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Referat: 

Forvaltningsprioriterte naturtyper i kulturlandskapet ble kartlagt innenfor det helhetlige 
kulturlandskapsområdet Follebu-Rudsbygd i Lillehammer og Gausdal kommuner i Oppland i 
august 2016. Det ble registrert 8 naturbeitemarker (4 svært viktige, 3 viktige og ei lokalt viktig) 
og 2 hagemarker (ei svært viktig og ei viktig) i området, som blir beskrevet med tanke på 
innlegging i Naturbase i rapporten. 

Innenfor de ti naturtypelokalitetene ble det funnet 3 rødlistede karplanter, en rødlistet lavart 
(bleikdoggnål) og 19 rødlistede beitemarksopper, bla. ble den sterkt truet arten grå 
narremusserong påvist på Aulestad). Til sammen ble det gjort 43 lokalitetsfunn av rødlistearter.  
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1 Innledning 

I forbindelse med et oppdrag for Miljødirektoratet knyttet til tilstandsvurdering av fire helhetlige 
kulturlandskap (jf. Naturbase) i Oppland og Hedmark, ble det sommeren 2016 utført befaringer av 
kulturlandskapslokaliteter innenfor området Follebu-Rudsbygd i Lillehammer og Gausdal kommuner 
(Jordal & Larsen 2016). Under befaringene ble det registrert en del rødlistede beitemarksopp på 
naturbeitemarker som ikke tidligere har blitt kartlagt. Dette var bakgrunnen for at Miljøfaglig 
Utredning tok kontakt med Fylkesmannen i Oppland med en forespørsel om midler til kartlegging av 
disse og andre kulturlandskapslokaliteter i dette området så raskt som mulig (før soppene hadde 
tørket inn). Registreringene ville inngå i vurderingen av verdien av kulturlandskapsområdet Follebu-
Rudsbygd, og samtidig gi grunnlag for beskrivelser av lokaliteter for innlegging i Naturbase. 
Miljøfaglig Utredning fikk innvilget kr. 23000 eks. mva. til formålet.  

Feltarbeidet på prosjektet ble utført 11. og 15.8.2016.  

2 Områdebeskrivelse 

Jordal & Larsen (2016) beskriver området slik: 

”Beliggenhet og naturgrunnlag: Området strekker seg fra Follebu kirke i Gausdal til Jørstadhøgda i 
Lillehammer, og omfatter ei slakk, vest- til sørvestvendt li med boligfelt, kulturlandskap og skog. 
Berggrunnen er i hovedsak mørk grå, feltspatførende sandstein, i veksellag med skifer. Løsmassene 
består av et sammenhengende dekke av morenemateriale og glasifluviale avsetninger. Klimaet er 
middels tørt (720 mm pr. år på Follebu) og med middels kalde vintre (innlandsklima). 
Naturgeografisk ligger området i sørboreal til mellomboreal (SB/MB) vegetasjonssone og svakt 
oseanisk vegetasjonsseksjon (OC). 

Beskrivelse: Som helhetlig kulturlandskap vurderes området å være regionalt verdifullt, basert på 
naturverdier (vurdert her) og kulturhistoriske verdier (beskrevet tidligere). Her er korn- og 
grasproduksjon, og flere gamle, store gårder. Området er rikt på fornminner, med blant annet 
gamle dyrkningsspor og gravhauger. 



  4 

Naturtyper: Området har flere naturbeitemarker og hagemarker. I tillegg forekommer store gamle 
trær, småbiotoper, gårdsdammer og noe beiteskog. Av naturtyper som ikke tilhører 
kulturlandskapet, kan nevnes bekkekløft og bergvegg, rik edellauvskog og viktig bekkedrag. 

Arter: Bortsett fra noen pattedyr og fugl var det ikke registrert funn av andre rødlistearter enn alm 
fra før 2016 i området. Det ble gjort mange funn av rødlistearter på flere lokaliteter i 2016, særlig av 
beitemarkssopp. Her kan nevnes grå narremusserong (EN), vridd køllesopp (VU), sauevokssopp (VU), 
rødnende lutvokssopp (VU), mørkskjellet vokssopp (VU), slåtterødspore (VU), Entoloma velenovskyi 
(VU), flammevokssopp (VU), gulbrun narrevokssopp (NT), røykkøllesopp (NT), svartblå rødspore 
(NT), ravnerødspore cf. (NT), lillagrå rødspore (NT), tyrkerrødspore (NT), musserongvokssopp (NT), 
lutvokssopp (NT) og rødskivevokssopp (NT). I tillegg ble bleikdoggnål (NT) funnet på tre grove almer 
(VU) på Aulestad, samt enghaukeskjegg (NT) på storfebeiter på Torgersrud og Reiten og 
engbakkesøte (NT) på hestebeite ved Nyhus i 2016. Av svartelistearter ble det i 2016 registrert 
kjempespringfrø, platanlønn og rødhyll. 

Biologisk mangfoldinteresse (gammel) fra Naturbase: 2 - interessant 

Biologisk mangfoldverdi (ny): 2 - verdifullt 

Verdibegrunnelse: Området er i hovedsak dominert av fulldyrket mark og skog, men har flere små 
hot-spoter av seminaturlig eng med mange rødlistearter, i tillegg til noen store gamle trær (særlig 
Aulestad). Samlet sett finner vi det riktig med verdi 2 - verdifullt.” 

3 Naturtypelokaliteter 

3.1 Kartlagte lokaliteter 

I alt ble det kartlagt 10 naturtypelokaliteter i august i 2016 i området, hvorav 8 naturbeitemarker og 
2 hagemarker. 

 Tabell 1. Kartlagte naturtypelokaliteter innenfor det helhetlige kulturlandskapsområdet Follebu-Rudsbygd i 
august 2016.  

Lok.
nr. 

Navn Kommune Naturtype Viktigste utforming Ver-
di 

1 Jongerud Lillehammer Hagemark Rik hagemark med boreale trær B 

2 Torgersrud Lillehammer Naturbeitemark Rik beiteeng B 

3 Prestrud Lillehammer Naturbeitemark Rik beiteeng A 

4 Midtre Bleken Lillehammer Naturbeitemark Rik beiteeng B 

5 Land Lillehammer Naturbeitemark Rik beitetørreng A 

6 Husom Gausdal Naturbeitemark Beitevåteng C 

7 Øvre Reiten Gausdal Naturbeitemark Rik beitetørreng B 

8 Nedre Reiten Gausdal Naturbeitemark Rik beitetørreng A 

9 Aulestad Gausdal Naturbeitemark Rik beitetørreng A 

10 Aulestad-almehage Gausdal Hagemark Rik hagemark med edellauvskog A 
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Figur 1. Kartlagte naturtypelokaliteter i det helhetlige kulturlandskapsområdet Follebu-Rudsbygd i august 
2016.  

3.2 Lokalitetsbeskrivelser 

1. Jongerud 

Kommune: Lillehammer 

Naturtype: Hagemark 

Delnaturtype: Rik hagemark med boreale lauvtrær 

Verdi for biologisk mangfold: Viktig - B 

UTM-referanse (32V): 571720 6782570 

Kilde: Feltarbeid 15.8.2016 (Bjørn Harald Larsen) 

Områdebeskrivelse 

Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Bjørn Harald Larsen (Miljøfaglig Utredning) 6.12.2016 
basert på eget feltarbeid 15.8.2016. Undersøkelsen ble gjort i forbindelse med naturtypekartlegging 
innenfor det helthetlige kulturlandskapsområdet Follebu-Rudsbygd, på oppdrag fra Fylkesmannen i 
Oppland. Rødlistestatus for arter følger rødlista for 2015.   

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på nedsida av Fv. 255 mellom Fåberg og Follebu. 
Den omfatter beiteområder på begge sider av gårdsvegen ned til Jongerud og er omkranset av skog 
og gjødslet beite. Berggrunnen i området består av gråvakke og skifer (Brøttumformasjonen), som 
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er relativt lettløselig og gir opphav til svakt basekrevende vegetasjon. Lokaliteten ligger i ei 
sørvestvendt li med gjennomgående tykt morenelag.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Rik hagemark med hengebjørk, hvorav enkelte er 
relativt gamle og grove (4-5 eks. som er 2 til 2,5 m i brysthøydeomkrets). Vegetasjonstype veksler 
mellom gulaks-eng (G4a) i friske partier og fragmentarisk frisk/tørr middels baserik eng (G7b) av 
gulmauretype på knauser og i kantsoner. Etter NiN-systemet er det snakk om svakt kalkrik tørreng 
med klart hevdpreg eller svakt preg av gjødsling (T32-C-16). 

 

Figur 2. Hagemarka hadde svakt beitetrykk i 2016, og det var partier dominert av einstape. Hengebjørk er 
dominerende treslag i hagemarka. Foto: Bjørn Harald Larsen, 15.8.2016.  

Artsmangfold: Middels artsrike enger med bla. gulaks, gulmaure, gjeldkarve, hvitmaure, tiriltunge, 
legeveronika, rødknapp, blåklokke, engfiol, fløyelsmarikåpe, skogkløver, aurikkelsveve, ryllik, 
skjermsveve og smørbukk. Partier dominert av einstape viser at beitetrykket er for lavt for å hindre 
gjengroing. Foruten hengebjørk er det noe hegg og rogn her. Av beitemarksopp ble kun 
kjeglevokssopp registrert.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten beites av storfe, og beitetrykket er moderat til lavt/svakt. I 
tillegg til einstapedominansen i enkelte områder, er det også noe lauvoppslag spredt. Hagemarka 
gir inntrykk av å være ugjødslet eller i det minste lite preget av tidligere gjødsling.  

Fremmede arter: Ingen registrert. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger innenfor det helhetlige kulturlandskapsområdet 
Follebu-Rudsbygd, som er vurdert som et regionalt verdifullt kulturlandskap (Jordal & Larsen 2016).  

Begrunnelse for verdisetting: Med bakgrunn i faktaark for hagemark fra august 2015 
(Miljødirektoratet 2015) oppnår lokaliteten høy vekt på størrelse (10 daa), tilstand (i bruk med 
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tradisjonelt beite) og påvirkning (i bruk med moderat intensiv bruk) og lav vekt på artsmangfold (15 
tyngdepunktarter) og landskapsøkologi (mer enn 1 km til nærmeste verdifulle kulturmarkslokalitet). 
Dette gir i utgangspunktet grunnlag for å gi verdien svært viktig – A (høy vekt på tilstand eller 
påvirkning og to andre parametere), men verdier i grenseområdet for både på størrelse og 
artsmangfold gjør at verdien settes ned til viktig (B).  

Forslag til skjøtsel og hensyn: Beitetrykket kan med fordel økes noe. Beite med storfe er positivt for 
lokaliteten og bør opprettholdes. Det må ikke tilføres gjødsel på lokaliteten. Det er også ønskelig 
med noe rydding av lauvoppslag.   

 

Figur 3. Avgrensning av lokaliteten Jongerud i Lillehammer kommune.  

2. Torgersrud 

Kommune: Lillehammer 

Naturtype: Naturbeitemark 

Delnaturtype: Rik beiteeng 

Verdi for biologisk mangfold: Viktig - B 

UTM-referanse (32V): 571090 6784880 

Kilde: Feltarbeid 11.8.2015 (John Bjarne Jordal og Bjørn Harald Larsen) og 15.8.2016 (Bjørn Harald 
Larsen) 
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Områdebeskrivelse 

Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Bjørn Harald Larsen (Miljøfaglig Utredning) 6.12.2016 
basert på eget feltarbeid sammen med John Bjarne Jordal 11.8.2016 og alene 15.8.2016. 
Undersøkelsene ble gjort i forbindelse med naturtypekartlegging innenfor det helthetlige 
kulturlandskapsområdet Follebu-Rudsbygd, på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland. Rødlistestatus 
for arter følger rødlista for 2015.   

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom Fv. 255 og Øverbygdsvegen (Fv. 318) i 
Rudsbygd. Den omfatter det meste av et storfebeite nedenfor gården Torgersrud. Beitet er 
avgrenset av edellauvskog med mye hassel mot vest og sør og av gjødslet beite mot øst. I nord er 
det gråorskog langs en liten bekk. Berggrunnen i området består av gråvakke og skifer 
(Brøttumformasjonen), som er relativt lettløselig og gir opphav til svakt basekrevende vegetasjon. 
Lokaliteten ligger i ei sørvestvendt li med gjennomgående tykt morenelag, men på lokaliteten er det 
små arealer med grunt og usammenhengende morenedekke.   

 

Figur 4. I øvre del er det en del hasselkratt på beitet, som blir holdt i hevd med ungdyr av storfe. Foto: Bjørn 
Harald Larsen, 15.8.2016.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturbeitemark med rik beiteeng, mest næringsrik 
sølvbunke-eng (G3) i veksling med dunhavre-dunkjempe-eng (G7b) på knauser, i bratte bakker og i 
kantsoner. Fuktpartier med rik våteng dominert av hvitbladtistel og mjødurt er også vanlig. 
Hovedsakelig svakt kalkrik tørreng med klart hevdpreg eller svakt preg av gjødsling (T32-C-16) etter 
NiN-systemet. 

Artsmangfold: Hassel, hegg, spisslønn, selje og hengebjørk står spredt på beitet, dels også i små 
klynger. Artsrik eng finnes særlig på knauser og steinete partier i øvre, østre del av beitet, der det 
bla. ble funnet enghaukeskjegg (NT), rødknapp, gulmaure, kratthumleblom, gjeldkarve, dunkjempe, 
aurikkelsveve, skogstorkenebb, blåklokke, tiriltunge, engknoppurt, bergmynte, hårsveve, hvitmaure, 
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fagerknoppurt og finnskjegg. Av beitemarksopp ble svartblå rødspore (NT), blygrå rødspore, 
belterødspore, tjærerødspore, vorterødspore og gul vokssopp registrert.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten beites av storfe, og beitetrykket er moderat til godt. Det er 
en del tråkkskader i fuktpartier i nedre del. I østre del er det ryddet en del lauvkratt de siste årene. 
Beitet bærer generelt preg av svak gjødsling, særlig i nedre, vestre del. 

 

Figur 5. Lokaliteten beites av storfe, og beitetrykket er godt – men som vanlig på storfebeiter blir det stående 
igjen tuer med kvassbunke. Foto: Bjørn Harald Larsen, 15.8.2016. 

Fremmede arter: Spredt forekomst av rødhyll (HI), samt platanlønn (SE) i nedkant. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger innenfor det helhetlige kulturlandskapsområdet 
Follebu-Rudsbygd, som er vurdert som et regionalt verdifullt kulturlandskap (Jordal & Larsen 2016).  

Begrunnelse for verdisetting: Med bakgrunn i faktaark for naturbeitemark fra august 2015 
(Miljødirektoratet 2015) oppnår lokaliteten høy vekt på størrelse (29 daa) og tilstand (i bruk og uten 
tegn til gjengroing), middels vekt på artsmangfold (over 20 kjennetegnende arter) og påvirkning 
(moderat intensiv hevd og i liten grad preget av fremmede arter) og lav vekt på rødlistearter (2 NT-
arter). Dette gir grunnlag for å sette verdien viktig – B på lokaliteten (minst middels vekt på 
størrelse og tilstand eller påvirkning, samt middels vekt på artsmangfold).  

Forslag til skjøtsel og hensyn: Beitetrykket synes å være godt tilpasset beitegrunnlaget. For å unngå 
tråkkskader er det en fordel å benytte kalver/ungdyr på beitet. Det må ikke tilføres gjødsel på 
lokaliteten. I partier kan det fortsatt ryddes mer lauvkratt/tennung.   
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Figur 6. Avgrensning av lokaliteten Torgersrud i Lillehammer kommune.  

3. Prestrud 

Kommune: Lillehammer 

Naturtype: Naturbeitemark 

Delnaturtype: Rik beiteeng 

Verdi for biologisk mangfold: Svært viktig - A 

UTM-referanse (32V): 571505 6785265 

Kilde: Feltarbeid 11.8.2015 (John Bjarne Jordal og Bjørn Harald Larsen) og 15.8.2016 (Bjørn Harald 
Larsen) 

Områdebeskrivelse 

Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Bjørn Harald Larsen (Miljøfaglig Utredning) 6.12.2016 
basert på eget feltarbeid sammen med John Bjarne Jordal 11.8.2016 og alene 15.8.2016. 
Undersøkelsene ble gjort i forbindelse med naturtypekartlegging innenfor det helthetlige 
kulturlandskapsområdet Follebu-Rudsbygd, på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland. Rødlistestatus 
for arter følger rødlista for 2015.   

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ovenfor Fv. 318 ved Prestrud i Rudsbygd, på begge 
sider av vegen mot Stormyra. Den omfatter et stort beiteområde med et par boligtomter inne i, 
omgitt av dyrket mark. Berggrunnen i området består av gråvakke og skifer (Brøttumformasjonen), 
som er relativt lettløselig og gir opphav til svakt basekrevende vegetasjon. Det er morenedekke av 
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vekslende mektighet på lokaliteten, med tynt dekke over ryggene og på knauser, noe mektigere lag 
i forsenkninger og i nedre del av området. Steinete partier. 

 

Figur 7. Fra nedre del av lokaliteten, ovenfor vegen. Dette var partiet med de største forekomstene av 
beitemarksopp i august 2016. Foto: Bjørn Harald Larsen, 15.8.2016. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturbeitemark med mosaikk av rik beiteeng 
dominert av finnskjegg og gulaks (G5) og beitetørreng (knauser/kanter) av rødknapp-gjeldkarve-
type (G7b). I sig er det fuktig, noe baserik eng med hvitbladtistel. Etter NiN-systemet er det for det 
meste snakk om svakt kalkrik eng med klart hevdpreg (T32-C-20) eller tilsvarende intermediær eng.  

Artsmangfold: Det står spredte enkelttrær og små klynger med gran, hengebjørk, selje og rogn på 
beitet. Engene er relativt artsfattige, men arter som dunkjempe, gjeldkarve, rødknapp, tiriltunge og 
kjerteløyentrøst ble notert, samt hvitbladtistel, mjødurt og harestarr i sig. Mer spesiell var fungaen 
av beitemarkmarksopp, med bla. 3-4 funn av sauevokssopp (VU), rødnende lutvokssopp (VU), 
flammevokssopp (VU), lillagrå rødspore (NT), svartblå rødspore (NT), tjærerødspore, silkerødspore, 
mørktannet rødspore, blygrå rødspore, vorterødspore, gul vokssopp og honningvokssopp. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten beites av ungdyr, muligens også sau vår og høst, og 
beitetrykket er moderat til godt. Store deler av beitet har ugjødslet preg, men på flater i øvre del og 
nedenfor vegen i nedre del er det tegn til tidligere gjødsling. Det går ei kraftlinje gjennom 
lokaliteten.  

Fremmede arter: Ingen registrert. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en av de mest verdifulle naturbeitemarkene innenfor det 
helhetlige kulturlandskapsområdet Follebu-Rudsbygd, som er vurdert som et regionalt verdifullt 
kulturlandskap (Jordal & Larsen 2016).  
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Figur 8. Det ble gjort flere funn av sauevokssopp (VU) på beitet på Prestrud. Foto: Bjørn Harald Larsen, 
15.8.2016. 

Begrunnelse for verdisetting: Med bakgrunn i faktaark for naturbeitemark fra august 2015 
(Miljødirektoratet 2015) oppnår lokaliteten høy vekt på størrelse (56 daa), rødlistearter (3 VU-
arter), tilstand (i bruk og uten tegn til gjengroing) og påvirkning (moderat intensiv hevd og ikke 
preget av fremmede arter) og middels vekt på artsmangfold (over 20 kjennetegnende arter) Dette 
gir grunnlag for å gi lokaliteten verdien svært viktig- A (høy vekt på størrelse, tilstand, påvirkning og 
rødlistearter).  

Forslag til skjøtsel og hensyn: Beitetrykket synes å være godt tilpasset beitegrunnlaget. Det må ikke 
tilføres gjødsel på lokaliteten. I øvre, nordre del vil det være positivt med en forsiktig ryddig av 
lauvtrær. 
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Figur 9. Avgrensning av lokaliteten Prestrud i Lillehammer kommune.  

4. Midtre Bleken 

Kommune: Lillehammer 

Naturtype: Naturbeitemark 

Delnaturtype: Rik beiteeng 

Verdi for biologisk mangfold: Viktig - B 

UTM-referanse (32V): 571345 6786170 

Kilde: Feltarbeid 15.8.2016 (Bjørn Harald Larsen) 

Områdebeskrivelse 

Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Bjørn Harald Larsen (Miljøfaglig Utredning) 6.12.2016 
basert på eget feltarbeid 15.8.2016. Undersøkelsen ble gjort i forbindelse med naturtypekartlegging 
innenfor det helthetlige kulturlandskapsområdet Follebu-Rudsbygd, på oppdrag fra Fylkesmannen i 
Oppland. Rødlistestatus for arter følger rødlista for 2015.   

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på østsida av Fv. 318 ved Midtre Bleken i 
Rudsbygd. Den omfatter et beiteområde nord for et bolighus her. Den grenser mot svakt gjødslet 
naturbeitemark i nord, gjengroende hagemark/beiteskog mot øst, gjødslet beite i sør og 
fylkesvegen mot vest. Berggrunnen i området består av gråvakke og skifer (Brøttumformasjonen), 
som er relativt lettløselig og gir opphav til svakt basekrevende vegetasjon. Lokaliteten ligger i ei 
sørvestvendt li med gjennomgående tykt morenelag; på lokaliteten også grunnlendt mark på 
knauser.   
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturbeitemark med rik beiteeng, mest finnskjegg-
gulaks-eng i øvre del, mens det er mer baserik tørreng av dunkjempe-gjeldkarve-rødknapp-type på 
knauser og noe sølvbunke-eng i forsenkninger i nedre del. Etter NiN-systemet er det for det meste 
snakk om svakt kalkrik eng med klart hevdpreg (T32-C-20) eller tilsvarende intermediær eng. 

 

Figur 10. Engene er grasdominerte pga. at sau beiter her gjennom hele året. På rikeste partiene var på små 
knauser som den i forgrunnen på bildet. Foto: Bjørn Harald Larsen, 15.8.2016.  

Artsmangfold: Helt i nordvest er det ei lita ospelund, mens det lenger opp er klynger med 
hengebjørk, gran, selje og osp. Engene er grasdominerte, og særlig gulaks og finnskjegg har stor 
dekning. På knauser og i kantene opptrer også hvitmaure, dunkjempe, gjeldkarve, rødknapp, 
engknoppurt, prestekrage, harerug, aurikkelsveve, engfiol, hårsveve, engfrytle, kjerteløyentrøst og 
tiriltunge. En god lokalitet for beitemarksopp, og under kartleggingen ble det påvist følgende arter: 
Entoloma cf. cocles (VU), Entoloma cf. velenovskyi (VU), røykkøllesopp (NT), lutvokssopp (NT), 
musserongvokssopp (NT), lillagrå rødspore (NT), gulbrun narrevokssoopp (NT), grå vokssopp, gul 
vokssopp, kjeglevokssopp, kantarellvokssopp, blågrå rødspore, tjærerødspore, vorterødspore, 
hetterødspore og blårandrødspore. 
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Figur 11. Gulbrun narrevokssopp (NT) ble funnet på beitet på Midtre Bleken. Foto: Bjørn Harald Larsen, 
15.8.2016. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten beites av sau gjennom hele sesongen, noe som gjør at den 
blir sterkt grasdominert. Moderat beitetrykk (svakt i partier). Svakt preg av gjødsling i nedre del, for 
øvrig magre enger. 

Fremmede arter: Ingen registrert. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en av de mest verdifulle naturbeitemarkene innenfor det 
helhetlige kulturlandskapsområdet Follebu-Rudsbygd, som er vurdert som et regionalt verdifullt 
kulturlandskap (Jordal & Larsen 2016).  

Begrunnelse for verdisetting: Med bakgrunn i faktaark for naturbeitemark fra august 2015 
(Miljødirektoratet 2015) oppnår lokaliteten høy vekt på størrelse (12 daa), rødlistearter (5 NT-arter, 
trolig 2 VU-arter), tilstand (i bruk og uten tegn til gjengroing) og påvirkning (moderat intensiv hevd 
og ikke preget av fremmede arter) og middels vekt på artsmangfold (over 20 kjennetegnende arter) 
Dette gir i utgangspunktet grunnlag for å gi lokaliteten verdien svært viktig- A (høy vekt på størrelse, 
tilstand, påvirkning og rødlistearter), men helhetsinntrykk (grasdominert, noe svakt beitetrykk) og 
beskjeden størrelse gjør at verdien settes ned til viktig (B).  

Forslag til skjøtsel og hensyn: Beitetrykket synes å være godt tilpasset beitegrunnlaget, men kan 
med fordel økes noe (helst gjennom vår- og høstbeite, slik at det er mulig for urter å klare seg på 
sikt). Det må ikke tilføres gjødsel på lokaliteten. I øvre deler vil det være positivt med en forsiktig 
ryddig av lauvtrær. 
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Figur 12. Avgrensning av lokaliteten Midtre Bleken i Lillehammer kommune.  

5. Land 

Kommune: Lillehammer 

Naturtype: Naturbeitemark (80 %), hagemark (20 %) 

Delnaturtype: Rik beitetørreng (40 %), rik beiteeng (40 %), rik hagemark med boreale trær (20 %) 

Verdi for biologisk mangfold: Svært viktig - A 

UTM-referanse (32V): 571845 6786780 

Kilde: Feltarbeid 15.8.2016 (Bjørn Harald Larsen) 

Områdebeskrivelse 

Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Bjørn Harald Larsen (Miljøfaglig Utredning) 6.12.2016 
basert på eget feltarbeid 15.8.2016. Undersøkelsen ble gjort i forbindelse med naturtypekartlegging 
innenfor det helthetlige kulturlandskapsområdet Follebu-Rudsbygd, på oppdrag fra Fylkesmannen i 
Oppland. Rødlistestatus for arter følger rødlista for 2015.   

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger høyt oppi den sørvestvendte lia ovenfor Rudsbygd 
i Lillehammer, nær grensa til Gausdal. Den er omgitt av gjengroende beiteskog mot vest, nord og 
øst, mens det er kulturenger nedenfor beitet mot sør. Berggrunnen i området består av gråvakke og 
skifer (Brøttumformasjonen), som er relativt lettløselig og gir opphav til svakt basekrevende 
vegetasjon. Lokaliteten ligger i ei sørvestvendt li med gjennomgående tykt morenelag; på 
lokaliteten også grunnlendt mark på knauser.   
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Figur 13. Det går ei høyspentlinje gjennom nedre del av lokaliteten, og her er engene noe påvirket av 
gjødsling. Foto: Bjørn Harald Larsen, 15.8.2016.  

 

Figur 14. I øvre del er det en del osp, bla. noen eldre trær med spettehull, og dette partiet har hagemarkpreg. 
Foto: Bjørn Harald Larsen, 15.8.2016.  
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturbeitemark med mosaikk av rik beitetørreng av 
dunkjempe-rødknapp-type (G7b) og beiteeng av finnskjegg-eng (G5), samt noe gjødselpåvirket 
sølvbunke-eng (G3) i nedre del. I øvre del er det en smal brem med ospehage. Etter NiN-systemet er 
det snakk om svakt kalkrik tørreng med klart hevdpreg eller svakt preg av gjødsling (T32-C-16). 

Artsmangfold: I tillegg til osp, er det også spredte trær eller grupper av trær med hengebjørk, gran, 
rogn og gråor, samt en del einer. Engene er middels artsrike og har innslag av bla. enghaukeskjegg 
(NT), rødknapp, dunkjempe, blåklokke, harerug, flekkgrisøre, prestekrage, aurikkelsveve, gjeldkarve, 
fløyelsmarikåpe, kjerteløyentrøst, mjødurt, tepperot, dvergjamne, engfiol, blåveis, hårsveve og 
flekkmure. En god lokalitet for beitemarksopp, og under kartleggingen ble det påvist følgende arter: 
Entoloma velenovskyi (VU), lutvokssopp (NT), lillagrå rødspore (NT), svartblå rødspore (NT), 
ravnerødspore (NT), vorterødspore,hetterødspore, beiterødspore, tjærerødspore, Entoloma 
longistriatum, papegøyevokssopp, kjeglevokssopp, grå vokssopp, gul vokssopp, kantarellvokssopp, 
liten mønjevokssopp og engvokssopp.  

 

Figur 15. Beitet har steinete mark, og det står gran spredt, særlig i østre del. Foto: Bjørn Harald Larsen, 
15.8.2016.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten beites av ungdyr av storfe, og beitetrykket er moderat til 
godt. Store deler av beitet synes magert og ugjødslet, men det blir gjødslet i nedre deler der det er 
mulig å komme til med traktor (opplyst av grunneier). Det går ei høyspentlinje gjennom de nedre 
delene av lokaliteten.  

Fremmede arter: Ingen registrert. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en av de mest verdifulle naturbeitemarkene innenfor det 
helhetlige kulturlandskapsområdet Follebu-Rudsbygd, som er vurdert som et regionalt verdifullt 
kulturlandskap (Jordal & Larsen 2016).  
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Begrunnelse for verdisetting: Med bakgrunn i faktaark for naturbeitemark fra august 2015 
(Miljødirektoratet 2015) oppnår lokaliteten høy vekt på størrelse (82 daa), rødlistearter (1 VU- og 5 
NT-arter), artsmangfold (over 30 kjennetegnende arter), tilstand (i bruk og uten tegn til gjengroing) 
og påvirkning (moderat intensiv hevd og ikke preget av fremmede arter). Dette gir da klart grunnlag 
for å gi lokaliteten verdien svært viktig – A (høy vekt på alle parametere).  

Forslag til skjøtsel og hensyn: Beitetrykket synes å være godt tilpasset beitegrunnlaget. Det bør ikke 
tilføres gjødsel på lokaliteten. I øvre deler vil det være positivt med en forsiktig ryddig av lauvtrær. 

 

Figur 16. Avgrensning av lokaliteten Land i Lillehammer kommune.  

6. Husom 

Kommune: Gausdal 

Naturtype: Naturbeitemark 

Delnaturtype: Beitevåteng (60 %), rik beiteeng (40 %) 

Verdi for biologisk mangfold: Lokalt viktig - C 

UTM-referanse (32V): 569515 6789380 

Kilde: Feltarbeid 15.8.2016 (Bjørn Harald Larsen) 

Områdebeskrivelse 

Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Bjørn Harald Larsen (Miljøfaglig Utredning) 6.12.2016 
basert på eget feltarbeid 15.8.2016. Undersøkelsen ble gjort i forbindelse med naturtypekartlegging 
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innenfor det helthetlige kulturlandskapsområdet Follebu-Rudsbygd, på oppdrag fra Fylkesmannen i 
Oppland. Rødlistestatus for arter følger rødlista for 2015.   

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nedenfor Fv. 318 ved Skardstad og Husom nordøst 
for Follebu. Fylkesvegen danner avgrensing mot nord, mens den grenser mot dyrket mark i øst og 
vest, samt beiteskog uten spesielle naturverdier i sør. Berggrunnen i området består av gråvakke og 
skifer (Brøttumformasjonen), som er relativt lettløselig og gir opphav til svakt basekrevende 
vegetasjon. Lokaliteten ligger i ei sørvestvendt li med gjennomgående tykt morenelag. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturbeitemark med rik beitevåteng i nedre østre 
deler, for øvrig partier med rik beiteeng på veldrenert mark. Våtenga har stedvis preg av rikmyr og 
rik myrkant, men torvoppbyggingen er trolig helt minimal, og den er derfor kartlagt som 
beitevåteng. 

 

Figur 17. Ei høyspentlinje går gjennom lokaliteten, og det er bare under denne at et er åpen eng. Foto: Bjørn 
Harald Larsen, 15.8.2016. 

Artsmangfold: I de veldrenerte partiene står det noe hengebjørk og gran (helt åpent bare i 
kraftlinjetraseen gjennom lokaliteten). Våtenga har dominans av hvitbladtistel, mjødurt og 
kornstarr, samt innslag av stjernestarr, enghumleblom, jåblom, myrhatt, gråstarr og myrmaure. I de 
tørrere engene kommer det inn flekkmure, rødknapp, hvitmaure, blåklokke, tepperot og 
engknoppurt, samt noe tjærerødspore. 
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Figur 18. Våteng med dominans av kornstarr, mjødurt og jåblom i nedre, østre del av lokaliteten. Foto: Bjørn 
Harald Larsen, 15.8.2016.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten hadde blitt beitet av storfe og hest tidligere i sesongen 
(opplyst av grunneier), beitetrykket ser ut til å være svakt til moderat. Vegetasjonen var noe preget 
av tidligere gjødsling i de åpne partiene. Det går ei høyspentlinje gjennom lokaliteten.  

Fremmede arter: Ingen registrert. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger innenfor det helhetlige kulturlandskapsområdet 
Follebu-Rudsbygd, som er vurdert som et regionalt verdifullt kulturlandskap (Jordal & Larsen 2016).  

Begrunnelse for verdisetting: Med bakgrunn i faktaark for naturbeitemark fra august 2015 
(Miljødirektoratet 2015) oppnår lokaliteten høy vekt på størrelse (19 daa), tilstand (i bruk og uten 
tegn til gjengroing) og påvirkning (moderat intensiv hevd og ikke preget av fremmede arter) og lav 
vekt på artsmangfold (mer enn 15 kjennetegnende arter). Lokaliteten får ut fra dette kun verdien 
lokalt viktig – C .  

Forslag til skjøtsel og hensyn: Beitetrykket er lavt, og det er gjengroingstendenser i den nordre 
delen av beitemarka. Noe bedre beitetrykk er ønskelig, mens kombinasjonen av storfe og hest er 
ideelt. Det bør ikke tilføres gjødsel på lokaliteten. 
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Figur 19. Avgrensning av lokaliteten Husom i Gausdal kommune.  

7. Øvre Reiten 

Kommune: Gausdal 

Naturtype: Naturbeitemark 

Delnaturtype: Rik beitetørreng 

Verdi for biologisk mangfold: Viktig - B 

UTM-referanse (32V): 568892 6789852 

Kilde: Feltarbeid 15.8.2016 (Bjørn Harald Larsen) 

Områdebeskrivelse 

Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Bjørn Harald Larsen (Miljøfaglig Utredning) 7.12.2016 
basert på eget feltarbeid 15.8.2016. Undersøkelsen ble gjort i forbindelse med naturtypekartlegging 
innenfor det helthetlige kulturlandskapsområdet Follebu-Rudsbygd, på oppdrag fra Fylkesmannen i 
Oppland. Rødlistestatus for arter følger rødlista for 2015.   

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom Fv. 318 og gården Øvre Reiten nordøst for 
Follebu. Den grenser mot dyrket mark/kultureng i sørvest, mens den for øvrig er omgitt av 
beiteskog. Berggrunnen i området består av gråvakke og skifer (Brøttumformasjonen), som er 
relativt lettløselig og gir opphav til svakt basekrevende vegetasjon. Lokaliteten ligger i ei 
sørvestvendt li med gjennomgående tykt morenelag. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturbeitemark med rik beitetørreng av dunkjempe-
gjeldkarve-type (G7b) og gulaks-prestekrage-type (G4a). Etter NiN-systemet er det snakk om svakt 
kalkrik tørreng med klart hevdpreg eller svakt preg av gjødsling (T32-C-16).  
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Figur 20. Fine tørrbakker med godt beitetrykk av hest på Øvre Reiten. Foto: Bjørn Harald Larsen, 15.8.2016.  

 

Figur 21. Engbakkesøte (NT) vokste på tørrbakkene på lokaliteten. Foto: Bjørn Harald Larsen, 15.8.2016. 
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Artsmangfold: Enga er helt åpen og med noe hengebjørk i bakkant, samt en del einer. Relativt 
artsrik eng med arter som engbakkesøte (NT), rødknapp, gjeldkarve, dunkjempe, hvitmaure, 
tiriltunge, prestekrage, gulaks, blåklokke, aurikkelsveve, engnellik, tepperot, fløyelsmarikåpe og 
kjerteløyentrøst. God lokalitet også for beitemarksopp, og det ble notert følgende arter her: 
rødnende lutvokssopp (VU), lutvokssopp (NT), lillagrå rødspore (NT), mørktannet rødspore, 
tjærerødspore og gul vokssopp.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten hadde blitt beitet av hest, og beitetrykket er godt tilpasset 
beitegrunnlaget. Engene er magre og gir inntrykk av å være ugjødslede.   

Fremmede arter: Ingen registrert. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger innenfor det helhetlige kulturlandskapsområdet 
Follebu-Rudsbygd, som er vurdert som et regionalt verdifullt kulturlandskap (Jordal & Larsen 2016).  

Begrunnelse for verdisetting: Med bakgrunn i faktaark for naturbeitemark fra august 2015 
(Miljødirektoratet 2015) oppnår lokaliteten høy vekt på tilstand (i bruk og uten tegn til gjengroing) 
og påvirkning (moderat intensiv hevd og ikke preget av fremmede arter), mens den ligger i 
grenseland mellom middels og høy vekt på rødlistearter (1 VU- og 3 NT-arter). Den får middels vekt 
på størrelse (1 daa) og artsmangfold (mer enn 20 kjennetegnende arter). Dette gir grunnlag for å gi 
lokaliteten verdien viktig – B (minst middels vekt på størrelse og tilstand eller påvirkning, samt 
minst middels vekt for rødlistearter eller artsmangfold).   

Forslag til skjøtsel og hensyn: Beitetrykket er godt, og beite med hest anbefales opprettholdt. Det 
må ikke tilføres gjødsel på lokaliteten. 

 

Figur 22. Avgrensning av lokaliteten Øvre Reiten i Gausdal kommune.  
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8. Nedre Reiten 

Kommune: Gausdal 

Naturtype: Naturbeitemark 

Delnaturtype: Rik beitetørreng 

Verdi for biologisk mangfold: Svært viktig - A 

UTM-referanse (32V): 568635 6790175 

Kilde: Feltarbeid 15.8.2016 (Bjørn Harald Larsen) 

Områdebeskrivelse 

Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Bjørn Harald Larsen (Miljøfaglig Utredning) 6.12.2016 
basert på eget feltarbeid 15.8.2016. Undersøkelsen ble gjort i forbindelse med naturtypekartlegging 
innenfor det helthetlige kulturlandskapsområdet Follebu-Rudsbygd, på oppdrag fra Fylkesmannen i 
Oppland. Rødlistestatus for arter følger rødlista for 2015.   

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ovenfor gården Reiten øvre nord for Follebu. Den 
avgrenset av kultureng i sør, ei åkerrein med lauvkratt mot vest og gjengroende beiteskog mot nord 
og vest. Berggrunnen i området består av gråvakke og skifer (Brøttumformasjonen), som er relativt 
lettløselig og gir opphav til svakt basekrevende vegetasjon. Lokaliteten ligger i ei sørvestvendt li 
med gjennomgående tykt morenelag. Det er steinete på det meste av lokaliteten.  

 

Figur 23. Lokaliteten beites av ungdyr, og beitetrykket er moderat – i partier svakt. Foto: Bjørn Harald Larsen, 
15.8.2016. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturbeitemark med rik beitetørreng av rødknapp-
gjeldkarve-type (G7b) i veksling med finnskjegg-eng (G5) og noe dunkjempe-eng med mye 
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finnskjegg (også en variant av G7b – frisk/tørr, middels baserik eng). I vestre del er det også partier 
med sølvbunke-eng (G3), særlig i nedre deler. Etter NiN-systemet er det snakk om svakt kalkrik 
tørreng med klart hevdpreg eller svakt preg av gjødsling (T32-C-16).  

Artsmangfold: Det står igjen spredte trær av hengebjørk på beitet etter rydding, og partier har noe 
hagemarkpreg (men hele arealet framstår som åpen til halvåpen naturbeitemark). Foruten de 
allerede nevnte artene fra tørreng, ble også enghaukeskjegg (NT) (flere delpopulasjoner, hvorav en 
stor), aurikkelsveve, blåklokke, fløyelsmarikåpe, legeveronika, kjerteløyentrøst, prestekrage, gulaks, 
bergmynte og blåveis registrert, samt hvitbladtistel, mjødurt og enghumleblom i fuktige partier. Det 
ble også funnet en del beitemarksopp; flammevokssopp (VU) (to funn), Entoloma cf. cocles (VU), 
røykkøllesopp (NT), rødskivevokssopp (NT), tyrkerrødspore (NT), tuet køllesopp, hvit 
småfingersopp, tjærerødspore, vorterødspore, liten mønjevokssopp, kjeglevokssopp, gul vokssopp, 
kantarellvokssopp og duftreddiksopp.  

 

Figur 24. Flammevokssopp (VU) ble funnet to steder på storfebeitet på Nedre Reiten. Foto: Bjørn Harald 
Larsen, 15.8.2016.  
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Figur 25. Også den rødlistede fingersoppen røykkøllesopp (NT) vokste på beitet. Foto: Bjørn Harald Larsen, 
15.8.2016.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten blir beitet av storfe, og beitetrykket er godt tilpasset 
beitegrunnlaget. Engene er magre, og særlig den østre delen framstår som ugjødslet. Det har blitt 
ryddet en god del bjørk og lauvkratt på beitet de siste årene, dels avskoget og tynnet. 

Fremmede arter: Ingen registrert. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en av de mest verdifulle naturbeitemarkene innenfor det 
helhetlige kulturlandskapsområdet Follebu-Rudsbygd, som er vurdert som et regionalt verdifullt 
kulturlandskap (Jordal & Larsen 2016).  

Begrunnelse for verdisetting: Med bakgrunn i faktaark for naturbeitemark fra august 2015 
(Miljødirektoratet 2015) oppnår lokaliteten høy vekt på størrelse (29 daa), rødlistearter (2 VU- og 4 
NT-arter), tilstand (i bruk og uten tegn til gjengroing) og påvirkning (moderat intensiv hevd og ikke 
preget av fremmede arter), samt middels vekt på artsmangfold (20-30 kjennetegnende arter). Dette 
gir grunnlag for å gi lokaliteten verdien svært viktig- A (høy vekt på størrelse, tilstand, påvirkning og 
rødlistearter). 

Forslag til skjøtsel og hensyn: Beitetrykket er godt, og beite med storfe anbefales opprettholdt. Det 
må ikke tilføres gjødsel på lokaliteten. Fortsatt forsiktig rydding av bjørk vil være positivt.  
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Figur 26. Avgrensning av lokaliteten Nedre Reiten i Gausdal kommune.  

9. Aulestad 

Kommune: Gausdal 

Naturtype: Naturbeitemark 

Delnaturtype: Rik beitetørreng 

Verdi for biologisk mangfold: Svært viktig - A 

UTM-referanse (32V): 568335 6788155 

Kilde: Feltarbeid 11.8.2015 (John Bjarne Jordal og Bjørn Harald Larsen) og 15.8.2016 (Bjørn Harald 
Larsen) 

Områdebeskrivelse 

Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Bjørn Harald Larsen (Miljøfaglig Utredning) 6.12.2016 
basert på eget feltarbeid sammen med John Bjarne Jordal 11.8.2016 og alene 15.8.2016. 
Undersøkelsene ble gjort i forbindelse med naturtypekartlegging innenfor det helthetlige 
kulturlandskapsområdet Follebu-Rudsbygd, på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland. Rødlistestatus 
for arter følger rødlista for 2015.   

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i bakkene ovenfor Aulestad, en gård like vest for 
Follebu sentrum. Den avgrenset av gårdsveger mot sør, vest og nord og en almehage mot øst. 
Sentralt, mellom naturbeitemarka og almehagen, er det ei gjødslet beiteeng. Berggrunnen i 
området består av gråvakke og skifer (Brøttumformasjonen), som er relativt lettløselig og gir 
opphav til svakt basekrevende vegetasjon. Lokaliteten ligger i ei sørvestvendt li med 
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gjennomgående tykt morenelag, men det er grunnlendt på rygger (særlig ryggen mot gårdsvegen i 
øst) og knauser på lokaliteten.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturbeitemark med rik beitetørreng av rødknapp-
gjeldkarve-type (G7b) som dominerende vegetasjonstype. Det er også partier med gulaks-eng 
(G4a), samt fragmentarisk knoppurt-eng (G16b) på knauser. Etter NiN-systemet er det snakk om 
svakt kalkrik tørreng med klart hevdpreg eller svakt preg av gjødsling (T32-C-16).  

Artsmangfold: Beitet har spredte trær av hengebjørk, alm (VU), selje (gammel og grov), gråor i øvre 
del, samt noe hassel og kanelrose i kanten mot almehagen. Middels artsrike, tørre til noe friske 
enger med forekomst av hvitmaure, gulmaure, rødknapp, tiriltunge, gjeldkarve, dunkjempe, 
prestekrage, engknoppurt, blåklokke, hårsveve, skogstorkenebb, fagerknoppurt og skjermsveve, 
samt småbergknapp, sølvmure og smørbukk på knauser. Rik funga av beitemarksopp, med flere 
funn av grå narremusserong (EN) og svartblå rødspore (NT), samt vridd køllesopp (VU), 
slåtterødspore (VU), rødnende lutvokssopp (VU), mørkskjellet vokssopp (VU), Entoloma cf. 
velenovskyi (VU), lutvokssopp (NT), tyrkerrødspore (NT), tuet køllesopp, vorterødspore, 
beiterødspore, hetterødspore, krittvokssopp, engvokssopp, kantarellvokssopp og gul vokssopp.  

 

Figur 27. Det ble gjort flere funn av grå narremusserong (EN) i beitemarka ovenfor Aulestad. Foto: Bjørn 
Harald Larsen, 15.8.2016.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten blir beitet av storfe, og beitetrykket er godt tilpasset 
beitegrunnlaget (moderat til godt beitetrykk). Engene er for det meste magre, og særlig ryggen mot 
vest og de nedre delene framstår som ugjødslet. I øvre deler mer preget av tidligere gjødsling. 

Fremmede arter: Et par busker med rødhyll (HI). 
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Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en av de mest verdifulle naturbeitemarkene innenfor det 
helhetlige kulturlandskapsområdet Follebu-Rudsbygd, som er vurdert som et regionalt verdifullt 
kulturlandskap (Jordal & Larsen 2016).  

Begrunnelse for verdisetting: Med bakgrunn i faktaark for naturbeitemark fra august 2015 
(Miljødirektoratet 2015) oppnår lokaliteten høy vekt på størrelse (20 daa), artsmangfold (mer enn 
30 kjennetegnende arter), rødlistearter (1 EN-, 6 VU- og 3 NT-arter), tilstand (i bruk og uten tegn til 
gjengroing) og påvirkning (moderat intensiv hevd og ikke preget av fremmede arter), samt middels 
vekt på artsmangfold (20-30 kjennetegnende arter). Høy vekt på alle parametere gir klart grunnlag 
for å gi lokaliteten verdien svært viktig- A. 

Forslag til skjøtsel og hensyn: Beitetrykket er godt tilpasset naturtypen, og beite med storfe 
anbefales opprettholdt. Det må ikke tilføres gjødsel på lokaliteten. Forsiktig rydding av lauvtrær i 
øvre de (men ikke hassel og alm) vil være positivt, og det er særlig positivt om rødhyll fjernes.  

 

Figur 28. Avgrensning av lokalitetene Aulestad og Aulestad-almehage i Gausdal kommune.  
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10. Aulestad-almehage 

Kommune: Gausdal 

Naturtype: Hagemark 

Delnaturtype: Rik hagemark med edellauvtrær 

Verdi for biologisk mangfold: Svært viktig - A 

UTM-referanse (32V): 568430 6788100 

Kilde: Feltarbeid 11.8.2015 (John Bjarne Jordal og Bjørn Harald Larsen) og 15.8.2016 (Bjørn Harald 
Larsen) 

Områdebeskrivelse 

Innledning: Beskrivelsen er utarbeidet av Bjørn Harald Larsen (Miljøfaglig Utredning) 6.12.2016 
basert på eget feltarbeid sammen med John Bjarne Jordal 11.8.2016 og alene 15.8.2016. 
Undersøkelsene ble gjort i forbindelse med naturtypekartlegging innenfor det helthetlige 
kulturlandskapsområdet Follebu-Rudsbygd, på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland. Rødlistestatus 
for arter følger rødlista for 2015.   

 

Figur 29. Fra den storfebeitede almehagen på Aulestad. Hassel er et verdifullt innslag i hagemarka. Foto: Bjørn 
Harald Larsen, 15.8.2016.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i bakkene ovenfor Aulestad, en gård like vest for 
Follebu sentrum. Den avgrenset av ei naturbeitemark mot sør, øst og nord og av ei boligtomt mot 
øst. I øvre del i vest, mellom naturbeitemarka og almehagen, er det ei gjødslet beiteeng. 
Berggrunnen i området består av gråvakke og skifer (Brøttumformasjonen), som er relativt 
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lettløselig og gir opphav til svakt basekrevende vegetasjon. Lokaliteten ligger i ei sørvestvendt li 
med gjennomgående tykt morenelag, men det er grunnlendt og steinete på selve lokaliteten.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Almehage med flere gamle og til dels svært grove 
almer, i tillegg innslag av hengebjørk, hegg, rogn, gråor og noen gamle hasselkratt. Feltsjiktet har for 
det meste svakt utviklet og middels baserik tørreng, med svakt innslag av skogsbunnarter som 
skogsalat, kratthumleblom og storklokke. I åpne partier er det tendens til noe rikere knoppurt-eng 
(G16b). Etter NiN-systemet er det snakk om svakt kalkrik tørreng med mindre hevdpreg (T32-C-15).  

Artsmangfold: I tillegg til ei svært grov alm som nettopp hadde blitt hogd (ca. 6 m i 
brysthøydeomkrets), ble det registrert 3 gamle og grove almer (3-4 m i brysthøydeomkrets) i 
hagemarka, alle med forekomst av bleikdoggnål (NT). I tørrengpartiene ble det registrert gulmaure, 
hvitmaure, skjermsveve, rødknapp, engknoppurt, kanelrose, firkantperikum, gjeldkarve og 
fagerknoppurt.  

 

Figur 30. Parti ned mot vegen som går gjennom lokaliteten dominert av storklokke. Foto: Bjørn Harald Larsen, 
15.8.2016.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten blir beitet av storfe, og beitetrykket er moderat – noe som 
er ideelt for tørr hagemark. Den største av almene på lokaliteten har dessverre blitt hogd en av de 
siste årene. Det går en veg til et bolighus gjennom midtre del av lokaliteten.  

Fremmede arter: Ingen registrert. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er den mest verdifulle hagemarka innenfor det helhetlige 
kulturlandskapsområdet Follebu-Rudsbygd, som er vurdert som et regionalt verdifullt 
kulturlandskap (Jordal & Larsen 2016). 
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Begrunnelse for verdisetting: Med bakgrunn i faktaark for hagemark fra august 2015 
(Miljødirektoratet 2015) oppnår lokaliteten høy vekt på størrelse (12 daa), tilstand (i bruk med 
tradisjonelt beite), påvirkning (i bruk med moderat intensiv bruk) og landskapsøkologi (under 0,5 
km til nærmeste verdifull kulturmark) og lav vekt på artsmangfold (1 NT-art). Dette gir grunnlag for 
å sette verdien svært viktig – A (høy vekt på tilstand eller påvirkning og to andre parametere), noe 
som også understøttes at den grenser inntil ei naturbeitemark med A-verdi. 

Forslag til skjøtsel og hensyn: Beitetrykket er godt tilpasset naturtypen, og beite med storfe 
anbefales opprettholdt. Det må ikke tilføres gjødsel på lokaliteten.  

4 Forekomst av rødlistearter 

I alt ble det påvist 2 rødlistede karplanter, en rødlistet lavart og 19 rødlistede beitemarksopper 
under feltarbeidet. I tillegg ble antatt Entoloma cocles (VU) funnet på Midtre Bleken og Nedre 
Reiten. Til sammen ble det gjort 43 lokalitetsfunn.  

 

Figur 31. Lillagrå rødspore (NT) ble påvist på 4 lokaliteter under kartleggingen 15.8.2016, her fra lokaliteten 
Land i Lillehammer, sammen med bla. enghaukeskjegg (NT) – blad ned til venstre for soppens fot. Foto: Bjørn 
Harald Larsen, 15.8.2106.   
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Tabell 2. Forekomst av rødlistearter innenfor kartlagte naturtypelokaliteter i det helhetlige 
kulturlandskapsområdet Follebu-Rudsbygd 11. og 15.8.2016. Artene er gruppert etter rødlistestatus og 
dernest vitenskapelig navn. * = funnet er noe usikkert. 

Art Vitenskapelig navn Rødliste- 
status 

Funn Funnsteder 

Karplanter 

Alm Ulmus glabra VU 3 Torgersrud, Aulestad, Aulestad-
almehage 

Enghaukeskjegg Crepis praemorsa NT 2 Torgersrud, Land, Nedre Reiten 

Engakkesøte Gentianella campestris 
campestris 

NT 1 Øvre Reiten 

Sum 3 arter  6  

Lav 

Bleikdoggnål Sclerophora pallida NT 1 Aulestad-almehage 

Sum 1 art  1  

Sopp 

Grå narremusserong Popoloma metapodium EN 1 Aulestad 

Vridd køllesopp Clavaria amonoides VU 1 Aulestad 

- Entoloma cf. cocles VU 2 Midtre Bleken, Nedre Reiten 

Slåtterødspore Entoloma pratulense VU 1 Aulestad 

- Entoloma velenovskyi VU 3 Midtre Bleken, Land*, Aulestad* 

Sauevokssopp Hygrocybe ovina VU 1 Prestrud 

Rødnende lutvokssopp Hygrocybe ingrata VU 3 Prestrud, Øvre Reiten, Aulestad 

Flammevokssopp Hygrocybe intermedia VU 2 Prestrud, Nedre Reiten 

Mørkskjellet vokssopp Hygrocybe turunda VU 1 Aulestad 

Gulbrun 
narrevokssopp 

Camarophyllopsis 
schulzeri 

NT 1 Midtre Bleken 

Røykkøllesopp Clavaria fumosa NT 2 Midtre Bleken, Nedre Reiten 

Svartblå rødspore Entoloma chalybeum NT 4 Torgersrud, Prestrud, Land, 
Aulestad 

Ravnerødspore Entoloma corvinum NT 1 Land 

Lillagrå rødspore Entoloma 
griseocyaneum 

NT 4 Prestrud, Midtre Bleken, Land, 
Øvre Reiten 

Tyrkerrødspore Entoloma turci NT 2 Nedre Reiten, Aulestad 

Musserongvokssopp Hygrocybe fornicata NT 1 Midtre Bleken 

Lutvokssopp Hygrocybe nitrata NT 4 Midtre Bleken, Land, Øvre Reiten, 
Aulestad 

Rødskivevokssopp Hygrocybe quieta NT 1 Nedre Reiten 

Musserongvokssopp Hygrocybe fornicata NT 1 Midtre Bleken 

Sum 19 arter  36  

TOTALSUM 23 arter   43 lokalitetsfunn 
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