Harald Larsen 15.11.2011, basert på eget feltarbeid 16. og 
18.7.2011.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Odden er den østligste setra i Finndalen, og lokaliteten omfatter 
utmarksarealene rundt kveer både nord og (hovedsakelig) sør for vegen (på begge sider av 
Gjerdingåi). Den går helt ned til Finna, som danner avgrensninga mot sør. For øvrig rundt lo-
kaliteten danner gjerder mot kveer skarpe grenser mot vest og nord, mens det mot øst og sørøst 
er gradvis overgang mot dårligere beitet blåbær-blålynghei. Lokaliteten ligger innenfor båndet 
med kvartsitt og konglomerat som krysser Finndalen, og terrenget her er flatt eller heller svakt 
ned mot Finna. I øvre del er det morenemasser, mens det ned mot Finna er finkornete elveav-
setninger.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Sterkt tørkeutsatt naturbeitemark med flekkmu-
re-sauesvingel-eng (G8) som dominerende vegetasjonstype. Mot kantene er det i sørøst finn-
skjegg-fjellmarikåpe-eng (G5b) og mindre partier med gulaks-enkvein-eng (G4a). Helt i øst er 
det rikere utforming av flekkmure-sauesvingel-eng enn i de sentrale områdene. På de hardest 
beitede arealene inn mot vegen er det også noe tråkkvegetasjon av seterutforming med bl.a. 
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føllblom, trefingerurt og flere rapp-arter (I3b). Flekkmure-sauesvingelpartiene er lågurt-
kulturmarkseng (T4-3) etter det NiN-systemet, mens G4a- og G5b-arealene er svak lågurt-
kulturmarkseng (T4-2).  
Artsmangfold: I flekkmure-sauesvingel-engene inngikk kravfulle arter som bakkesøte (NT) og 
fjellmarinøkkel sammen med dvergjamne, fjelløyentrøst, harerug, kattefot, blåklokke, seter-
frytle, aurikkelsveve, fjellfrøstjerne og sumpmaure (de to sistnevnte i friskere partier). Helt i 
øst var det rike sig med innslag også av kalkkrevende arter agnorstarr og hårstarr, samt små 
engpartier med bakkestarr, fjellnøkleblom (NT), bakkesøte, snøsøte og bittersøte. I elvekanten 
ble det noen steder presset ut sigevann fra de tette løsmassene (sand/silt), og i disse kildemiljø-
ene ble det registrert kildeurt, stjernesildre og fjellsyre, noe som viser at sigevannet ikke er 
spesielt kalkrikt her.  

 
Figur 4.6  I elvekanten ble sigevann flere steder presset ut gjennom de tette løsmassene (sand og silt), 
og her var det kildevegetasjon med dominans av kildeurt samt innslag av stjernesildre og fjellsyre. Foto: 
Bjørn Harald Larsen. 

Av beitemarksopp ble krittvokssopp og kjeglevokssopp registrert, men lokaliteten har godt 
potensial for beitemarksopp og bør undersøkes også seinere på sesongen.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Området beites hardt av storfe og sau på utmarksbeite. Avbei-
tinga er jevn, men blir gradvis dårligere mot kanten i øst – der blåbær-blålynghei eller 
greplynghei etter hvert overtar. Det går flere traktorveger/traktorspor gjennom lokaliteten.  
Fremmede arter: Ikke registrert.  
Skjøtsel og hensyn: Fortsatt utmarksbeite med sau og storfe vil være positivt for lokaliteten. 
God og jevn avbeiting av engarealene tyder på at beiteressursene er godt tilpasset antall dyr på 
beite.  
Kulturminner: Ikke registrert.  
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en viktig del av kulturlandskapet i ytre del av Finn-
dalen, som omfatter setergrendene Odden og Breidstulen.  
Verdibegrunnelse: Det er godt beitede og forholdsvis artsrike enger på lokaliteten, med flere 
kravfulle og rødlistede kulturmarksarter. Lokaliteten har et forholdsvis stort areal med ugjøds-
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let kulturmarkseng i god hevd, som er vurdert som sårbar i ny norsk rødliste for naturtyper. 
Dette gjør at lokaliteten vurderes å være viktig (B).  

 
Figur 4.7  Avgrensning av lokaliteten Odden. Kartet er laget i Qgis med Norgeibilder som bakgrunn.  

Lokalitetsnavn: Odden nord 
Kommune: Lom 
UTM: 32V 493971 6867208 
Naturtype: Naturbeitemark (D04) 
Utforming: Finnskjegg- og sauesvingel-eng (D0405) (70 %), sølvbunke-eng (D0403) (30 %) 
Verdi: Lokalt viktig (C) 
Områdebeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Bjørn Harald Larsen 15.11.2011, basert på eget feltar-
beid 16.7.2011. Det foreligger ingen naturtype- eller artsregistreringer i området fra tidligere.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Odden er den østligste setra i Finndalen, og lokaliteten omfatter 
et inngjerdet kve nord for Finndalsvegen rett vest for brua over Gjerdingåi. Den er skarpt av-
grenset med gjerde rundt det hele. Odden ligger innenfor båndet med kvartsitt og konglomerat 
som krysser Finndalen. Lokaliteten ligger på morenemasser i ei slak, sørvendt li.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturbeitemark med finnskjegg-fjellmarikåpe-
eng (G5b) på det meste av arealet (bakkene mot nord og øst), samt sølvbunke-eng (G3) på 
flata i sørvest. Etter NiN-systemet er det svak lågurt-kulturmarkseng (T4-2) på det meste av 
arealet, samt intermediær myrflate-fastmatte (V6-8) i myrpartiene.   
Artsmangfold: En middels artsrik lokalitet, som foruten karakterartene for de nevnte vegeta-
sjonstypene har innslag av dvergjamne, marinøkkel, kattefot, harerug, blåklokke, småengkall, 
gulaks, stivstarr og aurikkelsveve. 
Bruk, tilstand og påvirkning: I juli 2011 gikk det ei ku med kalv i dette vesle kveet, og avbei-
tinga er jevn og god på hele arealet (også myrflatene). Det hadde nylig blitt ryddet einer og 
småbjørk på kveet.  
Fremmede arter: Ikke registrert.  
Skjøtsel og hensyn: Ekstensivt/moderat storfebeite er en ideell skjøtsel for lokaliteten og anbe-
fales å fortsette. God og jevn avbeiting tyder på at beiteressursene er godt tilpasset antall dyr 
på beitet.  
Kulturminner: Det står et gammelt sommerfjøs inne på kveet.  
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en viktig del av kulturlandskapet i ytre del av Finn-
dalen, som omfatter setergrendene Odden og Breidstulen.  
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Verdibegrunnelse: Lokaliteten har god hevd og forekomst av en kravfull kulturmarksart (mari-
nøkkel). Arealet med ugjødslet kulturmarkseng i god hevd, som er vurdert som sårbar i ny 
norsk rødliste for naturtyper, er lite. Det er derfor ikke grunnlag for å sette høyere verdi enn 
lokalt viktig (C) på lokaliteten.   

 
Figur 4.8  Lokaliteten ble beitet av ei ku med kalv ved befaringstidspunktet. Det hadde blitt ryddet en del 
einer og småbjørk på lokaliteten på forsommeren. Foto: Bjørn Harald Larsen. 

 
Figur 4.9  Avgrensning av lokaliteten Odden nord. Kartet er laget i Qgis med Norgeibilder som bakgrunn.  
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Lokalitetsnavn: Sterringi (159/1/56) 
Kommune: Lom 
UTM: 32V 488550 6866445 
Naturtype: Slåttemark (D01) 
Utforming: Frisk/tørr, middels baserik eng (D0107) (60 %), frisk fattigeng  (D0104) (40 %) 
Verdi: Viktig (B) 
Områdebeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Bjørn Harald Larsen 15.11.2011, basert på eget feltar-
beid 17.7.2011. Det foreligger ingen naturtype- eller artsregistreringer i området fra tidligere.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Sterringi ligger sentralt i Finndalen, på sørsida av Finna. Loka-
liteten omfatter et inngjerdet kve og setertun på eiendommen 159/1/56. Den er skarpt avgren-
set med gjerde rundt det hele. Berggrunnen i området består av granittisk ortogneis, en hard og 
forholdsvis næringsfattig bergart. Lokaliteten ligger på Finnas elveslette, i overgangen mellom 
morenemasser og mer finkornete elveavsetninger.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Ei lita slåttemark med dunhavre-eng (G7b) i den 
nordre og nordvestre delen, ned mot ei større kultureng, og gulaks-engkvein-eng (G4a) om-
kring setertunet. Etter NiN-systemet er det svak lågurt-kulturmarkseng (T4-2) på tunet og lå-
gurt-kulturmarkseng (T4-3) på den nordre delen. 

 
Figur 4.10  De kortvokste gulaksengene ved selet blir fortsatt slått (eventuelt slippes storfe her en kort 
periode, noe som etterligner slått på en god måte), mens dunhavreengene som ses i nedre del av lokali-
teten bærer preg av begynnende gjengroing og blir trolig ikke hevdet lenger. Foto: Bjørn Harald Larsen. 

Artsmangfold: I dunhavreenga gikk det inn flere kravfulle arter, som  (stedvis mye) marinøk-
kel, fjellmarinøkkel, flekkmure og gulmaure, samt setermjelt, aurikkelsveve, slirestarr, engs-
melle, fjelltistel, seterstarr, fjellmarikåpe, fjelløyentrøst og sauesvingel. Gulaksenga hadde 
arter som engfrytle, blåklokke, marinøkkel, røsslyng, kattefot, fjelltimotei, småengkall og ha-
rerug.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Inne på tunet blir det trolig slått og etterbeitet med storfe (den 
gode forekomsten av marinøkler tyder på storfe og ikke sau), mens den nordre delen trolig 



 

Miljøfaglig Utredning AS                                                                    Naturtyper og kulturlandskapsverdier i Finndalen landskapsvernområde  
Rapport 2011:54    – 23 – 

bare blir beitet en kort periode. Hevden er god, og engene bar preg av ekstensiv og godt tilpas-
set skjøtsel.  
Fremmede arter: Ikke registrert.  
Skjøtsel og hensyn: Dersom tunet slås er dette positivt og bør fortsette, og det ville vært posi-
tivt om slåtten ble utvidet til å omfatte også dunhavreenga. Etterbeite med storfe er å foretrek-
ke framfor sau, som beiter mer selektivt og raskt vil redusere populasjonene med marinøkler. 
Gjødsling bør unngås. 
Kulturminner: Det står et setersel og et fjøs inne på kveet.  
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en viktig del av kulturlandskapet på Sterringi og er 
også en del av det helhetlige, kulturskapte landskapet i Finndalen.  
Verdibegrunnelse: Alle slåttemarker er nå så truet og sjeldne at de skal føres til verdi A med 
mindre de er for preget av gjengroing (Direktoratet for naturforvaltning 2007). Hele denne 
slåttemarka hevdes pr 2011 ikke med slått, men trolig en kombinasjon av slått og beite på den 
øvre delen av arealet. Den nordre delen (med dunhavre-eng) har dårligere hevd og lokaliteten 
er liten, og verdien settes derfor ned til viktig (B).  

 
Figur 4.11  Avgrensning av lokaliteten Sterringi (159/1/56). Kartet er laget i Qgis med Norgeibilder som 
bakgrunn.  

Lokalitetsnavn: Sterringi (159/1/58) 
Kommune: Lom 
UTM: 32V 488355 6866435 
Naturtype: Naturbeitemark (D04) 
Utforming: Frisk fattigeng  (D0404) 
Verdi: Lokalt viktig (C) 
Områdebeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Bjørn Harald Larsen 15.11.2011, basert på eget feltar-
beid 17.7.2011. Det foreligger ingen naturtype- eller artsregistreringer i området fra tidligere.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Sterringi ligger sentralt i Finndalen, på sørsida av Finna. Loka-
liteten omfatter et lite kve på tunet til eiendommen 159/1/58. Den er skarpt avgrenset med 
gjerde rundt det hele. Berggrunnen i området består av granittisk ortogneis, en hard og for-
holdsvis næringsfattig bergart. Lokaliteten ligger på Finnas elveslette, i overgangen mellom 
morenemasser og mer finkornete elveavsetninger.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Tørkesvak naturbeitemark med kortvokst gulaks-
engkvein-eng (G4a) med stort innslag av lågurter; svak lågurt-kulturmarkseng (T4-2) etter 
NiN-systemet. 
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Figur 4.12  Gulaksenger som ennå ikke hadde blitt beitet så langt i sesongen preget lokaliteten. Foto: 
Bjørn Harald Larsen. 

Artsmangfold: Middels artsrik lokalitet med enkelte kravfulle arter. Foruten karakterartene for 
vegetasjonstypen ble fjellmarinøkkel, seterfrytle, hvitmaure, sauesvingel, blåklokke, småeng-
kall, flekkmure, stivstarr, setermjelt, ryllik, småsyre, harerug og kattefot notert.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Inne på tunet blir det trolig slått og etterbeitet med storfe (den 
gode forekomsten av marinøkler tyder på storfe og ikke sau), mens den nordre delen bare blir 
beitet. Hevden er god, og engene bar preg av ekstensiv og godt tilpasset skjøtsel.  
Fremmede arter: Ikke registrert.  

 
Figur 4.13  Avgrensning av lokaliteten Sterringi (159/1/58). Kartet er laget i Qgis med Norgeibilder som 
bakgrunn.  
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Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten hadde ikke blitt beitet ennå i år, men bar preg av god hevd – 
helst ekstensivt storfebeite (slippes innpå for en kort periode, noe som gir nesten samme effekt 
som slått).  
Kulturminner: Det står et setersel i kanten av lokaliteten.  
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en viktig del av kulturlandskapet på Sterringi og er 
også en del av det helhetlige, kulturskapte landskapet i Finndalen.  
Verdibegrunnelse: Hele lokaliteten har ugjødslet kulturmarkseng i god hevd, som er vurdert 
som sårbar i ny norsk rødliste for naturtyper, og den har innslag av enkelte kravfulle arter. Lo-
kaliteten vurderes derfor å ha minst lokal verdi. Undersøkelser i den beste tida for beitemarks-
opp kan gi grunnlag for høyere verdi.  
 
Lokalitetsnavn: Sterringi nord 
Kommune: Lom 
UTM: 32V 488695 6866800 
Naturtype: Naturbeitemark (D04) 
Utforming: Frisk fattigeng (D0404) (80 %), frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende 
strøk og nordpå (D0408) (20 %) 
Verdi: Lokalt viktig (C) 
Områdebeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Bjørn Harald Larsen 15.11.2011, basert på eget feltar-
beid 17.7.2011. Det foreligger ingen naturtype- eller artsregistreringer i området fra tidligere, 
men området er nevnt av Gaarder m.fl. (2001) som et område med kalkfattig naturbeitemark.  

 
Figur 4.14  Området hadde forholdsvis stor einerdekning, men mellom einerkrattene var det mager og 
tørr naturbeitemark – som fortsatte på nedsiden av vegen helt ned til Finna. Foto: Bjørn Harald Larsen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Sterringi ligger sentralt i Finndalen, og denne lokaliteten ligger 
langs nordsida av Finna vis à vis setergrenda (på begge sider av Finndalsvegen). Lokaliteten 
omfatter et større utmarksareal, hvor det tidligere har stått seterhus eller sommerfjøs. Det er 
gradvis overgang til dårligere beitet fjellheivegetasjon rundt hele lokaliteten, bortsett fra i sør 
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der den grenser mot flommarkslokaliteten langs Finna. Berggrunnen i området består av gra-
nittisk ortogneis, en hard og forholdsvis næringsfattig bergart. Lokaliteten ligger på grunne 
morenemasser i ei forholdsvis bratt, sørvendt li.   
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturbeitemark, hovedsakelig med gulaks-
engkvein-eng (G4a) – men med innslag av svakt utviklet flekkmure-sauesvingel-eng (G8) på 
knauser og i de bratteste partiene. På arealer hvor beitedyra konsentrerer seg er det føllblom-
dominert tråkkvegetasjon av seterutforming (I3b). Greplynghei (R1) kommer fragmentarisk 
inn mot kantene. Hele arealet kan karakteriseres som svak lågurt-kulturmarkseng (T4-2) etter 
NiN-systemet. 
Artsmangfold: Middels artsrik lokalitet med enkelte kravfulle arter. Foruten karakterartene for 
vegetasjonstypene ble fjellmarinøkkel, gulmaure, blåklokke, harerug, kattefot, stivstarr, fjell-
løyentrøst, fjelltistel, setermjelt, fjellfrøstjerne og engkransmose registrert, dessuten mye kvit-
krull og lys/grå reinlav på knausene. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Området er hardt beitet, vesentlig av sau, noe som også gjenspei-
les i vegetasjonen (tråkkvegetasjon i partier og lite urter). Ut mot kantene er beitetrykket lågere 
og engene mer artsrike. Arealet er ryddet for stein, som er lagt opp i både steinmurer og røyser.   
Fremmede arter: Ikke registrert.  
Skjøtsel og hensyn: Det ideelle for lokaliteten hadde vært å gjerde den inn og beite den eksten-
sivt med storfe. Jorda er tørkesvak og sauen ser ut til å konsentrere seg her i perioder, noe som 
til sammen fører til oppgjødsling og trolig en utarming av mangfoldet over tid ved at sauen 
beiter hardt på urter og marinøkler.  
Kulturminner: I Askeladden er det vist et større gravfelt på lokaliteten. I tillegg finnes ryd-
ningsrøyser, steinmurer og murer et bygninger (trolig sommerfjøs).  
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en viktig del av kulturlandskapet på Sterringi og er 
også en viktig del av det helhetlige, kulturskapte landskapet i Finndalen.  
Verdibegrunnelse: Hele lokaliteten har ugjødslet kulturmarkseng i god hevd, som er vurdert 
som sårbar i ny norsk rødliste for naturtyper, og den har innslag av enkelte kravfulle arter. Lo-
kaliteten vurderes derfor å ha minst lokal verdi. Undersøkelser i den beste tida for beitemarks-
opp kan gi grunnlag for høyere verdi.  

 
Figur 4.15  Avgrensning av lokaliteten Sterringi (159/1/58). Kartet er laget i Qgis med Norgeibilder som 
bakgrunn.  
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Lokalitetsnavn: Sørstulen (159/1/68) 
Kommune: Lom 
UTM: 32V 481890 6864995 
Naturtype: Naturbeitemark (D04) 
Utforming: Frisk fattigeng (D0404) (40 %), finnskjegg- og sauesvingel-eng (D0405) (40 %), 
sølvbunke-eng (D0403) (20 %) 
Verdi: Viktig (B) 
Områdebeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Bjørn Harald Larsen 16.11.2011, basert på eget feltar-
beid 17.7.2011. Det foreligger ingen naturtype- eller artsregistreringer i området fra tidligere.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Sørstulen ligger i østre del av setergrenda Vangen innerst i 
Finndalen. Lokaliteten omfatter et lite kve på eiendommen 159/1/68. Den er skarpt avgrenset 
med gjerde rundt det hele. Berggrunnen i området består av granittisk ortogneis, en hard og 
forholdsvis næringsfattig bergart. Lokaliteten ligger på grunne morenemasser i ei slak, sørv-
endt li.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturbeitemark med mosaikk av gulaks-
engkvein-eng (G4a) og finnskjegg-fjellmarikåpe-eng (G5b), samt noe sølvbunke-eng (G3) 
sentralt. Hele arealet er svak lågurt-kulturmarkseng (T4-2) etter NiN-systemet. 
Artsmangfold: Middels artsrik lokalitet, men kravfulle arter som marinøkkel og fjellmarinøk-
kel (10-15 eks. omkring 32V 481942 6864989) er forholdsvis vanlige. Ellers finnes bl.a. fjell-
bakkestjerne, flekkmure, slirestarr, harerug, småengkall, seterfrytle, fjelltimotei, kjerteløyen-
trøst og stivstarr.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Arealet beites av storfe, men det hadde ikke blitt sluppet dyr her 
ennå ved befaringstidspunktet. Hevden er god, og engene bar preg av ekstensiv og godt tilpas-
set skjøtsel.  
Fremmede arter: Ikke registrert.  
Skjøtsel og hensyn: Ekstensivt storfebeite med seint påslipp synes ideelt for lokaliteten, særlig 
dersom det er forholdsvis mange dyr som går her for en kort periode. Gjødsling bør unngås. 
Kulturminner: Det står et setersel i kanten av lokaliteten og et sommerfjøs trolig ute på beitet.  
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en viktig del av kulturlandskapet på Vangen og er 
også en del av det helhetlige, kulturskapte landskapet i Finndalen.  

 
Figur 4.16  Avgrensning av lokalitetene Sørstulen (østre, 159/1/68) og Sørstulen (vestre, 159/1/69). Kar-
tet er laget i Qgis med Norgeibilder som bakgrunn.  

Verdibegrunnelse: Hele lokaliteten har ugjødslet kulturmarkseng i god hevd, som er vurdert 
som sårbar i ny norsk rødliste for naturtyper, og den har innslag av noen kravfulle arter. Hev-
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den er godt tilpasset lokaliteten og vurderes å ha et godt potensial for forekomst av beite-
marksopp seinere på sesongen. Lokaliteten får derfor verdi viktig (B).  
 
Lokalitetsnavn: Sørstulen (159/1/69) 
Kommune: Lom 
UTM: 32V 481770 6865015 
Naturtype: Naturbeitemark (D04) 
Utforming: Frisk fattigeng (D0404) (60 %), sølvbunke-eng (D0403) (40 %) 
Verdi: Lokalt viktig (C) 
Områdebeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Bjørn Harald Larsen 16.11.2011, basert på eget feltar-
beid 17.7.2011. Det foreligger ingen naturtype- eller artsregistreringer i området fra tidligere.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Sørstulen ligger i østre del av setergrenda Vangen innerst i 
Finndalen. Lokaliteten omfatter et lite kve på eiendommen 159/1/69. Den er skarpt avgrenset 
med gjerde rundt det hele. Berggrunnen i området består av granittisk ortogneis, en hard og 
forholdsvis næringsfattig bergart. Lokaliteten ligger på grunne morenemasser i ei slak, sørv-
endt li.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturbeitemark med gulaks-engkvein-eng (G4a) 
i nordre del og sølvbunke-eng (G3) i nedre del. Hele arealet er svak lågurt-kulturmarkseng 
(T4-2) etter NiN-systemet. 
Artsmangfold: En forholdsvis artsfattig lokalitet, som i imidlertid har innslag av enkelte noe 
kravfulle arter som snøsøte, flekkmure og fjellbakkestjerne. Ellers ble naturengarter og seter-
planter som fjelløyentrøst, kjerteløyentrøst, sauesvingel, blåklokke, småsyre, fjelltimotei, 
kattefot og tiriltunge notert.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Arealet beites av storfe og hest og nedbeitinga er noe ujevn, der 
svakt gjengroende partier veksler med hardt beitede partier. Nedre del bar preg av tidligere 
gjødsling. Hevden er ikke ideelt tilpasset lokaliteten.   
Fremmede arter: Ikke registrert.  
Skjøtsel og hensyn: Hest er gunstig for å få bukt med sølvbunkedominansen i nedre del av bei-
tet, men hestene foretrekker nok å beite på de mer urterike gulaksengene i øvre del. En mulig 
løsning kan være å dele opp beitet med strømgjerde for å få en hard nedbeiting med hest av 
sølvbunkeenga for en kortere periode. For øvrig er ekstensiv til moderat intensiv beiting med 
storfe en god hevd for lokaliteten.  
Kulturminner: Det står et setersel i kanten av lokaliteten.  
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en viktig del av kulturlandskapet på Vangen og er 
også en del av det helhetlige, kulturskapte landskapet i Finndalen.  
Verdibegrunnelse: Det meste av lokaliteten har ugjødslet kulturmarkseng i god hevd, som er 
vurdert som sårbar i ny norsk rødliste for naturtyper, og den har innslag av noen kravfulle ar-
ter. Det er innslag av noen kravfulle arter. Hevden er imidlertid ikke ideelt tilpasset lokaliteten, 
og den vurderes derfor bare å være av lokal verdi (C). 
 
Lokalitetsnavn: Nordstulen 
Kommune: Lom 
UTM: 32V 481470 6864920 
Naturtype: Slåttemark (D01) 
Utforming: Frisk fattigeng (D0404) (50 %), frisk/tørr, middels baserik eng (D0407) (30 %), 
sølvbunke-eng (D0403) (20 %) 
Verdi: Svært viktig (A) 
Områdebeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Bjørn Harald Larsen 16.11.2011, basert på eget feltar-
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beid 17.7.2011. Det foreligger ingen naturtype- eller artsregistreringer i området fra tidligere.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Nordstulen ligger i vestre del av setergrenda Vangen innerst i 
Finndalen. Lokaliteten omfatter et kve på eiendommene 159/1/73 og 159/1/74. Den er skarpt 
avgrenset med gjerde rundt det hele; i sørøst er det gjødslet slåttemark på andre siden av gjer-
det. Berggrunnen i området består av granittisk ortogneis, en hard og forholdsvis næringsfattig 
bergart. Floraen indikerer imidlertid at det er innslag av mer kalkrike bergarter lokalt her. Lo-
kaliteten ligger på grunne morenemasser i ei slak, sørvendt li.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Slåttemark med dominans av gulaks-engkvein-
eng (G4a), men med dunhavre-eng (G7b) i partier, særlig i øvre del og langs kanten mot øst. I 
sentrale deler, hvor det stedvis er noe oppgjødslet, er det mest sølvbunke-eng (G3). Hevdes nå 
med beite, men arealet er tydelig ryddet for slått og benyttet til det over lang tid. G4a-partiene 
er svak lågurt-kulturmarkseng (T4-2) etter NiN-systemet, mens dunhavreenga er lågurt-
kulturmarkseng (T4-3). Frisk sølvbunke-eng er vanskelig å plassere i NiN-systemet, men skal 
trolig også inn i T4-2.  
Artsmangfold: Dunhavreenga har innslag av flere kravfulle arter, deriblant smalfrøstjerne 
(NT), som her opptrer nær sin høydegrense (900 moh.). For øvrig vokser fjellmarinøkkel 
spredt langs kantene både mot øst og vest (6 delforekomster), mens marinøkkel finnes mer 
sparsomt. Av andre arter kan nevnes kjerteløyentrøst, trefingerurt, småsyre, seterfrytle, ha-
rerug, hvitmaure og flekkmure.  

 
Figur 4.17  Lokaliteten er overflatedyrket (i det minste mesteparten av arealet) og ryddet for stein. De 
magreste engene ble funnet i kantene. Foto: Bjørn Harald Larsen. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Kveet er overflatedyrket og har trolig blitt slått og eventuelt også 
etterbeitet med storfe i lang tid. Floraen indikerer at det ikke er lenge siden slåtten opphørte. 
Lokaliteten beites nå av storfe, trolig bare for en kort periode. Dette er gunstig og blir en god 
erstatning for slått. Vollen bærer lite preg av gjødsling, sannsynligvis bare i liten grad og for en 
tid tilbake. 
Fremmede arter: Ikke registrert.  
Skjøtsel og hensyn: Fortsatt ekstensivt storfebeite anbefales. Det kan se ut til at dyra blir slup-
pet her bare for en kortere periode, og dette er gunstig, da det vil etterligne slått på en god må-
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te. Det ideelle er selvsagt at kveet slås på ettersommeren, og at graset får ligge noen dager før 
det fjernes (for å sikre at en del frø blir sluppet når graset fjernes). Gjødsling må unngås. 
Kulturminner: Det står et setersel i kanten av lokaliteten.  
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en viktig del av kulturlandskapet på Vangen og er 
også en del av det helhetlige, kulturskapte landskapet i Finndalen.  
Verdibegrunnelse: Alle slåttemarker er nå så truet og sjeldne at de skal føres til verdi A med 
mindre de er for preget av gjengroing (Direktoratet for naturforvaltning 2007). Denne slåtte-
marka hevdes pr 2011 ikke med slått, men med ekstensivt storfebeite som på en god måte er-
statter slåtten pga. at dyrene antas å bli sluppet seint og går her i en forholdsvis kort periode.  

 
Figur 4.18  Avgrensning av lokaliteten Nordstulen på Vangen. Kartet er laget i Qgis med Norgeibilder 
som bakgrunn.  
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5 Kulturlandskapet i Finndalen 
5.1 Verdivurdering  

En vurdering av kulturlandskapsverdiene i Finndalen bør gjøres opp mot sammenliknbare om-
råder i regionen. I Nord-Gudbrandsdalen er det Grimsdalen i Dovre, Høydalen i Lom, Muruda-
len i Sel og dels også Lordalen i Lesja, Mysubyttdalen i Skjåk og Jønndalen i Dovre/Vågå som 
er relevante å sammenlikne med. Disse fjelldalene har alle kontinentalt klima, og de fleste har 
et klart skille mellom kulturlandskap knyttet til fast bosetting og til setergrender – men spor av 
tidligere fast bosetting i det som i dag er setrer, samt at de fleste har fortsatt aktiv seterdrift 
(med unntak av Jønndalen og trolig Lordalen, hvor det kun er utmarksbeite i dag).  

Grimsdalen har de klart største naturverdiene knyttet til kulturlandskapet av disse fjelldalene. 
Her er det også flere setrer i aktiv drift og et langt større antall dyr på beite enn i de andre da-
lene (dalen er også større). Finndalen har liknende kvaliteter som Murudalen, men større enn 
de andre dalførene – hvor det i større og mindre grad er gjengroingsproblematikk. Grimsdalen 
er en av landets viktigste seterdaler når det gjelder biologisk mangfold, og Finndalen har flere 
likhetstrekk med Grimsdalen enn de fleste andre seterdalene i Sør-Norge. Skillet mellom fast 
bosetting i Skårvangen og seterlandskapet fra Odden og innover er skarpt. Begge dalene har 
utpreget kontinentalt klima, med overvekt av tørrenger og tørkesvake beitemarker som resul-
tat. Finndalen har setrer i aktiv drift, og dyretallet har vært økende de siste 5-10 årene etter en 
periode med til dels betydelig nedgang over flere tiår. Dette gjør at gjengroingen og innsnev-
ringen av naturbeitemarkene i dalen har stoppet opp, og dette er samme situasjonen som i 
Grimsdalen. I begge dalene har ei meandrerende elv bygd opp ei stedvis bred elveslette med 
finkornete elveavsetninger, og denne elvesletta beites av storfe vesentlig og har verdifulle na-
turenger. En viktig ting skiller i midlertid de to dalene, nemlig berggrunnsforholdene. Den rike 
berggrunnen i Grimsdalen gjør at naturengene er langt mer artsrike her, og ikke minst er krav-
fulle arter som bakkesøte, snøsøte, bittersøte, småsøte og fjellnøkleblom langt vanligere her. 
Alle artene finnes i Finndalen, men de er sjeldne – de tre sistnevnte har bare et kjent voksested 
(fjellnøkleblom og bittersøte øst for Odden, på glimmerskiferen, småsøte ved Sterringi). I 
Finndalen er det større sandavsetninger, og dette gjør at marinøklene er vanligere enn i Grims-
dalen – og da særlig fjellmarinøkkel.  

Det er lite nydyrkingsarealer og kulturenger i Finndalen, til forskjell fra mange seterdaler i 
Sør-Norge. Dette skyldes bl.a. at det er lite myr i dalen, en naturtype som de siste tiårene har 
blitt dyrket opp også i fjellbygder og seterlandskap.  

Gaarder m.fl. (2001) vurderer kulturlandskapsverdiene i Finndalen slik: ”De biologiske kvali-
tetene til Finndalen gir grunn for å dele dalføret på tvers like nord for Sterringi. De indre, 
vestre deler av dalen har verdier i første rekke knyttet til den gamle, tørre og kontinentale fu-
ruskogen. … Ytre deler av dalføret fra Sterringi har lite furuskog, denne er gjennomgående 
yngre og det ser ut til å være mindre biologiske verdier knyttet til den. Her er derimot kultur-
landskapet og elvesletta med flommarksmiljøene meget interessante. Lite kalkrik mark og ve-
sentlig mindre innslag av sjeldne arter enn Grimsdalen i Dovre, gjør at området ikke har til-
svarende botaniske verdier. Likevel er dalbunnen i østre del av Finndalen særpreget, med flere 
verdifulle dellokaliteter og botanisk sett i det minste av stor regional verdi. Trekkes fluvialge-
omorfologiske og landskapsmessige vurderinger inn, er det naturlig å sette verdien enda høye-
re. Verdiene er både knyttet til et velhevdet kulturlandskap med setervoller, beitede elvesletter 
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og fortsatt åpne heiområder, og til flommarksmiljøene med tilhørende kroksjøer, sumper, 
sandbanker, myrpartier og ei aktivt meandrerende elv.” 

Denne vurderingen kan tyde på at setergrenda Vangen enten ble lite vektlagt i registreringene 
den gangen, eller at bruken av dette området har tatt seg opp siden 2000. Bl.a. ble den eneste 
A-lokaliteten i kulturlandskapet funnet på Nordstulen i Vangen i 2011, samt to naturbeitemar-
ker med lokal til regional verdi.  

Vår vurdering av kulturlandskapskvalitetene i Finndalen pr 2011, er at den som representant 
for en seterdal i Sør-Norge med forholdsvis fattig berggrunn er av nasjonal verdi. Andre na-
sjonalt viktige og vernede seterdaler i Sør-Norge har nesten alle rik berggrunn. Finndalen skil-
ler seg dermed ut floramessig fra disse, med å ha en større andel fattige til intermediære engty-
per. Helt øst i Finndalen kommer det imidlertid inn rikere berggrunn og flere rødlistearter og 
rødlistede vegetasjonstyper. Kulturlandskapskvalitetene i Finndalen er først og fremst knyttet 
til inngjerdede arealer, noe som også skiller den fra flere biologisk viktige seterdaler. I tillegg 
styrkes verdiene av kombinasjonen av det intakte flommarksmiljøet og god hevd av elveslette-
ne, noe som er bare er like godt utviklet i Grimsdalen i regionen.  

 
Figur 4.19  Det intakte flommarksmiljøet langs Finna som blir ekstensivt beitet av storfe og sau, her ved 
Odden hvor engene langs elvebredden er særlig godt og jevnt nedbeitet og det er store sand- og siltban-
ker ute i elva, styrker kulturlandskapsverdiene i Finndalen. Foto: Bjørn Harald Larsen. 

5.2 Anbefalinger om skjøtsel 
Kveene vurderes som samlet sett viktigere enn utmarksarealene i Finndalen (men merk verdie-
ne av flommarksmiljøene med ekstensivt hevdede elvesletter), noe som også skiller den noe 
fra Grimsdalen – der nok utmarksbeitene samlet sett er mest verdifulle. Dette har sammenheng 
med det samlede beitetrykket på utmarksarealene, som er og har vært større i Grimsdalen. I 
Finndalen har de mest artsrike engene blitt utviklet inne på kveer med moderat beitetrykk, 
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helst med storfe. Dette er noe som bør videreføres i dalen. De tørre og sandige beitemarkene er 
ikke like godt egnet for sauebeite fra et biologisk mangfold synspunkt. Sau beiter mer selektivt 
og vil raskt beite ned og redusere mangfoldet av låge urter og  marinøkler spesielt på gamle 
storfebeiter og slåtteenger, slik det bl.a. ble registrert på en tidligere artsrik slåttemark på Ster-
ringi (registrert som lokalt viktig slåttemark i 2000, sauebeite uten spesielle naturverdier i 
2011).  

Det anbefales å gjerde inne en lokalitet med utmarksbeite nettopp for å få en overgang fra 
hardt sauebeite til mer ekstensivt storfebeite. Dette gjelder et areal på nordsida av Finna ved 
Sterringi. Det ideelle for denne naturbeitemarka, som tidligere trolig har blitt slått og etterbei-
tet, er å slippe inn storfe for en kort periode på ettersommeren og la de beite arealet jevnt og 
godt ned, før de tas ut igjen. Dette er en måte å etterligne slått på, og som fører til et større 
artsmangfold over tid ved at urter får mulighet til å frø seg både før og etter at beitinga pågår.  

På Nordstulen er det ei svært viktig slåttemark hvor det er viktig å opprettholde den tradisjo-
nelle skjøtselen (slått og eventuelt etterbeite med storfe). Dersom slått skulle bli uaktuelt her, 
kan slått etterlignes med å slippe innpå storfe for en kort periode på ettersommeren. I den østre 
delen av setergrenda Sterringi er det ei slåttemark som nå bare delvis hevdes med slått, mens 
de mest artsrike delene har svak hevd og er i begynnende gjengroing. På disse arealene er det 
dunhavre-eng, som ikke er vanlig i Finndalen pga. den fattige berggrunnen. Det ville vært 
svært positivt om slåtten på denne lokaliteten også omfattet dunhavreenga.  

5.3 Forekomst av rødlistede naturtyper og rødlistearter 
I den nye norske rødlista for naturtyper blir naturbeitemark vurdert som sårbar og slåttemark 
som sterkt truet. I Finndalen ble det registrert to slåttemarker, en viktig (B) og en svært viktig 
(A). I 2000 ble det kartlagt ei slåttemark, men her har det vært hardt sauebeite en periode og 
lokaliteten har ikke lenger spesielle naturverdier. Det meste av arealet er nok også å regne for 
naturbeitemark. Ugjødslet/lite gjødslet slåttemark er nå en så truet naturtype i Norge at det er 
viktig å ta vare på alle forekomster med hevd, selv om de er hevdet med beite i stedet for slått 
pr i dag. Et beiteregime som etterlikner slått kan være med å opprettholde det spesielle arts-
mangfoldet som er knyttet til slåttemark. I tillegg ble det kartlagt 7 naturbeitemarker i dalen; 3 
viktige (B) og 4 lokalt viktige (C). Her er det viktig at det ikke blir gjødslet og at beitingen 
ikke blir for hard og ensidig (særlig med sau). Ekstensivt beite med storfe er det ideelle for å 
bevare naturbeitemarkene innenfor kveene, mens det er viktig at seterdrift med ku og utstrakt 
utmarksbeite, gjerne med både storfe, hest og sau, videreføres for å opprettholde et variert bei-
tetrykk utenfor kveene.  

Kulturlandskapet i Finndalen har verken forekomst av spesielt mange rødlistearter eller store 
populasjoner av noen arter. Det mest interessante er at smalfrøstjerne (NT) finnes på slåtte-
marka på Nordstulen. I motsetning til søteartene, marinøklene og fjellnøkleblom, som i stor 
grad har krøpet nedover i terrenget og inntatt seterlandskapet pga. at beitebruken har skapt 
liknende habitater som i rike rasmarker med finkornete løsmasser og på rike fjellrabber, er 
smalfrøstjerne sterkest knyttet til tørrbakker i kontinentale dalstrøk på Østlandet – og følger 
stort sett kulturlandskapet knyttet til fast bebyggelse. Det var derfor overraskende å finne arten 
så langt inn i dalen, innenfor de store skogarealene mellom Sterringi og Vangen.  
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Figur 4.20  Smalfrøstjerne (NT) ble funnet sparsomt på Nordstulen (3-koplede blader til høyre for GPS-
en), der arten vokste i kanten av ei svært viktig slåttemark. Foto: Bjørn Harald Larsen. 

For øvrig finnes bakkesøte (NT) spredt helt øst i landskapsvernområde, ved Odden og øst for 
Klomsroi (på glimmerskiferen), mens fjellnøkleblom (NT) kun er registrert øst for Odden, på 
små engarealer utenfor selve setergrenda. Småsøte (NT) ble funnet langs Finna ved Sterringi 
av Per Wendelbo på 1950-tallet, og dette er noe overraskende tatt i betraktning den fattige 
berggrunnen her, men opphavsmaterialet til elveavsetningene her er tydelig rikere – noe også 
funnene av lodnebergknapp (norsk ansvarsart) langs Finna indikerer. Wendelbo fant også 
jøkulstarr (NT) ved Sterringi på 1950-tallet, en art som er knyttet til snøleier og våt, nærings-
fattig jord i fjellet. Mogop (NT) er trolig noe vanligere i landskapsvernområdet enn våre regi-
streringer kan tyde på; den ble kun funnet vest for Klomsroi i 2011 samt at den tidligere er 
samlet på Oddan.  

Beitemarkene i Finndalen har potensial for rødlistede beitemarksopp, men dette artsaspektet er 
lite undersøkt. Både undersøkelsene i 2000 og i 2011 ble foretatt tidlig i sesongen for beite-
marksopp, og selv om det var forventet et noe større artsmangfold selv i midten av juli pga. en 
gunstig sesong i 2011, er det gode muligheter for at et besøk i august ville gitt en eller flere 
rødlistearter i denne gruppa. Også elvebreddsbiller burde vært bedre undersøkt langs Finna, 
hvor det finnes egnede habitater (stor, åpne sand- og siltflater) for flere rødlistearter i denne 
gruppa.   
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