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Referat 
På oppdrag av Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor er det 2008, 2009, 2011, 2012 og 2014 utført 
naturtypekartlegging i kulturlandskapet i Ringebu. I 2014 ble også en del lokaliteter i Sør-Fron 
registrert. I Ringebu ble det totalt kartlagt 64 lokaliteter. To av disse var allerede oppført i 
Naturbase, og har nå blitt revidert med ny områdebeskrivelse. Da registreringene fra 2008-2012 av 
ulike grunner ikke hadde blitt ført til Naturbase, og kravene til dokumentasjon, områdebeskrivelse 
og verdisetting er blitt endret, tar rapporten opp disse gamle dataene til revisjon. Resultatet er 55 
verdifulle naturtypelokaliteter i Ringebu. Av disse ble ti lokaliteter verdivurdert som lokalt viktige 
(C), 39 som viktige (B) og seks som svært viktige (A). En av naturtypelokalitetene som forelå i 
Naturbase ble funnet å inneha så få naturkvaliteter at lokaliteten anbefales strøket fra basen. 
I Sør-Fron ble det kartlagt 13 naturtypelokaliteter. Blant disse ble fire lokaliteter verdivurdert som 
lokalt viktige (C), åtte som viktige (B) og én som svært viktig (A). To av naturtypelokalitetene var 
tidligere representert i Naturbase. Disse er i rapporten utstyrt med oppdatert områdebeskrivelse 
og verdivurdering.  
Naturbeitemark var den vanligste naturtypen i begge kommuner, men det er også hagemark og 
kombinasjoner av hagemark og naturbeitemark, slåttemark, og enkelttilfeller av beitemyr og 
skogsbeite og i ett tilfelle erstatningsbiotop. Innen de 68 lokalitetene er beskrevet er det registrert 
sju rødlistede karplantearter og 22 ulike arter av rødlistet beitemarkssopp. Faktablad med 
områdebeskrivelser for alle lokaliteter som ble funnet å ha biologisk verdi i 2014 er lagt ved 
rapporten.  

Emneord 
Kulturlandskap 
Naturtyper 
Biomangfold  
Natureng 
Beitemarkssopp 

 

 
 
 
 
 
Framside: Lokaliteten Sæterbakken i Ringebu har et konglomerat av tidligere smååkre, slåtteteiger og 
løvtrelunder med rikt artsmangfold. Området brukes nå som hamning. Det er ikke usannsynlig at deler av 
området kan falle innenfor den sterkt truete engformen lauveng.   
Alle foto i rapporten er ved Tanaquil Enzensberger. 
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1  INNLEDNING 
 
På tross av at Ringebu og Sør-Fron har et aktivt husdyrmiljø med mye kontinuitetspreget 
kulturlandskap er det bare kartlagt svært få biologisk verdifulle kulturmarksområder i 
Naturbase (Internett). På bakgrunn av dette ønsket Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor å 
gjennomføre videre registreringer av biologisk verdifulle kulturlandskapsområder. Denne 
rapporten har kommet i stand ved at undertegnede etter avtale med landbrukskontoret har 
gjennomført slike undersøkelser.  
 
Alt etter bevilgninger ble det gjort registreringer i Ringebu kommune første gang i 
feltsesongen 2008, og deretter i 2009, 2011 og 2012. Én lokalitet ble også kartlagt i 2010. I 
feltsesongen 2014 fortsatte undersøkelsene i Ringebu, i tillegg til at en del lokaliteter i Sør-
Fron ble oppsøkt. Dataene fra feltarbeidene 2008-2012 er blitt rapportert i form av 
faktablad, men av ulike grunner er disse per i dag (våren 2015) ikke blitt ført til Naturbase. I 
mellomtiden er krav til beskrivelse, dokumentasjon og kriterier for verdisetting i Naturbase 
blitt endret. Flere av lokalitetene har også endret seg ganske mye i årene som har gått. Det 
ble behov for en oppdatering av faktabladene.  
 
Det viktigste formålet med denne rapporten er å øke kunnskapen om verdifulle naturtyper i 
kulturlandskapet i Midt-Gudbrandsdalen. Rapporten skal gi oppdaterte data som kan legges 
inn i Naturbase.  Hovedsakelig har det dreiet seg om nykartlegging, men samtidig har det 
vært viktig at informasjonen om de få lokalitetene som var omtalt i Naturbase fra før ble 
kvalitetssikret og oppdatert.  
 

 
Utsikten fra Venåsen i Ringebu viser gradienten fra de oppdyrkete arealene ved Lågens leie nede i dalen,  
med ekstensivt nyttet mark oppover lisidene og områder med seterbruk opp mot fjellet.  
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2  METODE 
 

Håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2007) har gitt instruks om hvordan kartlegging 
av naturtypelokaliteter skal foregå, med metoder for hvilke naturtyper som skal presenteres, 
dokumenteres og verdisettes og. Metoden er i det siste blitt oppdatert med faktablad på 
nett (Faktablad, Internett). 
 

 
 
2.1  Felt- og rapportarbeid 
Feltundersøkelser ble utført i juli i 2008, men i august-september i de andre 
kartleggingsårene. Lokalitetene er blitt utvalgt etter ”speiding” i landskapet, hovedsakelig fra 
bil. Enkelte av stedene som har blitt oppsøkt kan bare nås til fots. Ved oppstart i 2008 ble 
Ringebu undersøkt ved å begynne i øst ved Venåsbygda. Deretter ble bygdene vestover 
trålet. I 2012 var det et uttrykt ønske fra oppdragsgiver å få sett nærmere på 
seterlokalitetene i kommunen, og kjøring langs seterveiene krevde mye av tiden som var til 
rådighet. I 2014 var de fleste av veiene i Ringebu befart, og en del lokaliteter som var kjent, 
men av ulike grunner ikke var kartlagt, ble besøkt. I 2014 ble også Sør-Fron besøkt. Steder i 
setergrendene langs Østkjølen nærmest Ringebu ble prioritert, men det ble også kartlagt en 
del lokaliteter som lå sentralt nær Hundorp .  
 
I 2007, før feltundersøkelsene tok til, brukte Ragnhild Bang Vestad fra Midt-Gudbrandsdal 
landbrukskontor én dag på å befare og vise tilrette i Ringebu kommune. I de senere årene 
har Ragnhild Sperstad fra landbrukskontoret bidratt med mye nyttig informasjon og mange 
gode tips, og også deltatt på flere feltdager i 2011, 2012 og 2014.  
 
Resultater fra feltundersøkelsene i 2014 er sammenlignet med aktuell litteratur og ført til 
rapport i mars 2015. Siden dataene fra kartleggingene ikke var blitt lagt inn i Naturbase, ble 
rapportene fra feltarbeider i 2008, 2009, 2011 og 2012 (Enzensberger 2009, 2010, 2012 og 
2013) oppdatert samtidig. Enkelte av disse lokalitetene ble da utstyrt med endringer av 
verdistatus eller avgrensing. Hos noen er det tilføyet nye data for å få resultatet så korrekt 
som mulig. 
 
For kartfesting er ortofoto og gårds- og bruksnummer hentet fra Internett-tjenesten GisLink 
og fra Skog og landskap sin tjeneste Kilden (Internett). Stedsnavn er stort sett oppført etter 
oppgift fra disse karttjenestens topografiske kartverk. I et par tilfeller er stedsnavn blitt 
endret i tråd med dette ved gjennomgangen i 2015. Informasjon om geologiske forhold er 
hentet fra NGU sin tjeneste Berggrunnskart (Internett), og om kvartærgeologiske forhold fra 
tjenesten NGU Løsmassebase (Internett).  Vegetasjonsgeografiske forhold er gjengitt etter 
Moen (1998). Informasjon fra Artskart (Internett) er innhentet der det har vært aktuelt. 
Artsfunn fra feltarbeid er sammenlignet med gjeldende rødliste (Kålås et al. 2010), og 
”svartelista” med oversikt over fremmedarter (Gederaas et al. 2012).  
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Noen få av de oppsøkte naturtypelokalitetene i Ringebu og Sør-Fron forekom allerede som 
datasett i Naturbase. Disse har blitt gjennomgått på nytt, med ny avgrensing, 
områdebeskrivelse og verdisetting.   
 
Artsdata fra prosjektet (arter som er nevnt i faktablad) legges inn på Artsobservasjoner 
(Internett).  
 
 
   
 

2.2  Verdisetting  
Verdisetting av lokalitetene følger kriteriene til Direktoratet for Naturforvaltning sin 
Håndbok 13. Områdene deles inn i tre verdikategorier; A-svært viktig, B-viktig og C-lokalt 
viktig. Verdisettingen er basert på følgende kriterier:   

– Hvor stort og hvor velutviklet området er; stort omfang og at naturtypen er 

velutviklet gir økt verdi 

– Graden av tekniske inngrep; tekniske inngrepgir nedsatt verdi 

– Forekomst av rødlistearter; mange rødlistearter gir økt verdi  

– Kontinuitetspreg; et miljø som lenge har vært uten forstyrrelser, eller har opplevd 

samme type forstyrrelser over lang tid vil ha høyere verdi  

– Sjeldenhet; verdien øker når biomangfoldet er sjeldent (nasjonalt eller regionalt). 

Miljødirektoratet har nå publisert en rekke faktablad som blant annet foreskriver en 
kvantitativ metode for verdisetting av naturtyper (Faktablad, Internett). 
Naturtyperegistreringene som er utført i 2014 følger denne instruksen, mens faktabladene 
for registreringer som er utført tidligere er justert der endringen i metode medfører endret 
verdisetting.  
 
De ulike utformingene av naturbeitemark og natureng er ofte ikke kjennetegnet ved at det 
forekommer spesielle arter av planter, men heller ved en spesiell sammensetning og 
mengdefordeling mellom artene. I 'Vegetasjonstyper i Norge' (Fremstad 1997) er norsk natur 
delt inn i vegetasjonstyper med regionale utforminger og økologiske spesialutforminger. For 
kulturlandskap er kunnskap om vegetasjonstypene mangelfull, men Fremstad og Moen 
(2001) har utgitt en beskrivelse av flere vegetasjonstyper med vurderinger av graden av 
truethet for de ulike vegetasjonstypene. I denne undersøkelsen er Fremstad sine 
vegetasjonstyper benyttet der det er mulig.  I dette prosjektet er forekomst av 
habitatsspesialister i åpen og ugjødslet kulturmark, såkalte naturengplanter, benyttet som 
indikasjon på områdets verdi. Mange naturengplanter på en lokalitet viser at området må ha 
hatt langvarig hevd. De viser også at området ikke har vært sterkt gjødslet og holdes 
lysåpnet, enten ved slått eller beite.  
 
For å styrke artsvernet er det med Naturmangfoldloven innført to nye virkemidler for vern: 
«prioriterte arter» og «utvalgte naturtyper». Det utvikles egne handlingsplaner og forskrifter 
for å beskytte hver art og naturtype (Internett). Prioriterte arter og utvalgte naturtyper er 
her tatt med som en del av kriteriesettet for verdisetting. 
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3  RESULTAT 
 
Det er opparbeidet informasjon om totalt 77 lokaliteter i Ringebu og Sør-Fron. Tabellen 
nedenfor gir oversikt over alle lokaliteter hvor det er utført feltundersøkelser. Faktaark for 
den enkelte lokalitet er lagt i vedlegg.   

 

Oversikt over naturtypelokaliteter som er kartlagt i Ringebu i 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014 og i Sør-
Fron i 2014. Lokalitetsnavnene er satt i halvfet skrift, med unntak av lokaliteter som etter gjennomgangen i 
2015 ikke vurderes å inneha så store naturkvaliteter at de bør tas opp i Naturbase. Enkelte steder er 
lokalitetsnavn endret under oppdatering av dataene, og ugyldige (gamle) lokalitetsnavn oppgitt i parentes. 
Under lokalitetsnavner angis kilde for første registrering. Lokaliteter som foreligger i Naturbase er oppgitt med 
sitt ID-nummer. Der verdistatus er blitt endret ved oppdatering av dataene er gammel verdistatus oppgitt i 
parentes. Siste kolonne oppgir eventuelle endringer ved oppdateringen av primærdataene i 2015.  

Lokalitetsnavn 

Kartleggingsdata 

Naturtype Verdi Kommentar/ 

endringer ved revisjon 2015 

RINGEBU KOMMUNE 

Bergom  
Enzensberger 2010 

Naturbeitemark C Noe av arealet (nedsiden av vegen) 
tatt ut pga gjødselpreg 

Bråten 
Enzensberger 2009 

Ikke kvalifisert som 
naturtype 

NEI (B) Lokaliteten er for gjødselpreget til å være 
av interesse for Naturbase 

Bråtåsæter 
Enzensberger 2009 

Naturbeitemark B  

Flausetra 
BN00037698 
Enzensberger 2013 

Ikke kvalifisert som 
naturtype 

NEI (A) Anbefales tatt ut av Naturbase fordi 
ingen spesielle naturverdier ble registrert 

Flyausa (Flyaosa) 
Enzensberger 2012 

Naturbeitemark B Endret navn fra Flyausa 

Forrestad 
Enzensberger 2010 

Kvalifiserer ikke til 
naturtypelokalitet 

NEI (B) Uten spesielle naturverdier etter 
oppdyrking (sjekk 2014) 

Godlia 

BN00037695 
Enzensberger 2013 

Naturbeitemark A (B) Feltundersøkelse resulterte i endret 
avgrensing og verdisetting 

Granlien 
Enzensberger 2009 

Naturbeitemark B  

Gråvåbakken (Grovbakken) 
Enzensberger 2012 

Hagemark og 
naturbeitemark 

B Endret navn fra Grovbakken  

Gunstad (Gunstad nedre) 
Enzensberger 2010 

Naturbeitemark C  

Halstadvollen 
Enzensberger 2013 

Erstatningsbiotop A  

Haugstad søndre 
Enzensberger 2010 

Naturbeitemark A  

Hemrom, Åmotsetra 
Enzensberger 2013 

Slåttemark B  

Hovdhaugen 
Enzensberger 2009 

Naturbeitemark B  

Høye 
Enzensberger 2012 

Naturbeitemark B  

Høyesvea  

Enzensberger 2015 

Naturbeitemark A  
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Lokalitetsnavn 

Kartleggingsdata 

Naturtype Verdi Kommentar/ 

endringer ved revisjon 2015 

Høystad (Høystadlykkja) 
Enzensberger 2010 

Naturbeitemark C (A) Naturverdi nedsatt fordi arealet er 
gjengroende. Endret navn og avgrensing 

Kartberget vest 
Enzensberger 2012 

Naturbeitemark og 
hagemark 

B  

Klevshovde   
(Klevshovde 1 og 2) 
Enzensberger 2009 

Naturbeitemark, 
kunstmark, 
hagemark  

B Slått sammen av Klevshovde 1 og 2, ny 
avgrensing 

Knappen 
Enzensberger 2013 

Naturbeitemark B Beitemarkssopp 

Kvislen ved Pulla seter 

Enzensberger 2015 

Naturbeitemark B  

Kvisslehaugen/Pulla seterrast  

Enzensberger 2015 

Naturbeitemark B  

Liasvea nordre og Sørjordet 
Enzensberger 2013 

Naturbeitemark C  

Linviksetra/Åsene sameige  

Enzensberger 2015 

Slåtte-og beitemyr B  

Lunde (Lunde Øst)  
Enzensberger 2009 

Naturbeitemark B Endret navn 

Lunde Vest 
Enzensberger 2009 

Ikke kvalifisert som 
naturtype 

NEI Lokaliteten er for gjengrodd til å være av 
interesse og bør ikke tas opp i Naturbase 

Myhre i Venabygd (Myhre) 
Enzensberger 2009 

Beiteskog B  

Mykkelsetra 
Enzensberger 2013 

Naturbeitemark B  

Myre øvre nordre 
Enzensberger 2013 

Naturbeitemark B Beitemarkssopp 

Myregrenda i Fåvang 

Enzensberger 2015 

Slåttemark B  

Myrevollen 

Enzensberger 2015 

Slåttemark A  

Mytting (Mylling) 
Enzensberger 2012 

Hagemark B Endret navn fra Mylling  

Mælum  
Enzensberger 2010 

Naturbeitemark B  

Nordheim i Venabygd 
(Nordheim) 
Enzensberger 2009 

Beiteskog C   

Nordheim på Kjønnås 
(Nordheim) 
Enzensberger 2010 

Slåttemark B  

Nordrum bjørkehagen 
Enzensberger 2010 

Hagemark B  

Nordrum Megarden 
Enzensberger 2010 

Ikke kvalifisert som 
naturtype 

(Småbiotoper) 

NEI (B) Gjødselpreget (?). Lokaliteten var uten 
spesielle naturverdier ved sjekk 2014 

Nordum nordre 
Enzensberger 2010 

Naturbeitemark B  

Nygrinda 
Enzensberger 2012 

Hagemark C  

Ormsetra i Fåvang 

Enzensberger 2015 

Naturbeitemark B  
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Lokalitetsnavn 

Kartleggingsdata 

Naturtype Verdi Kommentar/ 

endringer ved revisjon 2015 

Risstubben  
Enzensberger 2010 

Ikke kvalifisert som 
naturtype 

NEI (C) Gjødselpreget, bør ikke tas opp i 
Naturbase 

Romsåsløkken 
Enzensberger 2013 

Hagemark B (A) Endrete verdikrierier ga nedsatt 
verdistatus  

Rundhaugen, Stortann 
Enzensberger 2013 

Naturbeitemark B (A) Endrete verdikrierier ga nedsatt 
verdistatus  

Røen 
Enzensberger 2012 

Hagemark og 
beiteskog 50 % 

B  

Rørvik, Vesle-Tann 
Enzensberger 2013 

Naturbeitemark B  

Sannom (Mæhumshagen) 
Enzensberger 2010 

Naturbeitemark B  

Skjellestad 
Enzensberger 2012 

Naturbeitemark B  

Skotten seter 
Enzensberger 2013 

Naturbeitemark B  

Skrukkerudkleiva 
Enzensberger 2012 

Slåttemark B  

Smidesang, Mykkelseter 
Enzensberger 2013 

Naturbeitemark B  

Stigen  
Enzensberger 2010 

Naturbeitemark C  

Sæter 1 
Enzensberger 2009 

Ikke kvalifisert som 
naturtype 

NEI (A) Lokaliteten er for gjødselpreget til å være 
av interesse 

Sæter 2 
Enzensberger 2009 

Ikke kvalifisert som 
naturtype 

NEI (A) Lokaliteten er for gjødselpreget til å være 
av interesse 

Sæterbakken  
(Sæterbakken 1, 2 og 3) 
Enzensberger 2009 

Slåttemark, 
hagemark 

A Slått sammen av lokalitetene 
Sæterbakken 1, 2 og 3 (som er strøket) 

Sæterstuen 
Enzensberger 2009 

Hagemark C  

Sørsvea   
Enzensberger 2010 

Naturbeitemark C  

Torsgard 
Enzensberger 2012 

Naturbeitemark B (A) Endrete verdikrierier har gitt nedsatt 
verdistatus 

Trøståker 
Enzensberger 2012 

Hagemark og 
slåttemark 

B  

Venåshagen 
Enzensberger 2009 

Naturbeitemark B  

Venåssætra 
Enzensberger 2010 

Naturbeitemark C  

Veslesetra, beite 
Enzensberger 2013 

Beiteskog B (A) Endrete verdikrierier har gitt nedsatt 
verdistatus 

Veslesetra, slåtteng 
Enzensberger 2013 

Slåttemark B (A) Endrete verdikrierier har gitt nedsatt 
verdistatus 

Åsli 
Enzensberger 2012 

Naturbeitemark og 
hagemark 

B (A) Endrete verdikrierier har gitt nedsatt 
verdistatus 

SØR-FRON KOMMUNE 

Bergheimsetra 

Enzensberger 2015 

Naturbeitemark B  

Dalsegsetra 

Enzensberger 2015 

Naturbeitemark C  
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Lokalitetsnavn 

Kartleggingsdata 

Naturtype Verdi Kommentar/ 

endringer ved revisjon 2015 

Eldåseter 

Enzensberger 2015 

Naturbeitemark, 
slåttemark  

A  

Furusetra  

BN00022074,Enzensberger 2015 

Naturbeitemark B  

Gammelsteig 

Enzensberger 2015 

Naturbeitemark B  

Hovdeseter 

Enzensberger 2015 

Naturbeitemark B  

Lundstad 

Enzensberger 2015 

Slåttemark C  

Nigard Kjorstad  

BN00022057  

Enzensberger 2015 

Naturbeitemark C (B) Ny verdi i ny områdebeskrivelse for 
revisjon i Naturbase  

Nyborg 

Enzensberger 2015 

Slåttemark B  

 Nystugusetra 

Enzensberger 2015 

Naturbeitemark,  
hagemark  

B  

Rolvsbakksetra 

Enzensberger 2015 

Slåttemark C  

Standarstulen 

Enzensberger 2015 

Naturbeitemark, 
hagemark  

B  

Stebergsetrin 

Enzensberger 2015 

Naturbeitemark B  

 
 
 

 
Ekstensive beiter og slåttenger er ofte erstattet av fulldyrket mark, som gir lite rom for tradisjonslandskapets 
artsmangfold. Fra Slåseter i Ringebu.  
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3.1  Ringebu 
Prosjektet har resultert i informasjon om 64 lokaliteter med verdifulle naturtyper i Ringebu.   
Blant disse er det nå (etter ny vurdering av eldre registreringer) 55 lokaliteter som anbefales 
tatt opp i Naturbase.  
 
To av de besøkte lokalitetene, Godlia (BN00037695) og Flausetra (BN00037698), var tidligere 
registrert i Naturbase, om enn med svært mangelfulle områdebeskrivelser. Lokaliteten 
Godlia ble funnet å ha svært høy naturverdi, men er nå utstyrt med endret avgrensing. 
Lokaliteten Flausetra viste seg ikke å inneha spesielle naturkvaliteter, og anbefales tatt ut av 
Naturbase.  
 
I Ringebu vurderes i alt seks lokaliteter til verdistatus svært viktig (A), mens 39 har 
verdistatus viktig (B) og 10 vurderes til å være lokalt viktige (C).  
 
Ved gjennomgangen av tidligere registreringer (Enzensberger 2013. 2012, 2010 og 2009) har 
flere lokaliteter fått endret status. Endringene kan spille en stor rolle i 
forvaltningssammenheng og er derfor tatt med i tabellovesikten over lokalitetene.   
Blant lokaliteter som er kartlagt i 2012 og 2011 og spiller endrete verdikriterier størst rolle 
for nedsatt verdistatus. Hos lokaliteter som er kartlagt for lengre tid siden (2009 og 2011) 
viser det seg imidlertid at den viktigste årsaken til nedsatt verdistatus er forringing på grunn 
av gjengroing og/eller gjødselpåvirkning/kultiveringstiltak.   
 

 
Et typisk bilde i Gudbrandsdalen: gammel naturbeitemark og bjørkehage mellom oppdyrket eng og plantet 
skog. Naturbeitemarka er i ferd med å forsvinne med raskt gjengroing med gråor. I dette tilfellet er lokaliteten 
ikke undersøkt, selv om den smale stripen som står igjen kan huse et svært interessant biomangfold.   
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Den vanligst forekommende naturtypen blant de registrerte lokalitetene var 
naturbeitemark. Ren naturbeitemark ble registrert på 32 lokaliteter.  Siden oppdragsgiver for 
denne rapporten har uttrykt ønske om at tilskottsberettigete lokaliteter skal prioriteres for 
kartlegging, er her særlig inngjerdete arealer blitt oppsøkt for feltundersøkelse. Ugjerdet 
naturbeitemark er tatt med der den har hatt iøynefallende kvaliteter og så å si har ”ligget i 
veien”. Det er grunn til å tro at Ringebu kommune fortsatt har store og mange områder med 
biologisk verdifull naturbeitemark som ikke er kartlagt.  
 
Det kan være vanskelig å avgjøre skillene mellom naturbeitemark, hagemark og skogsbeite 
på den ene siden og gjengroende kulturmark (beite- eller slåttemark) på den andre siden. 
Blant lokalitetene i Ringebu er rene hagemarkslokaliteter registrert i fem tilfeller, og like 
mange steder er det registrert en naturbeitemark blandet med hagemark. Nede i bygdene er 
hagemark med spredte lauvtrær en kulturlandskapstype med lang kontinuitet. I sørvendte 
lier i Gudbrandsdalen opptrer en spesiell type av bjørkehage med hengebjørk som er spesielt 
verdt å ta vare på. Ett eksempel på en slik beitet bjørkehage finnes på Nordrum (Nordrum 
bjørkehagen).  
 
Prioriteringen for kartlegging har trolig også medført at naturtypen beiteskog er 
underrepresentert i denne rapporten. Det er registrert ett område med beiteskog i bygda og 
ett i seterområdene (Veslesetra). Ettersom stadig færre husdyr bruker skogsbeitene, er disse 
sterkt truet. Seterbeitet på Veslesetra er i god hevd, og lokaliteten kan trolig utvides til å 
dekke et større areal. I ett tilfelle (Røen) forekom beiteskog i overganger mot hagemark.   
 
 
Gammel, ugjødsla slåttemark er blitt registrert i til sammen åtte lokaliteter i Ringebu. Disse 
lokalitetene er av ekstra interesse fordi slåttemark er så truet at den nå har status som 
utvalgt naturtype. Ren slåttemark er registrert på seks steder (Myrevollen, Nordheim på 
Kjønnås, Myregrenda i Fåvang, Hemrom Åmotsetra, Veslesetra og Skrukkerudkleiva), men 
opptrer i blanding med hagemark på to lokaliteter (Sæterbakken og Trøståker). Bare én av 
slåttemarkslokalitetene (Myrevollen ved Lågen) blir i dag hevdet som slåttemark. Til 
gjengjeld er denne lokaliteten av ekstra stor interesse, fordi den kan være den siste 
representanten for en flompåvirket utforming av slåttemark som bare forekommer ved de 
store elvene i landet. De øvrige slåttemarkslokalitetene blir enten vedlikeholdt som beite 
eller er helt uten skjøtsel. De står i sterk fare for å miste sine biologiske verdier. Gjennom 
tiltakene som er igangsatt ved handlingsplan for slåttemark bør det absolutt være aktuelt å 
få noen av de uskjøttede lokalitetene i drift som slåttemarker igjen.  På lokalitetene 
Sæterbakken og Trøståker ble slåttemark registrert i konglomerat og overganger til 
hagemark. Ved restaurering kan det være av interesse om disse kan komme inn under 
betegnelsen lauveng, som er en spesielt truet naturtype og derfor har ekstra stor interesse.  
 
I Ringebu er én lokalitet (Linviksetra) blitt kartlagt som slåtte- og beitemyr. Det dreier seg om 
ekstremrik myr som inngår i utmarksbeitet nær setergrenda. Så artsrik myr er en sjeldenhet i 
området. Det er om å gjøre å opprettholde kvalitetene med fortsatt beite.   
 
Én lokalitet, Halstadvollen, er blitt tilordnet naturtypen erstatningsbiotop, fordi den huser 
karplanten myrstjerneblom, som er rødlistet som sterkt truet (EN). Det er svært sannsynlig 
at flere slike lokaliteter er å finne nede ved Gudbrandsdalslågen.   
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Lokaliteten Nordheim på Kjønnås i Ringebu er i sterk gjengroing, men deler er fortsatt gjenkjennelig som artsrik 
slåttemark, her med blant annet storengkall.  
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3.2  Sør-Fron 
Ved feltundersøkelsene i 2014 ble det registrert 13 biologisk verdifulle lokaliteter i Sør-Fron. 
Én av disse har høyeste verdistatus (svært viktig, A), mens åtte lokaliteter er satt i 
verdikategori viktig (B) og fire lokaliteter har fått verdistatusen lokalt viktig (C).  
 
 
Lokalitetene Furusetra og Nigard Kjorstad var på forhånd registrert i Naturbase med ID-nr. 
henholdsvis BN00022074 og BN00022057, begge som naturbeitemark. For lokaliteten 
Furusetra forelå svært få data i Naturbase, og feltundersøkelsene resulterte i en ny 
områdebeskrivelse og avgrensing, mens verdistatus viktig (B) ble opprettholdt. 
Naturbeitemarka på Nigard Kjorstad ble funnet mindre artsrik enn ved registreringen i 
Naturbase, og lokalitetens verdistatus bør settes ned til verdikategori lokalt viktig (C).   
 
Som i Ringebu er den vanligste av de registrerte naturtypene i Sør-Fron naturbeitemark. 
Særlig seterområdene forekommer fortsatt beitebruk av utmark. Det er likevel merkbart at 
det er færre dyr på beite og at fôrhøstingen stort sett foregår på innmark. Denne utviklingen 
har kommet enda lengre nede i bygda. Lokaliteten Nigard Kjorrstad, som ligger sentralt 
plassert rett ved kommunesenteret Hundorp representerer en sjelden rest av det gamle 
beitelandskapet ved gårdsbrukene nede i dalen.  
 
På to steder, Standarstulen på fjellet og  Nystugusetra nede i bygda, ble naturbeitemark 
registrert i kombinasjon med hagemark. Begge lokaliteter har verdistatus viktig (B), med et 
rikt artsmangfold som gjenspeiler at disse lokalitetene har en lang brukshistorie bak seg.  
 
Slåttemark ble registrert i fire tilfeller (Lundstad, Rolvsbakksetra, Nyborg og Eldåseter). Ingen 
av disse lokalitetene hevdes i dag som slåttemark. Det er symptomatisk for tilstanden i våre 
gamle slåttemarker at to av lokalitetene (Lundstad og Rolvsbakksetra) nå står helt uten hevd, 
og står i fare for å miste sine naturverdier. De har blitt vurdert til laveste verdikategori (lokalt 
viktig, C), men det er sterkt sannsynlig at begge lokalitetene kan berges, og sannsynligvis 
oppnå en statsusheving om de restaureres ved rydding og gjenopptatt hevd. Lokalitetene 
Nyborg og Eldåseter har nærmest intakt (natur-)slåttemark med et rikt og særpreget 
artsmangfold, og det kan bare sterkt anbefales at slåtten tas opp igjen, gjerne med ekstra 
drahjelp av tilskottsmidler som er gitt gjennom handlingsplan for slåttemark.  
 
På Eldåseter ble slåttemark registrert i konglomerat og overganger til naturbeitemark, og på 
Nyborg til hagemark. Ved restaurering av sistnevnte kan det være av interesse om deler av 
slåttenga kan komme inn under betegnelsen lauveng, som er å anse som en spesielt truet 
naturtype.  
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3.3  Rødlista arter 
Det er blitt gjort en rekke nye rødlistefunn i de kartlagte lokalitetene.  Nedenstående tabell 
gir en oversikt over funnene.   

Funn av rødlistede karplanter og sopper under feltarbeidene 2008-2014 i Ringebu og Sør-Fron.   

Gruppe 
norsk artsnavn 

 
vitenskapelig artsnavn 

Rødl.- 
status 

Ringe- 
bu 

Sør- 
Fron 

Karplanter     

Smånøkkel Androsace septentrionalis NT 1  

Handmarinøkkel Botrychium lanceolatum  NT 1  

Dragehode Dracocephalon ryschiana VU 1  

Engbakkesøte (antatt underart) Gentianella campestris campestris  NT 9 1 

Fjellnøkleblom Primula scandinavica NT 1  

Myrstjerneblom Stellaria palustris EN 1  

Rankfrøstjerne Thalictrum simplex NT 1 4 

Sopp     

Gulbrun narrevokssopp  Camarophyllopsis schulzeri NT 2  

Vridd køllesopp Clavaria amoenoides VU 1  

Fiolett greinkøllesopp Clavaria zollingeri VU 1  

Svartblå rødspore Entoloma chalybaeum NT 1  

Ravnerødspore Entoloma corvinum NT 1  

Karstrødspore Entoloma exenticum VU  1 

Lillagrå rødspore Entoloma griseocyanulum VU 2  

Semsket rødspore Entoloma jubatum NT 1  

Tyrkerrødspore Entoloma turci NT 1  

Gyllen vokssopp Hygrocybe aurantiosplendens NT 2  

Musserongvokssopp Hygrocybe fornicata NT 1 1 

Rødnende lutvokssopp Hygrocybe ingrata VU 3 1 

Flammevokssopp Hygrocybe intermedia VU 1 1 

Lutvokssopp Hygrocybe nitrata NT 3 1 

Sauevokssopp Hygrocybe ovina VU 1  

Svartdogget vokssopp Hygrocybe phaeococcinea NT 1  

Rødskivevokssopp Hygrocybe quieta NT 2  

Russelærvokssopp Hygrocybe russocoriacea NT 1 1 

Rød honningvokssopp Hygrocybe splendidissima VU 1  

Mørksjellet vokssopp Hygrocybe turunda VU 3 1 

Elegant småfingersopp Ramariopsis subtilis NT 2  

Vrangjordtunge Thuemenidium atropurpureum VU 1  

 
 
Til sammen ble det kartlagt sju rødlistete karplanter ved feltundersøkelsene i Ringebu og 
Sør-Fron. De vanligste karplantene var engbakkesøte og rankfrøstjerne (begge nær trua, NT), 
som er registrert på henholdsvis 10 og fem lokaliteter. Smånøkkel, handmarinøkkel og 
fjellnøkleblom, også i rødlistekategori nær trua (NT) ble bare funnet på en lokalitet hver, 
men det er sannsynlig at videre undersøkelser ville ha resultert i flere forekomster. 



16 

 

Handmarinøkkel ble funnet sammen med andre marinøkler på setervangen Pulla i Ringebu, 
en lokalitet som absolutt må vurderes til å ha muligheter for flere interessante artsfunn.    
 
Lokaliteten Halstadvollen med den sterkt truete (EN) arten myrstjerneblom er tidligere kjent, 
og framkommer blant annet på Internett-tjenesten Artskart. Forekomst av en så truet art gir 
automatisk høy naturtypestatus, noe som anbefales i faktaark. Det er sannsynlig at arten 
forekommer på mange flere og lignende restområder langs evjene i Lågen.  
 
Ellers har funn av den prioriterte og sårbare (VU) arten dragehode på hagemarkslokaliteten 
Romsåsløkken spesiell interesse og medfører at lokaliteten automatisk oppnår høy 
naturtypeverdi. Dragehode har i forbindelse med et nasjonalt program vært ettersøkt i 
Ringebu, men forekomsten på Romsåsløkken representerer et nyfunn. Trolig kan det være 
potensial for videre funn av dragehode i ugjødslet, tørr beitemark der lia faller fra Brekkom 
til Tromsa, gjerne der det stikker berg i dagen.   
 

 
Serkt truet (EN) myrstjerneblom på Halstadvollen i Ringebu. Arten er ikke uvanlig i våtmark ved Lågen, selv om 
den er svært sjelden i nasjonal sammenheng. De fleste steder den forekommer er den truet av tekniske inngrep 
som kan tørke opp vokseplassene, som drenering, flomhindrende tiltak og utbygginger.  
 
 

Det har i løpet av prosjekttiden blitt kartlagt 22 ulike rødlistete beitemarksopp. 
Beitemarksopp er gode indikatorer for langvarig hevdet kulturlandskap. Det kan nevnes at 
selv om soppsesongen 2012 hadde svært ugunstige forhold, ble flere rødlistete sopper 
funnet på naturbeitemark i Ringebu, noe som indikerer at undersøkelser på et mer egnet 
tidspunkt ville resultere i langt flere interessante funn. Det er grunn til å følge opp flere av 
lokalitetene med hensyn på beitemarkssopp.  
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Sårbar(VU) sauevokssopp ble funnet på Åsli i Ringebu. Etter berøring kan sauevokssopp rødne i sårflatene, men 
de røde partiene blir etter en stund mørke og nesten svarte. 

Flammevokssopp, også rødlistet som sårbar (VU), en beitemarkssopp som ble funnet på Nyborg i Sør-Fron.   
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4  STATUS, VIDERE             
KARTLEGGINGSBEHOV 
 
Naturen i Gudbrandsdalen inneholder mange elementer som gir grunnlag for et helt spesielt 
biomangfold. Områder med kontinentalt klima, dalbunnen med storelva 
Gudbrandsdalslågen, bratte sørvendte skråninger med særpregete bekkekløfter, et geologisk 
grunnlag med kalkrike bergarter og en svært lang kontinuitet innen husdyrbruket er faktorer 
som gir leveområder for mange sjeldne og truete arter. Det må sies å være stort behov for 
kartlegging av verdifulle naturtypelokaliteter både i kulturlandskapet og i mindre rørt natur.  
 
I tråd med oppdragsgivers ønske har feltundersøkelsene i Ringebu og Sør-Fron vært 
konsentrert om kulturlandskapet. Det ble lagt vekt på å finne og oppsøke lokaliteter som kan 
omfattes av jordbrukets tilskottsordninger for hevd og skjøtsel, som SMIL- og RMP-
ordningen og Miljødirektoratets midler for hevd av slåttemark. Blant områdene i jordbrukets 
kulturlandskap er blitt prioritert for kartlegging. Inngjerdet mark har dermed blitt prioritert 
for kartlegging.  Det viktig å ha i mente at mange områder av ugjerdet mark (utmark) med 
naturbeitemark og skogsbeite/høstingsskog/hagemark gjenstår å undersøke. Også artsrike 
veikanter er å forvente. 
 
 

 
Seterbeitet i utmarka ved Storhaug i Ringebu kan stå som eksempel på steder med lovende utsikter for å finne 
verdifullt biomangfold som er blitt forbigått under feltundersøkelsene. 
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Ved Eldåseter i Sør-Fron ligger store sterkt beitepregete utmarksområder som ikke er kartlagt.  

 
Når det gjelder innmarkslokaliteter (inngjerdet mark) er trolig kommunen relativt godt 
dekket med hensyn på de naturtypene som er omfattet av denne rapporten. Men alle 
stikkveger og småveger er ikke befart, og det vil absolutt være muligheter for å finne 
lokaliteter med biologisk verdifull kulturmark i Ringebu kommune, selv i innmark. 
 
I Sør-Fron gjenstår kartlegging av det meste av kommunen. Feltundersøkelsene i 2014 har 
vist at det er stort potensial for å finne biologisk verdifull mark i kulturlandskapet, og at disse 
arbeidene bør fortsette. 
 
Mange av de kartlagte lokalitetene er i gjengroingsfase, noe som gjenspeiler utviklingen i 
landbruket i hele Landet. Det vil derfor være viktig å gjennomgå tilstanden om ikke så alt for 
lang tid, noe også revisjonen av lokalitetsdataene som er utført i denne rapporten tydelig 
demonstrerer. På den annen side kan flere av lokalitetene oppleve hevet verdistatus dersom 
det blir gjort nye funn eller ved restaureringstiltak og gjenopptatt hevd.   
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5 KILDER 
5.1 Muntlig 
Ragnhild Bang Vestad og Ragnhild Sperstad takkes for veiledning, tips og bistand under 
feltarbeid. 
 
 

5.2 Internett 
Artskart: www.artskart.artsdatabanken.no/ 

Artsobservasjoner: www.artsobservasjoner.no/ 

Faktablad: www.dropbox.com/sh/gi0u9i9c6s78kqs/AAA1NJb3Hb19cttugB6vTID6a 

Forskrift om prioriterte arter: www.dirnat.no/multimedia/48709/Forskrift-om-prioriterte-
arter.pdf&contentdisposition=attachment 

Forskrift om utvalgte naturtyper: www.lovdata.no/for/sf/md/td-20110513-0512-0.html 

GisLink: www.gislink.no 

Kilden (Skog og landskap): www.kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/index.jsp 

Naturbase: www.dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/ 

NGU Berggrunn: www.ngu.no/kart/berggrunn  

NGU Løsmasser: www.ngu.no/kart/losmasse 
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Vedlegg 6.1  
Faktablad for naturtypelokaliteter i Ringebu 
Registrert i 2008 
 
 
Bråtåsæter 
Granlien 
Hovdhaugen 
Klevshovde  
Lunde  
Myhre i Venabygd 
Nordheim i Venabygd 
Sæterbakken  
Sæterstuen 
Venåshagen 
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
BRÅTÅSETER 

 
Lokalitetsnavn:  Bråtåsæter 
ID Naturbase: Ny lokalitet 2008, revidert 2015 
Midtpunkt UTM32: 552344, 6834236 
Gnr,bnr: 5/25 
Areal: 8 daa 
Naturtype: Naturbeitemark  
Utforminger: G8 -Flekkmure-sauesvingeleng, G3- sølvbunkeeng. 
Verdi: Viktig - B 
 
 

 
 
Områdebeskrivelse  
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Ringebu i oppdrag for Midt-
Gudbrandsdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 03.07.08. På 
grunnlag av dette ble det opparbeidet faktablad lokaliteten med områdebeskrivelse og vurdering av 
naturtype og verdi av Tanaquil Enzensberger våren 2009. Av ulike grunner kom datasettene ikke på 
plass i Naturbase, og en revidering av faktabladet er utført i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger Langs Venabygdsvegen i lia til Ljoshaugen. Skogen i 
overkant er tydelig beitepreget, men avgrensing av lokaliteten mot skogen følger gjerdet rundt 
plassen. Avgrensing av lokaliteten er gjort etter feltbesøk, men justert opp mot markslagsgrenser på 
topografisk kartverk. Lokaliteten ligger mellom 700 og 770 moh østvendt helling mot Frya. 
Berggrunnen består her av metasandstein og fyllitt i veksling (Englund & Siedlecka 2003). 
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Løsmassene er tykk morene (NGU Løsmasser, Internett). Det er godt med fuktsig nedover lia, men 
mye av dette dreneres av i kanten. Størstedelen av enga er ganske tørr, med unntak av enkelte små 
søkk hvor det samler seg fukt. Området hører til vegetasjonsseksjon MbO1- Mellomboreal 
vegetasjonssone, overgangsseksjonen (Moen 1998). Skogen i nærområdet har beitepreget 
høgstaudegranskog. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er artsrik naturbeitemark som utgjorde 
beite- og slåttemarka til den tidligere plassen Bråten. Vegetasjonstypen ligger nær G8 -Flekkmure-
sauesvingeleng med innslag av G3- sølvbunkeeng.    
Artsmangfold: Vegetasjonen inneholder mange naturengarter, som gulaks, harerug, tiriltunge, 
legeveronika, tepperot, markjordbær, aurikkelsveve og fløyelsmarikåpe i de tørreste delene og 
snauveronika, skogstorkenebb, skarmarikåpe og sølvbunke i fuktige deler. Orkidéen grønnkurle 
forekommer også.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Utkantene av lokaliteten har tidligere vært åpen åker og har noe 
gjødselpreg, med mye sølvbunke i feltsjiktet. Resten av lokaliteten virker ugjødslet eller lite gjødslet. 
Arealet virker velhevdet, bortsett fra litt einer (ca 5 % dekning). En del smågran og nor bjørkekratt 
etablerer seg i de høyestliggende delene.    
Fremmede arter: Bortsett fra hundegras og hundekjeks er det ikkeregistrert fremmede arter på 
lokaliteten. 
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten. 
Skjøtsel og hensyn: Nåværende hevd virker greit. Smågran og bjørkekratt kan med fordel fjernes. 
Rydding må kombineres med beiting for å være effektiv.  Arealet må ikke gjødsles. 
Verdibegrunnelse: Naturbeitemarka er artsrik og i hovedsak intakt. Den vurderes derfor å ha verdi B-
viktig.  
 
 
 
Karplanter som er funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket med *): 
Aurikkelsveve*, bleikstarr, blåklokke*, duskmyrull, engsoleie, engsvingel, engsyre, fjelltimotei*, 
fløyelsmarikåpe*, grønnkurle, gulaks*, harerug*, hundegras, hundekjeks, hvitkløver, legeveronika*, 
markjordbær, prestekrage*, skarmarikåpe*, skogstorkenebb, snauveronika, sølvbunke, tepperot*, 
tiriltunge*, tveskjeggveronika.  
 
 
 

 
Litteratur 
Enzensberger, T. 2009. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu kommune, Venåsen-Venabygd. 
Registreringer i 2008. Unummerert rapport. 

Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
GRANLIEN 

 
Lokalitetsnavn:  Granlien  
ID Naturbase: Ny lokalitet 2008, revidert 2015 
Midtpunkt UTM32: 551947, 6836522 
Gnr,bnr: 5/17, 5/26, 5/27 
Areal: 37 daa 
Naturtype: Naturbeitemark  
Utforminger: G7b-Dunhavreeng, N3 Sig-vegetasjon 
Verdi: Viktig - B 
 

 
 
Områdebeskrivelse  
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Ringebu i oppdrag for Midt-
Gudbrandsdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 03.07.08. På 
grunnlag av dette ble det opparbeidet faktablad lokaliteten med områdebeskrivelse og vurdering av 
naturtype og verdi av Tanaquil Enzensberger våren 2009. Av ulike grunner kom datasettene ikke på 
plass i Naturbase, og en revidering av faktabladet er utført i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i over- og underkant av tunet på gården Granlien i 
Venåsbygda og grenser mot Fylkesveg 386. Avgrensing er foretatt ved skjønn etter feltbesøk. 
Lokaliteten ligger vestvendt mot Fryadalen mellom 660 og 730 moh i lia mot Dynjefjell. Berggrunnen 
på stedet er basisk og næringsrik fyllitt (Englund & Siedlecka 2003), som stikker i dagen i 
vegskjæringa til bygdevegen. Løsmassene består av morene (NGU Løsmasser, Internett). Det 
forekommer flere små, kalkrike kildesig. Området hører til MbC1- Mellomboreal vegetasjonssone, 
overgangssseksjonen (Moen 1998). Skogen i nærområdet har enggranskog og blåbærgranskog med 
innslag av høgstaudegranskog. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er et gardsnært naturbeite, og partiet 
mellom tunet og Venåsvegen har en forhistorie som slåttemark kombinert med vår- og høstbeite 



27 

 

utenom setersesongen. Vegetasjonstypen på tørre steder ligger nær G7b-Dunhavreeng (Fremstad 
1997). I tillegg forekommer små kalkrike kildesig-samfunn. 
Artsmangfold: Karplantefloraen på stedet er kontinuitetspreget og svært artsrik. Det ble sett 22 
habitatsspesialister (naturengplanter): aurikkelsveve, ballblom, blåklokke, dunhavre, dunkjempe, 
dvergjamne, fjellmarikåpe, fjellnøkleblom (NT), gjeldkarve, gulaks, harerug, harestarr, hårstarr, 
jåblom, kattefot, kornstarr, marinøkkel, skarmarikåpe, skogkløver, småengkall, sumpmaure, og 
tepperot. Flere av disse krever kalkrike forhold, men fjellnøkleblom(NT ) er eneste rødlistete art.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Artsinventar og visuelt inntrykk viser at dette arealet har en lang historie 
som kulturmark. Det er svært lite gjødselpreget. I fuktige sig har det dannet seg tuemark etter 
storfebeite. Arealet var ikke beitet i undersøkelsesåret 2008. Det hadde dannet seg et strøsjikt av 
fjordårsgras. Det forekom noen små gjengroingstrær (småbjørk) og en del einer. Imidlertid er det 
kort tid siden tradisjonell hevd har opphørt og lokaliteten må fortsatt sies å være intakt.  
Fremmede arter: Bortsett fra hundegras er det ikkeregistrert fremmede arter på lokaliteten. 
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten. 
Skjøtsel og hensyn: For at verdiene på lokaliteten skal bestå er det viktig at beite gjenopptas snarest. 
Det må ikke gjødsles. Noe rydding av bjørkeoppskott og einer bør vurderes. Dersom skjøtsel av 
arealet ikke gjenopptas vil de biologiske verdiene til lokaliteten gå tapt. Verdisettingen av arealet må 
i så fall omgjøres.  
Verdibegrunnelse: Det dreier seg om intakt tradisjonelt hevdet naturbeitemark som har rødlistede 
arter og en truet vegetasjonstype. Lokaliteten vurderes derfor, selv om den er i gjengroingsfase å 
tilhøre kategori B-svært viktig.  
 
 
Karplanter som er funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket med *): 
Aurikkelsveve*, ballblom*, blåklokke*, blåtopp, dunhavre*, dunkjempe*, dvergjamne*, engkvein, 
engsyre, fjellmarikåpe*, fjellnøkleblom* (NT), fugletelg, gjeldkarve*, gulaks*, gullris, gulstarr, 
harerug*, harestarr, hårstarr*,jåblom*, karve, kattefot*, kornstarr*, kvitbladtistel, marinøkkel*, 
markjordbær, ryllik, rød jonsokblom, rødknapp, skarmarikåpe*, skogkløver*, skogmarihand, 
småengkall*, småsyre, sumpmaure*, sølvbunke, tepperot*, vanlig arve.  
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET 
HOVDHAUGEN, RINGEBU KOMMUNE 

 
Lokalitetsnavn: Hovdhaugen  
ID Naturbase: Ny registrering 2008 
Midtpunkt UTM32: 551808, 6837341 
Gnr,bnr: 2/23, 2/10 
Areal: 11,5 daa 
Naturtype: Naturbeitemark  
Utforminger:  G7-Frisk/tørr middels baserik eng, G13- Skogstorkenebb-ballblomeng. 
Verdi: Viktig - B 

 

 
Lokalitetsnavn: Hovdhaugen  
 
Hoh:    ca 700 m 
Gnr/bnr:    2/23, 2/10 
Areal:    ca 14 daa 
Undersøkt dato:  02.07.2008, Tanaquil Enzensberger 
Naturtype:   slåttemark, naturbeite 
Verdi:    Viktig - B 
Mulige trusler:  Opphør av slått/beite, gjødsling og jordarbeiding, nedbygging.  
 
 
 
Lokalitetsbeskrivelse 
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Ringebu i oppdrag for Midt-
Gudbrandsdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser her 02.07.2008. På 
grunnlag av dette ble et faktablad for lokaliteten med områdebeskrivelse og vurdering av naturtype 
og verdi opparbeidet av Tanaquil Enzensberger våren 2009. Av ulike grunner kom lokaliteten ikke på 
plass i Naturbase, og en revidering av faktabladet er gjort i mars 2015. 
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mot Hovdhaugen i lia mellom Svartfjellet og 
Fryadalen ved garden Hovde, som er den øverste garden langs bygdevegen i Venåsen på ca 700 moh.  
Den nås ved en gårdsveg som går inn mot øst fra Fylkesveg 386. Arealet hører til gnr/bnr 2/23 på 
nordsiden av vegen og 2/10 på sørsiden av vegen. Avgrensing er foretatt ved feltbesøk. Lokaliteten 
ligger på rundt 700 moh i slakt nordhellende bakke. Berggrunnen på stedet er metasandstein og 
fyllitt i veksling (Englund & Siedlecka 2003). Løsmassene består av relativt tynn morene (NGU 
Løsmasser, Internett). Det er godt fuktsig nedover lia. Området hører til vegetasjonsseksjon MbC1 – 
Mellomboreal vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon (Moen 1998). Omkringliggende områder 
har enggranskog og blåbærgranskog som viktigste vegetasjonstype.   
 Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten som ligger tett opp til to eldre tun har 
antagelig vært benyttet som gårdsnær slåttemark og hamning svært lenge. Arealet på oversiden 
(nordsiden) av gardsvegen er gammel slåttemark, som i dag vedlikeholdes med beiting. De øverste 
delene er tørr eng, mens de nedre delene har tykkere jorddekke og rikere eng. På nedsiden av vegen 
ligger et lite stykke som er pløyd, men hvor utkanter harr lite gjødselpreg og framstår som natureng 
av samme type som enga på oversiden av vegen. Etter Fremstad (1997) ligger vegetasjonstypen på 
de tørreste delene nær G7-Frisk/tørr middels baserik eng og på de nedre, noe fuktigere delene nær 
G13- Skogstorkenebb-ballblomeng. 
Artsmangfold: Det ble ikke funnet noen rødlistete arter, men enga er temmelig artsrik og typisk med 
mange naturengplanter og det vurderes at en nøyere undersøkelse kunne avdekke et mer 
interessant mangfold.  
Bruk, tilstand og påvirkning: I enga på oversiden av vegen har det etablert seg og blitt ryddet en del 
gjengroingstrær (bjørk og gran). Stykket på oversiden av vegen var på besøkstidspunkt juli 2008 godt 
nedbeitet. Stykket på nedsiden av vegen var ikke beitet eller slått, men så ut til å være i god hevd 
fordi det ikke forekom strøopphopninger.  
Fremmede arter: Bortsett fra hundegras er det ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. 
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten. 
Skjøtsel og hensyn: Arealet må ikke gjødsles eller jordarbeides. Årlig slått av arealet eller slått med få 
års mellomrom er nødvendig for å fremme den slåttepregete vegetasjonen. Dersom arealet ikke slås 
er det en fordel å hevde det som beitemark.   
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i et sammenghengende kulturlandskap, hvor den er en 
representativ rest av naturbeitemark preget av tradisjonelle driftsmetoder. 
Verdibegrunnelse: Det er ingen rødlistete arter, men vegetasjonssammensetningen er typisk for 
gammel kulturmark, med mange habitatsspesialister. Lokaliteten vurderes derfor å høre til 
verdikategori B – Viktig.  
 
Karplanter funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket*): 
Ballblom*, blåklokke*, engmarikåpe*, engreverumpe, engsoleie, engsvingel, engsyre, fjellrapp*, 
fjelltimotei*, gjeldkarve*, gulaks*, harerug*, hundegras, hvitmaure*, prestekrage*, ryllik, rød 
jonsokblom, rødknapp, setergråurt, skogstorkenebb, småengkall*, sølvbunke.  
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
KLEVSHOVDE 

 
Lokalitetsnavn: Klevshovde  
ID Naturbase: Ny registrering 2008, revidert 2015 
Midtpunkt UTM32: 551368, 6837410 
Gnr,bnr: 1/5, 1/10 
Areal: 18 daa 
Naturtype: Naturbeitemark 60 %, kunstmark20 %, hagemark 20 %  
Utforminger: G8-Flekkmure-sauesvingel-eng , G13-frisk, næringsrik ”natureng”, G14-frisk næringsrik 
gammeleng. 
 Verdi: Viktig - B 
 
 

 
 
Lokalitetsbeskrivelse  
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Ringebu i oppdrag for Midt-
Gudbrandsdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 02.07.2008. På 
grunnlag av dette ble det opparbeidet faktablad for to lokaliteter (Klevshovde 1 og Klevshovde 2) 
med områdebeskrivelse og vurdering av naturtype og verdi av Tanaquil Enzensberger våren 2009. Av 
ulike grunner kom datasettene ikke på plass i Naturbase, og en revidering av faktabladet ble gjort i 
mars 2015, hvor restene av de to lokalitetene er slått sammen til én. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mot Hovdhaugen i lia mellom Svartfjellet og 
Fryadalen på oversiden av tunet til garden Klevshovde, som hører til de mest høgtliggende gardene i 
Venåsen.  Den nås ved en gårdsveg som går inn mot øst fra Fylkesveg 386. Avgrensing av lokaliteten 
er foretatt etter skjønn etter feltbesøk, og følger gjerde mot skogen i nord og øst. Lokaliteten ligger 
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på rundt 700 moh i slakt sørhellende bakke. Berggrunnen på stedet er metasandstein og fyllitt i 
veksling (Englund & Siedlecka 2003). Løsmassene er relativt tynn morene (NGU Løsmasser, 
Internett). Det er noe fuktsig nedover lia, særlig i vårsmeltinga. Området hører til vegetasjonsseksjon 
MbO1-Mellomboreal vegetasjonssone, overgangsseksjonen (Moen 1998). Omkringliggende områder 
har enggranskog og blåbærgranskog som viktigste vegetasjonstype. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er et mosaikkartet område som inneholder 
flere gamle slåtteenger med vekslende hevdshistorie mellom åpen naturbeitemark og 
hagemarkspregete, tresatte partier. Deler av arealet har ikke vært slått på lenge, men har vært 
benyttet som beite. Noen partier er også artsfattige etter gjødsling. Vegetasjonstypen på de mest 
intakte områdene ligger nær G8-Flekkmure-sauesvingel-eng (Fremstad 1997), men de sentrale 
delene av de to største slåttengene ligger nær G13-frisk, næringsrik ”natureng” og på det mest 
gjødselpregete G14-frisk næringsrik gammeleng. Vekslende bruk og hevdspraksis gjør at lokaliteten 
er en mosaikk av ulike naturtyper.  
Artsmangfold: De mest intakte delene av lokaliteten har tydelig lang kontinuitet som tradisjonelt 
hevdet kulturmark, noe som gjenspeiles i at det forekommer mange naturengarter, blant annet 
marinøkkel. 16 habitatsspesialister for ugjødslet kulturmark er funnet (blåklokke, dunhavre, 
seterfrytle, engnellik, finnskjegg, fjellrapp, flekkmure, fløyelsmarikåpe, gulaks, harerug, 
kjerteløyentrøst, legeveronika, marinøkkel, prestekrage, småengkall, tepperot). Områder med preg 
av gjødsling og kultiveringstiltak er mer artsfattige, men selv disse har brede randsoner med 
interessant artsmangfold. Det ble ikke sett rødlistete arter. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Arealet er tydelig beitepreget. Enkeltstående trær i arealet (bjørk, rogn) 
og einer tyder på at beitepresset til tider har vært noe svakt. Ved besøkstidspunktet var det godt 
nedbeitet uten noen opphopning av strøsjikt.   
Fremmede arter: Bortsett fra hundegras er det ikkeregistrert fremmede arter på lokaliteten. 
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten. 
Skjøtsel og hensyn: Arealet bør ikke gjødsles eller jordarbeides og bør fortsatt beites. Nåværende 
beitepress virker greitt. Lauvtreoppslag kan med fordel ryddes, men etablerte trær kan stå i 
beitemarka.  
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i et sammenghengende kulturlandskap, hvor den er en 
representativ rest av naturbeitemark preget av tradisjonelle driftsmetoder. 
Verdibegrunnelse: Selv om det ikke er sett rødlistete arter, og enkelte partier er noe gjødselpreget 
indikerer artsinventaret langvarig drift og vurderes som et intakt naturbeite. Lokaliteten verdisettes 
derfor til kategori B – viktig.  
 
 
Karplanter funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket*): 
Bleikstarr, blåklokke*, dunhavre*, seterfrytle*, engkvein, engnellik*, engsoleie, finnskjegg*, 
fjellrapp*, flekkmure*, fløyelsmarikåpe*, følblom, gulaks*, harerug*, hundegras, hvitkløver, 
kjerteløyentrøst*, legeveronika*, marinøkkel*, prestekrage*, ryllik, rødknapp, rødsvingel, 
setergråurt, skogstorkenebb, småengkall*, småsyre, snerprøyrkvein, sveve (sætersveve?), sølvbunke, 
tepperot*, vanlig arve.  
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
LUNDE 
 
Lokalitetsnavn:  Lunde  
ID Naturbase: Ny lokalitet 2008, revidert 2015 
Midtpunkt UTM32: 555530, 6829796 
Gnr,bnr: 17/1, 17/3 
Areal: 27 daa 
Naturtype: Naturbeitemark  
Utforminger: G8 -Flekkmure-sauesvingeleng, G7b-Dunhavreeng 
Verdi: Viktig - B 
 

 
 
Områdebeskrivelse  
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Ringebu i oppdrag for Midt-
Gudbrandsdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 05.07.08. På 
grunnlag av dette ble det opparbeidet faktablad lokaliteten med områdebeskrivelse og vurdering av 
naturtype og verdi av Tanaquil Enzensberger våren 2009. Av ulike grunner kom datasettet ikke på 
plass i Naturbase, og en revidering av faktabladet er utført i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Arealet ligger overfor Venabygdsvegen, og strekker seg langs kanten 
til bekkekløfta til Lundeelva.  Øverst grenser stykket mot naturbeitemark hørende til plassen Pynten. 
Noe av beitemarka på Pynten burde kanskje tas inn i lokaliteten. Lokaliteten ligger i sør til 
sørøstvendt bakke mellom 520 og 590 moh. Berggrunnen består av metasandstein og fyllitt i veksling 
(Englund & Siedlecka 2003). Løsmassene er tykk morene (NGU Løsmasser, Internett). Området hører 
til vegetasjonsseksjon MbOC- Mellomboreal vegetasjonssone, overgangsseksjonen (Moen 1998). 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det dreier seg om et meget artsrikt og godt 
vedlikeholdt naturbeite. Beitet er helt åpent nederst mot gardstun. Over dette ligger et belte med en 
del einer og ett parti med stor gran og noe furu. Øverst er beitet helt lysåpnet med en del etablering 
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av smågran.  De åpne delene av lokaliteten framstår som typisk for relativt tørr og kalkrik 
naturbeitemark. Vegetasjonstypen ligger nær G8-Flekkmure-sauesvingel-eng med overganger til 
G7b-Dunhavreeng (Fremstad 1997). Førstnevnte er i følge Fremstad & Moen (2001) noe truet (VU), 
sistnevnte sterkt tuet (EN).  
Artsmangfold: Beitet er svært artsrikt og typisk med mange kravfulle plantearter, blant dem 
dunhavre, dunkjempe, jåblom, hårstarr, fuglestarr og svært rikelige forekomster av marinøkkel. Det 
ble tellet opp 24 habitatsspesialister (naturengplanter). Nattflyarten engurtefly ble i 1986 registrert i 
nærområdet (Artsobservasjoner, Internett). Engurtefly er avhengig av åpent kulturlandskap med noe 
busker. Den er i Norge bare funnet i en østlig sone mellom Oslo og Gudbrandsdalen og er rødlistet i 
kategori VU, sårbar.  Lokaliteten er ikke undersøkt i soppsesongen, men kan tenkes å huse 
interessante beitemarkssopp. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten nyttes som heimebeite for sau. Det er godt beitetrykk og 
ingen opphopning av strø. Arealet er ikke gjødslet. Midt på stykket er et belte med einer som delvis 
er ganske tett og opp mot de åpne områdene som ligger øverst er det en del etablering av smågran.  
Fremmede arter: Bortsett fra hundegras er det ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. 
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i et sammenghengende kulturlandskap, hvor den er en 
representativ rest av naturbeitemark preget av tradisjonelle driftsmetoder. 
Skjøtsel og hensyn: Beitetrykket på lokaliteten virker greit. Sauebeite vil ikke holde nede einer eller 
gran. Det anbefales å skjære ned eineren gradvis over flere år i områder hvor det er full dekning, 
samt å fjerne etablerende smågran. Enkeltstående store trær kan bli stående for å gi ly for beitedyra.   
Verdibegrunnelse: Lokaliteten er stor og velutviklet, har et rikt artsinventar og elementer av truete 
vegetasjonstyper. I tillegg må vi anta at lokaliteten kan være viktig for en sårbar (VU) insektart 
(engurtefly). Lokaliteten verdisettes derfor å tilhøre kategori B-viktig. 
 
Karplanter som er funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket med *): 
Aurikkelsveve*, bergskrinneblom, bitterbergknapp, bleikstarr, blåklokke*, blåkoll, dunhavre*, 
dunkjempe*, engfiol*, engfrytle*, engkvein, fagerknoppurt*, finnskjegg*, fjellrapp*, fjelltimotei*, 
flekkmure*, fuglestarr, følblom, gjeldkarve*, gulaks*, gulmaure*, gulstarr, harerug*, hundegras, 
hårstarr*, jåblom*, legeveronika*, lundrapp, marinøkkel*, markjordbær, ryllik, rødknapp, 
sauesvingel*, setermjelt, skogkløver*, skogstorknebb, småengkall*, snerperøyrkvein, stormarimjelle, 
tepperot*, tiriltunge*, tveskjeggveronika, tårnurt, vanlig arve.  
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
MYHRE I VENABYGD 
 
Lokalitetsnavn:  Myhre i Venabygd  
ID Naturbase: Ny lokalitet 2008, revidert 2015 
Midtpunkt UTM32: 552552, 6833430 
Gnr,bnr: 6/1 
Areal: 127 daa 
Naturtype: Beiteskog  
Utforminger: G8 -Flekkmure-sauesvingeleng, G3- sølvbunkeeng. 
Verdi: Viktig - B 
 
 

 
 
Områdebeskrivelse 
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Ringebu i oppdrag for Midt-
Gudbrandsdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 04.07.08. På 
grunnlag av dette ble det opparbeidet faktablad lokaliteten med områdebeskrivelse og vurdering av 
naturtype og verdi av Tanaquil Enzensberger våren 2009. Av ulike grunner kom datasettet ikke på 
plass i Naturbase, og en revidering av faktabladet er utført i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten har tilnærmet trekantform, hvor én side av trekanten 
ligger langs Fylkesvei 386 og én side ligger langs setervegen til Myrsætrin. En gammel veg/sti 
innenfor lokaliteten ser ut til å være den gamle traséen til Myrsætrin-vegen. Lokaliteten er gjerdet 
inn mot omkringliggende innmark og mot riksvegen. Lokaliteten ligger mellom 680 og 750 moh 
østvendt helling mot Frya. Berggrunnen består her av metasandstein og fyllitt i veksling (Englund & 
Siedlecka 2003). Løsmassene er morene av vekslende mektighet (NGU Løsmasser, Internett). En bekk 
(Myreelva) går i utkanten (øst) og det er flere våte dråg. Området hører til MbO1- Mellomboreal 
vegetasjonssone, overgangssseksjonen (Moen 1998).  
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er et variert skogsbeite med mange lysåpne 
glenner hvor det er sterkt beitepreget vegetasjon. Skogen består av gran med noe bjørk, og fuktige 
steder ligger nær C2-Høystaudebjørkeskog, høystaude-gran-utforming. Åpne, tørre glenner har mye 
einer og vegetasjonstype nær G8 -Flekkmure-sauesvingeleng. Feltsjiktet er grasdominert og går 
gradvis over til flekker med mer bærlyng i østlige deler. Det er typisk for skog med frittgående dyr at 
beitetrykket blir ujevnt, med sterkt beite langs veger og stier og svakt beitetrykk på vanskeligere 
tilgjengelige områder. Fremstad & Moen (2001) regner beiteskog som en noe truet (VU) 
vegetasjonstype. I Norsk rødliste for naturtyper 2011 (Lindgaard & Henriksen 2011) er den vurdert 

som nær trua (NT).  
Artsmangfold: Karplantefloraen er artsrik og variert, med mange krevende arter, av dem 24 
habitatsspesialister (naturengplanter). På åpne steder med tørre forhold ble det funnet arter som 
harerug, gulaks, finnskjegg, dunhavre, gjeldkarve, fløyelsmarikåpe, fjellfrøstjerne og marinøkkel 
(rødlistet i kategori NT, nær truet, i Kalås et al. 2006). En type av løvetann som ikke er ugrasløvetann 
ble dessverre ikke sikkert bestemt. På noe fuktigere mark ble det blant annet registrert grønnkurle, 
jåblom, ballblom og fjelltistel.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten bærer preg av å være godt beitet, særlig nær ny og gammel 
seterveg (vest). Mot øst er det gradvis avtagende beitepress. På fuktige steder er det dannet tuemark 
etter storfetramp, og det er ikke akkumulert nevneverdig strøsjikt. Det er en del forbuskning og 
lauvtrevekst på de minst beitete områdene. I fuktdrag er det gjengroing med vier (ikke bestemt, men 
sannsynlig grønnvier eller svartvier) og på tørre steder en del einer. Arealet er ikke gjødslet.  
Fremmede arter: Det er ikkeregistrert fremmede arter på lokaliteten. 
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i et sammenghengende kulturlandskap, hvor den er en 
representativ rest av naturbeitemark preget av tradisjonelle driftsmetoder. 
Skjøtsel og hensyn: For at det verdifulle artsinventaret skal ivaretas bør beitepresset opprettholdes 
på minst nåværende nivå. Arealet må ikke gjødsles. 
Verdibegrunnelse: Beiteskogen er intakt og velutviklet og inneholder flere kravfulle og kalkkjære 
karplanter. Den er fortsatt i bruk og har tydelig beitepreg med mange beiteindikatorer. Lokaliteten 
vurderes derfor å tilhøre kategori B- viktig.  
 
 
Karplanter som er funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket med *): 
Aurikkelsveve*, ballblom*, bekkekarse, bittekonvall, dunhavre*, einer, enghumleblom, finnskjegg*, 
fjellfrøstjerne*, fjellminneblom, fjellrapp*, fjelltimotei*, fjelltistel*, flekkmure*, fløyelsmarikåpe*, 
gjeldkarve*, gjetertaske, glattmarikåpe, grønnkurle, gulaks*, gulstarr, harerug*, hårfrytle*, jåblom*, 
karve, kattefot*, kvitbladtistel, legeveronika*, lundrapp, løvetann sp. (ikke ugrasløvetann), 
marinøkkel*, markjordbær, mjødurt, norsk vintergrønn, rødknapp, sauesvingel*, skarmarikåpe*, 
skogkløver*, skogmarihand, skogstjerne, skogstorkenebb, skogvikke, snauveronika, stivstarr*, 
stormarimjelle, sumphaukeskjegg, sølvbunke, teiebær, tepperot*, tiriltunge*, tyrihjelm.  
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
NORDHEIM I VENABYGD 
 
Lokalitetsnavn:  Nordheim i Venabygd  
ID Naturbase: Ny lokalitet 2008, revidert 2015 
Midtpunkt UTM32: 551972, 6835320 
Gnr,bnr: 4/5 
Areal: 52 daa 
Naturtype: Beiteskog 
Utforminger: C2 Høystaudegranskog, C3 gråor-heggeskog 
Verdi: Lokalt viktig-C 
 

 
 
Områdebeskrivelse  
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Ringebu i oppdrag for Midt-
Gudbrandsdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 03.07.08. På 
grunnlag av dette ble det opparbeidet faktablad lokaliteten med områdebeskrivelse og vurdering av 
naturtype og verdi av Tanaquil Enzensberger våren 2009. Av ulike grunner kom datasettene ikke på 
plass i Naturbase, og en revidering av faktabladet er utført i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på nedsiden av Fylkesveg 386 og nås på den 
sørgående gårdsvegen til Lillevolden. Avgrensing er foretatt ved feltbesøk. Lokaliteten ligger mellom 
560 og 660 moh i slak østvendt helling mot Frya. Berggrunnen på stedet er metasandstein og fyllitt i 
veksling (Englund & Siedlecka 2003). Løsmassene er tykk morene (NGU Løsmasser, Internett). 
Nærmest tunet (sørlig del) er det relativt tørt, men mot nord er det god fukttilgang. Området hører 
til vegetasjonsseksjon MbC1 – Mellomboreal vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon (Moen 
1998). Skogen i nærområdet har enggranskog og blåbærgranskog med innslag av 
høgstaudegranskog. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er gamle heimebeiter og slåttemark som 
hører til et gårdsbruk som nå er lagt ned som selvstendig driftsenhet, men som fortsatt har blitt 
utnyttet som beite. Her er beitet skog med stor gran, or og vier, som sannsynligvis er tidligere åpen 
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naturbeitemark. Den sentrale delen ved gårdstunet har fortsatt tydelig preg av åpen vegetasjon og 
utkantene har grasrike glenner. 
Artsmangfold: Lokaliteten har karakteristisk artsinventar for beiteskog. En del finnskjeggmark viser til 
tidligere intensivt beite, mens partier med røyrkvein viser at beiteintensiteten har blitt nedsatt.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Det åpne arealet er i tydelig gjengroingsfase, særlig i de fuktigste delene 
mot nord der det er dannelse av orekratt. Den vestligste delen av lokaliteten mot bygdevegen har en 
del stor gran, or og vier. Grasrik vegetasjon i feltsjiktet viser at arealet lenge har vært benyttet som 
tresatt beite. De tørreste sentrale delene er fortsatt lite gjengrodd med treaktige vekster, men det 
har dannet seg bestander med berg- eller snerprøyrkvein.  Nær tunet bærer arealet preg av å være 
gjødslet. 
Fremmede arter: Bortsett fra hundegras er det ikkeregistrert fremmede arter på lokaliteten. 
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten. 
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten er i ferd med å gro ned i gråor. Fjerning av or bør utføres ved hjelp av 
stubbebehandling eller ringing for å unngå oppskottdanning. Ryddetiltak må kombineres med beite 
for å ha god effekt. Økt beitepress er ønskelig. Lokaliteten må ikke gjødsles. 
Verdibegrunnelse: Beiteskogen er fortsatt i bruk, og det er noe innslag av beiteindikatorer, men 
lokaliteten er i gjengroingsfase og deler av lokaliteten virker utarmet på arter etter gjødsling. 
Lokaliteten verdsettes derfor som C - lokalt viktig. 
 
 
Karplanter som er funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket med *): 
Bergrøyrkvein/snerprøyrkvein, blåklokke*, blåkoll, engkvein, engsoleie, finnskjegg*, 
fjellforglemmegei, harerug*, hvitkløver, rødsvingel, skogmarihand, skogstorkenebb, smyle, 
sølvbunke, tepperot*, tyrihjelm.  
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
SÆTERBAKKEN 
 
Lokalitetsnavn: Sæterbakken  
ID Naturbase: Ny lokalitet 2008, revidert 2015 
Midtpunkt UTM32: 552670, 6831631 
Gnr,bnr: 7/1, 7/18 
Areal: 45 daa 
Naturtype: Slåttemark, Hagemark  
Utforminger: G7b-Dunhavreeng og G8 -Tørreng. 
Verdi: Svært viktig-A 
 

 
 
Områdebeskrivelse  
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Ringebu i oppdrag for Midt-
Gudbrandsdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 05.07.08. På 
grunnlag av dette ble det opparbeidet faktablad lokaliteten med områdebeskrivelse og vurdering av 
naturtype og verdi av Tanaquil Enzensberger våren 2009. Av ulike grunner kom datasettet ikke på 
plass i Naturbase, og en revidering av faktabladet er utført i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten hører til gården Sæterbakken som ligger på oversiden av 
gårdsvegen til Sæter. Arealet er sammensatt av små hamninger og slåttemarker og randsoner, og 
avgrensing er gjort etter skjønn på ortofoto. Tresatte områder i utkanten er ikke tatt med. Det er 
aktuelt å utvide lokaliteten dersom diss kommer i beite- eller slåttehevd igjen. Lokaliteten ligger i sør-
sørvestvendt bakke mellom 520 og 590 moh. Berggrunnen består av metasandstein og fyllitt i 
veksling (Englund & Siedlecka 2003). Løsmassene er tykk morene (NGU Løsmasser, Internett) med 
god fuktlagrende evne. Området hører til MbOC-Mellomboreal vegetasjonssone, 
overgangsseksjonen (Moen 1998). Lokaliteten er omgitt av kulturmark på alle kanter. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En fargerik slåttemark som trolig er blitt jordarbeidd 
for mange år siden ligger mellom gardsvegen og Sæterveien, og tre andre overflatarydda små 
slåtteteiger ligger sørøst for denne. Både i engstykkene og i overgangene mellom dem står det 
treklynger. Vest for vegen er et tresatt område som tidligere har vært slått, men som nå har 



39 

 

beitepreg med en del einer. Vegetasjonstypen ligger på mye av området nær G7b-Dunhavreeng og 
G8 -Tørreng. Førstnevnte regnes som sterkt truet (EN) og sistnevnte som noe truet (VU) av Fremstad 
& Moen (2001). Slåttemark har status som utvalgt naturtype med egen forskrift i 
Naturmangfoldloven.   
Artsmangfold: Engene og hamningene framsto ved besøkstidspunkt i begynnelsen av juli 2008 som 
svært fargerik med 22 habitatsspesialister( naturengarter). Ingen av disse er rødlistet. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Ved besøkstidspunkt 05.07.2008 var det ikke opphopning av strøsjikt og 
det største engstykket bar preg av å være slått. Denne enga er sannsynligvis blitt jordarbeidet og 
gjødslet for lenge siden, men det var få spor av disse kultiveringstiltakene; vegetasjonen er lite 
gjødselpreget og naturengplantene dominerer. De to andre slåtteteingene var i bruk som hestehage. 
Hamningen på nedsiden av gardsvegen er muligens en tanke mindre artsrik enn resten. Det har 
etablert seg trær i randsonene, og arealet kan ha blitt gjødslet.  
Fremmede arter: Bortsett fra hundegras er det ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. 
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten. 
Skjøtsel og hensyn: Fortsatt hevd med slått og/eller beite, men uten gjødsling er nødvendig for at 
lokaliteten skal beholde artsmangfoldet og særpreget. Det anbefales at mest mulig av arealet tas inn 
i programmet til Handingsplan for slåttemark, og sjøtsel utføres etter en skjøtselsplan som involverer 
tradisjonell slått. Sekundært kan arealet hevdes med beiting. Tresatte randsoner bør vurderes tatt 
inn i slåttemarka, og eldre trær bør beholdes, da tresatt slåttemark (lauveng) er en ekstra sjelden og 
truet naturtype.  
Verdisetting: Det dreier seg om intakt slåttemark med et rikt artsinventar og elementer av truete 
vegetasjonstyper. At lokaliteten er sammensatt av mange ulike småstykker i mosaikk, regnes som 
positivt, da det peker på en lang kontinuitet. Lokaliteten verdisettes derfor i kategori A - svært viktig.  
 
 

 
Deler av lokaliteten Sæterbakken er tresatt med både eldre og yngre bjørk, og har trolig tidligere 
vært lauveng, tresatt slåttemark. Foto Tanaquil Enzensberger 05.07.08.  
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Karplanter som er funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket med *): 
Aurikkelsveve*, bleikstarr, blåkoll, dunhavre*, dunkjempe*, engkvein, engnellik*, engrapp, engsoleie, 
engsyre, fjelltimotei*, flekkmure*, gjeldkarve*, gjerdevikke, gulaks, gulmaure*, harerug*, hundegras, 
hvitmaure*, hårfrytle*, hårsveve*, kalkgrønnaks, kattefot*, karve, legeveronika*, lundrapp*, 
marinøkkel*, prestekrage*, ryllik, rødknapp, setergråurt, skogkløver*, småsyre, stivstarr*, 
sumpmaure*, sølvbunke, tepperot*, tiriltunge*, trådsiv, tveskjeggveronika, vanlig arve. 
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41 

 

NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
SÆTERSTUEN 
 
Lokalitetsnavn: Sæterstuen 
ID Naturbase: Ny lokalitet 2008, revidert 2015 
Midtpunkt UTM32: 552466, 6832244 
Gnr,bnr: 7/7 
Areal: 11 daa 
Naturtype: Hagemark 
Utforminger: G14-Frisk, næringsrik ”gammeleng” 
Verdi: Lokalt viktig – C 
 

  
 
Områdebeskrivelse  
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Ringebu i oppdrag for Midt-
Gudbrandsdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 04.07.08. På 
grunnlag av dette ble det opparbeidet faktablad lokaliteten med områdebeskrivelse og vurdering av 
naturtype og verdi av Tanaquil Enzensberger våren 2009. Av ulike grunner kom datasettene ikke på 
plass i Naturbase, og en revidering av faktabladet er utført i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten er restområder rundt plassen Sæterstuen, som ligger på 
begge sider av gårdsveien til Sæter (fra Venåsvegen) i hellinga mot Frya. Lokaliteten ligger mellom 
580 og 630 moh i sørvestvendt terreng med slak helling. Berggrunnen består av metasandstein og 
fyllitt i veksling (Englund & Siedlecka 2003). Løsmassene er tykk morene (NGU Løsmasser, Internett). 
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Små bekkeløp og sig som er drenert i kulturengene ovenfor gir en del fuktsig. Området hører til 
MbO1- Mellomboreal vegetasjonssone, overgangssseksjonen (Moen 1998). 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det meste av arealet til plassen Sæterstuen er dyrket 
opp og gjødslet som kultureng. Lokaliteten består av et par restområder som er i gjengroingsfase, 
men som har tydelig preg av langvarig tradisjonell hevd. Området rundt tunet kan karakteriseres som 
næringsrikt og ganske fuktig og er muligens noe gjødselpreget. Vegetasjonen ligger nær G14-Frisk, 
næringsrik ”gammeleng” (Fremstad 1997). Siden det står en del eldre bjørker og seljer mellom de 
yngre trærne, er naturtypen hagemark valgt. 
Artsmangfold: Artsmangfoldet er trivielt, selv om en del naturengarter fortsatt kan finnes. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Området ved tunet er noe gjødselpreget. Lokaliteten er i sterk 
gjengroing med lauvtrær, gran forekommer også.  
Fremmede arter: Bortsett fra hundegras og hundekjeks er det ikkeregistrert fremmede arter på 
lokaliteten. 
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten.  
Skjøtsel og hensyn: Gjenopptatt beiting kombinert med ryddetiltak er nødvendig for å redde verdiene 
på denne lokaliteten.  
Verdibegrunnelse: Visuelt gir stedet flekkvis inntrykk av kontiniutetspreget naturbeitemark, men med 
et trivielt artsmangfold og sterk grad av gjengroing vurderes lokaliteten å tilhøre kategori C-lokalt 
viktig.  
 
Karplanter som er funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket med *): 
Bblåklokke*, einer, engkvein, finnskjegg*, flekkmure*, følblom, harerug*, hvitkløver, hvitmaure*, 
hundegras, hundekjeks, legeveronika*, prestekrage*, ryllik, sauesvingel*, skogstorkenebb, 
småengkall*, småsyre, sølvbunke. 
 
 
 
 
Litteratur 
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
VENÅSHAGEN 
 
Lokalitetsnavn:  Venåshagen 
ID Naturbase: Ny lokalitet 2008, revidert 2015 
Midtpunkt UTM32: 551947, 6836522 
Gnr,bnr: 3/4 
Areal: 19,5 daa 
Naturtype: Naturbeitemark  
Utforminger: G14-Frisk, næringsrik ”gammeleng”, G7-Tørreng 
Verdi: Viktig - B 
 
 

 
Lokaliteten Venåshagen på ortofotobakgrunn fra GisLink.no  

 
Områdebeskrivelse  
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Ringebu i oppdrag for Midt-
Gudbrandsdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 02.07.2008. På 
grunnlag av dette ble det opparbeidet faktablad lokaliteten med områdebeskrivelse og vurdering av 
naturtype og verdi av Tanaquil Enzensberger våren 2009. Av ulike grunner kom datasettene ikke på 
plass i Naturbase, og en revidering av faktabladet er utført i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger med en kortside mot bygdevegen i Venåsen 
(Fylkesveg 386). Arealet hører inn under gnr/bnr 3/4. I overkant av lokaliteten er det avvirket barskog 
og ellers er den omgitt av kultureng. Lokaliteten ligger mellom 680 og 720 moh i slak østvendt 
helling. Berggrunnen på stedet er metasandstein og fyllitt i veksling (Englund & Siedlecka 2003). 
Løsmassene er tykk morene (NGU Løsmasser, Internett). Et fuktsig fra lia gjør at deler av arealet i 
nord er forsumpet våtmark. Området hører til vegetasjonsseksjon MbC1- Mellomboreal 
vegetasjonssone, overgangsseksjonen (Moen 1998). Skogen i nærområdet har enggranskog og 
blåbærgranskog som viktigste vegetasjonstype.  
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er et naturbeite som ligger opp mot 
utmarka. Det er sannsynlig at deler av arealet tidligere har vært benyttet som åker og slåttemark.   
Vegetasjonstyper som forekommer ligger nær typene (Fremstad 1997) I3c-Tråkk-vegetasjon, fukt-
utforming og G3-Sølvbunkeeng i de fuktigste delene og videre G13 -Skogstorkenebb-ballblomeng.  
Artsmangfold: Karplantene som forekommer er trivielle, men karakteristiske for fuktig natureng, 
med blant annet ballblom og soleiehov. På de tørreste partiene er det registrert harerug, fjelltimotei 
og kattefot.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten bærer preg av å være beite for storfe. Det er etablert 
tuemark med tråkkpreget vegetasjon og sølvbunkemark på fuktigste delene. Bortsett fra 
tråkkområdene er arealet lite gjødselpreget. Den nordligste delen har i utkanten hatt en del gran som 
nå (2015) er felt.  
Fremmede arter: Bortsett fra hundegras er det ikkeregistrert fremmede arter på lokaliteten. 
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten. 
Skjøtsel og hensyn: Beitetrykket slik det er nå bør opprettholdes. Området må ikke gjødsles.   
Verdibegrunnelse: I følge Fremstad & Moen (2001) er fuktenger med ballblom  og soleiehov i Sør-
Norge kulturavhengige og i sterk tilbakegang. Selv om artsinventaret er trivielt er det derfor viktig å 
ta vare på denne utformingen av naturbeitemark. Det trekker ned at deler av arealet er 
gjødselpreget og har vært gjengrodd, men lokaliteten verdisettes likevel i kategori B – viktig. 
 
  
 
Karplanter funnet på lokaliteten: 
Ballblom, bekkekarse, enghumleblom, engsoleie, fjelltimotei, harerug, hundegras, kattefot, 
kildemarikåpe, krypsoleie, mjødurt, ryllik, skogstorkenebb, soleiehov, sølvbunke, tveskjeggveronika.  
 
 
 
 
Litteratur 
Enzensberger, T. 2009. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu kommune, Venåsen-Venabygd. 
Registreringer i 2008. Unummerert rapport. 

Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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Vedlegg 6.2  
Faktablad for naturtypelokaliteter i Ringebu 
Registrert i 2009 
 
 
Bergom  
Gunstad (Gunstad nedre) 
Haugstad søndre 
Høystad  
Mælum  
Nordheim på Kjønnås 
Nordrum bjørkehagen 
Nordum nordre 
Sannom 
Stigen  
Sørsvea   
Venåssætra 
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
BERGOM 
 
Lokalitetsnavn:   Bergom  
ID Naturbase: Ny lokalitet 2009, revidert 2015 
Midtpunkt UTM32: 557324, 6825886 
Gnr,bnr: 31/7 
Areal: 3,5 daa 
Naturtype: Naturbeitemark  
Utforminger: G7-Frisk/tørr, middels baserik eng  
Verdi: Lokalt viktig - C 
 

 
 
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Ringebu i oppdrag for Midt-
Gudbrandsdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 26.09.2009. På 
grunnlag av dette ble det opparbeidet faktablad lokaliteten med områdebeskrivelse og vurdering av 
naturtype og verdi av Tanaquil Enzensberger våren 2009. Av ulike grunner kom datasettet ikke på 
plass i Naturbase, og en revidering av faktabladet er utført i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Bergom nås ved å ta Bergumsvegen fra Venabygdsvegen. Lokaliteten 
ligger i overkant av tunet på Bergom. Lokaliteten ligger litt over 550 moh og har sørlig eksponering. 
Berggrunnen på stedet består av feltspatførende metasandstein og kvartsitt (Englund & Siedlecka 
2003). Løsmassene består av morene (NGU Løsmasser, Internett). Området hører til SbC1-Sørboreal 
vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon (Moen 1998). Omkringliggende områder har 
blåbærgranskog og lavskog som viktigste vegetasjonstyper.   
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Arealet er gammel slåttemark, som har blitt nyttet som 
beitemark i den siste tiden det har vært i bruk. Mens slåttemarka på nedsiden av vegen virker tydelig 
gjødselpreget, er denne delen artsrik og karakteristisk.  Vegetasjonstypen er nær G7- Frisk/tørr, 
middels baserik eng. 
Artsmangfold: Blant karplanter er naturengplantene gjeldkarve, harerug, hvitkløver, tepperot og 
prestekrage, finnskjegg, einer, fløyelsmarikåpe, kattefot, legeveronika, marinøkkel og tepperot 
registrert, men også hundegras, sølvbunke, engsoleie og engsyre, som tolkes som gjødselfavoriserte 
arter.  



47 

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Arealet brukes i dag til vår- og høstbeite for sau. Det var ikke 
strøopphopninger på marka. Langs kantene har det etablert seg tette busk- og tresjikt.   
Fremmede arter: Det ble ikke registrert fremmede arter, med unntak for hundegras, som trolig 
opprinnelig er innført.  
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten. 
Skjøtsel og hensyn: Dersom naturkvalitetene på stedet skal bevares må arealet ikke gjødsles. Stykket 
bør beites av årvisst. Det vil også være viktig å stanse gjengroingsprosessen ved å rydde lauvoppskott 
og etablerende granplanter.   
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er fortsatt en karakteristisk representant for det store 
dyrkingslandskapet det er en del av. 
Verdibegrunnelse: Siden det dreier seg om kontinuitetspreget naturbeitemark, men da arealet er 
svært lite og isolert og det ikke er kjent arter med rødlistetatus vurderes lokaliteten å tilhøre kategori 
C-lokalt viktig.   
 
 
Karplanter som er funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket med *): 
Engkvein, engsyre, engsoleie, finnskjegg*, fløyelsmarikåpe*, gjeldkarve*, harerug*, hvitmaure*, 
hvitkløver, hundegras, legeveronika*, marinøkkel*, prestekrage*, ryllik, rødknapp, sauesvingel*, 
sølvbunke, tepperot*.  
 
 
 

 
Litteratur 
Enzensberger, T. 2010. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu kommune. Registreringer i 2009. 
Unummerert rapport. 

Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
GUNSTAD  
Lokalitetsnavn: Gunstad  
ID Naturbase: Ny lokalitet 2009, revidert 2015 
Midtpunkt UTM32: 558876, 6823916 
Gnr,bnr: 43/1 
Areal: 16 daa 
Naturtype: Naturbeitemark  
Utforminger: G13-Frisk, næringsrik ”natureng”, G3-Søvbunkeeng, G7-Tørreng  
Verdi: Lokalt viktig-C 
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Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Ringebu i oppdrag for Midt-
Gudbrandsdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 25.09.2009. På 
grunnlag av dette ble det opparbeidet faktablad lokaliteten med områdebeskrivelse og vurdering av 
naturtype og verdi av Tanaquil Enzensberger våren 2009. Av ulike grunner kom datasettet ikke på 
plass i Naturbase, og en revidering av faktabladet er utført i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rett vest for Gunstad gnr/bnr 43/1. Berggrunnen på 
stedet består av feltspatførende metasandstein og fyllit med innslag av kvartsitt (Englund & Siedlecka 
2003). Løsmassene på stedet er morene (NGU Løsmasser, Internett). Området hører til SbC1-
Sørboreal vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon (Moen 1998).  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  Lokaliteten er et gårdsnært naturbeite, som ikke er 
pløyet eller jordarbeidet, med ganske varierte forhold. Her forekommer typisk steinur, åpen 
grasmark og i vest ved en åpen bekk tresatte randsoner med god fuktighet om våren. På de åpne 
partiene er vegetasjonen tråkkpreget, og kan ligge nær Fremstad (1997) I3-Tråkk-vegetasjon i en tørr 
utforming.  
Artsmangfold: Artsmangfoldet på stedet er relativt trivielt, men en del naturengarter forekommer. 
Det er ikke funnet rødlistede arter på lokaliteten.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Arealet er var godt nedbeitet ved besøkstidspunkt. Det har etablert seg 
trær, mest i utkanten mot skogen i vest, men det er ikke nevneverdig krattdannelse, noe som tyder 
på at beitepresset er tilfredsstillende.  
Fremmede arter: Det er ikke påvist andre fremmede arter enn hundegras. 
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten. 
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør fortsatt beites og ikke gjødsles.  
Del av helhetlig landskap: I dette intensivt drevne jordbrukslandskapet forekommer mange steder 
slike små, steinete/urete restområder, som må ha stor verdi for biomangfoldet som hører til i det 
tradisjonelt hevdete kulturlandskapet. 
Verdibegrunnelse: Selv om marka er i ganske god hevd og godt avbeitet, ser den ut til å være noe 
preget av gjødselpåvirkning, som har gjort den mer artsfattig. Lokaliteten vurderes derfor å tilhøre 
verdikategori C-lokalt viktig. 

 
 
Planter som er funnet på lokaliteten 
Bitterbergknapp, blåkoll, engsoleie, finnskjegg, flekkmure, grasstjerneblom, gulaks, harerug, 
hundegras, hvitkløver, krypsoleie, legeveronika, osp, ryllik, sauesvingel, selje, smyle, sølvbunke, 
tepperot, timotei, tunrapp, vårskrinneblom. 
 

 
Litteratur 
Enzensberger, T. 2010. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu kommune. Registreringer i 2009. 
Unummerert rapport. 

Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
HAUGSTAD SØNDRE 
 
Lokalitetsnavn:   Haugstad Søndre  
ID Naturbase: Ny lokalitet 2009, revidert 2015 
Midtpunkt UTM32: 556727, 6827255 
Gnr,bnr: 27/1 
Areal: 72 daa 
Naturtype: Naturbeitemark 60 %, Skogsbeite 40 % 
Utforminger: G7-Frisk/tørr, middels baserik eng  
Verdi: Svært viktig-A 
 

 
 
 
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Ringebu i oppdrag for Midt-
Gudbrandsdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 25.09.2009. På 
grunnlag av dette ble det opparbeidet faktablad lokaliteten med områdebeskrivelse og vurdering av 
naturtype og verdi av Tanaquil Enzensberger våren 2009. Av ulike grunner kom datasettet ikke på 
plass i Naturbase, og en revidering av faktabladet er utført i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på østsiden av Venabygdsvegen og på nordsiden av 
skogsveg til Haugstadlia. Avgrensing er foretatt ved skjønn, og det kan tenkes at lokaliteten burde 
utvides østøver. Lokaliteten ligger sørvestvendt mot Fryadalen. Berggrunnen på stedet er basisk og 
næringsrik fyllitt (Englund & Siedlecka 2003), som stikker i dagen i vegskjæringa til bygdevegen. 
Løsmassene består av morene (NGU Løsmasser, Internett). Det forekommer flere små, kalkrike 
kildesig. Området hører til SbC1-Sørboreal vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon (funn av 
knollerteknapp viser at stedet må ligge i sørboreal vegetasjonssone). Skogen i nærområdet har 
enggranskog og blåbærgranskog med innslag av tørrere furuskog. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er et gardsnært naturbeite. Det er 
sannsynlig at noe av den nåværende beitemarka har en forhistorie som slåttemark. Ca en fjerdedel 
av arealet i sørøstre hjørne har karakter av skogsbeite med gran som viktigste treslag, men også med 
selje og bjørk. Skogsbeitet har mange glenner og åpninger, noen steder med einer (som viser hvor 
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lysåpent det er). Mot skogsvegen i sørvest blir beitet gradvis åpnere og blir mer hagemarkspreget. 
Her er blant annet en samling av store ospetrær. De nordligste delene har oppslag av lauvtre, med 
hovedsakelig bjørk. Mellom disse tresatte arealene er ca en fjerdedel av området åpent med urterikt 
grasdekke og noe einer.  Flere små kildeframspring gir et lite fuktdrag som går vestover ned til 
riksvegen. Vegetasjonstypen på åpne deler av arealet ligger nær G7-Frisk/tørr, middels baserik eng. 
De små kildesig-samfunnene er ikke godt undersøkt. 
Artsmangfold: Karplantefloraen på de mest beitepregete områdene er kontinuitetspreget og artsrik 
med en del krevende naturengplanter, blant annet knollerteknapp, som her er i utkanten av sitt 
utbredelsesområde. Blant karplantene ble det registrert 19 habitatsspesialister (naturengplanter). 
Det ble registrert Det ble funnet 20 arter av beitemarkssopp, de fleste relativt trivielle, men det høye 
antallet samt at fire av dem (lutvokssopp, rødskivevokssopp,  semsket rødspore og svartblå rødspore 
er rødlistet i kategori nær truet (NT) og én av dem (lillagrå rødskivesopp) i kategori sårbar (VU) tyder 
på at lokaliteten har potensial for flere interessante funn.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Artsinventar og visuelt inntrykk viser at dette arealet har en lang historie 
som beitemark. Ved besøk 25.09.2009 virket arealet godt beitet uten opphopninger av strøsjikt. Det 
så ikke ut til å ha blitt gjødslet, eller i så fall med lave doser. Det forekommer gjengroing med 
lauvtrær, særlig bjørk i de nordligste delene.   
Fremmede arter: Det er ikke påvist fremmede arter på lokaliteten.  
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten. 
Skjøtsel og hensyn: For at verdiene på lokaliteten skal bestå er det viktig at beitepresset holdes oppe 
og helst intensiveres. Det må ikke gjødsles. Det vil være fordelaktig å rydde buskas og trær i noen 
deler av området, særlig lauvoppslag.  Rydding må kombineres med beiting for å være effektiv. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten hører til et tidligere intenst utnyttet kulturlandskapsområde. 
Mye av de nærliggende arealer nede ved riksvegen er enten i gjengroingsfase eller har intensivert 
drift som gjødslet åkerbruk. Skogsarealene ovenfor er tidligere beitemark i gjengroing. 
Verdibegrunnelse: Det dreier seg om intakt tradisjonelt hevdet naturbeitemark som har rødlistede 
arter; fire i rødlistekategori NT og én i kategori VU er påvist. Lokaliteten vurderes derfor å tilhøre 
kategori A-Svært viktig.  
 
 
 
Karplanter som er funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket med *): 
Aurikkelsveve*, bleikstarr, blåkoll, dunkjempe*, einer, engkvein, engnellik*, finnskjegg*, fjellrapp*, 
fløyelsmarikåpe*, følblom, gjeldkarve*, gulmaure*, harerug*, hvitbladtistel*, hvitmaure*, hårsveve*, 
karve, kattefot*, knollerteknapp, kornstarr*, legeveronika*, markjordbær, prestekrage*, rødknapp, 
sauesvingel*, skogstorkenebb, småsyre, sølvbunke, tepperot*, tiriltunge*, tveskjeggveronika.  
 
Sopp som er funnet på lokaliteten: 
Engvokssopp, grønn vokssopp, gul vokssopp, honningvokssopp, kjeglevokssopp, krittvokssopp, liten 
vokssopp, lutvokssopp (NT), mønjevokssopp, rødskivevokssopp (NT), seig vokssopp, 
skarlagenvokssopp, skjør vokssopp, silkerødskivesopp, beiterødskivesopp , semsket rødskivesopp 
(NT), svartblå rødskivesopp (NT), lillagrå rødskivesopp (VU), blektuppet småkøllesopp, ruterøyksopp. 
 
 
 
Litteratur 
Enzensberger, T. 2010. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu kommune. Registreringer i 2009. 
Unummerert rapport. 

Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
HØYSTAD 
Lokalitetsnavn:  Høystad 
ID Naturbase: Ny lokalitet 2009, revidert 2015 
Midtpunkt UTM32: 558539, 6824669 
Gnr,bnr: 40/1 
Areal: 21 daa 
Naturtype: Naturbeitemark  
Utforminger: G7-Tørreng  
Verdi: Lokalt viktig-C 
 

 
 



53 

 

Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Ringebu i oppdrag for Midt-
Gudbrandsdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 12.09.2009. På 
grunnlag av dette ble det opparbeidet faktablad lokaliteten med områdebeskrivelse og vurdering av 
naturtype og verdi av Tanaquil Enzensberger våren 2009. Av ulike grunner kom datasettet ikke på 
plass i Naturbase, og en revidering av faktabladet er utført i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom Øverbygdsvegen og Kjønnåsvegen og heller 
svakt mot sør. Den har uregelmessig utforming fordi den er sammensatt av stykker med ulik 
driftshistorie. De øvre delene mot vest grenser mot barskog, mens avgrensing ellers er foretatt mot 
dyrka mark og gjengrodd areal ved skjønn og etter sammenligning med markslagskiller i Topografisk 
kartverk. Under tvil er et lite udyrket område nærmest tunet som er noe gjødselpåvirket tatt med 
innenfor avgrensingen. Berggrunnen på stedet består av feltspatførende metasandstein, fyllit og 
kvartsitt (Englund & Siedlecka 2003). Løsmassene består av et tynt morenesjikt med mye berg i 
dagen (NGU Løsmassekart, Internett), til dels med berg i dagen. Området hører til SbC1-Sørboreal 
vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon (Moen 1998). 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Den største delen av Mæhlushagen har typisk 
kontinuitetspreget, tørr naturbeitemark. Nærmest gårdstunet (øverst) ligger et område med 
rydningsrøyser av uviss alder, som sammen med utkantene mot dyrka mark kan være noe 
gjødselpreget og derfor ikke like artsrik. Framherskende vegetasjonstype er G7 -Tørreng. 
Artsmangfold: Vegetasjonen er artsrik og variert med 21 registrerte habitetsspesialister for ugjødslet 
og åpen kulturmark (naturengarter).  Noen eksemplarer av engbakkesøte (NT) er sett på stedet.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Arealet virket godt vedlikeholdt og beitet. Det var utført en del 
ryddearbeider ved besøket i 2009, og bare enkelte hengebjørk og seljer sto igjen. Mange granplanter 
og større grantrær i sentrale deler av lokaliteten er nå en trussel mot artsmangfoldet. Likeså lauvkratt 
som truer fra randområdene. 
Fremmede arter: Det er ikke påvist fremmede arter. 
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten. 
Skjøtsel og hensyn: Beitet av området bør fortsette med minst samme beitetrykk som i dag. Det ville 
være en fordel å rydde granplanter og også å fjerne lauvoppslag. Rydding av områdene som er holdt 
utenfor lokaliteten, og som nå er gjengrodd med lauvtrær, ville også være fordelaktig. Arealet må 
ikke gjødsles.  
Del av helhetlig landskap: Flere tilsvarende naturbeitemarker ligger på rekke og rad langs lisiden i 
grenda. Disse er avhengige av fortsatt beitebruk for at de ikke skal bli isolert som forekomster.  
Verdibegrunnelse: Naturbeitemarka var typisk og artsrik ved registrering i 2009, og det er registrert 
engbakkesøte (NT). Imidlertid er arealet nå (2014) svært preget av rask gjengroing med bjørk.  
Arealet vurderes derfor å tilhøre kategori C-lokalt viktig.   
Nærområdene rundt lokaliteten kan ha like store kvaliteter, og dersom disse skulle komme i aktivt 
bruk (beite), kan det være aktuelt å utvide lokaliteten.  

 
Karplanter som er funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket med *): 
Bleikstarr, blåklokke*, blåkoll, bråtestarr*, dunkjempe*, einer, engbakkesøte* (NT), engfrytle*, 
engsoleie, finnskjegg*, fjellrapp*, fjelltimotei*, følblom, gulaks*, gullris, gulmaure*, harerug, 
hvitkløver, hårfrytle*, hårsveve*, kattefot*, kjerteløyentrøst*, legeveronika*, prestekrage*, ryllik, 
sauesvingel*, slirestarr*, smyle, smørbukk, stemorsblom, småengkall*, tepperot*, tiriltunge*, 
tveskjeggveronika, vanlig arve. 
 
Litteratur 
Enzensberger, T. 2010. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu kommune. Registreringer i 2009. 
Unummerert rapport. 

Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
SANNOM 
Lokalitetsnavn:  Sannom  
ID Naturbase: Ny lokalitet 2009, revidert 2015 
Midtpunkt UTM32: 558539, 6824669 
Gnr,bnr: 36/1, 38/1, 39/4  
Areal: 21 daa 
Naturtype: Naturbeitemark  
Utforminger: G7-Tørreng  
Verdi: Viktig-B 
 

 
 
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Ringebu i oppdrag for Midt-
Gudbrandsdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 12.09.2009. På 
grunnlag av dette ble det opparbeidet faktablad lokaliteten med områdebeskrivelse og vurdering av 
naturtype og verdi av Tanaquil Enzensberger våren 2009. Av ulike grunner kom datasettet ikke på 
plass i Naturbase, og en revidering av faktabladet er utført i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom Øverbygdsvegen og Kjønnåsvegen og heller 
svakt mot sør. Den har uregelmessig utforming fordi den er sammensatt av stykker med ulik 
driftshistorie. De øvre delene mot vest grenser mot barskog, mens avgrensing ellers er foretatt mot 
dyrka mark og gjengrodd areal ved skjønn og etter sammenligning med markslagskiller i Topografisk 
kartverk. Under tvil er et lite udyrket område nærmest tunet som er noe gjødselpåvirket tatt med 
innenfor avgrensingen. Berggrunnen på stedet består av feltspatførende metasandstein, fyllit og 
kvartsitt (Englund & Siedlecka 2003). Løsmassene består av et tynt morenesjikt med mye berg i 
dagen (NGU Løsmassekart, Internett), til dels med berg i dagen. Området hører til SbC1-Sørboreal 
vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon (Moen 1998). 



55 

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Den største delen av Mæhlushagen har typisk 
kontinuitetspreget, tørr naturbeitemark. Nærmest gårdstunet (øverst) ligger et område med 
rydningsrøyser av uviss alder, som sammen med utkantene mot dyrka mark kan være noe 
gjødselpreget og derfor ikke like artsrik. Framherskende vegetasjonstype er G7 -Tørreng. 
Artsmangfold: Vegetasjonen er artsrik og variert med 21 registrerte habitetsspesialister for ugjødslet 
og åpen kulturmark (naturengarter).  Noen eksemplarer av engbakkesøte (NT) er sett på stedet.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Arealet virket godt vedlikeholdt og beitet. Det var utført en del 
ryddearbeider ved besøket i 2009, og bare enkelte hengebjørk og seljer sto igjen. Mange granplanter 
og større grantrær i sentrale deler av lokaliteten er nå en trussel mot artsmangfoldet. Likeså lauvkratt 
som truer fra randområdene. 
Fremmede arter: Det er ikke påvist fremmede arter. 
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten. 
Skjøtsel og hensyn: Beitet av området bør fortsette med minst samme beitetrykk som i dag. Det ville 
være en fordel å rydde granplanter og også å fjerne lauvoppslag. Rydding av områdene som er holdt 
utenfor lokaliteten, og som nå er gjengrodd med lauvtrær, ville også være fordelaktig. Arealet må 
ikke gjødsles.  
Del av helhetlig landskap: Flere tilsvarende naturbeitemarker ligger på rekke og rad langs lisiden i 
grenda. Disse er avhengige av fortsatt beitebruk for at de ikke skal bli isolert som forekomster.  
Verdibegrunnelse: Naturbeitemarka er typisk og artsrik og det er registrert engbakkesøte (NT). 
Arealet vurderes derfor å tilhøre kategori B-viktig.   
 
Nærområdene rundt lokaliteten kan ha like store kvaliteter, og dersom disse skulle komme i aktivt 
bruk (beite), kan det være aktuelt å utvide lokaliteten.  
 
 
Karplanter som er funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket med *): 
Bleikstarr, blåklokke*, blåkoll, bråtestarr*, dunkjempe*, einer, engbakkesøte* (NT), engfrytle*, 
engsoleie, finnskjegg*, fjellrapp*, fjelltimotei*, følblom, gulaks*, gullris, gulmaure*, harerug, 
hvitkløver, hårfrytle*, hårsveve*, kattefot*, kjerteløyentrøst*, legeveronika*, prestekrage*, ryllik, 
sauesvingel*, slirestarr*, smyle, smørbukk, stemorsblom, småengkall*, tepperot*, tiriltunge*, 
tveskjeggveronika, vanlig arve. 
 
 
 
Litteratur 
Enzensberger, T. 2010. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu kommune. Registreringer i 2009. 
Unummerert rapport. 

Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
MÆLUM 
 
Lokalitetsnavn:  Mælum  
ID Naturbase: Ny lokalitet 2009, revidert 2015 
Midtpunkt UTM32: 558952, 6824654 
Gnr,bnr: 39/1 
Areal: 19 daa 
Naturtype: Naturbeitemark  
Utforminger: G13-Frisk, næringsrik ”natureng”   
Verdi: Viktig-B 
 

 
 
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Ringebu i oppdrag for Midt-
Gudbrandsdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 25.09.2009. På 
grunnlag av dette ble det opparbeidet faktablad lokaliteten med områdebeskrivelse og vurdering av 
naturtype og verdi av Tanaquil Enzensberger våren 2009. Av ulike grunner kom datasettet ikke på 
plass i Naturbase, og en revidering av faktabladet er utført i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom Øverbygdsvegen og Kjønnåsvegen, og 
forløper som en lang stripe langs førstnevnte. Berggrunnen på stedet består av feltspatførende 
metasandstein og fyllit med innslag av kvartsitt (Englund & Siedlecka 2003). Løsmassene på stedet er 
morene (NGU Løsmasser, Internett) og muligens rasjord, i ganske tykke lag. Området hører til SbC1-
Sørboreal vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon (Moen 1998). På oversiden av stykket og 
bygdevegen ligger tørr barskog, mens nedsiden grenser mot oppdyrket mark.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det meste av arealet er åpen eng, med noen 
enkeltstående trær og treklynger i de nedre ransdsonene. Vegetasjonstypene på en stor del av 
stykket ligner G13-Frisk, næringsrik ”natureng” som er beskrevet av Fremstad (1997), med 
overganger til tørrere former en del steder. 
Artsmangfold: Beitet er artsrikt og kontinuitetspreget. Fra utsiden av gjerdet (dyr på beite) ble 14 
habitatsspesialister tellet opp 25.09.2009.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Ved besøkstidspunkt ble arealet beitet av storfé. Det forekom ingen 
strøopphopninger. At arealet kanskje kunne forekomme noe gjødselpåvirket antas å henge sammen 
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med at det beites av storfé. Det forekom enkelte trær; osp, selje og bjørk og enkelte einerbusker, 
uten at disse kan sies å utgjøre noen trussel.  
Fremmede arter: Det er ikke påvist andre fremmede arter enn hundegras. 
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten. 
Skjøtsel og hensyn: Nåværende beitetrykk virker greit. Det er viktig å følge med på hvordan 
trevegetasjonen utvikler seg og eventuelt vurdere noe rydding. Arealet må ikke gjødsles. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten hører til et tidligere intenst utnyttet kulturlandskapsområde, 
hvor store deler enten er i gjengroingsfase eller er oppdyrket og gjødslet. På østsiden av arealet 
ligger flere interessante naturbeiter, og det er registrert et hagemarksparti av interesse i det 
umiddelbare nabolaget.  
Verdibegrunnelse: Det dreier seg om intakt naturbeitemark i relativt god hevd. Lokaliteten vurderes 
derfor å være i kategori B-viktig. 
 
Karplanter som er funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket med *): 
Bleikstarr, blåklokke*, blåkoll, dunkjempe*, einer, engmarikåpe, engsoleie, engsyre, firkantperikum, 
følblom, gulaks*, gullris, gulmaure*, harerug*, hvitkløver, hårfrytle*, kattefot*, kjerteløyentrøst*, 
legeveronika*, prestekrage*, ryllik, rød jonsokbom, sauesvingel*, skogstorkenebb, smyle, 
småengkall*, stivstarr, sølvbunke, tepperot*, tiriltunge*, tveskjeggveronika, vanlig arve. 
 
 
 
Litteratur 
Enzensberger, T. 2010. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu kommune. Registreringer i 2009. 
Unummerert rapport. 

Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
NORDHEIM PÅ KJØNNÅS 
 
Lokalitetsnavn:  Nordheim på Kjønnås  
ID Naturbase: Ny lokalitet 2009, revidert 2015 
Midtpunkt UTM32: 557773, 6824971 
Gnr,bnr: 36/15, 38/1 
Areal: 17 daa 
Naturtype: Slåttemark  
Utforminger: G7-Tørreng  
Verdi: Viktig-B 
  
 

 
 
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Ringebu i oppdrag for Midt-
Gudbrandsdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 12.09.2009. På 
grunnlag av dette ble det opparbeidet faktablad lokaliteten med områdebeskrivelse og vurdering av 
naturtype og verdi av Tanaquil Enzensberger våren 2009. Av ulike grunner kom datasettet ikke på 
plass i Naturbase, og en revidering av faktabladet er utført i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består av enga til to bruk som ligger inntil Venåsvegen  
300 m overfor krysset mellom Venåsvegen og Kjønnåsvegen. Arealet er avgrenset ved feltbesøk og 
følger gjerde. Lokaliteten ligger i sørvendt bakke mellom ca 350 og 375 moh. Berggrunnen består av 
metasandstein og fyllitt i veksling (Englund & Siedlecka 2003). Løsmassene er morene (NGU 
Løsmasser, Internett), som er svært tynn øverst og tykkere med en viss fuktlagrende evne nederst. 
Området hører til SbC1-Sørboreal vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon (Moen 1998). 
På oversiden (nord) er det tørr barskog med berg i dagen. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Eng med rikt artsinventar som bærer preg av lenge å 
ha blitt tradisjonelt vedlikeholdt som slåttemark, men som står i fare for å miste verdiene grunnet 
svak hevd. Vegetasjonstypen ligger nær G7b-Dunhavreeng.Vegetasjonstypen regnes som sterkt truet 
(EN) av Fremstad & Moen (2001). Ugjødslet slåttemark er regnet som sterkt truet (EN) i Rødliste for 
naturtyper (2011), og har status som utvalgt naturtype med egen forskrift under 
Naturmangfoldloven og egen handlingsplan.  
Artsmangfold: Enga framsto ved besøkstidspunkt i august 2009 som svært fargerik med mange 
habitatsspesialister, med 22 arter av naturengarter registrert.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Ved besøkstidspunkt var enga ikke beitet eller slått, og det ser ikke ut til 
at den har vært hevdet fram til 2014. Gjengroingsprosessen har kommet langt på øvre deler av 36/15 
og ved grensa til Nordrum i øst, hvor enga begynner å ligne skog. Gjengroingstrærne er særlig gran, 
bjørk og or. Det har også kommet bringebærkratt i områdene nær veien. I 2009 ble det notert at 
enga ikke hadde blitt slått på lengre tid, men at det var akkumulert såpass lite strøopphopninger at 
det var trolig at området hadde blitt brukt som vår- og/eller høstbeite, noe som ikke lengre er tilfellet 
(2014).  
Fremmede arter: Det er ikke påvist andre fremmede arter enn hundegras. 
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten. 
Skjøtsel og hensyn: Hevd med slått uten gjødsling er nødvendig for at denne enga skal beholde sitt 
særpreg som slåttemark. Sekundært kan arealet hevdes med beiting, men en restaurering av 
slåttemarka ville være optimalt. Oppskott av bjørk og or og granplanter bør fjernes så snart som 
mulig. Det samme gjelder bringebær (som er lettest å bli kvitt ved slått). Arealet må ikke gjødsles 
eller jordarbeides.  
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten hører til et tidligere intenst utnyttet kulturlandskapsområde, 
hvor store deler enten er i gjengroingsfase eller er oppdyrket og gjødslet. På østsiden av arealet 
ligger flere interessante naturbeiter, og det er registrert et hagemarksparti av interesse i det 
umiddelbare nabolaget.  
Verdibegrunnelse: Selv om enga er i gjengroingsfase, har den enda kvaliteter fra tiden som intakt 
slåttemark. Den har rikt artsinventar og element av en truet vegetasjonstype. Lokaliteten verdisettes 
derfor til kategori B-viktig. 
 

Vurderingen av området er avhengig av at den blir tradisjonelt hevdet som slåttemark. Dersom 
dagens gjengroingstendenser får fortsette, vil arealet snart ha tapt sin biologiske verdi.  
 
 
Karplanter som er funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket med *): 
Aurikkelsveve*, bleikstarr, blåklokke*, dunhavre*, dunkjempe*, einer, engfrytle*, engkvein, 
engsoleie, engsyre, fagerknoppurt*, fjellrapp*, fuglevikke, gjeldkarve*, gjerdevikke, grasstjerneblom, 
setergråurt, gulaks*, gulmaure*, harerug*, hundegras, hvitkløver, hvitmaure*, hårfrytle*, karve, 
kjerteløyentrøst*, legeveronika*, marinøkkel*, nyseryllik, prestekrage*, ryllik, rødknapp, 
sauesvingel*, skjermsveve, skogkløver*, skogsveve, smørbukk, småsyre, storengkall*, stormaure, 
tiriltunge*, trådrapp, tveskjeggveronika. 
 
Litteratur 
Enzensberger, T. 2010. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu kommune. Registreringer i 2009. 
Unummerert rapport. 

Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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Slåtteng med blant annet storengkall på Nordheim 12.09.2009. Foto Tanaquil Enzensberger. 
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
NORDRUM, BJØRKEHAGEN  
 
Lokalitetsnavn: Nordrum, bjøkehagen 
ID Naturbase: Ny lokalitet 2009, revidert 2015 
Midtpunkt UTM32: 557983, 6824862 
Gnr,bnr: 35/1 
Areal: 13 daa 
Naturtype: Hagemark  
Utforminger: Bjørkehage 
Verdi: Viktig -B 
 
 

 
 
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Ringebu i oppdrag for Midt-
Gudbrandsdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 12.9.2009. På 
grunnlag av dette ble det opparbeidet faktablad lokaliteten med områdebeskrivelse og vurdering av 
naturtype og verdi av Tanaquil Enzensberger våren 2009. Av ulike grunner kom datasettet ikke på 
plass i Naturbase, og en revidering av faktabladet er utført i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten hører til og ligger nord for gardstunet til garden Nordrum, 
rett nord for krysset mellom Venabygdsvegen og Kjønnåsvegen.  Berggrunnen på stedet består av en 
smal stripe av dolomittførende metasandstein og fyllit, med metasandstein og kvartsitt på oversiden 
og feltspatholdig sandstein på nedsiden (Englund & Siedlecka 2003). Løsmassene er tørr morene 
(NGU Løsmasser, Internett). Terrenget heller mot sør. Området hører til SbC1-Sørboreal 
vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon (Moen 1998). 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er karakteristisk hagemark, med 
hengebjørk som viktigste treslag i en lang stripe, men med innslag av rogn og selje i utkantene. 
Feltsjiktet består for det meste av tørr og artsfattig sauesvingelmark. Utformingen med bjørk kalles 
bjørkehage. Hagemark regnes av Fremstad & Moen (2001) som en noe truet (VU) naturtype.  
Artsmangfold: Feltsjiktet er dominert av sauesvingel med innslag av gulaks, engkvein, gullris, 
legeveronika, stormarimjelle, tepperot og ryllik. I utkantene ble det også sett stornesle, sølvbunke og 
tveskjeggveronika. Det er ikke sett rødlistede karplanter.  
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Bruk, tilstand og påvirkning: Arealet er randområder til kultureng/beitemark som er jordarbeidet og 
gjødslet og kan derfor være noe påvirket av kulturtiltak, framfor alt gjødsling. Kontinuiteten i disse 
randområdene er uviss. Hengebjørkene i overkanten av stykket har jevn alder på anslagsvis 25 år, 
mens trærne på sidene er av ulik alder med innslag av eldre eksemplarer. Arealet ble beitet av kjøttfé 
ved besøkstidspunktet i september 2009, og særlig radområdene mot nord og sør gir inntrykk av 
langvarig bruk som beitehage.   
Fremmede arter: Det ble ikke registrert fremmede arter, med unntak for hundegras, som trolig 
opprinnelig er innført.  
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten. 
Skjøtsel og hensyn: For at hagemarkspreget og artsinventaret skal ivaretas er det viktig at beitet 
opprettholdes og at arealet ikke gjødsles.  
Del av helhetlig landskap: Bjørkehager med hengebjørk er en typisk kulturmarkstype i de varme liene 
i Gudbrandsdalen og forkommer mange steder i den sør(vest)vendte dalsiden, selv om de ofte ikke er 
intakte. I nabolaget er det registrert flere verdifulle naturbeiter.  
Verdibegrunnelse: Bjørkehage med hengebjørk er en karakteristisk og særegen lokal hagemarkstype, 
som nå er i ferd med å bli svært sjelden. Bjørkehagen på Nordrum må sies å være velhevdet og 
intakt. Da det ikke forekommer rødlistede arter og lokaliteten delvis kan være gjødslet, vurderes den 
ikke å komme i høyeste verdikategori, men å tilhøre katergori B-Viktig.  
 
 
Planter som er funnet på lokaliteten 
Engkvein, gulaks, gullris, hengebjørk, legeveronika, rogn, ryllik, sauesvingel, selje, stormarimjelle, 
stornesle, sølvbunke, tepperot, tveskjeggveronika. 
 

 
 

Litteratur 
Enzensberger, T. 2010. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu kommune. Registreringer i 2009. 
Unummerert rapport. 

Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
NORDRUM NORDRE  
 
Lokalitetsnavn:  Nordrum nordre  
ID Naturbase: Ny lokalitet 2009, revidert 2015 
Midtpunkt UTM32: 558341, 6824943 
Gnr,bnr: 35/1 
Areal: 23 daa 
Naturtype: Naturbeitemark  
Utforminger: G13-Frisk, næringsrik ”natureng”, G3-Søvbunkeeng, G7-Tørreng, F3-Bergknaus og 
bergflate.  
Verdi: Viktig -B 
 

 
 
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Ringebu i oppdrag for Midt-
Gudbrandsdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 26.08.2009. På 
grunnlag av dette ble det opparbeidet faktablad lokaliteten med områdebeskrivelse og vurdering av 
naturtype og verdi av Tanaquil Enzensberger våren 2009. Av ulike grunner kom datasettet ikke på 
plass i Naturbase, og en revidering av faktabladet er utført i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten hører til Nordrumsgårdene og heller sørvendt ned mot 
garden på nedsiden av Øverbygdsvegen. Lokaliteten er omgitt av barskog på begge sider, av dyrka 
mark i sør og i nord. Berggrunnen på stedet består av feltspatførende metasandstein og kvartsitt 
(Englund & Siedlecka 2003). Løsmassene er morene av varierende mektighet. Bølbekken bøyer 
sørøstover en liten senkning i den øvre delen av lokaliteten. Området hører til SbC1-Sørboreal 
vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon (Moen 1998). 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Områdene langs Bjøllobekken har relativt tykt 
jordsmonn og jevn tilgang på fuktighet. Vegetasjonstypen her står nær G13-Frisk, næringsrik 
”natureng”, med noe G3-Søvbunkeeng og går i utkanten over mot tørrere typer.  Helt i sør skråner 
terrenget bratt med bare tynt jordsmonn på åpent berg. Her er vegetasjonstypen mellom G7-Tørreng 
og F3-Bergknaus og bergflate.  
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Artsmangfold: Fuktdraget har dominans av sølvbunke og engkvein. På sidene av draget og i og langs 
røyser eller små steinurer er det fin tørrengvegetasjon med småsyre, kattefot, småbergknapp, 
tiriltunge, stemorsblom, hårsvever og gulaks. Det er en del finnskjegg og einer. Det er ikke funnet 
rødlistede arter på stedet.   
Bruk, tilstand og påvirkning: Arealet er inngjerdet og brukes som beite. Røyser og steinhauger både i 
utkantene av området og nede i dalsenkningen kan være spor av bekkeaktivitet ved tidligere tiders 
flommer, men er antagelig, i det minste delvis, ryddet av folk. Det er sannsynlig at arealet har vært 
brukt som slåttemark. Det var ikke nevneverdig med strøopphopning i grasmarka, men gjengroing 
med trær gjør seg gjeldende, med en del granfrøplanter og også noe oppskott av selje og bjørk.   
Fremmede arter: Det ble ikke registrert fremmede arter, med unntak for hundegras, som trolig 
opprinnelig er innført.  
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten. 
Skjøtsel og hensyn: Arealet bør ikke gjødsles. Beitepresset kan med fordel økes noe for å unngå 
gjengroing. Det ville også være fordelaktig å rydde bort gransmåplanter og oppskott av bjørk.  
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en del av et gammelt kulturlandskap mellom utmark og 
intenst drevet dyrkingslandskap. Flere intakte rester av naturbeitemarkslokaliteter forekommer i 
nabolaget til lokaliteten. 
Verdibegrunnelse: Det dreier seg utvilsomt om naturbeitemark med langvarig driftshistorie. Ettersom 
det ikke er funnet spesielle artsforekomster og deler av beitet kan være noe gjødselpreget vurderes 
arealet å passe inn i verdikategori B - Viktig.    
 
Karplanter som er funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket med *): 
*Blåklokke, einer, engfrytle*, engkvein, engsoleie, finnskjegg*, grasstjerneblom, gulaks*, hårsveve*, 
hundegras, hvitbladtistel, kattefot*, rød jonsokblom, skogstorkenebb, smyle, småbergknapp, 
småsyre, stemorsblomst, sumphaukeskjegg, sølvbunke, sølvmure*, teiebær, tepperot*, tiriltunge*. 
 
 
 
Litteratur 
Enzensberger, T. 2010. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu kommune. Registreringer i 2009. 
Unummerert rapport. 

Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
STIGEN  
 
Lokalitetsnavn:  Stigen  
ID Naturbase: Ny lokalitet 2009, revidert 2015 
Midtpunkt UTM32: 558418, 6825137 
Gnr,bnr: 35/2 
Areal: 10 daa 
Naturtype: Naturbeitemark  
Utforminger: G13-Frisk, næringsrik ”natureng”, G3-Søvbunkeeng, G7-Tørreng  
Verdi: Lokalt viktig-C 
 

 
 
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Ringebu i oppdrag for Midt-
Gudbrandsdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 12.09.2009. På 
grunnlag av dette ble det opparbeidet faktablad lokaliteten med områdebeskrivelse og vurdering av 
naturtype og verdi av Tanaquil Enzensberger våren 2009. Av ulike grunner kom datasettet ikke på 
plass i Naturbase, og en revidering av faktabladet er utført i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på oversiden av Øverbygdsvegen som tar av fra 
Kjønnåsvegen og på nedsiden av tunet til garden Stigen. Innenfor innmark som ligger mellom 
Bølbekken (vest) og granskog (øst) er lokaliteten avgrenset etter skjønn for å unngå den mest 
gjødselpåvirkete marka og områder som gjengroingspreget. Berggrunnen på stedet består av 
feltspatførende metasandstein og kvartsitt (Englund & Siedlecka 2003). Løsmassene er morenelag av 
variert tykkelse (NGU Løsmasser Internett), delvis med berg i dagen. Området hører til SbC1-
Sørboreal vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon (Moen 1998). 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: I Eldre tid har dette området vært nyttet til åkermark 
og slått, men da det i lengre tid har vært brukt som beite, har det vært utslagsgivende for å 
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kategorisere naturtypen. Store deler av arealet har tykt jordsmonn og på vestsiden sørger et 
bekkeløp for tilsig av fuktighet. På de delene som har litt jordtykkelse, er det overflateryddet for slått, 
og stein er lagt i flere røyser og steinbanker. De fuktigste delene av arealet likner G13-Frisk 
næringstrik ”natureng”, som i store partier har dannelse av G3-Søvbunkeeng, men på de tørreste 
plassene har elementer av G7-Tørreng.  
Artsmangfold: På det tørreste forekommer en del habitatsspesialister for åpen og ugjødslet 
kulturmark, blant annet sølvmure, småsyre, kattefot og småbergknapp, mens de fuktigste stedene 
med dyp jord har gjødseltolerante arter, som sølvbunke, hundegras, sumphaukeskjegg og rød 
jonsokblom. Det er ikke funnet rødlistede karplanter på stedet.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Arealet var greit nedbeitet ved besøkstidspunkt, med lite 
strøopphopninger. En del gran-frøplanter har slått seg til på arealet, og i vest mot bekk og ved 
steinrøyser er det en del gjenvekst med bjørk og selje. De lavestliggende delene av stykket og 
områder langs bekk i vest virker noe nitrogenpåvirket. 
Fremmede arter: Det er ikke påvist svartelistede eller fremmede arter på lokaliteten, med unntak av 
hundegras.  
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten. 
Skjøtsel og hensyn: Fortsatt beiting av arealet er viktig for å opprettholde naturkvalitetene, helst med 
noe hardere beitepress. Arealene må ikke gjødsles. Tynning i lauvskogskratt og fjerning av grantrær 
vil være fordelaktig for å sikre fortsatt karakter av naturbeitemark.   
Del av helhetlig landskap: På den andre siden av seterveien (nedsiden) ligger en annen 
naturbeitemark, som igjen ligger nær flere slike områder i grenda.  
Verdibegrunnelse: I og med at arealet fortsatt beites, må lokaliteten sies å være i tradisjonell drift. 
Det er bare funnet få a det er funnet få habitatsspesialister, og mye av arealet virker gjødselpåvirket. 
Lokaliteten vurderes derfor til å høre hjemme i kategori C-Lokalt viktig.   
 
En undersøkelse på et gunstigere tidspunkt (sommer) vil kunne resultere i flere artsregistreringer.  
 
Karplanter som er funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket med *): 
Blåklokke*, bjørk, einer, engkvein, engsoleie, engsyre, fjellmarikåpe*, fjellrapp*, gran, 
grasstjerneblom, gulaks, gullris, hundegras, hvitkløver, kattefot*, prestekrage*, ryllik, rød 
jonsokblom, selje, skogstorkenebb, smyle, småsyre, småbergknapp, sumphaukeskjegg, sølvbunke, 
sølvmure*, tepperot*.  
 

 
 
 

Litteratur 
Enzensberger, T. 2010. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu kommune. Registreringer i 2009. 
Unummerert rapport. 

Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
SØRSVEA  
 
Lokalitetsnavn:  Sørsvea 
ID Naturbase: Ny lokalitet 2009, revidert 2015 
Midtpunkt UTM32: 558822, 6824860 
Gnr,bnr: 39/10 
Areal: 7 daa 
Naturtype: Naturbeitemark  
Utforminger: G13-Frisk, næringsrik ”natureng”, G3-Søvbunkeeng, G7-Tørreng  
Verdi: Lokalt viktig-C 
 

 
 
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Ringebu i oppdrag for Midt-
Gudbrandsdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 12.09.2009. På 
grunnlag av dette ble det opparbeidet faktablad lokaliteten med områdebeskrivelse og vurdering av 
naturtype og verdi av Tanaquil Enzensberger våren 2009. Av ulike grunner kom datasettet ikke på 
plass i Naturbase, og en revidering av faktabladet er utført i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på oversiden av Øverbygdsvegen som tar av går til 
fjells fra Kjønnåsvegen, ved tunet til Svea. Berggrunnen på stedet består av feltspatførende 
metasandstein og fyllit med innslag av kvartsitt (Englund & Siedlecka 2003). Det ligger et svært tynt 
løsmassedekke av morene (NGU Løsmasser, Internett). Jordskred har en gang tatt med seg massene 
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som har sklidd av berget, på en måte som er karakteristisk for mange steder i området. Området 
hører til Sørboreal vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon (Moen 1998). 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokalitetene stikker seg ut fra omgivende plantet granskog ved å være lysåpen og beitepreget. 
Vegetasjonen ligger nær Fremstad (1997) sine typer G7 – Tørreng og F3 – Bergknaus og bergflate. 
Artsmangfold: På de mest artsrike partiene forekommer en del habitatsspesialister for åpen og 
ugjødslet kulturmark, blant disse blåklokke, blårapp, einer, finnskjegg, fjellrapp, gulaks, legeveronika 
og sauesvingel. Der jordlagene er mektigere er marka engkveindominert, med gjengroingsoppslag av 
einstape.   
Bruk, tilstand og påvirkning: Arealet har trolig blitt holdt åpent ved beiting fram til nå. Det er lite 
strøopphopninger, noe som også kan skyldes at det er skrinne forhold med svært tynt jordsmonn. 
Tatt i betraktning hvor gårdsnært området er, har vegetasjonen forbausende lite preg av gjødsling. 
Belter med einstape tyder på at det ikke har vært jevn nedbeiting på en stund.  
Fremmede arter: Det er ikke påvist andre fremmede arter enn hundegras. 
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten. 
Skjøtsel og hensyn: Vår- og høstavbeiting av arealet er viktig for å opprettholde naturkvalitetene, 
helst med noe hardere beitepress. Arealene må ikke gjødsles. Tynning i kantene mot barskogen ville 
være fordelaktig for å sikre fortsatt karakter av naturbeitemark.   
Del av helhetlig landskap: På den andre siden av seterveien (nedsiden) ligger en annen 
naturbeitemark, som igjen ligger nær flere slike områder i grenda.  
Verdibegrunnelse: I og med at arealet fortsatt beites, må lokaliteten sies å være i tradisjonell drift. 
Det er bare funnet få habitatsspesialister, og arealet er i en gjengroingsfase med einstape. 
Lokaliteten vurderes derfor til å høre hjemme i kategori C-Lokalt viktig.   
 
Lokaliteten kan ha stort potensial for restaurering og bør vurderes på nytt ved revisjon av dataene.  
 
Karplanter som er funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket med *): 
Blåklokke, blåkoll, blårapp, einer, engkvein, finnskjegg, fjellrapp, gran, gulaks, hengebjørk, hundegras, 
kattefot, legeveronika, lodnebregne, ryllik, sauesvingel, selje, smyle, smørbukk, småsyre, 
stemorsblom, vårskrinneblom. 
 

 
Litteratur 
Enzensberger, T. 2010. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu kommune. Registreringer i 2009. 
Unummerert rapport. 

Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
VENÅSSETRA 
 
Lokalitetsnavn:   Venåssetra  
ID Naturbase: Ny lokalitet 2009, revidert 2015 
Midtpunkt UTM32: 552981, 6841219 
Gnr,bnr: 31/7 
Areal: 30daa 
Naturtype: Naturbeitemark  
Utforminger: G4-Frisk fattigeng  
Verdi: Lokalt viktig -C 
 
 

 
 
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Ringebu i oppdrag for Midt-
Gudbrandsdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 26.08.09. På 
grunnlag av dette ble det opparbeidet faktablad for lokaliteten med områdebeskrivelse og vurdering 
av naturtype og verdi av Tanaquil Enzensberger våren 2010. Av ulike grunner kom datasettet ikke på 
plass i Naturbase, og en revidering av faktabladet er utført i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten hører til Venåssætra som er Venabygdas største 
setergrend. Den ligger ved stølsveg som tar av i forlengelsen av bygdevegen i Venåsen, ca 2 km sør 
for grensa til Sør-Fron. Avgrensing av lokaliteten følger gjerding, selv om det forekommer interessant 
naturbeitemark på utsiden av gjerdet, særlig på nordvestlig side (gnr/bnr 9/2 og 3/1) og på vestsiden 
(gnr/bnr 7/1). Lokaliteten ligger på rundt 890 moh. Berggrunnen på stedet er vekslende med 
sandstein (gråvakke) sort leirskifer og islag av kvartsitt (Englund & Siedlecka 2003). Løsmassene 
består av relativt tynn morene. Særlig den sørligste delen har tynt løsmassedekke (NGU Løsmasser, 
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Internett). Et lite daldrag i nordenden ser ut til å bære mye vann under vårflommen, slik at det er 
dratt grus inn på stykket.  Det er også en dam i sørenden av stykket. Området hører 
vegetasjonsgeografisk til i NbOC- Nordboreal vegetasjonssone, overgangsseksjonen (Moen 1998). 
Omkringliggende områder har blåbærgranskog og lavskog som viktigste vegetasjonstyper.   
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dette naturbeitet er artsfattig, og vegetasjonstypen må 
sies å være nær G4-Frisk fattigeng.  
Artsmangfold: Vegetasjonen er relativt artsfattig selv om den består av stedegne arter. Fuktige 
partier er dominert av sølvbunke, men mye av arealet er dominert av engkvein/fjellkvein. Enkelte 
tørre steder er det en del finnskjegg. Det forekommer også enkelte einer. Det ble ikke funnet noen 
rødlistete arter. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten framstår som en lysning i skogen som ligger slakt sørvendt 
mot Koiebekken og berghammeren Knappen. Omgivelsene har spor av tidligere tiders intenst 
beitebruk, men er i dag gjengrodd med skog. Seterbygningene ligger utenfor lokaliteten, delvis skjult 
av trær. En ruin av ei løe ligger innenfor lokaliteten. Området er overflateryddet og enkelte steder 
stikker stor stein og blokk i dagen. Arealet er gammel slåttemark, som i dag vedlikeholdes med 
sauebeiting, særlig i forbindelse med vårslepp og høstsanking. Stykket var på besøkstidspunkt 
september 2009 godt nedbeitet og det forekom ingen strøopphopninger. Det trivielle artsinventaret 
kan skyldes at stykket har vært gjødslet. 
Fremmede arter: Det er ikke påvist fremmede arter på lokaliteten.  
Skjøtsel og hensyn: Arealet bør ikke gjødsles eller jordarbeides. Ut fra hensyn til naturkvalitetene i 
området er det fordelaktig om lokaliteten fortsatt beites årlig sammen med omkringliggene 
(ugjødslet) naturbeitemark.  
Del av helhetlig landskap: Venåssetra er et tidligere godt utnyttet seterområde, med tydelige spor av 
beitebruk i utmarka, selv om beitepresset nå er lavt.   
Verdibegrunnelse: Siden denne seterenga ikke huser spesielt interessant artsmangfold føres den til 
kategori C-Lokalt viktig. Imidlertid er det er svært få intakte seterlokaliteter igjen i området.  
 
Dersom lokaliteten slås sammen med og hevdes med omkringliggende (ugjødslet) naturbeitemark 
bør kategoriseringen vurderes på nytt.  
 
Karplanter som er funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket med *): 
Einer, engsoleie, engsyre, finnskjegg, fjellkvein, fjellmarikåpe*, fjellrapp*, fjelltimotei*, geitsvingel*, 
grasstjerneblom, gulaks*, gullris, kildemarikåpe, kildeurt, krypsoleie, maiblom, myrfiol, myrfrytle, 
setergråurt, seterfrytle*, smyle, stivstarr*, sølvbunke, tepperot*.  
 
 
Litteratur 
Enzensberger, T. 2010. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu kommune. Registreringer i 2009. 
Unummerert rapport. 

Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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Vedlegg 6.3  
Faktablad for naturtypelokaliteter i Ringebu 
Registrert i 2010 og 2011 

 
Flyausa 
Gråvåbakken 
Høye 
Kartberget vest 
Mytting  
Nygrinda 
Røen 
Skjellestad 
Skrukkerudkleiva 
Torsgard 
Trøståker 
Åsli 
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NATURTYPER I RINGEBU  
FLYAUSA, RINGEBU KOMMUNE 

Lokalitetsnavn: Flyausa 
ID Naturbase: Ny lokalitet 2011, oppdatert 2015 
Midtpunkt UTM32: 563994, 6814534 
Gnr,bnr: 95/20 
Areal: ca 22 daa 
Naturtype: Naturbeitemark (mulig slåttemark) 
Utforminger: Frisk/tørr, middels baserik eng av dunkjempe-dunhavre-type (85 %) 
Verdi: Viktig-B 
 

 
Lokaliteten Flyausa vist på ortofotobakgrunn fra GisLink.no  
 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er undersøkt av Tanaquil Enzensberger 19.09.2011 på oppdrag av det 
lokale landbrukskontoret, som ønsket å få oversikt over tilskottsberettigete kulturlandskap i 
kommunen. Da registreringen av ulike grunner ikke ble ført til Naturbase, er faktabladet for 
lokaliteten blitt oppdatert med nye kartdata og revidert verdivurdering våren 2015.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ble i 2011 kartlagt under stedsnavnet Flyausa på 
grunn av en trykkfeil i kartverket.  Den ligger øst for Brekkomsvegen (378) i utkanten av 
bebyggelsen i Fåberg. Den er skarpt avgrenset med gjerde på alle kanter. Veg og en del 
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tekniske konstruksjoner er av avgrensingstekniske årsaker tatt med innenfor lokaliteten. 
Berggrunnen i området består av feltspatførende sandstein i veksling med skifer. 
Løsmassene består av breelvavsetninger. Vegetasjonsgeografisk hører området til SbC1 – 
Sørboreal vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon (Moen 1998).  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er antagelig gammel slåttemark 
eller naturbeitemark, som i mange år er brukt som fesjå-plass. Det meste av arealet er 
relativt tørr grasmark i utforming frisk/tørr, middels baserik eng av dunkjempe-dunhavre-
type (G7b), en vegetasjonstype som regnes som sterkt truet (EN). En del av enga er noe i 
forfall, med oppslag av stornesle og bringebær. En treklynge med bjørk står ved midten av 
nordgrensen.   
Artsmangfold: Feltsjiket var artsrikt med innslag av en del karakteristiske naturengarter, som 
dunkjempe, engnellik, blåklokke, flekkmure, aurikkelsveve, kvastvever, hårsveve, smørbukk, 
ryllik, rødknapp, gjeldkarve, gulmaure, kjerteløyentrøst, engfrytle, gulaks, engkvein, 
fjelltimotei, dunhavre, enghavre og sauesvingel.  Lokaliteten hadde gode forekomster av 
beitemarkssopp, med funn av 16 arter. Av spesiell interesse blant disse var mørkskjellet 
vokssopp (VU), russelærvokssopp (NT), rødskivevokssopp (NT) og vrangjordtunge (VU). 
Sistnevnte nevnes med forbehold, siden arten kan være vanskelig å bestemme sikkert.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten har siden 1940-tallet blitt brukt som utstillingsplass 
for husdyr (storfé, gris, sau og geit). I dag gjennomføres årlig værkåring på stedet. Selv om 
arealet ikke er i tradisjonell drift som landbrukseiendom indikerer artsinventaret at feltsjiktet 
har vært holdt nede over lang tid samt at det ikke kan ha blitt gjødslet hardt.  Plassen ser ut 
til å ha hatt mindre aktiv bruk i det siste, og flekkvis er feltsjiktet i ferd med å gro til med 
bredbladet gras, nitrofile arter og noe krattdannelse.  
Fremmede arter: Det er ikke sett fremmede arter. 
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten må fortsatt ikke gjødsles. Om naturkvalitetene skal bevares 
må arealet slås eller beites av årlig. Hvis slått brukes, må den gjennomføres etter 
tradisjonelle metoder (sent slåttetidspunkt, raking og bortføring av slåttematerialet).  
Del av helhetlig landskap: Det er flere viktige naturbeitemarker og slåttelokaliteter i 
nærheten, og lokaliteten må regnes som en del av et helhetlig kulturlandskap.  
Verdibegrunnelse: Lokaliteten har forekomst av to nær truete (NT) og to sårbare (VU) art av 
beitemarkssopp og må sies å ha potensial for flere funn av rødlistete arter. Hevdstilstanden 
er ikke god nok til å ta vare på disse kvalitetene på sikt. Lokaliteten verdisettes derfor i 
verdikategori viktig (B).  
 

Litteratur: 
Enzensberger, T. 2012. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu kommune. 
Registreringer i 2010 og 2011. Unummerert rapport. 
 
Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
 

 
 
 
 
 



74 

 

NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
GRÅVÅBAKKEN, RINGEBU KOMMUNE 
 

Lokalitetsnavn: Gråvåbakken 
ID Naturbase: Ny lokalitet 2011, oppdatert 2015 
Midtpunkt UTM32: 562085, 6820815 
Gnr,bnr: 58/3 og 60/1 
Areal: 65 daa 
Naturtype: Hagemark 60 %, naturbeitemark 40 % 
Utforminger: Frisk/tørr, middels næringsrik eng (naturbeitemarksdelen), tørre berg, 
bjørkehage 
Verdi: Viktig-B 
 

 
Lokaliteten Grovbakken vist på ortofotobakgrunn fra GisLink.no  

 
Lokalitetsbeskrivelse  
Innledning: Lokaliteten er undersøkt av Tanaquil Enzensberger 18.09.2011 på oppdrag av det 
lokale landbrukskontoret, som ønsket å få oversikt over tilskottsberettigete kulturlandskap. 
Da registreringen av ulike grunner ikke ble ført til Naturbase, er faktabladet for lokaliteten 
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blitt oppdatert med nye kartdata og revidert verdivurdering våren 201Beliggenhet og 
naturgrunnlag: Lokaliteten ligger omkring 1,5 km sør for Ringebu sentrum mellom 
E6/Gråvåbakkevegen og Vekkomsvegen, og hører til de to eiendommene 60/1 og 58/3. 
Lokaliteten er avgrenset og skilt med gjerde mot E6 i vest, dyrka mark og bebyggelse i sør og 
delvis mot veg 379 i øst. Den nordlige delen av lokaliteten er avgrenset etter skjønn mot 
tettere skog. Her burde muligens mer areal vært tatt med.  
Terrenget heller mot Lågen i vest. Berggrunnen i området består av feltspatførende 
sandstein med innslag av skifer. Løsmassene består av morene, i relativt tykke lag på en del 
av lokaliteten, men med grunne partier. I et omkring 2 daa stort område i øst mot Fv 379 
ligger svaberg i dagen.  Området hører vegetasjonsgeografisk til i SbC1 – Sørboreal 
vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon (Moen 1998).  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Disse gårdsnære beitene har vært benyttet 
intenst over generasjoner, og enkelte mindre felt har sannsynligvis vært nyttet til åker og har 
sannsynligvis også vært slått. En del av vegetasjonen bærer preg av god nitrogentilgang, med 
en del sølvbunke, og enkelte steder stornesle og bringebær.  Viktigste utforming oppover i 
bakkene er frisk/tørr, middels baserik eng av dunkjempe-dunhavre-type (G7b), en 
vegetasjonstype som regnes som sterkt truet (EN). På de mest gjødselpregete plassene blir 
feltsjiktet dominert av engkvein.   
Artsmangfold: De lysåpne og tørre bakkene har innslag av naturengarter, som engfiol, 
aurikkelsveve, hårsveve, kvastsveve, engnellik, bakkemynte, småsmelle, gulmaure, 
gjeldkarve, blåklokke, kattefot, tiriltunge, mørkkongslys, smørbukk og oksetunge. Stedvis er 
det gode forekomster med bakketimian, en art som lokalt er vanlig forekommende, men 
ellers har en begrenset utbredelse. Partier med mektigere jordlag i nord av området har også 
innslag av bleikstarr og skogkløver. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Beitepresset virket godt nok på den delen som hører til 58/3, 
mens det ikke så ut til å ha vært avbeitet på siden til 60/1. I partier står enkelttrær og 
treklynger av særlig rogn og bjørk, og det forekommer noe einer. Gjengroingstendenser er 
sterkere på den nordlige delen av arealet.  Ved avgrensing av stykket som hører under 58/3 
ble det tatt hensyn til at de øvre delene virket oppdyrket og gjødslet, men også de 
resterende områder ser ut til å ha noe gjødselpreg. Dette gjelder også de deler som hører 
under 60/1, og da særlig åpne områder, hvor det er spor etter traktorkjøring.  Det er 
nærliggende å tro at de deler av lokaliteten som ligger til rette for det er blitt gjødslet.  
Fremmede arter: Det er ikke sett fremmede arter. 
Skjøtsel og hensyn: Arealet bør ikke gjødsles. Skal naturkvalitetene tas vare på, bør 
lokaliteten beites ned årlig og trær og kratt må ryddes.   
Del av helhetlig landskap: Det er flere viktige og svært viktige naturbeitemarker i nærheten, 
og lokaliteten er derfor en viktig del av et helhetlig kulturlandskap.  
Verdibegrunnelse: Lokaliteten innehar et lokalt typisk og mangfoldig artsmangfold, delvis i en 
truet vegetasjonstype, men er i forfall på grunn av gjødsling og gjengroing. Lokaliteten 
verdisettes som viktig (B). 
 

Litteratur: 
Enzensberger, T. 2012. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu kommune. 
Registreringer i 2010 og 2011. Unummerert rapport. 
 
Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
HØYE, RINGEBU KOMMUNE 

 
Lokalitetsnavn: Høye 
ID Naturbase: Ny lokalitet 2011, oppdatert 2015 
Midtpunkt UTM32: 561789, 6822013 
Gnr,bnr: 57/1 
Areal: 9 daa 
Naturtype: Naturbeitemark  
Utforminger: G7b Frisk/tørr middels baserik eng, dunhavre-dunkjempe-utforming 60% (åpne 
steder) 
Verdi: Viktig-B 
 
 

 
Lokaliteten Høye tegnet inn på kart fra Gisink.no 

 
Lokalitetsbeskrivelse 
Innledning: Lokaliteten er undersøkt av Tanaquil Enzensberger 05.08.2010 på oppdrag av det 
lokale landbrukskontoret, som ønsket å få oversikt over tilskottsberettigete kulturlandskap. 
Da registreringen av ulike grunner ikke ble ført til Naturbase, er faktabladet for lokaliteten 
blitt oppdatert med nye kartdata og revidert verdivurdering våren 2015.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten er et restområde med tradisjonshevdet 
kulturlandskap, som ligger igjen i Kryssområdet mellom Skarven, Vekkomsvegen og 
Storrødvegen. Fylksevegen skjærer gjennom lokaliteten.  Avgrensing av lokaliteten følger 
gjerding er foretatt ut fra feltbesøk etter digitalisering på ortofoto.  Lokaliteten ligger på 
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rundt 310-325 moh. Berggrunnen på stedet er metasandstein med fylitt- og karbonatlag 
(NGU Berggrunnskart, Internett). Løsmassene består av relativt tynn morene med berg i 
dagen. Området hører vegetasjonsgeografisk til i SbC1 – Sørboreal vegetasjonssone, svakt 
kontinental seksjon (Moen 1998).  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Selv om områdene på oversiden av fylkesveien 
sannsynligvis er brukt som slåttemark, dreier det seg om så lite og dårlig vedlikeholdt areal 
at det her kategoriseres som naturbeitemark. Vegetasjonstypen på åpne partier ligger nær 
den strekt truete (EN) G7b Frisk/tørr middels baserik eng. 
 Artsmangfold: Lokaliteten bærer preg av kalkrike forhold som, selv om gjengroing gjør seg 
gjeldende, medfører et stort artsmangfold. Det ble funnet aurikkelsveve, bakkemynte, 
bakketimian, blåklokke, blåkoll, bråtestarr, dunkjempe, engfiol, enghavre, engknoppurt, 
engnellik, fagerknoppurt, fjellrapp, flekkmure, gjeldkarve, gulaks, gulkløver, gulmaure, 
hundegras, hvitbergknapp, kjerteløyentrøst, legeveronika, markjordbær, mørkkongslys, 
prestekrage, rundskolm, rødknapp, sauesvingel, skogkløver, smørbukk, sølvmure, 
takhaukeskjegg, teiebær, tiriltunge, torskemunn og vill-lin. Blant disse er 24 
naturengengplanter, og flere krevende og kalkkjære arter. En del av planteartene er også 
regionalt vanlige, men ellers relativt uvanlige, som bakketimian og smørbukk. Det ble ikke 
funnet noen rødlista arter (Kålås et al. 2010). 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er gårdsnær natureng, som tydelig har vært brukt 
som beitehage og (oversiden av fylkesvegen) til slått. Stykket på nedsiden av fylkesvegen er 
en inngjerdet beitehage med stor hengebjørk, men antagelig lite eller ikke brukt de siste 
årene. Tilgroing med bringebær er på gang. På oversiden av vegen er de tørreste partiene 
åpne, men det er plantet grantrær i overkant mot Alnavegen og mot tun i nordøst, som er i 
ferd med å skygge ut lokaliteten. Områdene på nedsiden av vegen kan ha blitt gjødslet, mens 
områdene på oversiden av vegen ikke ser ut til å være gjødslet. Siden det ikke var slått eller 
beitet var det ved besøkstidspunkt i 2010 akkumulert strølag på flekker med mektigere 
jordsmonn.  
Fremmede arter: Det er noe hundegras på lokaliteten. Grøftekanten har innslag av 
buevinterkarse.  
Skjøtsel og hensyn: Arealet bør ikke gjødsles. Skal naturkvalitetene reddes, bør lokaliteten 
beites ned årlig og trær og kratt må ryddes.   
Del av helhetlig landskap: Området er et av mange små områder med rester av det 
opprinnelige kulturlandskapet som ligger igjen nede i bygda i Ringebu. Lignende fragmenter 
kan finnes mange steder i nærheten. 
Verdibegrunnelse: Lokaliteten har et interessant artsmangfold men er i ferd med å gå tapt 
som verdifull naturtypelokalitet fordi den ikke hevdes. Den føres derfor til kategori viktig (B). 
Imidlertid vil denne verdistatusen snart gå tapt om ikke hevden gjenopptas. Særlig ville 
gjenopptatt slått på stykket på oversiden av fylkesvegen ført til stor verdiøkning.  
 

Litteratur: 
Enzensberger, T. 2012. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu kommune. 
Registreringer i 2010 og 2011. Unummerert rapport. 
 
Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
KARTBERGET VEST, RINGEBU KOMMUNE 

Lokalitetsnavn: Kartberget vest 
ID Naturbase: Ny lokalitet 2011, oppdatert 2015 
Midtpunkt UTM32: 568904, 6806004 
Gnr,bnr: 165/15 
Areal: ca 16 daa 
Naturtype: Naturbeitemark (70 %) Hagemark (30 %)  
Utforminger: Frisk/tørr, middels baserik eng av dunkjempe-dunhavre-type (50% av 
naturbeitemarka) 
Verdi: Viktig-B 
 
 
 

 
Lokaliteten Kartberget vest vist på ortofotobakgrunn fra GisLink.no  
Lokalitetsbeskrivelse: 
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Innledning: Lokaliteten er undersøkt av Tanaquil Enzensberger 14.09.2011 på oppdrag av det 
lokale landbrukskontoret, som ønsket å få oversikt over tilskottsberettigete kulturlandskap i 
kommunen. Da registreringen av ulike grunner ikke ble ført til Naturbase, er faktabladet for 
lokaliteten blitt oppdatert med nye kartdata og revidert verdivurdering våren 2015.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved setervegen fra Rudderud til 
Mykkjelsætra, Søre Gopolvegen, på omkring 650 moh. Den er skarpt avgrenset med gjerde 
mot vegen i vest og mot skog i de andre himmelretningene. Berggrunnen i området består 
av sandstein i veksling med skifer. Løsmassene består av morene. Det er en del stein og berg 
i dagen.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er glissent tresatt med bjørk og 
gran. Ved besøkstidspunktet var det nylig utført ryddearbeider hvor mange store trær var 
tatt ut, og vegetasjonen hadde i partier preg av skogbunn. Imidlertid må det hele tiden ha 
vært mange åpne partier, fordi det ble sett mange naturengplanter og en del 
beitemarkssopp.   
Artsmangfold: Områder som har vært lysåpne inneholdt blant annet engfiol, harerug, 
rødknapp, gulmaure, hvitmaure, tepperot, hvitkløver, setermjelt, tiriltunge, jonsokkoll, 
kjerteløyentrøst, følblom, legeveronika, hårsveve, aurikkelsveve, blåklokke, fjelltimotei og 
hadde gode forekomster av engbakkesøte (NT).  Det var også forekomster av trivielle 
beitemarkssopper (engvokssopp, liten vokssopp, honningvokssopp, skjørvokssoppp) som er 
indikatorer for lengre tids hevd. Enkelte flekker hadde snerprøyrkvein, sølvbunke, 
firkantperikum, hvitbladtistel og/eller skogstorkenebb, arter som er typiske for gjengroende 
kulturmark og gjerne opptrer på nyryddet skogsmark.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten hadde tydelig blitt avbeitet i 2011, men ikke med 
synderlig hardt beitepress. Beitet er ikke tilstrekkelig til å hindre etablering av 
gjengroingstrær. Stykket har vært ryddet for skogstrær.   
Fremmede arter: Det ble ikke sett fremmede arter. 
Skjøtsel og hensyn: Det viktigste for naturkvalitetene er at lokaliteten årlig blir beitet jevnt 
ned. Før beitepåslipp kan det vurderes å brenne av tørrgras på stykket for å oppnå jevnere 
avbeiting og få bort noe ryddeavfall.  Arealet må ikke gjødsles. Det anbefales å beholde 
hagemarkskarakteren på stykket. Etablering av mer trær og etablering av kratt bør hindres.  
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger omgitt av skog, men hører til skogsbeiter og 
seterområder som ikke er godt undersøkt med hensyn på biologiske kvaliteter.  
Verdibegrunnelse: Lokaliteten er i hevd, tilhører en viktig naturtype og har et interessant 
artmangfold med gode forekomster av en nær truet art og en truet vegetasjonstype. 
Lokaliteten verdisettes derfor som viktig (B).  
 
 
Litteratur: 
Enzensberger, T. 2012. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu kommune. 
Registreringer i 2010 og 2011. Unummerert rapport. 
 
Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
MYTTING, RINGEBU KOMMUNE 

 
Lokalitetsnavn: Mytting 
ID Naturbase: Ny lokalitet 2011, oppdatert 2015 
Midtpunkt UTM32: 564633, 6815321 
Gnr,bnr: 94/1 
Areal: ca 22 daa 
Naturtype: Hagemark  
Verdi: Svært viktig-B 
 

 
Lokaliteten Mytting vist på ortofotobakgrunn fra GisLink.no  
 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er undersøkt av Tanaquil Enzensberger 19.09.2011 på oppdrag av det 
lokale landbrukskontoret, som ønsket å få oversikt over tilskottsberettigete kulturlandskap i 
kommunen. Da registreringen av ulike grunner ikke ble ført til Naturbase, er faktabladet for 
lokaliteten blitt oppdatert med nye kartdata og revidert verdivurdering våren 2015.  
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Brekkomsvegen (378) ca 0,5 km fra 
bebyggelsen i Fåvang. På grunn av at stedsnavnet Mytting var brukt på Topografisk kartverk i 
20011, ble lokaliteten den gang registrert under dette navnet. Avgrensing følger gjerde mot 
vegen, men lokaliteten forøvrig er avgrenset etter skjønn mot gjødselpreget mark.  
Berggrunnen i området består av feltspatførende sandstein i veksling med skifer. 
Løsmassene består av breelvavsetninger. Det er en del stein og berg som stikker fram i 
dagen. Vegetasjonsgeografisk hører området til SbC1 – Sørboreal vegetasjonssone, svakt 
kontinental seksjon (Moen 1998).  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er en del av bratte naturbeiter som 
hører til garden Mytting. Arealet er delvis så bratt at oppdyrking er vanskelig, og antagelig 
lenge brukt som beitemark. Området er tydelig hagemarkspreget med en del gran, osp, selje 
og hengebjørk.  
Artsmangfold: Feltsjiket er artsrikt med innslag av tørrengarter som engnellik, harerug, 
aurikkelsveve, smørbukk, rødknapp, gjeldkarve, gulmaure, bleikstarr, engfrytle, gulaks, 
engkvein, fjelltimotei, dunhavre og sauesvingel.  Det ble ikke sett annen beitemarksopp enn 
ett overraskende funn av rødnende lutvokssopp (VU).  
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten var jamt beitet ved besøkstidspunkt, men 
beitepresset virket ikke godt nok for å hindre framrykkende gjengroingstrær. Det virket som 
om større åpne har blitt gjødslet for å heve beitekvaliteten (se avsnitt om avgrensing).  
Fremmede arter: Bortsett fra hundegras ble det ikke sett fremmede arter. 
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten må ikke gjødsles. Opprettholdelse av minst samme beitepress 
som ved besøkstdspunktet er nødvendig for å ivareta naturkvalitetene, men noe hardere 
beite ville være fordelaktig, ikke minst for å hemme etablering av gjengroingstrær.  
Del av helhetlig landskap: Det er flere viktige naturbeitemarker i nærhetenog lokaliteten må 
regnes som en del av et helhetlig kulturlandskap.  
Verdibegrunnelse: Lokaliteten er i relativt god hevd og inneholder et artsinventar som er 
typisk for naturbeitemark og hagemark i området. Det er også en forekomst av en sårbar 
(VU) beitemarkssopp, som kan antyde at det er potensial for flere interessante funn. 
Lokaliteten verdisettes derfor som viktig (B).  
 
 
Litteratur: 
Enzensberger, T. 2012. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu kommune. 
Registreringer i 2010 og 2011. Unummerert rapport. 
 
Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 

 

NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
NYGRINDA, RINGEBU KOMMUNE 

 

Lokalitetsnavn: Nygrinda 
ID Naturbase: Ny lokalitet 2011, oppdatert 2015 
Midtpunkt UTM32: 569436, 6807536 
Gnr,bnr: 148/4 
Areal: ca 16 daa 
Naturtype: Hagemark, slåttemark  
Utforminger: Frisk/tørr, middels baserik eng av dunkjempe-dunhavre-type (85 %) 
Verdi: Lokalt viktig-C 
 

 
Lokaliteten Nygrinda vist på ortofotobakgrunn fra GisLink.no  
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Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er undersøkt av Tanaquil Enzensberger 14.09.2011 på oppdrag av det 
lokale landbrukskontoret, som ønsket å få oversikt over tilskottsberettigete kulturlandskap i 
kommunen. Da den ble funnet å inneha lokal verdi (C) gis det bare en generell 
områdebeskrivelse.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Søre Gopolvegen på omkring 780 moh, 
i et område som tidligere har vært brukt til heimsetre.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten framstår nå som en lysning i 
barskogen, med grasdominert, produktivt feltsjikt.  
Artsmangfold: En del naturengplanter står igjen på de åpne flekkene, blant disse kan nevnes 
ballblom, tepperot, legeveronika, fjelltimotei, prestekrage, gulaks og fjellengkall. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Hele området har tidligere vært intenst beitet av seterbuskap 
på skogs-/fjellbeite, men da utmarksbeitet har avtatt, har bare noen lokaliteter beholdt et 
visst beitepreg. Ved besøkstidspunktet var stedet lite beitet og det hadde samlet seg opp et 
tykt strølag.  Sentralt i lokaliteten var gjødseleffekten påtakelig med oppblomstring av 
stornesle og bringebær. En del smågran har etablert seg i området.  
Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.  
Skjøtsel og hensyn: Det er potensiale for restaurering. I så fall må det utføres rydding og 
beitet og/eller slåtten tas opp igjen.  
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i et stort, sammenhengende kulturlandskap 
(seterlandskap) som nå er i forfall.  
Verdibegrunnelse: Etter lav hevd over enårrrekke kan naturtypen ikke sies å være intakt på 
stedet. Det er funnet habitetsspesialister for åpen, ugjødslet kulturmark, men ingen 
rødlistearter. Lokaliteten verdisettes derfor som lokalt viktig (C). 
 
 
Litteratur: 
Enzensberger, T. 2012. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu kommune. 
Registreringer i 2010 og 2011. Unummerert rapport. 
 
Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 

 

NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
RØEN, RINGEBU KOMMUNE 

Lokalitetsnavn: Røen 
ID Naturbase: Ny lokalitet 2011, oppdatert 2015 
Midtpunkt UTM32: 563359, 6820770 
Gnr,bnr: 64/7 
Areal: 15,5 daa 
Naturtype: Hagemark (50 %), beiteskog (50%) 
Verdi: Viktig-B 
 

 
Lokaliteten Røen vist på ortofotobakgrunn fra GisLink.no  
 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er undersøkt av Tanaquil Enzensberger 16.08.2011 på oppdrag av det 
lokale landbrukskontoret, som ønsket å få oversikt over tilskottsberettigete kulturlandskap i 
kommunen. Da registreringen av ulike grunner ikke ble ført til Naturbase, er faktabladet for 
lokaliteten blitt oppdatert med nye kartdata og revidert verdivurdering våren 2015.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger omkring 1 - 1,5 km sør for Ringebu sentrum 
og ligger i forgreiningen mellom Midtrøvegen og Storrøvegen. Lokaliteten er avgrenset med 
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gjerde mot bygdevegen til Sikle på østsiden og mot stikkvegen og inngjerdet naturbeitemark 
på vestsiden. Mot sør er det tett barskog. Terrenget heller mot vest.  Berggrunnen i området 
består av finkornet kvartsitt, men det er trolig noe påvirkning fra lag av mer næringsrike 
skifere og rike sandsteiner i nære omgivelser. Løsmassene består av morene. Det er en del 
stein i dagen, men noe av området er antagelig overflateryddet. Vegetasjonsgeografisk hører 
området til SbC1 – Sørboreal vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon (Moen 1998).  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det dreier seg om et gårdsnært beiteområde, 
hvor den nordlige delen nærmest gården har åpent hagemarkspreg og åpen naturbeitemark 
og den sørlige delen er mer skogpreget, selv om det her også er beitepreg og mange lysåpne 
flekker.  Hagemarksområdene er tresatt med stor bjørk og en del gran. Hele området er i dag 
i gjengroingsfase med kratt og småplanter av or, gran, bjørk og selje.   
Artsmangfold: Bakken har delvis skogbunnsvegetasjon, med smyle, blåkoll, skogstorkenebb. 
Engkvein er dominerende grasslag, i fuktige og skyggefulle partier en del sølvbunke. Partier 
med planter som er karakteristiske for tradisjonelt hevdet natureng og beitemark inneholder 
blant annet harerug, gjeldkarve, rødknapp, tepperot, flekkmure, skogkløver, tiriltunge og 
blåklokke.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten var avbeitet på besøkstidspunktet. I partier virket 
arealet litt gjødselpreget, og det er mulig at området nærmest gården har vært håndgjødslet 
i perioder. Gjengroingen på stedet er påtakelig. 
Fremmede arter: Bortsett fra en del hundegras ble det ikke sett fremmede arter. 
Skjøtsel og hensyn: Arealet bør ikke gjødsles. Kratt og yngre busker og trær bør ryddes, og 
det er ønskelig med noe hardere beitetrykk for å opprettholde/restaurere naturkvalitetene.  
Del av helhetlig landskap: Det er flere viktige naturbeitemarker i nærheten, blant annet 
beitemark i direkte tilgrensende område, og lokaliteten er en del av et helhetlig 
kulturlandskap.  
Verdibegrunnelse: Det finnes ikke mange arter som markerer typisk hagemark og skogsbeite, 
men artsmangfoldet her er fortsatt typisk og interessant. Det er ingen funn av truete arter. 
Lokaliteten vurderes derfor å høre til verdikategori viktig (B).   
 
 

 

Litteratur: 
Enzensberger, T. 2012. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu kommune. 
Registreringer i 2010 og 2011. Unummerert rapport. 
 
Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
SKJELLESTAD, RINGEBU KOMMUNE 

 

Lokalitetsnavn: Skjellestad  
ID Naturbase: Ny lokalitet 2011, oppdatert 2015 
Midtpunkt UTM32: 568160, 6805534 
Gnr,bnr: 165/3 og 165/1 
Areal: 3,5 daa 
Naturtype: Naturbeitemark  
Utforminger: Frisk/tørr, middels næringsrik eng (60 %) 
Verdi: Viktig-B 
 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er undersøkt av Tanaquil Enzensberger 14.09.2011 på oppdrag av det 
lokale landbrukskontoret, som ønsket å få oversikt over tilskottsberettigete kulturlandskap. 
Da registreringen av ulike grunner ikke ble ført til Naturbase, er faktabladet for lokaliteten 
blitt oppdatert med nye kartdata og revidert verdivurdering våren 2015.  
 
 

 
Lokaliteten Skjellestad vist på ortofotobakgrunn fra GisLink.no 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Det nedlagte og fraflyttete bruket ligger i bakken opp fra E6 
og Lågen som nærmeste nabo til kommunegrensen mot Øyer.  Avgrensing av lokaliteten er 
foretatt etter skjønn for å få med det mest kontinuitetspregete arealet. Ved intensivert 
skjøtsel kan det være rom for en utvidelse, særlig mot sør. Terrenget heller bratt mot Lågen i 
vest. Berggrunnen i området består av feltspatførende sandstein med innslag av skifer. 
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Løsmassene består av et relativt tynt sjikt av morene. Området er sørvestvendt og hører 
vegetasjonsgeografisk til i SbC1 – Sørboreal vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon 
(Moen 1998).  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen karakteriseres her som 
naturbeitemark, men store deler virker overflateryddet og har sannsynligvis lenge vært 
benyttet som slåttemark. På den tørre bakketoppen har den typiske kulturfavoriserte 
vegetasjonen, her frisk/tørr, middels baserik eng av dunkjempe-dunhavre-type (G7b), holdt 
seg best. Nedover bakken er det tiltagende gjengroing med nitrofile arter.  
Artsmangfold: Fortsatt lysåpen, tørr bakke har innslag av mange naturengarter, som engfiol, 
aurikkelsveve, hårsveve, kvastsveve, rødknapp, flekkmure, sølvmure, bakkemynte, 
gulmaure, gjeldkarve, blåklokke, kattefot, gul gåseblom, engknoppurt, fagerknoppurt, 
tiriltunge, skogkløver og dunhavre. Stedvis er det bergmynte, kransmynte og piggstarr.  Det 
ble sett tre beitemarkssopper (kjeglevokssopp, krittvokssopp og silkerødskivesopp), som må 
sies å være trivielle, selv om de indikerer tradisjonelt hevdet kulturlandskap.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Med unntak av et inngjerdet område i nordenden var arealet 
var ikke beitet eller slått i 2011. Nedover i bakken var det betydelig opphopning av strøsjikt 
og gjengroing med næringsfavoriserte arter. Utkantene er gjengroende med hengebjørk, osp 
og selje.   
Fremmede arter: Bortsett fra noe hundegras ble det ikke sett fremmede arter. 
Skjøtsel og hensyn: Skal naturkvalitetene på denne lokaliteten reddes, må den hevdes med 
årlig nedbeiting, alternativt slått. Det må ikke gjødsles. Det anbefales å rydde trær og kratt.  
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i ytterkant av et område med flere viktige og 
svært viktige kulturmarker, og lokaliteten er derfor en del av et helhetlig kulturlandskap.  
Verdibegrunnelse: Lokaliteten er i dårlig hevd, men har enda et lokalt typisk og rikt 
artsmangfold. Lokaliteten verdisettes derfor som viktig (B). 
 

 

Litteratur: 
Enzensberger, T. 2012. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu kommune. 
Registreringer i 2010 og 2011. Unummerert rapport. 
 
Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
SKRUKKERUDKLEIVA, RINGEBU KOMMUNE 

Lokalitetsnavn: Skrukkerudkleiva 
ID Naturbase: Ny lokalitet 2011, oppdatert 2015 
Midtpunkt UTM32: 564375, 6816737 
Gnr,bnr: 72/1 
Areal: 16 daa 
Naturtype: Slåttemark  
Utforminger: Frisk/tørr, middels baserik eng av dunkjempe-dunhavre-type (20 %) 
Verdi: V iktig-B 

 
Lokaliteten Skrukkerudkleiva vist på ortofotobakgrunn fra GisLink.no  
 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er undersøkt av Tanaquil Enzensberger 19.09.2011 på oppdrag av det 
lokale landbrukskontoret, som ønsket å få oversikt over tilskottsberettigete kulturlandskap i 
kommunen. Da registreringen av ulike grunner ikke ble ført til Naturbase, er faktabladet for 
lokaliteten blitt oppdatert med nye kartdata og revidert verdivurdering våren 2015.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på nedsiden av Øverbygdsvegen (Fv 379) i 
den vestvendte dalsiden, et par km nord for Fåvang. Den er skarpt avgrenset med gjerde 
mot vegen i overkant og mot skog i sør. Ellers er det diffus overgang mot bratt lende og 
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naturbeitemark i øst. Noe oppdyrket og gjødselpreget mark er tatt med innenfor lokaliteten 
av praktiske grunner. Berggrunnen i området består av sandstein i veksel med skifer. 
Løsmassene består av morene. Det er en del stein i dagen, men ryddet i røyser og hauger 
rundt steder med berg i dagen. Vegetasjonsgeografisk hører området til SbC1 – Sørboreal 
vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon (Moen 1998).  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er sterkt fragmentert med hensyn 
på jordsmonn og driftshistorie. Omkring halvparten er svært tørr med karrig jordsmonn, 
men et parti i sør har vært oppdyrket og bærer preg av gjødsling. Gjengroing med store og 
små trær preger også deler av stykket. Ikke oppdyrket/lite gjødselpregete deler av enga har 
frisk/tørr, middels baserik eng av dunkjempe-dunhavre-type (G7b), en  vegetasjonstype som 
regnes som sterkt truet (EN). 
Artsmangfold: De tørreste og karrigste partiene og utkantene av oppdyrka områder er svært 
artsrike og typiske for tradisjonelt hevdet slåttemark. De inneholder blant annet engfiol, 
harerug, gjeldkarve, rødknapp, gulmaure, ballblom, engsoleie, flekkmure, tepperot, 
markjordbær, hvitkløver, skogkløver, prestekrage, følblom, ryllik, dunhavre, tiriltunge, 
tjæreblom, legeveronika, hårsveve, kvastsvever, blåklokke, engfrytle, gulaks, engkvein, 
fjelltimotei, dunhavre og sauesvingel.  Mest interessant var masseforekomster (> 100 
eksemplar) av engbakkesøte (NT). Beitemarkssoppen engvokssopp, som er en indikator, men 
temmelig vanlig, forekom også i store antall.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten var ikke beitet eller slått, og det var opphopninger 
av strø (”daugras”).  Det tidligere oppdyrkete stykket hadde en del hundegras og 
gjenstående timotei, men sølvbunke og engkvein var her dominerende. Det forekom også en 
den gjødselfavoriserte ugrasarter, som hundekjeks, litt høymole, geitrams og bringebær. 
Etablering av trær er en trussel mot naturverdiene. Ved den artsrike tørrenga i nord er det 
blant annet et tett kratt av et ospeklon.  
Fremmede arter: Bortsett fra hundegras, timotei og ugrashøymol ble det ikke sett fremmede 
arter. 
Skjøtsel og hensyn: Det viktigste for dette arealet er at slåtten blir igangsatt igjen. 
Slåttematerialet må fjernes. Arealet må ikke gjødsles. Så nær som alle trær på lokaliteten bør 
ryddes. Gjeninnført slått vil være lettere om gammelt tørrgras svis av på tidligvåren før 
slåtten. Midler til å gjennomføre slått og andre skjøtselstiltak kan søkes ved å inngå i det 
nasjonale handlingsprogrammet for slåttemark.  
Del av helhetlig landskap: Det er flere viktige naturbeitemarker i nærheten, blant annet 
beitemark i direkte tilgrensende område, og lokaliteten må regnes som en del av et helhetlig 
kulturlandskap.  
Verdibegrunnelse: Lokaliteten er i dårlig hevd, men slåttemark regnes som en så truet og 
sjelden naturtype at alle lokaliteter med typisk utforming skal verdisettes høgt. I dette 
tilfellet foreligger mange indikatorarter og en nær truet art som viser at lokaliteten har store 
naturverdier, samt innslag av en truet vegetasjonstype. Lokaliteten verdisettes derfor som 
viktig (B).  
 
Litteratur: 
Enzensberger, T. 2012. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu kommune. 
Registreringer i 2010 og 2011. Unummerert rapport. 
 
Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
TORSGARD, RINGEBU KOMMUNE 

Lokalitetsnavn: Torsgard 
ID Naturbase: Ny lokalitet 2011, oppdatert 2015 
Midtpunkt UTM32: 566991, 6806546 
Gnr,bnr: 161/1 
Areal: 26 daa 
Naturtype: Naturbeitemark  
Utforminger: Frisk/tørr, middels næringsrik eng (70 %) 
Verdi: Viktig-B 
 
 

 
Lokaliteten Torsgard vist på ortofotobakgrunn fra GisLink 
 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er undersøkt av Tanaquil Enzensberger 19.09.2011 på oppdrag av det 
lokale landbrukskontoret, som ønsket å få oversikt over tilskottsberettigete kulturlandskap. 
Da registreringen av ulike grunner ikke ble ført til Naturbase, er faktabladet for lokaliteten 
blitt oppdatert med nye kartdata og revidert verdivurdering våren 2015.  
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ved Krekke ligger som et belte overfor Lågen og 
E6.  Lokaliteten er skarpt avgrenset med gjerde mot vegen i sør. Det er dyrka mark og 
gårdstun i de andre himmelretningene. I overkant er lokaliteten er avgrenset etter skjønn, og 
det kan ha kommet med en del gjødselpreget areal. Terrenget er her direkte søreksponert. 
Berggrunnen i området består av feltspatførende sandstein med innslag av skifer. 
Løsmassene består av godt drenert morenejord og brelveavsetninger, men det stikker berg i 
dagen langs nederkanten. Området hører vegetasjonsgeografisk til i SbC1 – Sørboreal 
vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon (Moen 1998).  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det dreier seg om et naturbeite som har svært 
lang kontinuitet som kulturlandskap. I dag er det et tresatt område med hagemarkspreg med 
hengebjørk og hassel, men arealet har sannsynligvis blitt brukt til slått og delvis vært åker i 
perioder. Delvis er vegetasjonen preget av god nitrogentilgang, med en del sølvbunke, og 
enkelte steder stornesle og bringebær.  Flekkvis har området frisk/tørr, middels baserik eng 
av dunkjempe-dunhavre-type (G7b), en vegetasjonstype som regnes som sterkt truet (EN). 
På de mest gjødselpregete plassene blir feltsjiktet dominert av engkvein og sølvbunke.   
Artsmangfold: Det er innslag av mange naturengplanter, som engfiol, aurikkelsveve, 
hårsveve, kvastsveve, gulmaure, gjeldkarve, rødknapp, blåklokke, kattefot, tiriltunge, 
skogkløver, Fra de tørreste partiene i sør kan nevnes innslag av hvitdodre, berggull, 
filtkongslys, gul gåseblom, smørbukk, oksetunge og smånøkkel (NT). 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten var godt beitet. Imidlertid er dette ikke tilstrekkelig 
for å hindre gjengroing.  I partier står enkelttrær og treklynger av særlig osp og hengebjørk 
og enkelte gran. Det forekommer noe einer. Ved avgrensing av stykket ble det tatt hensyn til 
at de øvre delene virket oppdyrket og gjødslet, men også de resterende områder ser ut til å 
ha noe gjødselpreg. En god del stornesle, bringebær og tendenser til sølvbunkemark viser 
dette.  Dette gjelder særlig åpne områder øverst i bakken, hvor det er spor etter 
traktorkjøring.  Det er nærliggende å tro at de deler av lokaliteten som ligger til rette for det 
er blitt gjødslet.  
Fremmede arter: Det er ikke sett fremmede arter. 
Skjøtsel og hensyn: Arealet bør ikke gjødsles. Skal naturkvalitetene reddes, bør lokaliteten 
beites ned årlig og nye trær og kratt må ryddes.   
Del av helhetlig landskap: Det er flere viktige og svært viktige naturbeitemarker i nærheten, 
og lokaliteten er derfor en viktig del av et helhetlig kulturlandskap.  
Verdibegrunnelse: Lokaliteten innehar et lokalt typisk og mangfoldig artsmangfold, med en 
nær truet art, men er i forfall på grunn av gjødsling og gjengroing. Lokaliteten verdisettes 
som viktig (B). 
 
 

Litteratur: 
Enzensberger, T. 2012. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu kommune. 
Registreringer i 2010 og 2011. Unummerert rapport. 
 
Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
TRØSTÅKER, RINGEBU KOMMUNE 

 

Lokalitetsnavn: Trøståker 
ID Naturbase: Ny lokalitet 2011, oppdatert 2015 
Midtpunkt UTM32: 563516, 6816465 
Gnr,bnr: 71/1 
Areal: 16 daa 
Naturtype: Hagemark (85 %), slåttemark (15 %) 
Utforminger: frisk/tørr, middels baserik eng av dunkjempe-dunhavre-type (25 %) 
Verdi: Viktig-B 
 

 
Lokaliteten Trøståker vist på ortofotobakgrunn fra GisLink.no  

 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er undersøkt av Tanaquil Enzensberger i 18.09.2011 på oppdrag av 
det lokale landbrukskontoret, som ønsket å få oversikt over tilskottsberettigete 
kulturlandskap i kommunen. Da registreringen av ulike grunner ikke ble ført til Naturbase, er 
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faktabladet for lokaliteten blitt oppdatert med nye kartdata og revidert verdivurdering våren 
2015.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger et par km nord for Fåvang ved E6 og Lågen. 
Den er skarpt avgrenset med gjerde mot E6 i vest og forløper som en smal stripe 
nordøstover mellom gardsvegen til Trøståker og dyrkamark.  I nord er avgrensinga mer diffus 
mot bebyggelse og tunområde. Terrenget heller mot sørvest.  Berggrunnen i området består 
av metasandstein og glimmerskifer.  Løsmassene består av breelveavsetninger. Det er en del 
stein i dagen, men en liten eng i sørenden er overflateryddet. Det går et lite bekkesig i 
gjennom sørenden av lokaliteten. Vegetasjonsgeografisk hører området til SbC1 – Sørboreal 
vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon (Moen 1998).  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det meste av arealet er et gårdsnært beite, 
men helt i sør ligger en liten, åpen slåtteeng, som muligens er noe gjødselpreget. 
Vegetasjonen er for det meste ganske tørrengpreget med innslag av frisk/tørr, middels 
baserik eng av dunkjempe-dunhavre-type (G7b), en vegetasjonstype som regnes som sterkt 
truet (EN). Arealet utenom den vesle slåttemarka i sør glissent tresatt med hengebjørk og 
enkelte gran og furutrær.  
Artsmangfold: Partier med planter som er karakteristiske for tradisjonelt hevdet natureng og 
beitemark inneholder blant annet harerug, gjeldkarve, rødknapp, gulmaure, gåsemure, 
flekkmure, markjordbær, hvitkløver, skogkløver, dunhavre, tiriltunge, tjæreblom, 
legeveronika, hårsveve, kvastsvever, blåklokke, gulaks, dunhavre og sauesvingel.  Ved 
besøkstidspunktet var slåtteenga i sør nedbeitet. Den bør undersøkes ved et annet 
tidspunkt.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten var godt avbeitet og det var ingen 
strøakkumulasjon. Arealene virket ikke gjødslet, med mulig unntak for den lille 
slåtteparsellen i sør. En del or på opptur og noe etablering av granplanter utgjør en alvorlig 
trussel mot naturkvalitetene.  
Fremmede arter: Bortsett fra en del hundegras ble det ikke sett fremmede arter. 
Skjøtsel og hensyn: Arealet bør ikke gjødsles. Orekratt bør ryddes, antagelig med 
stubbebehandling for å hindre oppskott. Det gode beitetrykket bør opprettholdes, og det er 
ønskelig med jevn avbeiting. Slåttemark i sør bør vurderes i forhold til handlingsplan for 
slåttemark.  
Del av helhetlig landskap: Det er flere viktige kulturlandskapslokaliteter i nærheten, blant 
annet beitemark i direkte tilgrensende område, og lokaliteten er en del av et helhetlig 
kulturlandskap.  
Verdibegrunnelse: Det er ikke gjort funn av rødlistete arter på lokaliteten, men 
artsmangfoldet er typisk for tradisjonelt hevdet kulturlandskap i regionen og det er 
forekomster av en truet, lokalt typisk vegetasjonstype.  Den vesle slåtteenga er for dårlig 
undersøkt og holdt utenom i denne vurderingen, men dersom slåtten gjenopptas, vil 
lokaliteten muligens inneha svært stor verdi. Lokaliteten vurderes foreløpig å tilhøre 
verdikategori viktig (B).  
 
Litteratur: 
Enzensberger, T. 2012. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu kommune. 
Registreringer i 2010 og 2011. Unummerert rapport. 
 
Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
ÅSLI, RINGEBU KOMMUNE 

Lokalitetsnavn: Åsli 
ID Naturbase: Ny lokalitet 2011, oppdatert 2015 
Midtpunkt UTM32: 563351, 6820658 
Gnr,bnr: 64/12 
Areal: 14 daa 
Naturtype: Hagemark 60 %, naturbeitemark 40 % 
Utforminger: Frisk/tørr, middels næringsrik eng (70 %) (naturbeitemarksdelen) 
Verdi: Viktig-B 
 

 
Lokaliteten Åsli vist på ortofotobakgrunn fra GisLink.no  

 
Lokalitetsbeskrivelse 
Innledning: Lokaliteten er undersøkt av Tanaquil Enzensberger 16.08.2011 på oppdrag av det 
lokale landbrukskontoret, som ønsket å få oversikt over tilskottsberettigete kulturlandskap i 
kommunen. Da registreringen av ulike grunner ikke ble ført til Naturbase, er faktabladet for 
lokaliteten blitt oppdatert med nye kartdata og revidert verdivurdering våren 2015.  
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger omkring 1 - 1,5 km sør for Ringebu sentrum 
og kan lettest nås ved Midtrøvegen, som den ligger inntil. Lokaliteten er avgrenset og skilt 
med gjerde mot stikkvegen på vestsiden, mot hagemark og beiteskog i nord og øst, og mot 
tettere skog i sør. Terrenget heller mot vest.  Berggrunnen i området består av finkornet 
kvartsitt, men det er trolig noe påvirkning fra lag av mer næringsrike skifere og rike 
sandsteiner i nære omgivelser. Løsmassene består av morene. Området er ikke 
overflateryddet, og det er en del stein i dagen. Vegetasjonsgeografisk hører området til SbC1 
– Sørboreal vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon (Moen 1998).  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det dreier seg om et gårdsnært naturbeite, 
som bærer preg av både tidligere gjengroingsfaser og rydding. En del av vegetasjonen viser 
at det har vært god nitrogentilgang, med en del sølvbunke, og enkelte steder stornesle og 
bringebær.  Viktigste utforming oppover i bakkene er frisk/tørr, middels baserik eng av 
dunkjempe-dunhavre-type (G7b), en vegetasjonstype som regnes som sterkt truet (EN).  
Artsmangfold: Bakken har delvis skogbunnsvegetasjon, med smyle, blåkoll, skogstorkenebb 
og sølvbunke, men det er mest arealer med planter som er karakteristiske for tradisjonelt 
hevdet natureng og beitemark. Blant slike ble det sett harerug, gjeldkarve, rødknapp, 
tepperot, flekkmure, skogkløver, tiriltunge, blåklokke, engknoppurt, fagerknoppurt, 
prestekrage, kattefot, dunkjempe og finnskjegg. Det ble registrert en del beitemarkssopp, 
blant disse de relativt trivielle artene liten vokssopp, rødskivevokssopp, liten vokssopp, liten 
mønjevokssopp, skarlagenvokssopp, spissvokssopp, krittvokssopp, silkerødskivesopp og en 
ubestemt jordtunge. Det knyter seg spesiell interesse til funn av lutvokssopp (NT), rødnende 
lutvokssopp (VU) og sauevokssopp (VU).  
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten var lite avbeitet på besøkstidspunktet, men det var 
ikke store strøopphopninger, så det kan ha vært avbeitet på våren. Et stykke i sørøstre 
hjørne ser ut til nylig å ha vært ryddet, og noen steder er det spor av hogst. En del yngre 
gran, or, bjørk og selje er i etableringsfase. Enkeltstående store bjørk og gran forekommer og 
gir en del av lokaliteten hagemarkspreg.  
Fremmede arter: Det ble ikke sett fremmede arter. 
Skjøtsel og hensyn: Arealet bør ikke gjødsles, og yngre busker og trær bør ryddes. Dette er 
viktig både for å ta vare på naturengplantene og beitemarkssoppene, som godt kan ha 
potensial for flere interessante funn. Det er ønskelig å opprettholde det gode beitepresset 
på lokaliteten.  
Del av helhetlig landskap: Det er flere viktige naturbeitemarker i nærheten, og lokaliteten er 
derfor en viktig del av et helhetlig kulturlandskap.  
Verdibegrunnelse: Lokaliteten innehar et typisk og interessant artsmangfold og en truet 
vegetasjonstype, men en svak side er gjengroing og spor etter for mye plantenæringsstoffer. 
Funn av en nær truet (NT) og to sårbare (VU) arter og indikasjoner på at andre verdifulle 
beitemarkssopper kan finnes gjør at lokaliteten verdisettes som viktig (B).  
 
Litteratur: 
Enzensberger, T. 2012. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu kommune. 
Registreringer i 2010 og 2011. Unummerert rapport. 
 
Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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Vedlegg 6.4  
Faktablad for naturtypelokaliteter i Ringebu 
Registrert i 2012 

 
 
Flausetra 
Halstadvollen 
Hemrom, Åmotsetra 
Knappen 
Liasvea nordre og Sørjordet 
Mykkelsetra 
Myre øvre nordre 
Romsåsløkken 
Rundhaugen, Stortann 
Rørvik, Vesle-Tann 
Skotten seter 
Smidesang, Mykkelseter 
Veslesetra, beite 
Veslesetra, slåtteng 
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FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
FLAUSETRA, RINGEBU KOMMUNE 

 
Lokalitetsnavn: Flausetra 
ID Naturbase: BN00037698 
Kommune: Ringebu 
Gnr/bnr: 154/1 
UTM 32 midtpunkt: 566056 6815661 
Areal: 65 daa 
Naturtype: Kunsteng 75 % (tidligere registrert som slåttemark) 
Verdi: Uten spesiell naturverdi (tidligere kartlagt under verdikategori Svært viktig- A) 
 

 
Lokaliteten Flausetra tegnet inn på ortofoto fra GisLink (Internett) 
 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er tatt inn i Naturbase 01.01.2000 som slåttemark i kategori svært viktig (A), med følgende 
informasjon: ”Slåtteeng på seterområde med mange plantearter. Kulturhistorisk interessant område. Enga er i 
ferd med å gro igjen. Avgrensningen på kartet er ikke basert på sjekk i felt.” Lokaliteten ble oppsøkt av Tanaquil 
Enzensberger i september 2012 på oppdrag av det lokale landbrukskontoret. På grunnlag av dette er 
områdebeskrivelse og verdisetting revidert av samme i mars 2013. Lokaliteten anbefales tatt ut av Naturbase.   
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten hører til Flausetra ved vegen mot Gopollen.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det meste av lokaliteten er oppdyrket og gjødslet åkereng. Omtrent 
en tredjedel av lokaliteten er gammel, upløyd mark, hvorav omkring halvparten er skogholt og halvparten er 
gamle stølsvoller, men hvor vegetasjonen er svært gjødselpreget. Upløyd mark beites av sau og storfé.  
Artsmangfold: Plantemangfoldet er preget av gjødsling og det forekommer praktisk talt ingen utpregete natureng- 
eller seterplanter. Det er ikke kjent funn av rødlistearter.   
Fremmede arter: Kunstenga er innsådd med ikke-stedegent frø.  
Verdibegrunnelse: Lokaliteten Flausetra innehar ingen kvaliteter som berettiger den til en plass som prioritert 
naturtypelokalitet og den anbefales derfor strøket fra Naturbase. 
 
Litteratur: 
Enzensberger, T. 2013. Biologisk verdifulle kulturlandskap i Ringebu kommune. Registreringer i 2012. 
Unummerert rapport. 

Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. Registreringer 
2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
HALSTADVOLLEN, RINGEBU KOMMUNE 

 
Lokalitetsnavn: Halstadvollen 
Kommune: Ringebu 
Gnr/bnr: 63/1, 64/2 
UTM 32 midtpunkt: 561910 6820754 
Areal: ca 8,1 daa 
Naturtype: Erstatningsbiotop 
Utforminger: (Rødlistefunn) 
Verdi: Svært viktig – A 
 
 

 
Naturtypelokaliteten Halstadvollen tegnet inn på topografisk kart fra Kilden (Internett) 
 
Lokalitetsbeskrivelse:  
Innledning: Lokaliteten er beskrevet i fakta-ark våren 2013 av Tanaquil Enzensberger, etter eget feltbesøk i 
september 2012. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på den oppdyrka elvesletta til Lågen omkring en km fra Ringebu, 
vis av vis krysspunktet hvor Gråvåbakken tar av fra E6. Den ligger ett trinn lavere enn europavegen i kanten av et 
oppdyrka jorde. En traktorveg tar her av fra E6. Området er nå drenert og utstyrt med flomvoller, men er fra 
naturens hånd fuktig flommark med mange evjer og tidligere meandre. Hele området ligger på tykke lag av 
elveavsetninger. På elveavsetningene har det vært myr, men torvdannelsen er for det meste opphørt etter at 
området har blitt drenert. Plantegeografisk hører området til Sb-C1, Sørboreal vegetasjonssone, svakt kontinental 
seksjon, en kategori som bare omfatter svært lite areal av Norge og som derfor er av spesiell interesse.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Vegetasjonen er typisk for randområder/utkanter i fuktig 
jordbruks/åkermark. Myrstjerneblom er knyttet til rikmyr, riksump og indre del av brakkvassenger i låglandet. 
Naturtypebetegnelsen erstatningsbiotop er her valgt, fordi innmarka på lokaliteten må sies å erstatte det 
opprinnelige vekstmiljøet til planten.  
Artsmangfold: Plantesamfunnet har mange innslag av innsådde grasslag og jordbruksugras. En stor populasjon 
av myrstjerneblom (sterkt truet, EN) kan sees i det meste av arealet. På de våteste flekkene kan planten være 
nesten enerådende, og der det er høyt feltsjikt av andre planter kan en skimte enkelte skudd, men der det er 
massiv treskygge virker det som om planten har gått ut.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Ved feltbesøket (2012) sto det én større og et par mindre klynger av gråor og hegg. 
Plassen har blitt brukt til mellomlagring av rundballer og det var tydelige spor etter traktorkjøring. Lokaliteten er 
gjødslet, noe også vegetasjonssammensetningen tydelig viser.  
Fremmede arter: Det ble det ikke sett fremmede arter på stedet, bortsett fra ikke stedegne, innsådde grasslag. 
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Skjøtsel og hensyn: Fortsatt beiteregime om lag som nå vil ivareta naturverdiene på en god måte, men det 
anbefales å rydde unna einer. Det anbefales også å fjerne lauvtrekratt. Lokaliteten må ikke gjødsles. Del av 
helhetlig landskap: Det er sannsynlig at det er flere lignende restområder med forekomster av myrstjerneblom 
forekommer både på denne vollen og i flere av vollene langs Lågen i Ringebu. Der er også flere kjente 
forekomster av den truete vegetasjonstypen mandelpilkratt. 
Verdibegrunnelse: I tråd med Håndbok 13 vurderes lokaliteten med den sterkt truete (EN) karplanten 
myrstjerneblom å høre hjemme i verdikategori svært viktig (A).  
 
 
Litteratur: 
Enzensberger, T. 2013. Biologisk verdifulle kulturlandskap i Ringebu kommune. Registreringer i 2012. 
Unummerert rapport. 

Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. Registreringer 
2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
HEMROM, ÅMOTSETRA, RINGEBU KOMMUNE 

 
Lokalitetsnavn: Hemrom, Åmotsetra 
Kommune: Ringebu 
Gnr/bnr: 133/1 
UTM 32 midtpunkt: 577644 6811881 
Areal: 12,9 daa 
Naturtype: Slåttemark 
Utforminger: G13 skogstorkenebb-eng 
Verdi: Viktig – B 
 

 
Naturtypelokaliteten Hemrom, Åmotsetra tegnet inn på ortofoto fra GisLink (Internett) 

 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet i fakta-ark våren 2013 av Tanaquil Enzensberger, etter eget 
feltbesøk i september 2012. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved en stikkveg som går fra Åmotvegen til Hemrom sin 
seter. På østsiden ligger beitemark i sterk gjengroingsfase, men ellers er lokaliteten omgitt av 
gjødselpreget og oppdyrket mark. Terrenget er nesten flatt, men heller så vidt mot vest. Området er 
myrlendt og preget av småbekker og vass-sig. Stykket ligger trolig igjen som natureng fordi det har vært 
vanskelig å drenere. Helt i nordvest og på vestsiden er løsmassedekket tynt, med litt svaberg i dagen.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Vegetasjonen er hovedsakelig en svært fuktig engtype 
med høyt feltsjikt, men enkelte tørrere flekker har innslag av mer tørketålende engplanter, som 
småengkall, finnskjegg og harerug. Noen steder er det små felt med torvdannelse hvor det vokser 
myrplanter. Vegetasjonstypen skogstorkenebb-eng er regnet som noe truet (VU) av Fremstad & Moen 
(2001). Naturtypen slåttemark har status som utvalgt naturtype, og er beskyttet av egen lovforskrift og 
handlingsplan. 
Artsmangfold: Plantesamfunnet inneholder en del naturengplanter som viser at stykket ikke eller bare i 
liten grad er gjødslet. Det er ikke registrert rødlistete arter.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Røyser, steingard og en gammel løe viser at området har vært 
overflateryddet og blitt brukt som slåtteland. Ved besøkstidspunkt i 2012 var den sterkt tuete marka ikke 
slått på lengre tid, og det hadde samlet seg et tykt strølag på det meste av stykket. På de noenlunde 
tørre områdene vokste enkelte einer. Utkantene er gjengrodd med en brem av bjørk og noe gran, mens 
noen få svartviere har etablert seg inne i enga.   
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Fremmede arter: Det ble ikke sett fremmede arter på lokaliteten.  
Skjøtsel og hensyn: Enga kan egne seg som restaureringsobjekt. Den må da slås årlig med lett 
redskap. Våren før slåtten tas opp igjen anbefales å brenne av strølaget for å lette slåttearbeidet. Det 
kan også hjelpe i forhold til alle tuene som har dannet seg i de årene enga ikke har vært hevdet. 
Gjengroingskratt bør fjernes. Lokaliteten må ikke gjødsles.   
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i et stort seterområde, men svært mye av arealet er i dag 
enten oppdyrket eller i gjengroingsfase. Denne typen fukteng forekommer svært sjelden.  
Verdibegrunnelse: Slåttemark er i dag en så sjelden og truet naturtype at alle utforminger som er intakte 
tidligere skulle føres til verdikategori A (svært viktig). Imidlertid må lokaliteten sies å være i dårlig hevd, 
og den vurderes derfor å tilhøre verdikategori viktig (B). Ved eventuell restaurering bør verdikategorien 
tas opp til ny vurdering.  
 
Registrerte planter:  
Ballblom, blåtopp, dunhavre, engfrytle, enghumleblom, engsoleie, finnskjegg, fjelltimotei, flaskestarr, 
følblom, gullris, gulskolm, harerug, kildemarikåpe, kildemjølke, krypsoleie, mjødurt, myrhatt, nyseryllik, 
røyrkvein sp., seterrapp, sløke, slåttestarr, småengkall, sølvbunke, tyrihjelm, vendelrot. 
 
 
Litteratur: 
Enzensberger, T. 2013. Biologisk verdifulle kulturlandskap i Ringebu kommune. Registreringer i 2012. 
Unummerert rapport. 

Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
KNAPPEN, RINGEBU KOMMUNE 

 

Lokalitetsnavn: Knappen 
Kommune: Ringebu 
Gnr/bnr: 99/1 
UTM 32 midtpunkt: 560905 6811019 
Areal: 22,5 daa 
Naturtype: Naturbeitemark 
Utforminger: G8 – Flekkmure-sauesvingeleng (70 %) 
Verdi: Viktig – B 
 

 
Naturtypelokaliteten Knappen tegnet inn på ortofoto fra GisLink (Internett) 

 
 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet i fakta-ark våren 2013 av Tanaquil Enzensberger, etter eget 
feltbesøk i september 2012. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Knappen hører til Liagrenda og ligger i den sørvendte lia ned mot 
Knappelva. Den V-formete lokaliteten består av en randsone mellom skogen og gjødslet mark på vest- 
og sørsiden av gardstunet på Knappen. Stedet nås ved stikkvegen Knappvegen, som tar av fra 
Liagardvegen. Avgrensing er utført med skjønn mot skogspreget og gjødselpreget mark. Området har 
skiftende lag av skifer, kalkstein og sandstein, mens løsmassene er dannet av morene. Geologisk er det 
derfor grunnlag for et rikt artsmangfold. Plantegeografisk hører området til i Sb-OC, Sørboreal 
vegetasjonssone, overgangsseksjonen.   
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Vegetasjonen har trolig vært en utforming nær G8-
Flekkmure-sauesvingeleng, men gjødselpåvirkning har ført til en utvikling mot G14-Frisk, næringsrik 
”gammeleng” i kantsonene mot øvrig innmark. De nederste områdene ned mot Knappelva er preget av 
nitrofil vegetasjon. Preget av godt og tradisjonelt hevd er mest tydelig i en liten inngjerdet hamning ved 
gårdstunet lengst nord i lokaliteten.  
Artsmangfold: Det ble sett 24 natureng- og seterplanter, blant disse flere krevende arter, som 
engbakkesøte (NT), gulmaure og marinøkkel. Sammen med funn av 11 ulike arter av beitemarkssopp, 
blant disse rød honningvokssopp (VU), viser dette at området har høy naturverdi. Høsten 2012 var en 
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svært dårlig sesong for funn av sopp, og funn av såpass mange arter kan tyde på at der er potensial for 
mer.   
Bruk, tilstand og påvirkning: Det meste av arealet er tidligere gammel slåttemark. Helt i vest har det 
(muntlig meddelelse fra grunneier) ligget en husmannsplass, hvor det ligger røyser og andre 
steinstrukturer. Nær bunnen av den østlige armen av V-formasjonen som lokaliteten danner er det spor 
etter tidligere åkerbruk med dannelse av en åkerterasse. Nærmere tunet slaker terrenget ut, og brukes i 
dag som gjødslet eng. Det er betydelig gjødselpåvirkning også i de ugjødslete arealene. Randsonene 
mot skogen er i gjengroingsfase med bjørk, gråor, selje, hegg og gran. Områdene beites med storfé og 
sau.    
Fremmede arter: Det ble ikke sett fremmede arter på lokaliteten.  
Skjøtsel og hensyn: For å ivareta det verdifulle artsmangfoldet på stedet er det om å gjøre å unngå 
gjødsling og gjødseleffekter og å sørge for at det ikke hoper seg opp daugras på grunn av dårlig 
nedbeiting. Det anbefales å rydde alt kratt, mens etablerte større trær kan stå. Det er også aktueklt å 
utvide lokaliteten ved å rydde fram områdene som hørte til husmannsplassen i vest.  Beitepresset kan 
gjerne økes noe for å hindre ny gjenvekst.   
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er et sjeldent restområde mellom oppdyrket og gjødselpreget eller 
gjengrodd kulturlandskap. Antagelig finnes flere forekomster av natureng i Liagardane, én til to km 
unna.  
Verdibegrunnelse: Lokaliteten har mange indikatorer på tradisjonelt hevdet naturbeitemark, blant dem 
nær truet (NT) engbakkesøte og sårbar (VU) rød honningvokssopp. Med unntak av en liten hamning 
helt i nordvest av lokaliteten kunne hevdstilstanden vært bedre på grunn av gjødselpåvirkning og 
krattdannelse. Lokaliteten vurderes derfor å tilhøre verdikategori viktig (B).  
 
 
Registrerte planter: 
Aurikkelsveve, blåklokke, blåkoll, dunkjempe, engbakkesøte (NT), engfiol, engfrytle, engkvein, 
finnskjegg, firkantperikum, fjellmarikåpe, flekkmure, fløyelsmarikåpe, følblom, gjeldkarve, 
grasstjerneblom, gulaks, gulmaure, harerug, hundegras, hvitkløver, hårsveve, kattefot, karve, 
kjerteløyentrøst, kransmynte, legeveronika, marinøkkel, prestekrage, rødkløver, rødknapp, ryllik, 
skogkløver, småengkall, sølvbunke, tiriltunge. 
 
Registrert sopp:  
Beiterødspore, engvokssopp, grønn vokssopp, honningvokssopp, rød honningvokssopp (VU), 
kjeglevokssopp, krittvokssopp, liten mønjevokssopp, liten vokssopp, silkerødspore, skarlagen vokssopp, 
vorterødspore. 
 
 
Litteratur: 
Enzensberger, T. 2013. Biologisk verdifulle kulturlandskap i Ringebu kommune. Registreringer i 2012. 
Unummerert rapport. 

Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
LIASVEA NORDRE OG SØRJORDET,  
RINGEBU KOMMUNE 

Lokalitetsnavn: Liasvea nordre og Sørjordet 
Kommune: Ringebu 
Gnr/bnr: 175/1, 176/1 
UTM 32 midtpunkt: 564343 6808095 
Areal: 11,1 daa 
Naturtype: Naturbeitemark 
Utforminger: G8 – Flekkmure-sauesvingeleng (70 %) 
Verdi: Av lokal betydning – C 
 

 
Naturtypelokaliteten Liasvea nordre tegnet inn på topografisk kartverk fra Kilden (Internett) 

 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet i fakta-ark våren 2013 av Tanaquil Enzensberger, etter eget 
feltbesøk i september 2012. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består av gardsnær beitemark rett over Fylkesveg 319 og 
tunene til gårdene Sørjordet og Liasvea nordre, som ligger nord for Losna. Det tidligere helt åpne 
arealet er nå to små enger som er omgitt av tette brynskanter, men ryddet areal ved kraftlinja danner en 
åpen kanal mellom dem. Terrenget har nordøstlig eksponering og faller mot Lågen. Berggrunnen i 
området består av sandstein og skifer som hører til Brøttumformasjonen, mens løsmassene er dannet 
av morene. Plantegeografisk hører området til i Sb-C1, Sørboreal vegetasjonssone, svakt kontinental 
seksjon, noe som er av spesiell interesse siden svært lite areal i Norge hører til i denne vekstregionen.   
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Vegetasjonen har trolig vært en utforming nær G8-
flekkmure-sauesvingeleng, men gjødselpåvirkning har ført til en utvikling mot G14-Frisk, næringsrik 
”gammeleng”.  
Artsmangfold: Artsmangfoldet er for det meste preget av gjengroing i alle randsoner og trolig også 
gjødsling. Under lyslinja, hvor busker og trær har vært holdt unna, forekommer enkelte naturengplanter. 
Her ble det også sett beitemarkssopp, de fleste av trivielle arter, men også gulbrun narrevokssopp, som 
er rødlistet som nær truet (NT).  
Bruk, tilstand og påvirkning: De to åpne feltene har tidligere vært i daglig bruk som beite av de to 
gårdsbrukene, men nyttes nå som felles vår- og høstbeite av samme bruker (leieforhold). Ved 
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besøkstidspunkt i 2012 var området greit nedbeitet og det forekom ikke strøsjikt. Randsonene er 
gjengrodd med tette brynskanter av bjørk, gråor og gran.    
Fremmede arter: Frømodne eksemplarer av nobeledelgran (trolig), riskovurdert til å innebære lav 
økologisk risiko (LO), er plantet ved gårdstunet på nedsiden og i marka på sørsiden av lokaliteten.   
Skjøtsel og hensyn: De sentrale områdene av lokaliteten huser enda et interessant og verdifullt 
artsmangfold. Som kulturlandskapslokalitet kan området enda restaureres. I så fall må trær og kratt 
ryddes. Beitepresset kan gjerne økes noe for å hindre ny gjenvekst. Lokaliteten må ikke gjødsles.   
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er et lite restområde mellom oppdyrket og gjødselpreget eller 
gjengrodd kulturlandskap.  
Verdibegrunnelse: Lokaliteten har enkelte indikatorer på tradisjonelt hevdet naturbeitemark, blant dem 
gulbrun narrevokssopp (NT) og enkelte andre mer trivielle beitemarksopper. Hevdstilstanden må 
imidlertid sies å være dårlig og artsmangfold av interesse finnes bare i svært små soner i midten av 
lokaliteten. Lokaliteten vurderes derfor under tvil å tilhøre verdikategori av lokal verdi (C). Om 
hevdtilstanden bedres, må verdisettingen tas opp til ny vurdering. 
 
Registrerte planter: 
Blåklokke, blåkoll, engfiol, engkvein, finnskjegg, fjellmarikåpe, flekkmure, fløyelsmarikåpe, følblom, 
gjeldkarve, gulaks, harerug, hvitkløver, hårsveve, kattefot, nobeledelgran (LO), prestekrage, rødknapp, 
småengkall, sølvbunke. 
 
Registrert sopp: Gulbrun narrevokssopp (NT), grønn vokssopp, liten vokssopp, krittvokssopp, 
beiterødspore, stjernesporet rødspore. 
 
 
Litteratur: 
Enzensberger, T. 2013. Biologisk verdifulle kulturlandskap i Ringebu kommune. Registreringer i 2012. 
Unummerert rapport. 

Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
MYKKELSETRA, RINGEBU KOMMUNE 

 

Lokalitetsnavn: Mykkelsetra 

Kommune: Ringebu 
Gnr/bnr: 155/1 
UTM 32 midtpunkt: 569057 6808526 
Areal: 6,5 daa 
Naturtype: Naturbeitemark 
Utforminger: G8 – Flekkmure-sauesvingeleng 60 %, G13-Ballblomeng 30 %, restområde 10 % 
Verdi: Viktig – B 
 

 
Naturtypelokaliteten Mykkelseter tegnet inn på ortofoto fra GisLink (Internett) 
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Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet i fakta-ark våren 2013 av Tanaquil Enzensberger, etter eget 
feltbesøk i september 2012. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten er et lite, uregelmessig avgrensa restområde av den 
opprinnelige naturbeitemarka som hører til Mykkelseter, omkring 5 km sørøst for Fåvang. Mot vest og 
sør grenser lokaliteten mot Mykkjelsetervegen, med skog på den andre siden av vegen. Mot øst grenser 
lokaliteten mot oppdyrka mark med lav naturverdi og et setertun som ikke lengre er i drift. Mot nord 
ligger en feltveg, små restområder av granskog og mer dyrka mark. Det meste av lokaliteten er ganske 
tørr, men det er fuktigere forhold i nord, der det går et lite bekkefar. Berggrunnen i området består av 
Biskåsenkonglomerat, som kan gi varierende grunnlag for plantevekst. Løsmassene består av morene. 
Plantegeografisk hører området til i Nb-OC, Norbreal sone, overgangsseksjonen.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: De tørre partiene er einerbakker med G8-Flekkmure-
sauesvingeleng, men på de fuktigste plassene nærmer vegetasjonstypen seg G13-Ballblomeng. 
Artsmangfold: Plantesamfunnet består av en god del natureng- og seter- og få gjødseltolerante planter. 
Det er ikke registrert rødlistede arter.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Feltsjiktet har mange trekk som viser at marka har lang kontinuitet som 
ugjødsla beite. Området er gjerdet inn og beites av storfe sammen med de oppdyrkete områdene i øst. 
Ved besøkstidspunktet så det ut som om dyra hadde beitet i området, selv om det var noe ujevnt 
nedbeitet. De tørre områdene hadde omkring 30 % dekning med einer, og i utkantene var det noe 
oppslag av lauvkratt og enkelte gransmåplanter.    
Fremmede arter: Det er ikke påvist fremmede arter på lokaliteten. 
Skjøtsel og hensyn: Litt hardere beitepress kunne være ønskelig for å opprettholde kulturavhengig 
biomangfold. På sikt er det nødvendig å rydde noe einer og kratt for å ta vare på naturkvalitetene. 
Lokaliteten må ikke gjødsles.  
Del av helhetlig landskap: Det har foregått storstilte oppdyrkingsprosjekter i seterområdene i Ringebu, 
men det ligger trolig mange lignende små restlokaliteter igjen i landskapet.   
Verdibegrunnelse: Lokaliteten har intakt naturbeitemark med et for området typisk artsinventar, men 
området er lite og i ferd med å bli forringet på grunn av gjengroing, svak hevd og effekter av gjødsling. 
Lokaliteten vurderes derfor å tilhøre verdikategori viktig (B).  
 
Registrerte planter:  
Ballblom, blåklokke, dunhavre, engfiol, engfrytle, finnskjegg, firkantperikum, gulaks, gullris, harerug, 
hvitkløver, hvitmaure, ryllik, rødknapp, rødsvingel, sauesvingel, seterfrytle, setergråurt, slirestarr, 
småengkall, tepperot, vanlig arve. 
 
 
Litteratur: 
Enzensberger, T. 2013. Biologisk verdifulle kulturlandskap i Ringebu kommune. Registreringer i 2012. 
Unummerert rapport. 

Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
MYRE ØVRE NORDRE, RINGEBU KOMMUNE 
 

Lokalitetsnavn: Myre øvre nordre 
Kommune: Ringebu 
Gnr/bnr: 106/1 
UTM 32 midtpunkt: 561921 6813758 
Areal: ca 8,4 daa 
Naturtype: Naturbeitemark 
Utforminger: G7 Tørreng  (70 %) 
Verdi: Viktig – B 
 

 
Naturtypelokaliteten Knappen tegnet inn på topografisk kart fra Kilden (Internett) 
 

Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet i fakta-ark våren 2013 av Tanaquil Enzensberger, etter eget 
feltbesøk i september 2012. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Myrevegen i lia ned mot Lågen fra Tullikampen. 
Vestsiden av lokaliteten går bratt oppover mot den skogkledde Myrehaugen, men terrenget flater ut i de 
østre delene. Lokaliteten er avgrenset etter skjønn mot tresatt og skogpreget terreng og mot arealer 
som har preg av gjødsling og oppdyrking. Berggrunnen i området hører til den såkalte 
Brøttumformasjonen som er dannet av sandstein og skifer i veksling, men vekstforholdene er trolig 
påvirket av kalkrike bergarter høyere oppe i terrenget. Løsmassene består i følge NGU sitt 
løsmassekart av morene, men mye sand eller grus i haugen mot vest gir grunn til å anta at jordsmonnet 
er påvirket av mektige lag med breelvsavsetninger som ligger ned mot Lågen, men skredepisoder har 
blandet lagene. Plantegeografisk hører området til i Nb-OC, Nordboreal sone, overgangsseksjonen.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Plantesamfunnene i de slake partiene mot øst 
representerer natureng som virker noe gjødselpåvirket. Engkvein er dominerende grasslag, men det er 
flekkvis mye naturengplanter og en del (trivielle) beitemarkssopper på plasser hvor det stikker berg i 
dagen og hvor det ikke kan ha kommet til mye gjødsel. I bakken mot vest er vegetasjonstypen mye 
mindre gjødselpåvirket og tørrere, og ligger nær G7a-Tjæreblomeng og G7b-Dunhavreeng. 
Artsmangfold: Plantesamfunnet inneholder en god del naturengplanter, blant disse krevende arter som 
dunkjempe, gjeldkarve og gulmaure. Størst interesse har funn av beitemarksopp. At det ble funnet 11 
forskjellige arter, blant den sårbare (VU) fiolett greinkøllesopp i det dårlige soppåret 2012, gir grunn til å 
anta at det er potensial for flere interessante funn i et annet år, og indikerer at lokaliteten har god 
kontinuitet som ugjødsla kulturmark.  
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Bruk, tilstand og påvirkning: Den gardsnære grasmarka har trolig tidligere vært benyttet både som 
slåttemark og beitemark, og det er ikke usannsynlig at det har foregått åkerbruk her. I dag avbeites 
området årlig vår og høst av sau og deler av lokaliteten brukes som hestebeite ved behov. Det er noe 
busk- og krattdannelse langs utkantene mot vest, men den mest artsrike delen av lokaliteten er såpass 
tørr at forbuskningen går seint. En stor hengebjørk står på toppen av haugen.   
Fremmede arter: Bortsett fra noe hundegras ble det ikke sett fremmede arter på stedet. 
Skjøtsel og hensyn: Fortsatt beiteregime om lag som nå vil ivareta naturverdiene på en god måte. For 
forekomstene av beitemarkssopp vil det være viktig at trær og kratt i størst mulig grad holdes unna. Det 
anbefales at alt kratt og alle ungtrær fjernes, med unntak av stor hengebjørk øverst på haugen. 
Lokaliteten må ikke gjødsles. Gjødsling fører til nedsatt artsmangfold, fordi både naturengplanter og 
beitemarkssopp går ut, og all gjødsling bør derfor unngås.  
Del av helhetlig landskap: Det kan være lignende, små inklusjoner av tradisjonelt hevdet og ugjødslet 
kulturlandskap i omkringliggende gardsmiljø, men disse er foreløpig ikke kartlagt.  
Verdibegrunnelse: Lokaliteten har intakt naturbeitemark med mange indikatorplanter og en forekomst av 
den sårbare (VU) beitemarkssoppen fiolett greinkøllesopp. Imidlertid er lokaliteten liten og isolert og 
vurderes derfor under å høre hjemme i verdikategori viktig (B).  
 

Registrerte planter: 
Aurikkelsveve, blåklokke, blåkoll, dunhavre, engfiol, engkvein, engnellik, engsoleie, engrapp, 
engtjæreblom, finnskjegg, fjellrapp, fjelltimotei, gjeldkarve, gulaks, gulmaure, harerug, hvitkløver, 
hårsveve, kattefot, kvastsveve, mørkkongslys, prestekrage, ryllik, rødkløver, rødknapp, småengkall, 
småsyre, snerperøyrkvein, sølvbunke, tepperot, tiriltunge, øyentrøst. 
Registrert sopp: 
beiterødspore, gul vokssopp, fiolett greinkøllesopp (VU), liten vokssopp, liten mønjevokssopp, 
krittvokssopp, engvokssopp, skjørvokssopp, rødgul småkøllesopp, gul småfingersopp, stjernesporet 
rødspore. 
 

 
Fiolett greinkøllesopp på lokaliteten Myre øvre nordre i september 2012. Foto Tanaquil Enzensberger. 
 

Litteratur: 
Enzensberger, T. 2013. Biologisk verdifulle kulturlandskap i Ringebu kommune. Registreringer i 2012. 
Unummerert rapport. 

Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
ROMSÅSLØKKEN, RINGEBU KOMMUNE 

 

Lokalitetsnavn: Romsåsløkken 
Kommune: Ringebu 
Gnr/bnr: 90/15 
UTM 32 midtpunkt: 566056 6815661 
Areal: 5,9 daa 
Naturtype: Hagemark 
Utforminger: G8 – Flekkmure-sauesvingeleng (70 %) 
Verdi: Viktig- B 
 

 
Naturtypelokaliteten Romsåsløkken tegnet inn på ortofoto fra GisLink (Internett) 

 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet i fakta-ark våren 2013 av Tanaquil Enzensberger, etter eget 
feltbesøk i september 2012. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Brekkom mellom Romsås og Ånna og kan nås ved en 
stikkveg som svinger ned fra Fv 378. Terrenget faller temmelig bratt fra stikkvegen mot ravinen til 
Østeråa i sør, og er avgrenset av tettere skog ned mor elveløpet. Vestsiden av lokaliteten er avgrenset 
med gjerde mot mer gjødselpreget mark, og østsiden er uregelmessig avgrenset mot oppdyrka 
grasmark, der alt som er tilgjengelig med traktor har vært under plog og er gjødsla. Berggrunnen i 
området hører til den såkalte Brøttumformasjonen som er dannet av sandstein og skifer i veksling. I de 
øvre delene stikker det berg i dagen. Løsmassene består av morene. Plantegeografisk hører området til 
i Nb-OC, Nordboreal sone, overgangsseksjonen.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Området er glissent resatt med bjørk og enkelte rogne- og 
seljetrær. Det er også en del einer. På lysåpne steder ligger vegetasjonstypen nær G8-Flekkmure-
sauesvingeleng, mens det er mer lundpreget vegetasjon i treskyggen. Hagemark regnes som en noe 
truet (VU) vegetasjonstype av Fremstad & Moen (2001).   
Artsmangfold: Plantesamfunnet inneholder en god del naturengplanter, blant disse krevende arter som 
dunkjempe, gjeldkarve og gulmaure. Størst interesse har funn av dragehode (VU), som det ble tellet 15 
eksemplarer av på omkring 6 m2 (sentralpunkt 32V 566058, 6815669) og 2 eksemplarer litt lengre øst. 
Dragehode kan være svært vanskelig å få øye på utenom blomstringstiden, og det kan ikke utelukkes at 
flere eksemplarer finnes på lokaliteten. Dragehode er utnevnt til prioritert art og beskyttet av egen 
lovforskrift og handlingsplan.   
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Bruk, tilstand og påvirkning: Røyser, en vegtrasé (sledeveg?) og en tuft (løe?) i tørrmur viser at dette 
kulturlandskapet tidligere har vært intenst benyttett. Ved besøkstidspunkt i 2012 var området ikke eller 
lite beitet, og det var noe akkumulasjon av strøsjikt (daugras). Det var også sterke gjengroingstendenser 
med en del kratt. 
Fremmede arter: Bortsett fra noe hundegras ble det ikke sett fremmede arter på stedet. 
Skjøtsel og hensyn: Om hagemarka skal holdes intakt må området bli beitet av husdyr. Vår- og 
høstavbeiting uten for sterkt beitepress er trolig det beste for at dragehodepopulasjonen ikke skal bli 
skadelidende.  Gjengroingskratt bør fjernes, men bare i kombinasjon med beiting, for å unngå sterk 
oppskott-dannelse. Hagemarkspreget er godt ivaretatt om bare store trær og enkelte einere får stå. 
Lokaliteten må ikke gjødsles.  
Del av helhetlig landskap: Omkringliggende miljø er preget av gjødsling og oppdyrking eller 
gjengroingsskog.  
Verdibegrunnelse: Lokaliteten har nesten intakt hagemark med en forekomst av den prioriterte og 
rødlistete planten dragehode (VU), og hører derfor, selv om den er i noe forfall, hjemme i verdikategori 
viktig (B).  
 
Registrerte planter: 
Blåklokke, dragehode (VU), dunkjempe, engfiol, engtjæreblom, finnskjegg, flekkmure, gjeldkarve, 
gulaks, gulmaure, hengeaks, hvitkløver, hvitmaure, hårsveve, kvastsveve, lundrapp, legeveronika, 
markjordbær, prestekrage, rødknapp, skogkløver, smørbukk, småbergknapp, småsyre, stemorsblom, 
tiriltunge, øyentrøst. 
 

 
Lokaliteten Romsåsløkken i september 2012. Foto Tanaquil Enzensberger. 

 
Litteratur: 
Enzensberger, T. 2013. Biologisk verdifulle kulturlandskap i Ringebu kommune. Registreringer i 2012. 
Unummerert rapport. 

Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
RUNDHAUGEN, STORTANN, RINGEBU KOMMUNE 

 

Lokalitetsnavn: Rundhaugen, Stortann 
Kommune: Ringebu 
Gnr/bnr: 95/2, 82/1 
UTM 32 midtpunkt: 576910 6812952 
Areal: 19,1 daa 
Naturtype: Naturbeitemark 
Utforminger: G8 – Flekkmure-sauesvingeleng (70 %) 
Verdi: Viktig – B 
 

 
Naturtypelokaliteten Rundhaugen, Stortann tegnet inn på topografisk kart fra Kilden (Internett) 

 
 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet i fakta-ark våren 2013 av Tanaquil Enzensberger, etter eget 
feltbesøk i september 2012. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten består av setervollene ved den gamle seteren Rundhaugen 
som ligger i setergrenda Store-Tann. Mot sør er lokaliteten avgrenset av Vesltannvegen. En liten 
stikkveg deler området i to. På østsiden av stikkvegen er marka diffust avgrenset mot mer skogpreget 
terreng. Her kan det tenkes at større areal burde vært tatt med innenfor lokaliteten. På vestsiden av 
stikkvegen ligger setertunet på Rundhaugen innenfor et fast gjerde. Løsmassene på plassen er morene.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Vegetasjonen bærer preg av å være godt nedbeitet i en 
årrekke. Hovedsakelig ligger vegetasjonstype nær G8-Flekkmure-sauesvingeleng.  
Artsmangfold: Plantesamfunnet inneholder en del naturengplanter som viser at stykket ikke eller bare i 
liten grad er gjødslet. Inne på setervollen (vestsiden av stikkvegen) ble de to rødlistete 
beitemarkssoppene melrødspore og mørkskjellet vokssopp (begge VU) funnet. Der var også flere 
trivielle arter av beitemarkssopp, noe som viser at det kan være stort potensial for flere funn av 
interesse.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Ved besøkstidspunkt i 2012 var feltsjiktet i beitet godt ned i den ugjerdete 
utmarka øst for stikkvegen. Det inngjerdete området vest for stikkveien hadde hatt varierende 
beitepress. Dette arealet hadde da trolig vært brukt som sommerbeite for én til to hester (2012). Da det 
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til dels er sterkt gjengrodd med einer (ca 60 % dekning) er det ikke så lett å ta seg fram for beitedyra. 
Det var også kommet opp fem-seks store og flere små grantrær og enkelte bjørk.  
Fremmede arter: Det ble ikke sett fremmede arter på lokaliteten.  
Skjøtsel og hensyn: Noe hardere beitepress kombinert med einerrydding anbefales på det inngjerdete 
området i vest. Av hensyn til verdifulle forekomster av beitemarksopp anbefales det å fjerne alle trær. 
På ugjerdet naturbeitemark i øst anbefales at beitepresset holdes på minst nåværende nivå. Av hensyn 
til beitemarkssoppene bør alle yngre trær og kratt ryddes. Lokaliteten må ikke gjødsles.   
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i et stort seterområde, men antall dyr som beiter i utmark 
har gått sterkt ned, og mye av naturbeitemarka har utviklet seg i retning skog.  
Verdibegrunnelse: Området har et typisk inventar for naturbeitemark som lenge har vært hevdet på 
tradisjonell måte og ikke er gjødselpreget. Funn av to sårbare arter av beitemarkssopp understreker at 
området har stor biologisk verdi. Det vurderes å tilhøre verdikategori viktig (B).  
 
Registrerte planter: 
Aurikkelsveve, dunhavre, engfiol, engkvein, engrapp, finnskjegg, fjellmarikåpe, fjellrapp, fjelltimotei, 
gulaks, gulmaure, gullris, harerug, hårsveve, kattefot, setergråurt, slirestarr, småengkall, sølvbunke, 
tepperot. 
 
Registrert sopp: 
Beiterødspore, gul vokssopp, melrødspore (VU), mørkskjellet vokssopp (VU), skjørvokssopp. 
 
 
Litteratur: 
Enzensberger, T. 2013. Biologisk verdifulle kulturlandskap i Ringebu kommune. Registreringer i 2012. 
Unummerert rapport. 

Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
RØRVIK, VESLE-TANN, RINGEBU KOMMUNE 

 

Lokalitetsnavn: Rørvik, Vesle-Tann 
Kommune: Ringebu 
Gnr/bnr: 129/1 
UTM 32 midtpunkt: 576910 6812952 
Areal: 133,4 daa 
Naturtype: Naturbeitemark 
Utforminger: G8 – Flekkmure-sauesvingeleng (70 %) 
Verdi: Viktig – B 
 

 
Naturtypelokaliteten Rørvik tegnet inn på ortofoto fra GisLink (Internett) 

 
 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet i fakta-ark våren 2013 av Tanaquil Enzensberger, etter eget 
feltbesøk i september 2012. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i setergranda Vesle-Tann inntil Vesletannvegen, som 
avgrenser den mot sør. Mot øst og nord er lokaliteten avgrenset ved skjønn mot mer skogpreget 
område, og på vestsiden ligger oppdyrket og gjødslet mark med lav naturverdi. Løsmassene på plassen 
er morene. Et lite bekkedrag/sig går gjennom lokaliteten.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Vegetasjonen bærer preg av å være godt nedbeitet i en 
årrekke, men det dreier seg trolig om en utforming nær G8-Flekkmure-sauesvingeleng.  
Artsmangfold: Plantesamfunnet inneholder en del naturengplanter som viser at stykket ikke eller bare i 
liten grad er gjødslet. Funn av honningvokssopp, gul vokssopp og ruterøyksopp tyder på at arealet kan 
ha potensial for flere interessante beitemarksopper. Det er ikke registrert rødlistete arter.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Deler eller hele området har muligens vært i bruk som slåttemark i eldre tid. 
Rørvik setrer her på tradisjonelt vis. I tillegg til ku går også noen sau, hest og geit på seterbeite. Ved 
besøkstidspunkt i 2012 var feltsjiktet beitet ned til plenhøgde. En del gran og bjørk har etablert seg på 
den åpne marka, og enkelte stubber viser at det har stått enkelte graner her som nå er ryddet.  
Fremmede arter: Det ble ikke sett fremmede arter på lokaliteten.  
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Skjøtsel og hensyn: Fortsatt godt beitepress vil sikre naturverdiene på en god måte. Siden sauene ikke 
klarer å holde kratt og einer unna på litt lengre sikt, anbefales det å gå inn med ryddetiltak år om anna. 
Lokaliteten må ikke gjødsles.   
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i et stort seterområde, men antall dyr som beiter i utmark 
har gått sterkt ned, og mye av naturbeitemarka har utviklet seg i retning skog.  
Verdibegrunnelse: Området er velutviklet og har et typisk inventar for naturbeitemark, men det er ikke 
funnet truete eller sjeldne arter her. Området vurderes derfor å tilhøre verdikategori viktig (B).  
 
Registrerte planter: 
Aurikkelsveve, engfiol, engkvein, engrapp, finnskjegg, fjellmarikåpe, fjellrapp, fjelltimotei, harerug, 
hårsveve, kattefot, setergråurt, sølvbunke, tepperot. 
 
Registrert sopp: 
Honninvokssopp, ruterøyksopp, gul vokssopp. 
 
 
Litteratur: 
Enzensberger, T. 2013. Biologisk verdifulle kulturlandskap i Ringebu kommune. Registreringer i 2012. 
Unummerert rapport. 

Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
SKOTTEN SETER, RINGEBU KOMMUNE 

 
Lokalitetsnavn: Skotten seter 
Kommune: Ringebu 
Gnr/bnr: 199/1 m.fl. 
UTM 32 midtpunkt: 570078 6818761 
Areal: 57 daa 
Naturtype: Naturbeitemark 
Utforminger:  
Verdi: Viktig – B 
 
 

 
Naturtypelokaliteten Skotten seter tegnet inn på ortofoto fra GisLink (Internett) 

 
 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet i fakta-ark våren 2013 av Tanaquil Enzensberger, etter eget 
feltbesøk i september 2012. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten er en uregelmessig rest av ugjerdet utmarksbeite som ligger 
mellom langs Skottvegen sør i setergrenda Skotten, omkring 850 moh. På østsiden går lokaliteten 
diffust over i granskog og terrenget faller mot elva Breia. I de andre himmelretningene er lokaliteten 
avgrenset med gjerder mot seterinnmark, som er heller artsfattig fordi den enten er gjødslet eller både 
gjødslet og jordarbeidet. Selve veien er tatt med innefor avgrensinga. Berggrunnen i området hører til 
den såkalte Brøttumformasjonen som er dannet av sandstein og skifer i veksling, noe som skulle gi 
relativt godt grunnlag for en rik flora. Løsmassene består av morene. Det stikker berg i dagen et par 
steder. Plantegeografisk hører området til i Nb-OC, Nordboreal sone, overgangsseksjonen.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Engkvein er dominerende grasslag. Innslag av mange 
natureng- og seterplanter og noen få trivielle beitemarkssopper forteller at utmarka her har lang 
kontinuitet som beitemark.  
Artsmangfold: Plantesamfunnet inneholder særlig mange seterplanter, blant dem den heller krevende 
fjellfrøstjerne.   
Bruk, tilstand og påvirkning: Feltsjiktet er de fleste steder i ferd med å bli skygget ut av einer. Unntaket 
er en trekant dannet av Skottvegen og en traktorveg helt nord i lokaliteten og et område med mye 
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ferdsel til og fra seterbygninger i sørøst. Ved feltbesøket (2012) var åpne plasser mellom eineren godt 
nedbeitet, trolig av sau, og det var lite strøopphopninger. 
Fremmede arter: Det ble det ikke sett fremmede arter på stedet. 
Skjøtsel og hensyn: Fortsatt beiteregime om lag som nå vil ivareta naturverdiene på en god måte, men 
det anbefales å rydde unna einer. Det anbefales også å fjerne lauvtrekratt. Lokaliteten må ikke gjødsles. 
Del av helhetlig landskap: Det er sannsynlig at det er flere lignende restområder med intakt 
naturbeitemark både på Skotten seter og på nabosetergrendene, men disse er foreløpig ikke kartlagt.  
Verdibegrunnelse: Lokaliteten har intakt naturbeitemark med en del indikatorplanter, men er i 
gjengroingsfase. Den vurderes derfor under å høre hjemme i verdikategori viktig (B).  
 
 
Registrerte planter: 
Blåklokke, engkvein, engnellik, engsoleie, engrapp, finnskjegg, fjellfrøstjerne, fjellmarikåpe, fjellrapp, 
fjelltimotei, gulaks, gulmaure, harerug, hvitkløver, hårsveve, kattefot, legeveronika, ryllik, sauesvingel, 
setergråurt, seterstarr, slirestarr, småengkall, småsyre, stivstarr, sølvbunke, tepperot, tiriltunge, 
trefingerurt, fjelløyentrøst. 
 
Registrert sopp: 
Beiterødspore, krittvokssopp, engvokssopp, kjeglevokssopp. 
 
 
Litteratur: 
Enzensberger, T. 2013. Biologisk verdifulle kulturlandskap i Ringebu kommune. Registreringer i 2012. 
Unummerert rapport. 

Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
SMIDESANG, MYKKELSETER, RINGEBU KOMMUNE 

 
Lokalitetsnavn: Smidesang, Mykkelseter 
Kommune: Ringebu 
Gnr/bnr: 149/2 
UTM 32 midtpunkt: 570121 6808785 
Areal: 4,3 daa 
Naturtype: Naturbeitemark 
Utforminger: G8 – Flekkmure-sauesvingeleng (70 %), 
Verdi: Viktig – B 
 

 
Naturtypelokaliteten Smidesang, Mykkelseter tegnet inn på ortofoto fra GisLink (Internett) 

 
 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet i fakta-ark våren 2013 av Tanaquil Enzensberger, etter eget 
feltbesøk i september 2012. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten er et omlag trekanta område ved krysset mellom 
Mykkelsetervegen og Mykkelsetergeilen nordøst i områdene som hører til Mykkelseter. Mot sør grenser 
lokaliteten mot Mykkelsetervegen, mot øst mot Mykkelsetergeilen, og mot nord og vest mot oppdyrka og 
gjødsla grasmark. Det vesle restområdet med opphavelig natureng ligger som en liten haug med berg i 
dagen enkelte plasser. Det dreier seg trolig om gammel setervoll med to små gamle seterbygninger 
(nye seterbygninger er satt opp på nedsiden av Mykkelsetervegen). Berggrunnen i området består av 
Biskåsenkonglomerat, som kan gi varierende grunnlag for plantevekst. Løsmassene består av morene. 
Plantegeografisk hører området til i Nb-OC, Nordboreal sone, overgangsseksjonen.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Vegetasjonen er hovedsakelig tørreng med innslag av 
einer med vegetasjonstype nær G8-Flekkmure-sauesvingeleng. Gjødselpåvirkning fra åkerenga i nord 
har gitt noen innslag av kunsteng i overkant av lokaliteten.  
Artsmangfold: Plantesamfunnet inneholder en god del natureng- og seterplanter. Det er flere krevende 
arter, blant annet mye (<50) engbakkesøte (NT).  Det ble også sett noen trivielle beitemarkssopper (gul 
vokssopp, skjør vokssopp og kjeglevokssopp).  
Bruk, tilstand og påvirkning: Feltsjiktet har mange trekk som viser at marka har lang kontinuitet som 
ugjødsla beite og/eller slåtteng. Ved besøkstidspunkt i 2012 var området ikke beitet eller slått og det 
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hadde samlet seg opp til dels tykke strølag. Både stø og noe gjengroingskratt (bjørk) har best tak der 
jorddybden gjør forholdene mindre tørre.  
Fremmede arter: Påvirkning fra kunstenga i overkant har ført til at enkeltplanter av timotei og høymole 
forekommer et godt stykke inn i lokaliteten. Det er tydelig at naturengplantene har gitt tapt for 
gjødseltolerante planter i en randsone på et par meter langs kunstenga.  
Skjøtsel og hensyn: Stykket må beites (eller slås) om naturengas kvaliteter skal bli opprettholdt på sikt. 
Gjengroingskratt bør fjernes. Lokaliteten må ikke gjødsles. For å unngå gjødseleffeket fra kunstenga 
ville det være fordelaktig om en randsone på 4-5 meter kunne få ligge som varig ugjødsla eng inn mot 
lokaliteten.   
Del av helhetlig landskap: I omkringliggende setermiljø er store areal oppdyrket. Det er et typisk trekk at 
denne type små restområder med natureng ligger igjen.  
Verdibegrunnelse: Lokaliteten har intakt naturbeitemark med en god forekomst av én rødlistet art og et 
for området typisk artsinventar. Imidlertid er området lite og har ganske dårlig tilstand. Lokaliteten 
vurderes derfor å tilhøre verdikategori viktig (B).  
 
 
Registrerte planter:  
Aurikkelsveve, blåkoll, engbakkesøte (NT), engfiol, engfrytle, finnskjegg, fjellmarikåpe, flekkmure, 
føllblom, gulaks, hvitkløver, hundekjeks, hårsveve, jonsokkoll, kattefot, kvastsveve, legeveronika, 
nyseryllik, prestekrage, ryllik, rødkløver, rødsvingel, setergråurt, smyle, småengkall, småmarimjelle, 
sølvbunke, timotei, trefingerurt, vanlig arve. 
 
Registrert sopp:  
Gul vokssopp, kjeglevokssopp, skjørvokssopp. 
 
 
Litteratur: 
Enzensberger, T. 2013. Biologisk verdifulle kulturlandskap i Ringebu kommune. Registreringer i 2012. 
Unummerert rapport. 

Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
VESLESETRA, BEITE, RINGEBU KOMMUNE 

 
Lokalitetsnavn: Veslesetra, beite 
Kommune: Ringebu 
Gnr/bnr: 98/1, 108/1 
UTM 32 midtpunkt: 557858 6812259 
Areal: 31,3 daa 
Naturtype: Beiteskog  
Utforminger: G8 – Flekkmure-sauesvingeleng (70 %) 
Verdi: Svært viktig- A 
 
 

 
Naturtypelokaliteten Veslesetra, beite tegnet inn på ortofoto fra GisLink (Internett) 

 
 
 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet i fakta-ark våren 2013 av Tanaquil Enzensberger, etter eget 
feltbesøk i september 2012. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i setergrenda Veslesetra i den nordvendte lia nedfor 
Veslfjellet, og nås lettest ved setervei som tar av fra Kvitfjellvegen. Lokaliteten ligger på begge sider en 
stikkveg til en klynge av setre og på østsiden av Veslesetravegen. Avgrensing mot skog er noe usikker 
og det kan hende at lokaliteten burde utvides betraktelig. Terrenget heller noe mot nord. 
Vegetasjonsgeografisk hører dette området på omkring 850-875 moh antagelig til i Nb-OC, Nordboreal 
sone, overgangsseksjonen. Berggrunnen i området består av sandstein og løsmassene består av et 
mektig lag av morene.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen beiteskog befinner seg i grenselandet mellom 
kulturmarker og kulturpåvirket skog og kan være vanskelig å definere. Imidlertid har de åpne områdene 
langs vegene meget tydelig preg som naturbeitemark som har vært i langvarig bruk. Skogen innenfor er 
glissen med mange glenner og åpne partier og dårlig utviklet busksjikt, og må sies å være tydelig 
beitepreget.  
Artsmangfold: Plantesamfunnet inneholder en del natureng- og seterplanter. Det er ikke registrert 
rødlistete arter.  
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Bruk, tilstand og påvirkning: Utmarksbeitet er i bruk som saue- geite- og storfébeite. Beitetrykket så ut til 
å vedlikeholde naturtypen bra. Det var ingen strøopphopninger og lite tegn til gjengroing.   
Fremmede arter: Det ble ikke sett fremmede arter på lokaliteten.  
Skjøtsel og hensyn: Naturkvalitetene på stedet vil være godt ivaretatt om nåværende (2012) beitetrykk 
og beitemåte opprettholdes. Lokaliteten må ikke gjødsles.    
Del av helhetlig landskap: Beitedyr i utmark er nå sjeldent på setrene i området, og naturengene er for 
det meste enten oppdyrket eller i gjengroingsfase. En naturslåttemark av høy verdi er registrert i 
tilgrensende område.   
Verdibegrunnelse: I følge Håndbok 13 har intakt og velutviklet beiteskog med stort innslag av 
beiteindikatorer høy verdi. Lokaliteten vurderes derfor å tilhøre verdikategori viktig (B).  
 
 
Registrerte planter:  
Bleikstarr, engkvein, engsyre, finnskjegg, fjellmarikåpe, fjelltimotei, fjelløyentrøst, følblom, gulaks, 
harerug, hårsveve, legeveronika, setergråurt, seterrapp, skogstorkenebb, slirestarr, smyle, småengkall, 
småsyre, sølvbunke, vendelrot. 
 
Registrert sopp: 
Engvokssopp. 
 
 
Litteratur: 
Enzensberger, T. 2013. Biologisk verdifulle kulturlandskap i Ringebu kommune. Registreringer i 2012. 
Unummerert rapport. 

Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
VESLESETRA, SLÅTTENG, RINGEBU KOMMUNE 
 
Lokalitetsnavn: Veslesetra, slåtteng 
Kommune: Ringebu 
Gnr/bnr: 100/2 
UTM 32 midtpunkt: 557822 6812375 
Areal: 4,8 daa 
Naturtype: Slåttemark 
Utforminger: G12 – Skogstorkenebb-eng (70 %) 
Verdi: Svært viktig- A 
 
 

 
Naturtypelokaliteten Veslesetra, slåtteng tegnet inn på ortofoto fra GisLink (Internett) 

 
 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet i fakta-ark våren 2013 av Tanaquil Enzensberger, etter eget 
feltbesøk i september 2012. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i setergrenda Veslesetra i den nordvendte lia nedfor 
Veslfjellet, og nås lettest ved setervei som tar av fra Kvitfjellvegen. Lokaliteten er skarpt avgrenset med 
gjerde mot seterveier i vest og sør og forøvrig mot oppdyrka mark. Terrenget heller noe mot nord. 
Vegetasjonsgeografisk hører dette området på omkring 830-850 moh antagelig til i Nb-OC, Norboreal 
sone, overgangsseksjonen. Berggrunnen i området består av sandstein og løsmassene består av et 
mektig lag av morene.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Vegetasjonen er svært artsrik og ser ut til å være oppstått 
av et høgstaudesamfunn, med hvitsoleie, vendelrot og fjellminneblom som typiske representanter. 
Engkvein er dominerende grasslag og det er mange innslag av seterplanter, som fjelltimotei, seterrapp, 
fjelløyentrøst og setergråurt.  Vegetasjonstypen skogstorkenebb-eng er regnet som noe truet (VU) av 
Fremstad & Moen (2001). Naturtypen slåttemark har status som utvalgt naturtype, og er beskyttet av 
egen lovforskrift og handlingsplan. 
Artsmangfold: Plantesamfunnet inneholder en del natureng- og seterplanter som viser at stykket ikke 
eller bare i liten grad er gjødslet. Det er ikke registrert rødlistete arter.  
Bruk, tilstand og påvirkning: I nordenden av stykket ved veien står det samlekve for sau. Trolig har 
området vært i bruk i forbindelse med sanking og slepp, noe som også kan forklare hvorfor det ikke, 
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som omkringliggende arealer har blitt dyrket opp. Stykket er overflaterydda, noe som viser at det dreier 
seg om gammel slåttemark. Ved besøkstidspunkt i 2012 var stykket trolig blitt beitet ned tidligere på 
sommeren. Det forekom ikke noe opphopning av strø. Det var ingen gjengroingstrær.  
Fremmede arter: Det ble ikke sett fremmede arter på lokaliteten.  
Skjøtsel og hensyn: Det er enkelt å restaurere dette engstykket som slåttemark ved å gjeninnføre årlig 
slått. Slåtten bør utføres seinere på året her enn på de omkringliggende åkerengene, trolig fra omkring 
midten av august. Vegetasjonstypen viser at marka ofte er ganske fuktig, og bruk av lettere 
slåtteredskap er ønskelig. Lokaliteten må ikke gjødsles, fordi gjødsel vil ødelegge det verdifulle 
artsmangfoldet i naturenga.    
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i et seterområde, men langt det meste av den tradisjonelt 
hevdete slåttemarka er i dag enten oppdyrket eller i gjengroingsfase. Denne typen eng forekommer 
svært sjelden. Imidlertid er det fortsatt mye beitedyr på Veslesetra, og naturbeitemark av høy verdi er 
registrert i tilgrensende områder.   
Verdibegrunnelse: Slåttemark har vært vurdert som en så sjelden og truet naturtype at alle utforminger 
som er intakte skulle føres til verdikategori A (svært viktig). Imidlertid er lokaliteten nå ute av bruk som 
slåttemark og vurderes derfor å tilhøre verdikategori viktig (B). Ved eventuell restaurering bør 
verdikategorien tas opp til ny vurdering.  
 
Registrerte planter:  
ballblom, bleikstarr, engkvein, engsyre, finnskjegg, fjellmarikåpe, fjellminneblom, fjelltimotei, 
fjelløyentrøst, gulaks, gullris, harerug, hvitsoleie, seterfrytle, setergråurt, seterrapp, skogstorkenebb, 
slirestarr, smyle, småengkall, sølvbunke, vendelrot. 
 
 
Litteratur: 
Enzensberger, T. 2013. Biologisk verdifulle kulturlandskap i Ringebu kommune. Registreringer i 2012. 
Unummerert rapport. 

Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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Vedlegg 6.5  
Faktablad for naturtypelokaliteter i Ringebu 
Registrert i 2014 

 

Godlia 

Høyesvea 

Kvislen på Pulla seter 

Kvisslehaugen/Pulla seterrast 

Linviksetra/Åsene sameige 

Myregrenda i Fåvang 

Myrevollen 

Ormsetra i Fåvang 
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET GODLIA, 
RINGEBU KOMMUNE 

 
Lokalitetsnavn: Godlia 
ID Naturbase: BN00037695 
Midtpunkt UTM32: 560838, 6812714 
Gnr,bnr: 102/1 
Areal: 46 daa 
Naturtype: Naturbeitemark 60 %, Hagemark 40 %  
Utforminger:  (naturbeitemarka) G7-Tørreng, G14-Frisk, næringsrik ”gammeleng”. 
Verdi: Svært viktig - A 
 

 
Lokaliteten Godlia på ortofotobakgrunn fra GisLink.no  

 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er i 2000 blitt oppført i Naturbase som slåttemark i verdikategori A, 
kalt ID BN00037695 Godlia, uten områdebeskrivelse eller nærmere begrunnelse for 
verdisetting.  Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Ringebu i oppdrag for 
Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser her 
05.09.2014. På grunnlag av dette er faktablad for lokaliteten med ny avgrensning og 
områdebeskrivelse samt ny vurdering av naturtype og verdi opparbeidet av Tanaquil 
Enzensberger i oktober 2014. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Godlia 102/1,4 ligger i en høgde av rundt 650-moh i den 
sørvestvendte lia til Kvitfjell i Liagrenda omkring 2,5 km fra Fåberg. Avgrensing av lokaliteten 
følger gjerde i overkant mot nord (barskog) og mot øst (nabogarden Tullia med 
gjødselpreget innmark). Mot sør grenser lokaliteten mot oppdyrket innmark, men en teig 
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med gammel oppdyrkingsmark i sør mot Tullia er tatt med fordi den inneholdt interessant 
artsmangfold. Mark på begge sider av tunet er tatt med av samme grunn.  Geologisk ligger 
lokaliteten i overgang mellom konglomerat og (overkant av lokaliteten) et sjikt med kalk og 
Biriskifer (NGU Berggrunn, Internett), noe som trolig gir svært gunstige vekstforhold. 
Løsmassene består av morene (NGU Løsmasser, Internett). Vekstgeografisk hører området til 
i Nb-OC, nordboreal vegetasjonssone, overgangsseksjonen (Moen 1998). 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er fragmentert i flere små partier 
mellom mange små røyser og steinhauger etter tidligere tiders rydding av slåttemark og 
åker. Omkring 40 % er åpen grasmark med varierende fuktighet, mens 60 % er glissent 
tresatt hagemark.  Grasmarka har noen steder karakter av G7-Tørreng (Fremstad 1997), 
mens andre partier virker å ha mer triviell vegetasjon, nærmere G14-Frisk, næringsrik 
”gammeleng”. Noen hundre øst for tunet ligger et kildeframspiring , som er omgitt av 
sølvbunke , bekkerveronika og annen  fuktighetselskende vegetasjon. De tresatte områdene 
har karakter av hagemark fordi trærne som oftest er gamle, og oppstammet (løvtrærne) og 
det er god lystilgang i marka under.  En smal stripe over tunet er tatt med fordi feltsjiktet 
fortsatt inneholder mange indikatorer på åpen kulturmark. Ved besøkstidspunkt (høsten 
2014) var feltsjiktet her ikke beitet eller slått, og det forekom en del oppskott av små 
lauvtrær og granplanter.   
Artsmangfold: På tross av de kalkrike forholdene var mangfoldet innen karplanter relativt 
trivielt, med bare16 habitatsspesialister (naturengplanter). Det seine besøkstidspunktet og 
at området var godt beitet kan ha medført at en del arter er blitt oversett. Det spiller også en 
rolle at hagemark er en mindre artsrik naturtype enn åpen eng, og også at deler av området 
trolig har vært i åkerbruk og kan ha vært godt gjødslet. Imidlertid ble det gjort gode funn av 
beitemarkssopp, blant disse de rødlistete artene elegant småfingersopp (NT), 
flammevokssopp (VU), gyllen vokssopp (NT) og mørkskjellet vokssopp (VU). De beste 
funnene av beitemarkssopp var i upløyde terrengtrinn/ved steinsamlinger i den sørøstre 
teigen av lokaliteten.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Området blir i dag brukt som vår- og høstbeite for sau, og noe 
som hestebeite.  Det er fortsatt tydelige spor av at lokaliteten i partier har vært i bruk til slått 
og i åkerbruk. Gjengroing med osp, bjørk og gran utgjør en trussel ved at naturengsamfunnet 
blir skygget ut. Karakteren av hagemark og åpen naturbeitemark kan bli utvisket. Særlig for 
forekomstene av beitemarkssopp er etablering av lauvtrær og frøplanter av gran et problem.  
Fremmede arter: Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.  
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten. Det er imidlertid mange røyser, steinsamlinger og åkerspor på 
stedet.  
Skjøtsel og hensyn: Beitepresset på lokaliteten bør opprettholdes på minst samme nivå som i 
dag. Ryddetiltak sees som en nødvendighet. Av hensyn til beitemarkssoppen er det viktig at 
åpne områder holdes slik. I hagemarka er det viktig å fjerne kratt og frøplanter, og helst 
tynne noe i trevegetasjonen for å opprettholde naturtypen.  Den smale stripen med åpen 
mark som ligger i bratt lengde på oversiden av tunet anbefales å beite eller (helst) slås. Her 
bør alle småtrær og granfrøplanter fjernes.  
Del av helhetlig landskap: Det er kjent verdifulle naturbeitemarker med forekomst av 
rødlistete beitemarkssopp på den andre siden av dalen.   
Verdibegrunnelse: Lokaliteten har et karakteristisk kontinuitetspreg og er i rimelig god 
hevdstilstand. Funn av flere sjeldne og uvanlige beitemarkssopper (og potensial for flere 
slike funn) gjør at lokaliteten vurderes å tilhøre verdikategori A – svært viktig.  
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Karakteristisk hagemark i Godlia, Ringebu kommune. En del frøplanter av gran utgjør en trussel for naturtypen. 
Foto Tanaquil Enzensberger 05.09.201405.09.2014 

 

 
Hagemark rundt et åpent og overflateryddet parti som trolig har vært i bruk som åker. Død gran bør ryddes.  
Foto Tanaquil Enzensberger 05.09.2014 
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Flammevokssopp, rødlistet i kategori sårbar (VU) i Godlia, Ringebu kommune.  
Foto Tanaquil Enzensberger 05.09.201405.09.2014 

 

 
Elegant småfingersopp, rødlistet i kategori nær truet (NT) i Godlia, Ringebu kommune.  
Foto Tanaquil Enzensberger 05.09.201405.09.2014 
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Sopp funnet på lokaliteten:  
Elegant småfingersopp (NT), elfenbeinshette, engvokssopp, flammevokssopp (VU), grønn 
vokssopp, gul småfingersopp, gul vokssopp, gyllen vokssopp (NT), honningvokssopp, 
mørkskjellet vokssopp (VU), rødgul småkøllesopp, skarlagenrød vokssopp, skjør vokssopp, 
spiss vokssopp. 
 
 
Karplanter funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket*): 
Bjørk, følblom, engrapp, blåklokke*, blåkoll, dunkjempe*, engfiol*, engkvein, engsoleie, 
fjellrapp*, fjelltimotei*, flekkmure*, fløyelsmarikåpe*, gjeldkarve*, gran, grobladkjempe, 
gulaks*, gulmaure*, harerug*, hvitkløver, hvitmaure*, karve, kjerteløyentrøst*, osp, 
prestekrage*, rødknapp, skogstorkenebb, sølvbunke, tepperot*, tiriltunge*, stornesle. 
 
 
Litteratur 
Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
HØYESVEA, RINGEBU KOMMUNE 

 
Lokalitetsnavn: Høyesvea 
ID Naturbase: Ny registrering 2014  
Midtpunkt UTM32: 562455, 6822359 
Gnr,bnr: 56/2 
Areal: 21 daa 
Naturtype: Naturbeitemark  
Utforminger:  G7-Tørreng, G14-Frisk, næringsrik ”gammeleng”. 
Verdi: Svært viktig - A 
 

 
Lokaliteten Høyesvea på topografisk kart fra GisLink.no  

 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Ringebu i oppdrag for 
Midt-Gudbransdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 
01.09.2014, noe som har ført til opparbeidelse av et faktablad for lokaliteten med 
avgrensning, områdebeskrivelse og vurdering av naturtype og verdi i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Høyesvea ligger vestvendt på 550 til 600 moh, ca en km øst 
for Ringebu sentrum. Lokaliteten ligger innenfor et gjerde, men avgrensingen har tatt hensyn 
til at enkelte utkanter er gjengrodd – mot øst med barskog og i vest med lauvtrær.  
Geologisk ligger lokaliteten på Fronformasjonen, som består av fyllitt, karbonat og sandstein 
(NGU Berggrunn, Internett), noe som trolig gir gunstige vekstforhold. Løsmassene består av 
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morene (NGU Løsmasser, Internett). Vekstgeografisk hører området til i Sb-C1, sørboreal 
vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon (Moen 1998). 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er åpen eng, som hører til nå 
nedlagt bruk. En stor del av arealet har trolig blitt brukt som slåttemark over lang tid, og noe 
har trolig også vært i åkerbruk. Siden den nå brukes som beite, er naturtypekategorien 
beitemark brukt, selv om det trolig ville være mulig å restaurere den som tradisjonelt hevdet 
slåttemark. På de lettest tilgjengelige plassene er enga tydelig preget av gjødsling, mens 
vegetasjonen i bratte utkanter mot barskog i øst og plasser med berg i dagen er svært 
artsrik. Under tvil er hele arealet tatt med, fordi enga selv på de mest gjødselpregete 
partiene er sammensatt av naturlige arter, og fordi utkantene representerer voksested for 
viktige arter. 
Artsmangfold: Blant karplantene ble det registrert 19 habitatsspesialister (naturengplanter), 
deriblant rankfrøstjerne (VU) og engbakkesøte (NT).  Det ble også funnet flere interessante 
beitemarkssopper i den øvre delen av lokaliteten, blant disse de rødlistete artene lillagrå 
rødspore (VU), tyrkerrødspore (NT), lutvokssopp (NT) og rødnende lutvokssopp (VU). 
Funnene av sjeldne beitemarksopper indikerer at det er godt potensial for funn av flere.   
Bruk, tilstand og påvirkning: Området blir i dag brukt som vår- og høstbeite for sau. 
Gjengroing med osp, bjørk, selje og gran (særlig mot øst) utgjør en trussel ved at 
naturengsamfunnet blir skygget ut, men etablering av lauvtrær og frøplanter av gran er 
særlig stor trussel mot forekomstene av beitemarkssopp.  
Fremmede arter: Bortsett fra hundegras og rødkløver er det ikke registrert fremmede arter 
på lokaliteten.  
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten.  
Skjøtsel og hensyn: Skjøtsel ved tradisjonelt utført slått (fjerning av slåttematerialet, ikke 
gjødsling) ville innebære en restaurering av slåttemark og kunne være aktuelt på lokaliteten, 
men ut fra dagens situasjon er dette trolig lite realistisk å få gjennomført.  Beitepresset på 
lokaliteten kan gjerne økes noe. Det ville også være fordelaktig om kratt og trær ble ryddet 
slik at hele området var åpent. Særlig overgangen mot granskogen i øst ville det være best å 
få fjernet alle yngre trær, frøplanter og oppskott.  Ryddetiltak må følges opp med god 
nedbeiting eller slått. Lokaliteten må ikke gjødsles. 
Del av helhetlig landskap: Det er ikke kjent verdifulle naturtypelokaliteter i umiddelbar 
nærhet (men nærområdet er ikke fullkartlagt).   
Verdibegrunnelse: Store deler av lokaliteten har ikke særlig rikt artsmangfold innen 
karplanter, men det ble registrert en del (19) habitatsspesialister og til sammen 5 rødlistete 
arter (3 i rødlistekategori NT og 3 i kategori VU), slik at lokaliteten forsvarer en verdisetting i 
kategori A – svært viktig. 
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Rødnende lutvokssopp, rødlistet i kategori sårbar (VU) i Høyesvea, Ringebu kommune.  
Foto Tanaquil Enzensberger 01.09.2014. 

 

De mest artsrike delene av Høyesvea ligger øverst i terrenget opp mot granskog.   
Foto Tanaquil Enzensberger 01.09.2014. 
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Sopp funnet på lokaliteten:  
Beiterødspore, lillagrå rødspore (VU), papillrødspore, silkerødspore, tyrkerrødspore (NT),  
engvokssopp, gul vokssopp, lutvokssopp (NT), mønjevokssopp, rødnende lutvokssopp (VU), 
skarlagenrød vokssopp.  
 
 
Karplanter funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket*): 
Aurikkelsveve*, bjørk, bleikstarr, blåklokke*, blåkoll, dunhavre*, dunkjempe*, 
engbakkesøte* (NT), engkvein, engsmelle, firkantperikum, fjellrapp*, fløyelsmarikåpe*, 
fuglevikke, følblom, gjeldkarve*, gjerdevikke, gran, grasstjerneblom, gulaks*, gulbelg, 
gulmaure*, harerug*, hjertegras*, hundegras, hundekjeks, hvitbergknapp, hårsveve*, karve, 
kjerteløyentrøst*, nyseryllik, osp, prestekrage*, rankfrøstjerne (NT)*, rødkløver, rødknapp, 
selje, skogkløver*, skogstorkenebb, stormaure, stornesle, sølvbunke, tepperot*, tiriltunge*.  
 
 
Litteratur 
Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
KVISLEN PÅ PULLA SETER, RINGEBU KOMMUNE 

 
Lokalitetsnavn: Kvislen på Pulla seter 
ID Naturbase: Ny registrering 2014  
Midtpunkt UTM32: 566034, 6828219 
Gnr,bnr: 56/3 
Areal: 11,2 daa 
Naturtype: Naturbeitemark  
Utforminger:  G7-Tørreng, G14-Frisk, næringsrik ”gammeleng” 20%. 
Verdi: Viktig - B 
 

 
Lokaliteten Kvislen ved Pulla seter på ortofotobakgrunn fra GisLink.no  

 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Ringebu i oppdrag for 
Midt-Gudbransdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 
01.09.2014, noe som har ført til opparbeidelse av et faktablad for lokaliteten med 
avgrensning, områdebeskrivelse og vurdering av naturtype og verdi i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i setergrenda Pulla på vestsiden av 
Pullvegen, med naturbeitet Kvisslehaugen på sørsiden, skogspreget beite på vestsiden og 
dyrka jorde på nordsiden. Den vestvendte setervollen ligger omkring 880-91 moh. 
Lokaliteten er inngjerdet. Berggrunnen består av metasandstein, med innslag av dolomittisk 
sandstein og fyllitt like i nærheten. (NGU Berggrunn, Internett), noe som trolig gir gunstige 
vekstforhold. Løsmassene består av morene (NGU Løsmasser, Internett). Vekstgeografisk 
hører området til i Mb-OC, mellomboreal vegetasjonssone, overgangsseksjonen (Moen 
1998). 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Siden enga er overflateryddet og det står ei 
høyløe her, har den nok vært brukt som slåttemark over lang tid, men har så gått over til å 
bli brukt som beite. Naturtypekategorien beitemark er derfor brukt. Terrenget danner et lite, 
fuktig søkk i midten, hvor det forekommer fuktkjære, og til dels nitrofile arter. 
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Vegetasjonstypen på disse områdene kan karakteriseres som G14, Frisk, næringsrik 
”gammeleng”. Mesteparten av lokaliteten er langt tørrere og kan karakteriseres som nær G8 
Flekkmure-sauesvingeleng.  
Artsmangfold: Blant karplantene ble det registrert 29 habitatsspesialister (naturengplanter). 
Mange av disse er krevende arter, for eksempel vanlig- fjell- og handmarinøkkel (NT) og 
engbakkesøte (NT). Det ble også sett 10 ulike beitemarkssopper, som alle er trivielle arter 
med unntak av gyllen vokssopp (NT). Funnene av beitemarksopper indikerer at det er godt 
potensial for funn av flere.   
Bruk, tilstand og påvirkning: Seterdriften har opphørt, og området blir i dag trolig brukt som 
vår- og høstbeite.  
Fremmede arter: Bortsett fra engreverumpe og rødkløver er det ikke registrert fremmede 
arter på lokaliteten.  
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten.  
Skjøtsel og hensyn: Skjøtsel ved tradisjonelt utført slått (fjerning av slåttematerialet, ikke 
gjødsling) ville innebære en restaurering av slåttemark og kunne være aktuelt på lokaliteten, 
men ut fra dagens situasjon er dette trolig lite realistisk å få gjennomført.  Beitepresset på 
lokaliteten kan gjerne økes noe. Lokaliteten må ikke gjødsles. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i et stort seterlandskap, hvor den er 
representativ for et verdifullt og truet biomangfold.   
Verdibegrunnelse: På grunnlag av at lokaliteten har mange (29) habitatsspesialister og tre 
arter i rødlistekategori NT vurderes den å tilhøre verdikategori B – viktig. 

  

Tørr natureng på lokaliteten Kvislen på Pulla seter. Foto Tanaquil Enzensberger 01.09.2014. 
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Sopp funnet på lokaliteten:  
Gul småfingersopp, rødgul småkøllesopp, beiterødspore, papillrødspore, engvokssopp, gul 
vokssopp, gyllen vokssopp (NT), kjeglevokssopp, brunsvart jordtunge, svartlodnetunge. 
 
 
Karplanter funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket*): 
Aurikkelsveve*, blåklokke*, dunhavre*, dvergjamne*, einer, engbakkesøte* (NT), engkvein, 
engreverumpe, engsoleie, fjellmarikåpe*, fjellmarinøkkel*, fjellrapp*, fjelltimotei*, 
fjellveronika*, fjelløyentrøst*, flekkmure*, følblom, gulaks*, gullris, gulmaure*, harerug*, 
hundekjeks, hvitkløver, handmarinøkkel (NT)*, hårsveve*, kattefot*, kjerteløyentrøst*, 
kornstarr*, marinøkkel*, nyresoleie, nyseryllik, rød jonsokblom, rødkløver, rødknapp, 
sauesvingel*, seterfrytle*, setergråurt, seterstarr*, skogkløver*, slirestarr*, slåttestarr, 
småsyre, skogstorkenebb, stornesle, sølvbunke, småengkall*, tepperot*, trådsiv.  
 
 
Litteratur 
Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET 
KVISSLEHAUGEN/PULLA SETTERRAST,  
RINGEBU KOMMUNE 

 
Lokalitetsnavn: Kvisslehaugen/Pulla seterrast 
ID Naturbase: Ny registrering 2014  
Midtpunkt UTM32: 566053, 6828151 
Gnr,bnr: 186/1 
Areal: 20 daa 
Naturtype: Naturbeitemark  
Utforminger: G7-Tørreng,  
Verdi: Viktig - B 
 

 
Lokaliteten Kvisslehaugen på ortofotobakgrunn fra GisLink.no  

 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Ringebu i oppdrag for 
Midt-Gudbransdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 
01.09.2014, noe som har ført til opparbeidelse av et faktablad for lokaliteten med 
avgrensning, områdebeskrivelse og vurdering av naturtype og verdi i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Et felles brukt beite ligger sentralt i setergrenda Pulla på 
begge sider av Pullvegen. Området er uregelmessig utformet mellom oppdyrkete 
setervanger og stikkveger og forbinder utmarka på vest- og østsiden av setergrenda. 
Lokaliteten heller mot vest. Berggrunnen består av metasandstein, med innslag av 
dolomittisk sandstein og fyllitt like i nærheten (NGU Berggrunn, Internett), noe som gir 
gunstige vekstforhold. Løsmassene består av et tynt morenesjikt (NGU Løsmasser, Internett). 
Vekstgeografisk hører området til i Mb-OC, mellomboreal vegetasjonssone, 
overgangsseksjonen (Moen 1998). 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Arealet har tydelig preg av å ha vært beitet 
over lang tid. Naturtypekategorien beitemark er derfor brukt. Bare i nordøst er det noe 
oppvekst av bjørk. Det er også enkelte gransmåplanter innenfor lokaliteten. Einer har trolig 
blitt ryddet i området. Terrenget er stort sett tørt. Vegetasjonstypen kan for en stor del 
karakteriseres som nær G8 Flekkmure-sauesvingeleng.  
Artsmangfold: Blant karplantene ble det registrert 20 habitatsspesialister (naturengplanter). 
Enkelte av disse er krevende arter, for eksempel engbakkesøte (NT) og snøsøte. Det ble også 
registrert 14-15 ulike beitemarkssopper, blant disse de rødlistete mørkskjellet vokssopp 
(VU), ravnerødspore (NT), lutvokssopp (NT), og musserongvokssopp (NT). Flest 
beitemarkssopp var konsentrert på begge sider av stikkvegen mellom Svensrud og Voldsud i 
sørkanten av lokaliteten.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Området blir fortsatt brukt som beitemark. Som nevnt er trolig 
en del einer ryddet.  
Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.  
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten.  
Skjøtsel og hensyn: Fortsatt avbeiting med minst samme beitepress som i dag er ønskelig for 
å ivareta de biologiske kvalitetene. For beitemarkssopp ville det være en fordel om oppslag 
av bjørk og granfrøplanter ble fjernet. Lokaliteten må ikke gjødsles. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i et stort seterlandskap, hvor den er 
representativ for et verdifullt og truet biomangfold.   
Verdibegrunnelse: Lokaliteten har middels mengde med habitatsspesialister, tre arter i 
rødlistekategori NT og én sårbar (VU) art, og er i god hevd. Den vurderes på grunnlag av 
dette å tilhøre verdikategori B – viktig. 
 

Musserongvokssopp (Hygrocybe fornicata) på lokaliteten Kvisslehaugen i Pulla. Foto: T. Enzensberger 
01.09.2014.   
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Sopp funnet på lokaliteten:  
Ruterøyksopp, gul småfingersopp, beiterødspore, ravnerødspore (NT), vorterødspore, 
silkerødspore,  
engvokssopp, grønn vokssopp, gul vokssopp, kjeglevokssopp, liten vokssopp, lutvokssopp 
(NT), mørkskjellet vokssopp (VU), musserongvokssopp (NT), spiss vokssopp, brunsvart 
jordtunge. 
 
Karplanter funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket*): 
Aurikkelsveve*, blåklokke*, einer, engbakkesøte* (NT), engkvein, engsoleie, fjellmarikåpe*, 
fjellrapp*, fjelltimotei*, fjellveronika*, fjelløyentrøst*, flekkmure*, følblom, gran, gulaks*,  
gullris, harerug*, hvitkløver, kattefot*, legeveronika*, kornstarr*, røsslyng, seterfrytle*, 
setergråurt, seterstarr*, snøsøte*, småengkall*, tepperot*, trefingerurt*. 
 
 
Litteratur 
Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
LINVIKSETRA/ÅSENE SAMEIGE, RINGEBU KOMMUNE 
 

Lokalitetsnavn: Linviksetra/Åsene sameige 
ID Naturbase: Ny registrering 2014  
Midtpunkt UTM32: 562446, 6806273 
Gnr,bnr: 177/1, 182/1,188/1 
Areal: 68 daa 
Naturtype: Slåttemyr (slåtte- og beitemyr)  
Utforming: Beitemyr 
Verdi: Svært viktig - A 
 

 
Lokaliteten Linviksetra på ortofotobakgrunn fra GisLink.no  

 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Ringebu i oppdrag for 
Midt-Gudbransdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 
02.09.2014, noe som har ført til opparbeidelse av et faktablad for lokaliteten med 
avgrensning, områdebeskrivelse og vurdering av naturtype og verdi i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Linviksetrene hører til Linnvik-gardene ved Fåvang, og ligger 
sør i Ringebu på vestsiden av hoveddalføret. De nås lettest ved å kjøre Linnviksetervegen 
omkring 8 km sørover (luftlinje) fra Fåvang. Lokaliteten ligger i bakkehellinga mellom de 
oppdyrkete Linviksetrene og Linviksknappen på omkring 850-900 moh. Avgrensingen av 
lokaliteten er noe usikker, da større myrområder i nærheten ikke er undersøkt, og kan 
tenkes å høre naturlig til innenfor samme lokalitet. Lokaliteten heller mot vest. Berggrunnen 
består av sandstein (NGU Berggrunn, Internett), og skifrig sandstein blir tatt ut i dagbrudd på 
Linviksknappen. Løsmassene består av morene (NGU Løsmasser, Internett) med 
torvakkumulasjon. Vekstgeografisk hører området til i Mb-OC, mellomboreal 
vegetasjonssone, overgangsseksjonen (Moen 1998). 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: I følge siste instruks for naturtypekartlegging i 
2014 (https://www.dropbox.com/sh/gi0u9i9c6s78kqs/AABL0K5KQBoSS6Qvq0hroZIUa/ 
V%C3%A5tmark/Sl%C3%83%C2%A5ttemyr%2028-05-2014.docx?dl=0) skal slåtte- og 
beitepreget myr kartlegges som slåttemyr.  Slåttemyr er en av fem utvalgte naturtyper med 
egen forskrift i naturmangfoldloven. Dette innebærer blant annet at det skal tas særlig 
hensyn til lokaliteter som er klassifisert som svært viktig (A) eller viktig (B) etter DN-Håndbok 
13 ved tiltak som kan «endre karakteren eller omfanget av en forekomst».  Arealet har 
tydelig preg av beite over lang tid. Beitedyra har laget stier og tråkk, som rimelig i så stor 
nærhet til seterkveene. Mellom myrdragene er det også tatt med tørrere hauger og render, 
som er glissent tresatt med gran og enkelte bjørker og seljer. Myrvegetasjonen kan over 
store partier karakteriseres som M3-Ekstremrik fastmattemyr (Fremstad 1997), mens de 
tørreste områdene har innslag av G8-Flekkmure-sauesvingeleng mot S4-Flekkmure-
harerugeng.  
Artsmangfold: Det ble registrert 16 habitatsspesialister (naturengplanter) for åpen 
kulturmark, som alle må sies å være krevende arter. Mange av disse er krevende arter, for 
eksempel engbakkesøte (NT), bittersøte, snøsøte og fjellmarinøkkel.  Flere arter som 
indikerer svært rik myr, som fjellpestrot, gulsildre, gulstarr, hårstarr, rynkevier og særbostarr 
forekom i rikt monn. På myrflaten foran den sørligste Linviksetra ble beitemarkssoppen 
svartdogget vokssopp registrert.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Området beites fortsatt av storfé og trolig noe sau. Det er grunn 
til å anta at nærliggende større myrkomplekser har vært benyttet som slåttemyr, men store 
flater i vest av lokaliteten er i dag oppdyrket. Linviksetervegen avskjærer myrflata ved 
seterne og har trolig ført til endrete forhold for denne delen av lokaliteten.  
Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.  
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten.  
Skjøtsel og hensyn: Fortsatt beiting er en forutsetning for å opprettholde de biologiske 
kvalitetene til denne lokaliteten. Arealet må ikke gjødsles. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i et seterlandskap, hvor den er representativ for 
hvordan myrområdene var brukt som produktive områder.  
Verdibegrunnelse: Lokaliteten holdes i hevd som beitemyr, bærer preg av langvarig hevd og 
inngår (delvis) i et helhetlig kulturlandskap, og den er >50 daa stor. I tråd med gjeldende 
instruks for kartlegging av naturtypelokaliteter skal lokaliteten derfor verdisettes som A – 
svært viktig.  
 
Sopp funnet på lokaliteten:  
Svartdugget vokssopp (NT). 
 

Karplanter funnet på lokaliteten (habitatsspesialister for ugjødslet kulturmark merket*): 
Bittersøte, bjønnbrodd, blåkoll, blåtopp, dvergjamne, engbakkesøte* (NT), finnskjegg*, 
fjellengkall*, fjellfiol*, fjellfrøstjerne*, fjellmarinøkkel*, fjellpestrot, fjellrapp*, fjelltimotei*, 
fjelltistel*, fjelløyentrøst*, følblom, gulaks*, gulsildre, gulstarr, harerug*, hårstarr, jåblom*, 
kattefot*, kornstarr*, rynkevier, rødsvingel, rødsvingel, seterfrytle, slåttestarr, snøsøte*, 
særbostarr, trillingsiv, trådstarr. 
 
Litteratur: 
Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
MYREGRENDA I FÅVANG, RINGEBU KOMMUNE 

 
Lokalitetsnavn: Myregrenda i Fåvang 
ID Naturbase: Ny lokalitet 2014 
Midtpunkt UTM32: 562070, 6813254 
Gnr,bnr: 106/1 
Areal: 11,5 daa 
Naturtype: Slåttemark  
Utforminger: G14-Frisk, næringsrik ”gammeleng”, G7-Tørreng 
Verdi: Viktig - B 
 

 
Lokaliteten Myregrenda i Fåvang på ortofotobakgrunn fra GisLink.no  

 
Lokalitetsbeskrivelse 
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Ringebu i oppdrag for 
Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser her 
15.09.2014. På grunnlag av dette er faktablad for lokaliteten med områdebeskrivelse og 
vurdering av naturtype med verdi opparbeidet av Tanaquil Enzensberger i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Enga ligger som en rygg med østlig eksponering i Myregrenda 
i lia vest for Fåvang og Lågen, og nås ved traktorveg fra Myrevegen.  Lokaliteten grenser mot 
dyrka mark i nord, øst og sør og mot gjødslet, overflatedyrket eng i øst. I nord følger et lite 
bekkeløp grensen. Tresatt kant med en del rydningsstein er tatt med innenfor lokaliteten. 
Geologisk ligger lokaliteten i et område med sandstein og skifer, med blant annet et 
kalkholdig sjikt litt lengre oppe i lia (NGU Berggrunn, Internett), noe som skulle grunnlag for 
et rikt artsmangfold. Løsmassene består av morene (NGU Løsmasser, Internett). 
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Vekstgeografisk hører området til i Sb-C1, sørboreal vegetasjonssone, svakt kontinental 
seksjon (Moen 1998). 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er ganske sammensatt når det 
gjelder plantesamfunn, fra en artsrik/urterik typisk natureng med slektskap til G7-Tørreng til 
en heller triviell eng nær G14-”gammeleng”, og i et smalt drag diagonalt gjennom lokaliteten 
opphopning av nitrofile ”ugras”-planter. Det dreier seg utvilsomt om gammel slåttemark, 
hvor deler har vært oppdyrket for lenge siden.  
Artsmangfold: På tross av kalkrike forhold var mangfoldet innen karplanter relativt trivielt, 
med bare11 påviste habitatsspesialister (naturengplanter). Det seine besøkstidspunktet 
(15.09.2014)og at området var avbeitet kan ha medført at en del arter er blitt oversett. På 
ett område nær lokalitetens midtpunkt ble det imidlertid gjort funn av en del ulike 
beitemarkssopp, blant disse de rødlistete artene lutvokssopp (NT) og vridd køllesopp (VU). I 
det nitrofile partiet vokser nesten utelukkende mjødurt, tyrihjelm, stornesle og bringebær.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Etter et uhell på naboeiendommen har en smal stripe diagonalt 
gjennom enga blitt forurenset av store mengde husdyrgjødsel. Områdene som er rammet 
har opplevet en kraftig oppblomstring av nitrofile planter. En lyslinje følger lokalitetsgrensen 
i sør. Langs kantene er det etablert både gran og lauvtrær. Området benyttes i dag til vår- og 
høstbeite for sau.  
Fremmede arter: Bortsett fra rødkløver og hundegras er det ikke registrert fremmede arter 
på lokaliteten.  
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten. Imidlertid forekommer små røyser som kan være gamle 
dyrkingsspor. Skjøtsel og hensyn: Gjenopptatt tradisjonell slåttehevd (bortføring av 
plantemateriale og ingen gjødsling) er den beste måten å berge naturkvalitetene på denne 
enga.  Dermed ville også det nitrofile plantesamfunnet gradvis minske i omfang. God 
raksting av slåttematerialet er ekstra viktig i denne sammenheng. Det vil også være gunstig å 
kombinere slått med (tidlig) vår- og kanskje høstavbeiting for å senke næringsstatus 
ytterligere. Det anbefales at lokaliteten tas opp i programmet for handlingsplan for 
slåttemark, og får utarbeidet en egen skjøtselsplan. Lokaliteten må ikke gjødsles.  
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i åpent, sammenhengende kulturlandskap, og 
en verdifull naturbeitemark som også hører til Myre øvre nordre ligger 300-400 m lengre 
nord. Verdibegrunnelse: I og med at deler av lokaliteten er forurenset med 
plantenæringsstoffer, er hevdstilstanden ikke spesielt god, og innen karplanter er ikke enga 
spesielt interessant. Imidlertid viser forekomst av beitemarkssopp at enga har potensial for 
flere naturverdier. Lite eller ikke gjødslet slåttemark en svært truet og verdifull naturtype, og 
lokaliteten har trolig potensial for større naturverdi ved restaurering. Lokaliteten vurderes 
derfor å tilhøre verdikategori B –viktig.  

 
 
 
 
Sopp funnet på lokaliteten:  
Elfenbeinshette, rødgul småkøllesopp, vridd køllesopp (VU), beiterødspore, engvokssopp, 
grønn vokssopp, gul vokssopp, honningvokssopp, kjeglevokssopp, liten mønjevokssopp, 
lutvokssopp (NT), seig vokssopp, skjør vokssopp.  
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Karplanter funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket*): 
Blåklokke*, blåkoll, bringebær, engfiol*, engfrytle*, enghavre*, engkvein, engsoleie, engsyre, 
fuglevikke, følblom, gjeldkarve*, grasstjerneblom, gulaks*, harerug*, hundegras, hvitkløver, 
kjerteløyentrøst*, markjordbær, mjødurt, nyresoleie, prestekrage*, ryllik, rødkløver, 
rødsvingel,   
småsyre, stornesle, sumpmaure*, sølvbunke, tepperot*, tiriltunge*.  
 
 
 
Litteratur 
Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
MYREVOLLEN, RINGEBU KOMMUNE 

 
Lokalitetsnavn: Myrevollen 
ID Naturbase: Ny lokalitet 2014 
Midtpunkt UTM32: 562486, 6814414 
Gnr,bnr: 106/1 
Areal: 14 daa 
Naturtype: Slåttemark  
Utforminger: Flommarkseng med  G12-Våt, fuktig, middels næringsrik eng 
Verdi: Svært viktig – A 
 

 

 
Lokaliteten Myrevollen, øverst på topografisk kartverk, nederst under storflommen i 2013 på ortofoto.  
Kartgrunnlag fra GisLink.no.  
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Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Ringebu i oppdrag for 
Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser her 
15.09.2014. På grunnlag av dette er faktablad for lokaliteten med områdebeskrivelse og 
vurdering av naturtype med verdi opparbeidet av Tanaquil Enzensberger i oktober 2014. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i dyrkingslandskap på elveslette på utsiden 
av flomforbyggingen til Bergevollen ved Gudbrandsdalslågens vestre bredd, omkring 1 km 
fra Fåvang. Lokaliteten er bare delvis landsfast. Den nås ved en markveg fra Vestsidevegen 
som går under linja til Dovrebanen og i bro over en evje i Lågen. Denne elvesletta er som 
regel oversvømt to ganger i året, den første i mai under vårsmeltinga i dalen, den andre 
senere på sommeren når snøsmeltingen skjer i Jotunheimen og tilliggende fjellområder.  
Avgrensinga til lokaliteten følger eiendomsgrensa til gnr/bnr 106/1, men det er satt av en 
liten strandsone mot evjen i vest, som kanskje skulle vært tatt opp i lokaliteten. På østsiden 
mot Lågen er det en elveforbygging av stein som er tilkjørt og satt opp av NVE på 1990-tallet. 
Løsmassene består av elvetransportert materiale (NGU Løsmasser, Internett), hovedsakelig 
silt. Jordsmonnet er mer ller mindre påvirket av grunnvannet i hele vekstperioden. I 
flomperioder avsetter elva finmateriale av både mineralsk og organisk opphav. 
Vekstgeografisk hører området til i Sb-C1, sørboreal vegetasjonssone, svakt kontinental 
seksjon (Moen 1998). 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er ganske ensartet vegetert med et 
sett av karplanter som stemmer godt overens med Fremstad G12-Våt/fuktig, middels 
næringsrik eng. Den er i bruk som slåttemark. Flommarkseng er svært produktiv og disse 
områdene langs Lågen hører trolig til blant våre eldste slåttemarker. Det forekommer 
imidlertid svært sjeldent at engene langs Lågen ikke bærer preg av jordarbeid, innsåing av 
handelsfrø, sprøyting og gjødsling. Ugjødslet slåttemark med naturlig artssammensetning er 
sterkt truet og har status som utvalgt naturtype med egen forskrift i Naturmangfoldloven. 
Artsmangfold: Vegetasjonstypen er i utgangspunktet relativt artsfattig, men er her 
sammensatt av typiske fukteng- og flommarks-arter. Det ble ved besøket 15.09.2014 ikke 
registrert noen rødlistete arter, men det er en stor bestand av skogsøtgras (VU) rett utenfor 
lokaliteten ved evjen i vest. I følge Artskart (internett) er det registrert storvendelrot (DD) og 
mandelpil (VU) i nærområdet, og kranstusenblad (NT) evjeslirekne (EN) er registrert i evjen 
på vestsida av enga.  
Bruk, tilstand og påvirkning: I følge eier Erik Ellingsberg er enga ikke pløyd eller gjødslet i den 
tiden han kan minnes. Han mener begge deler er unødvendig, siden næringsstoffer tilføres 
med flomvannet og jordarbeiding ofte fører til jordtap. Enga slås årlig. Slåttetidspunktet 
følger etter at øvrige arealer på garden er slått, oftest i august. På det høyeste punktet i den 
vestlige delen av enga står ruinene av ei slåtteløe.  
Fremmede arter: Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten, men i følge Artskart 
forekommer de uvanlige ugrasartene radgras (LO) og møllesøtgras (HI) i nærområdet.  
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten.  
Skjøtsel og hensyn: Fortsatt sein og årlig slått uten gjødsling og jordarbeid er en utmerket 
måte å ivareta naturkvalitetene på denne enga.   
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten skiller seg ut blant flommarksengene langs 
Gudbrandsdalslågen, hvor elveslettene stort sett enten består av oppdyrket kunstmark eller 
er gjengrodd.   
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Verdibegrunnelse: Lokaliteten tilhører en sjelden representant for utformingen 
flommarkseng av ugjødslet slåttemark, og er i god hevd. På grunnlag av dette vurderes den å 
tilhøre kategori A – svært viktig.  
 
 
Karplanter funnet på lokaliteten: 
Bekkeblom, bekkestjerneblom, dikeminneblom, elvesnelle, enghumleblom, engkarse, 
engsoleie, fuglevikke, følblom, gulflatbelg, gulldusk, hanekam, hvitbladtistel, krypsoleie, 
mjødurt, myrhatt, myrmaure, myrtistel, skogsiv, sløke, slåttestarr, strandrør, sumpmaure, 
sølvbunke, trådsiv, vendelrot 
åkermynte. 
 

 
Lokaliteten Myrevollen (midt i bildet) skiller seg ut da den ikke er slått.  Foto T. Enzensberger 15.09.2014. 
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Lokaliteten Myrevollen ligger delvis under vann under vanlig vårflom. Foto Ragnhild Sperstad/ 
Skog og landskap  24.06.2005. 
 

 
Litteratur 
Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I RINGEBU 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
ORMSETRA I FÅVANG, RINGEBU KOMMUNE 

 
Lokalitetsnavn: Ormsetra i Fåvang 
ID Naturbase: Ny registrering 2014  
Midtpunkt UTM32: 566034, 6828219 
Gnr,bnr: 123/6, 123/8, 123/10, 124/2, 124/6 
Areal: 11,2 daa 
Naturtype: Naturbeitemark  
Utforminger: G7-Tørreng, G14-Frisk, næringsrik ”gammeleng” 20 %. 
Verdi: Viktig – B 
 

 
Lokaliteten Ormsetra i Fåvang på ortofotobakgrunn fra GisLink.no  

 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Ringebu i oppdrag for 
Midt-Gudbransdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 
02.09.2014, noe som har ført til opparbeidelse av et faktablad for lokaliteten med 
avgrensning, områdebeskrivelse og vurdering av naturtype og verdi i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Ormsetra ligger på omkring 950 moh på sørøstsiden av 
Nårkampen, rett vest for grensa mot Sør-Fron og omkring 6 km sørvest for Ringebu sentrum 
(luftlinje). Ormsætervegen, som tar av fra Nysætervegen går fram til setergrenda. 
Lokaliteten er inngjerdet. Berggrunnen består av sandstein og slamskifer (NGU Berggrunn, 
Internett), mens løsmassene består av morene (NGU Løsmasser, Internett). Vekstgeografisk 
hører området til i Nb-OC, nordboreal vegetasjonssone, overgangsseksjonen (Moen 1998). 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  Lokaliteten består av randområder i ellers 
oppdyrket og gjødslet setervoll, som fortsatt har preg av naturbeitemark. Vegetasjonstypen 
på disse områdene kan karakteriseres som G14, Frisk, næringsrik ”gammeleng”. 
Mesteparten av lokaliteten er langt tørrere og kan karakteriseres som nær G8 Flekkmure-
sauesvingeleng.  
Artsmangfold: Blant karplantene ble det registrert 22 habitatsspesialister (naturengplanter), 
blant disse rødlistet engbakkesøte (NT). Det ble også registrert 10 ulike beitemarkssopper, 
for det meste trivielle arter, med unntak av elegant småfingersopp og gyllen vokssopp 
(begge NT). Disse artene viser at indikerer at det er potensial for funn av flere 
beitemarkssopper av interesse.   
Bruk, tilstand og påvirkning: Ved besøket høsten 2014 virket arealet godt nedbeitet. De 
sentrale delene av setervollen, som ikke er tatt med i lokaliteten, er oppdyrket og gjødslet, 
noe vegetasjonen bærer tydelig preg av.   
Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.  
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten (området kan være noe underkartlagt).  
Skjøtsel og hensyn: Skjøtsel ved tradisjonelt utført slått (fjerning av slåttematerialet, ikke 
gjødsling) ville innebære en restaurering av slåttemark og kunne være aktuelt på lokaliteten, 
men ut fra dagens situasjon er dette trolig lite realistisk å få gjennomført.  Beitepresset på 
lokaliteten virker greit. Einer,  lauvoppskott og granplanter bør ryddes år om anna. 
Lokaliteten må ikke gjødsles. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i et stort seterlandskap, hvor den er 
representativ for et verdifullt og truet biomangfold.   
Verdibegrunnelse: På grunnlag av at lokaliteten har en del (21) habitatsspesialister og tre 
arter i rødlistekategori NT vurderes den å tilhøre verdikategori B – viktig. 
 
 

 
Elegant småfingersopp på Ormsetra. Foto: T. Enzensberger 02.09.2014.  
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Sopp funnet på lokaliteten:  
Elegant småfingersopp (NT), beiterødspore, flammefotrødspore, engvokssopp, gul vokssopp, 
gyllen vokssopp (NT), honningvokssopp, kjeglevokssopp, mønjevokssopp, skarlagenrød 
vokssopp.  
 
Karplanter funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket*): 
Aurikkelsveve*, bittersøte*, blåklokke*, blåkoll, einer, engbakkesøte* (NT), engfiol*, 
engkvein, engsoleie, finnskjegg*, fjellmarikåpe*, fjellrapp*, fjelltimotei*, flekkmure*, 
følblom, gjeldkarve*, glattmarikåpe, gran, gulaks*, gullris, harerug*, hvitkløver, hårsveve*, 
kattefot*, kjerteløyentrøst*, legeveronika*, prestekrage*, ryllik, rødknapp, sauesvingel*, 
setergråurt, skogstorkenebb, sølvbunke, småengkall*, tepperot*, trefingerurt*. 
 

  
Bittersøte på Ormsetra, Ringebu. Foto 02.09.2014 T.Enzensberger 
 

 
Litteratur 
Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6.  
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Vedlegg 6.6  
Faktablad for naturtypelokaliteter i Sør-Fron 
Registrert i 2014 

 
Bergheimsetra 
Dalsegsetra 
Eldåseter 
Furusetra 
Gammelsteig 
Hovdeseter 
Lundstad 
Nigard Kjorstad 
Nyborg 
Nystugusetra 
Rolvsbakksetra 
Standarstulen 
Stebergsetrin 
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NATURTYPER I SØR-FRON 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
BERGHEIMSETRA, SØR-FRON KOMMUNE 

 
Lokalitetsnavn: Bergheimsetra 
ID Naturbase: Ny registrering 2014  
Midtpunkt UTM32: 550348, 6834743 
Gnr,bnr: 69/2 
Areal: 25 daa 
Naturtype: Naturbeitemark  
Utforminger:  G8-Flekkmure-sauevingeleng, G13-Skogstorkenebb-ballblomeng  
Verdi: Viktig - B 
 

 
Lokaliteten Bergheimsetra avgrenset med blå strek på ortofotobakgrunn fra GisLink.no  

 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Sør-Fron i oppdrag for 
Midt-Gudbransdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 
04.09.2014, noe som har ført til opparbeidelse av et faktablad for lokaliteten med 
avgrensning, områdebeskrivelse og vurdering av naturtype og verdi i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Setergrenda Bergheimsetra ligger ca 750-800 moh på 
Østkjølen, 10 km (luftlinje) nord for Hundorp.  De fleste setervollene er oppdyrket, mens 
denne vollen er en rest av naturlig mark. Lokaliteten heller mor øst. Avgrensing av 
lokaliteten følger gjerde og eiendomsgrense. Berggrunnen består av sandstein, delvis 
fyllittisk (NGU Berggrunn, Internett), noe som skulle gi kalkrike og gunstige vekstforhold. 
Løsmassene består av morene (NGU Løsmasser, Internett). Vekstgeografisk hører området til 
i Mb-OC, mellomboreal vegetasjonssone, overgangsseksjonen (Moen 1998). 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Enga har trolig en forhistorie som slåttemark, 
men benyttes nå som beite.  
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Vegetasjonstypen ser ut til å ligge nær G8-Flekkmure-sauevingeleng, mens fuktige plasser 
har mer karakter av G13-Skogstorkenebb-ballblomeng  
Artsmangfold: Blant karplantene ble det registrert 20 habitatsspesialister (naturengplanter), 
blant disse flere krevende arter, som marinøkkel og fjellmarinøkkel. Det ble også sett fem 
arter av relativt trivielle beitemarkssopper. Ingen av de registrerte artene er rødlistet, men 
artsutvalget indiketer at området har god kontinuitet som ugjødslet natureng.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Ved besøkstidspunkt 14.09.2014 hadde arealet vært nedbeitet, 
men feltsjiktet hadde tatt igjen en viss høgde etter beiting. Det var en del gjengroingskratt 
og –trær, særlig bjørlk og gran.  
Fremmede arter: Bortsett fra rødkløver ble det ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.  
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten.  
Skjøtsel og hensyn: Fortsatt beiting, gjerne med noe hardere beitetrykk er nødvendig for å 
opprettholde den biologiske verdien til stykket. Det ville være ønskelig å hindre videre 
gjengroing av treaktige vekster ved å rydde kombinert med beiting. 
 Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i et større seterlandskap hvor den er 
representativ for tradisjonelt hevdete arealer.  
Verdibegrunnelse: På grunnlag av at lokaliteten er i ganske god hevd og har bra med 
habitatsspesialister den å tilhøre verdikategori B – viktig. 

 
Sopp funnet på lokaliteten:  
Beiterødspore, flammefotrødspore, gul vokssopp, grønn vokssopp, mønjevokssopp. 
 
 
Karplanter funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket*): 
Ballblom*, bleikstarr, blåklokke*, dvergjamne*, einer, engfiol*, engkvein, engsoleie,  
finnskjegg*, fjellbjørk, fjellmarikåpe*, fjellmarinøkkel*, fjellrapp*, fjelltimotei*, gjeldkarve*, 
gran, gulaks*, gullris, harerug*, hvitkløver, hvitmaure*, kjerteløyentrøst*, kornstarr*, 
legeveronika*, marinøkkel*, rødkløver, rødknapp, sauesvingel*, setergråurt, 
skogstorkenebb, skogsveve, stivstarr*, sølvbunke,  tepperot*, tveskjeggveronika.  

  
 
 
Litteratur 
Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I SØR-FRON 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
DALSEGSETRA, SØR-FRON KOMMUNE 

 
Lokalitetsnavn: Dalsegsetra  
ID Naturbase: Ny registrering 2014  
Midtpunkt UTM32: 549653, 6844020 
Gnr,bnr: 39/1 
Areal: 4,5 daa 
Naturtype: Naturbeitemark  
Utforminger:  G5-Finnskjegg-eng  
Verdi: Lokalt viktig - C 
 

 
Lokaliteten Dalsegsetra avgrenset med blå strek på ortofotobakgrunn fra GisLink.no  

 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Sør-Fron i oppdrag for 
Midt-Gudbransdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 
04.09.2014, noe som har ført til opparbeidelse av et faktablad for lokaliteten med 
avgrensning, områdebeskrivelse og vurdering av naturtype og verdi i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rundt 780 moh i Frydalen 
landskapsvernområde, og nås ved traktorveg fra Østkjølvegen. Avgrensing er gjort etter 
skjønn, og det kan tenkes at lokaliteten burde utvides på vestsiden. Berggrunnen består av 
sandstein og fyllitt (NGU Berggrunn, Internett), noe som kan gi gunstige vekstforhold. 
Løsmassene består av morene (NGU Løsmasser, Internett), med innslag både av steinur og 
av enkelte søkk med myrdannelse.  Vekstgeografisk hører området til i Mb-OC, 
mellomboreal vegetasjonssone, overgangsseksjonen (Moen 1998). 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er et restområde med gammel 
naturbeitemark mellom myrlendt barskog og inngjerdet, oppdyrket stølsvoll. Vegetasjonen 
ser ut til å være svært påvirket av hard beiting over en årrekke, og framherskende 
vegetasjonstype ligger nær G5-Finnskjeggeng.  
Artsmangfold: Vegetasjonen er, som det kan forventes i denne vegetasjonstypen, artsfattig. 
Finnskjegg dominerer helt på tørre steder. 14 habitatsspesialister (naturengplanter) er 
registrert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten har trolig blitt hardt beitet i tiden med regulær 
seterdrift. I dag beites den av sau på utmarksbeite. Arealet er ikke preget av gjødsling, men 
enkelte steder kan ryddeaktivitetene ha gitt en viss gjødseleffekt.  
Fremmede arter: Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.  
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten.  
Skjøtsel og hensyn: Fortsatt beiting vil opprettholde den biologiske verdien til stykket. 
Rydding av framrykkende bar- og lauvtrær ville være fordelaktig. Lokaliteten må ikke 
gjødsles. 
Del av helhetlig landskap: Seterlandskapet inngår som en del av vernegrunnlaget i Frydalen 
landskapsvernområde.  
Verdibegrunnelse: Selv om det ikke er registrert spesielle biologiske verdier i form av stor 
artsrikdom eller spesielle og rødlistete arter, dreier det seg om kontinuitetspreget gammel 
naturbeitemark. Lokaliteten vurderes derfor å tilhøre verdikategori C – lokalt viktig. 

  
Karplanter funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket*): 
Blåklokke*, blåkoll, engfiol*, engkvein, engsoleie, engsyre, finnskjegg*, fjellmarikåpe*, 
fjelltimotei*, følblom, gulaks*, harerug*, hvitkløver, hårsveve*, øyentrøst sp.*, 
legeveronika*, ryllik, sauesvingel*, setergråurt, seterstarr*, smyle, stivstarr*, sølvbunke, 
tepperot*.  
 
 
Litteratur 
Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I SØR-FRON 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
ELDÅSETER, SØR-FRON KOMMUNE 

 
Lokalitetsnavn: Eldåseter 
ID Naturbase: Ny registrering 2014  
Midtpunkt UTM32: 552396, 6844103 
Gnr,bnr: 38/16 og umatrikulert grunn 
Areal: 31 daa 
Naturtype: Naturbeitemark 80 %, Slåttemark 20 % 
Utforminger: G4 -Frisk fattigeng med innslag av G8-Flekkmure-sauesvingeleng, S4-
Kreklinghei  
Verdi: Svært viktig - A 
 

 
Naturtypelokaliteten Eldåsen avgrenset med blå strek på ortofotobakgrunn fra GisLink.no  

 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i oppdrag for Midt-
Gudbransdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 05.09.2014, 
noe som har ført til opparbeidelse av et faktablad for lokaliteten med avgrensning, 
områdebeskrivelse og vurdering av naturtype og verdi i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Setergrenda Eldåseter ligger litt over 900 moh i Østfjellet, 
omkring 20 km (luftlinje) nord for Hundorp. Lokaliteten hører til den sørøstre av tre setre 
som utgjør setergrenda.  De fleste setervollene er oppdyrket, mens denne vollen ligger på 
naturmark.  Beitepreget område utenfor den innhegnete setervollen er tatt med innenfor 
lokaliteten, og avgrensing er gjort etter skjønn for å få med de mest beitepregete partiene 
rundt setervollen. Terrenget heller svakt mot øst og Eldåas løp. Berggrunnen består av lys 
sandstein, og det er dolomittførende lag i nærheten (NGU Berggrunn, Internett), noe som 
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skulle gi kalkrike og gunstige vekstforhold. Løsmassene består av morene (NGU Løsmasser, 
Internett). Vekstgeografisk hører området til i Mb-OC, mellomboreal vegetasjonssone, 
overgangsseksjonen (Moen 1998). 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Den lavestliggende delen av setervollen 
(sørvest for setervei og bygninger) er trolig gammel slåttemark. Her er bakken 
overflateryddet for stein, det er lite einer og vegetasjonen er grasdominert, med 
vegetasjonstype nær G4 -Frisk fattigeng med innslag av G8-Flekkmure-sauesvingeleng.  
Ugjødslet slåttemark har nå status som utvalgt naturtype med hjemmel i 
Naturmangfoldloven, og om enga igjen kom i slåttehevd, burde den kartlegges separat som 
slåttemark. Resterende areal er beitepreget. I randsonene mot nabosetra i vest er 
vegetasjonstypen svært lik den er på seterslåtten. Ellers har vegetasjonen heipreg (S4-
Kreklinghei), også nord for bygningene, der det er myrdannelse og en liten flat dam. Langs 
stier og tråkk er bakken dominert av finnskjegg.   
Artsmangfold: Blant karplantene ble det registrert 26 habitatsspesialister (naturengplanter). 
Det ble også sett noen få trivielle beitemarkssopper. Ingen av de registrerte artene er 
rødlistet. Artsutvalget indikerer at området har god kontinuitet som ugjødslet natureng.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Setra er ikke i regulær seterdrift lengre, og de gamle 
seterhusene er erstattet av moderne bygninger. Innenfor gjerdinga ligger et sankekve for 
småfé. Arealet virker å være i god beitehevd. Storfe på beite fra en av nabosetrene kan ha en 
viss effekt, og trolig blir områdene innenfor gjerdet brukt til vår- og høstbeite for sau. Det er 
ikke tegn til opphopning av strø i enga.   
Fremmede arter: Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.  
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten.  
Skjøtsel og hensyn: Fortsatt beiting, er nødvendig for å opprettholde den biologiske verdien 
til stykket. Beitetrykket virker greit. Der det er tett einerdannelse, ville rydding for å 
stimulere bedre beiting ville være fordelaktig. Om mulig ville gjenopptatt slåttehevd, med 
virkemidlene innenfor Handlingsplan for slåttemark være det beste. Lokaliteten må ikke 
gjødsles. 
 Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i et større seterlandskap hvor den er 
representativ for tradisjonelt hevdete arealer. Naturbeitemarka rundt setergrenda er 
foreløpig ikke kartlagt og kan inneholde flere verdifulle lokaliteter.   
Verdibegrunnelse: På grunnlag av at lokaliteten inneholder en karakteristisk ugjødslet 
slåttemark i ganske god hevd, vurderes den å tilhøre verdikategori A – svært viktig. 
 
 
Sopp funnet på lokaliteten:  
Grønn vokssopp, kjeglevokssopp, engvokssopp, krittvokssopp, fjellmunkehatt. 
 
Karplanter funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket*): 
Aurikkelsveve*, blokkebær, blåbær, blåklokke*, dvergjamne*, einer, engkvein, finnskjegg*, 
fjellengkall*, fjellmarikåpe*, fjellrapp*, fjelltimotei*, fjelløyentrøst*, flekkmure*, følblom, 
gran, grasstjerneblom, grønnkurle, gulaks*, gullris, gulmaure*, harerug*, hvitbladtistel, 
hvitkløver, hvitmaure*, hårsveve*, kattefot*, kjerteløyentrøst*, krekling, legeveronika*, 
myrfiol, prestekrage*, ryllik, sauesvingel*, seterfrytle*, setergråurt, risbjørk, seterstarr*, 
slåttestarr, smyle, småsyre, stivstarr*, sølvbunke, tepperot*, tiriltunge*, tyttebær, 
trefingerurt*, vanlig arve. 
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 Slåttemarka på Eldåseter 05.09.2014. Foto Tanaquil Enzensberger  
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NATURTYPER I SØR-FRON 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
FURUSETRA, SØR-FRON KOMMUNE 

 
Lokalitetsnavn: Furusetra  
ID Naturbase: BN00022074 
Midtpunkt UTM32: 550061, 6838381 
Gnr,bnr: 59/1, 65/1 
Areal: 63 daa 
Naturtype: Naturbeitemark  
Utforminger: G7-Tørreng,  
Verdi: Viktig - B 
 

 
Lokaliteten Furusetra avgrenset med blå strek på ortofotobakgrunn fra GisLink.no  

 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er opprinnelig registrert i Naturbase i 2004, med følgende 
opplysning: ” Kun observert fra andre sida av Frya den 5.8.2004: Midtre og øvre del er 
magert beite med spredt einer øverst. Bør undersøkes nærmere.”  Ved en gjennomgang av 
biologisk verdifull kulturmark i oppdrag for Midt-Gudbransdal landbrukskontor gjorde 
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Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 14.09.2014, noe som har ført til opparbeidelse av 
et faktablad for lokaliteten med avgrensning,  
områdebeskrivelse og vurdering av naturtype og verdi i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Furusetra ligger ca 720-770 moh på Østkjølen, 14-15 km i 
luftlinje nord for Hundorp.  Deler av Setervollene til to av tre setre i setergrenda er tatt med 
innenfor lokaliteten. De inngjerdete setervollene heller mor sørøst. Avgrensing er gjort etter 
skjønn innenfor gjerdet. Berggrunnen består av lys sandstein, og det er dolomittførende lag i 
nærheten (NGU Berggrunn, Internett), noe som skulle gi kalkrike og gunstige vekstforhold. 
Løsmassene består av morene (NGU Løsmasser, Internett). På tre kanter er Furusetra omgitt 
av barskog, men i overkant (nord) er det myr. Vekstgeografisk hører området til i Mb-OC, 
mellomboreal vegetasjonssone, overgangsseksjonen (Moen 1998). 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det meste av området kan karakteriseres som 
tørr einerbakke, hvor det stikker berg i dagen. I enkelte drag med dypere jordsmonn og noe 
sigende fuktighet er marka tydelig ryddet, og kan ha blitt gjødslet noe, slik at vegetasjonen 
er blitt mer artsfattig. Gjengroingstrær (gran, bjørk, selje) har etablert seg, men gjør 
foreløpig lite av seg. Vegetasjonstypen ligger nær G7-Tørreng  i einerbakkene.   
Artsmangfold: Karplantefloraen var uventet artsfattig med 17 registrerte (14.09.2014) 
habitatsspesialister (naturengplanter), men det ble registrert 11 ulike beitemarkssopper. 
Blant disse var én rødlistet art (musserongvokssopp, NT) og en art (Hygrocybe berkeleyi) som 
har skiftet taksonomisk status og derfor ikke er vurdert for rødlista.  Både innen karplanter 
og beitemarkssopp er det grunn til å tro at lokaliteten innehar flere arter av interesse.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Setervollene har trolig en lang historie som slåttemark, hvor 
fôret ble kjørt til bygds om vinteren, noe flere løer vitner om.  Etter hvert har enga blitt 
gjødslet og kultivert på plasser som passer for traktordrift, mens områder med vanskelig 
terreng og stein i dagen har gått over til å bli beitemark.  
Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.  
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten.  
Skjøtsel og hensyn: Fortsatt beiting ved omlag samme beitepress som i dag anses å være en 
god måte å opprettholde den biologiske verdien til stykket. Det kan bli å holde oppvoksende 
lauvtrær og gransmåplanter under kontroll. Noe einerrydding vil etter hvert være nødvendig 
for at dyra skal beite effektivt. Lokaliteten må ikke gjødsles. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i et seterlandskap med store biologiske verdier. 
Verdibegrunnelse: Bortsett fra oppdyrket og gjødlet areal er lokaliteten i god hevd, med 
karakteristisk vegetasjon. Det er registrert overraskende få habitatsspesialister, og bare én 
rødlistet art. Lokaliteten vurderes på grunnlag av dette å tilhøre verdikategori B – viktig. 

  
 
 
 
Sopp funnet på lokaliteten:  
Beiterødspore, engvokssopp, gul vokssopp, ” hvit engvokssopp” (Hygrocybe berkeleyi) (ikke 
vurdert for rødliste), krittvokssopp, liten mønjevokssopp, liten vokssopp, 
musserongvokssopp (NT), seig vokssopp, skarlagenrød vokssopp, skjør vokssopp.  
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Karplanter funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket*): 
Aurikkelsveve*, blåklokke*, blåkoll, einer, engfiol*, engfrytle*, engkvein, engsoleie, engsyre, 
finnskjegg*, fjellrapp*, fjelltimotei*, flekkmure*, følblom, gran, gullris, harerug*, hvitkløver, 
hårsveve*, jonsokkoll*, kattefot*, kjerteløyentrøst*, legeveronika*, maiblom, nyresoleie, 
ryllik, rødkløver, rødsvingel, sauesvingel*, setergråurt, skogstorkenebb, småengkall*, 
småsyre, stivstarr*, tepperot*.  
 
 
 
Litteratur 
Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I SØR-FRON 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET 
GAMMELSTEIG, SØR-FRON KOMMUNE 

 
Lokalitetsnavn: Gammelsteig  
ID Naturbase: Ny registrering 2014  
Midtpunkt UTM32: 549980, 6843684 
Gnr,bnr: 22/1 
Areal: 21,5 daa 
Naturtype: Naturbeitemark  
Utforminger: G3-Sølvbunkeeng, G5-Finnskjeggeng  
Verdi: Viktig - B 
 

 
Lokaliteten Gammelsteig avgrenset med blå strek på ortofotobakgrunn fra GisLink.no  

 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Sør-Fron i oppdrag for 
Midt-Gudbransdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 
14.09.2014, noe som har ført til opparbeidelse av et faktablad for lokaliteten med 
avgrensning, områdebeskrivelse og vurdering av naturtype og verdi i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rundt 760-770 moh i Frydalen 
landskapsvernområde, og nås ved traktorveg fra Østkjølvegen. Lokaliteten er en inngjerdet 
stølsvoll. Innenfor gjerdet er avgrensing gjort etter skjønn for å unngå de områdene som er 
mest påvirket av gjødsling/kultiveringstiltak. Terrenget er relativt slakt, med små hauger og 
svanker. Omgivelsene er furuskog. Rett øst for lokaliteten går Storeldåa i bekkekløft.  
Berggrunnen består av sandstein og fyllitt (NGU Berggrunn, Internett), noe som kan gi 
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gunstige vekstforhold. Løsmassene består av morene (NGU Løsmasser, Internett), med 
unntak av et vått søg i vest, hvor det er dannelse av myrtorv. Vekstgeografisk hører området 
til i Mb-OC, mellomboreal vegetasjonssone, overgansgsseksjonen (Moen 1998). 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det meste av lokaliteten er åpenbart tidligere 
seterslått, men benyttes nå som beite. Vegetasjonstypen er  vanskelig å bestemme, men ser 
ut til å veksle mellom G3-sølvbunkeeng og varianter av G5-Finnskjeggeng, som muligens er 
påvirket av gjødsling.  
Artsmangfold: Det ble ikke registrert mange karplantearter, blant disse bare 17 
habitatsspesialister for tradisjonelt hevdet kulturlandskap. Imidlertid ble det sett 12 ulike 
arter av beitemarkssopp, blant disse rødlistet mørkskjellet vokssopp (VU). Samlet sett kan 
funnene tilsi at det er potensial for flere gode funn på lokaliteten.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er overflateryddet og har åpenbart tidligere blitt 
benyttet til slått, men brukes i dag som beite og samlekve for sau. Ved besøket 14. 09. 2014 
var feltsjiktet godt nedbeitet. Arealet virket noe gjødselpreget.  
Fremmede arter: Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.  
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten.  
Skjøtsel og hensyn: Fortsatt beiting ved omlag samme beitepress som i dag anses å være en 
god måte å opprettholde den biologiske verdien til stykket. Lokaliteten må ikke gjødsles. 
Del av helhetlig landskap: Seterlandskapet inngår som en del av vernegrunnlaget i Frydalen 
landskapsvernområde.   
Verdibegrunnelse: Selv om det ikke er spesielt stor artsrikdom, viser forekomstene av 
beitemarkssopp at dette er kontinuitespreget kulturmark. Sammenholdt med forekomst av 
én sårbar (VU) art gjør dette at lokaliteten vurderes å tilhøre verdikategori B - viktig. 

 
Sopp funnet på lokaliteten:   
Rødgul småkøllesopp, brunfnokket vokssopp, engvokssopp, grønn vokssopp, gul vokssopp, 
honningvokssopp, krittvokssopp, liten vokssopp, mørkskjellet vokssopp (VU), seig vokssopp, 
skjør vokssopp, elfenbeinshette. 
 
 
Karplanter funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket*): 
Aurikkelsveve*, blåklokke*, blåkoll, engfiol*, engkvein, engsoleie, engsyre, finnskjegg*, 
fjellmarikåpe*, fjelltimotei*, følblom, gulaks*, harerug*, hvitkløver, hårsveve*, jonsokblom*, 
kjerteløyentrøst*, legeveronika*, prestekrage*, ryllik, sauesvingel*, setergråurt, seterstarr*, 
smyle, stivstarr*, sølvbunke, tepperot*.  
 
 
Litteratur 
Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I SØR-FRON 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
HOVDESETER, SØR-FRON KOMMUNE 

 
Lokalitetsnavn: Hovdeseter  
ID Naturbase: Ny registrering 2014  
Midtpunkt UTM32: 550630, 6840122 
Gnr,bnr: 14/1 
Areal: 35 daa 
Naturtype: Naturbeitemark  
Utforminger:  G7-Tørreng,  
Verdi: Viktig - B 
 

 
Lokaliteten Hovdesetra avgrenset med rød strek på ortofotobakgrunn fra GisLink.no  

 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Sør-Fron i oppdrag for 
Midt-Gudbransdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 
14.09.2014, noe som har ført til opparbeidelse av et faktablad for lokaliteten med 
avgrensning, områdebeskrivelse og vurdering av naturtype og verdi i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rundt 750-800 moh i Frydalen 
landskapsvernområde, og nås ved stikkveg fra Østkjølvegen. Lokaliteten er en inngjerdet 
stølsvoll. Innenfor gjerdet er avgrensing gjort etter skjønn for å unngå områder som er 
påvirket av jordkultur og gjødsel. Terrenget heller mot sør. Omgivelsene er furudominert 
barskog. Berggrunnen består av konglomerat med lag av sandstein og fyllitt (NGU 
Berggrunn, Internett), noe som kan gi gunstige vekstforhold. Løsmassene består av morene 
(NGU Løsmasser, Internett), og flere steder er det berg i dagen. Vekstgeografisk hører 
området til i Mb-OC, mellomboreal vegetasjonssone, overgansgsseksjonen (Moen 1998). 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er et gammelt seterbeite. Deler av 
lokaliteten er godt overflateryddet og har kanskje blitt benyttet som slåtteland i eldre tider. 
Vegetasjonstypen ser ut til å ligge nær G7-Tørreng og G8 - Flekkmure-sauesvingeleng. 
Områdene som ligger lavere og høyere enn avgrensingen er mer artsfattige etter kultivering 
og gjødsling, og enkelte partier innenfor lokaliteten kan også være noe gjødselpreget. 
Artsmangfold: Blant karplantene ble det registrert 24 habitatsspesialister (naturengplanter). 
Det ble ikke sett rødlistete arter.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Tradisjonell seterdrift har opphørt, men lokaliteten betes av 
storfé. Arealet var godt nedbeitet ved besøk 14.09.2014.  
Fremmede arter: Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.  
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner innenfor lokaliteten.  
Skjøtsel og hensyn: Fortsatt beiting ved omlag samme beitepress som i dag anses å være en 
god måte å opprettholde den biologiske verdien til stykket. Ved rydding er det viktig å holde 
oppvoksende lauvskog og gransmåplanter under kontroll. Store grantrær bør felles. Noe 
einerrydding vil være nødvendig for at dyra skal beite effektivt. Lokaliteten må ikke gjødsles. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i et stort og gammelt seterlandskap, som den er 
svært representativ for.   
Verdibegrunnelse: Lokaliteten er i god hevd, men er partivis noe gjødselpåvirket. Da det 
likevel forekommer ganske mange (24) habitatsspesialister, vurderes den å tilhøre 
verdikategori B – viktig. 

  
 
 
Karplanter funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket*): 
Aurikkelsveve*, blåklokke*, blåkoll, einer, engfiol*, engkvein, engsoleie, engsyre, 
finnskjegg*, fjellmarikåpe*, flekkmure*, fjellrapp*, fjelltimotei*, følblom, gulaks*, gullris, 
harerug*, hvitkløver, hårsveve*, jonsokkoll*, kattefot*, kjerteløyentrøst*, legeveronika*, 
prestekrage*, ryllik, sauesvingel*, seterfrytle*, setergråurt, seterstarr*, slirestarr*, smyle, 
småengkall*, stivstarr*, sølvbunke, tepperot*, tiriltunge*, vanlig arve.  
 
 
 
 
Litteratur 
Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I SØR-FRON 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
LUNDSTAD, SØR-FRON KOMMUNE 

 
Lokalitetsnavn: Lundstad 
ID Naturbase: Ny registrering 2014  
Midtpunkt UTM32: 547181, 6828398 
Gnr,bnr: 49/13 
Areal: 1 daa 
Naturtype: Slåttemark  
Utforminger: G7b-Tørreng, G14-Frisk, næringsrik ”gammeleng” 20%. 
Verdi: Lokalt viktig - C 
 

 
Lokaliteten Lundstad avgrenset med blå strek på ortofotobakgrunn fra GisLink.no  

 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Sør-Fron i oppdrag for 
Midt-Gudbransdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 
04.09.2014, noe som har ført til opparbeidelse av et faktablad for lokaliteten med 
avgrensning, områdebeskrivelse og vurdering av naturtype og verdi i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ca. 630 moh i lia under Kilemorka, omkring 
4,5 km fra Sør-Fron sentrum (luftlinje), og nås ved å ta stikkveg fra den vestlige avleggeren av 
Kilevegen. Lokaliteten er sørvendt. Berggrunnen består av sandstein og fyllitt (NGU 
Berggrunn, Internett), noe som gir gunstige vekstforhold. Løsmassene består av morene 
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(NGU Løsmasser, Internett). Vekstgeografisk hører området til i Sb-O1, sørboreal 
vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon (Moen 1998). 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Enga er et lite restområde i en bratt bakke 
ovenfor gardsveg og tun. Den har trolig blitt benyttet til slått i lang tid, men er nå i 
gjengroingsfase. Ved besøkstidspunkt 04.09.2014 sto feltsjiktet høgt og det var oppskott av 
selje, bjørk og osp. Vegetasjonstypen så i første omgang ut til å ligge nær G14, Frisk, 
næringsrik ”gammeleng”, men i det høgvokste feltsjiktet var det en del innslag som ligger 
nær G7b-Tørreng, av en type som er typisk for de kontinentale, sørvendte plassene i 
Gudbrandsdalen.  
Artsmangfold: Det ble registrert 11 habitatsspesialister for ugjødslet naturmark 
(naturengplanter), blant disse dunhavre, hjertegras og rankfrøstjerne (NT), men også timotei 
og hundegras, som er indikatorer for oppdyrking og gjødsling.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Seterdriften har opphørt, og området blir i dag trolig brukt som 
vår- og høstbeite.  
Fremmede arter: Bortsett fra rødkløver, timotei og hundegras er det ikke registrert 
fremmede arter på lokaliteten.  
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten.  
Skjøtsel og hensyn: Det viktigste er å stanse gjengroingen og få ned det høye strø- og 
feltsjiktet som har etablert seg i tiden uten hevd. Skjøtsel ved tradisjonelt utført slått 
(fjerning av slåttematerialet, ikke gjødsling) som ville innebære en meningsfull restaurering. 
God årlig nedbeiting ville også ivareta naturverdiene. 
Del av helhetlig landskap: To biologisk verdifulle kulturmarksområder er registrert på 
tilgrensende gardsbruk (Nyborg og Nystugusetra).  
Verdibegrunnelse: Lokaliteten er i dårlig hevdstilstand, men på grunnlag av at det enda er en 
del habitatsspesialister for ugjødslet kulturmark, blant disse én rødlistet art (rankfrøstjerne, 
NT), vurderes den å tilhøre verdikategori C - lokalt viktig.  

 
Karplanter funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket*): 
Ballblom*, bjørk, blåklokke*, dunhavre*, engkvein, engsmelle, engsoleie, engsyre, 
fagerknoppurt*, firkantperikum, fuglevikke, gjeldkarve*, gulaks*, hjertegras*, hundegras, 
kransmynte, mjødurt, osp,  prestekrage*, rankfrøstjerne (NT)*, rødknapp, rødsvingel, selje, 
skogkløver*, snerperøyrkvein, timotei, tiriltunge*.  
 
 
 
Litteratur 
Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I SØR-FRON 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
NIGARD KJORSTAD, SØR-FRON KOMMUNE 

 
Lokalitetsnavn: Nigard Kjorstad 
ID Naturbase: Ny registrering 2014  
Midtpunkt UTM32: 547432, 6827 736 
Gnr,bnr: 49/1 
Areal: 35 daa 
Naturtype: Naturbeitemark  
Utforminger: G7b-Tørreng 
Verdi: Lokalt viktig - C 
 

 
Lokaliteten Nigard Kjorstad avgrenset med blå strek på ortofotobakgrunn fra GisLink.no  

 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Lokaliteten er først registrert for Naturbase av Jan Vesenberg i 2004. Ved en 
gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Sør-Fron i oppdrag for Midt-Gudbransdal 
landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger nye feltundersøkelser 04.09.2014, noe som 
har ført til opparbeidelse av et nytt faktablad for lokaliteten med avgrensning, 
områdebeskrivelse og vurdering av naturtype og verdi i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Denne beitemarka ligger omgitt av innmark på begge sider av 
en sving i Kilevegen mellom Kjorstad og Tågåstad. Berggrunnen består av sandstein og fyllitt 
(NGU Berggrunn, Internett), noe som gir gunstige vekstforhold.  Løsmassene består av 
relativt dyp morenejord (NGU Løsmasser, Internett). 
Vekstgeografisk hører området til i Sb-O1, sørboreal vegetasjonssone, svakt kontinental 
seksjon (Moen 1998). 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: På avstand ser lokaliteten ut til å være en 
karakteristisk naturbeitemark, men på nært hold er det vanskelig å karakterisere naturtypen 
ut fra artssammmensetning.  Det kan skyldes påvirkning fra gjødsling eller at arealet har 
vært mer gjengrodd og nylig er ryddet.  
Artsmangfold: Partivis forekommer en del karplanter som hører hjemme i et ugjødslet 
naturbeite, som dunhavre, enghavre, dunkjempe, gjeldkarve og fagerknoppurt, men i mange 
partier dominerer arter som er indifferente til gjødsling, kultivering og skygge, som karve, 
hundegras, sølvbunke, engsyre, grasstjerneblom og tveskjeggveronika.  I andre partier er det 
opphopning av nitrofile ugrasarter, som ugrastistel, stornesle, krypsoleie og høymole. Jan 
Vesenberg beskrev funnene sine slik: ” Rundt veisvingene opp for Nigard Kjorstad og 
vest/nordvest for Nordgard Kjorstad er det et større område med delvis tresatte 
beitebakker, som antakelig tidligere har utgjort et sammenhengende område da veien var en 
smal kjerrevei. Nå er området delt opp av veien i fem deler, som her behandles hver for seg 
...A. En relativt smal brem av kortvokst, urterik beitebakke, dels tørrbakkepreget, dels noe 
friskere. I nedkant går området først over i et belte med mye høye nitrofile arter: reinfann, 
høymol, brennesle, og deretter i et kulturbeite med saftig gras og løvetann, ned mot skigard 
nederst. Et utvalg av artene i den øvre, magre beitemarka: gjeldkarve, blåklokke, engsoleie, 
gul gåseblom, hårsveve, engtjæreblom, mørkkongslys, fagerknoppurt, gulmaure, tiriltunge, 
rødkløver, hvitkløver, prestekrage, legeveronika, aurikkelsveve, dunkjempe, enghavre, 
sølvmure, bakkemynte, sandarve, krattsoleie, bakkestjerne, engnellik, ettårsknavel, 
hvitbergknapp. Dessuten noe veitistel, høymol og brennesle. B. Beitemark, delvis tresatt 
med bjørker i østre del (mot svingen). Varierende fuktighetsgrad, stort sett tørrbakkepreget, 
men også noe friskere partier, med engsoleie, hvitkløver, følblom, grasstjerneblom. De 
tørrere partiene delvis urterike, med stort sett samme artsutvalg som i dellokalitet A, men i 
tillegg med tårnurt og smørbukk, delvis tørrgrasmark med overveiende sauesvingel. Noen 
mindre rydningsrøyser, en grøft med brennesle og krusetistel, og en jordfylling i øvre østre 
del med kasser og skrot. C. Dette er en for det meste åpen beitebakke, men tresatt med 
bjørk i østre del. Nederst, mot veien, er det spesielt artsrikt, i tilknytning til en bergskrent. 
Samme artsutvalg som i A og B, dessuten flekkgrisøre. Stedvis mye enghavre. Noen små 
rydningsrøyser lengst øst. Mot svingen i vest er det antakelig en liten tidligere grunn 
jordelapp, som er holdt utenfor på kartskissen. Her er det nå totalt dekke av ugrasarter, som 
hundesennep, gjetertaske, kveke. D. Kort urterik beitebakke som i resten av området, litt 
eutrofiert. En del furuer. E. Beitebakken fortsetter. En del bjørker og et par furuer. Dette er 
antakelig den fineste lokaliteten i kultur- landskapet i Harpefoss solside (dvs. vest for Augla). 
” 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten beites av ammekyr, som blir holdt på plass av 
ferister. Som nevnt er deler av området nylig ryddet. På deler av stykket er det satt igjen en 
glissen bestand av hengebjørk.  
Fremmede arter: I følge Artskart er det registrert svartelistet russekål (HI, høy økologisk 
risiko).  
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på selve lokaliteten, men det er mange viktige arkeologiske funnsteder i 
umiddelbar nærhet.  
Skjøtsel og hensyn: Fortsatt beite uten gjødsling vil være det beste for å ivareta de biologiske 
verdiene.   
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten har en sentral plassering i bygda og danner en viktig 
korridor fra utmarka ned til Lågendeltaet.  
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Verdibegrunnelse: Lokaliteten har mange elementer som hører hjemme i ugjødslet 
naturbeitemark, men er mindre artsrik enn man skulle forvente, trolig på grunn av gjødsling 
og kanskje også fordi deler av arealet har vært gjengrodd. På grunnlag av dette vurderes 
lokaliteten å tilhøre verdikategori C – lokalt viktig. 

 
 

 
Karplanter funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket*): 
Blåkoll, dunhavre*, dunkjempe*, engfiol*, enghavre*, engsmelle, engsoleie, engsyre, 
fagerknoppurt*, finnskjegg*, fuglevikke, følblom, gjeldkarve*, grasstjerneblom, 
grobladkjempe, gulaks*, gulbelg, hengebjørk, hundegras, hvitkløver, hvitmaure*, høymole, 
hårsveve*, krypsoleie, legeveronika*, markjordbær, reinfann, ryllik, rødkløver, rødsvingel, 
skogkløver*, smørbukk, snerperøyrkvein, stemorsblomst, stornesle, tiriltunge*, ugrastistel.  
 
 
 
 
Litteratur 
Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I SØR-FRON 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
NYBORG, SØR-FRON KOMMUNE 

 
Lokalitetsnavn: Nyborg 
ID Naturbase: Ny registrering 2014  
Midtpunkt UTM32: 547454,6828445 
Gnr, bnr: 51/16 
Areal: 28,5 daa 
Naturtype: Slåttemark  
Utforminger: G7b-Tørreng 
Verdi: Viktig - B 
 

 
Lokaliteten Nyborg avgrenset med rød strek på ortofotobakgrunn fra GisLink.no  

 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Sør-Fron i oppdrag for 
Midt-Gudbransdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 
04.09.2014, noe som har ført til opparbeidelse av et faktablad for lokaliteten med 
avgrensning, områdebeskrivelse og vurdering av naturtype og verdi i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sørvendt 610-650 moh i lia under 
Kilemorka, omkring 4,5 km fra Sør-Fron sentrum (luftlinje), og nås ved å ta den vestlige 
avleggeren av Kilevegen.  
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Lokaliteten er inngjerdet. Den grenser mot gardstun, naturbeitemark og gjengrodd 
hagemark i nord, mot barskog ved Lauvåa i øst, mot dyrka mark i sør og mot dyrkamark som 
delvis er i gjengroingsfase i vest. Berggrunnen består av sandstein og fyllitt (NGU Berggrunn, 
Internett), noe som gir gunstige vekstforhold.  Løsmassene består av relativt dyp morenejord 
(NGU Løsmasser, Internett), men det stikker berg i dagen enkelte steder.  Vekstgeografisk 
hører området til i Sb-O1, sørboreal vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon (Moen 
1998). 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Hele området er overflateryddet og har blitt 
brukt til slått, men de bratteste delene mot sør har trolig for lengre tid siden gått over til 
bruk som beitemark, og har nærmest hagemarkskarakter. Naturtypekategorien slåttemark 
er brukt. Ugjødslet slåttemark er sterkt truet og har status som utvalgt naturtype med egen 
forskrift i Naturmangfoldloven. Vegetasjonstypen på lokaliteten kan karakteriseres som G7b-
Tørreng av en type som er typisk for de kontinentale, sørvendte plassene i Gudbrandsdalen.  
På de flateste plassene er vegetasjonssammensetningen noe mindre artsrik enn ellers, 
muligens på grunn av at disse partiene har vært sterkere gjødslet.  
Artsmangfold: Bortsett fra enkelte flate partier som trolig bærer preg av å ha vært noe 
gjødslet, er enga svært artsrik, med hele 35 habitatsspesialister (naturengplanter). Blant 
disse er det mange krevende og karakteristiske arter som hjertegras, vill-lin, marinøkkel, 
rankfrøstjerne (NT) og engbakkesøte (NT). Det ble også registrert noen få arter av 
beitemarkssopp. Mest oppsiktsvekkende var funn av flammevokssopp (VU). Dette funnet gir 
godt håp om at det kan være potensial for mange flere interessante arter av beitemarkssopp 
om lokaliteten oppsøkes på et gunstig tidspunkt.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Arealet drives nå som leiebruk sammen med nabobruket 42/2 
Veneng. Enga slås ikke, men brukes som vår- og høstbeite for storfé.  
Fremmede arter: Bortsett fra rødkløver er det ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.  
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten.  
Skjøtsel og hensyn: Gjenopptatt slått med tradisjonelle metoder (fjerning av slåttematerialet, 
ikke gjødsling) ville være det beste for å ivareta de biologiske verdiene.  Sekundært vil beite 
kunne ivareta en del av de biologiske verdiene og være fordelaktig framfor at området var 
uten hevd. Uansett er det en stor fordel å få ryddet kratt og noe einer i områdene som er i 
gjengroingsfase. Arealet må ikke gjødsles.  
Del av helhetlig landskap: Et verdifull naturbeitemark og ett verdifullt slåttemarksområde 
(Nystugusetra og Lundstad) er registrert på tilgrensende gardsbruk. Over litt lengre 
avstander er der også mange andre biologisk verdifulle kulturlandskapsområder i bygda. 
Verdibegrunnelse: På grunnlag av at lokaliteten har mange (29) habitatsspesialister, fire 
rødlistete arter, henholdsvis to NT og to VU, bør lokaliteten komme i høg verdikategori, men 
da lokaliteten nå hevdes som beite og er noe gjengrodd og partivis gjødselpreget, vurderes 
den å tilhøre verdikategori B – viktig. 
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Ragnhild Sperstad fra Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor ved oppstikkende berg i slåttemarka på Nyborg.  
Foto 04.09. 2014 Tanaquil Enzensberger.   

Fra slåttemarka på Nyborg.  Foto 04.09. 2014 Tanaquil Enzensberger.   
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Sopp funnet på lokaliteten:  
Ruterøyksopp, flammefotrødspore, karstrødspore (VU), silkerødspore, engvokssopp, 
flammevokssopp (VU), grønn vokssopp. 
 
 
Karplanter funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket*): 
Aurikkelsveve*, bakkefiol, bleikstarr, blåklokke*, blåkoll, dunhavre*, dunkjempe*, einer, 
engbakkesøte* (NT), engfiol*, engfrytle*, engkvein, engnellik*, engsoleie, engsyre, 
fagerknoppurt*, finnskjegg*, fjellrapp*, fjelltimotei*, flekkgrisøre*, flekkmure*, 
fløyelsmarikåpe*, følblom, gjeldkarve*, grasstjerneblom, gulaks*, gulmaure*, harerug*, 
hengebjørk, hjertegras*, hvitbladtistel, hvitkløver, hvitmaure*, hårsveve*, kattefot*, 
kjerteløyentrøst*, kornstarr*, legeveronika*, marinøkkel*, nyseryllik, prestekrage*, 
rankfrøstjerne (NT)*, rundskolm*, ryllik, rødkløver, rødknapp, sauesvingel*, skogkløver*, 
skogmarihand, skogstorkenebb, stemorsblomst, stormaure, tepperot*, tiriltunge*, 
vendelrot, vill-lin*.  
 
 
 
Litteratur 
Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I SØR-FRON 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET  
NYSTUGUSETRA, SØR-FRON KOMMUNE 

 
Lokalitetsnavn: Nystugusetra 
ID Naturbase: Ny registrering 2014  
Midtpunkt UTM32: 547496, 6828550 
Gnr,bnr: 50/3 
Areal: 14 daa 
Naturtype: Naturbeitemark 60 % , Hagemark 40 % 
Utforminger: G7-Tørreng,  
Verdi: Viktig - B 
 

 
Lokaliteten Nystugusetra avgrenset med blå strek på ortofotobakgrunn fra GisLink.no  

 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Sør-Fron i oppdrag for 
Midt-Gudbransdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 
04.09.2014, noe som har ført til opparbeidelse av et faktablad for lokaliteten med 
avgrensning, områdebeskrivelse og vurdering av naturtype og verdi i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ca 670-695 moh i lia under Kilemorka, 
omkring 4,5 km fra Sør-Fron sentrum (luftlinje), og nås ved å ta den vestlige avleggeren av 
Kilevegen.  
Lokaliteten er inngjerdet. Avgrensing er gjort etter skjønn, og det kan hende at lokaliteten 
bør utvides mot sør og øst dersom mer areal ryddes fram og kommer i beitehevd.   
Berggrunnen består av sandstein og fyllitt (NGU Berggrunn, Internett), noe som gir gunstige 
vekstforhold. Løsmassene består av morene (NGU Løsmasser, Internett). Vekstgeografisk 
hører området til i Sb-O1, sørboreal vegetasjonssone, svakt kontinental seksjon (Moen 
1998). 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Omkring 60 % av lokaliteten er åpen 
naturbeitemark (einerbakke), og omkring 40 % hagemark tresatt med hengebjørk. Mange 
steder er det dyp jord med produktiv grasmark, så i eldre tid har trolig deler av dette stykket 
vært benyttet som slåttemark.  
Vegetasjonstypen ser ut til å ligge nær G7-Tørreng  og G8 - Flekkmure-sauesvingeleng.  
Artsmangfold: Blant karplantene ble det registrert 24 habitatsspesialister (naturengplanter), 
blant disse én rødlistet; rankfrøstjerne (NT). Det ble også sett 3 heller trivielle arter av 
beitemarkssopp.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er et gardsnært beite, som har vært i en 
gjengroingsfase, men nå er i ferd med å bli ryddet fram igjen. Området blir i dag brukt som 
som vår- og høstbeite for storfé. Beitet virker ikke preget av gjødsling, men enkelte steder 
kan ryddeaktivitetene ha gitt en viss gjødseleffekt.  
Fremmede arter: Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.  
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten.  
Skjøtsel og hensyn: Fortsatt beiting ved omlag samme beitepress som i dag anses å være en 
god måte å opprettholde den biologiske verdien til stykket. Ved rydding er det viktig å holde 
oppvoksende lauvskog og gransmåplanter under kontroll. Store grantrær bør felles. Noe 
einerrydding vil være nødvendig for at dyra skal beite effektivt, men karakteren av hagemark 
kan gjerne beholdes ved ryddetiltak. Lokaliteten må ikke gjødsles. 
Del av helhetlig landskap: To verdifulle slåttemarksområder er registrert på tilgrensende 
gardsbruk (Nyborg og Lundstad). Over litt lengre avstander er der også mange andre 
biologisk verdifulle kulturlandskapsområder.   
Verdibegrunnelse: På grunnlag av at lokaliteten er i god hevd, har mange (24) 
habitatsspesialister og én art i rødlistekategori NT vurderes den å tilhøre verdikategori B – 
viktig. 

  
 
Sopp funnet på lokaliteten:  
Engvokssopp, gul vokssopp, silkerødspore. 
 
Karplanter funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket*): 
Aurikkelsveve*, ballblom*, blåklokke*, blåkoll, bringebær, dunkjempe*, einer, engfrytle*, 
engkvein, engsoleie, engsyre, fagerknoppurt*, finnskjegg*, fjelltimotei*, flekkmure*, 
fløyelsmarikåpe*, følblom, gjeldkarve*, gran, grasstjerneblom, gulaks*, harerug*, 
hengebjørk, hvitbladtistel, hvitkløver, hvitmaure*, hårsveve*, kjerteløyentrøst*, 
legeveronika*, mjødurt, nyseryllik, prestekrage*, rankfrøstjerne (NT)*, ryllik, rødkløver, 
rødknapp, sauesvingel*, skogkløver*, skogstorkenebb, småengkall*, stemorsblomst, 
stormaure, sølvbunke, tepperot*, tiriltunge*, vendelrot. 
 
 
Litteratur 
Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I SØR-FRON 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET 
ROLVSBAKKSETRA, SØR-FRON KOMMUNE 

 
Lokalitetsnavn: Rolvsbakksetra 
ID Naturbase: Ny registrering 2014  
Midtpunkt UTM32: 551282, 6831274 
Gnr,bnr: 35/2 
Areal: 6,5 daa 
Naturtype: Slåttemark  
Utforminger:  G13-Skogstorkenebb-ballblomeng  
Verdi: Lokalt viktig - C 
 

 
Lokaliteten Rolvsbakksetra avgrenset med rød strek på ortofotobakgrunn fra GisLink.no  

 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Sør-Fron i oppdrag for 
Midt-Gudbransdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 
14.09.2014, noe som har ført til opparbeidelse av et faktablad for lokaliteten med 
avgrensning, områdebeskrivelse og vurdering av naturtype og verdi i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Setergrenda Storlykkja ligger ca 750 moh ved Østkjølen, 6 km 
(luftlinje) nord for Hundorp.  De fleste setervollene på Storlykkja er oppdyrket, men vollen 
på Rolvslykkja representerer en rest av natureng. Lokaliteten heller mor Fryas løp i nordøst. 
Berggrunnen består av metasandstein og fyllitt i veksling (NGU Berggrunn, Internett), noe 
som skulle gi rimelig gunstige vekstforhold. Løsmassene består av morene (NGU Løsmasser, 
Internett). Vekstgeografisk hører området til i Mb-OC, mellomboreal vegetasjonssone, 
overgangsseksjonen (Moen 1998). 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  Det meste av arealet har produktiv, grasrik 
mark med en vegetasjonstype nær G13-Skogstorkenebb-ballblomeng, og har trolig vært i 
bruk som slåtteland.  Ved innslag av berg er det etablert en god del trær, særlig bjørk, men 
og noen grantrær. Naturlig slåttemark er så truet at6 den er regnet som utvalgt naturtype 
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med hjemmel i Naturmangfoldloven. Artsmangfold: På partier som er åpne er det et typisk 
artsinventar for vegetasjonstypen. Bare 7 habitatsspesialister er registrert blant karplantene.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Rolvsbakksetra ser ikke ut til å være i drift som seter, og både 
gjengroing og opphopning av strølag tyder på at det ikke har vært beitet eller slått på en del 
år.  
Fremmede arter: Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.  
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten.  
Skjøtsel og hensyn: Restaureringstiltak ville være det beste for dette vesle naturengpartiet. 
Det betyr gjenopptatt, tradisjonell slåttehevd (bortføring av plantemateriale, ingen 
gjødsling), sekundært avbeiting, kombinert med rydding av kratt og buskas.  
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i et større seterlandskap hvor den er 
representativ for tradisjonelt hevdete arealer.  
Verdibegrunnelse: På grunnlag av at lokaliteten er i ganske dårlig hevd, vil den (på tross av at 
den tilhører en utvalgt naturtype og har karakteristisk vegetasjon) bare forsvare en 
plassering i verdikategori C –lokalt viktig. 

 
Karplanter funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket*): 
Ballblom*, bjørk, bleikstarr, blåklokke*, enghumleblom, engsoleie, finnskjegg*, fuglevikke, 
gjerdevikke, gran, gulaks*, gulflatbelg, gullris, hvitbladtistel, hvitkløver, hvitmaure*, mjødurt, 
prestekrage*, rødknapp, rødsvingel, skogstorkenebb, sumphaukeskjegg, sølvbunke, 
tepperot*, tveskjeggveronika, tyrihjelm, vendelrot.  
 
 
Litteratur 
Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I SØR-FRON 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET 
STANDARSTULEN, SØR-FRON KOMMUNE 

 
Lokalitetsnavn: Standarstulen 
ID Naturbase: Ny registrering 2014  
Midtpunkt UTM32: 550863, 6830590 
Gnr,bnr: Sameie 14/1, 22/1 
Areal: 31,5 daa daa 
Naturtype: Naturbeitemark 60 % , Hagemark 40 % 
Utforminger: G7-Tørreng  
Verdi: Viktig - B 
 

 
Lokaliteten Standarstulen avgrenset med rosa strek på ortofotobakgrunn fra GisLink.no  

 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i Sør-Fron i oppdrag for 
Midt-Gudbransdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 
04.09.2014, noe som har ført til opparbeidelse av et faktablad for lokaliteten med 
avgrensning, områdebeskrivelse og vurdering av naturtype og verdi i mars 2015. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ca 875-900 moh ved Østjølvegen, vest for 
Fryas løp i Fryadalen. Lokaliteten er ugjerdet naturbeitemark. Avgrensing er gjort etter 
skjønn, men etter samråd med markslagskille i topografisk kartverk. Berggrunnen består av 
sandstein og fyllitt (NGU Berggrunn, Internett), noe som skal gi rimelig gode vekstforhold.  
Løsmassene består av morene (NGU Løsmasser, Internett). Vekstgeografisk hører området til 
i Mb-OC, mellomboreal vegetasjonssone, overgangsseksjonen (Moen 1998). 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er åpen naturbeitemark med mye 
einer. Vegetasjonstypen ligger nær G7-tørreng og G5-finnskjeggeng, men omtrent 1/3 av 
arealet har mer enn 80 % dekning med einer. 
 Artsmangfold: Blant karplantene ble det registrert 24 habitatsspesialister (naturengplanter), 
blant disse én rødlistet; rankfrøstjerne (NT). Det ble også sett 3 heller trivielle arter av 
beitemarkssopp.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er et gardsnært beite, som har vært i en 
gjengroingsfase, men nå er i ferd med å bli ryddet fram igjen. Området blir i dag brukt som 
sommer- og høstbeite for sau og storfé. Beitet virker ikke preget av gjødsling, men enkelte 
steder kan ryddeaktivitetene ha gitt en viss gjødseleffekt.  
Fremmede arter: Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.  
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten.  
Skjøtsel og hensyn: Fortsatt beiting ved omlag samme beitepress som i dag anses å være en 
god måte å opprettholde den biologiske verdien til stykket. Ved rydding er det viktig å holde 
oppvoksende lauvskog og gransmåplanter under kontroll. Store grantrær bør felles. Noe 
einerrydding vil være nødvendig for at dyra skal beite effektivt, men karakteren av hagemark 
kan gjerne beholdes ved ryddetiltak. Lokaliteten må ikke gjødsles. 
Del av helhetlig landskap: To verdifulle slåttemarksområder er registrert på tilgrensende 
arealer (Nyborg og Lundstad). Over litt lengre avstander er der også mange andre biologisk 
verdifulle kulturlandskapsområder.   
Verdibegrunnelse: På grunnlag av at lokaliteten er i god hevd, har mange (24) 
habitatsspesialister og én art i rødlistekategori NT vurderes den å tilhøre verdikategori B – 
viktig. 

 
Sopp funnet på lokaliteten:  
Gul småfingersopp, rødgul småkøllesopp, beiterødspore, vorterødspore, engvokssopp, gul 
vokssopp, liten vokssopp, seig vokssopp, skarlagenrød vokssopp, skjør vokssopp.  
 
 
Karplanter funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket*): 
Aurikkelsveve*, blåklokke*, einer, engfiol*, finnskjegg*, fjellmarikåpe*, fjelltimotei*, 
følblom, gulaks*, harerug*, kattefot*, kjerteløyentrøst*, sauesvingel*, seterfrytle*, 
slirestarr*, smyle, tepperot*.  
 
 
 
Litteratur 
Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
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NATURTYPER I SØR-FRON 

FAKTABLAD FOR NATURTYPELOKALITET 
STEBERGSETRIN, SØR-FRON KOMMUNE 

 
Lokalitetsnavn: Stebergsetrin 
ID Naturbase: Ny registrering 2014  
Midtpunkt UTM32: 547496, 6828550 
Gnr,bnr: 20/1 
Areal: 12 daa 
Naturtype: Naturbeitemark  
Utforminger: G7-Tørreng,  
Verdi: Viktig - B 
 

 
Lokaliteten Stebergsetrin avgrenset med blå strek på ortofotobakgrunn fra GisLink.no  

 
Lokalitetsbeskrivelse: 
Innledning: Ved en gjennomgang av biologisk verdifull kulturmark i oppdrag for Midt-
Gudbransdal landbrukskontor gjorde Tanaquil Enzensberger feltundersøkelser 14.09.2014, 
noe som har ført til opparbeidelse av et faktablad for lokaliteten med avgrensning, 
områdebeskrivelse og vurdering av naturtype og verdi i mars 2015. 
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ca 800 moh mellom Rauhaugen og Fryas 
løp i Frydalen, omkring 5 km fra Sør-Fron sentrum (luftlinje), og nås ved å ta en østlig 
avlegger av Østkjølvegen.  
Lokaliteten er inngjerdet. Avgrensing er gjort etter skjønn mot omgivende barskog.   
Berggrunnen består av sandstein og fyllitt (NGU Berggrunn, Internett), noe som kan gi 
ganske gunstige vekstforhold. Løsmassene består av morene (NGU Løsmasser, Internett). 
Vekstgeografisk hører området til i Sb-O1, sørboreal vegetasjonssone, svakt kontinental 
seksjon (Moen 1998). 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av naturbeitemark 
(einerbakke) som åpenbart har vært velbeitet med god kontinuitet. Vegetasjonstypen ser ut 
til å ligge nær G5-Finnskjeggeng  med overganger til G7-Tørreng.  
Artsmangfold: Innenfor karplanter er vegetasjonsdekket ikke spesielt artsrikt; bare fem 
habitatsspesialister (naturengplanter) ble registrert, med finnskjegg og einer som dominant 
innslag. Det ble imidlertid registrert en del interessant beitemarkssopp, blant disse 
rødlistede lutvokssopp (VU), mørkskjellet vokssopp (VU) og russelærvokssopp (NT). 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten har vært en del av det felles utmarksbeitet som har 
vært i daglig bruk da det var regulær seterdrift. Det er forsatt dyr på utmarksbeite i området, 
men ikke nok til å hindre gjengroingsprosessen, noe som merkes både i busksjikt og i tresjikt. 
Det er ganske typisk at dette restområdet av åpen naturbeitemark hovedsakelig er 
finnskjeggeng, som bruker lang tid på gjengroingsprosesser.   
Fremmede arter: Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.  
Kulturminner: I følge kulturminnebasen Askeladden (Internett) er det ikke kjent verdifulle 
kulturminner på lokaliteten.  
Skjøtsel og hensyn: Fortsatt beiting, helst ved noe sterkere beitepress er den beste måten å 
opprettholde de biologiske kvalitetene. Rydding kombinert med beiting er særlig viktig for 
de truete beitemarkssoppene på stedet, som ikke har stor toleranse for gjengroingstrær. 
Lokaliteten må ikke gjødsles. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i og er representativ for et større seterlandskap.   
Verdibegrunnelse: Lokaliteten er i middels god hevd, har representativ vegetasjon, og flere 
rødlistete beitemarksopper (blant disse to i rødlistekategori VU), og vurderes derfor å tilhøre 
verdikategori B – viktig. 

 
Sopp funnet på lokaliteten:  
Beiterødspore, vorterødspore, grønn vokssopp, gul vokssopp, honningvokssopp, liten 
vokssopp, rødnende lutvokssopp (VU), mørkskjellet vokssopp (VU), russelærvokssopp (NT), 
fjellmunkehatt. 
 
Karplanter funnet på lokaliteten (habitatsspesialister merket*): 
Bjørk, blåkoll, einer, engkvein, finnskjegg*, gran, blåkoll, følblom, harerug*, hvitkløver, 
kjerteløyentrøst*, myrfiol, sumpmaure*, sølvbunke, tepperot*.  
 
Litteratur 
Enzensberger, T. 2015. Biologiske verdier i kulturlandskap i Ringebu og Sør-Fron kommuner. 
Registreringer 2008-2014. Rapport VTE 2-2015. ISBN 978-98-997928-26-6. 
 


